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F'odul-peste-Dunăre, «Regele 
- Carol I>. 

- Istoricul. — Stabilirea unei le- 
gături directe între căile ferate 

- romîne cu Dobrogea și Marea- 
Neagră, a preocupat Guvernul 

" romîn îndată după alipirea a- 
cestei provincii, în urma războ- 
iului Independenţei. 

In afară de interesele de or- 
din politic și strategic care re- 

- clamai acea legătură, mai îin- 
tervenea și. chestiunea de ordin 
economic, anume: de a sea- 

duce o îmbunătățire condițiuni. 
lor generale a exportului nostru 

„ maritim, care se făcea numai pe 
Dunăre și era întrerupt în fie- 
care iarnă, pe timpul cît ghe.- 

. țurile împiedecaii navigația pe 
acest fluvii, 

- Cum linia,  Cernavoda-Con- 
stanța era deja construită, încă 
din timpul dominațiunei Turciei 
în Dobrogea, era natural, în a- 

fară de alte consideraţiuni, ex- 

puse mai departe, ca trecerea 
Dunărei să se facă la Cerna: 
voda. Ast-fel în anul 1880 s'a 
decis construirea imediată 'a li- 
niilor București- Fetești și Fău- 
rei-Fetești, iar linia Fetești-Cer-       

p 
(URMARE) 

navoda, care "complecta legă- 
tura, a rămas să se execute de 
odată cu podurile peste Borcea 
şi Dunăre şi pentru care s'a 

- decis a se ţine un concurs în- 
ternațional de proiecte. 

În anul 1882, s'a publicat con- 
cursul, dimpreună cu progra- 
mul care stabilea dispozițiunile 
principale de observat la dre- 
sarea proiectelor, însoțit de un 
plan idrografic al Dunărei, fă- 
cut de d-l inginer Ch. Hartley 
și de traseul între: Fetești și 
Cernavoda. Tot odată se fixa 
trei premii în valoăre totală de 
150000 lei, pemiul întîiă atră- 
gînd și concedarea construcțiu- 
nei podurilor, 

In rezumat prin program se 
cerea: proiectele pentru podu- 

rile. peste Borcea și Dunăre. 
Pentru amplasamentul podu- 

rilor, constructorii erai .liberi 
să propună traseul ce .vor găsi. 
mai preferabil, acel al progra- 
mului nefiind obligatorii. 

- Lungimea aproximativă a po- 
durilor peste Dunăre se fixa la 
800 m.; aceea a podului peste 
Borcea, la 260—270 m. 

Podurile puteaii să fie înalte,   

- cu suprastructuri fixe, așezate 
la o înălțime de 30 m. d'asu- 
pra apelor mari, în scop dea 

"permite trecerea pe sub pod a 

vaselor celor mai mari, saii po- 

duri joase-înturnătoare, cu o înăl- 
țime liberă de 11 m. 

- Pentru construcția suprastruc- 
turei se admitea toate sistemele 
de grinzi, excluzindu-se grii. 
zile suspendate, iar ca material 
fierul sai oţelul. 

Adincimea: fundațiilor ru se 
prescria. Constructorul era obli- 
gat să o determine singur, ast- : 

fel ca soliditatea pilelor să nu 
fie ameninţată prin mîncări de 
apă şi tot odată să justifice cu 
sondaje, făcute la, fața locului, că 
terenul de fundaţie este sănătos. 

La 1 Septembrie 1883, ter- 
menul fixat pentru concurs, opt 
case constructoare aii prezentat - 

- proiecte, care manifestaii o mare 
varietate de soluțiuni, precum. 
era,de altmintrelea, de prevăzut. . 

Din punctul de vedere asu- - 
prastructurei, proiectele se di- 
vizaii în trei grupuri: 

1. Proiectele Societăţei Bat: 
tignolles (Paris) și Klein, Schmoll . 

„ași Gărtner'(Viena), în asociaţiune
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cu Gutehoffnungshiitte din Ober- 

hausen, prevedeaii grinzi semi- 

parabolice independente. 

2. Proiectele Companiei Fi- 

„ves-Lille (Paris), Eiffel (Paris) şi 

Braine-le-Comte (Belgia), preve- 

deaii grinzi continue drepte. 

3. Proiectele Holzmann (Frank- 
furt p/MD), în asociaţie cu uzinele 

din Dortmund și fabrica de ma- 

şini Esslingen, Cail (Paris), Răth- 

lisberger și Simon (Elveţia), pre: 

vedeaii grinzi în arc, cu trei, 

cu două şi fără nici o articulație. 

Numărul deschiderilor varia 

între 3 și 7, iar mărimea lor 

între 100 și 206 m. 

Adincimea de fundaţie, so- 

cotită de la nivelul apelor mici, 

varia între 15.7 m. Și 25.5 m, 

Pilele se proiectase de unii 

„din concurenţi cu totul din zidă- 

„rie; alții prevăzuseră o combi- 
națiune: din pile de zidărie și 

pile metalice, - 

Ca material pentru suprastruc- 

tură, unele case propuneaii fie- 

rul, altele oţelul. 
Juriul însărcinat cu examina- 

“rea proiectelor, compus din d-nii 

„E. Collignon, inspector general 

de poduri și șosele din corpul 

technic al statului francez şi pro- 

fesor la şcoala de poduri și şo- 

sele din Paris, dr. E. Wingler, 

profesor la şcoala politechnică 

din Berlin, D. Frunză, C. Olă- 

nescu, Iorceanu şi A. Saligny . 

ca secretar, a început prin exa- 

“ minarea separată a proiectelor, 

din partea fie-cărul membru. 

„_ Discuţiunile asupra meritului 

proiectelor aii urmat numai după 

ce juriul a luat cunoștință de 

opiniunile şi aprecierile comu- 

nicate de fie-care membru și 

concluziunea la care s'a ajuns a 

fost, că nici unul din proiectele 

prezintate nu îndeplinesc con- 

diţiunile necesare, spre a fi re- 

comandat spre executare. 

Cu această ocaziune juriul a   

formulat dispozițiunile princi- 

pale pe care le recomanda spre 

observare la dresarea proiecte: 

lor definitive. . 
Aceste dispoziţiuni erai: 

a) Pentru amplasamentul po- 
dului să se adopteze traseul pro- 

pus de Societatea Battignoles. 

8) Podurile să se construească 

cu travee fixe așezate la 30 m. 

de-asupra apelor mari şi să se 

întocmească pentru două căi. 

c) Fundaţiele să se scoboare 

pănă la adîncimea de 31 m. sub 

apele mici. 
d) Pilele să fie construite cu 

totul în zidărie şi să fie prevă- 

zute cu spartghețuri. 
€) Presiunile pe fața de fun- 

dație să nu întreacă 10 kgr. pe 

centimetru pătrat. * 

7) Deschiderile minimale să. 

fie de 165 m: 

£) Grinzile să fie independente. 

hk) Ca material pentru supra- 

structuri să se întrebuințeze de 

preferință fierul. | 
2) Presiunea vîntului care se 

va admite în calcule să fie de 

180 kgr. pe metrul pătrat, în 

cazul cînd podul va fi încărcat 

și de 270 kgr., în cazul cînd 

podul va fi liber. 

Ca suprafață acționată de vint 

să se adopte 1! din suprafața 

reală vizibilă a unei grinzi. 

In anul 1885, Ministerul Lu- 

crărilor Publice a instituit o'co- 

misiune compusă din d-nii: G. 

Duca, C. Mironescu, C. Popescu, 

A. Saligny şi Sp. Iorceanu, cu 

însărcinarea ca să întocmească, 

în sensul dispoziţiunilor reco- 

mandate de juriul din: 1883 şi 

expuse mai sus, un noii pro- 

gram-caet de sarcini care să 

servească pentru dresarea defi- 

nitivă a proiectelor și adjude- 

carea lucrărilor. 

„Programul-caet de sarcini, în- 

tocmit de această comisiune, a 

fost pus în. vederea mai multor   „şi compusă din d-nii: 
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case constructoare din străină- 
“tate, cunoscute 'ca capabile de 

a executa lucrări de natura ce- 

lor prevăzute, cu invitare să în- 

tocmească proiecte în conformi: 

tate cu prescripţiunile” progra- 
mului și să le înainteze însoţite 

de oferte pentru întreprinderea 

lucrărilor. 
La această invitare a răspuns 

cinci case constructoare şi după 

examinarea proiectului și a o- 

fertelor prezentate, cum nici u- 

nul din ofertanţi nu îndeplinea 

condiţiile proiectului-caet de sar- 
cini, parte fiind că introdusese 

modificări esenţiale în dispozi- 

ţiile programului, parte fiind-că 

calculele pe care se bazaii ofer- 

tele eraii eronate, parte în fine 

„"fiind-că ofertele --eraii -incom- 

plecte, lipsindu-le măsurători, . 

serii- de preţuri, estimaţiuni, etc., 

„ comisia examinatoare a.proiec- 

„telor a hotărit respingerea tu- 
„. tulor ofertelor, recomandind Mi- 

nisterului de Lucrări Publice a 

- nu adjudeca lucrările asupra nici 

uneia din casele ofertante, ”: 
Neobţinîndu-se un rezultat sa- 

- tisfăcător. nici. cu acest al doi- 

lea. concurs, Ministerul Lucră- 

rilor Publice, în urma. stăruin- 

ţelor d-lui G. Cantacuzino, di-. 

- rectorul general al căilor ferate 

„de atunci şi dorinţei. d-luj I. C. 

Brătianu, Preşedintele Consiliu- 

lui de Miniştri, a decis, .la fi-. 

nele anului 1887, crearea unui 

serviciii special, dependinte de 

Direcţiunea Generală a căilor fe- 
rate, pentru dresarea. proiectelor 

definitive şi executarea lucrărilor, 

-D- A. Saligny, atunci ingi- 

ner-şef, a: fost însărcinat cu con- 

ducerea acestui serviciii. 

Proiectele întocmite de acest 

servicii ai fost terminate în a- 

“nul 1888 şi prezintate, spre exa- 

minare, unei comisiuni instituită 

de Ministerul Lucrărilor Publice - 

C. Mă-
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"escu, E Miclescu, E. Radu şi 
-M. -Rininiceanu, sub preșidenţia 
d-lui Sp. Torceanu: 

“In urnia admiterei proiectelor, 
Îi - diferitele. lucrări care compun 

: trecerea Dunărei, ai fost scoase 

” treptat în licitaţie, 'conform u- 
-hui- program. întocmit  de.. mai 

înainte .și cu scop de a se.re- 

* duce cît mai” mult procentele 
capitalului întrebuințat la con- 
'strucția lor. 

„ Podul peste Dunăre a cărur 
„executare 'necesitat-a mai;mult 
timp de cit cele-V'alte lucrări, a 

: fost: scos în licitaţie cel d'întiiii 
- -şi adjudecat, în anul 1889, com- 

--"paniei Fives-Lille, care a. exe- 
;» cutat în conformitate cu planu- 

- rile întocmite, pănă în cele mai 

: mici detalii, de 'către -serviciul 
Ministerului de Lucrări Publice. 

1. Situația podulul.— Podul «Re- 
- gele Carol Î», din punctul de ve- 

der& al mărime deschiderilor, 
" era, atunci; cînd s'a construit, cel 

: mai important pod de pe:con- 
"_tinent.și este încă unicul pod 

„fix peste Dunăre în. âval de 
- ": Neusatz;” El 'se. află : în. fața o- 

rașului Cernavoda şi la 380 kil. 
"departe de gurile Dunărei. Si- 

"-tuaţia :lui: era impusă prin aceea 
" “a liniei Cernavoda-Constanţa, cu 

toate că-în acea localitate con- 

3. strucţia; lui era cu deosebire de- 

-.. favorabilă,” din” cauză “că acolo 
Dunărea se împarte în. două. 

: braţe :':Dunărea proprie zisă şi 
: Borcea, separate! prin o insulă 

: submersibilă de 13 kil. lărgime. 

- In- aceste condițiuni se impunea 

: construirea unui pod peste bra- | : 
” țul principal, un altul peste Bor- 

- „cea, executarea unei: căt care 

- “leagă aceste. două poduri, con- 

:- struită: pe: rambleuri înalte, pe- 
::reate; întrerupte-la partea 'cen- 
“ trală și la' extremităţi. prin: via-" 

-" duce de! descărcare și 'care; ati 

-0 lungime totală de 3.kil..: 
î:.:.Dacă chiar .s'ar. "fi. căutat a . 

  

  

- “se evita aceste inconveniente, 

totuși nu s'ar fi obținut vre-un 
avantagii, căci, în amonte de. 
Cernavoda, cele două braţe ne- 
unindu-se de cit în. apropiere 
de oraşul Silistra, ambele ma- 

luri nu mai aparțin. Romîniei; 
în aval de Cernavoda s'ar fi în- 

timpinat dificultăți şi necesitat 

cheltueli cu mult mai mari, din 

“cauza configuraţiunei” terenului 

„din Dobrogea, 

Brațul principal al fluviului pe 
care-l trece podul «Regele Ca- 

: rol ÎI» .prezintă în timpul apelor 
ordinare o lărgime de 620 m. 

- și o adincime mijlocie de 7 m. 
Apele mari se urcă cu 7 m. 

| „peste etiagii şi inundează toată 

insula pănă la Borcea. Vitesa 

„ curentului atinge 2 m. pe se- 

cundă, iar volumul se poate e- 

„valua la 18000 m. cubi pentru 
braţul: principal și la 26000 m. 

„cubi în total. Pe 

Descripția şi dispozițiunile ge- 
nerale ale proiectului. — Proiec- 
tele podului «Regele Carol I», 

- întocmit de: Serviciul Ministeru- 

"- lui” Lucrărilor Publice, se deo- 

_sebeşte cu totul de . proiectele 
anterioare, prezintate la cele. 

două concursuri. 

Sistemul de grinzi adoptat a 

fost acel de grinzi console, nu- 

„mite grinzi continue - articulate 
şi care nu 'fusese prevăzut! în 

nici unul din proiectele ante. 

rioare. | 

“Pilele, cu totul de zidărie, 

după formele lor. amintesc, în 

"“ ceea-ce privește spartghețurile, 
pe acele executate deja în Ca- 

-nada și în Rusia, de la care se 

„inspirase, probabil, și .unii din 

“concurenți. 

Aceste dispoziţiuni ale pro- 

iectului, pe lîngă alte foloase 
ce :prezintă, față cu proiectele 

| „prezintate .la concursurile : din 

anii 1883 şi 1886, mai are şi 

-pe-acela de a înlătura reclama-   
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iunile care 'se făcuse, cu oca-- 
- ziunea  întocmirei - programului 
de către comisiunea internațio- 

nală, în anul 1883, cum că acel 
program nu ar fi de cît de- - 

_scripția proiectului: care obți- 
“nuse premiul al doilea. 

„ Descrierea proiectului, întoc- pp 
mit de Serviciul Ministerului de 

Lucrări Publice, se va împărți 
în: 1. Descrierea suprastructu-: 

_rei şi 2. Descrierea infrastruc- 
„turei. 

1. Suprastructura. — Cum s'a 

spus mai sus, sistemul de grinzi 

admis este acela de grinzi con- 
sole, saii grinzi. continue arti- 

culate și care, din studiele com- . 

parative, reprezintă sistemul cel 

mai favorabil din punct de ve- 
dere al minimului de cheltuelă. 

: Dispoziţiunile generale sunt 
următoarele : 

Inălțimea liberă de. -asupra a- 
pelor mari, admisă. în vederea 

importanţei navigaţiunei. și: în 

conformitate cu. programul. co- 

misiunei din 1885, este de 30 m. 

Această înălțime a fost păstrată 

pe. toată lărgimea fluviului din. 

cauza lesnei. schimbări a liniei. 

de navigaţie (le chenal). Aceeași 

:consideraţiune precum, şi adîn- 
-cimea enormă a- fundaţiunelor, 

ai obligat a se admite deschi- 

deri mari, anume: patru late-, 

rale de: 140 m. şi una centrală 

de 19o m. Lungimea totală a 
- "podului este de 750 m. 

Accesul podului pe malul stîng 

al fluviului se obține: prin inter- 

mediarul unui viaduc metalic de 

912.75 m. lungime; Construcți-: 

unea acestui viaduc a. fost mo- 

„„tivată, parte” din considerațiuni 

financiare, de oare-ce, pentru 
„ înălțimi de -30- m. de-asupra te- 

renului, la care se! găsește ca- : 

lea în- apropierea podului, con- 
strucțiă unui viaduc este mai 
avantagioasă. de 'cit executarea 

unui ramblei,. parte în scop de
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a se facilita scurgerea apelor 

- mari, care, după cum s'a zis, se 

revarsă pe toată insula de 13 

kil. lărgime. 

Suprastructura podului se com- 

pune din două grinzi console 

de cîte 240 m. lungime, fie- 

care rezemată pe cite două pile, 

şi din trei grinzi semi-parabo- 

lice, de cite go m. lungime, care 

se sprijină pe extremităţile con- 

solelor, lungi de şo m., a grin- 
zilor precedente. Această formă 

prezintă avantaje însemnate a- 

tit în privința greutăţei meta- 

lului ce o necesită cît și pentru 

montarea grinzilor. 

Grinzile console ai membrura 

inferioară dreaptă, iar cea su- 

perioară este în parte dreaptă, 

în parte curbă. Profilele membru- 

“ relor sunt acele a unui dublu T.. 
” Inălţimele grinzilor, aproape pro- 

porționale cu momentele, sunt 

de 32 m. de-asupra pilelor, de 
17 m. la mijloc și de 9 m. la 

extremităţi, Sistemul de zebrele 

.este triangular dublu, cu diago- 
nale întinse și comprimate, iar 
montanți nu sunt prevăzuţi de 

cit de-asupra pilelor și la extre- 
mități, 

Grinzile principale sunt divi- 
zate de acele transversale în 

23 părți, din care 9 de 10,2 m. 

lungime iar 14, cu o lungime 
care variază între 7,5 m. și 13,0 

m, | 

In planul vertical, pereţii grin- 

zilor; sunt înclinați cu 1/10 pe 

verticală, 

Lărgimea tablierului proprii 

zis, socotită între axele neutre 

a membrurelor inferioare, este 

de 9,0 m. pe pile și de 6,5 m. 

la extremităţile consolelor, pre- 

cum și toată lungimea grinzilor 

semi-parabolice, 

Aceste din urmă grinzi aii 

13,0 m. înălțime la mijloc şi 9,0 

m, la extremităţi, Sistemul de ză- 

brele este același ca și la grinzile   

console, iar distanța între grin- 

zile transversale este de 7,5 m. 

Pentru terminarea eforturilor 

maxime s'a considerat un tren 

compus, din trei locomotive cu 

tenderi, de tipul cel mai grei 

(locomotive cu 4 osii, fie-care 

purtînd câte 13 tone, şi tende- 

rul cu două osii purtînd fie-care 

cite 8 tone) și de un număr ne- 

determinat de vagoane, compus 
„şi situat ast-fel ca fie-care bară 

să fie acționată de efortul ma- 

xim, 

Presiunea vîntului admisă a 

fost 270 kgr. pe m. p., pentru 
cazul podului liber și de 180 

kgr. pentru cazul podului în- 

cărcat. 

Eforturile cele mai defavora- 

bile provenite din acțiunea vin- 

„tului aii fost acele pentru cazul 

podului încărcat şi cu toate că 

considerabile, ele nu aii recla- 

mat un supliment de secțiune de 

cit pentru membrura inferioară. 
Podul este prevăzut cu o sin- 

gură contraventuire orizontală, 

așezată la partea inferioară a 
grinzilor şi compusă din diago- 

nale care lucrează numai la ten- 

siune. 

Contraventuirea transversală 

se află în planul diagonalelor 
comprimate a zăbrelelor şi nu 

este deci verticală de cit în drep- 
tul montanţilor pe pile și la extre- 
mitățile grinzilor. 

Calea este așezată pe traverse 

de lemn, îngropate: în beton de 

asfalt turnat între traverse de 

metal. Aceste din urmă formează 

tablier-proprii-zis continuă care 

se reazimă pe grinzile longitu- 

dinale. 
Aparatele de reazăm sunt cu 

balanciere fixe pe pilele cen- 

trale şi cu balanciere cu ru- 

louri pe pilele laterale. Grinzile 

semi-parabolice se reazimă pe 

capetele consolelor prin ajutorul 

unui balancier fix la una din   

extremităţi şi prin ajutorul unui 

mobil la cea-l-altă extremitate. . 

Toată suprastructura este con- 

struită din oțel moale Siemens- 

Martin basic. Alegerea oţelului 
-a fost dictată de motivul de a 

reduce cît mai mult cantitățile 
de material, ceea ce este avan: 

tagios atît din punctul. de ve- 

dere financiar cit şi din acel a 

facilităței de montagiii, care pen- 
tru poduri de importanţa celui 

de peste Dunăre, stă în raport 

invers cu greutatea suprastruc-: 

turei, 

Juriul internațional din anul 

1883 recomandase a se între- 

buința de preferință fierul ca 

material pentru suprastructura 

podului peste Dunăre. La acea 

epocă, modul de-fabricaţie în u- 

zină, a oțelului precum și aceea 

a lucrărei luila Atelier, nu erai 

cunoscute în de ajuns de bine și 

majoritatea constructorilor erai 

sub impresiunea rezultatelor de- 

favorabile a unor încercări fă- 

„cute cu piese de oțel, în anir 

1878 și 1879 din uzinele din 
Duisburg, din ordinul Guvernu-: 

lui Olandez. 

Oţelul întrebuințat în construc- 
ţia suprastructurei poduluiareo 

rezistență de 42-48 kgr. pe mm. 
p. cu o limită de elasticitate de' 

24 kgr. pe mm. p. și o lungime 

minimală de 219/0, măsurată pe 

o distanță de 200 milimetri. 

Incercările metalului în nu- 

măr de mai multe mii, ai fost 

- făcute cu epruvete de 20 cm. 

lungime, măsurată între repere. 

Travaliul metalului admis în 

calcule a fost 10 kgr. pe m. p. 

pentru secțiunile barelor în care 

nu intervine acțiunea vintului, 

şi de 12 kgr. pe m. p. pentru 

cele alte secțiuni. Pentru grin- 

zile transversale și pentru lon- 

geroane s'a admis un travaliă 

maxim de 8 kgr. pe mm. p. 

2. Înfrastruclura, După cum
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se” vede mai departe, cheltue- 
lile datorite infrastructure! con- 

" stitue partea cea mai importan- 
tă din costul total al. podului 
„peste Dunăre. . 

Aceste cheltueli sunt justifi- 
cate pe de o parte, prin adin- 

“ cimea mare la care a trebuit 
să se scoboare fundațiunile, pe 
de altă parte, prin înălțimea. li- 
beră între nivelul apelor celor 

" mai mari și suprastructura, 
În privința adîncimei .de fun- 

daţie, Juriul internațional din- 
1885 recomandase ca fundaţiile 
să se coboare pănă la 31 m. 
sub nivelul apelor mici. Proiectul 
executat a derogat de lă acea- 
stă recomandaţie, scoborind fun- 
daţiile pănă la 28,5 m. sub e- 
tiagii sau pănă la 31,5 m. sub 
apele ordinare. Pilele sunt îm- 
plintate în sol pe o adincime 
de 18,50 m, pănă la 22,0 m. 
Culea din stînga are o adincime 
de 25 m. sub etiagiii, iar cea 
din dreapta repauzează direct 

"pe stincă, care apare la supra- 
fața solului, pe malul de la Cer- 
navoda. 

Inălţimea totală a pilelor, so- 
cotind partea liberă, acea din 
apă şi partea îngropată în sol, 
este de 63,0 m., construită cu 
totul în zidărie. Forma lor ge- 

-nerală este aceea a pilelor exe- 
cutate pe fluviul Volga și pe 

„alte fluvii din Canada, pile care 
sunt prevăzute cu spartgheţuri. 

Secţiunea pilelor, ca tip ge- 
neral, este aceea a unui drept: 
unghiii terminat prin două se-. 
micercuri. La bază, semicercul 
din aval: este înlocuit prin o ju- 
mătate de elipsă; la. : înălțimea 
spartgheţurilor, semicercul din 
amonte este înlocuit printr'un 
triunghiii. Presiunile admise ati 
fost: 10 kgr. pe centimetru pă- 
trat pentru solul de fundaţie și 
12 kgr. pe centimetru pătrat 
pentru zidărie. Ast-fel, sa dat 

64745. Marele Dictionar Geografic. Vol. v 

  

  

pilelor, la bază, o lărgime de 

10 m. pănă la 11 m. și o lun- 
gime de 29,7 m., iar culeei de 
pe malul stîng, o lărgime de 7,5 
m. și o lungime de 17,5 m. Di- 

mensiunile sub reazem sunt: 

15;5 m. pe 4,5 m. pentru pile 
Și 20,5 m. pe 5,77 m. pentru 

culee. 

Fundaţiele s'aii executat prin 
aer comprimat, întrebuințindu- 

se chesoane de fier a căror ca- 
mere de lucru aveaii o inălțime 

de 2,20 m. şi eraii prevăzute 
cu trei coșuri. 

Chesoanele ai fost montate 
complect pe mal şi în urmă re- 

morcate cu vaporul la locul în- 
trebuințărei. 

Montagiul. — De ordinar, Du- 

nărea îngheţată în luna Decem- 
brie şi în primăvară, la epoca 

ruperei ghețurilor, transporta 

mase enorme de sloiuri, ce ai, 

cite odată, 10 m. de înălțime, 

periclitind ori-ce construcție cu 
un caracter provizorii, cum sunt 

schelele. Pe lingă cheltuelile mari 
ce ar fi ocazionat construirea 

de schele de 3o m. înălțime, 

de-asupra nivelului apelor mari, 

ar fi lipsit şi timpul trebuitor 

pentru ca să se execute - ast- 
fel de schele și tot odată să se 

termine montarea grindelor cu 
“console până în momentul ru- 

„perei ghețurilor, epoca la care 
grindele trebuiau să se reazăme, 
neapărat, pe pile pentru a: nu 

fi expuse. 

Din aceste consideraţiuni, grin- 

dele console ai fost montate 
pe schele a căror înălțime era 

aceea a apelor mari (20 m. mai 

jos de cît înălțimea definitivă), 
la care se oprise și zidăriele pi- 

lelor, şi pe care se rezemai 
grindele odată ce montarea a 

„ fost terminată. In. urmă, cu! a- 
jutorul de. prese hidraulice, s'aii 
înălțat grindele, executindu-se, 
treptat, zidăria sub dînsele, pănă   
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s'a ajuns la înălțimea definitivă. 
Grindele semi-parabolice, mai 
ușoare de cit cele precedente 

şi montagiul lor putindu-se face 
mult mai repede, aii fost mon- 

tate pe. schele, la înălțimea lor 
definitivă, 

Cantitățile lucrărilor execu- 
fate şi costul lor. — Cantităţile 

lucrărilor executate pentru po- 

dul «Regele Carol I», sunt urmă- 
toarele : 

2) Infrastructura. — Săpături 

la aer comprimat, 42743 m. c.; 

chesoane în fundaţie, 1136 tone; 

zidării, 47340 m. c. 

6) Suprastructura. — Greuta- 

tea oţelului suprastructură, 5066 

tone; greutatea oțelului apara- 

telor de reazem, 148 tone. 

Costul acestei lucrări a fost: 
a) Infrastructura, 5254429 lei; 
2) suprastructura, 3902183 lei; 

c) parabole, 772226 leii total 
9928838 lei. 

Lucrări care complectează tre- 

cerea Dunăre: între Feteşti şi 

Cernavoda. — In afară de po- 
dul c Regele Carol I», trecerea de 

la Fetești la Cernavoda a mai 

necesitat următoarele lucrări : 

1. Podul peste Borcea, de 420 
m. lungime, compus dia trei des- 

chideri de cîte 140: m. fie-care. 

2. Viaducul de racordare la 

podul Borcea, de :ş00 m; lun- 
gime, 

3. Viaducul din Balta, de 

1455, 2-m, lungime, | 

4. Viaducul de racordare la 

podul cRegele Carol I», de 
912,75 m. lungime, 

Terasamente în lungime de - 
21 kil. 

Cantităţile de lucrări execu- 
tate ai fost: 

1. Podul peste Borcea, 

a) Infrastructuri, — Săpături 

la 'aer comprimat, 19043 m.c.; 

chesoane de fundaţie, 6ro tone; 

zidării, 19772 m. c. 

d) Suprastructuri. — Greuta- 

>
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tea oțelului suprastructurei,27 16 

tone; greutatea oțelului apara- 

telor de reazem, 77 tone. 
Costul acestor lucrări ai fost: 

Costulinfrastructurei, 2266958 

lei ; al suprastructurei, 1567259 

lei; total, 3843217 lei. 

II. Piaducele, 

I. Cantităţile de lucrări exe- 

cutate ai fost: 

a) Infrastructuri. — Zidării, 

35885 m. c.; numărul piloților 

de fundație, 9259; lungimea to- 

tală a piloților intrați în fun- 

daţie, 983638 m. 
d) Suprastructuri. — Greuta- 

tea oțelului din suprastructuri, 

6621 tone; greutatea oțelului 

din aparatele de reazem, 233 

tone; greutatea oțelului din a: 

paratele de întreţinere, 216tone; 

total, 7070 tone, 

2. Costul lucrărilor a fost: 

Valoarea infrastructurei celor 

trei viaduce, 2704145 lei; va: 

loarea suprastructurei, 2811607 

„lei; total, 5605752 lei. 

Il. Zerasamente, podeje, pe: 

reuri, 

I. Cantităţile lucrărilor 'exe- 

cutate: 

Pentru 21 kil. terasamente, 

2950000 m. c.; pereuri zidite: 

suprafeţe, 200120 m. p., cub 

de zidărie, 66000 m. c.; podeţe, 

7210 m. c. 
2. Costul lucrărilor a fost: 

Valoarea terasamentelor, a 

pereurilor şi podeţelor, 5876410 
lei. 

Recapitulaţia cantităților de 

lucrări care a necesitat trecerea 

Dunărei de la Fetești pănă la 

Cernavoda este următoarea: 

Zidării totaleexecutate,1 10207 

m. C.; greutatea totală a me. 

talului, 168323 tone; terasamente, 

2950000 m. C.; pereuri zidite, 

66000 m. c. 

Costul total al acestor lucrări 

a fost de 35000000 lei. 

Executarea lucrărilor trecerei   
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de la Fetești la Cernavoda s'a 

început în anul 1890 prin aceea 

a podului «Regele Carol I». 

In ziua de 9 Octombrie 1890, 
a avut loc solemnitatea punerei 

pietrei fundamentale de către 

M. S. Regele Carol, faţă fiind 

A. $. R. Principele Ferdinand, 

In pila culeei de pe malul 

stîng, cu care se începuse exe- 

cutarea, şi într'o piatră, aparţi- 

nind unui rind care trebuia să 

se scoboare încă cu 2,20 m. 

sub etagiii, a fost pus, închis 

întrun tub de sticlă, dimpreună 

cu toate monetele romine din 

timpul acela, documentul al că- 

rui cuprins este: 

NOI CAROL 1, 

Prin graţia lut Dumnezeii și voinţa 

națională, Rege al Romîniel. 

Aducem la ştiinţa tuturora cele ce 

urmează : 

Războiul, purtat în ani! de la 1877 

pănă la 1578 de viteji! Romîniei pe 

cîmpiile Bulgariei, întinsa hotarele ţă- 

rel noastre peste țărmul drept al Dună- 

rel şi făcuta Regatul Romîniei stăpin 

la Marea-Neagră, intrupindu-l Dobrogea. 

De atunci necontenit pironită ne-a 

fost gindirea la această provincie, însă 

măreţul Danubiii Ne-a oprit şi Ne o- 

preşte să dăm litoralulut MăreY-Negre 

şi porturilor lul viaţa și gesvoltarea tre- 

buincioasă pentru prosperitatea economică 

a țărel, 

Numa! construcţiunea unui pod peste 

Dunăre înlăturează aceste piedici, 

Corpurile noastre legiuitoare, încălzite 

de focul nestins al iubire! de ţară, aii 

hotărît în anul 1883 clădirea acestui pod 

şi nol am sancţionat în același an pa 

triotica lor hotărire. 

Azi ingineri! romîni clădesc podul. 

Nu vor trece de cit. ciți-va an! și să- 

vîrșită va fi grandioasa lucrare, un mo 

nument care va transmite urmaşilor noștri 

şi penerajiunilor viitoare dovadă de pu- 

terea de viață, patriotismul şi hărnicia 

Romiînie! actuale, 

Fie ca această măreaţă lucrare să spo- 

rească prosperitatea și gloria scumpe! noa- 

stre țări, fie ca prin ea să se stringă le 

găturile care unesc Dobrogea de patria- 

mumă, fie ca porturile e! să ajungă la o 

splendoare vrednică de solicitudinea ce 

le poartă Ţara. 
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Preţuind așa valoarea podulut peste 

Dunăre la Cernavoda, hotărittam să se 

aşeze în prezenţa Mea, a Principelul Fer- 

dinand, Moştenitorul presumiiv al Co. - 

roanei, a Miniştrilor care se afli la cirma 

Țărel, piatra fundamentală în zidăria, care 

formează cel d'intiiă picior al podului 

„pe țărmul stîng al Dunăre. 

Acest document comemorativ s'a sem- 

nat de Not în două exemplare, car! s'aii 

investit cu sigiliul Statuluț. 

Un exemplar, Însoţit de monetele co- 

rente, se va ingropa de No! în piatra 

fundamentală în ziua a noua a lunel Oc- 

tombrie 1S90 de la naşterea AMlintuitoruluf, 

în al 25-lea an al Domniet Noastre şi 

al 10-lea de la înființarea Regatului Ro- 

miîniel; cel de al doilea exemplar se va 

păstra în Arhivele Statulut. 

La banchetul ce a urmat ser- 

barea, D-l Al. Marghiloman, Mi- 
nistrul Lucrărilor Publice de a- 

tunci, rosti cuvintarea urmă- 

toare : 

SIRE, 

Spintecînd munţii şi înlăturind valu- 

rile, “Traian Îşi deschise o caie, — aşa se” 

rosteşte o inscripțiune bătrină de aptoape 

opt-spre-zece secole. 

Pe acea cale, Marele Impărat duse ci- 

vilizaţiunea romană de la Istru la “Tisa, 

la Nistru, iar opera lu! de colonizare fu așa 

de virtoasă, că nici veacurile, nic! furtunile 

nu ai putut smulge ncamul rominesc din 

lanurile fundate de bâtrinul singe roman. 

Lucrarea materială era în proporţiune 

cu mărimea ţinte! și vestigiele eY, încă 

vizibile la Severin, atestă geniul celor 

carl aii executat-o. 

După așa indelungi timpuri, reîncepem, 

Sire, opera străbună, şi dupi cum prin 

podul Iinpăratului Roman a trecut lumina 

dincoace de Dunăre, prin podul Regelut 

Romiîn se va implinta cultura și înfrăţi- 

rea dincolo de Dunăre. 

Podul Romanilor a fost mal măreț de 

cît piramidele şi Coliseul; podul Romt- 

nilor va fi cel mat mare de pe continent; 

zidăriile lut ar ajunge pentru a încinge 

de două or! capitala Țărel cu un val înalt 

de trei metri şi flerăria lu ac ţine În 

cumpănă greutatea unei oaste de 60600 

oameni. 

Ne putem făli cu această grandioasă 

intreprindere, căci ingineri! romint ai con- 

ceput-o, ingincrii romînY o conduc astăzi, 

pe cînd, sunt abia 30 anf, străinii ne fă- 

ceaii neinsemnatele lucrări de fier ce a-. 

veam. 

.
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In această scurtă amintire pare că este 
' scrisă toată istoria noastră contimporană, 

* Şi inima Voastră, Sire, de sigur bate 
„îndoit de cald, cînd evenimentele conduc 
paşi! Majestăţet Voastre pe aceste țăr- 
muri. De pe ele, la glasul Vostru, s'a 

. redeşteptat voinicia străbună, pe ele, de 
pe indemnul Vosiru, se afirmă din not 
hărnicia străbună, 

Mindrit de victoriile plătite cu sînge, 
să serbăm vesel! și victoriile, tot atât de 

* “glorioase, plătite cu muncă și sîrguință, 
. Şi unele şi cele-l'alte, Vouă se închină, 
Sire, - 

„sŞi unele şi cele-lalte în oţel sunt tur- 
- nate, pentru că în inima Rominilor sunt 
adinc săpate, 

; Să trăeşti, Sire. 

-* Să trăiască M, S. Regina. 
Să trăiască A, S. R, Principele Fer- 

dinand. 

- Apoi M. s. Regele, | luînd cu- 
vintul, rosti: 

“Sun foarte mişcat de cuvintele aşa de 

adînc . simţite . ce'MY exprimaţi cu atita 
- căldură şi Vă mulțumesc din suflet. 

Serbarea de astă-zi este o adevărată 
satisfacţie pentru Mine, căct este tocmaY 

un an, de cînd -cu ocazia rălătoriet Mele 

în Dobrogea, am figăduit şi apol am 

” stăruit ca podul peste Dunire să fie în- 

ceput. Astăzi. făpăduiala Mea este un 
fapt împlinit şi sunt fericit că am putut 

“încunuba întîiul stilp al podului, în faţa 

une! întruniri aşa de impunătoare şi a 

populaţiei din: Dobrogea care a alergat 

"din toate părţile, spre a fi martoră -la 

7 această operă, care va lega de-a pururea 

aceste dou* țărmuri ale Dunărei, înfră- 
„ țind interesele şi cimentind unirea între 

.. aceste două trunchiuri ale Statului Ro- 
mâîn în chip trainic şi neperitor, . 

Măreaţi este lucrarea concepută şi 
condusă de ingineri! noștri şi mindru 

Suntem de o întreprindere așa de însem- 

nată, care va fi izvor de bogiţie pentru 

“Țară şi care va găsi un răsunet puternic 

în toată Europa. 

Trebue să punem acum toate silințele 
spre a isprăvi cît mat curind podul peste 
Borcea și peste Dunărea mare şi portul de 
la Constanţa, fiinâ-că atunci calea cea may 

„ „scurtă! între Marea de Nord şi Marea- 

Neagră va fi deschisă şi Romînia va stă. 

pini o mare parte a comerciulul din Orient, 
“Convins că aceste prevederi se vor 

zealiza, închin acest pahar iubitului Meii 

popor, care n'a cruțat nici un sacrificii, 

spre a întări moșia sa, strămoșească și a 

. „ asigura viitorul săi, 

"Să trăiască Rominia, 
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Solemnitatea inaugurărei lu- 
crărilor a avut loc în ziua de 

14 Septembrie 1895, față fiind 
M. M. L. L. Regele şi Regina 

însoțiți de A. A.L. L.R.R. Prin- 

cipele și Principesa Romîniei, de 

A. S. R. Principele Leopold de 
Hohenzollern, A.. S. Principele 

Wilhelm de Hohenzollern, A. S. 

Principele Bernard, A. S. Prin- 

cipesa Charlota de Saxa-Meinin- 
gen, A. S. Principesa Feodora, 

Corpul Diplomatic, Miniștrii, 

foştii Miniștri de Lucrări Pu. 

blice, biurourile Corpurilor Le- 

giuitoare, marii demnitari ai Sta- 

tului, reprezentanţii caselor mari 

cati aii executat lucrările liniei 

Fetești-Cernavoda și de un nu: 

meros public, care venise să a- 

siste Ja acea serbare. 

După ce M. S. Regele a bă- 

tut cel din urmă nital podului 

şi după ce s'a terminat servi- 
ciul religios oficiat de 1. P, S. 
S. Mitropolitul Primat, s'a pro- 
cedat la închiderea în zidul cu- 
leci de pe malul drept, al do- 
cumentului comemorativ al că- 

rui cuprins este: 

NOI CAROL 1, 

Prin graţia lut Dumnezeii şi voinţa 

naţională 

REGE AL ROMÂNIEI 

"In anul mîntuiret 1890 am pus piatra 

fundamentală a podului, „menit să împre- 

uneze cele dou maluri ale Dunărel în- 

tre Feteşti şi Cernavoda, 

După cinci an! de muncă statornică, 

Dumnezeii hărăzind Țăre! linişte şi în- 

destulare, astă-zi, în a 14-a zi a luneY 
Septembrie, din anul mîntuireY! 1895, și 

al 3o-lea al Domnie! Mele, mulţumită 

rîvnet şi măestrieY inginerilor romîni, am 

trecut pe deasupra valurilor celor două 

braţe ale Dunăre! mărețe și am bătut 

cel din urmă cuiii, care a încheiat şi sfirșit 

aceste falnice lucrări, față fiind M, S$. 

Regina, Alteţele Lor Regale Principele 

şi Principesa Rominiet, iubitul Mei frate, 

Principele Leopold de Hohenzollern, ne- 

potul Mei, A, S. Principele ereditar de 

Hohenzollern, Alteța Sa Principele eredi- 

tar de Meiningen și Alteța Sa Regală Prin- 
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'cipesa ereditară de Saxa Meiningen, Înal- 

tul cler, miniștril Mei, preşedinţii și mem- 

bril biurourilor Corpurilor legiuitoare, tri. 

mişi! puterilor străine acreditați pe lîngă 

Mine, înalţi! demnitari a! Statuluj, frun- 

taşil oștiref Mele și 'corpul technic, 

De azt înainte nimic nu mat desparte 
Rominia din stînga Dunăre! de Dobro- 
gea, pe care, prin vitejia ostașilor noştri, 
din războiul de la 1877, am împreunat-o 
din noă cu patria mumă. Ast-fel Vom 
putea da acestei provincit și porturilor 
ei de pe țărmul “Mării, toată îngrijicea 
"Noastră, spre a lor desvoltare și propişire. 

Mindri, împreună cu Țara întreagă, că 

am ridicat un monument, care face fală 

neamului romînesc şi care va fi pururea 

îndemn puternic pentru urmași! noștri, 

spre a purcede tot mat departe pe calea 

muncel, a civilizației şi a măriret, Am 

semnat acest document de vecinică a- 
mintire, 

Am chibzuit, dar, ca, după sfințenia 

podulut, făcută de 1. P. S, S, Archie- 

piscopul şi Mitropolitul Primat, un exem- 

plar să fie așezat în zidăria de pe malul 

drept al Dunărel, împreună cu copia do- 

cumentului, ce a fost pus în zidăria pi- 

ciorulul de pe țărmul stîng, iar cel de 

al doilea să se păstreze în Arhivele Sta- 

tului, 

După această: ceremonie, a a- 

vut loc încercarea podului cu 
un tren compus din 13 locomo- 
tive, dintre cele mai grele, toate 

sub presiune și care a trecut 

podul cu o vitesă de '80 kil, 
iar la eșirea de'pe pod, trenul 
avea o vitesă de 96 kil. 

Maiestăţile lor și Alteţele Re- 
gale cu Auguștii oaspeţi s'aii 
urcat în urmă în trenul regal, 
trecînd Dunărea și ast-fel s'a 

declarat punerea în circulaţie a 
podului «Regele Carol I», 

La banchetul care a avut loc, 

d-lOlănescu, Ministrul Lucrărilor 
Publice, a pronunţat următorul 
discurs: 

SIRE,. 

Se apropie 18 veacuri de cînd va- 

lurile măreţei Dunăre” aii fost subjugate 

pentru întiia oară, 

Atunci, un mare Domn din apus a 

zidit podul săă de piatră ca să zămis- 

lească neamul romînesc şi să-și scrie 

numele în cartea nemurirej, ă
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„ Astăzi, Maiestatea Ta, venit tot din 

apus, înfringi pentru a doua oară, cu 

Piatră şi cu fer, falnicul fluvii, ca să a- 

siguri pentru tot-d'auna pașnica propășire 

a Regatului, pe care cu vitejie şi cu în- 

ţelepciune a! îritemeiat În acea vale pe 

care a smuls-o barbariet! Impăratul 'Tra- 

ian, ” 

Ast-fel se leagă firul întrerupt al is- 

toriet şi se amestecă, în admiraţia şi re- 

cunoştinţa noastră, chipul lu! Traian, în- 

temeietorul, cu al luY; Carol, reînvietorul. 

Şi unul şi altul vitejt şi biruitori în răz- 

boaie, şi unul şi altul mari şi spornici 

ziditor! de monumente, fala vremurilor 

lor. ” 
Gloria Impăratului roman, strămoşi! 

noştri aii nemurit-o în coloană de piatră 

în Roma, şi în tropeul pe care tot aici, 

tot pe acest pămînt al Dobrogei, Lai 

așezat, dovadă a adincil lor cuminţii, 

care ai înțeles importanța Țări! cucerită 

de Traian pentru împărăția romană, şi 

a malului drept al Dunăre! pentru noua 

provincie, , 

Slava Maiestăţe! Tale se va nemuri 

de urmași! noştri pe tot pămîntul Romt- 

nief, cum stă tipărite în toate inimile 

noastre dragostea de Maiestatea Ta. Ni- 

căert, însă, ma! mult de cît în această 

parte a regatului, pe care după patru 

sute de anf de despărțire de la trupul 

patriei, a fosţ dat Maiestăţei Tale să” o 

lipească iarăşi și pentru tot-d'auna la co- 

roana acelor voevozi, cari, cu mindrie 

punea în titlurile lor şi pe acela de 

Stăpînitori a! Dobrogel. 

Nimic n'a lipsit, Sire, Domniet Maies- 

tățet Tale, A! cucerit neatirnarea . şi al 

înființat Regatul; at înzestrat Romînia 

cu drumurile de fer, şi astă-zi ît deschizi 

drumul la Mare, fără de care nici un 

neam pănă acum n'a putut întemeia pu- 

tere trainică. 

Fericit şi biruitor a! fost în războaie, 

Sire, fericit şi biruitor ești în timp de 

pace. Fericit şi biruitor pentru că în tot- 

WVauna a! avut o nemărginită încredere 

în supuşi! Maiestăţii Tale, 

Cu ostaşi! TȚărel at învins în cîmpiile 
Bulgariet; cu meşterit Țăre! ai îngenun- 

chiat Dunărea. 

De aceea, Sire, încredere! nestrămu- 

tate a Maiestăţei Tale răspunde credința 

neţărmurită a naţiunei, şi din Carpaţi 

pănă la Mare, din tot locul, răsună un 

singur strigăt: * 

Să trăeşti Sire, 

Să tiăiască Maiestatea Sa Regina. 

SA trăiască Dinastia noastră, 

Domnul G, Duca, Directorul     
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general al Căilor ferate, în nu- 

mele inginerilor, a rostit urmă- 

torul 'toast: 

SIRE, 

Inginerii Vă mulțumese că aţl bine? 

voit prin prezența Voastră şi a Augustei 

Voastre Familii, să faceţi şi mal stră- 

lucită serbarea de azi. 

Inaugurarea linief Fetești-Cernavoda, 

menită să prelungească căile noastre de 

comunicaţie pănă la Mare, este o ser- 

bare a naţiunel; ea va însemna una din 

marile date în istoria propăşire! econo- 

mice a Ţărei, dar ea este în acelaşi timp 

şi consfinţirea unet opere măreţe, săvirşite 

de ingineri! romînt. 

Când, în 1890, Maiestatea Voastră a 

pus întiia piatră a podului peste Dunăre, 

care, cu drept cuvint, numără între lu: 

crările cele mat de căpetenie datorite ar- 

tei inginerului, Ea a voit să dea o nouă 

dovadă de solicitudinea Sa pentru lucră- 

rile folositoare Țărel, şi să îmbirbăteze 

pe aceia cari, timp de ş ani, aveaii să 

consacreze toată inteligenţa, toată munca 

lor, la săvîrşirea acestei opere uriaşe, 

Astă-zi, cînd izbinda a încununat si- 

linţele lor neobosite, să-mi fie îngăduit 

a aduce un meritat tribut de laude dom- 

nului Saligny, autorul proectelor şi di- 

rectorul lucrărilor, inginerilor cart aii fost 

colaboratorii să! devotați, marilor Socie- 

tăți Fives-Litle, Cockerill, Gărtner-Creu- 

zot, şi tutulor întreprinzătorilor, car! n'aii 

cruțat nimic pentru a aduce la un bun 

sfîrșit o operă plină de greutăţi, 

Sire, "Țara se poate făli cu aceste lu-" 

crări, carl dovedesc progresele făcute de 

„corpul inginerilor în ani! bine-cuvintaţi 

al Domnie! Maiestăţei Voastre. Liniile 

noastre ferate, marile căt naţionale, cari 

duc la graniţele Țărei, lucrările hidraulice, 

docurile de la Brăila şi de la Galaţi, 

sunt atitea dovezi de muncă roditoare a 

acestui corp. Şi dacă ţinem în scamă că 

două treimi din inginerii, cari ai luat 

parte la executarea lucrărilor, al căror 

sfirşit îl serbim astă-zi, sunt eşiţ! din “ 

şcoala noastră de podurt și şosele, o le- 

gitimă mîndrie trebue să simţim. 

In 1866, abia 1 ingineri romîni erai 

în serviciul statului ; azY el sunt legiune 

şi alcătuesc o a doua armată, tot atit 

de nemărginit devotată Maizstăţei Voas- 

tre şi TȚărel, ca şi aceea în capul căreia 

aţi cucerit, Sire, ncatîrnarea Rominiel, 

Această armată a progresului, care la 

vreme de nevoe va fi alături cu cea-l'altă 

pentru apărarea tronului şi a patriei, are 

şi dinsa, în luptele sale pacinice, morţii 

“şi răniţi! săi; acestor victime ale%idato- 
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riel, pe care posţit nu 'le slăvesc,: noi 

cel puţin le datorăm o duioasă amintire, 
. 9 

SIRE, . 

AȘ trecut Dunărea ca să diiceț” oș- 

tirea la victorie, astă-zT treceţi iar Du- 

nărea ca să sărbătoriţi o altă victorie”: 

aceea a muncel în potriva elementelor. 

lu adevăr, cîte greutăți eraii de invins: 

O tăetură de 5ooooo m. cubi, 1000 

m. de poduri și de viaducte peste Bor: 

cea, 2000000 m. cubi de rambleurt apă- 

raţi în contra apelor prin 200000 m. pă- 

traţi de pereuri zidite, un viaduct de 1!J2 

__Kil, în mijlocul bălţel, altul de 900 “m. 
şi toate aceste lucrări pentru,a ajunge 

la ultimul și cel mat mare obstacol, Du- ” 

nărea,: .” 

In zadar bătrinul fluvii a căutat să * 

apere cu. furie liniştea sa 'Seculară, 

Durată cu atita îndrăzneală, deslănţuindu- 

şi valurile şi înecînd întreaga cîmpie, de 

la malul Dunăre! pină la malul BorceT;' 

lupta a. fost crincenă, dar ela fost învins. 

Fundaţiunile podului sunt.coborite la * 

30 m. sub nivelul apelor mict;-pare că 

el a înfipt cu dragoste rădăcint adinci» 

în fundul riuluY, ca nicY valurile, nict 
sloiurile, nic! furtunile să nu-l zdruncine ; 

stăpîn să rămînă pe, fărmurile Dunăret, 

precum poporul romîn, cu toate duşmă- 

niele, stăpin a rămas pe pămîntul stră.” 

moşesc. . 

tur- 

El se înalță la 30. m. d'asupra apelor 

mari, pare că ar vrea să cuprindă încr'o 

ochire cît mai mult din scumpa Țară, să 

arate cît de sus ea a ajuns, adică vrea 

“să zică fie-căruia, gindiţi-vă ce a fost 
- Muntenia, ce a fost Moldova, priviţi ce 

sus este acum Regatul Rominiel. 

Imense deschideri de 190 m. despart 

pilele, lăsînd trecere! 'o cale largă; pre- 

cum largă a fost tot-d'auna calea ce Ro- 

mînia a deschis progresului. 

Şi pe de asupra staii aşezate 5000000 

kil. de metal, masă enormă care a tre- 

buit să fie ridicată la 30 m. înălțime, 
De oţel este coroana pe care Romi- 

nia va pus-o ps cap, Sire ; de oţel este 

braţul pe care Rominia ' întinde Do- 

brogel, ca un simbol de vecinică . unire 

şi de puternic sprijin: 

iată podul «Regele Carol 1», el poartă 

numele vostru, Sire, căci prin nestrămu- 

tata Voasțră Încredere, în foloasele ce. 

Țara va trage din această lucrare, visul 

Maiestăţei Voastre, de acum un sfert de 

veac, este azi îndeplinit. 

SIRE, + 

Spre izvoarele Dunăret strămoși! Voş- 

tri ai clădit un mindru castel, leagănul, 

Li
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unej ilustre dinastit ; spre gurile Dună- 
rel ați clădit un alt falnic monument, 
Urmașii Maiestăţe! Voastre îl vor privi 
ca pe o pildă de fapte mari, săvârșite 
sub Domnia-Voastră ; iar generaţiile vii. 
toare, văzînd cu uimire podul « Regele 
Caro! 1» vor zice: 

Carol viteaz a fost în timp de luptă, 
mare şi înțelept Rege în timp de pace. 

Jar no! toți, Sire, cu inima plină de 
cea mai nemărginită dragoste spunem: 

Să trăiţi, Sire. 

Trăiască M. S. Regina. 
Trăiască Dinastia. 

M. S. Regele a luat cuvîntul, 
„ zicînd ; 

Intruniţi aci pe țărmurile Dobroget, 
de a pururea unită prin sîngele vitejilor 
noştri şi din noii făurită printr'un lanţ 
de fer cu Romînia, serbăm un eveniment, 
aşteptat cu nerăbdare de Țara întreagă, 
care va găsi -un răsunet mare, departe 
peste hotarele sale. Săvirșirea poduluY 
peste Dunăre, dorit de un sfert de veac 
de Mine, este astă-zi un fapt împlinit, 
şi uriaşă se ridică înaintea noastră a- 
ceastă falnică operă, ca o mărturie vă- 
dită a tărie! Regatului, 

Geniul omenesc, în care se resfring 
progresul şi avîntul puternic al Romt- 
niet, a învins toate greutățile, a înlătu- 
rat toate piedicele spre a executa această 
lucrare trainică şi neperitoare, care _tre- 
„bue să arate lume că vrednic este po- 
porul romîn de frumoasa sa chemare la 
gurile Dunăre! şi pe pragul Orientului, 

Monumentele sunt istoria vie a po- 
poarelor; pănă astă-zi urmele luţ Traian 
nu S'aii şters, Cine nu vorbeşte de po- 
dul săii de la Severin? Să dea Dumne- 
zeii ca al doilea poa, stabilit după mit 
de ant pe Dunărea-de-Jos, si trăiască 
veacuri spre a povesti generațiunilor vii- 

“toare, din neam în neam, că, numat prin 
jertfe, lupte și o muncă statornică sta- 
tul romîn a putut fi întemeiat, 

Miîndru pot fi dar, .că sub Domnia 
Mea s'a conceput şi isprăvit, de ingineril 
noştri, acest măreț pod, care va atrage 
0 însemnată parte a comerciului euro- 
pean pe căile noastre ferate, fiind-că astă- 

- ZE stăpînim linia cea mal scurtă între 
mările nordice și țările din Orient. 

Aruncăm acum o privire maj departe 
pe mare, pe această nemărginită cale de 
apă, unde se încrucișează nenumăratele 
drumuri ale mișcăret întregeY lumY, care |. 
răspindesc bogăţiele asupra naţiunelor, 
Prin portul de la Constanţa podul peste 
Dunăre. ne deschide această cale largă, 
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care va spori Într'un mod neașteptat re- 
laţiunile noastre comerciale şi va asi- 
gura desvoltarea noastră maritimă, | 

Steagul Romîniei, care este: deja c- 
noscut în porturile din Europa, în curind 
va, filfii şi în toate ţările cele mat de.- 

"părtate ale Universului, ducînd cu din. 
sul renumele scumpe! noastre patrit. Cu 
inima plină de bucurie, exprim această 
convingere, în faţa acesteY impunătoare 
adunări, în fața uriașulul nostru pod, pe 
care '] privesc ca cheia de aur a unul 
viitor, strălucit, mulțumind călduros tutu- 
lor acelora cari ai contribuit“ la marea 
izbîndă ce se serbitoreşte asta-zi de not 
cu atit de adincă satisfacţie. Mulţumesc 
de asemenea pentru cuvintările așa de 
bine simțite și atît de măgulitoare pen= 
tru Mine; mulțumesc corpului technic 
pentru rivna şi hărnicia ce a desfășu- 
rat în numeroasele lucrărt publice, să-' 
vîrşite în cursul celor din urmă ani, și 

care găsesc cea ma! frumoasă a lor în- 

coronare în podul de peste Dunăre, 
Fericit Sunt că înalți oaspeţi şi D-v. 

toţi sunteţi martori la această memora- 
bilă zi, care înseamnă o nouă epocă în 
viața noastră economică, și sunt sigur. 
că vă veţi uni cu Mine în strigarea de: 
să trăiască iubita Noastră Rominie, al 
cărui avint nimeni nu'l poate 'opri în 
drumul mărire! şi al Propăşirel, 

(Articol redactat deD, A. Sa- 
ligny). 

Podul-Cheia,. saș, făcînd parte 
din com. rur. Brebul, jud. şi pl. 
Prahova. Are o populație de 
110 locuitori, 

Vilceaua Valea-Rea desparte 
acest cătun de Brebul-Megiesc. 

Și-a luat numele de la o strîm- 
toare foarte îngustă în formă 
de cheie, pe unde trece riul 
Doftana, 

Podul-Cheiei, Broprietate a Eto- 
riei Spitalelor Civile din Bucu- 
reşti, fostă pendinte de schitul! 
Brebul, com. Brebul, jud. şi pl. 
Prahova, care se arendează cu 
520 lei anual. , 

Podul - Corbeanca, căzu, pe 
proprietatea  Corbii- Mari, pl. 
Neajlovul, jud. Vlașca. 

  

  

PODUL-DE-PIATRĂ 

Podul-Corbului, saz, făctiid parte 
din com. rur, Comarnicul, plaiul 
Peleșul, jud. Prahova. Are o 
populație de 164 locuitori. E 
situat între văile Prahovei, Bra- 
dului și Corbului, într'o poziţi- 
une foarte frumoasă. 

Podul-cu-Fagi, vaze, isvorește 
din raionul com. Valea- Lungă, 
jud. și pl. Prahova, și se varsă 

„în Valea-lui-Dan, tot în raionul 
com. Valea-Lungă. 

Podul-cu- Florile, pata, pe 
virful muntelui Zănoaga, jud. 
Dimboviţa. In acest platoii este 
și un lac tot cu numele de Podul- 
cu-Florile, sai Cimpul-cu-Florile. 
Acest platoii este plin de flori 
vara și are o priveliște încîn- 
tătoare. E înconjurat de jur- 
împrejur cu colţi de piatră foarte 
înalți și ascuțiți. 

Podul-de-Fier, sal, jud. Bacăi, 
pl. Bistriţa-de-sus, com, Său- 
cești, situat pe malul Bistriţei, 
la 5! kil. de Săucești (școală). * 
Are o populaţie de 15 familii, 
sai 60 suflete; 6 circiume, 

Locuitorii posedă: zo vite 
mari cornute, -60 oi, 2 cai și 
9 porci: 

Se află situat lingă 
fier de pe Bistriţa, al căii ferate 
Bacăi-Roman. 

Podul- de-la-Celeiii, Vezi Podul. 
Antic- de-la-Celeiă. 

Podul-de-la - Ruși, pod, peste 

podul de . 

riul Bistriţa, jud. Neamţu, situat . 
la marginea despre S. a orașu. |: 
lui Piatra; unește “trupul Mără- 
ţei cu Petro-Dava şi cariera de 
piâtră de peste riul Bistriţa. 

Podul-de-Piatră, Zichet vechi, 
de frontieră; pe Dunăre, în jud. 

“Ialomiţa, pl. Ialomiţa-Balta, în 
dreptul satului Bordușani-Mari, 

.
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Podul-Doamnei, 204, jud. Vlaş- 

ca, peste apa Gisca saii Ilfovă- 

țul, pe proprietatea cu același 

nume ce constitue moșia Ba- 

bele. Aci, la 1775, ne spun Fra- 

ți! Tunusli, a fost un metoh 

de călugărițe. 

Podul-Drăgan, veche numire a 

satului Malul. 

Podul-Frîncului, /oc îz0/az în 

jud. Prahova, com. Gornetul: 

Cuib, pl. Podgoria, unde Valea- 

Benei se varsă în pîriul Nuce- 

ţeanca, 

-- Podal-Grosului, com. rar. şi saf, 

în jud. Mehedinţi, pl. Dumbrava, 

la 43 kil. de orașul Turnul-Se- 

verin. E situată pe vale. Satul for- 

mează comună cu cătunele Pe- 

trea şi Podeni, avînd o popula- 

ție de 1500 suflete, locuind în 

250 case; 2 biserici, deservite 

de 2 preoți şi 4 cîntăreți. 

Se mărginește spre N. cu 

com.: Adunaţi-Teiului; spre E., 

cu com. Bicleșul şi com. Corzul; 

la S. cu comunele: Pădina-Mare 

şi Slașoma; iar spre V., cu 

comunele: Plopi, Stigniţa şi 

Tablaniţa. 

Locuitorii posedă: 60 plu- 

-guri, 104 care cu boi, 12 că- 

ruţe cu cai; 20 stupi cu albine. 

Prin comună trece .șoseaua 

ce vine de la Stigniţa şi merge 

la Bicleşul, trecînd prin Podul- 

Grosului. 

-  Budgetul comunei e la veni- 

tură de 1258 lei; iar la chel- 

„tueli de 1068 lei. 
Vite: 670 vite mari cornute, 

32 cai, 760 oi şi 540 rimători. 

"Dealuri mai principale sunt: 
" Dirdoaia, Petra și Dealul-Tu- 

„dosiei, 

Locuri mai însemnate sunt: 

" Morminţi, la confluenţa pîrîului 

Stigniţa cu piriul Drincea (Podul: 

„Grosului), la Petra, în Dealul- 
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Petrei, o stincă înaltă despre 

care legenda spune că ar fi adusă 

aci de 'către o fată de Jidov 

(uriaș). 

Ape sunt: piraiele Drincea, 

Stigniţa şi Iablaniţa. 

Podul-lloaiei, firgușor şi com. 

_rur,, în partea de S. a pl. Bah- 

luiul, jud. Iaşi, așezat la capă- 

tul podișului, ce se întinde de 

la N. spre S,, între piriul Bah- 

lueţul și riul Bahluiul, cari fac 

confluenţa în centrul tirgului, 

de unde se deschide întinsul 

şes al Bahluiului. 

La 1810, mai mulţi Evrei a 

cerut de la proprietarul moșiei 

Totoeşti, de a le da voie, să se 

așeze în această localitate, ca să 

deschiză tîrg şi la 1818, după 

hrisovul lui Calimah - Voevod, 

s'a întemeiat tîrgul la pod, luînd 

numire de Podul-Iloaei. De oare 

ce în această localitate se iatru- 

nesc tîntr'un punct mai multe 

capete de moșii, fie- care pro- 

prietar a dat voe, ca pe părţile 

"lor, să se așeze tirgul și aceasta 

se vede 'din mai multe hrisoave 

ce aii fost recunoscute de către 

Domni, în anii 1823 şi 1839. 

Pănă la anul 1864, acest tîr- 

gușor era administrat de un co- 

misar al guvernului, iar de a- 

tunci e clasat între comunele 

rurale. : 

Sunt statornicite zile de tirg 

numai Duminicele, iar iarma- 

roace anuale patru: dela 1—8 

„Iulie, dela 10—18 Octombrie, | 

dela 12—20 Decembrie şi în 

Săptămîna-Albă. La aceste îar- 

maroace se face comerciii întins 

de: cereale, vite de tot soiul, 

brinză, piei, lină şi lemnării, fiind 

în stinga moșii mari de cîmp, 

iar în dreapta moșii cu păduri. 

"Teritoriul tirguşorului are o 

întindere cam de 164 hect., cu 

populaţie de 330 familii saii 2736 |. 

locuitori, din cari două părţi |, , a fost de 197.415 lei, 66 bani, 

  

    

PODUL-ILOAEI 

sunt Evrei, ocupîndu-se cu co- 

merciul, Rominii, îndeletnicindu- 

se cu agricultura şi creşterea vi- 

telor. 

Se află situat la jumătatea 

calei dintre Iaşi și Tirgul-Fru- 

mos, la 22 kil. de fie-care din: 

tre aceste localităţi. Prin mijlo- 

cul lui trece şoseaua naţională, . 

iar pe marginea despre S., ca- 

lea ferată, avînd și o staţie. 

In centrul tîrgușorului se află 

o zidire mare şi frumoasă, pro- 

prietatea comunei, în care este 

cancelaria și precepția comunei, 

precum și cancelaria sub-pre- 

fecturei plășei Bahluiul. Alăturea 

este școala mixtă, cu localul ei” 

propriiă,. condusă de 2 învăţă- 

tori şi 2 învăţătoare şi care a - 

fost frecuentată în 1899—900 

de 154 copil. Scoala de băcţi 

se află aci de la 1862, cea de 

„fete, de la 1867. 

In tirguleț mai sunt: o bise-. 

rică de zid noii, deservită de 1 

preot, 1 cîntăreț şi un eclesiarh; 

o farmacie; un spital pentru bol- 

navi, întreţinut de judeţ; o ca- 

zarmă pentru o companie de do- 

robanți şi un biuroii telegrafo- 

poştal; o moară cu vapori, pen- 

tru măcinat făină, cu mașini per- 

fecționate și luminată cu lumină 

electrică. A 

Budgetul comunei este de 

30211 lei, 20 bani, la venituri 

şi de 30157 let, so bani, la chel- 

tueli. 

Vite: 917 vite mari cornute, 

1186 oi, 208 cai și 220 rimători. 

Podul- Iloaci, stație de dr.-d.f., 

jud. Iaşi, pl. Cirligătura- Babhluiul, 

com. Podul-Iloaei, pe linia Iași- 

Păşcani, pusă în circulaţie la 

1 Iunie 1870. Se află între sta 

“ţiile Cucuteni (8.7:kil.) şi Sirca 

(rr il). Inălţimea d'asupra 

nivelului Mării,. de 41 m., 95. 

Venitul acestei 'staţii pe 1896
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Podul-Jijiei, sas, jud. Iași, pl. 
Braniștea, com, Golăeşti, situat 

între rîul Jijia şi gîrla Dubruvă. 
țul ; şi avînd o populaţie de 44 

faniilii, sai 201 suflete. 
“Are o moară pe apa Jijiei. 

- Locuitorii posedă: 151 vite 
mari cornute, 410 oi, 4 cai şi 
52 rîmători, - 

Podul-Lacului, sat, în jud. R. 
Sărat, pl. Orașului, căt. com. 
Odobasca, numit și Urechești- 

„d... pentru-că mai înainte ținea 
„de com. Urecheşti. Vezi Lacu- 
"lui (Podul-). 

Podul-Lat, dea, ce.se intinde 
mai în tot lungul săii în partea 

„de E. a com. Cornul, jud. și pl. 
Prahova. Servă de pășune vitelor. 

Podul-Lat, Giantăul, Cioata 
și Poiana-Humei, Zea/ întins, 
ce poartă aceste numiri și în- 
conjoară com. Lipova, pl. Ra- 
cova, jud. Vasluiii, în formă de 

"semicerc, începînd de la N.V. 
spre S. De la V. spre E. poartă 

„ numele de Chiliile, Lipova-Strîm- 
bă, Răgoazele, Scaunul-Doam- 
nci, Potopoaia, Drăcoaia, Mo- 

canul, Plopani :și Voiosul. Tre- 
„ cînd în com. .Doagele, se pre- 
“lungește înainte pănă la com. 
Dragomirești, pl. şi jud. Tutova, 

- formînd acolo o limbă de pă- 
mint, unde se unește valea și 

. piriul Lipova, cu valea și pi- 
- riul Tutova, | 

* Culmea acestui. deal, în toată 
“prelungirea sa, servă de hotar 
despărțitor, de la Giantăul îm- 
prejur și pănă la Răgoazele în- 
tre acest. judeţ și jud. Ro- 

- man; iar de la Răgoazele pănă 
la Voiosul, unde se termină a: 

ceastă com., desparte judeţul 
de. jud. Tutova, 

-Tot acest deal, în partea de 

SV, desparte acest judeţ de 

--jud,- Bacăă. a 

  

  

Dealul, în mare parte din ra: 
mificările lui, e acoperit de pă- 
duri cu arbori ce daii lemne 

pentru foc şi construcţiuni: brazi, 

anini și mesteacăni; parte e 

acoperit cu finaț, parte cu su- 
hat și parte cu vii, 

Podul-lui-Petrache, saz, în jud. 

Dimboviţa, pl. Ialomiţa, cătunul 
com. Bolovani. In cătun este 
și un pod peste Dimboviţa, pe 

şoseaua ce merge la gara Titu 
prin Tirgoviște. 

Podul-lui-Tăutu, zod de piatră, 
„pe Piriul-Mare, de pe moşia 

Rudești, jud. Dorohoiii, pl. Ber- 

hometele, comuna Grămești. A 
fost construit de către Ma: 

rele Logofăt Ioan Tăutu, după 
tradițiunea ce se păstrează, 

Podul-lui-Traian, de la Seve- 

rin, fost pod peste Dunăre, în 

partea de S.E. a oraşului T.- 

Severin, construit de 'architec- 

tul Apolodor de la Damasc, din 
ordinul -Impăratului Traian, în 

anul 104, cu ocaziunea războiu- 

lui al doilea dacic, 

Podul era aşternut pe 20 stilpi 

de piatră împreunaţi prin bolte 
de lemn, iar pe d'asupra se 

întindea podeala cu amîndouă 
parmaclicurile sale împodobite 
în răscruci, 

Din causa vremei şi a bar- 

barilor năvălitori, bolțile și po- 

deala s'aii stricat, răminînd nu- 

“mai stilpii de zidărie, cari stau 
pănă astăzi în ființă ascunși sub 
apă. Dar cele două căpătiie stri- 

"cate ale podului se văd încă în 
picioare pe amindouă malurile 

opuse. Căpătiiul de pe malul 
sting a fost desgropat de d. Gr. 

- “Tocilescu împreună cu castelul 

de lingă dinsul, care apăra podul. 

(Vezi Gr. G.. Tocilesco, Fonz//es 

et recherches archtologigues en 
Roumanie, p. I140—141). 

  

  

Podul-lui-Zisu, 7îz, în jud. II- 
fov, pl. Oltenița, com. Prundul, 

avind o lungime de aproape 2 
kil. şi curgând prin moșiile Pueni 

şi Prundul, 

Podul-Lung, sat, făcînd parte 

din com. rur. Comarnicul, pl. 

Peleșul, jud. Prahova. Are o 
populație de 284 locuitori. E 

situat la S. comunei, între văile: . 

Prahovei, Corbului și Sarului. 

“Podul-Lupei, vaz, în jud. Ia- 
lomița, pl. Borcea, pe teritoriul 

com. Ciocănești-Sirbi. Pe aci 
trece drumul care duce de la 

Călărași la București. 

Podul-Motrului, ma/ala, jud. 
Mehedinţi, pl. Motrul-d.-j., com. 

Stingăceaua. 

Podul-Neagului, zec/ia numâre 
a comunei Predealul, pl. Pele- 

şul, jud. Prahova. Se întindea 
mai înainte de la Predeal pănă 

la Posada, cuprinzînd toate că- 
tunele cari formează actualmente 

comuna Predeal, apoi teritoriul 

com. Sinaia cu căt, Izvorul, pre- 

cum și Posada și Podul-N. eagului. 

Reședința com. era la Bușteni. 

La 1864, cătunele Posada și 

Podul-Neagului s'a alipit la 

Comarnicul și la 1874, după do- 
rința exprimată de M. S. Carol 

I, com. Podul-Neagului a luat 
numirea de Sinaia, iar primăria 

s'a mutat de la -Buşteni în a- 

ceastă din urmă localitate, 

Prin legea din 1880, Sinaia 
a fost declarată comună urbană. 

Podul-Neagului, sa, făcînd par- 

te din com. rur. Comarnicul, pl. 

Peleșul, jud. Prahova. Are:o 

populaţie de 142 locuitori, E 
situat pe malul drept al riului 

Prahova, la poalele muntelui Ple- 

șuva-Mare și cuprins între văile 

Obielei (N.) și Mesteacănului ($.).
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La N. de acest cătun, în lo- 

calitatea numită Lespezile, este 

o biserică fondată la 1661 de 
Jupîn Pirvu Cantacuzino, vel Lo- 

gofăt, cu tatăl săi Drăghiciii vel 

Spătar. 
Pe la sfirşitul veacului XVII 

nu exista nici un sat aci sus 

la munte; case țărănești întil- 

neai pe valea Prahovei abia la 

Comarnicul, în căt. Podul-Nea- 
gului, ceea ce ar dovedi că acest 

cătun este cel mai vechiii de 

pe valea Prahovei (Vezi Podul- 
Neagului, vechia numire a com. 

Predealul). 

Podul-Negri, od, în jud. Bacăi, 
- pl. Trotușul, com. Tirgu-Ocna, 

de peste 148 m., aruncat pe 

riul Trotușul și pe care trebue 
să treacă cei care vor să mear- 

gă la băile Slănicul saii la Gro- 
zeşti şi Bogdănești. El leagă 

tot odată orașul Tirgu-Ocna cu 

secţia Tisești. 

Podul-Pitarului, sa, în jud. IL 
fov, pl. Dimboviţa, făcînd parte 
din com. rur. Cucueţi-Plătăreşti. 

E situat la S. de Plătărești, pe 

malul stîng al rîului Dimboviţa. 
Aci este reşedinţa primăriei. 

Se întinde pe o suprafață de 
558 hect,, cu o populaţiune de 

345 locuitori. 

Statul are 380 hect. și locui- 

torii, 178 hect, Statul cultivă prin 

arendașii săi tot terenul, afară 

de 175 hect. care sunt ocupate 

de pădure. 
Are o biserică, cu hramul Sf. 

Vasile, deservită de 1 preot și 

2 cîntăreţi; 1 heleşteii și 1 pod 

stătător. 

Comerciul se face de 1 cir- 

ciumar şi 1 hangiii. 

Numărul vitelor mari e de 

318, şi al celor mici de 600. 

Podul-Pitarului, păzure, a sta- 

tului, pendinte de Plătăreșşti, pl. 
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Dimboviţa, jud. Ilfov, în întin- 

dere de 205 hectare. 

Podul-Piulniţei, numire ce se da 

comunei Ciuilniţa, jud. Mușcel. 

Podul-Popa-Nae, cătuz, în jud. 

Vlaşca, pendinte de com. Căs- 

cioarele, situat pe partea stingă 

a apel Argeșului, la capul po- 

dului Popa-Nae. Se arendează 

odată cu moșia Vatra-Mănăstirei- 

Ciscioarele, de care nu se des-. 

părțește, fiind o singură pro- 

prietate. S'a înființat la 1854. 

Aci s'a împroprietărit în 1864 

un număr de 40 de locuitori, 

cari ati luat 120 hectare. 

Are o cîrciumă. 

Podul-Rizi, saţ, în jud. Dimbo- 

viţa, pl. Bolintinul, com. Bra: 

niștea. 

Podul-Riului, zaza/ din cele 6 

pichete ale judeţului Muşcel pen- 
tru paza fruntariei, la 35 kil. 
de pichetul Gropile şi la 20 kil. 

de pichetul Ciocanul. 

Podul-Sf.-Măriei, dea, în par- 
tea de S. a satului Rafaila, 

jud. Vasluii, pl. Stemnicul. În a- 

cestloc se afla o rîpă foarte mare, 
a cărei trecere e foarte ane- 

voioasă. 

Podul-Stamatei, sat, pe moșia 

cu același nume, com. Borzești, 
pl. Başeii, jud. Dorohoiii. Are o 

populație de 180 suflete. Moșia 
în trecut, făcea parte din Tău- 

tești; acum se află alipit la moșia 
Vorniceni, de unde se și admi- 

nistrează, 

Satul Ura înfiinţat în 1848. Să- 
_ tenii împroprietărițiaii 101 hect., 
6g arii, iar proprietatea, 895 hect., 
32 arii cîmp. 

Riul Jijia trece pe hotarul mo- 
.şici, prin partea de V. 

Drumuri principale sunt: acel 
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de la Rădăuţi şi Darabani, mer: 

gînd la Botoşani, şi acel de la 

Borzești și Plopeni-Jianul, mer- 

gînd la Dorohoii. 
Moşia se hotăreşte cu: Vă- 

deni, Vorniceni, Tăuteşti și Că- 

lugăreni, din jud. Botoșani. 

Podul-Stoica, căzu, în judeţul 

Putna, com. Năruja, pl. Vrancea. 

Are o populaţiune de 114 lo- 

cuitori și 21 case. 

Podul-Turcului, co. rur., jud. 

Tecuciii, pl. Zeletinul, formată 
din 2 cătune: Tirgul-Podul-Tur- 

cului şi Dămăcușa. E situat pe 
şes, la 43 kil. de reședința ca- 

pitalei. 
Are o formă drept-unghiu- 

lară, de la N. la S$., avind în 

partea de E. a tîrgului o colină 

de dealuri cu priviri frumoase, 

formînd și limita judeţului. 
Are o populaţie de 1973 lo-   cuitori, din cari 1525 contri- 

buabili, locuind în 940 case. 

Biserica, cu hramul Sf, Ilie, s'a 

zidit la 1830 de vechiul proprie- 

tar al tirgului, Mihai Emandi. Pe 

clopot se află data de 1813. 
După profesiune, locuitorii se 

împart ast-fel: 100 agricultori, 
100 meseriași, 250 comercianţi, 

- 48 cu profesiuni libere, 10 mun- 

citori, 142 servitori. 

Are o şcoală, care datează de 

la 1868 şi care în 1899—900. 

a fost frecuentată de 103 copii. 
Locuitorii posedă: 110 boi, 

6 bivoli, 215 vaci, 23 iepe, 90 

cai, 374 oi, 125 porci, 45 capre; 

150 stupi cu albine. 

Veniturile și cheltuelile com. 

se urcă la 21132 lei. 

Gindacii de mătase se cul- 

tivă pe o scară întinsă. 
Comuna are o lungime de 

212 kil. și o lăţime de 112 kil. 
Este străbătută de șoseaua 

judeţeană care o leagă de com.   Giurgioana la S$. şi de com. Mun-
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cel la N. In partea de V. curge 
pirîul Zeletinul, care formează 
limita com. în partea de V, 

E brăzdată la E. de dealul Bi- 
cheșşti, 

Comuna s'a înființat la 1840. 
Pe la 1827 și 1838 pe acest loc 
erai 3 circiumi cu numele de 
rateșe. Apoi a fost iarmaroc, un- 
"de locuitorii satelor vecine ve- 
neaii de schimbati între ei vitele 
și obiectele casnice, 

La 1840, aii venit din satele 
, Vecine mai mulți locuitori, și 
un număr de Evrei, şi au în- 
fiinţat tîrgul Podul - Turcului, 
plătind bezmîn (embatic) proprie- 
tarului de atunci, M. Iamandi, 
și celui de astăzi, I. Gheorghiade. 

Se mărginește la N. cu com. 
Muncelul, la S. cu com. Giurgi- 
oana, la E. cu jud. Tutova, la 
V. cu com, Giurgioana. 

Podul-Turcului, zrg, reședința 
comunei cu același nume, jud. 
Tecuciii. Aici se află reședința 
tuturor autorităților plășei Ze-: 
letinul şi a judecătoriei de ocol. 

In tîrg se află un spital făcut 
de d. Vasile Teodor și care se 
întreține de județ. 

Are: o biserică; o şcoală mix- 
tă; un oficii telegrafo-poștal. 
Este reședința unei companii a 
reg. 24. de infanterie. 

In fie-care Luni se face aci 
bilcii (iarmaroc). 

Tîrgul este situat pe vale, a- 
vind la E. şi la V, dealuri. In 
centru se află ocolul de cereale, 

Podul-Ursului, saz, făcînd par- 
te din com. rur. Cosminele, pla- 
iul Vărbilăul, jud. Prahova. 

Podul-Ursului, sat, făcînd parte 
din com. rur. Livadia, plaiul Văr- 
bilăul, jud. Prahova. 

Podul-Vadului, s4z, făcînd parte 
din com. rur. Breaza-d.-j., plasa 

64745. Alarele Dicijonar Geografic. Vol, V. 

  

  

Prahova, jud. Prahova. Are v 
populaţie de 966 locuitori ; o 
biserică, fondată la 1818, cu hra- 
mul Nașterea Sf. Ioan. 

In acest cătun a fost pănă la 
1834 un stabiliment de băi. 

Podul-Vadului, 447, cunoscute 
pe la 1834, situate pe loc șes, 
aproape de șoseaua națională, 
în centrul com, Breaza-d, -Î.. pl. 
Prahova, jud. Prahova,aparţinînd: 
obștei locuitorilor. Apa conţine 
iod și pucioasă. 

Podul-Văleni, sas, făcînd parte 
din com, rur, Poenari-Burchi, 
Pl. Crivina, jud. Prahova. Lo- 
cuitorii S'aii împroprietărit Ja a. 
1864 pe moșiile Podul-Văleni şi 
Cojocăreanca.: Are o bișerică, 

Podul-Vălenilor, , deal; situat la 
E. de com. Bughiile; pl. Telea- 
jenul, jud. Prahova. . 

Pe dealurile com. se cultivă 
ovăz, sunt vii şi pomi roditori. 
Pe unele se află izlaz: şi pădure. 

Podul-Viîrtos, saz, făcînd părte . 
din com. rur. Coimarnicul, plaiul 
Peleșul, jud. Prahova. Are o po- 
pulație de 243 locuitori. E' si- 
tuat la poalele muntelui Gilmeia 
şi e coprins între văile :. Praho- 
vei, Cernica și Bătrioara. | - 

Podului (Valea-), za72, udă par- 
tea de N. a com. Laicăi-Run- 

" ceasa, pl. Argeşului, jud. Muș-. 
cel, și se varsă în riul: Dimbo- 
vița, pe malul drept, în raionul 
comunei, 

.. 

Podului (Valea-),! oale, i ÎZvo- 
reşte din pădurea Priboaia, jud. 
Mușcel, pl. Rîurile, com. Golești, 
și se varsă în rîul Bratia,"pe teri- 
toriul căt, Priboaia, com. Golești. 

Podului (Valea-), zale, izvorește . 
din locurile de arătură ale com. 
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PODURILE 

Ogretinul, pl. eleajeâui, jud. 
Prahova, se- împreună cu „Valea-, 
Dragomirei și se. varsă în gtrla” 
Ogretinul, tot în raionul” com. - 
Ogretinul, . 

Podurile, comp. rur., în” jud, Ba- 
căii, pl. Muntelui, situată în vale 
şi pe'deal,. pe o“ lungime de 
peste 20 kil., ce se desfășură de 
la N. la S.-E. și compusă din 5 

» cătune : -Podurile, - primărie, fu 
secția Brăneşti, apoi Prohogeșşti, 
Valea-Soasei sati Bunești, Rusă- 
ești și Schitul-Savu. : 

In condica Liuzilor (e 803), ga. 
Sim Podurile și Prohogești,. mo- 

” şiy aparținînd răzeșilor; iar în 
Statistica din .1873, găsim com,, 
alcătuită din 8 cătune: Braniş. . 
tea (azi Brănești), Osebiţi-Pro-. 
hogești, Petri- -Moinești, Podurile, 
Prohogești-Rusăeşti, Schitul- Șa- 

„va și Suseni, din care parte sunt 
„rămase siliște, *. - . 

Se mărginește la N. cu co- 
munele Măgirești și Leontinești ; 

„la E., cu comunele Bucșeşti şi 
Berzunţul ; la: S., cu com. Dăr- 
mănești şi la V,, .cu cpmunele 

“Moinești * şi Valea-Arinilor. 
„Teritoriul. com. e „udat de pi- 

. riiaşele Brăneşti și Valea-Soaser 
şi brăzdat de munții: Tarniţa, - 
Savul, Fundătura şi” Schitul- Ve- 
Chii, şi de dealurile: Măzănă- 
eștilor, Dealul-lui- Tănase, Pri- 
potul și Cremenișul. 
Are o pâpulație de:'520 fa-- 

- Milii, sai 2416 suflete, din care . 
394 agricultori, 6 meseriași, 12 
comercianți, 24 cu profesiuni li | 
bere, i25 muncitori și 23 -ser-" 

” vitori; o școală mixtă, care fane- 
- ționează din 1866 în satul Po- 
durile, frecuentată de zi copil; 

"7 biserici: 2 în satul Prohogești, 
1 în Rusăeşti, 2 în Podurile şi! 
2 în Valea-Soasei (Suseni), : de- 
servite de 4 preoți şi 8 cîntă- 
reți. 
„ După legea rurală din 1864 

3
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S'aii împroprietărit 26 locuitori 

3. cu 77 fălci pămînt, .. 
Teritoriul. com. are o întin- 

: dere de 3825.hect. Pădurile o- 
„cupă o „suprafaţă de.2030 hzct. 

„ Proprietari mai sunt: Eufrosina 

"„Crupenischi, cu '0 nioşie de 523. 

- hect,, din care 233,30 hect. pă- 

"mint productiv Alecu . Benea, 

cu o:;moșie de 500.hect.; C. 

|  Ghindaru, cu o moșie de 250 

“hect,, . Agripina V. «: Botezatu, 
».Maria *V. Botezatu şi D. Popo- 

vici, cu cite 50 hect. ; Herman 

-Leonti, cu:120 hect. și Episcopul 

“de Buzău, D. Climescu, cu o 

moșie, ce-i. dă un venit de 5600. 

lei "anual. - 
= Totalul: pământurilor de,cul- 

“tură, este de: 1083. hect. 

„Locuitorii : : posedă: 

151% vite mari cornute, 78 ca: 

pre, 827 oi şi 208 porci. . 

„54 cai, 

Budgetul . com: e la: venituri. 

-gă- 10309. "lei, 76 bani şi la. „chel 

Teritoriul com. este străbătut 

“de calea. vecinală care pleacă de 
la Moineşti: la Bucşeşti, „Teţeani 

și Nadișa» . 

Distanţele: la Bacău, capitala: 
“la com. Moi: ” „ districtului, 48 ki; 

neşti, reşedinţa - plășer; 5 kil.; 

"la com..Bucşești, 4 kil. ; la com; 

- Berzanţil, II Fil; 

lea-Arinilor, 5 kil.; 

„-girești,. (7 kil.). 
. 

* 

. Podurile, con, rur:, jud. Dimbo- 
. vița, plaiul, Ialomiţa-Dimboviţa, 

situată spre N,, la 20 kil. de 

„Tîrgovişte, pe: malul sțing al rî- 
- ului Ialomiţa şi. pe şoseaua na- 

„ fională, Tirgoviște-Transilvania. 

E aşezată parte. între văi și 

„parte pe, Munţi, şi dealuri. “In 

, “raionul com. sunt: Virful-Pu- 

cioasei,: Virful-Pătrani, Virful- 

- Davuli şi. Piscul-Mâlurilor. 
„Afară de Ialomiţa, prin raio.. 

la com. Va-' 

la con. Mă- | 

„nul com.. curge, în partea de- 

"E. = piriul Bezdedelul.   

-. to 

- 
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In com, sunt renumitele băi, 

numite Pucioasa, cu izvoarele 

lor de fier și pucicasă. (Vezi Pu- 

cioasa). E 

Se compune din patru cătune: 

Podurile-d.-s., Podurile-de-j., Ma- 

lurile şi Pucioasa, avînd o popu- 

lație de 2300 locuitori. 

In com. sunt 9 ulițe; 2 bise- 

rici; 6 mori de apă. Aci este 

„reședința judecătoriei de ocol 

a plaiurilor unite Ialomiţa-Dim- 

boviţa. 
In Podurile'sunt: boi, vaci, cai, 

şi capre; vegetale: porumb, 
„pădure şi fructe, mai cu seamă 

„prune din care se face ţuică; 

minerale: pucioasă,. fier și gips | 

în cantităţi mari, , 
- Mai toți locuitorii comunei 

, se! ocupă. în lunele Iunie şi Au- 
gust.cu facerea băilor la cu- 

- ranții * ce vizitează băile Pu- 

unul” noii, 

cioasa. — In timpul sezonului 

băilor este. multă animaţie. Aci 

sunt două pavilioane, . din care 

mai multe hotele, 

“ birtură, 'cazinuri, brutării și al- 

. tele. Se fac două tirguri mari 

pădure cam de 25000: aril. .: 

- Comuna Podurile, pănă la Mar- 

"tie 1886, forma o singură com.;! 

„de atunci s'a unit cu coim. Şerbă- 

neşti şi amîndouă formează o sin: 
gură comună sub numele de: 

ânuale, tot în timpul băilor: la 

27 Iulie și la 7. August. 
- In raionul comunei este o 

com. Șerbănești-Podurile cu re- 

:şedința în Poduri, avînd o popu- 

laţie de 4300 locuitori romini și 

"4 şeoale. mixte, Com. Podurile 
proprii: zisă se învecinește: la E. 

cu: Valea-Lungă, la V. cu Cucu- 

, teni, la Necu Șerbăneşti şi la $. cu 

Brăneşti. De com. Valea-Lungă 
“şi Cucuteni, se ' desparte prin 

* dealări și păduri, de Brănești, 

prin Ialomiţa, iar de Șerbănești, e 

nedespărţită. Cu Valea-Lungă se 

leagă prin şoseaua vecinală Șer- 

bănești -Virfurile-Valea- Lungă, 
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cu Cucuteni prin drumuri prac- 

tice, cu Șerbănești prin șosea co- 

munală, iar cu Brănești prin șo- 

sea națională (Vezi Şerbăneşti). 

Podurile, saz şi reședința comu- 

nei cu acelaşi nume, jud. Bacăi, 

pl. Muntelui, situat lîngă tîrgu- 
şorul Moinești, într'o vale îm- 

prejmuită de dealuri. 
Are o şcoală mixtă, frecuen- 

tată de 72 băieţi; 2 biserici, 
una cu hramul «Sf. Niculae», 

clădită la 1840 de preotul G. 
Iscu și cea-Valtă cu hramul «Sf. 

Ton», clădită pe la 1770, în sec- 

ţia Brăneşti, de preotul Lupan 

şi ambele deservite de 1 preot 

şi 2 cîntăreți; 7 circiumi. 

Satul Podurile, împreună cu 

secția Brăneşti, are 185 familii, 

Saii 917 suflete. 
Locuitorii posedă: 49 --'cai,' 

S41 vite cornute, 146 porel- Și 

78 capre. ie 

Podurile, sat, făcînd parte din 
com. rur, Stănești, plaiul Nuc- 
şoara, jud. Mușcel, situat pe ma- 

„lul drept al riului Doamna şi. 

între văile. Boreţul și Toaca. La 

„_V. este dealul acoperit cu : pă- 

durea numită “Toaca: Un pod de: 
lemn „peste riul Doamna uneşte. 

- “satul Podurile cu Stănești. 

"+ Este așezat pe un platoii- inalt 

Podurile, sat, făcînd parte din 

com. zur. Drajna-d.-j., pl. Te- 

leajenul, jud. Prahova. Are o po: 

pulație de 7o suflete. Locui- 

torii aii ținut mai înainte de 

Drajna-d.-s., în raza căreia au 

fost împroprietăriți în 1864. Este 

foarte aproape de Drajna-d.-s,, 

în cit formează o singură gnipă 

de locuinţe, pe cînd de Drajna- 

d.j. e separat prin distanţe de 
3—S8kil. Ţine de secțiunea școalei 

din Drajna-d.-s., şi locuitorii lui 

sunt enoriași ai bisericei de 

aci,
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i odurile, a/fă numire a cătunului 

Cornul-d.-s., com. Cornul, pl. 

„Prahova, jud. Prahova. - 

Podurile, cătun, în jud. Putna,. 

„com. Colacul, pl. 

“tuat pe malul drept al Putnei, 
“pe un podiș format de acest 

Vrancea,  si- 

mal. 

Are o populaţiune de 430 lo- 

„i“ euitori; 19 case; 1 biserică filială, 

„cu: hramul Buna-Vestire. 

Podurile; pădure, în jud. Buzău, 

Podurile, zirtă, 

- com. Grăjdana, de 420: hect., 

împărțite la mai mulţi proprietari. 

Podurile, trup de pădure, al sta-” 
- tului, pendinte. de com. 'Teșila, 

plaiul Peleșul, jud. Prahova, care, 

împreună cu trupurile: Gilma, 
Carabanul cu Boia, Lacurile cu 

Rusul, Rusul-d.-j., Prislopul și 

Virful-Negrașului, formează pă- 
durea Teşila, care are o întin- 

dere de şo00o hectare. 

în com. şi căt, 

Bălănești. Incepe de la Poduri și 
se scurge în Sărățelul- Bălănești, 

" Poenari, com. 

Poeana. 
" această numire și compusele ei, 

Conţine substanţe minerale și mai 

cu seamă. â. pucioasă. 

A se căuta cuvintele cu 

la Poiana. 

rur., jud.. Gorj, 

plaiul Novaci, la E. com. Bum- 

bești-Piţicu, formată din 4 căt.: 

-Poenari, Ciuperceni, Riîul şi Po- 

noarele. 

Are o suprafață de 6162 hect., 

__din care: 3400 hect. al moșne- 

nilor, iar restul al proprietarilor; 

din acestea, 1000 hect. sunt pă- 

duri, 30 hect. sunt livezi de 

pruni, 30 hect. vii, restul ară- 
turi și finețe. a 

Are o populaţie de. 135 fa- | 
„milii, saii 578 suflete, din care* 

130 contribuabili; 1 școală, fre- 
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= cuentată de '30 copil; 3 biserici, 
deservite de 2 preoţi şi 2 cîn- 

tăreți. 

de 4, cari sunt împroprietăriți. 

Ei posedă: 70 pluguri, 140 care 

cu boi, 4: căruțe cu cai; 813 

vite mari cornute, 74 cai, 983 

oi, 120 rimători, 228 capre; 48 

stupi. - . - 

Veniturile şi cheltuelile „com. 

sunt de 2300 lei anual. 
Comunicaţia. „în 'comună se 

face prin şoseaua, judeţeană T.- 
„Jiti- Vilcea, care o „pune în co-" 

" municaţie la:V. cu Bumbești- : 

Peţicu, iar la S.-E.; cu căt.-Sir-- 

„bești, printr'o şosea comunală. 

In com. se găsesc: .8 moră 
pe apă, 3 joagăre, 14 pive, 3 
cîrciumi şi 32 fîntîni, ” 

„Pe la N.-V. com. trece râul 1 

Galbenul (Baia-de-Fier) și pîriul 
Neagra; la S. curge piriul Cil-* 

nicul, iar limita despre E, a com., 
rîul Olteţul. 

rar, jud. Ilfov, 

“ pl. Sabarul, situată'la V. de Bu- 

gătură cu Bolintinul-din-Deal și 
cu Stoenești și Floreşti- d.-s., prin 

şosele vecinale. 

Se compune din satele: Bo- 
lintinul-Spiridon, Poenari-Enuţă, 

Poenari-Florestu, Poenari -Moş- 

teni şi Ulmi-Orneşti, cu o po- 

- pulaţie "de 1273 suflete, locuind 

în 276 case. 
Se întinde pe, o suprafaţă de 

1192 hect. D-nii N. Buteulescu, 

T. Anastasescu, Poenărescu, G. 

Florescu, și moșnenii ai. 722 

" hect. şi'locuitorii, 470 hect. Pro-, 

prietarii cultivă 620 hect. (49 

izlaz,. 53 pădure), Locuitorii cul- * 

tivă 446 hect, (24 izlaz), 

Budgetul 'coni. e de 3717 lei - 

la venituri și de 3627 lei, la chel- 

tueli. 

_ Are'2 biserică (lâ 'Poenari-E- 

Locuitorii sunt moșneni, afară ” 

he 

" cureşti, lîngă rîul Răstoaca, Ia .]: 

26 kil. de Bucureşti. Stă-în le- ! 
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| Brebenești, ? 

- Serbănești 

e. 

” şedinţă se face printr'o șosea 
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” niuță şi Ulmi-Ornești) ; 1 scoală 
1 zalhana; 1 pod. 

Numărul vitelor mari d ac. 

833 (145 cai şi Yepe, 295 boi, . 

351 vaci și viței, 27 tauri, 15 
bivoli și bivolițe) și al celor mici 

" de 1206 (149 porci, 1057 oi). 
Dintre locuitori, 248 sunt plus. 

gari, 5 ai 'diferite profesii. 
Locuitorii . posedă: 101: plu: 

guri: 67 cu boi; 34 cu cai; :194 

care și 'căruţe: . 

cu cai. .... a 

Improprietăriţi sunt 190 locu-” | 

ncimproprietăriți, mai 

sunt 7I, ” 

Comersciul. se face de 5 ctr- - 

" ciumari. 

Poenari, com. ruţ., jud. Mușcel, 
„pl. Argeșelul, situată la S. de -. 

: Cimpulung, la 6 kil. - 

Se compune ” din 5 cătune: 

Groşani, Poenari, 

Are.o populaţie de 952 lo- 
„cuitori, care „se ocupă cu fabri- 
“ carea. varului şi îa ţuicei, +" 

Buidgetul com. e la venituri 
"de 1366 lei-şi la cheltueli, de. 

„I25I lei. 

_- “Are 2 biserici, deservite! de: 

3 preoți şi 2 cîntăreți; o școală, 

* frecuentată 'de 45 copii. 
Comunicaţia cu orașul de re- 

care dă în calea naţională Pi-- 

„O, parte din această comună, 

și anume, satul Groșani, a fost 

dăruită de „Nicolae I. Bâsatab 

la 6883 (1365) biserici de fir 

a lut Negru, ca ctitor al aces- 
tei biserici, . (Vezi Groșani), 
Cătunul Şerbăneşti în timpul 
lui Constantin Brîncoveanu apar- 

ținea „mănăstiri Cimpulung. 
- - .-s . - 

Peșteana, la 85 kil. de reședința 

"judeţului și la, 40 kil. de a plăși. 

- 

- 

şi Valea-din-Dărăt. .- 

Pie; 
a. 

, 

. 

„teşti-Cimpulung, la kil. Nos. «: 

Poenari, couz. 7ur., jud. Vilcea, Pi 
„pl. Olteţul-d,-j., situată pe sîul» 

132 'cu: boi,- 62: ii 

“. 
. 

.
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Are o populație de 620 15- 
cuitori; 161 case; o școală mixtă 

” frecuentată în 1899—g00 de 41 
- copil; o biserică, fondată, după ” 
cum sevede'în dosul unef icoane, 
la 1560. Cea veche a fost de 
lemn și „actuala s'a zidit din te: 

-„ melie sub Episcopul Neofit şi 
„ Alexandru Ghica-Vodă, 

Locuitorii sunt moșneni. Ei 
posedă: 5 cai, 52 bol, 43 vaci, 

7I capre şi 112 oi, 

Cînd timpul e favorabil se 
fabrică cam 500 decal. ţuică, 

Vatra satului cu izlaz cu toţ 

are 1000 hect. 
Veniturile și cheltuelile co- 

munei se urcă la 980 lei. 
O sosea pune în comunicație 

„com. Poenari.cu Ghioroiul spre $. 
E brăzdată "de dealurile: Vii- 

* lor, Mirei, Firfoloaia, Micului, 
" Strîmba, şi udată de văile: 
Mirea, Firfoloaia, Micului şi 
Strimba: n. 

Se mărginește cu comunele: 
Zătreni, Gănești, Ciorteşti şi 

”- Ghioroiul, * 

„ “Poenari, sa, cu-232 l6cuitori, 
jud. Argeș, pl. Loviștea, făcînd | 

„parte din com. ur, Corbeni. 
Aici sunt ruinele palatului Dom- 
nesc, zidit de Țepeş-Vodă, după 
ce zidise cetățuia de la Căpă- 
ţinepi. . 

Are o biserică, cu hramul 
” Sf. Ioan cu un preot și un cîn- 

tăreț. 

„. Este străbătut de rîul Argeş. 

Poenati, sau Moara -din - Si- 
„lişte, sas, jud. Argeş, pl. To- 
-pologul, pendinte de com. rur.. 

- Alimănești-Poenari. Are 418 lo- , 
cuitori şi o biserică vechie, cu 
hramul Adormirea, deservită de 

„„X preot-şi 1 cîntăreţ. ” 

- Poenari, vech?e numire a cătunu- 
„ui Clinciul, jud. Buzăiă, com. 
Verneşti, , “-   
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Poenari, sas, jud. Dimboviţa, pl. 
Ialomiţa, căt. com.. Tătărăi. 

Poenari, căfun 'de reşedinţă, al 

comunei cu același nume, jud. 
Gorj. 

Are o suprafață de 2560 hect. 
cu o populaţie de 50 familii, 
Sai 200 suflete, din care 53 con- 
tribuabili.” 

" Locuitorii posedă : 29 pluguri, 
81 care cu bol; 282 vite mari 
cornute, 53 cai, 345 oi, 43 ri- 
mători; 24 stupi cu albine, 

In cătun sunt: 7 mori pe apă, 

2 joagăre şi 18 fîntîni, 

„Are 1 biserică, servită de 1 

preot și 1 cîntăreț. , 

Poenari, saț, făcînd parte din 
com. rur. cu același nume, pl. 

. Argeșelul, jud. Mușcel. 

"Poenari, sătuc, în jud. Neamţu, 

pl. Piatra-Muntele, com. Buhal- 

nița, situat pe malul stîng al 

“rîului Bistriţa. și.avînd o popu- 
laţie de 118 suflete. 

Locuitorii posedă 147 căpete 
"de vite. 

Poenari, saz, făcînd parte din 
com. rur. Poenari-A postoli, jud. 
Prahova, pl. Crivina. 

Poenari, saz, în jud. Roman, pl. 

Siretul-a. -s., com, Pinceşti, spre 

S.V. de „satul Pincești și la 3 

" kil. de el, pe piriul: Fodor și 
„aproape de vărsarea lui în pi- 

riul Chisăliţa. “Are o populaţie 

"de 153 familii, sati 692 suflete 
"locuind în: 180 case;:o biserică 

de lemn şi o școală prim: mixtă, 

frecuentată de 33 elevi. 
Locuitorii posedă 2492..vite 

" mari cornute. . . 
„Este legat cu orașul Roman 
prin şosea. In jurul” acestui sat 

sunt păduri” foarte întinse. 
„De vechimea acestui sat a- 

“ mintesc“ispisoacele de la 1 589, 
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Aprilie 16 şi, 1591, Iulie 30, în- 
tărite de Petru Șchiopul, Dom- 
nul Moldovei, prin care ispisoa- 
ce se face cunoscut, că un mo- 
nah Tudor Preda dă Episcopiei 
de Roman danie partea sa de 
răzășie din satul Poenari. Acest 
sat forma înainte de 18860 
comună, 

Poenari, suldivizie a cătunului 

Haleșul, jud. Buzăii, com. Tisăul, 

Poenari, câtunaș, în jud. Mehe- 

dinți, pl. Motrul-d.-s., al com. 

rur. lupca. 

Poenari, vechie numire a satului 

Homocea, jud. Tecuciii. 

Poenari, 7pzufe, în jud. Buzăi, 

com. Calvini, căt. Bisceni-d.-j. 

E numai pietriș şi gol. Culmi- 
nează în Virful-Poenarilor. 

Poenari, dea, în jud. Muşcel, 
pl. Argeșelul, com. Poenari, pe 
care se află vr'o 25 hect. pă- 
dure, care se mai numește și 

Coasta-Ruginoasă. 

Poenari, Zea/, în raionul comu- 
nei Poenari, pl. Olteţul-d.-j., jud. 
Vilcea, pe care se cultivă 16 
hect. 50 arii vie. 

Poenari, proprietate a statului, 
pendinte de mănăstirea Rîncă- 
ciovul, avind 69 hect. 1912 m. 

„p. loc de cultură. Ține de com. 
Poenari, pl. Argeşelul, judeţul 
Mușcel, 

Poenari, fostă moşie a statului, 
„jud. Roman, plasa Siretul-d.-s., 

com. Pinceşti. 

Poenari, zăzure, supusă regimu- 
lui silvic, jud. Mușcel, pl: Ar- 

“geşelul, com. Poenari, în întin- 

dere aproximativă de 300 hect. 

Se învecinește la N. cu lo-
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cuitorii și statul; la S., cu pro- 
prietățile statului; la E., cu 
com. Jugurul și la V., cu locu- 
rile locuitorilor. 

Poenari, pădure a statului, în 
jud. Roman, pl. Siretul-d.-s,, 
com. Pincești, în întindere de 
1641 hect. Este cea mai întinsă 
dintre toate pădurile statului 
din jud. Roman. 

Poenari-Apostoli, cor. rur., jud. 
Prahova, pl. Crivina. Datează 
de vr'o 250 ani. 

E situată pe malul rîului Cri- 
covul-Sec, la 23 kil. de capitala 
judeţului și la 8 kil.' de reșe- 
dința plăşei. | 

Se compune din 3 cătune: 
“Poenari - Apostoli, Poenari și 
Gorgani, avind o populaţiune 
de 849 locuitori cu I7ZO case. 

Are 1 școală mixtă; 2 bise- 
rici, una în Poenari- -Apostoli,, cu 
hramul Adormirea Maicei Dom.- 
nului, fondată la anul 1820, şi a, 
doua, cu hramul Sf. Nicolae, fon- 
dată la anul 7252 (1744) şi re- 
parată la anul 1852 de cluce- 
rul Răducanu Clinceahu; ambele 
sunt deservite de 1 preot, 

- Locuitorii se ocupă parte cu 
agricultura, parte cu chirigeria, 
parte cu rotăria, 

Parte din locuitori sai îm- 
proprietărit la 1864 și parte la 
1889, pe moşia statului Gor- 

_gota, 
Ei posedă: 158 cai, 20 iepe, 

183 boi, 83 vaci, 2 capre, 605 
oi, 48 porci, 

Toată comuna, cu izlaz și pă- 
mint de muncă, are 508 hect, 

Comerciul se exercită în co- 
mună de 3 cîrciumari, 

Budgetul comunei e la veni- | 
turi de 4890,60 lei, iar la chel- 
tueli, de 2890,24 lei. 

Un singur drum e în. com. 
care merge spre gara Crivina 

şi comunele: Crivina şi Gorgota. 
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Poenari-Burchi, com, Fur, în 

jud, Prahova, pl. Crivina, situată 
pe loc șes, lîngă riul Ialomiţa, 
la 20 kil. de capitala jud. și la: 
15 „kil. de reședința plășei. 

Se întinde pe-o suprafață de. 
1500 hect. 

Se compune din două cătune: 

Poenari-Burchi și Podul-Văleni, 
avînd o populație de 1359 lo- 
cuitori, din care 234 contribua- 
bilă, 

Are: două biserici, una în 
Poenari-Burchi, cu hramul Ador- 
mirea, fondată la 1888 de preo- 
tul Barbu Manea și a doua în 
căt. Podeni-Văleni; o școală, în- 
ființată” în "1870 şi frecuentată 
de 45 copii, . . 

Locuitorii, -î în număr de 180, 
s'aii improprietărit la 1864,. pe 
moşiile Poenari - Burchi, Podul- 
Văleni” şi Cojocăreanca.' Ei po- 
sedă: 155 cai,. 275 boi, . 187 
vaci, 74. tauri, 590. capre. și oi, 
și 166 porci, 

. 

Comerciul se Exercită în com, 
de 7 cîrciumari, 

Veniturile, și cheltuelile com. 
sunt de 3700 lei. ” 

Prin Poenari- Burchi trece o 
singură șosea” ce începe de -la 
limita jud. Prahova și merge la 
gara Crivina. 

Poenari-Burchi, sat, făcînd par- 
te din com. rur, cu același nume, 
pl. Crivina, jud. Prahova. 

Poenari-Florescu'('Trestieni), 
sal, făcînd, parte din com. rur, . 
Poenari, pl. Sabarul, jud. Ilfov. 
Se întinde pe o stiprafață de 112 
hect.,. cu o populaţie de 221 lo-: 
cuitori. 

D-1 G. Florescu” are 35 hect. | 
și locuitorii, 76 hect. Proprieta- 
rul cultivă 24 hect, (8 hect. iz. 
laz, 3 hect. pădure). Locuitorii 
cultivă 73 hect," (3 izlaz). 

Numărul vitelor mari e-de 126 
și al celor mici, de 254. 

  

  

* POENARI-MOȘTENI 

Poenari-Grosul, sai Schitul- 
Grosul, cătun, pendinte de com. 
Grosul, plasa Marginea, județul 
Vlașca. 

Poenari-Grosul, rup de Hoşie 
nelocuit, proprietate a d-lui V. 
Christopolu, situat în com. Ră- 
suceni, pl. Marginea, jud. Vlașca. 

Poenari-lenuţă, sat, făcînd parte 
din com. rur. Poenari, pl. Sa- 

“ barul, jud, Ilfov. 
Se întinde. pe o suprafață de 

465 hect., cu o populaţie « de 252 
locuitori. 

D-1l D. Poenărescu “are 400 
hect. şi locuitorii, 65 hect. Pro- 
prietarul. cultivă 325 hect. (25 
hect, izlaz şi 50 hect. pădure). 
Locuitorii rezervă 5 hect. pentru 
izlaz, . 

Are o biserică, cu hramul Sf. 
Petre și Pavel, deservită de 2 
preoți și 2 cîntăreţi; o școală 
mixtă, frecuentată de 27 elevi 
și 3 eleve; 1 zalhana, 

= Numărul vitelor mari e de 142 
și al celor mici, de 237.: 

Poenari - Moşteni, saz, făcînd 
„parte din com. rur, Poenari, pl. 
Sabarul, jud. Ilfov, situat la V. 
de Bucureşti, pe țărmul stîng 
al rîului Sabarul, peste care e 
aci un pod stătător, Aci este 
reședința primăriei. 

Moşnenii ai: căpatat pămînt 
în urma faptelor vitejeşti contra 
vrăjmașilor Țărei, și cu deose- 
bire în contra Turcilor. Moşiile . 
li S'aii dăruit de Domnii pămin- 
teni. de pe acele timpuri. Acest 
cătun se crede că ar exista de 
mai mult de 400 ani. 

Se întinde pe o suprafață de 
130 hect,, cu o populaţie de 246 
locuitori, 

» Comerciul se face de 2 cir. 
ciumari, 

Numărul vitelor mari e de 137 
și al celor mici de 212.



POENARI-PLETARI 

Poenari-Pletari, căt, al com. 

„ Cănești, jud. Buzăii, cu 50 lo- 

cuitori și 11 case. 

Poenari-Polizu, saț, făcînd par- 

te 'din com. rur. Poenari-Vul- 

peşti, pl. Znagovul, jud. Ilfov. 

Spre E. trece calea ferată Bu- 
cureşti-Ploești. 

-Se întinde pe o suprafață de 
"Gr hect., cu o populaţie de 186 
locuitori. D-l C. Brezoianu are 

: 473 hect. şi locuitorii, 144 hect. 

Proprietarul cultivă 125 hect. (5 

hect, sterpe, 143 hect. izlaz, 200 

hect. pădure). Locuitorii cultivă 
tot terenul, afară de vr'o 7 hect., 

cari rămîn sterpe. | 
Comerciul se face de 2 cir- 

ciumari şi 1 hangiii, 

Numărul vitelor mari e de 1 09 

şi al celor mici, de 189. 

Poenari-Rali, saii Girliciul, com. 

rur., în jud. Prahova, pl. Crivi- 

na. S'a format cam pe la 1808 

de Ralea Poenarul, fostul pro- 

prietar al acestei inoşii. 
E situată pe malul stîng al 

rîului Talomiţa, la 22 kil. de ca- 

pitala jud. şi la 12 kil. de re: 
ședirţa plășei. 

Are o populaţie de 774 lo- 

cuitori, din care 150 contribua- 

bili, locuind în 160 case; obi-. 

serică, fondâtă la 1865 de Iancu 

și Gheorghe Andreescu, deser- 

vită de un preot;.o şcoală mixtă, 

înființată în 1886 si frecuentată 

de 54 băeţi şi 15 fete. 

Pe lingă agricultură, locuitorii | 

se mai ocupă cu facerea funiilor 

-de teii topit. ” 

Locuitorii s'aii împroprietărit 

la 1864, cînd li s'aii dat 368 

hect. din moşia D-lui Gheorghe | 

Andreescu. Ei posedă :.160 cal,. 
12 iepe, 47 vaci, 7 bivoli, 10 

capre, 368 oi și 145 porci; 78 

stupi cu albine. ” 

In raionul com. e o moară 

cu aburi.   

Comerciul se exercită aci de 

„5 hangii. - 

Budgetul com. e la venituri 

1, de 3222 lei, 61 bani și “la chel- 

tueli de 2702 lei, 24 bani. 

Șosele comunale o'pun în co- 

municaţie: spre V. cu com. Poe- 

nari-Burchi ; la E., cu com. i: 

găneșşti; la N., cu com. Poenari- 

Apostoli: şi la S., cu com. . Băl- 

teni. | 

„In tot lungul sti, de la v. 

"spre E, e udată de râul Ialo- 

2 

"miţa,; care face mai, multe zig- 

zaguri şi de Valea-Manasiei. 

|] Poenari-Rîncăciovul, moșie a 
statului, jud. Mușcel, împărțită 

în r3 loturi şi: scoasă în vin- 

- zare, conform legei pentru în- 

străinarea bunurilor statului, încă 

| din Ianuarie 1890, 

Poenari - Vulpeşti, COM. Ur. 

jud. Ilfov, pl. Znagovului, situată 
„la N. de București, lingă pădu- 

rea Radu-Vodă,- la „35 „kil. de 
București. ” 

„Se compune din satele : Cio- 

cănari, Movila, Poenari- Nicu- 

lescu, Poenari-Polizu şi Poenari- 

Vulpeşti, cu 6 populaţie de 1454 
“suflete, locuind în 323 case şi 
jo bordeie. Mare parte din lo- 

cuitorii acestei comune sunt Ți- 
gani lingurari. . 

Se întinde pe o suprafață de 

4477 hect. 
D-nii G. Bedros, C. Brezoianu 

și moștenitori: D. H. Vasile ai 

3753 hect. şi locuitorii, 724 hect. 

Proprietarii cultivă 552 hect. 

(54 sterpe, 318 izlaz, 4 vie şi 

2825 pădure). Locuitorii cultivă 

tot terenul.. 
Budgetul | comunei e la veni- 

“tură de 5292 Îsi, îi iar la cheltueli, . 

de 5257 lei. * 

Are 2 biserici (la . “Movila și 

Poenari - Niculescu); 1 școală 

mixtă; 1 moară cu apă; 1 he- 

leșteii ;.:1 pod. 

  

  

POENARU-BORDEA 

Numărul vitelor mari e de 

881 (100 cai și iepe, 10 armă- 
“sari, 446 boi, 293 vaci și viței, 

12 tauri, 20 bivoli şi bivoliţe) 

şi al celor mici, de 612 (107 

capre, 168 porci, 337.01). 
Locuitorii posedă: 89 pluguri: 

83 cu: boi și 6 cu cai; 210 care 
și căruţe: 169 cu boi și 41 cu 

cai. 

| : “Locuitori
i împropri

etăriți su
nt . - a 

Si 153 şi ncîmproprietăriț
i mai sunt 

206, 

_”  Comerciul se face de 13 cîr- 

- ciumari şi 2 .hangii. 

Poenari-Vulpeșşti (Vulpache), 
sat, făcînd pârte din com. rur. 

„cu același nume, pl. Znagovului, 

“jud. Ilfov, situat la N. de Bu- 
curești, lingă lacul Zorilă, la ex- 

tremitatea județului spre jud. 

Dimbovița. La E. trece calea 

ferată Bucureşti-Ploești. Aci este. 

reşedinţa primăriei. 

Se întinde pe o suprafaţă de 

85o hect., cu o populaţie de 

561 locuitori. 
Di G. Bedros are 610 hect. 

şi locuitorii, 240 hect. Proprie- 

tarul cultivă 210 hect. (24 sterpe, 

74 izlaz, 2 vie, 300 pădure). 

Locuitorii cultivă tot terenul, 

afară de 24 hect. sterpe, 
Are 1 moară cu apă; 1 he- 

leşteii; 1 pod; 1 şcoală mixtă. 
Comerciul se face de 2 cir- 

ciumari și 1 hangiiă. 
Numărul vitelor mari e de 

301 şi al celor mici, de 128. 

Poenarilor (Valea-), za/e, iz- 
vorește de la E. de căt. Gră- 

dişte, jud. Muşcel, și se varsă 

în Riul-Tirgului, pe malul sting, 

după ce udă com. Schitul-Go- 

lești, plasa Rîurile, 

Poenaru-Bordea, sa, în jud. 

Ialomiţa, pl. Ialomiţa-Balta, pen- 

dinte de com. Perieți, situat pe 

țărmul stîng al riului Ialomiţa, 
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'POENARU-NICULESCU 

-. spre E. şi alăturat de satul Pe- 
rieți. 

Proprietarul moșiei a construit 

_aci un solid local de școală, cu 

_care a cheltuit suma de 10000 
lei. Casa. "proprietarului moşiei. 
este o frumoasă construcţiune, 

„în stil elveţian, înconjurată de 
„o fcumoasă grădină. 

Poenaru-Niculescu,. saf, făcînd 
:parte din com. rur. Poenari-Vul- 

“pești, pl. Znagovul, jud, Ilfov. 
E situat la S. de Vulpești, pe 
valea Nedei. Spre E. trece ca: 

„lea ferată București-Ploești. 

„--Se întinde pe o suprafaţă de. 
115 hect,, proprietatea locuito- 

“zilor, cu o populaţie de 178 loc. 

___ Are o biserică; cu hramul 

- Adormirea, deservită de I preoi 

şi 2 cîntăreți, 
Comerciul se face. de.1 cir- 

ciumar. 

Numărul vitelor mari e. de 

130 şi al celor. mici, de 118. 

_Poenărei, com. rur., 

cel, plaiul Nucșoara, la 30 kil. 
“spre V. de Cîmpuluag. Drumul 
e. şoseluit și trece” prin. . comu- 

NE nele Corbşori, Stănești, Slănicul, ă 

“ Berevoești-Ungureni.. 
“E situată pe-malul, "drept. al 

| uluy Doamna și pe Dealul-Poe- 
.  năreilor, în partea de:V.-a mu 

lui Doamna şi la 1 kil. de mal. 

Se mărginește la N. cu com. 

„Corbi ; la S$., cu com. Stănești; 
“la E, cu Com. Corbșori și la 

V., cu jud. Argeş. 

Are o :populaţie de 336 su- 

flete,. locuind în 65 'case; o bi- 

serică, deservită de 1 preot și 
I dascăl; o școală mixtă, fre- 

cuentată de 40 elevi, 

Locuitorii. se ocupă cu agri- 

cultura, creșterea vitelor, adu- 

cerea bilelor şi buștenilor din 

munți și pe cari "i preface în scîn- 

duri şi șiță și pe cari le vind 

„în orașele Piteşti, Craiova, etc. 

  
jud. Muș: | 

  

Da 

Prunele dai -pănă la 2500 
decal.. de ţuică pe an. 

Locaitorii posedă: "146 vaci, 
86 boi,:75 cai, 123.porci, 653 oi. 
-De jur împrejurul comunei 

sunt livezi, dealuri, mai cu sea: 

mă la S. şi: S.-V:, şi o pădure 

compusă din fagi,- mesteacăni, 

şi: puţin” stejar. Atît prin -sat 

cît și prin “apropiere sunt ogrăzi 

de pruni, meri, nuci, cireşi, etc. 

" Budgetul, comunei e la veni- 

"tură și la cheltueli de 598,50 lei. 
*Riul Doamna udă com. la 

E, iar de la V.spre. E. o stră- 

. bate văile: Moarei, 'Cîrstei, Bise- 

ricei. și. Dracului, care se varsă 

în rîul Doamna. Pe..acest iii 

„Sunt în raionul comunei, 1 piuă, 

1 moară şi 4 herăstrae, care 

taie bușteni. 

„Un pod de lemn; peste riul 

Doamna, leagă comuna. Poenă- 

__rei cu Corbşori; Moșia e a lo-. 

cuitorilor moșneni, afară de-22 
cari 's'ai împroprietărit pe mo- | 

„șia d-lui Mihalache Rucăreanu. 
. Proprietari mari în comună sunt: 

- dina Alexandrina Pleşoianu și 

„dl Gr. "Poenăreanu. 

Pe teritoriul comunei sunt Şo- 

-sele” comunale şi la E, pe. țăr- 

i mul drept. al riului Doamna, este 

„şoseaua județeană. câre vine de |... 

“la Piteşti, spre. „Nucţoara, 
Să 

Poenăreilor (Dealul-), ded, la 
1 kil. de riul Doamna, pe care 

este situată com., Poenărei, pla: 

iul Nucșoră, jud. Muşcel. 

Poenei (Deâlul-). V. Poienei 
(Dealul: )..* 

Poenei (Puindul-): V. Potenei 
(Fundul. -, 

Poenele. “A “se căuta acest nume 

şi conipusele lui la Posenefe. 

Poenești, core. Pur., în partea de 

S. a pl. Racovaj jud. " Vasluiii, 
. 

  

POENEȘTI-MĂNĂSTIREI : 

la: 21 kil. de orașul Vasluiii şi . 

la 19 kil. de Pungeșşti, reședința 
plășei, situată pe valea piriului 

Racova. 

„E formată din satele: Poe- 

nești- Mănăstirei, Poenești-Răzeși 

numit și Valea-Caselor. saii Poe- 

neşti-lui- Ghigă, Poenești - Stră- 

jescu, Poeneşti - Slobozia - Stră- 

jescului-(Hirșoveni) și Iazul-Dra- 
” cului, pe o suprafaţă de 3446 - 

hect., din care 543 hect, pădure - 

„şi 2102 hect. loc de cultură, 

finaţ, imaş ale proprietăţei. iar 

810 hect., ale locuitorilor, cu 

28 hect, vie. 

Are o populaţie de 359 fa- 

milii, sai 1273 suflete; 2 bise- 

rici, deservite de 2 preoţi și 3 

cîntăreți ; o şcoală ; o moară cu 

vapori și 4 cîrciumi. | 

Vite: 315 vite mari cornute, 
841 oi, 3. „capre, 101. cai şi 157: 

rimători. | Si 

Budgetul com. e de 3127 lei - : 

bani, la cheltueli. 

Locuitorii posedă: 63 pluguri, 
_89 care cu boi şi 7 căruțe cu cai. 

Prin marginea de E. a comu- 

“nai, trece pirtul “Racova. „Pe te:. 

"zitoriul: ei sunt: trei” movile for- * | 

"mate din. fipuri vechi isi urme. . 

” de. şanţuri: 

Poeneşti-Ghigăt. N Vezi Ponegt 
Răzeși.. ' 

Poeneșşti - Mănăstirei, sa, în 
partea de S. a com. Poenești, 

pl. Racova, jud. Vasluiii; situat 
pe culmea dealului cu același 

nume, pe o suprafață de 1215 

" hect., din care 343 hect. pădu- 

re, 372 hect. loc de cultură, finaț, 

imaș ale statului, iar 500 hect. ale 

locuitorilor. Are o populaţie. de 

128 familii, sau 659 suflete. 

Acest sat a fost pendinte de 

mănăstirea Floreşti, din jud. 

Tutova, de unde și numele lui, 

de Poeneşti-Mănăstirei, 

la venituri și 'de goqr Iei, gr: i: -



POENEȘTI-MĂNĂSTIREI 

Are o biserică, deservită de 

1 preot și 1 eclesiarh; o școală, 

înființată în 1881, frecuentată 

de 35 elevi; 1 cîrciumă. 

Vite: 450 oi, 50 cai şi.62 
rimători, 

Locuitorii posedă: 30 pluguri, 

66 care cu boi, 4 căruțe cu cai; 

72 stupi. 

Poeneşti-Mănăstirei, dea, pe 

care e situat satul cu același 

nume, com. Poenești, pl. Raco- 

va, jud. Vasluiii. 

Poeneşti - Răzeşi (Poeneşti- 
Ghigăi sau Valea-Caselor), 

sal, jud. Vasluiă, pl. Racova, 

com, Poenești, între satele: Poe- 

nești-Mănăstirei și Poeneşti-Stră- 

jescului, de-a dreapta pîriului 

Racova. Se întinde pe o supra- 

față de 743 hect. din cari 143 

hect. pădure, 572 hect. loc de 

cultură, finaț, imaş ale proprie- 

tăţii, iar 28 hect. ale locuitorilor. 

Are o populaţie de 16 familii, 
Ssaii 77 suflete. 

Este reședința comunei. Are 
o moară cu vapori. 

Vite: 83 vite mari cornute, 

60 oi, 6 cai și 18 rîimători, 

Locuitorii posedă : 7 pluguri 
şi 8 care cu boi, 

Poeneşti-Slobozia-Străjescu - 
lui (Hirşoveni), sa4, în partea 

de N.-V. a comunei Poenești, 

pl. Racova, jud. Vasluiii, situat 

pe malul stîng al pîrtului Raco- 

va, pe o suprafață de 772 hect., 

din care 42 hect. pădure și 630 

hect. locide cultură, finaţ, imaș 
ale proprietăței, iar 100 hect. 
ale locuitorilor. 

Are o populaţie de 25 familii, 

saii 231 suflete; 2 cârciumi. 

Locuitorii posedă: 16 pluguri, 

- 6 care cu boi, 2 căruţe cu cai; 

120 vite mari cornute, 88 oi, 

24 cai, 24 rîmători; 90 stupi 
cu albine.   

a! 

Poeneşti-Străjescului, sat, în 
partea de N.-V. a com. Poenești, 

pl. Racova, jud. Vasluiii; cu o 

suprafață de 713 hect,, din care 
14 hect. pădure şi 529 hect. loc 

" de cultură, finaț șiimaș ale pro- 

prietăţei, iar 172 hect. ale.lo- 

cuitorilor. , 

Are o populaţie de 54 fami- 
lii, saii 206 suflete; o biserică; 

o cîrciumă, . . 

Locuitorii posedă: 10 pluguri, 

15 care cu.boi,1 căruță cu câi; 
200 vite mari cornute, 233 oi, 

53 rîmători și 20 cai. . 

Poeni. V. 'Poieni. 

Poeniţa, Poeniţele, Vezi Poie- 

nița, Poieniţele. 

Pogana, sa4, în jud. şi pl.. Tu- 
” tova, com, Bogești, spre S.'de 

satul Bogeşti și în apropiere de 
Bidad. 

Are o populație de. 345 lo- 

cuitori și 93 case. 
Prin sat trece șoseaua jude- 

țeană Birlad-Bacăui, legîndu-se 

în acest punct cu șoseaua veci- 

nală "Tutova, .care vine din pl. 
Corodul și Pereschivul. 

Poganul, saz, făcînd parte din 

com. rur. Dumitreşti; pl. Oltul. 
d.-j., jud. Olt. Are o popula- 

țiune de 1000 locuitori și 2 bi- 
serici de lemn, din. care una 

ruinată. ” 
. 

Poganul, deal înalt, în jud. Ro- 

man, pl. Siretul-d.-s;, com. Giîn- 

diți, spre 'S.E. de satul Giîn- 

diţi. Este acoperit cu păduri. 

Pogăceni, sa!, în partea de N. 

a com, Urdeşti, pl: Mijlocul, 

jud. Fălciii, așezat pe valea cu 

același nume, cu o "populaţie 
de 35 suflete. . 

Pogănești, cop. rur., în partea 

  

  

POGLEȚUL 

de S. a pl. Podoleni și în par- 

tea de E. a jud. Fălciu. Se 
mărginește spre răsărit cu riul 

Prutul, 

E formată numai din satul 

Pogănești, ce se întinde pe o 

” suprafață de 34! hect. şi care 
se află situat pe coasta de E.a 

dealului Movila-Pescarului. Poala 
satului, e udată de piriul Isaia și 

formează un singur trup de 
moşie, 

Are o populație de 160 fa- 

milii, sai 602 suflete, dir care 

IIO contribuabili; 2 biserici, 

din care una făcută la 1812 și 

a doua în 1890, deservite de 

2 preoți și 2 cîintăreți. 

Locuitorii posedă 346!/p hect. 

pămînt, după legea de împro- 

prietărire din 1864; iar proprie- 

tarul moşiei, 1430 hect. cimp și 

5712 hect. pădure de plop și 
răchită. Proprietatea moșiei e 

a d-lui Dimitrie Castroian. 

Veniturile și cheltuelile com. 

sunt de 2500 lei, 

Vite: 1160 vite mari cornute, 

1500 oi, 65 cai şi 90 porci, 

Poglețul, sas, făcînd parte din 

com. Corbasca, jud. Tecuciii, 

situat pe deal, în partea de 

N. a com,, la 4 kil. 730 m. de 
reședința com. 

Are o populaţie de 17 fa- 

milii, saii 69 suflete, locuind în 

15 case. | 

Satul e înconjurat din toate 
părțile de păduri și dealuri. La 

N. de sat, pe lingă biserică, e 

hotarul jud. Bacăiă. 

Locuitorii sunt vechi răzeși. 

Parte din ei ai fost ai schitu- 

lui din acest sat, 

Pogleţul, fost schit de călugăr, 

în satul cu același nume, jud. 

Tecuciii, astăzi biserică de mir. 

Biserica, situată pe deal, este 

de lemn, frumos făcută și bine 

conservată.. După o inscripţie ce



- POGLEȚUL 

se află în altar,.pe o icoană, se 
vede anul 1774. Se zice că e fă. 
cută de Constantin Balş, care 

“a fost "mult: timp, proprietarul 
moșiei. 

La 1880, s'a mai reparăt pu- 
țin, cu spesele Jocuitorilor. 

Pogleţul, 175 de moşie, al: sta- 
tului, com. Corbasca, jud. Te- 
cuciii. " 

“Pogleţul, ziriz, curgînd în parte 
pe limita jud. Bacău spre Te- 
cuciii, despărțind moşiile statu- 
lui Păncești și Corbasca (jud. 
Tecuci). Se scurge pe stînga 
Siretului, mai jos de Gălăşești 
(ud. Bacăii). 

Pogoanele (Puguiatul. Pămîn- 
teni), com. rur., în jud. Buzău, 
cam în centrul pl. Cimpului, 
la 40 kil. de orașul Buzăii. Li- 
mitele sale sunt: la N, V. și 
S., hotarul moşiei Caragelele, 
iar la-E., hotarul moşiei Căldă. 
rești, indicat prin șanțuri, mo- 

şoroaie și drumuri, 

E formată din căt, Pogoanele, 
avind 6 populație de 4200 lo-: 
cuitori, , 

Are o școală.mixtă, frecuen- 

tată de 260 elevi, condusă de 

4 învățători (1899—1900); 2 bi- 
serici, deservite” de Ş preoţi, 2 
cîntăreți şi 2 paracliseri. Cate- 
drala e. cea cu hramul Ador- 
mirea-Maicei-Domnului. 

In com. sunt 39 cîrciumi şi 

2 mori cu aburi. | 

Suprafața com. e de 930 hect., 
ocupate de locuinţe, cu loc de 

arătură împrejur, avind și vie 

cam 2 hect. Terenul. e şes și 

fertil. Ă 

Are 6 tirguri anuale: 9 Mar- 

tie, 23 Aprilie, 21 Maiii, 20 lu- 

lie, 15 August şi 26 Octombrie. 

Căi de comunicaţie sunt: şo- 
seaua vecinală Meteleul-Cilibia 

prin Pogoanele și șoseaua - co- 

54745. Jiarele Dicţionar Geografie. Voi, V. 

  
Pogoanele-Mici, 

Pogoneşti, com. rur. 

  

25 

munală - Pogoanels- Padina prin 
 Căldăreşti, afară de alte. dru- 

-_ muri naturale, dintre care mai 
4 ş : . "|. insemnateste Albești-Pogoanele. . 
„Vite: 1674 boi, 1120 vaci, 
668 viței, 6 bivoli, 1214 cai, 

538 iepe; 152 mînji, 5200 oi, 
15 capre, 7 asini și 1105 porci, 

Meseriași sunt: 4 lemnari, 5 

rotari, 7 croitori, 10 cismari, 8 
fierari, 2 cojocari, 3 boiangii, 
6 brutari şi 2 zidari, | 

Budgetul comunei este de 
14650 lei. 
Comuna s'a fondat la 1853 

în următoarele împrejurări: Cos- 
tea Musceleanul, proprietarul în- 
tinselor “moșii Caragelele saii 
Țuguiatul, a început să vindă 
la clăcașii cu mijloace cîte ş 
pog. loc, pe câre să constru- 
iască și case de locuință și. în 
curînd se stabilesc aci: 370 fa- 

„_milil, cari pun începutul satu- 
lui Pogonari și apoi Pogoanele. 
Legea din 1864, găsindu-i îm- 
proprietăriţi, nu le dă nimic; 
însă cele 5 pogoane prime, prin 
diviziuni și subdiviziuni la fii și 

nepoți, sunt ocupate mai mult 

cu locurile de case, avînd pu: 

țin teren agricol. Locuitorii, prin 

hărnicia lor, ai ajuns a fi prin- 

tre cei mai avuţi săteni Buzoeni. 

căt, al com. 

Țintești, jud. Buzăii, cu 450 lo- 
cuitori și 90 case, 

şi saţ, în 

jud. Tutova, pl.' Pereschivul, 

spre S.-V. de Birlad și în apro- 

piere de dinsul, pe pirtul Tutova 
(pe malul sting). 

Satul formează comună cu că- 

tunele: Belcești, Polocinul-d..s. 

și Polocinul-d.-j., avînd o popu- 

laţie de 612'locuitori, din cari 
150 contribuabili, locuind î în 175 
case, 

Are 2 biserici; o şcoală; o 

moară cu aburi,   
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Comerciul,s „se face de 9 per- | 
soane. 

Budgetul anul al com. e de 

7475 lei, 26 bani. " 

Pogoneşti-Mari, | pădure parti- 
culară, în jud. Covurlui, com. 
Rogojeni, pl. Horincea. . 

Pogoneşti-Mici, pădure „parti- 
culară, în jud. Covurluiii, com. 

- Rogojeni, pl. Horincea, 

Pogoreşti, saz, pe coasta dea- 
lului Pogorești și pe șesul şi 
țărmul stîng al Jijiei, în partea 
de N.-E. a com. Comîndărești, 
pl. Jijia, jud. Botoșani, cu o su- 
prafață de 896 hect. pămînt al 

“locuitorilor răzeși. Moșia se în- 
tinde, din Jijia spre Prut, peste 
mai multe dealuri şi văi, pănă 
în Drumul-Furilor. | 

Are o populaţie de 30 familii, 
saii 130 suflete, din cari 28 con- 
tribuabili, locuind în 34 case; 
I biserică, reparată la 1848 de 
locuitori răzeși, deservite de 1 
eclesiarh, . | 

Vite: 77 boi și vaci, 22 cai, 

1002 oi și 30 porci. Locuitorii 
posedă și 60 stupi cu albine. 

In sat, pe șes, aproape de riul 
Jijia se află instalată de la 1886 
o stațiune meteorologică de al 
2-lea ordin. 

Pogorul, pădure, în jud. Neamţu, 

com. Crăcăoani, pl. Piatra-Mun- 

tele, situată pe cuprinderea . sa- 
tului Gindăoani. 

Poiana, com. rur,, jud. Dolj, pl. 
Jiul-d.-s., la 48 kil. de Craiova 
şi la 13 kil. de Filiaşi, reședința 
subprefecturei. 

Se compune din patru cătune: 
Poiana-d..j., situată pe locul șes, 
numit Valea-Gilortului; Poiana- 

d.s., situată pe costișa dealu- 
lui, numit Cîmpul-Mare; cătu- 
nul Cocorova situat pe gârla
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Cocorova; cătunul Bulbuceni, 

situat pe valea Bulbuceni. 

Se învecinește la N. cu com, 

Șipotul, din jud. Gorj, la S$. cu 

com, Floreşti, la V. cu com. 

Brănești (Gorj), la E. cu com. 

Stoina, din pl. Amaradia, de 

care se desparte prin dealul 

Icleanul. 
Limita liniei de N. pleacă din 

virful dealului Chera, despre V. 

şi merge în direcţiunea N.-E,, 

trecînd riul Gilortul și terminin-. 

du-se în dealul Icleanul. 
- Limita liniei de E. este for- 
mată de dealul Icleanul, care în- 

cepe de la hotar (Gorj) şi se 

întinde între. com. Căpreni, Sto- 

ina, Şipotul și Poiana. 
Limita liniei de V. este for- 

mată de dealul Chera, ce pleacă 

de la hotarul com. Valea-Ciine- 

lui, merge mai întiiii pe culmea 

dealului, apoi pe costișa lui, păs- 

trind în tot lungul săii direcția 

NS. 
Terenul comunei este acci- 

dentat, avind dealuri, văi, po- 

dișe și movile. Dealurile sunt: 

Icleanul și o ramură a acestuia 

ce vine prin cătunul Bulbuceni, 
şi prin Poiana-d.-s., pănă în fața 

căt.' Cocorova, formînd ast-fel 

valea Bulbuceni. 
La V. este dealul Chera, cu 

o înălțime de şoo metri, şi în vir- 

ful căruia se află o movilă nu- 

mită : Cula-Nemților, sai Strea- 

ja-Inaltă, ce se zice că era punct 
de supraveghiare între valea Gi- 

lortului și valea .Jiului. 

Se găsește în comună o sin- 

gură colină, numită Cimpul-Mare. 
Dealurile, prelungiri ale dea- 

lurilor din Gorj, sunt acoperite 

cu păduri, vii, pruni, locuri de. 

muncă și tufișuri ce servesc de 

izlazuri, 

Văi sunt: Bulbuceni, Lainicul, 

Măilăţelul, Valea-Gardului, Ro- 

goaza şi "Țiganca. 

Comuna este udată de riul   

Gilortul, ce se varsă în Jiii la 

com. “Țintăreni, la S. de com. 

Poiana. Primește în stinga riul 

Cocorova, ce izvorește din valea 

Măilățelul și care se varsă în Gi- 

lort în dreptul cătunului Poiana- 

d,-s. Rîul Cocorova, la rîndul săi, 

se încarcă pe dreapta cu pîra- 

iele Lainicul și Bulbuceni. 

Cursul Gilortului străbate com. 

prin partea şeasă de la V., pe 

lingă poalele dealului Chera, cu 

direcția N,-S. Are un vad în 

dreptul moarei. Girla Cocorova 

curge pe valea Bulbuceni, întîiii 

spre E., apoi spre V., pelingă 

cătunul Cocorova și printre cătu- 

nele Poiana-d..s. și d.-j. 

Are o populaţie de 1708 su- 

flete, locuind în 315 case; 5 

biserici: 1 în Poiana-d.-s., făcută 

din cărămidă ; 1 în Poiana-d.-j., 

tot de cărămidă, însă ruinată; 

I în Cocorova, făcută de bîrne 

și 2 în Bulbuceni, de lemn, de- 

servite de 2 preoţi și 5 cîntă- 
reți; o şcoală mixtă în căt. Po- 

iana-d.-j., deschisă de decedatul 

Poenarul, frecuentată de 68 co. 

pii; 7 cîrciumi, 
In comună se găsesc niște 

ziduri vechi, cari se cred a fi 

ruinele palatului marelui pro- 

prietar Banul Barbu Craiovescu, 

unde e și o fintînă numită Fin- 

tina-Rece. | 

Vite: 484 vite mari cornute, 

49 cai și 216 oi. 

Budgetul com..e la venituri 

de 3203 lei, și la cheltueli, de 

2969 Iei, 

După legea rurală din 1864 

sunt 264 împroprietăriți. 

Suprafaţă teritoriului comunal 

este de 10320 pogoane, din 
cari 3000 pogoane arabile, 367 

fineţă, 2500 izlaz și 4135 pădure. 

Viile în întindere de Ssip 
hect., aparţin moşnenilor, 

Livezi de pruni sunt în întin- 

dere de 7312 hect,. 

Se găsesc cariere de piatră   

în dealul Măilăţelului și în dea- 

lut Bulbuceni, 

Se mai găsesc în com. 3 mori. 

Prin com. trece o cale ferată 

ce se opreşte la Gilort, la !/2 

kil. de comună. 

Calea judeţeană străbate căt. 
Poiana-d.-j. și o parte din Po- 

iana-d.-s., pe o lungime de 4 

kil., cu îndreptarea S.-N. 
"O cale comunală leagă Coco- 

rova și Bulbuceni cu Poiana-d..., 

spre E.-V., cu o lungime în com, 

de 7 kil., și o altă cale leagă 

com. cu staţia Gilortul și e lungă 

de ip kil. 

Cătunele Bulbuceni și Cocoro- 
va sunt unite prin drumuri co- 

munale cu căt. de reședință Po- 

iana-d.-s. - 

Poiana, com. zur. şi sat, jud. 

Dolj, pl. Cimpul, situată pe loc 

șes, numit Poiana, la 86 kil. spre 

S.-V. de Craiova. 

Se învecinește la E. cu com. 

Tunari; la V., cu com. Calafat; 

la N., cu com. Maglavitul și la 
S. cu com. Desa. Are forma 
unui dreptunghi prelungit de 

la N. la S. Limitele sunt toate 

linii fără ondulaţiuni. 

Pe teritoriul com.- se găsesc 

multe bălți cari conţin apă mi- 

nerală, mult, căutată. Printre a- 

cestea sunt: Balta-Chiriac, Balta- 

Floricel, Balta-Dolana ; spre S., 

se află Balta-Barbă-Albă și Balta- 

Sirbului. 
In jurul satului se văd ruine 

vechi. 

Populaţia com., în maioritate 

Bulgari şi Sirbi, e de 7734 su- 

flete, locuind în 1900 case, 

Are: două biserici: una vechie 

făcută de locuitori; a doua, cu 

hramul Sf. Voevozi, fondată de 

către principele Miloş Obrenovici, 

deservite de un preot și un cîn- 

tăreț; o şcoală mixtă. 
Vite: 950 vite mari cornute, 

186 oi și 41 rimători.
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După legea rurală din 1864 
sunt 960 împăminteniţi. 

Suprafaţa teritoriului comunal 
este de 7000 hect., din cari: 
pămînt arabil şooo hect., lacuri 
și loc sterp 500 hect,, vii 400 
hect, 

In com. se află o moşie nu- 
„mită Poiana, cu o suprafaţă de 

2500 hect. arabile și cu un ve- 

nit de r100oooo lei. 
, Viile, în întindere de 400 hect., 
se găsesc pe proprietatea locui- 
torilor, cărora aparţin. 

Pe proprietatea locuitorilor se 
află și două mori cu aburi, 

Locuitorii lucrează rogojini şi 
căruțe. 

Meseriași sunt 20: fierari, co- 

jocari, cizmari, tîmplari, lemnari 
şi zidari. | 

In com. sunt 41 cîrciumi, 

Comuna are zi de tirg Vi- 
nerea şi 3 bilciuri anuale. 

Contribuabili 1800. 

* Budgetul com. e la venituri 
de 14846,14 lei şi la cheltueli, 
de 13793,67-lă. 

In timpul războiului româîno- 
ruso-turc, în lunile Iunie, Iulie 

1877, se afla stabilite aci opt 

companii, și mai tirziii se sta- 

bili aci comandamentul suprem 
cu cuartierul general al arma: 
tei romine, zece escadroane de 

cavalerie, adică escadroanele de 

jandarmi 'de Iași și de București 

şi regimentele I-iii şi 2-lea de 
roșiori, 

In 17 lulie 1877, în preziua 
mergerei pe cîmpul de onoare, 
Domnitorul Romiînilorînmînă aci |. 
comandanților drapelele noilor 

regimente de dorobanţi şi ar- 
tilerie. - 

Comunicaţia se face prin şo- 

sele comunale, cari pun comuna 

în legătură: la S-E. cu Ghi- 
diciul, iar la N.-V. cu Poiana. 

Poiana, com. rur., în jud, Ialo- 

mița, pl. Ialomiţa-Balta, situată 
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pe partea dreaptă a riului Ialo- 
miţa, între com. Larga și Al- 
bești. 

Teritoriul com., în suprafaţă 

de 1or0o hect., din cari 340 

hect. pădure, se întinde din rîul 

Ialomiţa, spre S., pe cîmpul Bă- 
răgan, coprinzind șase sfori de 

- MOŞII, proprietăți particulare, 

După legea rurală din 1864, 
sunt împroprietăriți pe moșii 45 

locuitori; neîmproprietăriți se 
mai află 204. locuitori. 

Se compune din satele: Po- 
iana și Ghimpați, de care mai 
țin şi căt, (tîrlele): Buciumeni, 

Capul-Grădinei, Buzoeni, Frunză- 
Verde, Ulmuleţul și Postelnicul, 

cu o populaţie de 1722 locuitori. 
Reşedinţa primăriei, și a ju- 

decătoriei comunale, este în sa- 

tul Poiana. 

Are două școale mixte, în sa- 

tul Poiana, condusă de doi învă- 

țători și două învățătoare și 

în satul Ghimpați, condusă de 
un învăţător; 3 biserici, deser- 

vite de 3 preoţi şi 4 dascăli. - 

Locuitorii posedă 10301 ca- 
pete de vite. '- 

"Budgetul com. e la venituri 

de 6404 lei şi la cheltueli, de 
6514 lei. 

Pe partea de S. a teritoriului 

com. trece calea ferată Bucu- 
„rești-Fetești, avînd stația Ghim- 
paţi. - 

Poiana, con. rur., jud. Olt, pl. 
Siul-d.-j., situată pe valea și 
dealul Călmățuiului, la 47 kil. 
de Slatina, capitala judeţului, 
și la 15 kil. de Drăgănești, re- 

ședința plășei. 

Se compune din 2 căt,: Poiana 
şi Călinești, cu o populațiune 

de 1447 locuitori, din care 251 
contribuabili, | 

Moșia e proprietate particu- 
lară în căt. Poiana, undesuntîm- 
proprietăriți după legea rurală 

„din 1864, pe proprietatea d-lui   
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Pavel P. Brătășanu, 76 locuitori, 

cu 300 hect. In căt. Călinești, 

mare proprietar e statul, care 

posedă moșia numită Gilmeele, 
pe care sunt împroprietăriți după 

legea din 1864, 66 locuitori, cu 

231 hect. și după cea din 1889 

173 însurăței, cu 865 hect. Sta: 

tul mai posedă aci încă 7şo hect, 
arabile și o pădure numită Bra- 
niștea, 

“Teritoriul întreg al com. o- 
cupă o suprafață de aproape 
3000 hect. Viile ocupă 15,75 

hectare. 

Pămîntul de cultură e mai 

mult şes, negru și de bună ca- 

litate. 

Locuitorii posedă : 54 cai, 50 

iepe, 354 boi, 100 vaci, 8o bi- 

voli, 1500 oi, 40 capre și 300 

porci. 

Sunt: două biserici, în fie-care 

căt. cîte una, deservite de doi 

preoți și un cîntăreţ; o școală 
mixtă în căt. Călinești, care a 

fost frecuentată în anul 1899— 
900 de 55 copii. 

Comerciul se exercită de 4 
circiumari, 

Budgetul com. € la venituri 

de 5097 lei, go bani, iar la chel- 
tueli de 4337 lei, 57 bani. 

O şosea vecinală leagă com. 

la N. cu Crăciunei-d.-j. și o altă 

şosea o leagă spre S.V. cu 
com. Frunzarul. 

De o parte și de alta a 

com. (la E. și V.) se zidică 

dealuri, numite Dealurile-Călmă. 

țuiului, din care se continuă șe- 

suri întinse acoperite cu ţarinele 
locuitorilor. 

De la N. la $, com! e stră- 

bătută de piriul Călmăţuiul, în 

care se varsă mai multe vălcele, 

Poiana, (Poiana-Sărată), com. 

7rur., jud. și plaiul Prahova. Pănă 
„la anul 1680, spune legenda, 

în această localitate erai pă- 
duri seculare. ,Spătarul Toma
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Cantacuzino, refugiat aci, din 

nu se știe ce împrejurări, încîn- 

tat de pozițiunea acestor locuri, 

a zidit schitul Poiana întru mă- 

rirea lui Dumnezei și ca ajutor 
pentru armata romină-rusă con- 

tra Ungurilor, înzestrind-o cu 

cinci moșii, astă-zi proprietăţi ale 

Eforiei Spitalelor din București. 

De atunci s'a înființat com., 

luînd numele de Poiana, de la 

numele schitului fondat în anul 

1688. Comuna se întinde pe o 

suprafață de 2450 hectare. 

Este situată pe ţărmul drept 

al riului Prahova, la 36 kil. de 

capitala jud. și la ş kil. de re- 

şedinţa plaiului. 

La început, com. a fost situ- 

ată cam pe locul unde azi e 

gara Cimpina şi pe poiana cea 
verde şi întinsă, unde azi sunt 

țarinile locuitorilor. Locuitorii 

s'aii retras pe dealurile de azi, 

din cauza inundaţiilor riului Pra- 

hova, , 
Se compune din 5 cătune: Bo- 

bolia, Piatra-d.-s., Poiana, Slo- 

bozia și Vrăjitoarea, cu o po- 

pulație de 1317 locuitori, 

Are 3 biserici: schitul Poiana, 

fondat la anul 16858 de spă- 

tarul Toma Cantacuzino, repa- 

rat în 1893, şi purtind urmă: 

toarea inscripţie: 

Intru mărirea lui Dumnezeă și Min- 

tuitorului Isus Christos și întru cinstea 

prea sfintei Născătoare de Dumnezeii s'aii 

ridicat și înfrumusețat această sfintă bi- 

scrică, din temelie, în zilele domnulu! Ale- 

xandru Vodă și ale Mitropolitului Țărci 

Neofit, leat 1841, de către Egumenul Ar- 

himandrit Ghenadie. 
, | 

A doua biserică e în căt, Bo- 

bolia, fondată de stareţul Pre- 

dealului, la 1838, şi a treia, în. 

căt. Slobozia, fondată de Mihaiii 

Cantacuzino, ca metoh al mă- 
năstirei Sinaia, 

Aceste biserici sunt deservite 

de doi preoți, plătiţi de Eforie. 

Afară de agricultură, parte   

din locuitori se mai ocupă cu 

fabricarea varului alb și negru, 

cu dulgheria, timplăria, zidăria, 

rotăria, chirigeria și fabricarea 

țuicei. 

107 locuitori sai împroprie- 

tărit la 1864 pe moșiile: Poiana, 

Slobozia și Bobolia, din care li 

s'ati dat 428 hect. Ei posedă: 

27 cai, 13 iepe, 136 vaci, 45 

capre, 173 oi, 117 porci, afară 

de vitele trebuincioase. muncei. 

In raionul com., pe riul Pra- 

hova, sunt 5 mori şi o pivă şi 

pe riul Doftana este o moară. 

Are o școală mixtă, frecuen- 

tată de 44 băeţi și 24 fete, 

In raionul com. sunt izvoare 

de apă sârată, provenite din lo- 

calități unde se află sare în mare 

cantitate. (Vezi Poiana, ape mi- 

nerale). 
Țuică se fabrică în com. cam 

1820 decal. anual. 
Are renumite carieri de piatră.. 

Piatră din această comună s'a 

întrebuințat la canalizarea rîului 

Dimboviţa, în Bucureşti, 

In localităţile numite <La Pia- 

tra» și «Pe livezi» sunt mine de 
sare. ! 

Comerciul se exercită în com. 

de 6 cîrciumari. 
" Budgetul com. e la venituri 
de 58oo lei şi la cheltueli, de 

56830 lei. 

Diferite drumuri înlesnesc co- 

municația cu com. Proviţa-d.-s., 

_ Cocorăști-Caplii,: Breaza, etc. 

E brăzdată de dealurile Răc- 

manul, Slobozia şi Măgura, spre 

V., toate acoperite cu cring, 

izlaz, pădure .și locuri, servind 

de păşune vitelor locuitorilor. 
In partea de E. e străbătută 

de riul Prahova, în care se varsă 

văile: Turburea, Brăgarea, Valea- 

Rea și Tisa. 

Se mărginește cu comunele: 
Breaza-d, -Î., Cimpina, Băneşti, 

Măgureni, Prahovița-d, j. şi Pra- 

hoviţa-d.-s.   

Poiana, co, rur., jud. Prahova. 

Vezi Poiana-de-Vărbilăi, 

Poiana, com. rur., în jud. Putna, 

pl. Vrancea, situată pe malul 
drept al Putnei, din sus de Pri- 

saca, la 1 kil. de Valea-Sării, 

la 12 kil. de sub-prefectura 

plășei, și la 49 kil. de capitala ju- 

dețului. 
E udată de riul Putna, de 

pîriul Vasluiul şi de piîriiașele Hu- 

zunul și Alghianul. 
Are o populație de 115 fa- 

milii, sati 496 suflete, locuind în 

146 case; 1 biserică parohială, 

cu hramul Adormirea; 2 cir- 

"ciumi; 4 mori de apă. 

„Budgetul com. e la venituri 

de 808,24 lei și la cheltueli, de 

503,18 lei. 
- Locuitorii posedă: 10 pluguri 

de lemn; 80 boi, 120 vaci, 84 

cai, 1600 oi, 40 capre, 100 porci; 

436 stupi cu albine. 

Poiana, com. rur., în jud. Te- 

cuciă, pl. Nicorești, situată pe 

malul Siretului, la 28 kil. de ca- 
- pitala jud. și la 14 kil. de a 

plăşei. E formată din satele: 

Diaconi, Hulești și Poiana. 

Are o populaţie de 442 fa- 

milii, sati 1884 suflete, din care 

416 contribuabili, locuind în 

438 case; 3 biserici, în Dia: 

coni, în Poiana propriii zisă și 

în mahalaua 'Țicăul, deservite 

de 2 preoţi; o școală, înfiinţată 

la 1862, frecuentată de 46 copii. 

Locuitorii posedă: 561 boi, 

208 vaci, 7 tauri, 49 cal, 48 

iepe, 7 armăsari, 634 oi Şi III 

capre; 64 stupi. 
E străbătută de văile: Valea- 

Roșie, Puţurile, ce desparte Dia- 

coni de Poiana și Valea-Lupei. 
Prin com. trece șoseaua care 

-vine de la Nicorești, de la S. 

la N. în lungime de 2 kil., 224 
m. în com; drumul spre Plos- 

cuțeni; drumul la Buciumeni, 

.
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trecînd prin Poiana, în lungime 
"de 3 kil. şi 430 m. şi drumul 

de la Coasta-Lupei, ce merge 
"- prin Huleşti, în lungime de 1 

lil. și 543 m. | 

” Moşiile de pe lîngă com. se 
" numesc: Batca, Bulboaca, Ple- 

tea și Sbiera, 

In partea de V. a com,, lîn- 
gă mahalaua Țicăul, se află o 
ridicătură de pămînt, numită Ce- 

:"tăţuia. 

Hotarele com. sunt: la N.-E., 

com. Buciumeni; la S., com, Ni- 

coreşti ; la V., riul Siretul. 

Poiana, saț, cu 103 locuitori, jud. 

Argeș, pl. Loviștea, făcînd parte 
din com. rur. Perișani. 

Poiana,saiPoiana-Bisericani, 
saț, în jud. Bacău, pl. Tazlăul- 

d.-j., com. Tirgul-Valea-Rea, si- 

- tuat pe dreapta Tazlăului-Mare, 
la 3 kil. de Tirgul-Valea-Rea 
(şcoală). 

- Are o populație de. 508 su- 

flete; o biserică, deservită de 

I preot și 2 cîntăreți, clădită 

de locuitori răzeși la 1811; 2 
cîrciumi. - 

Vite: 16 cai, 285 vite mari 

cornute, II capre și 45 porci. 

Poiana,sai Poiana-Uzului, sa, 
în jud. Bacăi, pl. Muntelui, com. 
Dărmănești, situată pe -ambele 

maluri ale piriului Uzul, aproape 

de trecătoarea lui din Ardeal 

și la poalele muntelui Farcul- 

Mare, la 12 kil, de satul Dărmă- 

neşti. 

Are o populaţie de 127 su- 

flete, aproape toţi Săcui, (Un- 

guri); o biserică catolică, clădită 
la 1851 de locuitori, deservită 
de 2 cîntăreți. | 

Poiana, sat, pe coasta de V. a 

dealului Cerbătoarea saii Gilgăi- 

toarea și în partea de V. a com. 

- Feredieni, pl. Coșula, jud.. Bo-   
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toșani, lingă pădure, așezat pe 

moșia Feredieni, cu o populaţie 
de 72 familii, saă 212 suflete, 

Vite sunt: 111 boi și vaci, 

30 cai, 65 oi şi 22 porci, 

In sat sunt 15 meseriași și 1 

circiumă. 

Poiana, sa!, în jud. Botoșani, com. 

“Flămiînzi, aşezat lingă piîraiele 

Turburea şi Stahna, pe coasta 

dealului numit Coasta-Velniţei 

şi sub pădurea moșiei Flăminzi. 

Are o populaţie de 103 fa- 

milii, sai 603 suflete, din care 
185 contribuabili. 

Locuitorii posedă: 153 boi și 

vaci, 70 cai, 131 oi, 2 capre ȘI 

75 porci; 109 stupi cu albine. 

Poiana. Vezi Unsa, sat și mă- 
năstire, com. Feredieni, jud. Bo- 
toşani. 

Poiana, câfun, al com. Valea- 

- Muşcelului, jud. Buzăii, cu 120 

locuitori și 33 case. 

Poiana, sa, în jud. Dolj, pl. 

Cimpul, com. Poiana, reşedinţa 

primăriei, 

Poiana, saz, jud. Dorohoiti, com. 

Brăești. Vezi Poieniţa. 

Poiana, sa, pe moșia Herţa, 

com. Movila, pl. Herţa, jud. 

Dorohoiii, cu so familii, sai 

__2yo suflete, | 

Proprietatea moșiei este a 

„familiei P. Cazimir, 

Sătenii împroprietăriți au 55 
„hect. 85 arii pămînt, iar pro- 

prietatea : 524 hect. 18 arii cîmp 

şi 114 hect. 58 arii pădure, 

Hotarele moșiei sunt cu: Ibă- 

neşti, Cristinești, Pomirla și 
Hreațca. 

Poiana, căt. de reședință al com. 

Poiana-Seciurile, la N. com. Po- 

jarul-d.-s., pl. Amaradia, jud.   
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Gorj, situat pe rîul Amaradia. 

Are o suprafață de 1486 hect,, 
cu o populaţie de 185 familii, 

saii 480 suflete, din care 71 con- 

tribuabili. 

Locuitorii sunt moșneni. Ei 

posedă: 14 pluguri, 42 care cu 
boi, 1 căruță cu-cai; 327 vite 

mari cornute, 22 cai, 169 oi, 

67 capre, 110 rimători; 15 stupi 
cu albine. 

Are o școală mixtă, frecuen- 

tată de 16 elevi; o biserică, de- 
servită de 1 preot. 

In cătun se găsesc 15 fîntîni, 

Poiana, câfuu, al com. Rovinari, 

pl. Jiului, jud. Gorj, la N. co- 

munci, situat pe loc șes, pe 
stinga rîului Jiul și d'alungul 

şoselei naționale Filiași-Pietro: 

şani, | , 
Are o suprafață de 435 hect., 

din cari: 100 hect. pădure, 60 
hect. izlaz și vatra satului, 10 

hect. finețe și 265 hect. arabile, 
cu o. populație de 53 familii, 

saii 236 suflete, din care 43 

contribuabili, ” 

I.ocuitorii posedă : 12 pluguri, 
32 care cu boi, 5 căruțe cu 

cai, 112 vite mari cornute, 10 

cai, 34 porci şi 58.o0i și capre, 

Comunicaţia în căt. se face 
prin șoseaua națională Filiaşi- 

_Pietroșani, care îl pune în co- 
municație la N. cu com. Iași, 

iar la S,. cu com. Moi. 

Are o biserică de lemn, fon- 

“dată de locuitori în 1790, de- 

servită de 1 preot şi 1 cîntăreț. 

Poiana, sa, în jud. Ialomiţa, 

pl. Ialomiţa-Balta, pendinte de 

com. cu același nume, situat 

pe malul drept al rîului Ialomiţa, 

pe o îngustă luncă dintre coasta 

Bărăganului și rîul Ialomiţa. 

Aici este reședința primăriei 

și a judecătoriei comunale. 

Are o populație de 1075 lo- 

cuitori; o școală mixtă, con-
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dusă de 2 învățători și fre- 

cuentată de 104 elevi, (1899— 

900); două biserici, deservite 

de 2 preoți şi 2 cîntăreți, 

Poiana, sa/, în jud. Mehedinţi, 

pl. Motrul-d.-s., com. rur. Ercia; 

are 59 case, 

Poiana, saf, în jud. Neamţu, com. 

Bistricioara, pl. Piatra-Muntele, 

situat în apropierea munţilor 

Hurduga, Măgura, Ciumărca și 

Pintecu, pe valea piriului Bis- 

tricioara, spre hotarul județului 

despre Transilvania, 

Are o populație de 487 su- 

flete; o biserică de lemn, de- 

servită de 1 preot şi 2 dascăli. 

Vite sunt: 157 boi, 270 vaci, 

1228 oi, 30 cai, 100 porci, 146 

Junci. | 

Satul se mai numește și Po- 
iana-Grințieșului, 

Poiana, saf. Vezi Poiana-Alma- 

șului, sat, jud. Neamţu. 

Poiana, sa, și reședința com. 

cu același nume, pl. Siul-d.-j., jud. 

Olt, situat pe valea pîriului Căl- 
mățuiul. 

Are o populaţie de 900 lo- 
cuitori, din care 76 sunt împro- 

prietăriți după legea rurală din 
1864. 

Biserica, clădită la 1870 e de- 

servită de 1 preot şi 1 cîntăreț. 

Locuitorii posedă: 30 cai, 27 

iepe, 200 boi, 59 vaci, 60 bi- 

voli, 800 oi, 30 capre și 180 

porci. 

Poiana, sat, reşedinţa com. rur. 
Poiana, jud. și plaiul Prahova. 
Are o populaţie de 592 locui- 

tori. Aci e schitul Poiana. Lo- 
cuitorii s'ai împroprietărit la 
1864 pe moșia Poiana a Eforiei. 

Vara, acest sat e vizitat de 

mulți pătimași, pentru băi să- 
rate,   

Este în apropriere de gara 

Cimpina, - 

Poiana, sa/, făcînd parte din com. 

rur, Comarnicul, pl. Peleșul, jud. 

Prahova. Are o populație de 

1122 locuitori. E situat într'o 

poziţie frumoasă, între munții 

Comarnicului și văile: Prahovei, 
Sarului și Comarnicul. 

Poiana, sat. Vezi Pleşeşti-Sineas- 

căi, jud. Suceava. 

Poiana, sas, făcind parte din com. 
cu acelaşi nume, jud. Tecucii, 

şi situat pe șes, în centrul com, 

Aci se află reședința comunei. 

Are o populație de 233 fa: 

milii, sai 1006 suflete, cari lo- 

cuesc în 228 case; o școală 

mixtă, frecuentată de 46 copii; 
2 biserici, una cu hramul Sf. 

Nicolae, în mahalaua Ţicăul și 

a doua în Poiana propriii zisă, 

cu hramul Adormirea - Maicii - 
Domnului, făcută de locuitori 

în 1853 şi reparată de 2 ori. 

Vite: 324 boi, 117 vaci, 6 

tauri, 26 cai, 23 iepe, 4 armă- 

sari, 322 oi și 64 capre. Lo- 

cuitorii mai posedă 30 stupi, 
144 pluguri și 5 cazane de fă- 

cut rachiu, 

Poiana, saz, făcind parte din com. ! 

Coloneşti, jud. “Tecuciii, situat 

pe piriul cu același nume, la 12 

kil. de reședința com., spre N. 

Are o populație'de 54 fa- 

milii, saii 195 suflete, cari lo- 

cuesc în 52 case, 

Locuitorii sunt împroprietăriți. 

Poiana, szf, în jud. Tutova, pl. 

Pereschivul, com. Stănuești, spre 

" N-V. de satul Stănuești, în mar- 

ginea de V. a judeţului. Are 
205 locuitori și 44 case, 

Poiana, saț, în jud. Vasluii, pl. 

Fundurile, com. Negreşti, situat   
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pe costișa de-a dreapta riului 

Birladul, la E. de satul Valea- 
Mare, pe o întindere de 6I8 

hect., cu o populaţie de 33 fa- 

milii, sait 180 suflete, 

Are o biserică de piatră, fâ- 

cută la 1873, de Nicolae Şoro- 

neanu, 

Actualminte, moşia e proprie- 

tatea spitalului Drăghici din Vas- 
luiă, 

Vite: 144 vite mari cornute, 

10 cai, 160 oi şi 40 rimători, 

Poiana, sfajie de dr-d.-f., în jud. 
Prahova, pl. 'Teleajenul, căt, Po- 

iana-de-Vărbilăi, pe linia Buda- 

Slănicul, pusă în circulaţie la 

10 Decembrie 1883. Se află în- 

tre stațiile Plopeni (11,9 kil.) şi 

Slănic (10,3 kil.). Inalțimea d'a- 
supra nivelului Mării, de 298,66. 

Venitul acestei staţii pe anul 

1896 a fost de ş6596 lei, 75 

bani, | 

Poiana, ape minerale, în jud. 

Prahova, com. Poiana, la ş kil. 

de Cimpina. Long. E. 250.38, 
Lat, 470.8". Alt. 440". Staţie de 

cale ferată (Cimpina). Sunt mai 

multe izvoare cu apă minerală, 

care e întrebuințată pentru băi 

contra durerilor de picioare și 

de oase. Sunt frecuentate de 

mulți bolnavi, de și nu există 

un stabiliment, | 

Poiana, fost saț, sub poalele pă- 

durei Făgățelul, jud. Suceava, 

com. Stolniceni. 

Poiana, 7ânăstire, aşezată pe un 

deal frumos în fața orașului Cim- 

pina, jud. Prahova. Se întreţine 

de Eforia Spitalelor Civile din 

București și se administrează 

de un ingrijitor. 

Această mănăstire, care acum 

a rămas ca biserică de mir, s'a 

fondat la anul 1688 de către 
Spătarul Toma Cantacuzino, fra-
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tele lui Șerban-Vodă Cantacu- 
zino. 

Biserica actuală s'a reclădit în 
anul 1840 de Eforia Spitalelor 
Civile din Bucureşti. 

Poiana, parohie, în com. cu a- 
celași nume, pl. Vrancea, jud. 
Putna, avînd o biserică parohială, 

“cu hramul Adormirea. 

Poiana, dea/, ramificare a dealu- 
lui Humăria-Bahnoaia, în partea 
de N. a com. Poiana-Lungă, jud. 
Botoșani; are direcțiunea spre 
S.-V. și se întinde pănă la ho- 
tarul satului Serafineşti, com. 
Corni. 

* Poiana, /ac, în jud. Ialomiţa, în- 
sula Balta, pl. Borcea, com. Co- 
garcea, 

Poiana, saii Poiana-Bisericani, 
moşie, jud. Bacău, pl. Tazlăul. 
d.-j., com. Tirgul-Valea-Rea, de 
peste 703 hect., cu pădure cu 
tot. E proprietatea statului de 
la secularizare. 

Poiana, moșie particulară, jud. 
„Dolj, pl. Cimpul, com. Poiana, 

în întindere aproximativă de 
2500 hect., aducind un venit 
anual de 100000 lei. Se găsesc 
pe dinsa 2 mori de aburi. 

Poiana, zăzure foioasă, jud. Ba- 

căi, pl. Tazlăul-d.-j., com. Tir- 
gul-Valea-Rea, de 433 hect. Este 

amenajată şi aparține statului, 

Inainte de secularizare ținea de 
mănăstirea Bisericani, din jud. 
Neamţu. 

Poiana, zădure a statului. Vezi 

Ursul și Poiana, jud. Olt, 

Poiana, zîriă, izvoreşte din pă- 

durea Serafinești și se varsă în 

lacul Poiana, com. Poiana-Lungă, 
jud. Botoșani.   
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Poiana, zirii, izvoreşte din po- 
ienile com. Prahoviţa-d.-s., plaiul 
și jud. Prahova, şi se varsă pe 
partea dreaptă în rîul Prahoviţa, 
tot în com. Prahovița-de-sus. 

Poiana, ziriă, jud. Tecuciii, izvo- 

rește din zarea Dobrotforului, 

udă satul cu același nume și se 

varsă pe partea dreaptă a Ze- 

letinului, între satele Analogul 
și Poiana, din com. Coloneşti. 

Poiana, șes, jud. Dolj, pl. Cim- 
pul, pe care este așezată com. 
Poiana, 

Poiana-Almaşului, sa, în jud. 
Neamţu, com. Dobreni, pl. Piatra- 
Muntele, situat în curbătura mun- 
ților Muncelul-Negreşti, pe valea 
piriului Negreşti. - 

Are o populație de 199 su- 

flete, locuind în 55 case; o bi- 

serică, deservită de 1 preot și 

I dascăl; o vărărie; 1 fierărie, 
Vite: go vite mari cornute, 

45 oi, 10 cai, 30 rîmători. 

Poiana-Arsă, 247 de munte, jud, 
Bacăi, pl. Muntelui, com. Brus- 

turoasa, din munții Popoi, înalt 

de 1272 m. și situat pe gra- 

niță. 

« Poiana-Bisericani. Vezi Poiana, 

sat și moșie, jud. Bacăi. 

Poiana-Borcei, parte din satul 
Borca, jud. Suceava. 

Poiana-Boului, sătuc, jud. Ba- 

căi, pl. Tazlăul-d.-s., care face 

trup cu satul Scorţeni, din com. 
cu același nume, 

Poiana-Chioară, 7r44 de moşie 
din proprietatea statului Cor- 

basca, com. Corbasca, pl. Ber- 

heciul, jud. 'Tecuciii. 

Poiana-Cioarei, căzuu, în com.   
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“rur, Pătulele, pl. Blahniţa, jud. 
Mehedinţi, 

Poiana-Cirnului, con. ar. în 

partea de N. a pl. Crasna, jud. 
Vasluii, în marginea de S. a: 
jud. Iași, şi la 22 kil. de Co- 

dăești, reședința pl., așezată pe 
- dealuri şi văi acoperite în mare 
„parte cu păduri, între tîrgușoa- 
rele Poieni, din județul Iași și 
Codăeşti, din jud. Vasluiă. 

E formată din satele: Poiana, 

Hiliţa, Trestiana, Pocreaca, Slo- 
bozia - Milului, Dumitreşti - Gălă- 
ței (Cîrpiţi), Schiletul-Ducăi, Du- 
mitrești şi Blaga, pe o supra- 
faţă de 6994 hect., din care 2393 
hect. pădure și 2746 hect. loc 
de cultură, finaț, imaș, sunt ale 

proprietăței, iar 1834 hect., ale 
locuitorilor. 

Are o populație de g9r2 fa- 
milii, sai 2439 suflete, locuind 
în 608 case; 4 biserici, deser- 

vite de 4 preoți și 4 cîntăreți; 

o școală; 4 moră și 6 cîrciumi. 
Comerciul se face de 11 per- 

soane. 

Vite: 1601 vite mari cornute, 

1038 oi, 66 capre, 375 cai, 2 
bivoli și 415 rimători, 

Budgetul com. e la venituri 

de 5853 lei, 50 bani, iar la chel- 
tueli, de 5783 lei, 

Locuitorii posedă: 154 plu- 

guri şi 262 care cu boi, 31 plu- 
guri şi 63 căruțe cu cai; 437 

stupi cu albine. 

Prin mijlocul com. trece de 

la N. la S. şoseaua naţională 

Vasluiii-lași şi pîriul Vaslueţul, 

Poiana-Cirnului, saz, reședința 

com. Poiana-Cirnului, pl. Cras- 

na, jud. Vasluiii, așezat pe valea 

piriului Vaslueţul, de o parte 

şi alta a șoselei naționale Vas- 
-luiii-lași, la 23 kil. de orașul 

Iași şi la 42 kil. de Vasluiii, 

Se intinde pe o suprafață de 

2866 hect., din care 1430 hect.
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- pădure şi 1287 hect. loc de cul- 

tură, finaţ, imaș ale proprietăţei, 

iar 149 hect., ale locuitorilor, 

Are o populaţie de 27 fami- 

li, .saă 153 suflete; o biserică 

catolică ruinată ; casele proprie- 

„tății; 1 moară cu aburi și una 

de vint; 3 cîrciumi. 

Locuitorii posedă: 20 pluguri 

şi 20 care cu boi, 2 pluguri și 

2 căruţe cu cai; 1015 vite mari 

„cornute, 2. bivoli, 2 capre, 18 
cai şi 30 rimători. 

Poiana-Copaciului, sas, făcind 

parte din com. rur. Opăriţi, pl. 

Teleajenul, jud. Prahova. 

- Are o populaţie de 307 lo- 

cuitori, Cade în partea de V. 

a comunei. Locuitorii mai .nu- 

mesc acest cătun și Copăceni. 
S'a format pe la. 1783. De aci 
se exploatează păcură. 

Poiana-Copaciului, pumire ze: 

chiă a comunei Opăriţi, plaiul 

Teleajenul, jud. Prahova. 

Poiana-Cotirgaşului, sătuc, cu 

15 case, făcînd parte din satul 

Cotirgași, com. Broşteni, jud. 

Suceava. ă 

Poiana - cu - Cetatea, sa/, jud. 

Iaşi, pl. Codrul, com. Ciurea, 

situat dincolo de pădurea Biîr- 

novei, spre $. de satul Ciurea, 

pe podişul dealului Bordea, lin- 

să codrul Borosești, din jud. Vas- 

luiii, la 24 kil. de orașul Iași. 

Face parte din trupul moșiei 

Borosești, proprietatea casei spi- 

talului Sf. Spiridon. Are o po- 

pulaţie de 6 familii, sai 37 su- 

flete. | 
Locuitorii posedă: 42 vite 

mari cornute, 18 oi, 8 cai și 4 
rimători, 

Poiana -cu- Rugi, câfunaș, al 

com. Goidești, jud. Buzăii, alipit 

de com. Virlam și avind 11 locui-   
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tori şi 3 case. E situat pe malul 

drept al piriului:  Bisca- Mare, 

sub muntele Cursele și în apro- 
piere de Ghenunea-Dracului. E 

“cel mai nordic cătun al jude- 
țului. 

Poiana-Cuibului, sai Poiana- 

Mare, /oc de finețe, în partea 

de V. a căt. Cuibul, între dea- 

lul Berivoe şi piriul Sărăţelul, 

com. Gornetul-Cuib, pl. Podgo- 
ria, jud, Prahova.. 

Poiana-de-Jos, saz, jud. Dolj, 

pl. Jiul-d.-s., com. Poiana, cu o 

populaţie de 444 suflete, locuind 
în 120 case, 

Are o şcoală mixtă, fondată 

de răposatul P. Poenaru, frecuen- 

tată de 69 copii; o biserică; 

3 cârciumi. 
Se zice că mai înainte satul era 

așezat pe locul unde azi se văd 

urme de ziduri, fintini, cruci, etc. 

Poiana-de-Jos,rpoșie particulară, 

jud. Dolj, pl. Jiul-d.-s., com. Po- 
- iana. Are o întindere de 320 

pog., dind un venit auual de 

3297 lei. Pe moșie ai parte lo: 

cuitorii clăcași și moșneni. 

Poiana-de-Jos,' zăzurz particu- 

lare, jud. Dolj, pl. Jiul-d.-s., com: 

Poiana, una în întindere de 120 

pog., aparținînd d-nei Ecat. Cio- 

cazan, alta de 65 pog,, aparţi- 

_nînd d-nei Ecat. C. Poenaru, 
alta de 100,pog,, aparținind d-lui 

Marin Popescu. Sunt amenajate. 

Se compun mâi cu seamă din 

stejari, apoi din ulmi şi fagi. 

Poiana-de-Sus, vechie numire 

a cot. Poiana, pl. Jiul-d.-s., com. 
Poiana, jud. Dolj. 

Poiana-de-Sus, sas, jud. Dolj, 
pl. Jiul-d.-s., com. Poiana, cu 

reşedinţa primăriei. Are o popu- 

laţie de 342 suflete, cari locuesc   
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în 88 case. Copiii din sat ur- 
“mează la şcoala 'mixtă din satul 

Poiana-d.=j., ce este la 240:m. 

Poiana-de-Sus, sa/, în partea 

de E. a com. Girbeşti, pl. Fun- 

durile, jud, Vaslui, așezat pe 

coasta de V. a dealului Voinești, 

pe o suprafață de 660 hect, 

Are o populaţie de 66 fami- 

lii, sai 138 suflete. 

Teritoriul satului e udat de 

__pîraiele: Șacovăţul și Țibana. 

Locuitorii posedă: 17 pluguri 

cu boi; 163 vite mari cornute, 

70 oi, 80 capre, 33 cai și 90 

rimători ; 30 stupi de albine. 

“Poiana-de-Sus, moșie particu- 
Iară, jud. Dolj, pl. Jiul-d.-s., com. . 

Poiana, în întindere de 500 pog., 

cu venit anual de 11340 lei. Este 

arendată. Are pe ea o pădure 

de 350 pog., compusă din ulmi, 

fagi, fcasini, jugaştri şi mai cu 

seamă stejari. 

Poiana-de-Vărbilăiu, com. rur., 
plaiul Vărbilăul, jud.. Prahova, 

situată pe ambele maluri ale 

girlei Vărbilăul, la 23 kil. de 

capitala judeţului și la 10 kil. 

de reşedinţa plaiului. 
Are o populaţie de 638 su- 

flete, locuind în 150 case; o bise- 

rică, fondată la 1864 de locuitori, 

deservită de un preot; o școală 

mixtă, frecuentată de 30 băeți 

şi 6 fete (1899—900). 

Parte din locuitorii com. sunt 

moșneni. 71 s'a împroprietărit 

la 1864, cînd li s'aii dat 184 

hect. Ei posedă: 9 cai și iepe, 

70 vaci, 26 capre, 107 oiși 57 

porci. | 
In raionul com., pe riul Văr- 

bilăul, este o moară. 

Teritoriul com. e de 450 hec- 

tare, 

Comerciul se exercită în co- 

mună de 3 circiumari, | 

Budgetul com. e la venituri
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EGIASA BIN-CALE ” 

- de lei 3066, 34, iar la cheltui, 

Da 
. 

lăeşti la S. 

„de 2526, II lei. 
* “In corună Sint 2 șosele ve- 
cinale : una o leagă cu com. Mă- 

'şi Vărbilăul la N, 
și-a doua, cu com. rur. Văleni- 
de. Munte." 
"“Eudată 'de la N. la S. de 

„apa Vărbilăul şi de Valea-Bise- 
ricei, ce se varsă” în Vărbilăul, 

Ă tot în raionul acestei comune, 

: "Se! mărginește. la N. cu com. 
“ Vărbilăul, la: S. cu com. Mălă- 
„ești, la E. cu 'com. Bughiile şi 

la V; cu com. “Trestioara. 

" Poiana-din-Cale, Poiana-cu- 
Pietrelesai Bolovanul-Hur- 

ducului, pznnte însemnat, pe 
"frontieră, în jud. “Buzăi, com. 

„ Nehoiașul. Are păduri întinse și 
“păşuni, care nutresc pănă la 
3000 de oi anual. 

a Poiana-din-Gaie, pichket de vară, 

“Poiana - dintre - Păduri. 

“Poiana- Betngului 

pe frontieră, jur. Buzău, între 
- muntele 'Poiana-din- Cale ŞI iz- 
-vorul Surducul. 

"Vezi 
Băltărețăl și” Dracinul, zpoșie a 

statului, jud. Dolj, pl: Dumbra- 
val. Se com. iul. 

munte, în 

ramura Cozlei, jud. Neamţu, pl. 
* -* “Piatra- Muntele, com. Gircina; se 

află în prelungirea dealului Rup- 
„.tura, 

* 'Poiana-F agului, a//ă. numire 

*-: dată satului Pirtul-Fagului, jud. 

Neamţu, plasa Piatra-Muntele, 
--«com. Galul: 

- Poiana-F etei, poiană, spre N. 

de Faţa-lui-Craiii, jud. Prahova, 

comuna Cerașiul, plaiul Telca- 
jenul. 

Pe aci era comunicaţia cu 

“Austro -Ungaria,. pănă la facerea 
- “calei-ferate. Ploeşti-Predeal; 

"164745. Blarela Dicifonar "Geografie, Vol, V. 

Poiana-Giîştei, munte, 

    
Poiana-Lacului, com. rur.,   
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în jud. 
Neamţu, pl. Piatra-Muntele, com. 
Călugăreni, situat lîngă Piatra- 
Teiului. 

Poiana-Golenţi, sape de dr.- 
d:f., jud. Dolj, pl. Cimpul, com. 
Maglaăvitul, pe linia Craiova-Ca- 
lafat, pusă în circulație la 1 De- 
cembrie 1895. Se află între sta- 
țiile Moţăţei (12,6 kil.) şi Calafat 
(9,9 kil.). Inălţimea d'asupra ni- 
velului Mării, de 53,15 m. Ve- 
nitul acestei staţii pe anul 1896 
a fost de 5633 lei, 70 bani. 

Poiana-Hotarele, sai Butea, 
teren cu tufăriș și arbori izolați 
de diferite esențe, pe moșia şi 
com. Călimănești, pl. Cozia, jud. 
Vilcea, în întindere de 18 hect, 

Poiana-Hoţilor, lao întins, 
la N. de muntele Clăbucetul-. | 
Taurului, între piraiele Prahovița 
şi Limbășelul, jud. Prahova, 
com. Predeal, plaiul Peleșului. 

Poiana-Humei, sa, în judeţul 
Roman, pl. Fundul, com. Ciu- 
turești, așezat pe deal, la extre- 
mitatea de S.-E. a judeţului, la 
hotarul despre jud. Tutova, cu 
o populație (dimpreună cu aceea 
a satului Misăhănești) de 186 
locuitori, locuind în 45 case. 

Locuitorii posedă 183 vite 
mari cornute. 

pe 
apa Cotmeana, jud, Argeș, pl. 

Pitești, la 13 kil. de com. rur, 
Biscovul-Fleștii, reședința sub- 

" prefecturei, și la 15 kil. de Pitești. 
Se compune din 8 sate: Ducu- 
lești, Găleşti, Gălăţeanu-Nego- 
eşti, Neagra, Poiana - Lacului, 
Popești şi Teiușul, cu o popu- 
laţie de 867 locuitori. 

Are 2 biserici, deservite de 
2 preoţi, 2 cîntăreți și 2 para- 
cliseri; o școală mixtă. *-   

POIANA-LUI-IURAȘCU 

Budgetul com. e de 2323 lei 
la venituri și de 1514 lei la 

“ cheltueli. 

Vite: 384 boi şi vaci, 54 
cai, 2 bivoli, 996 oi, 64: capre 
şi 404 rimători, 

Poiana-Lacului, saz, cu 241 lo- 
cuitori, jud. Argeș, pl. Piteşti, 
făcînd parte din com. .rur. cu 
același nume. Are 2 biserici, cu 
hramurile Cuvioasa Paraschiva şi 
Sf. Ioan, deservite de 2 preoți, 
2 cîntăreţi şi 2 paracliseri. 

Poiana-Lacului, fug de pă- 
dure al statului, în întindere de 
13 hect., pendinte de com. Vă- 
leni, plaiul Teleajenul, jud. Pra- 
hova, care, împreună cu trupu- 
rile: Valea-Gardului (62 hect.), 
Cotul-cu-Plopi, Obraţele - - după- 
Sfoara-Predealul (25 hect.), Bu- 
ghea-d.-s. (45 hect.) şi Runcul 
(40 hect.), formează pădurea 
Văleni. 

Poiana-Largului. Vezi Largul, 
sat, jud. Neamţu. 

Poiana-lui-Borş. Vezi Protopo- 

peni, sat, com. Poiana-Lungă, 

jud. Botoșani. 

Poiana-iui-luraşcu, con. rar 
în jud. Roman, pl. Fundul, spre 

S. de orașul Roman, la 31 kil. 

de el și la 6 kil. de reședința 

plășei. E formată din satele: 

Căuţişeni-lui-Burchi, Căuţişeni- 

lui - lurașcu, Căuţișeni - Răzăși, 

Negușeni şi Poiana- -lui-lurașcu, . 

cu reședința comunei în satul 

Poiana-lui-lurașcu. 

„Are o populaţie-de 238 fa- 

milii, sai 924 suflete, din care 

432 locuitori Unguri, locuind 

în 322 case; o școală mixtă; 3 
biserici de lemn, din care una 

catolică. Ungurii țin de parohia 
catolică Prăjeşti (Bacăii). 

Budgetul com. e la venituri
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de 2071 lei, 85 bani șila chel- 

tueli, de 1807 lei. 

Poiana-lui-luraşcu, sa, în jud. 

Roman, pl. Fundul, com. Po- 

iana-lui-luraşcu, spre S. de ora- 

șul Roman, la 31 kil. de el și 

la 6 kil; de reședința plășei, pe 

malul sting a piriului Sasa. 

Populaţiunea, în  maioritate 

Unguri, e-de 360 suflete, care, 

împreună cu loc. din satele: Bă- 
lușești, Călugăreni, Migla-Negri, 
Recea, Roşiori și Ruși, ţin de 

parohia catolică Prăjești (Bacău). 

Are o biserică -de lemn și o 

şcoală primară mixtă. Se numea 

mai înainte și Poiana-Sasului. 

Poiana-lui-Mihai, une, al co- 

munci Schela, plaiul Vulcan, 

jud. Gorj, spre N.-E. de com. 

E populat cu pădure de fag. 

Pe el este poteca ce merge 

la vama Buliga și la pichetele: 

No: 7, numit Buliga și'No. &, 

numit Scărișoara. Pe lingă a- 

ceste pichete e și trecătoarea, 

prin Vulcan, în Austro-Ungaria. 
Acest munte se zice că și 

are numirea de la Domnul Ţă- 

rei, Mihai-Viteazul, care ar fi tă- 

bărit cu oastea pe virful și la 

poalele lui. 

Poiana:lui-Stan, saz, făcînd par- 
_te-din com. Muncelul, jud. Te- 
„cuciă, situat la N. comunti, la 

3 kil. 200 m. 

Are o populaţie de 74 familii, 

saii 345 suflete, care locuesc în 

60 case, 

Locuitorii sunt improprietă- 

riți de la 1864. 

Poiana-lui-Stîncă, căzu, locuit 

de “Țigani, pendinte de com. 

Vinători-Mici, pl. Neajlovul, jud. 

Vlașca, situat în mijlocul pădu- 

rei Căscioarele, în apropiere de 

Corbii-Ciungi, la 4 kil. de satul 

Popa-Nae.   

Poiana-Lungă, com. rur., în par- 

tea de S.-E. a plășei Siretul, 

jud. Botoșani. Se întinde pe un 

teritoriă deluros și acoperit cu 

păduri. 

E compusă din satele: Chis- 

covata, Icuşeni, Poiana-Lungă, 

Protopopeni, Vorona - Carale, 

Vorona-Theodor și Satul.Noi. 

Are o întindere de 5622 hect., 

din care 1600 hect. ale proprie- 

tarilor mari, 2106 ale locuitori- 

lor și 2267 hect. pădure, și o 

“populație de 491 familii, saă 

2411 suflete, din care 450 con- 

tribuabili, 

Are: 5 biserici, deservite de 

2 preoți, 3 cintăreți şi 3 para- 

cliseri ; mănăstirea Vorona, de 

călugări, și schitul Sehăstria, în 

pădure; 2 școale, conduse de 

2 învăţători și frecuentate de 

155 băeți și 168 fete, 

Locuitorii posedă: 

și vaci, 231 cai, 1006 oi, 

porci; 500 stupi cu albine, 

In comună sunt 6 iazuri şi 

5 mori de apă. 

Budgetul comunei e la veni- 

turi şi la cheltueli de 11202 lei. 

Comuna e străbătută de ca: 

lea judeţeană Botoșani-Fălticeni, 

O cale comunală incepe din ca- 

lea județeană, trece pe lingă 

lacul mare al Voronei, prin sa- 

tul Poiana și în com. Corni; altă 

cale comunală merge în satul 

Chiscovata. 

858 boi 
231 

Poiana-Lungă, sat, în partea de 
N. a com. Poiana-Lungă, pl. Si- 

retul, jud. Botoșani, situat pe 

valea Poiana și pe moșia statu- 

_lui Vorona. 

Are o populaţie de 145 fa- 

milii, saii 758 suflete, din care 

110 contribuabili; o biserică, zi- 

dită la 1838, deservită de 1 

preot şi 2 cintăreţi; o școală 

mixtă, condusă de 1 învățător, 

frecuentată de 60 băeţi și 6 
fete,   

Vite: 220 boi şi vaci, So cai, 

285 oi și 45 porci. 

Sunt 9o stupi. cu: albine. 

Poiana-Lungă, munte, în jud. 

Suceava, com. Mălini, sub Ha- 

lăuca, avind 13401 m; altitu- 
dine, | . 

Poiana - Lungă şi Ferigele, . 
munţi, proprietăţi. ale statului, 

pendiaţi de Episcopia Argeşului, 
jud. Mușcel. 

Poiana - Lungă - de - Jos, com. 
rur., în jud. Dimboviţa, pl. Bo- 

lintinul, situată pe cimpie, la S. 

de Tirgoviște, lingă marginea 

jud. şi la 15 kil. spre S-E. « de" 

gara Titu, 

Prin raionul. com. curge Cio- 

rogirla, peste care este un pod. 

Are o populaţie de 1070 lo- 

Cuitori;. o biserică și o: școală. 

Se învecineşte la IE. cu com. - 

Brezaele; la V,, cu com. Găi- 

seni; la N., cu Poiana-d.-s. şi 

la S., cu com.. Florești, din. jud. 

Ilfov, De Găiseni 'se desparte 
prin pădurea Siliștioara, iar de 

cele-lalte prin cimpii arabile, u- 

nindu-se prin șosele și drumuri. 

Poiana - Lungă - de - Sus, com: . 

rur., în jud. Dimboviţa, pl. Bo- 

lintinul, situată ca și cea de jos . 

„pe cîmpie și vecine una cu alta. 
Prin raionul com., afară de 

Dimboviţa şi Ciorogiîrla, cari sunt 

în apropiere, mai curge piriul 

Baiul, peste care este un podeţ. 

"Se compune din 3 cătune:. 
Poiana-d.-s., Buroianul şi Secă- 

turile, cu o populație, de 1298 

locuitori. : 

Are o biserică și o școală. . 

Se învecinește cu comunele: 
Poiana-d..j. spre E., Romineşti 

spre V., Duniguleţi | la N. şi Găi- 
seni la S. 

Poiana-Mare, sas, făcînd parte
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din com. rur. Bătrîni, plaiul Te- 
leajenul, jud:. Prahova. Cade în 

*pattea de-N. a cominti. 

- Poiana-Mare,: cătun, al com. Mo- 
ranglavul, pl. Olteţul-Oltul-d..s,, 
jud. Romanați, pe. valea rîului 
Burluiul. Altitudinea terenului 
d'asupra nivelului Mării este de 
210:m. 0.0. 

“Are o populație de 288 lo- 
cuitori și o biserică, cu hramul 
Cuvioasa Paraschiva (1837), de- 
servită de 1 preot şi 2 cîntăreți, 

Poiana-Mănăstirei, sas, în par- 
tea de N. a com. Tingujei, pl. 
Funduri, jud. Vasluiii, situat pe? 
Dealul - Mănăstirei, între satele 
Pănoasa şi. Moara.lui- Ciorneiiă. 
Are o suprafață de 15 hect. şi 
o- populaţie de 40 familii, sati 
"121 suflete. 

. . 

Poiana-Mărinei, vechiul nume 
"al satului Scăeşti, jud. Dolj. 

Poiana-Mierlei, sas, făcînd parte 
- din com. rur. Cătunul, pl. Te- 
leajenul, “jud. Prahova. 

"Poiana-Muierei, munte, în jud. 

Gorj, plaiul Novaci, aparţinînd 
com. Ciocadia, situat între mun- 

ţii : Pravăţul, Salanele şi Cotul- 
lui-Urs, la -frontieră ; aci se află 

pichetul No.. 14, numit Sala- 
nele, | 

Poiana-Muierei, zicher cu No. 

- 13, situat pe panta N.-E. a mun- 
telui cu același nume, jud. Gorj. 

Poteca ce merge la acest pichet 

"este tot aceea care: duce la pi- 

chetul Timpa pănă la muntele 

Mereuţul; dă acolo coboară la 
= stînga în Valea-L.otrului, sue pe 

acest rîii și pe munţele Prăvăţul 
şi de:aci în Poiana-Muierei, 

" Poiana-Mujei, fost sat, în jud. 
Dolj, pl. Jiul-d.-j., com. Piscul.   
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Poiana - Negustorului, saz, în 

jud. Bacăi, pl. Bistriţa-d.-s., com. 

Valea-lui-lon, situat pe caasta 

dealului Corlatele, la 3 kil. de 
reședința com. 

Are o populaţie de 72 suflete. 

Locuitorii posedă 15 vite 
mari cornute și 50 capre. 

Poiana-Petrei, sat, în jud. și pl. 

Tutova; com. Dragomirești, spre 

N. de satul Dragomirești, la mar- 

ginea jud. despre Vasluiii. Are 

131 locuitori și 37 case, 

Poiana-Pleniţa, com. rur., jud. 
Dolj, pl. Dumbrava-d.j., la 15 
kil. de Vîrtopul, reședința plă- 

şei, și la 62 kil. de Craiova. 

Situată pe locul şes numit 
Poiana-Pleniţa. 

Se învecineşte la N. cu com. 

Verbiţa; la S., cu com. Risipiţi; 

la E., cu comunele Cornul și 

Caraula şi la V., cu com, Ge- 

meni, din jud. Mehedinţi. 

Limita liniei de N. începe din 

Drumurile-Mari, spre E. și duce 

pănă la hotarul Pleniţei, 

Limita liniei de E. începe din 

hotarul Verbița, merge de la N. 

la S., trece prin valea Padina- 

Mare, valea Padina-Mică, şi 

Cerîngul. 

Limita liniei de S. începe din 

. Drumurile-Mari, avind direcţi- 
„unea VE, 

Limita liniei de V. începe din 

hotarul com. Verbiţa, merge de 
la N. la S. prin valea Cerîngul, 

pănă în hotarul com. Risipiţi. 

Terenul comunei este acciden- 

tat de văile: Padina-Mare, Pa- 

dina-Mică şi Cerîngul. 

În comună se găsesc 4 mo- 
vile. 

Fintîni sunt 7, din cari mai 

însemnate Fintina-Cocorasca și 
Fintina- Oilor. 

Comuna a fost înființată la 

anul 1864. De la înființare pănă 

la 1879 a făcut parte ca cătun   

POIANA-PLENIȚA 

din com. Pleniţa. La anul 1879 
s'a despărţit, devenind com, deo- 
sebită cu un singur cătun, numit 

" Poiana-Pleniţa. 

Are o populaţie de 1247 su- 

flete. Biserica, de zid, fondată,.: 

în anul 1858, de obștea locui- 

torilor, are în altar o inscripție . 

cu numele ctitorilor și data fon- 

dărei, 

Școala, înființată la 1879, e 
frecuentată de 39 copi. 

In comună se văd urmele a 
4 redute ce se zice că datează 

de pe timpuri foarte îndepărtate, 

După legea rurală dia 1864 
sunt 168 locuitori împămînte- 

niți, iar după cea din 1879 sunt 

70 însurăţei. 

Teritoriul comunei are o su- 

prafaţă de 3877 hect., din cari 
2360 hect. pămînt arabil, 1250 

hect. pădure, 2 hect. teren sterp, 

197 hect. vii, iar restul fineață 
și izlaz, 

Moșia se numește Poiana-Ple- 
nița, dînd un venit de 94400 

lei. Parte aparține Statului, parte. 
locuitorilor. 

Pădurea, de pe moșia sta- 
tului, se compune din cer și 
girniță. 

Viile, în întindere de 197 po- 

goane, aparțin statului și locui- 
torilor. Produc vin negru. 

In com. sunt 4 circiumi; 4 

velniţe pentru fabricarea rachiu- 

lui din  tescovină, producind 
pănă la 500 decalitri anual. 

O moară de aburi şi una cu 

vite se găsesc pe moșia statului, 

precum şi o stină unde se face 
brînză de putină. 

Transportul se face pe calea 

vecinală pănă la Risipiţi, unde 

dă în calea comunală Craiova- 

Cetatea. Poiana-Pleniţa este u- 

nită prin căi comunale cu Oro- 

delul, cu Caraula, și cu Risipiţi, 

Un drum vechiii, numit Drumul: 

Mare, trece prin centrul comunei. 

Budgetul com. e la venituri
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de 2753,04 lei şi la cheltueli, 
de 1752,95 lei. 

Vite cornute 440, oi 
cai 28, 

Poiana-Pleniţa, sa, jud. Dolj, 

pl. Dumbrava-d.-j., com Poiana: 

Pleniţa, cu reședința primăriei. 

(Vezi com. Poiana-Plenița). 

Poiana-Pleniţa, jzoșie particu- 
lară, jud. Dolj, pl. Dumbrava: 

d.-j., com. Poiana-Pleniţa, apar- 
ţinind locuitorilor. 

Poiana-Pleniţa, moșie a statului, 

jud. Dolj, pl. Dumbrava-d.-j., 

com. : Poiana-Plenița. Are pe 

dinsa pădure de cer și gir- 
niță. 

Poiana-Prisăcii, sa, pe moșia 

și în com. Drăgănești, jud. Su: 

ceava, la V. şi la 3 kil. de sa- 

tul de reședință, așezat pe am- 

bele țărmuri ale pîriului Culeșa; 

__cu O populaţie de 430 suflete, 

cari locuesc în 99 case. 

Vatra satului ocupă 15 fălci, 
25 prăjini. 

Are o biserică de lemn, de- 

servită de 1 preot și 2 cîntăreți, 

Școala din Brusturi servă și 
acestui sat. 

Mai înainte de a se fi înfiinţat 
satul, pe acest loc se afla pri- 

saca mănăstirei Neamţu, poiana 

fiind frumoasă și înconjurată de 

codri nestrăbătuţi. 

Poiana-Pustaiul, sa, pe moşia 

Zvoriștea, com. cu același nume, 

pl. Berhometele, jud. Dorohoiii» 

cu o populație de 176 familii, 

Sati .704 „suflete. 

In vechime fiind moșie a parte 

eraproprietatea mănăstirei Putna 

din Bucovina, care a stăpînit-o 

pănă la 1783. 

Biserica, cu hramul Sf. Mi- 

- hail şi Gavril, este de lemn, fă- 

cută în 1774, de preotul Dimi- 

179 

"şi 8 care cu boi, 1 plug 

căruță cu cai, 50 vite mari cor-"   
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trie Ungureanu și e deservită de'- 

1 cîntărcț și 1 pălămar. 

Poiana - Răchiţi, sa, în jud. 
Neamţu, com. Galul, pl. Piatra- 

Muntele, situat în stînga rîului 

Bistriţa, 

Are o populațiune de 245 su- 

flete, din car€ 57 contribuabili. 

Locuitorii se ocupă cu plu- 
tăria şi agricultura. 

In sat se află 1 moară de apă 
şi 1 fierărie, 

Vite sunt: 20 boi, 36 vaci, 
„203 oi, 9 cai, 80 porci și 20| 
junci. 

Poiana-Răftivanului, sa, pe 

moşia cu același nume, jud. Su. 

ceava, com. Dolhești, așezat pe 

o coastă ce ţărmurește șesul 

drept al Siretului. Are o popu-” 

- laţie de 68 familii, sati 302 su- 

flete, din care 70 contribuabili, 

locuind în 82 case. 

Vatra satului ocupă ş fălci. 

Moșia, proprietatea moșteni- 

torilor familiei Răftivanu, e de 

373 fălci, din 'care '274. cultiva- 
bile și 99 pădure. 

Improprietăriţi în 1864 sunt: 

8 fruntași și 17 pălmași, stăpi- 

nind 74 fălci, 

Are o biserică frumoasă, cu 

hramul Nașterea Maicei Dom- 

nului, zidită în 1848 de Lupu 

Răftivanul, menind-o să devie 

mănăstire; e deservită de 1 pre: 

ot și 1 cîntăreţ. Școala din Corni 
servă şi acestui sat, 

Poiana-Răsniţa, sa/, în. partea 

de N. a com. Laza, pl. Racova, 

jud. Vasluiu, așezat pe dealul 

cu același nume,.pe o supra 

faţă de 163 hect., din care 12: 
hect. vie. | 

Locuitorii posedă: 6 pluguri 

ȘI 1 

nute, 100 oi, 10 cai, 30 rîmători 

şi 10 stupi.   

_Poiana-Schitului, 

Ne. 

. e 

"POIANA-SECIURILE 

s 

. 
„* 

Poiana-Rotată, pichet de gra- 
niță, în jud. Mehedinţi, pl, O- 

7“. 

colul-de:sus.: .. ... .. 

Poiana-Sasului pumire veche a: : 
satului Poiana-lui.lurașcu, jud. - 

Roman. . De “vechimea acestui 

sat aminteşte.un document dat 

de Alex. Lăpuşneanu în Huși 

la 1552, Apr. 4 

muute, jud. 
Bacăiă, pl. Trotuşul, com. Dof- 

tană, pe stingă Trotușului, înalt o. 

de 700 metri: | 

Poiana-Seciul, zeren de finaţe 
cu pădure, situat în .com. Bog- 
dănești, plaiul Cozia, jud. Vil- 

cea, în întindere de 7 hect., din 

care 6 hect. teren de finețe şi 

1 hect. teren cu pădure. A" fost 

pendinte de Episcopia Rimnicul, 

Poiana-Seciurile, Com. rur., jad. 

Gorj, pl. Amaradia, situată „la. ” 

N. 'com. Pojarul:d.-s., pe Dealul . 

„ Muierii și formată din 2 căt.: Se- 

” ciurile și Poiana. 

Are. o, suprafaţă, cam , de 4200. - 

hect., din care o pătrime e pro" 

prietărească ; 2,părţi din această” 

întindere e acoperită de pădure, 

100 hect, cu vie, 300 hect. cu 

arătură, 

pădure. . 

Are o populaţie de 256 fa- 

iar restul e.finețe și *... aa 

milii, Sai 765 suflete, din care.-. 
94 contribuabili; 1 școală mixtă, 

frecuentată de 16: elevi; 3 bi- 

„serică deservite de 1 preot și 

2 cîntăreţi. , 

Locuitorii posedă: 24 pluguri, 

63 care cu boi, 1 căruță cu cat; 

585 vite mari cornute, 299 “oi, 
- 40 cai, 207 rimători și T'10 capre. 

* Budgetul com. e la venituri 
de lei 922, bani S7, iar la chel- 

tueli, de iei "866, bani .şo. 
"E „udată de riul A maradia,. 

care izvoreşte din Dealul-Muierii, 
din dreptul căt. Seciurile, pri-



” POTANA-SOCIE . 

. mieşte pîriul. Bornă și Țoţoioasa 
“Pe. dreapta şi Sonul pe stînga: 

. Cormunicaţia în căt: se: face 

-. prin şoseaua vecinală, careo leagă 

-de Pojarul-d.-s, şi de Negoești 
„şi. printr'o, şosea comunală, care 

"e leagă cu Roșia-de-jos. 

Poiana-Socii, farte din satul 

„Borca, jud. Suceava. 

Poiana-Stejarului, pădure, în 
jud. Neamţu, -com. Birgăoani, 

pl. de Sus-Mijlocul, situată lingă 

satul Hirtopul. 

Poiana-sub - Ponoară, poiană, 
“-în grupa Ceahlăului, în-drumul 
__ce. merge spre stingă Dochiei, 

" aşezată între piraiele Cisonul şi 
» « Răpciunele, - com.: Hangul, pl. 

“ Piatra-Muntele, jud. Neamţu.. 
Odinioară aci a fost schit de 

__ călugărițe. 

„..„.. Poiana- Teiului, sas, în. jud: 

Neamţu, pl. Piatra-Muntele, com. 

.„ Călugăreni, situat în dreapta 

“rîului Bistrița, față în față: cu 
. -. „ Satul” Poiana-Largului... | 

iai Are.o populaţie de 226 su- 

A fete, și o școală mixtă, frecuen- 
tată de 52 elevi. . 

” Locuitorii se ocupă cu agri- 
“cultura şi cu plutăria, * 

Poiana-Trestiei, sat, făcînd par- 

- “te din com. rur. Cozminele; pl. 
- „Vărbilăul, jud. Prahova. 

Poiana -“Turcilor, pădure, pe 

"„ moșia Hudeşti, com.. cu același 

- nume, pl. Prutul-d.-s,, jud. Do-.|! 
rohoiii. 

zi Poiana-Ţapului, sat, făcînd par-! 

te din com. rur. Predealul, pl. 
„Peleșul, jud. Prahova, S'a for- 

mat în'urma cătunului Bușteni, 

“pe la 1830. PI aa 

„ Poiana-Țapului, care. se află 

"+. de vilegiatură în timpul vereă. 

- * In com. sunt'25. de fîntîni. 

Poiana-Ursului, trecătoare, jud. 

. Poiana-Vărbilăul (Teişul), ză-   

- 
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A pe calea Ploeşti-Frontieră, între 

Sinaia și Buşteni, grație poziţiu- i 

| neisale î încîntătoare şi aerului săii : 

de munte, a devenit'o staţiune 

Pănă la 7 Maiii 1885, acest 

cătun, împreună cu Predealul, 

" Azuga și- Buşteni, cari azi for. 
“mează comuna Predealul, apar- 

ținea de comuna Sinaia. 

Poiana-Țigăncei, poiană frumoa: - 
să, în ramura munţilor Ciungi, 

jud. Neamţu, pl. de Sus-Mijlocul, 
com. Filioara, puțin mai sus de 

- mănăstirea Văraticul. 

Mai mulți vizitatori ai mă- 
" năstirei Văraticul, ai găsit aci îz- 
voare 'minerale feruginoase con: 
centrate. 

. a. 

Poiana-Ursului, pădure parti- 
culară, jud. Bacău, pl. Tazlăul. 

dj. com: Gropile. E populată, 

cu ulmi, fagi şi carpeni. Are o 

întindere de 143 hect. și este 

supusă „regimului silvic. . . -. 

Poiana-Ursului. Vezi Poiana, 

sat, jud. Bacăii. : 

Bacăii, pl. Muntelui, com. Dăr- 

măneşti, de la intrarea. Uzului 

în Țară, situat la V. de satul cu 
același nume. La acest pas mer- 

ge o cale vecinală, care, vipe de 

„la Dărmănești, pe Valeă - Uzu- 

Jul, în susul apei. ** | 

Poiana-Vărbilăul, fostă moşie | 
„a statului, jud. Prahova, plaiul 

Vărbilăul, com. Vărbilăul, pen: 

dinte de mănăstirea Mărgineni. 

-dure particulară, supusă regi- 

mului silvic încă din 1883, pe 

moşia -Poiana-Vărbilăul, pendin- 

te de com. Poiana - Vărbilăul, 

plaiul: Vărbilăul, judeţul Pra 

Poienei (Fundul:). Vezi. Fun- 

  _hova. 

POIENELE. 

Poiana-Verde, poiană întinsă, * 

pe care. mai "nainte era aşezată 

com. Poiâna, din. jud. și pl. Pra- 

hova, şi de unde locuitorii s'aă re- 

„tras spre deal, din: cauza inun- 

„.. daţiilor rîului Prahova. Azi, -aci 
sunt țariniele "locuitorilor. 

Poiana-Vinului, localitate îso- 
lată, pe Neagra, jud. Suceava, 

"com. Broşteni, 20 kil. de reşe- 

dința com. 

Un agent vamal stă aci, fiind 
"însărcinat cu privegherca, ca să 

nu se introducă în Țară, pe Nea- 
ara, în mod fraudulos, plute. 

Poiană (n-), cătun, al com. Colţi, 
jud. Buzăti, Vezi In-Poiană. 

Poiană (a), 4 partea de NV. a 

sâtului Negoteşti, judeţul Su- 
ceava. 

Poienei. (Dealul-), ea/, în jud. 
Suceava, com., Dolhești, - parte 

cultivabii, parte acoperit cu pă- 
dure de fag. Adese ori, aci, în ur- 

ma arăturei, se găsesc cărămizi și 

alte obiecte ale gospodăriei, ceea 
ce dovedește că odată a. fost 

locuit.” 

dul-Poienei, saţ, în jud. Roman, 

pl. Siretul-d.-s., com. Stăniţa. 

Poienele, căziu, al com. Mărun- 

țișul, jud. Buzăă, cu 200 locui-. 

tori şi: 45 case. Se subdivide 

în Poienele-d.-j. şi Poienele-d..s. 
De dinsele se alipeşte şi cătuna- 
-şul Țoca.' 

Poienele, vechile numire a cătu- 

- nul „Poenari-Pletari, jud. -Bu- 

zăi, com. Cănești. | NR 

Poienele, cătun, în jud. Neamţu, 

pl. de Sus-Mijlocul, com. Uscaţi, 

situat pe valea piîriului Valea- 
„Albă,



Poienele, sat, 

__ POIENELE: 

în jud. R. Sărat, 

pl: ] "Marginea - d, - s., “com. La- 

cul-lui-Baban,: așezat la N. co: 

munci, la 3 kil. de cătunul de 

reședință, Costandoiul. 
"Are o suprafață de 12 hect.,: 

cu o populaţie de 236 suflete, și 

o biserică, deservită de 1 preot 
şi 1 cîntăreţ. 

Poienele, saz, făcînd parte din 
com. Godineşti, jud. Tecuciii, si- 

tuat la 9 kil. spre N. de comună. 

Are o populațiune de 70 su- 
flete;.o biserică, cu hramul 'A- 

dormirea Maicei Domnului, de- 

servită de 1 preot şi 1 cîntăreț, 

dureni (com. Dămienești), se 

„varsă în piriul Creţoaia, pe stîn- 

ga. În tgt cursul săii a săpat o 

„albie foarte adincă. " . 
- 

A AN 
Poienele, firii, jud. Tecuciii, ce 

trece prin satul cu același nume, 

com. Godineşti, şi se varsă în 
piriul Reprivăţul, 

Poienele-Boului, Pădure -parti- 
culară, supusă regimului silvic 
încă din anul 1883, pe moșia 
Comarnicul, pendinte de com. 
Comarnicul, plaiul Peleșul, jud. 
Prahova. 

Poienele-Oancei, sas, 

POIENI 

„de satul Poienele-Oancei şi pe 

la N. de satul Balomirești şi, 

mai,spre V. de acest sat, se varsă . 

în piriul Albuia, pe stînga. Pri- 
mește piriul Pricopul, încărcat 

cu piriul Stăniţa. 

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

Stăniţa, spre N. de satul Stă- 

nița și la ri kil. de el. 

Are o populaţie de 368 lo- 

cuitori; 96 case; o biserică 

de lemn. 

Aici se găsesc păşuni în a- 
bondență. 

Sunt 157 vite mari cornute. 

în jud.* 

. 

Poienele-de-]Jos;, com. zur, în 

jud. Roman, pl. Fundul, spre 
S.-E. de orașul Roman, la 29 

kil. de el și la 7!/2 kil. de re- 

şedinţa plășei, pe piriul Poie- 

construită la 1850 de Costache 
Crăescu și refăcută de zid la 

1872 de Emanuel Crăescu. 

Se numea mai înainte și Ște- 

fâneşti. 

Poienele-Sărei, 2îr/ de munte, 
Poienele, deal, în jud. R.-Sărat, al Lapoșului, pl. Vrancea, jud. 

pl. Orașului, com Odobasca. Se 

desface din dealul Măgura; brăz- 

dează partea de E. a com. și intră 

puţin, și în plasa Marginea-d.- -s. 

E acoperit cu pășuni. întinse și 

semănături. : , 

, Poienele” (Guira-Biscii), moșie, 
în jud. Buzăii, com. Mărunţişul, 

căt. Poienele. Are 830 hect.: lo- 
" curi arabile, izlaz, livezi şi pu- 

ţină pădure, proprietate a moș- 

nenilor: Poenari, Sibiești, îm. 

“proprietărițiicr și d-lui N. Rușia- 
veţianu, 

-Poienele, moșie, în jud. -Buzăi, 

com. Mlăjetul, căt. Valea-Lupu- . 

"ui, făcînd parte din hotarul Le- 

reasca. Are cam 30 hect. pro- 

pietate deosebită de a moșne- 

nilor. Vezi Lereasca, 

Poienele, zirîi, ce curge prin 

- jud. Roman, pl. Fundul, com. 

Poienele-d.-j. și Dămieneşti. Iz- 

vorește de la N.-E. -de - satul 

Poienele-d...; curge de la S.E. 
spre N.-V.; trece pe la E. de 

satul Poienele-d.-j. și la satul Pă-   
nele.: E formată din satul Poe- 

nele-d..j., cu o: populaţie de 730 
locuitori. 

Are o biserică de lemn; o 

școală mixtă, frecuentată de 46 

elevi (1890—g900); o fabrică. de 
spirt. ” 

Budgetul com. e la. venituri 

de 1465 lei și la cheltueli, de 

1393 lei. : 

Poienele-de-Jos, saș, în jud. Ro- 

“man, pl. Fundul, formînd com. 

Poienele-d.-j. (V. a. n.). Parte 

din moşia înconjurătoare a aces- 

tui sat,. aparținea mai înainte 

Episcopiei de Roman. 

Poienele-Măcrişului, mite, al 

com. Runcul, plaiul Vulcan, jud. 

Gorj, spre N.-V. comunei, acope- 

rit cu 50 hect. pădure de:brad 

şi 340 hect. pădure de fag. 
„Pe acest munte este o stînă..- 

Poienele-Oancei, zirii; ce cur. 

Siretul-d.-s.,' com. ge prin pl. 

Stăniţa, jud. Roman. Izvorește 

la V:-de satul Ghedeonul, curge 

de la E,.la V., trece pe la -$. 

„şiruri de dealuri, . 

păduri.   
Putna. 

Poieneştilor .(Dealul-), - dea/, 

se întinde la E. de satul Broş- 

teni, jud. Vaslui, pl. Racova, 

com. Ivăneșşti, formînd limita 

acestei comune către com. Poie- a, 

nești. 

Poieni, com. rur., în partea de - 

S..E. a plășei Codrul, jud. Iași, 
în marginea despre jud. Vasluiii, 

formată din satele: Poieni (tir-" 

gușor), Comarna d.-j. şi Comar- 

na-d.-s. . , 

Terenul săi este foarte acci- 

dentat, prezintind mai multe 

acoperite cu 

Are o pop: ulaţie de 514 fa- 

milii, sait 2391 suflete; două 

biserici, deservite de 2 preoţi şi 

4 cintăreți; două şcoale, con- 

duse de 2 învățători și frecuen- 

tate (în 1899—900) de 65 elevi: . 

Prin mijlocul comunei trece, 

şoseaua naţională Iași-Vasluii. 
Vite: 

162 cai și 

1009 vite mari cornute, 

-184 oi, 10 capre, 

- 323 rimători. 

- 

.



'- POIENI - 

Poieni, saz (tirgușor), în. județul 
Iași, pl. Codrul, com. Poieni, 

așezat pe culmea dealului cu? 
același nume, la 450 m. d'asu- 

"pra nivelului Mărir, înconjurat 
“de toate părțile cu alte dealuri 
acoperite de păduri, amenajate 

„după cerințele științei și. stră- 
- „bătute de o reţea de drumuri 

sistematice. Mai înainte de . în- 
fiinţarea satului, un număr de 

locuitori trăiaă izolați prin pă- 

duri, avînd bordeie în cite-va 

poieni; proprietarul de pe atunci 

„ali silit a'și părăsi locuințele 

acele izolate și i-au așezat pe 

toți în locul unde este astăzi 

satul, dindu-le locuri de hrană 

și lemne pentru case; mai târzii: 

"Sa înfiinţat şi tîrgușorul, în mij- 

„ locul satului, de fostul proprie- 
tar Alexandru Balș. De la 1868, 

moșia a: devenit proprietatea. 

- Maiestăţei Sale Regelui. 
„Are o populaţie de 178 fa- 

"milii, sai 729 suflete; o bise- 
« rică, zidită din piatră, deservită 

de 1 preot și 2 cîntăreţi și o 

școală, înființată în 1868, frecu- : 

entată de 47 elevi, avînd loca- 
lul ei, construit cu spesele Ma- 

„ iestăței Sale Regelui, - 

Tirgușorul Poieni se află la 

o depărtare de 14 kil, de ora- 
şul Iași, 

Vite.;. 307 vite mari cornute, 

1. 10 capre, 57 cai şi 100 rimătoră. 

Poieni, sat, în jud. Neamţu, pl. 
Piatra-Muntele, com  Vînători- 

Dumbrava-Roșie, situat pe un 

podiş, la Sudul ramurei munţilor. 

Cernegura, într'o poziţiune pi- 

torească, 

Are-o populaţie de 73 sufite, 

Locuitorii se ocupă cu agri- 

cultura şi plutăria. | 

- Poieni, şzr de munţi, în jud. Ba- 

căi, pl. Trotușul, com. Dofteana, 

pe marginea satului Bogata și 

» pe dreapta Trotușului. 

Poieniţa, cătun,   
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Poieni, vî7/ de deal, în jud. Ba- 
căii, pl. Siretul-d.-s., com. -Fili- 

peni, făcind parte din şirul dea- 

lurilor care despart basinul Ber- 
-heciului de al Răcătăului. 

Poieni, ziriia, în jud. Neamţu, 
pl. Piatra-Muntele, coin, Gircina; 

izvorește din muntele Poiana! 
(ramura Cozlei) Și se varsă pe 

” dreapta piriului Cuejdiul, in fața 
satului Cuejdiul. 

Poieniţa, sat, "cu 49 familii, id, | 

Argeș, plasa “Topologul, făcînd 

parte din com. rur. Goleşti. Are 
o biserică, cu hramul Cuvioasa 

Paraschiva, deservită de 1 preot 
și 1 cîntăreț. * 

. Poieniţa, sai Poiana, saţ, pe 

moșia Brăeşti, jud. Dorohoiu, pl. 
- Coşula, com. Brăești, cu 63 fa- 

milii, saii 304 suflete, | 

Ap rPrietatea moșiei e a dlui 
. Curt, 

aaa împroprietăriți ai 157 
hect. şi: 54. aril pămint. 

Poieniţa, sat, făcînd parte din 

com. rur. Golești, pl. Riurile, 

jud. Muşcel, situat pe malul drept 

al riului Bratia și udat de la V, 

spre E. de girlele: Poieniţa, Fă- 

geanca și Peșteleasa, iar la N. 

de girla Valea-Ursului. 

„Aci.e reședința: comunei. 

Are o populaţie de 66 familii, 
- Saii 298 suflete; o şcoală, fre- 

cuentată de 53 elevi (1899— 

900); un. herăstrăi cu aburi, 

în jud, Putna, 
” pl. Vrancea, com. Năruja, așezat 

lingă căt. Lunca, pe locul unde 
„."se varsă Năruja. în Zăbala, 

Are o populaţie de 142 su- 

„flete,. cari locuesc în 30 case. 

Poieniţa, șaţ, în jud. Roman, pl. 
Siretul-d.-s., com. Gidinţi, spre 

S.-E. de satul Gidinţi şi la 10:   | Pojarul-de-Jos, - Cort. 
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kil. de el. Are 259 locuitori; 

61 case și o biserică de vălă- 

tuci, A 

Este înconjurat de jur-impre- 
jur.cu pădure... 

Poieniţa, zzvor cu apă minerală, 
situat pe deal, în apropriere de 
gara Cîmpina, com. Poiana, jud. 
și pl. Prahova. Apa. sa conţine 
pucioasă. 

Poieniţa-Blidare, numire vechie 
a cătunului Dumitreşti-d.-s., jud. 
R.-Sărat, com. Dumitrești. 

Poieniţele-de-]os, căzza, al com. 
Chiojdul-din-Bisca, jud. Buzăi, 
cu 240 locuitori și 46 case. 

Poieniţele-de-Sus, căzu, alcom.: 
Chiojdul-din-Bisca, jud. Buzăi, 

cu 200 locuitori și 40 case. 

Poiteasca, vechie numire a mto- 
șiei Cirlovoaia, jud. Buzăii, com, 
Mărăcineni. 

Pojareţul, fac, în jud.. Tulcea, 
pl. Sulina, pe teritoriul com. 
urb. Chilia-Vechie, situat în par- 
tea N.-V. a plășii și cea de V.a 

com., lingă . lacul. Tatanir, de 

care e format și cu care comu- 
nică prin o girliță; Are o formă 
aproape rotundă și'e înconjurat 
numai cu stuf, Are o întindere 
„de 100 hect. şi conţine pește. 

Pojarul. Vezi Lunca, sa, com. Vă- 

leni, pl. Argeșelul, jud. Muşcel. 

Pojarul, gea/, jud. Gorj, apar- 

ținînd - comunelor. -Birzeiul-de- 

"- Pădure și Pojarele. Are direcția 

N.-S. şi e coprins între Valea- 

A maradici la.E. şi Valea-Scra- - 

dei la V.; se prelungeşte cu 

" dealurile 'de la.Scrada şi se ter- 

mină în Valea-Amaradiei. - 

„FUT. ÎN



POJARUL.DE-JOS 

partea de S. a com. Pojarul- 

d.-s., pl. Amaradia, jud. Gorj. 

Se compune din 2 cătune: Po- 

jarul-d.-j. şi Strimba, situate pe 

ambele țărmuri ale rîului Ama- 

radia şi ale Stcimbei, pe o su- 

prafață cam de 1800 hect, din 

care 260 hect. arabile, 47 hect. 

vie, 42 hect. prunet, restul izlaza 

finațe și tufăriş. 

Are o populaţie de 196 fa- 

_milii, sati 796 suflete, din care 

466: contribuabili; 2 biserici, 

deservite de 1 preot şi 2 cîn- 
tăreți, 

108 care cu cai, 4 căruţe cu 

cai, 536 vite mari cornute, 472 

oi, 24 capre, 190 rimători, 42 

cai; 65 stupi. 

Budgetul com. e la venituri 
de 1377 lei, 75 bani, iar la 

cheltueli de 1094 lei, 57 bani. 
Comunicaţia în comună se 

face prin șoseaua comunală, ce, 

vine de la S., din com. Logrești- 

Moșneni şi o leagă la N. cu 

Pojarul-d.-s., la V. cu Licuriciul 

printr'un drum de care, şi la 

E. cu Seaca, tot prin drum de 

care, 
Apele ce udă comuna sunt: 

„rîul Amaradia. ce o străbate de 
la N. la S. şi piriul Curva, ce 

“curge de la N. spre S.-V., dind 

„În Amaradia, avînd apă numai 

* în. timpuri! ploioase. | Șoseaua 

“ comunală trecînd peste acest 
"din urmă pîriii, are peste dinsul 
un pod de lemn. 

In comună se găsesc: ş pu- 

țuri şi 10 izvoare acoperite. 

Pojarul-de-]Jos, căzuu de reşe- 

dință al comunei Pojarul-d.-j., 
din pl. Amaradia, jud. Gorj, 

situat în Valea-Amaradiei. 

- Are o suprafață cam de 1000 

-- hect,, din care: 157 hect, arabile, 

25 hect. prunet, 27 hect. vie, 

iar restul izlaz, fineţe şi pădure 

"cu o populaţie de 108 familii,. 

"Pojarul-de-Sus, cont. 

Locuitorii posedă : 40 pluguri, 
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saii 434 suflete, din care. 100 

* contribuabili. 

” Locuitorii posedă: 25 pluguri, 

6o care cu boi, o căruță cu cai, 

316 vite mari cornute, 164 oi, 

22 capre, 164 rimători şi 35 cal. 

In cătun -se găsesc: 3 puțuri. 

şi 6 izvoare acoperițe. 

uri, în 

partea de V. a com. Birzeiul- 
de-Pădure, pl. Amaradia, jud. 

„Gorj, situată pe ambele maluri 

ale riului Amaradia, pe 0.supra- 

față cam de. 800 hect., din care 

170 hect. arabile, 40 hect. pru- 

net, 25 hect. vie, iar restul izlaz, 

fineţe și' pădure.. 

Are o populaţie de 291 fami- | 
lii, sai 976 suflete,. din. care 

220 contribuabili, o şcoală, fre- 

cuentată de 35 băeți; 3 bise- 

rici, una zidită la 1780 de Ioan 

Tilvan, a doua la 1782 şi a 

treia zidită de locuitori, deser- 
vite de un preot şi 3 cîntăreți. 

Locuitorii posedă: 45 pluguri, 
84 care cu boi, 1 căruță cu cai, 

* 762 vite mari cornute, 240 
oi, 150 capre, 200 rîmători și 

13 cal. 

Budgetul” com. e la venituri 

de 1206 lei, 95 bani, iar la 

cheltueli de riqi lei, 66 bani. 

E udată prin centru de riul 

Amaradia. -: - 

” Comunicaţia în comună se 

face prin şoseaua comunală ce 

“vine de la S., din Pojarul-d.-j., 

şi o leagă la N. cu Poiana-Se- 

ciurile și-la V. cu Birzeiul-de- 
Pădure. printr'un drum. 

" În comună se găsesc: 

și 40 izvoare. acoperite. 

"Deal mai principal este Dea- 

lul-Muierii, în partea de E. des- 

1 puț 

părțind:o de jud. Vilcea, mai: 

e Valea- -Amaradiei, 

Pojogeni, com. urs jud. Gorj, 

pl. Amaradia, situată în partea 
de N. a com.. 

  

“Viilor. Văi sunt: 

nița şi a Țereţelului, cu. hinci 
roditoare, :   Petreşti-d.-s, Se: 

compune din 3 căt.: Pojogeni, 

Comăneşti și: Colibașul, situate 

parte pe şes, parte pe colina 

de V. a văci Blahniţa, care se 

“îmbină aci cu a văei Gilortului. 

POJOGENI *: 

Se constată din acte vechi 

că acum. 400—500 ani, comuna - 

exista şi purta acelaşi nume. 

" Are o suprafață cam de 1300 : 

„hect., din care 700 hect. arabile, 

25 hect. vie, 10 hect. prunet, 

"cu o populaţie de 300 “familii, 

sai 1100 suflete, dincarezi6con- 

tribuabili; o şcoală, înființată la 

„1857 şi frecuentată de 84 copii. . 

(1899—900),.6 biserici, din cari . 
“una de zid, construită. la 1837, 

deservite de 2 preoţişi 3 cîntăreți, . 

Locuitorii sunt moșneni. din - 

- vechime; afară de o mică parte, 

"care sunt împroprietăriți după, 

legea rurală. 

__ Veniturile și cheltuelile com: . 

„sunt de lei 1152, bani 62. 

 Comunicaţia în com. se face: 

prin şoseaua judeţeană T. Jiul: 

Spahii (Dolj),. ce o leagă spre” 
N.-V. cu com. Scoarța, i iar spre 

S-E. cu Petreşti-d.-s. -prin dru- 

muri ordinare, și prin linia fe-: 

rată T.Jiul-Filiași, avind ca sta- 

ție mal apropiată, stația Căr- 

bunești. | " 

Locuitorii posedă: 728 vite 

mari cornute, 510 oi, 309 capre, 

„290 rimători, 31 cai; 110; plu- - 
guri, 6 căruțe cu. cai, 193 care 

cu boi și 47 stupi. 

: În com. se găsesc: 

pe apa: Blahniţa, 1 cișmea de 

zid, 10 puțuri şi 7 izvoare a 
- „ coperite, 

Piriul Blahniţa curge de la 

N. la $., pe la E. comunei.: 

” Dealuri mai însemnate în com. 

sunt: Gruiul, Ocea. și Dealul- 

Pojogerii, cătuu de reședință al 
com. cu același nume, jud. Gorj, 

valea Blah-. 

2 mori



POJOGI . 

pl. Amaradia, situat parte pe 
șes, parte pe colină, 

Are o suprafață cam de 450 
hect., din. care: 250 hect. ara- 
bile, 8 hect, vie, 4 hect. prunet, 
iar restul izlaz, pădure și tufă- 
riş, cu o populație de 120 fa. 
milii, sat 400 suflete, “din care 
33 contribuabili, 

Locuitorii posedă : 40 pluguri, 
7O care cu boi, 2 căruţe cu cai, 
292 vite mari cornute, 281 oi, 
162 capre, 123 rîmători, 16 cai 
și 17 stupi. 

Este udat de apa Blahniţa și 
de piraiele' Călugăreasa. și Ţă- 
răţelul, care curg numai în tim- 
puri ploioase și se varsă în Blah- 
nița mai jos de Comăneşti. 

In com. se află: 1 școală ; 3 
biserici; 1 moară pe apă, o cis: 
mea, 4 pițuri și 3 izvoare aco- 
perite. 

_Pojogi, com. rur. „ jud. Vilcea, pl. 
Cerna-d.-s. :5, Situată pe valea ri- 

“- urilor Cerna și Cernişoara, la 7o 
„- ki. de capitala jud. şi la. 20 kil. 

de a plaiului, 
“Are o populaţiune de 610 lo- 

cuitori,; din cari 130 contrib: - 
| abili, locuind în 2007 case; 2 bi- 

" serici,. iina, zidită la 1819 și cea- 
"altă de lemn. 

": Locuitorii s'au împroprietărit 
la 1864, dîndu-li-se 597 hect. pe: 

| moşia: "d-lui Panait Sordoni. Er: 
- posedă : 15 cai, 160 boi, 200 
„vaci, 209 oi și 180 porci. 

Pe riul Cerna, în raionul com., 
e o moară pentru măcinat. 

„__ Vatra satului are ş1 hectare 
„pămînt; iar cu izlaz cu tot, 223 
hectare. - 

O șosea comunală înlesneşte 
comunicaţia "cu com. Cireșul și 
Bălteni. 

Budgetul com. e la venituri 
de 1187 lei şi la: cheltueli, de 
1152 lei, 

E brăzdată de dealurile: Giula, 
Seciul, Piscul-Cheilor şi Piscul. 

64745. dlarele Dicijonar Geografe. Vol. V. 
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lui-Ilie și udată de văile: Cer- 
nișoara, Cerna, Valea-Cerbului 
și Muţilor. 

Pojorăni, saţ, în centrul com. 
Lunca-Banului, pl. Prutul, jud. 

Fălciu, situat pe coasta dealu- 

lui Prutul, la 10 m. dela nive: 
lul rîului Prutul. Se întinde pe 

o suprafață de 1400 hect., cu o 

populație de 25 fam., saii 90 sufi. | 

Pojorăşti, iaz, pe Valea-Pojoră- 
sei, format din piriul Pojorăști, 

la E. de satul Căueşti, comuna 

Scheia, pl. Funduri, jud. Vas- 

luiii, avind o întindere de 170 
arii, din acesta se formează âltul 

mai mic; ambele conţin peşte. 

Pojorăşti, piriă, jud. Vasluii, 

pl. Funduri, com. Scheia, izvo- 

| reşte din fundul văei cu același 

nume, curge spre E, și, după 

ce formează două iazuri, trece 

pe teritoriul com. Drăgușeni și 
"se varsă în pirtul Rebricea. 

-Pojorăşti, vale, se întinde 'prin- 
tre dealurile Filosofului și Fa- 
gului, începînd din partea de 
S..E. a satului Căueşti, com. 

Scheia, jud. Vasluiă ; păstrind 

aceeași direcțiune se termină a- 
proape de girla Rebricea. 

Pojorita, mahala, la N. .sâtului 

__Crăeşti, jud. Tecuciii. Aci a fost 

satul care în vechime purta a- 
cest nume. 

Pojorita, munte, la V. comunei 

Lerești, plaiul Dimboviţa, jud. 

Mușcel. In partea de E. curge 
Riul-Tirgului, unit cu Cuca și 
Riuşorul. 

Pojorita, munte, în com. Mălini, 
jud. Suceava. 

Pojorita, dea/, jud. Tecuciă, în 
partea de E. a satului Crăeşti,   

POLEITUL 

„Formează limita între Crăești şi 
Răchitoasa. Din el izvorește pi- 
riul cu același nume. 

Pojorita, Ziriit, jud. Tecuciii, iz- . 
vorește din dealul cu acelaşi 
nume, la N. satului Crăești. Are 
o adincime de ş m. și o lățime 

„de 3 m. Trece prin mijlocul sa- 
tului Crăeşti, pe care îl udă în. 
toată întregimea,. curge spre 
S., iar la gura Crăeștilor, se 
unește cu Dobrotforul, vărsîn- 
du-se în partea dreaptă : a Ze. 
letinului, 

Pojoritei (Victal- ), fiscul mun- 
telul cu același nume, jud. Su- 
ceava, avind 975 m. altitudine, 

Pojoritele, moşie, în jud. Tele- 
orman, pl. Tirgului, situată în- 

tre moșiile Butculeşti și Sfinţeşti, .. 
Are o întindere. „cam „de 6o0..- 
hectare. 

Polata, cătun, al comunei - Slo- 
bozia, pl. Ocolul, jud. Gorj, spre 

"N. comunei, situat pe deal. 
Are o suprafaţă de 269 hect., .. . 

:: din care 97 hect. pădure, 105 
hect.. afabile, 63 hect. finețe şi . i 
livezi de pruni. şi 4 hect;. vie, 
cu o populaţie: de 30 fanii, a 
sai 107 suflete. 

* Locuitorii. posedă. 33 pu -: 

_ guri, 32 “care cu boi, 1: căruță î. 

„cu cai; 174 vite mari cornute, . 
"87 oi, 10 cai, 67 rimători ; 12 - 

“stupi. 

Comunicaţia se face prin dru- 
muri de care. 

-In cătun se găsesc 5 fintini. 

Poleitul, Zea/, cel mai însemnat şi 

mai întins din jud. Cevurluiii. In. 

cepe din jud. Tutova (Rădești), 

străbate, în jud. Covurluiului, pl. 

“ Zimbrul și Prutul, printre pîraiele 
Suhuluiul și Covurluiul; trece 

prin partea E. a Bursucanilor, dă 

peste Crăeşti, apoi se îndreaptă 
.
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spre V. de Virlezi și, la Băleni, 

se bifurcă în două ramuri, din 

care una trece spre V. pe la 

Oasele şi se întinde paralel'cu Su- 

huluiul, iar a doua ramură, cea 

mai principală, «le la Băleni tre- 

ce spre E. de Cuca și continuă 

pănă la Galaţi. Formează spi- 

narea și ridicătura întregului 

judeţ, silind toate piraiele și pi- 

rîiaşele să apuce unele la dreapta, 

iar altele la stinga. 

De la Băleni la Cuca trece 

prin pădurea Prințului Canta- 

cuzino și prin Rădăcini. De la 

Cuca, străbate următoarele punc- 

te: Mogoșul, Ghilanul, Moş-Du. 

mitru, 'Tătarca, Bacal-Bașa şi 

Galaţi. 

Policiori, com. rur., în jud. Bu- 

zăă, plaiul Pirscovul, situată pe 

ambele maluri ale piriului Sără- 

celul-Bercii, la zo kil. de Buzăiă. 
Are o suprafață de 3475 hect., 

din care 1240 hect. arabile, 683 

hect. pădure, 187 hect, fineţe, 

670 hect. izlaz, 89 hect. livede, 

71 hect. vie şi 535 hect. sterp. 
Proprietăţi însemnate sunt: 

Policiori, cu Sforile-Banului şi 

Florica, Scorțoasa, Gura-Văei, 

Valea-lui-Dragomir (particulare), 

„Frasinul și Plopeasa aie cetelor 

de moșneni: Plopeşani, descen- 

dinţi din vechile cete: Mitănești, 

Stoeneşti, Crăciunești şi Diaco- 

nești, în devălmășie întru cit-va 

şi cu moșnenii Negoșineni. 

Terenul este accidentat de 

multe coline şi văi, însă priin- 

cios atit cerealelor cit și livezi- 

lor. Pe malul piriului Sărăţelu! 

are multă viţă sălbatică, Din 

punct de vedere geologic este 

bogat în fosile, mai cu seamă pe 

Valea - Dragomirului, unde se 

poate găsi diferite specii de 

psilodoni; tot pe această vale 

se găsește sare și lignită, 

E formată din cătunele: Gura- 

Văci, Plopeasa-d.-j., Plopeasa-   

d.-s., Policiori, Scorţoasa și Va. 

lea-Dragomirului, avînd o po- 

pulație de 1710 locuitori, lo- 

cuind în 411 case.. 

Are o școală în căt. Policiori, 

frecuentată de 45 elevi; 6 bi- 
serici, deservite de 3 preoți, 4 

cîntăreți şi 4 paracliseri, şi din 

care catedrala e cea cu hramul 

Sf. Ioan Botezătorul; 5 cîrciumi. 

Vite: 350 boi, 400 vaci, 64 

viței, S cai, 15 epe, 11 minji, 

3800 oi, 140 capre, 8 asini şi 

220 porci. 

Sunt 250 stupi cu albine. 

Meseriași : 3 lemnari, 1 rotar, 

I cizmar, 1 fierar, 1 mașinist, 

2 cojocari, 3 pietrari și 10 olari. 

Căi de comunicaţie: Valca- 

Sărăţelului, apoi şoselele comu- 
nale Policiori-Cănești și Policiori- 

Grabicina, prin com. Beciul. 

Policiori, cătun de reședință al 

com. Policiori, jud. Buzăii, cu 

350 locuitori și 83 case; are 

sub-divizia Dilma. 

Policiori, moșie, în com. și căt. 

Policiori, jud. Buzău; are, îm- 

preună cu Floricica, 740 hect., 

din care: 340 hect. arabile, 92 

hect. sforile de pădure Floricica 

şi Valea-Beciului, 100 hect. îz- 

laz, 45 hect. livede, etc. 

Policratul, grind, în jud. Tulcea, 

pl. Sulina, pe teritoriul com. 
Sf. Gheorghe, situat în partea 

de S. a plășei şi cea de V. a 

com.; se desface din Grindul- 

lui-Tănase ; se întinde în spre 

S.-V. în forma unei panglici; 

are o lungime de 8 kil. şi o în- 

tindere de 70 hect.; e înconju- 

rat cu stuf de toate părţile. 

Polieni, sat. Vezi Ulmii- Vechi, sat, 

com. Belceşti, pl. Bahluiul, jud. 

Iași. 

Polincul,sai Poiana-lui-Alexa,   

sat, în partea de S.-E. a com. 

Laza, pl. Racova, jud. Vasluit, 

situat pe platoul dealului Alexa. 

E udat de piriul Gilcarul. Are 

o suprafață de 225 hect., din 

care 18 hect. vie, cu o popu: 

lație de 50 familii, sai 218 su- 

flete, 

Biserica, deservită de 1 preot 

şi 1 eclesiarc, e făcută de lo- 

cuitori la 1846. 

Locuitorii posedă: 3 pluguri 

şi $ care cu boi, 1 plug şi 1 

căruță cu cai; 83 vite mari cor-: 

nute, 30 oi, 12 cai şi 38 rimă- 

tori; 150 stupi cu albine. 

Polini, pamire vechie a satului 

Bălţești, jud. Prahova, pl. Pod- 

-goria, com. Podoleni-Vechi. 

Politaischi, fa//ă, în jud. Tul- 

cca, pl. Sulina, pe teritoriul com. 

rur. Sf. Gheorghe, în partea de 

S. a plășei şi cea de S.V.a 
com., pe lingă grindul Dranova. 

Are o lungime de 2 kil. şi o 

întindere de 25 hect., și e încon- 

jurată de toate părțile cu stuf. 

Poliţeni, saz, în jud. şi pl. Tu- 

tova, com. Hălăreşti, spre S.-E. 

de satul Hălărești. Are 306 lo- 

cuitori şi 64 case. Pe aici trece 

șoseaua județeană Birlad-Bacăi. 

Polizeşti, cătun, pendinte de com. 

Berteşti-d.-j., plasa Balta, jud. 
Brăila, situat spre E, la 4 kil. 

depărtare de reședința comunei. 

Se numea mai nainte Vadul- 

Șeicii. Vatra satului e de 6 
hect., cu o populaţie de 40 fa- 

milii, sai 229 suflete, 

Vite sunt: 38 boi, 47 vaci, 

20 viței, 676 oi şi 3 rimători, 

Polizeşti, vzoșie, pendinte de com. 
Berteşti-d.-j., pl. Balta, jud. Brăi- 

la. Are.o suprafață de 6000 

hect., cu un venit de 27363 lei, 

aparţinind d-lui G. San-Marin.



POLCBOCUL 

Polobocul, sa, în jud. Neamţu, 

pl. Bistriţa, com. Rădiul, situat 

“pe valea formată de dealurile 
Căţinul (spre N.) şi Jurcanilor 
(spre S$.-V.), înconjurat cu. pă-- 
duri, și udat prin mijloc de pt- 
raiele Rădiul și Jurcanilur (Pi- 

rîul-Satului). | 
Are o întindere de 342 hect.; 

o populație de 315 familii, sau 
396 suflete; o biserică de lemn, 

deservită de 1 preot și 2 ecle- 
siarci. ” 

Locuitorii sunt în mare parte 
- răzeși, 

Ei posedă: 68 boi, 56 vaci, 

15 gonitoare, 25 miînzaţi, 4 cai, 

„280 oi şi 29 porci. 

"E pus în comunicație cu c&- 
le-l-alte sate vecinaşe printr'un 
singur drum, care dă în drumul 

- comunal Rădiul-Ruseni (comuna 
Borleşti). 

Polobocul, moșie, în jud. Neamţu, 

+ pl, Bistriţa, com. Rădiul, aducînd 

"un venit anual de 13200 lei. 

_Polocinul, zârîz, izvorește din 
dealul Măţcani, pădurea Con- 

drăchești, jud. Tecuciii ; udă co- 

- “ munele Condrăchești şi Huruești 
la V., purtîind . numele satelor 

- pe unde trece; străbate satele 

Lespezi și Homocea, şi se varsă 

în balta Orghidan, care și ea. 
se varsă în Siret, la satul Ho- 

mocea. 

Polocinul-de-Jos, sa, în jud. 

„Tutova, pl. Pereschivul, cor. 

" Pogoneşti, pe malul drept al 

pirâului Tutova. Are 96 locui- 

tori şi 27 case. 

Polocinul-de-Sus, sa, în jud. 

Tutova, pl. Pereschivul, com. 

Pogonești, spre V. de satul cu 

acelaşi nume. Are 110 locuitori 

" şi 26 case, 

"Polovragi, sai Polovraci, cor. 
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rur., jud. Gorj, plaiul Novaci, 
„situată la E. com. Baia-de-Fier, 

pe malul stîng al Oltețului. Se 
compune din 2 cătune: Polo- 

vragi şi Obrejeni. 

Are o suprafaţă de 10000 hect., 
din care 1200 hect. arabile, 6000 

hect. pădure, 2800 hect, izlaz, 

„finețe şi livezi, cu o populaţie 
de 322 familii, saii 1063 suflete, 

din care 273 contribuabili, 

Are o școală, frecuentată de 

59 copii; o biserică, zidită ia 

1506, de jupîn Petre Diaconescu, 

cu ajutorul căpitanului Șerban 
Magheru și soţia sa, căpitiineasa 
Ioana. 

Locuitorii posedă: 40 plu- 

guri, 69 care cu boi,' 30 că- 
ruțe cu cai; 704 vite mari cor- 

"nute, 5065 oi, 300 capre, 300 
rimători; 109 stupi cu albine. 

Budgetul com. e la venituri 
de 2880 lei şi la cheltueli, de 

2732 lei. 

E udată la E. de piriul Ti- 

riia, care izvorește de la N. co- 

munci şi se varsă în Olteț, a- 

proape de com. Sirbești. 

In com. se află: 14 mori, 33 

pive, 4t fîntîni și 7 cîrciumi. 

In com. se fac două bilciuri, 
la 23 Aprilie şi la ':20 Iulie a 
fie-cărui an, pe proprietatea sta; 

tului, | ” 
Comunicaţia se face prin șo- 

seaua vecinală Novaci-Polovragi 
și prin alte drumuri de care. 

Polovragi, cătun de reşedinţă al 

com. Polovragi. Arc o supra- 

față de 9500 hect., cu opopu- 

laţie de 256 familii, sai I0II 

suflete, din care 302 contribua- 

bili. | 

Locuitorii posedă: 85 plu- 

"guri, 52 care cu boi, 28 căruţe 

cu cai; 652 vite mari cornute, 

5000 oi, 274 capre, 260 rîmă- 

tori; 108 stupi cu albine. (A se 

vedea pentru alte deslușiri, Po- 

lovragi, comună). : 

  

  

POLUCCI 

Polovragi, inănăstire, jud. Gorj, 
pl. Novaci, com. rur. Polovragi, 

locuită de 7 călugări şi 1 egu- 
men. E aşezată pe malul sting 

al Oltețului, pe a cîmpie în- 
tinsă, între 2 stînci. E fondată 

la 1640, de jupîn Donciiă Piri- 

ianu şi Stan, marele Postelnic. 

In biserică se află un sarco- 

fag pe al cărui capac e săpat 
un scut, iar într'insul este un 

senestru ce ţine o sabie și sub 
scut are inscripția: <Andrei 

Scorei, fost căpitan», iar totul 

este susținut de o ghirlandă 

de stejar. 

Acest Scorei, se zice că a fost 

un cioban și intrind ca volun- 

tar în armata romînă pe timpul 

lui Şerban-Vodă, prin curagiul 
şi silința sa, a ajuns în curind 

căpitan. 

Rămășițe din neamul săii se 

găsesc și astăzi în comunele de 
pe lingă poalele munților No- 

vaci, 
De la mănăstire, la 1 ki. 

spre N., se află o peșteră cu 
stalactite şi stalagmite, la care 

vizitatorii merg printr'o potecă 
îngustă, la 200 m. d'asupra al- 

biei Oltețului, potecă foarte săl- 

batică, ceea ce face pe mulți să 

„renunțe de a vizita peştera. 

Aproape. de mănăstire, la lo- 
calitatea numită Baia-de-Fier, a 

fost o mină de fier, care astăzi 

nu se-mai exploatează. Acest 
detalii îl găsim în Raportul, 

făcut între anii 1718—1730, des- 
pre Romini în genere și despre 

Oltenia în deosebi, de un ofi- 

țer al armatei austriace (Eu- 

doxiii Hurmuzaki, Documente 

privitoare la Istoria Rominilor, 
vol. IX, partea I). 

Polucci, saf, în jud. Constanţa, - 
pl. Medjidia, căt. com. Enige, 

situat într'una din cele mai fru- 

moase pozițiuni ale plășei, în 

partea S.-V. a ei și cea N.-V.



POLUCCI 

a comunei, pe valea Polucci, 
lingă balta Vederoasa, la 25 kil. 
spre N..V. de reședință. Areo 

"întindere de 371 hect., din care 
14 hect. ocupate de vatra sa- 
tului, cu o populaţie de 97 su- 
flete şi 21 case, 

Polucci, dea/, în jud. Constanţa, 
pl. Silistra-Nouă și Medjidia, 
com. Aliman din pl. Silistra-Nouă 

'şi Enige din pl. Medjidia. Se 
întinde de la N. spre S., pre- 
lungit prin dealul Uzun-Culac- 
Bair; se întinde prin văile Tiu- 
tiuiuc-Ceair și Polucci-Ceair și 
balta Sarpu (a bălții Vederoasa) ; 

"at I15 m. dominînd văile şi 
balta ce mai sus precum și un 
drum comunal ce merge de la 
Aliman la Polucci; este acope- 
rit cu pășune, finețe și la S.-E, 
cu cite-va păduri. 

Polucci-Ceair, va/e, în jud. Con- 
stanța, pl. Medjidia, com. E- 
nige, căt. Polucci, un alt nume 
al văei Urluia, ce-l are de la 
satul Polucci pănă la vărsarea 
sa în balta Sarpu sai Vede- 
roasa; este cuprinsă între dea- 
lurile Polucci şi Talașman. Ma- 

 lurile-i sunt pe alocurea înalte 
şi, pietroase. Este tăiată de un 
drum comunal ce merge de la 
Aliman la Arabagi, 

Pomana-Ceair, va/e, în jud, Con- 
stanța, pl. Medjidia, pe terito- 
riul com. rur. Taș-Punar; este 
continuarea văci Hagi-Virt-Dere; 
se îndreptează spre S., avind o 
direcțiune generală de la N.E. 
către S.-V.; trece prin satul Taş: 
Punar și apoi se continuă cu 
valea Surec-Ceair ; malul săă 
N.-V. este format de dealul Pa- 
nar-Bair; este situată în partea 
„nordică și centrală a plășei şi cea 
„sudică a com, și e străbătută. 

de drumurile Taș-Punar-Chior- 
Ceșme' și Taș-Punar-Băltăgești.   
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| Pometeşti, saț, pendinte de com. 
Tur. Adincata, pl. Amaradia, jud. 
Dolj, situat pe dreapta Amară. 
diei, la 1! kil. spre N. de Țan- 

dăva, reședința comunei. 
Are o populație de 94 fa- 

milii, sau 368 suflete; o bise- 
rică de zid, cu hramul S-ţii Ni- 
colae și Dumitru, deservită de 
preotul bisericei parohiale A. 
dincata-d.-j., şi de 1 cîntăreţ; o 
școală mixtă, înființată la 1834, 
frecuentată de 23 copil. 

E legat prin şosele vecinale 
și comunale: la S., cu Adincata- 

“d-s.; la N, cu Negoești şi cu 
șoseaua județeană Craiova-Că- 
preni, care trece pe aci, iar la 
E., cu Muereni, peste rîul A- 
maradia, pe un podeţ, 

Pometeşti, 7toşte particulară, jud. 
Dolj, pl. Amaradia, com. Adin- 
cata, pe care sunt cete de MoOŞ- 

neni, cărora aparțin moșia. 

Pometeşti, pădure particulară, 
jud. Dolj, pl. Amaradia, com. 
Adincata, în întindere de 162!/, 
hect. E populată cu girniță, 
care predomină, cer și alun. 

Pometeşti, zădure particulară, 
jud. Dolj, pl. Amaradia, com. 
Adincata, în întindere de $o 

- hect, 

Pometeşti-de-]Jos, sai Gura- 
Bărcaciului, fos/ sat, către 
1873 şi azi mahala în satul Po- 
metești, jud. Doij, pl. Amaradia, 
com. Adincata. 

Pometeşti-de-Sus, Fost sat către 
1873, și azi mahala în satul Po- 
metești, jud. Dolj, pl. Amara: 
dia, com. Adincata, 

Pomi (Dealul-cu-), deal, în jud. 
şi pl. Tulcea, pe teritoriul com. 
rur. Agi-Ghiol şi Sari-Chioi ; se 
desface din ramurile! de S. ale 

Pomiria, com. rur., în partea de 

  

POMÎRLA 

dealului Orta-Bair; se întinde - 
spre S. într'o direcție generală * 
de la N. spre S., brăzdind par- 
tea centrală a plășii, pe cea S.- 
V. a comunei Agi-Ghiol (cătu. 
nul său Sabangia, este așezat 
la poalele-i E.), şi cea de N.a 
com. Sari-Chioi, așezată la poa. 

_lele sale de S.; pe la poalele sale 
de V. se întinde valea Cazangia ; 
este întretăiat de o mulțime de- 
drumuri, între cari este Și Drw. 
mul-Pădurei, acoperit cu livezi. 
de pomi. 

Pomii-Robului, /oca/itate, în jud, 
Suceava, satul Rişca. Tradiţia 
spune că pe locul unde se află 
satul era o pădure mare. Dintre 
primii descălicători ai satului . 
"Rișca cari ai fust robiți de Tă- 
tari nu s'aii întors — zice legen- 
da — de cît doi, și ai pus "te. 
melia satului, 

V. a pl. Prutul-d.-s., jud. Doro. 
hoii, formată din satele: Cor. 

“jăuți, Hilişeul-Virnav, Hliboca, 
Pomirla și Popeni-Bașota, cu re- 
şedinţa primăriei în satul ” Po- 
mirla. Are o populație de 630 
familii, Sai 3111 suflete; 3 bi- 
serici, deservite de 4 preoți, ş 
cîntăreți și 4 pălămari; 2.școale, 
condusă de 2 învăţători și 1 învă- 
țătoare și frecuentate în (1899— 
900) de 215 elevi; 1848 hect. 
79 arii pămînt sătesc, 4400 hect. 
42 arii cimp, 3468 hect. 25 arii 
pădure, ale proprietarilor şi 5 

iazuri. 

Budgetul com. a fost în 'anul 
1889—g9o, de lei 7009, bani 16 
la venituri şi lei 6959 la cheltueli, 
iar în 1890—91 de ler ş716 ve- 
nituri și lei 4694 la cheltueli, 

Locuitorii posedă: 2296 vite 
mari albe cornute, 2145 oi, 174 
cai şi 665 porci, 

(Vezi descripția jud. Doro- 
hoiii, în ce privește școala fon- 

.



POMÎRLA 

dată la Pomirla de Anastasie Ba- 
şotă, în 1838). 

Pomirla, sat, pe moşia Pomtrla, 
în centrul comunei Pomirla, pl. 
Prutul-d.-s., jud. Dorohoită, 

Are o populaţie de 291 fa- 
milii, 1899 suflete; o biserică cu 
hramul Duminica-Tuturor-Sfinţi- 
lor, deservită de 2 preoți, 2 cîn- 
tăreți și 2. pălămari, făcută în 
"1805, de boerul Ioniţă Bașotă 
şi. înzestrată cu 286 hect, 44 
arii pămînt pentru întreținerea 

„i în bună stare; o școală, con- 
„dusă de 2 învăţători şi 1 învăţă- 
". toareşi frecuentată în 1899-—g900 

"de 42 elevi, 

Proprietatea moșiei este par- 
te a erezilor defunctului Anas- 
tasie Bașotă, Mare-Logofăt, iar 
parte a Institutului Bașotă. 

In sat se află și Institutul Ba- 
şotă. (Vezi în ce privește școala 
înființată de Başotă în 1838, 

- descripţia jud. Dorohoiiu). 
Sătenii împroprietăriți ai 777 

hect. 69 arii pămînt; iar pro- 
prietatea moșiei are: 3036 hect. 
25 arii pădure şi 3641 hect. 36 
arii cîmp. Iazuri sunt 3, între 
cari mai mare e acel numit al 
Chetrosului, apoi Balta-Orbejei, 
în „suprafață de 14 hect. 32 arii. 

Apele ce trec pe moșie sunt 
piriul Chetrosul și riul Jijia. 

Drumurile principale sunt: 
acel ce duce la Dorohoi, și 
acel ce duce de la Dorohoiu 
în sus spre Herţa. 
i Moșia. se hotărește cu: Hi- 
lișeul, :Dersca, Tureatea, Tir. 

năuca, Ibănești și Galaţul. - 
Localităţi însemnate sunt: 

Ochiul, Trei-Movile și Dealul- 
Comorilor. 

Pomirla, fădure, pe moşia Po- 

mîrla, com. cu acelaşi nume, pl. 

„„Prutul-d,-s., jud. Dorohsiă, în 
„suprafaţă de 3036 hect. 25 arii, 

și care poartă următoarele nu- 
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miri: Boghileni, Comori, Coşoca, 

Chiriceni, Lozia Neagră, Lunca, 

Tinca, Tirfichi, Bălănești şi Bi-, 

volari. 

Este una din cele mai întinse 

din pl., și una din cele mai ves- 

tite din județ, prin vechimea, 

“mărimea și calitatea copacilor 
pentru construcții. Esenţele de 

arbori ce domină aici sunt: fa- 

gul, carpenul, frasinul şi stejarul. 

E pusă în exploatare de la anul 
1870. 

Ponoarele, comp. rur. și sat, în jud. 

Mehedinţi; pl. Cloșani, la 60 kil, 

“de oraşul Turnul-Severin, situ-. 

ată pe dealuri și văi. Satul for- 

mează com. cu satele Băluţa, Bi- 

riiacul, Brînzeni, Buicani, Cra- 

cul-Muntelui, Girdăneasa, Gher- 

ghești, Proitești, Rieni, Răiculești, 

Șipotul și Valea-Ursului. Are o 
populație de 1500 locuitori, lo- 

cuind în 350 case ; 4 biserici, de- 

servite de 2 preoți și 4 cîntăreţi; 
o şcoâlă, condusă de un învăţă- 
tor și care a fost. frecuentată 
în 1899—g9oo de 65 elevi; o 

cîrciumă, 

Locuitorii posedă: 29 pluguri, 
38 care cu boi, 10 căruţe cu 
cai, 960 vite mari cornute, 70 

cai, 1060 oi, 800 capre, 700 ri: 

mători, 890 stupi. 

Prin com. trece șoseaua Turnul: 

Severin-Balta-Baia-de-Aramă, 
Budgetul com. e la venituri 

de 1603 lei, iar la cheltueli, de 
1135 lei. 

Se mărginește la E. cu com. 

Comănești, spre S. cu Bala. 

d.-s., spre V. cu com, Busești 

şi Seliştea ; şi. spre N. cu com. 

Baia-de-Aramă și Mărăsești. 

Locuri mai însemnate sunt: 

- Valea -Homului, Valea- Vulpei, 

Valea - Răstăveiului, Dealul-Im- 

părțitoarei şi Sghebinele.' | 

* Loc istoric în com. se află 

ruinele unci vechi clădiri peste | 

care acum se află zidită -o bi-   

PONORULUI (etRiuL-) 

sericuță de lemn ce se crede 
a fi făcută de 600 de ani. 

Ponoarele, câ/uu, făcînd parte 
din com. Poenari, jud. Gorj, a- 
şezat pe Dealul-Muierei, pe par- 
tea dreaptă a Oltețului şi la S.. 

şoselei județene T..Jiul- Ciuper- 
" ceni-Rîmaicul-Vilcea. . 

Are o suprafață de 1832 hect., 

cu o populaţie de şo familii, sai 
"194. snflete, din care 52 contri- 

buabili, 

Are o biserică şi 6 fintiîni. 

Locuitorii posedă: 23 pluguri, 
42 care cu boi; 337 vite mari 

cornute, 9 cai, 390 oi, 106 ca- 

__pre, 49 rimători, 8 stupi. 

- Comunicaţia se face prin şo- 
seaua judeţeană T.Jiul-Ciuper- 
ceni-R.-Vilcea și prin drumuri 

ordinare. 

Ponoarele, pă zure, pe Ionăşani, 

com. Virful-Cimpului, pl. Ber- 
hometele, jud. Dorohoiii, și care, 

“împreună cu: pădurile: Vasi- 

leanca, La-Vie și Virnăvoaia, are 

o suprafaţă de 150 hectare. 

Ponorălul, ma/hafa, în jud. Me- 
hedinți, plaiul Cerna, com. rur. 

Balta. 

Ponorătura, va/e, pe teritoriul 

satului Chișcăreni, jud. Iași, pl. 

Bahluiul, com. Șipotele. 

Ponorul-Apelor, zonor, pe mo- 

șia Darabani, com. cu același 

nume, pl. Prutul-d..., jud. Do- 

“rohoiui, spre E. de curtea boe- 

rească, la poalele dealului din 

laturea dreaptă a piriului Po- 
driga. Are mai multe izvoare 
de apă. 

Ponorului .(Piriul-), ziria, ce 
„ izvorește din muntele Huhure- 

zului,- com. Dobreni, moșia Al- 

maşului, pl. Piatra-Muntele, jad, 

Neamţu; trece pe după Pono-



PONS-ALUTI » 

rul-Tălășmanvlui, curgînd în di- 

recțiune mai întiii de la N. spre 

V., pe urmă de la V. spre E, 

vărsindu-se în pirîul Almașului, 

în faţa Șipotelor. 

- Pons-Aluti, safire romană, con- 

statată de d. Tocilescu pe ma- 
lul drept al Oltului, în localita- 

tea de azi Ionești-Govorii, jud. 

Vilcea; ea figurează în Tabla 

Pentingeriană și în alte itinerarii 
antice. 

“ Pons - Vetus, sfafiune romană, 

constatată de d. Tocilescu în 

com. Căineni, pl. Cozia, jud. 

Vilcea, unde se văd ruine ro- 

mane. Aci trece. calea romană 

de pe malul stîng pe cel drept 
al Oltului. 

Popa, /îr/ă, în jud. Brăila, pe ma- 

lul drept -al viroagei Sirețelul, 
la 1» kil. spre S.-V. de satul 

Vădeni. 

Popa, ostrov, în jud. Brăila, si- 
tuat între Dunăre, Vilciul şi Coi- 
tăneasa, la S. de ostrovul Calia 

şi la N. de ostrovul Iapa. 

Popa, mante, în jud. Suceava, 
com. Broşteni, 

Popa-Florea, zirîi, care izvo- 
rește la E. teritoriului com, 
Mierleşti, pl. Siul-d.-s., jud. Olt, 
taie dealul, apoi se întoarce că- 

„tre S. şi-după ce curge paralel 
cu Iminogul, se împreună cu 
vălceaua Manolache, apoi se 
varsă în Iminogul, pe stînga lui. 

Popa-Petru, zisc, în jud. Vilcea, 
pl. Olteţul-d.-s., com. Turcești. 
Pe poalele lui se găsește cetină 

„şi brazi. 

Popa-Savu, vechiă suburbie a 
orașului Cîmpulung (1531), jud. 

- Mușcel. Coprindea toată partea   
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de la boerul Rucăreanu pănă la 
boerul Urianu. 

Popa-Vasile. Vezi Bordea, deal, 

jud. Iaşi, 

Poparnicul, fac, în jud. şi pl. 

Tulcea, pe teritoriul com. urb, 

Mahmudia, situat în partea de 

N, a plăşei și a com., nu de- 

parte de braţul Sulina. Este mai 

mult o prelungire de V. a la- 

cului Cutineţul-Mare, format de 

lacul Gorgova. Are o întindere 

de 30 hect. și conţine peşte. 

Popașlicul, Zac, în insula Balta, 

jud. Ialomiţa, pl. Ialomiţa-Balta, 
com. Fetești. 

Popăuțţi, com. rur., în centrul plă- 

şei Tirgul, jud. Botoșani, în ve- 

cinătate şi în partea de N.E. 

a orașului Botoșani. Se compune 
din satele: Cișmeaua, Luizoaia, 
Răchiţi, Roșiori şi Teascul, cu 
o suprafață de 3392 hect. şi o 
populaţie de 463 familii, sat 
1451 suflete, din care 360 con. 
tribuabili, locuind în 269 case. 

Teritoriul com. e deluros a. 
vînd solul mai mult lutos, variind 
în negru și galben, şi se împarte 
ast-fel: arătură 2239 hect,, fi- 
nețe 479 hect., imaș 610 hect, 
şi pădure 10 hect. 

Are 3 biserici, deservite de 
2 preoți și 2 cînlăreţi; 2 școli 
mixte, conduse de 2 învățători 
și frecuentată de 69 copii. 

Budgetul com. e la venituri 

și la cheltueli de 7688 lei, so 

bani. 

Locuitorii posedă: 544 boi 

și vaci, 110 cai, 872 oi și 108 

porci; 43 stupi cu albine. 

"In com. sunt 6 iazuri și 4 

mori dle apă la iazuri şi pe pîriul 

Sicna ; o fabrică de bere în sa- 

tul Cișmeaua, şi o fabrică de 

spodium (de ars și măcinat cio- 

lane) lingă satul Luizoaia; 7   

POPEASA 

cîrciumi; 9 comercianți Şi 4 me: 
seriași. 

Prin com. trec căile judeţene 

Botoșani-Săveni şi Botoșani.Ră- 

dăuți. 

Popăuţi, mânăstire, cu hramul 

Schimbarea-la-Faţă, jud. Boto- 

șani, în satul Popăuţi, com. 

Botoşani, fâcută de Ștefan-cel- 
Mare. 

Iată ce zice Letopiseţul : «Era 

o biserică de piatră în Popăuţi la 

Botoșani făcută de Ştefan-Voe- 

vodul-cel.Bătrîn; i-ai dat moșiile 

tătine-seui lui Mihaiii. Vodă, şi aă 

făcut'o mănăstire cu Egumen 

şi cu sobor, închinînd'o la pa- 

triarhia Antiohiei, unde este 

hramul Sf. Nicolae» («Letopise- 

țul», tom. III, pag. 186.) 

Biserica s'a zidit la 1495. 

Această dată este cunoscută 

după o inscripţie de piatră de 

la ușa vechie a bisericei. Con- 

stantin Racoviţă, pe la jumăta- 

tea veacului trecut, a făcut da- 

nie acestei mănăstiri cite-va mo: 

șii și în urmă, cu acele moșii, 

a închinat-o patriarhici din An- 

fiochia. A fost reparată pe la 

1 843. 

Popăuţi, saz, jud. Botoșani, în 

partea de N. a oraşului Botoșani, 

către care este alipit şi cu care 

formează com. Botoșani. Moșia 

ține de com. rur. Popăuţi şi 

este a statului, avind o supra- 

față de 915 hect. Pe moşie sunt 

2 mori de apă. 

Popeasa, sat, jud. Dolj, pl. Ama- 
radia,: com. Adincata, cu 230 

suflete şi 52 case. Copiii din 

sat urmează la şcoala mixtă din 

satul Pomeneşti, ce este la 

500 m. 

Popeasa, moșie particulară, jud. 

Dolj, pl. Amaradia, com. Adin- 

cata.



POPEASCA 

Popeasca, saţ, cu 12 familii, 

jud. și pl. Argeșului, pendinte 
-de com. rur. Zărnești-Cacaleți. 

- Popeasca, pzoșie nelocuită, în jud. 
Ialomiţa, pl. Cîmpului, com. Bo- 
rănești, jud. Ialomiţa, de 540 

hect. 

Popeasca, păure, în jud. Ialo- 
miţa, pl. Ialomiţa-Balta, com. 

Cosimbești, cu o suprafață de 

şo hect. și cu esenţele urmă- 

toare: salcie, plop şi ulm. 

Popeni, sai Poşorcani, saș, 

jud. Bacău, pl. Trotușul, com. 

Căiuţul, situat pe stinga piriu- 

lui Căiuţul-Mare, la 3 kil. 200 

m. de satul Câiuţul. 

E format din locuitorii vechiu- 

lui sat Poșorcani, 

Are o populaţie de 561 suflete; 
o biserică, clădită de unul anume 

Grigore Făcăoriii la 1796, de- 

servită de 2 cîntăreţi; 2 circiumi. 
Vite: 34 cai, 304 vite mari 

cornuie, 61 porci și 73 capre, 

Popeni, saț, în jud. Fălciii, com. 

Urdeşti, pl. Mijlocul, spre E. 

de satul Urdești, situat pe 

valea Elanului, pe o suprafață 

cam de 860 hect., cu o popu- 

laţie de 6 familii, sai 23 suflete. 

Prin sat trece piriul Elanul. 
„ Proprietatea moșiei este a d-lui 

Nicu Djuvară. Două culmi de 
deal se întind pe această moşie: 

Dealul-Popenilor și dealul Hu- 

lubașul, lingă care se “află iazul 

cu același nume. 

Popeni, sa şi com. rur., în jud. 

Tutova, pl. Tirgul, spre E. de 
oraș, pe piriul Trăușul. Are o 

populaţie de 1084 locuitori, din 

cari 153 contribuabili; o școală: 

mixtă; o biserică; o moară cu 

vapori, 9 circiumi, 

Se cultivă viea pe o supra: 
faţă de 33,75 hect. (din cari 4   

di 

nelucrătoare) și livezile cu pruni 

pe o suprafață de 4 hect.; ase- 
menea se cultivă puţin și gîn- 
daci de mătasă. 

Prin sat trece șoseaua jud. 

" Birlad-Fălciă, 

Este divizat în două părți: 
Popeni-d..j. şi Popeni-d.-s. 

Veniturile şi cheltuelile sunt 

de 5819 lei, 61 bani. 

Popeni, moşie, a Eforiei Spita- 
lelor Civile .din București, în 

pl. Ialomiţa-Balta, jud. Ialomiţa, 

com. Sudiţi; are o suprafață de 
1200 hect, şi se arendează cu 

12200 lei. 

Popeni-Başotă, sat, pe moșia 

cu același nume, pl. Prutul-d.-s,, 

jud. Dorohoiă, cu 45 familii, 

saii 161 suflete, 

Ține de moşia Pomirla. Săte- 
nii împroprietăriți ai 7o hect., 
18 arii pămint, iar moșia este 

de 759 hect., 6 arii cimp. 

Piriul Ibăneasa trece pe la: 

turea moșiei și formează iazul 

numit al-Virnavului, în supra- 

față de 151; hect, 

Drum principal e acel de la 
Pomiria la Codăreni. 

Hotarele moșiei sunt cu: Su- 

harăul, Cracalia, Trestiana, Ibă- 

nești şi Liveni-Virnavul, 

Aci e leagănul familiei Bașotă, 

una din vechile familii ale Mol- 
dovei. 

La 1630 (7138), Logofătul 

„Başotă era între boerii cari 

Sai dus să stărue la Poartă 

pentru a impiedica venirea la 

Domnia Ţărei a lui Alex. Radu 

Vodă. (eLet.», tom. 1, pag. 292) 
La 1654 (7192), Demetrie 

Cantacuzin-Vodă, - puse Mare 

Hatman pe Zosin Başotă.(« Let.», 
tom. 2, pag. 225.) 

La 1701 (7207), venind Con- 

stantin Duca-Vodă a doua oară 
la Domnie, a pus în slujbă 

între alți veliţi boeri, și pe Pa-   

POPENI-VÎRNAV -- 

trac Zosin Bașotă-Vel-Stolnic” 
(eLet.s, t. 2, pag. 269.) 

La 1709 (7217), Iulie 20, se 
găsea între consilerii Domnești 

a lui Racoviţă-Vodă, și Vel- 

Visternicul N. Başotă («Cron. 
Hus.>, Melh., pag. 175.) . 

La 1756 (7264), luiie 17, Mi- 

hail Racoviţă-Vodă, a trimes 

cu hrisov, pe Paharnicul V. 
Bașotă, cu alți boeri, să facă 

hotărnicia moșiilor  Berhesești 

și București. («Fond. Relig.», 

Pumn., pag. 51). 

Popeni-Negreni, mahala, jud. 

Vilcea, plaiul Horezul, com. Fo- 

meteşti, Are o biserică, fondată 
la 1870. 

Popeni-Virnav, sa/, pe moşia 

“ cu același nume, jud. Dorohoiii, 

pl. Coșula, com. Brăeşti, cu 48 

familii, sai 191 suflete. 
Proprietatea -moșici este a 

monahiei Agafia Virnav, și a fa- 

miliilor Anton Podhaischi, Iorgu 

I. Dimitriu şi V. Calmuschi.. 

Biserica," cu hramul Adormi- 

rea Maicii Domnului, cu un pă- 
lămar, este de lemn, făcută la 

1872, de monahia Virnav.. 

L.ocuitorii împroprietăriți aii 

78 hect., 77 arii pămint, iar pro- 
prietarii, 413 hect. cimp. 

Piraiele ce trec pe moşie sunt 

Sihna și Brăeasca. 

Moşia se hotărește cu: .Bră- 

eşti, Cotirgași și Dolina. 

Proprietatea moșiei .în ve- 

chime era toată a Banului Va: 

sile Virnav. Acest boer proprie- 

tar avea așezarea sa aici, retras 

în liniştea cimpenească, unde se 

ocupa cu scrieri .literare, isto- 

rice şi ştiinţifice. Era un băr- 

bat instruit şi cunoscător al lim- 

belor elenă, franceză și latină. 
Era contimporan cu scriitorii 

A, Beldiman şi 1 Tăutu, cu care | 

dimpreună ai făcut mai multe 

scrieri originale și traduceri din
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autorii clasici. Multe din scrie- 

rile acestor bărbați n'aii fost 

date la lumină. Se zice că parte 

din scrierile lui V. Virnav ar fi 

în posesiunea lui N. Virnav; 

ale lui Beldiman, la erezii fami- 

liei; iar ale lui Tăutu, ar fi a- 

juns în miinele def. N. Istrati,. 
după ce Tăutu a dispărut în 

Constantinopol, dus acolo în a- 

faceri politice. («Cron. Rom.», t. 
II, p. 208). 

Popescu, căzuu (tîrlă), în jud. Ia- 

lomiţa, pl. Ialomiţa-Balta, pen-. 

dinte de com, Balaciul. 

. Popescu, baltă, formată din văr- 

sarea Prutului şi a Jijiei, la S.- 

V. de satul Măcărești, com. Cos- 

tuleni, pl. Braniștea, jud. Iași. 

Popescu, fădure a statului, pe 

malul Prutului, jud. Iași, pl. Bra- 

niștea, com. Costuleni, 

Popești, con. Tur. în partea de 

"S.a plășei Cîrligătura, jud. ași, 

situată pe dealuri şi văi, în par- 

tea dreaptă a piriului Bahlueţul. 

E formată din satele: Popești, 

Rădeni, Obrijeni,  Doroșcani, 

Hărpășeşti, Mădirjac, Grumuşe- 

lele şi Bojila, pe o suprafață cam 

„de 10181: hect. , şi.cu o populaţie 

"de. 618. famili, « saii 2736. su- 
Da . flete. 

învățători ! şi frecuentate de 98 

elevi (1899—909);! 7 ! biserici, 
„. deservite de 4 preoţi, 3 cîntăreți 

şi 3 eclesiarhi; 1 moară de apă 

Şi 1 moară cu aburi. 

Vite : 1938 vite mari cornute, 

227 cai, 2706 oi, 314 capre și 
"806 rimători. 

. Budgetul com. t la venituri şi 
cheltueli de 11091 lei, 29 bani. 

Popeşti, pamire vechie a comu. 
ne? Poborul, pl. Vedea-d.-j., jud. 
Olt, 

, dare, la 9 kil. 

„Se: mărginește : la N. cu com,.. 

_ Oreavul; la 'V. Are: 3: „şcoli, - conduse :de 3 | 

Baban, despărțită: prin dealul!   
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Popeşti, com. rur., jud. Prahova, 
pl. Tirgşorul. Datează de vr'o 
300 de ani. E situată pe loc 

şes, la 7 kil. de Ploeşti și la6 

kil. de reşedinţa 'plășei. 

Are o populație de 448 lo- 

cuitori; o biserică, fondată de 

d-na Olimpia Lahovari, deser- 
vită de un preot. 

Locuitorii s'aii împroprietărit 
la 1864, pe moșia Popești, din | 

care li s'ai dat 400 hect. pă- 
mint. Ei posedă: 97 cat, 122 
boi, 63 vaci și 160 porci. 

Teritoriul com. e de 600 hect. 

Comerciul se exercită de un 

cîrciumar. 

Veniturile și cheltuelile com. 

sunt de 5623.59 lei. 

E udată de apa Leaotul, peste 

care e o moară de măcinat. 

Popeşti, com. rur., în jud. R.-Să- 
rat, pl. Marginea-d.s., pe pi- 
riul Oreavul, așezată în partea 
de. N. a jud., 

dică a plăşei, la 7 kil. spre N. 
de com. Plăinești, reședința plă- 
şei. | 

Se învecinește cu comuaele: 

Timboești, lă 6 kil. ; Sihlea, Bor- 

„deşti, Costeşti, la 7 kil.; Bu 
deşti, la ş kil.; Urechești, Bli- 

"Urechești, despărțită prin pîriul 

cu. Lacul lui. 

“Măgura; la S., cu Dragosloveni, 
şi la E. cu com. Slobozia-Cio. 

răști, despărțită prin șoseaua 

națională. 

" E brăzdată la v. de dealu- 

rile : Măgura, Runcul și Palanca. 
Riul Oreavul o udăla N,, de 

la V. la E. Mai sunt în com. 
22 puțuri. 

Se compune din cătunele: 
Popeşti, reședința, la N. şi Run. - 
cul, la S.-V. 

Suprafața com. e de 1282 

la. 25 kil. de o- 
-“rașul R.-Sărat, şi în partea nor- 
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hect., din care 40 hect. vatra 
com. și restul ale locuitorilor, cu 
o populaţie de 550 familii, saii 
2460 suflete. 

Are 2 biserici, una cu hra- 
mul Adormirea Maicii Domnu- 
lui, zidită în timpul lui Caragea 
şi a lui Kir Costandie, episcop 
de Buzăi, de către jupin Nas- 
tase Caraiman cu soția sa Zoiţa, 
pitarul Mărgăritescu de pe Bu- 
zăii și protopopul Radu, la 1816, 
deservită de 2 preoţi şi 1 cîn- 
tăreț; cea-taltă, cu hramul Sf. 
Voevoză, zidită la 1848 de lo- 
cuitori, deservită de 1 preot și 
I cintăreț; 1 școală mixtă, fre- 

„cuentată în 1899—g9oo de -117: 
„copii. Școala de băeți este în- 
ființată de la 1859; școala de 
fete, de la 1878. 

Locuitorii posedă: 126 plu- 

guri; 338 boi, 110 vaci, 234 

cai, 6 iepe și 163 rîmători. 

In com. sunt 55.poverne. Co- 

" merciul este activ şi constă în 

“importul de cereale, coloniale, 

haine, instrumente . pentru '“fa- 
„ bricarea vinului și în exportul | 
vinurilor. | 

. Transportul se face prin gara 
Gugeşti, la 7 kil. spre S-E. 

Budgetul com. e la venituri 

de 11695. lei, 70 bani şi la chel-: 

tueli, de 11599 lei, 55 bani. 
Căi: de comunicaţie sunt căile, 

vecinale: 

Lacul-lui-Baban , Slobozia- Cio- 

răeşti-Gologan și Plăineşti-Rim- 
nicul-Sărat. 

Popeşti, com. 7ur., jud. Vilcea, 
pl. Cerna-d.-s., compusă din 3 

cătune: Meeni, Popești şi Fi- 

rijba. E situată pe valea riului 

Luncavăţul, la 30 kil. de capi- 

"tala judeţului și la 24 kil. de 
a plășci. 

Are o populaţie de 1197 lo- 

cuitori; o şcoală, frecuentată 

de 41 copii (1599—900); 3 bi- 

Golești- Focșani, : Bu: în. 

„. dești- Coteşti- Blidare, Urecheşti-
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„serici, una 'în' căt, Meeni și 2 
" în căt, Popeşti. Biserica din căt, 
Meeni s'a zidit la 1835. 

Locuitorii se ocupă cu agri- 
"cultura, dulgheria, rotăria; bo- 
iangeria, negoțul de vite și mai 
cu seamă de porci și fabricarea 

- ţuicei. - 

„Sunt moșneni și posedă: I5 
„cai, 260 boi, 340 vaci, 300 
capre, S0 oi, 1200 porci; 35 
Stupi. 
“Pe rîul Luncavăţul, în raionul 
comunei, sunt 5 mori. 

__ Budgetul com. e la venituri 
de 1510 lei și la cheltueli, de 
1490 lei. Ne 

Se mărginește la E. cu com. 
Frincești; la V,, cu com, Mo- 
doaia ; la N., cu com, Urși şi la 
S., cu com. Dăeşti. 

E brăzdată de dealurile: Cu- 
răturile, Delușelul, Modoaia, Mă- 
năileşti, Urşani, Dealul - Inalt, 
Dealul-Mare, De-la-Tei, şi udată 
de riul Luncavăţul, de gârla Fi- 
rijba şi de văile: Ursului, Bar- 
bului, Runcului, Urzicei,. Popii, 
Leurdei și Valea-Mare. 

Pe teritoriul ci sunt surpătu- 
rile: Trandafirul, Inaltă, Stilpu- 
lui, Băjenia, și piscurile: Cu- 
Piatră, Seiului și. Bolovanului, 

În apropiere de comună e 
Dealul-Cărămidei, unde, se zice, 
a fost o cetate Dacă, Se văd 

. chiar şi azi cărămizi pe aci. 
Șoseaua Horezului, pe Va- 

lea-L.uncavăţului, începînd din 
Calea-lui-Traian, de pe malul 
Oltului, înlesneşte comunicația 
între com. Popești și comunele: 
Șirineasa, Urși, Cîrstănești, Ote.- 
șani și Tirgul-Horezului. 

Popesti, com. rur., jud. Vlașca, 
pl. Cilniştea, pe partea dreaptă 
a Argeșului, din jos de Mihă- 
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şila 18 kil. de Ghimpați, reșe- 
dința plășei. 

Are o populaţie de 796 lo- 
cuitori; o biserică, cu hramul 

„Sf. Treime, deservită de 1 preot 
și 1 dascăl; o școală mixtă, fre. 
cuentată de 26 copii; 4 cir- 
ciumi, 

Se cultivă viea pe o întindere 
de 23 hect. 

Budgetul com. e la venituri 
de 7060 lei şi la cheltueli, de 
7036 lei. 

Popeşti, sa, cu 69 locuitori, jud. 
Argeș, pl. Gălăşeşti, făcînd parte 
din com. rur. Căteasca-Popești. 

Popeşti, sa/, făcînd parte din com. 
rur. Cocul-Popești, jud. Argeș, 
pl. Pitești. Are o populaţie de 
200 locuitori, și o biserică, cu 
hramul Cuvioasa Paraschiva, de- 
servită de 1 preot, 1 cîntăreţ 

și 1 paracliser. 

Popeşti, saţ, cu 59 familii, fă- 
cînd parte din com. rur. Gălă- 
șeşti, jud. Argeș, pl. Pitești. 

Popeşti, saț, făcînd parte din 
com. tur. Corbi-Măngureni, jud. 
Argeș, pl. Pitești. 

Popeşti, saz, cu 20 locuitori, jud. 
Argeș, pl. Pitești, făcînd parte 
din com. rur. Poiana-Lacului, 

Popeşti, saz, reşedinţa com. rur, 
“Săpata-d.-s., jud. Argeș, pl. Pi- 
tești. Are 190 locuitori. 

Popeşti, saz, cu 200 locuitori, 
pendinte de com. rur. Samara, 
jud. Argeș, pl. Piteşti. 

Popeşti, sas, făcînd parte din 
- com. tur. Bleici, jud. Argeș, pl. 
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Popeşti, căzunaş, al. com. Vin- 
tilă-Vodă, jud. 'Buzăi, alipit de 
căt. Scheiul. 

Popeşti, veche numire a catu- 
nului Bălaia, jud. Buzău, com. 
Gherăseni. 

Popeşti, zecie numire a cătu- 
" nulul Groşani, jud. Buzău, com. 

Costești, 

Popeşti, sub-divizie a cătunului 
Bădeni, jud. Buzău, com. Breaza, 

Popeşti, sat, în jud. Ialomiţa, pl. 
Ialomița-Balta, pendinte de com. 
Cosîmbeşti. E situat pe malul 
drept al riului Ialomița, sub 
coasta Bărăganului, spre V. şi 
aproape de satul Cosimbești. 

"Are o populaţie de 48 familii; 
o biserică; o moară cu aburi, 

Locuitorii posedă: 115 cai, 
280 boi, 1800-0i şi 50 rimători. “ 

Popeşti, sat, jud. Iași, pl. Cârli- 
gătura, com. Popești, situat pe 

un podiș întins. E format din 

două cătune : Popești și Rădeni, 
făcînd un singur trup, cu o po- 
pulație de 196 familii, saii 676 
suflete. 

Este reședința comunei. Are 
două biserici, una de lemn foarte 
vechie, și cea-l'altă de zid, fă-. 

cută la 1814, deservite de 1 

- preot, 1 cintăreț şi 1 eclesiarh; 

o școală, înființată în 1865, fre- 

cuentată de 42 elevi; o moară 
- de apă şi casele proprietății, zi. 

dire mare și frumoasă în n stil 

vechiii, | 
Vite: 559 vite mari cornute, 

91 cai, 1000 oi şi 394 rimători. 

Popeşti, sat, făcînd parte din 
„com. tur. -Vasilaţi-Popeşti, pl. „leşti, la extremitatea plășei Cil- 

„_niștea și la N.-E.-E, judeţului 
despre Ilfov, la 18 kil. de Bu- 
cureșşti, la 45. kil. de Giurgiii 

- Pitești. Are o populaţie de 84 
familii; o biserică, cu hramul. 

| Cuvioasa Paraschiva, deservită 
de un preot și un .cîntăreţ. . 

- Negoești, jud. Ilfov, situat la 
N.-V. de Vasilaţi, pe malul drept 
al riului Dimboviţa, înconjurat 
la S. de o frumoasă pădure. !     

€4245, dlarele Dicționar Geografic. Fol. p 
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Se întinde pe o suprafață de 
1095 hect., cu o populaţie de 

448 locuitori. 

D-l St. D. Greceanu are 850 

hect. și locuitorii, 245 hect. Pro- 

prietarul cultivă 600 hect. (100 

hect. sterpe şi 150 pădure). Lo- 

cuitorii cultivă tot pămintul. 

Are o biserică, cu hramul Sf. 

Impărați, deservită de 1 preot 

şi 1 cîntăreț; 1 mașină de treerat 

cu aburi; 1 pod stătător. 

Numărul vitelor mari e de 

421 şi al celor mici, de 572. 

Comerciul se face de 2 ciîr- 

ciumari. 

Popeşti, zarte din com. rur. Ca- 

pul-Piscului, jud. Mușcel. 

Popeşti, sa, în jud. Neamţu, 

pl. Piatra-Muntele, com. Căciu- 

lești, așezat pe podișele ce se 

„scoboară spre E. de dealul Ba- 

„ laurul, la egală depărtare între 

satele Măștcătești şi Căciuleşti. 

Are o suprafaţă de 268 hect., 

cu o populaţie de 117 suflete; 

o biserică, deservită de 1 preot 

şi 1 dascăl. 

Vite: 80 vite mari cornute, 

5 cai, 200 oi și 10 porci, 

Popeşti, cătun, pendinte de com. 

Valea-Merilor, pl. Mijlocul, jud. 

Olt, situat pe muchia dealului 

stîng al girlei Plapcea, cam în 

centru, lîngă cătunul Baboești, 

_Are o populație de 155 locui- 
tori, mai toți moșneni; o bise- 

„_rică, zidită la 1888, în locul al- 

teia vechi, 

Popeşti, cătun, pendinte de com. 

Văleni, pl. Șerbănești, jud. Olt, 

situat la $. de Văleni, pe malul 

drept al Vedei. Are o popu- 

laţie de 253 locuitori şi o bi- 

serică, zidită la 1824 și repa- 
rată la 1885. 

Popeşti, saz, făcind parte din   
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com. rur, Vai-de-Ei, pl. Oltul- 

d.-s., jud. Olt. Are o populaţie 

de 300 locuitori şi o biserică 

foarte vechie, reparată la anul 

1859. 

Popeşti, câfuu. Vezi Osica, jud. 

Olt. 

Popeşti, sa, făcind parte din 

com. rur. Podoleni-Noi, pl. Pod- 

goria, jud. Prahova. Are o bi- 

serică, zidită de proprietarii moş- 

neni, și refăcută la 1857, de N. 

Steriade. 

Popeşti, sat, şi reședința com. 

cu același nume, jud. R.-Sărat, 

pl. Marginea-d.-j., așezat în par- 

tea de N. a comunei, pe malul 

drept al pîriului Oreavul. Are 

o întindere de 28 hect., cu o 

populaţie de 418 familii, saii 

1861 suflete, din care 380 con- 

tribuabili ; 2 biserici și 2 școale, 

Popeşti, sa. Vezi Crăpăturile, 

jud. Suceava. 

Popeşti, sat, făcînd parte din 

com. rur. Găiceana, jud. Te- 

cuciii, situat la N. comunei, pe 

coasta dealului cu același nume. 

Are o întindere de 507 hect,, 

cu o populaţie de 125 locuitori. 
Satul datează de 200 de ani. 

Popeşti, sat, în jud. și pl. Tu- 
tova, com. 'Tulești, Are 230 lo- 

cuitori şi 67 case. ' 

Popeşti, saz, făcind parte din 

com. rur. Măciuca, pl. Cerna- 

d.j., jud. Vilcea. E situat la 
1!/a kil. de cătunul Oveselul, 

unde este reședința comunei și 

şcoala, 

Are o populaţie de 545 lo- 

_cuitori și o biserică cu urmă- 

toarea inscripţie: 

Această biserică a fost de lemn, și 

în anul 1859 s'a dărimat și în locul ef   
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s'a reclădit alta de zid, sub epitropia 

d-lor Drăghici Măciuceanu, Marin Miș- 

coci, Protesarii, etc. 

Popeşti, saz, făcînd parte din 

com. rur. cu același nume, pl. 

Cerna-d.-j., jud. Vilcea. Are o 
populație de 233 locuitori și o 

biserică, fondată de locuitori la 

1872. 

Popeşti, saz, făcînd parte din 
com. rur. cu același nume, pl. 

Cerna-d.-s., jud. Vilcea, situat 

la N. comunei, între dealurile 

Mănăileşti și Modoaia și udat de 

riul Luncavăţul şi de Valea-Ur- 

zicei. 

Are o populație de 573 lo- 

cuitori; 2 biserici, una numită 

Siliştea-Vechie, fondată la 1820 

și cea-l'altă, numită Biserica-din- 

Valea-Mare, cu o inscripţie foarte 

vechie și reparată la 1849. 

Popeşti, saţ, făcind parte din 

com. tur. Izvorul, pl. Olteţul- 

d.-j., jud. Vilcea, cu o popu- 

lație de 165 locuitori, 

Popeşti, saț, cu 265 locuitori, - 

făcînd parte din com. rur. Go- 

runești, pl. Olteţul-d.-j., jud. 

Vilcea. 

Popeşti, sas, făcina parte din 

com. rur, Zgubea, pl. Olteţul- 

d.-s., jud, Vilcea. 

Popeşti, saţ, făcînd parte din 
com. rur. Crăpăturile, pl. Cerna- 

d.-j., jud. Vilcea. Are o bise- 

rică, care servă și locuitorilor 

din căt. "Țepeşti. 

La N. e udat de riul Șaşa; 
iar la S. e înconjurat de dea- 

luri acoperite cu vii și pome- 

turi. 

Popeşti, saz, în partea de S. a 
com. Micleşti, pl. Crasna, jua, 

Vasluiui. E formată din satele:



POPEȘTI 

„“Popești-Răzeși și Popeşti-Boe- 
rești, cel d'intiii situat pe 
coasta dealului Piscul-Corbului, 

iar cel de al doilea sub poala 
“sudică a dealului Ursoaia. Se în- 

„tinde pe o suprafață de' 1083 
„ hect., din care 163 hect. pă- 

dure, 745 hect. loc “de cultură, 
finaț, imaș, ale proprietăței, iar 
175 hect. ale locuitorilor. 

Are o populaţie de 72 familii, 
„Saii 333 suflete; o biserică de 
lemn, în satul Popeşti-Boerești, 
făcută de Ioan Miclescu, vechiul 
proprietar și deservită de 2 ecle- 
Siarhi; 3 iazuri și o cîrciumă. 

Locuitorii posedă: 30 pluguri 

și 16 care cu boi, 4 pluguri și 

2 căruțe cu cai; 160 vite mari 

cornute, 3 bivoli, o 'cai, 444 

Oi, 7 capre, 50 rîmători; 16 

stupi cu albine. - 

Popești, cătun, ţinînd de satul Li- 

pova-Răzeşi, pl. Racova, jud. 
- Vasluiii. 

Popeşti, sai Trestenicul-Po- 

peşti, căfuu, pendinte de com, 

Trestenicul, pl. Marginea, jud. 

Vlașca. Are o biserică, deser- 

vită de 1 preot și 2 dascăli. 

Popeşti, 'căzunaş, în com. rur. 
Bălăcița, pl. Dumbrava, jud. Me- 

hedinţi. 

Popeşti, căzu, în com. rur. Je- 

gujani, pl. Motrul-d.-s., jud. Me- 
hedinţi. 

Popeşti, cătunaş, în com. rur. 

Băltanele, pl. Motrul-d..s., jud. 

Mehedinţi. 

Popeşti, zîc cătun, în com. rur, 

Menţi-din-Faţă, pl. Motrul-d.-j., 
jud, „Mehedinţi. 

Popeşti, mahala, în com. rur, 
Sușiţa, pl. ] Motrul-d. e. jud. Me-" 
hedinţi, 
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Popeşti, mahala, în com. 

"Slașoma, pl. Dumbrava, 
Mehedinţi. 

rur. 

jud. 

Popești, mahala, în com. 
Dragotești, pl. Viilor, jud. 

hedinţi. - 

Popeşti, mahala, în com. 

Negomirul, pl. Viilor, jud. 
hedinți. 

Popeşti, mahala, în com. rur, 

Sinești, pl. Olteţul-d.-s., jud. Me- 

hedinţi. Are o biserică, repa- 
rată la 1850. 

Popeşti, for, în jurul Bucureş- 

tilor, jud. Ilfov, com. Vasilaţi- 
Popeşti. 

Popeşti, dea/, în partea de E. 

a com. Tanacul, pl. Crasna, jud. 

Vaslui. Are direcția de la N, 

spre $., din dreptul satului Ta- 

nacul, pănă în valea Pirtănoși. 

In partea de S. poartă numele 
"de Piscul-Ulucilor. 

Popeşti; moșie, în jud. Buzăă, 

com. Breaza, căt. Bădeni. Are 

280 hect., din care 100 hect. 

- pădure, restul acrături şi vie, 

proprietatea moșnenilor Popești. 

Popeşti, sfoară de moșie, în jud. 

Buzăi, com. Vintilă-Vodă, căt, 

Scheiul. Posedă lignită de o ca- 
" litate superioară. Are cam 75 

hect. 

Popeşti, zzoșie, în jud. Iași, pl. 
Cirligătura, com. Popești, pe care 

se află satele: Popești, Doroş- 

cani, Mădirjac și Frumușelele, 

Are o suprafață de 6314 hect., 

din care 1204 hect. proprietatea 

locuitorilor, iar restul, pe care se 
află 2617 hect. pădure, proprie- 

tatea d-lui Alex. Mavrocordat. 

Popeşti, moşie nelocuită, în jud. 

Popeşti-Bicul, conu. 

  

POPEȘTI-BICUL 

Roman, pl. Siretul-d.-j., în apro- 
piere de satul Cirligi. 

Popeşti, moșie, jud. Vasluiii, pl. 
Crasna, com. Tanacul, proprie- 

tatea 'răzeșilor din Tanacul; se 

află între moșiile Țopul, Valea- 
Seacă și Foleşti. 

Popeşti, zîrî, jud. Iaşi, pl. Cîr- 

ligătura, com. Popeşti, Se for- 

mează din satul Popești şi se 

„varsă în iazul Dudăul. 

Tur. jud, 
Ilfov, pl. Sabarul, situată între 

riurile Ilfovăţul, Ciorogirla și 
Dimboviţa, la 22 kil. de Bucu- . 

reşti, compusă din satele: Ar- 

cuda, Ghionoaia, Ileana, Joiţa 

şi Popești-Bicul, cu o populaţie 
de 1400 suflete, locuind în 318 
case şi 9 bordeie. 

Se întinde pe o suprafaţă de 
3904 hect. D-nii: H. Fundă. 

țeanu, Gr. Cerchez, D. [. Aposto- 

lescu și V.I. Dan, aă 2928 hect, 
şi locuitorii, 976 hect. Proprie- . 

tarii cultivă 1842 hect. (175 hect, 

sterpe, 145 hect. izlaz, ş hect. 

vie, 861 hect. pădure). Locui- 

torii cultivă 940 hect. (28 hect. 
sterpe și 8 hect. izlaz). 

Are 2 biserici (la Joița și la 
Popești-Bicul); 2 școale mixte; 

2 mori cu abori; 1 povarnă; 

2 maşini de treerat; 1 heleștei ; 

6 poduri. 

Vite: '129 cai şiiepe, 11 'ar- 

măsari, 478 boi, 391 vaci și vi- 

ţei, 22 tauri, 6 bivoli și: bivo- 

„lițe, 812 oi,: 19 capre și 132 

porci. Loc. posedă: 129 plu- 

guri: 122 cu boi și 7 cu cai, 

262 care și căruțe: 222 cu boi 

ȘI 40 cu cai. 

Budgetul com. e la venituri 
de 6586 lei și la cheleueli, de 

6488 lei, 

In satul Arcuda, la 18 kil. 

de București, se află instalaţiu- 

nile pentru capţarea și filtrarea



” POPEŞTI-RICUL 

apei Dimboviţei, care servește 
la alimentarea orașului. . 

Comerciul se face de 14 cîr- 
ciumari şi 3 hangii. 

Popeşti- Bicul (Popeşti-lui - 
. Faca), sa, făcînd parte din com. 
Tur. cu același nume, pl. Saba- 
rul, jud. Ilfov. E format din 2 

trupuri: Popești, la N. de Joița, 
lîngă rîul Ilfovăţul, şi Bicul, la 

Ș.-E. de Joița, între riul Dim- 

boviţa și Ciorogârla. 

Se întinde pe o suprafață de 

1020 hect., cu o populaţie de 
285 locuitori. 

„D- V. 1. Dan are 8gr hect. 
şi locuitorii, 129 hect. Proprie- 

tarul cultivă '870 hect. (32 hect. 
sterpe, 40 hect. izlaz, 4 hect. 
vie şi 45 hect. pădure), Locui- 

torii cultivă tot terenul. . 

Are o biserică, cu hramul 

Adormirea, deservită de 1 preot 
şi 1 cîntăreț; o şcoală mixtă, 

frecuentată de 10 copii. Loca- 

lul s'a. construit de d.V. I. Dan. 
In raionul satului mai: sunt: 

2 poduri, 1 moară cu apă; 1 

“ povarnă; 1 heleșteii. 
“Comerciul se face de 2 cîr- 

ciumari și 1 hangii. 

Numărul vitelor mari e de 
181 și al celor mici, de 188. 

-. Popeşti-Ciupagea, căfuz, pen- 

dinte de com. Uești-Goleşti, jud. 

Vlaşca, pl. Neajlovul, situat pe 
Valea-Drimbovnicului, 

Popeşti-Conduratu, cor. rur., 
jud. Ilfov, pl. Dimboviţa, situată 

spre S.-E. de Bucureşti, la 10 

kil. de capitală, Aci se află niște 
„ruine vechi. La V. trece șoseaua 

judeţeană Bucureşti-Olteniţa. Stă 

"în legătură cu com. Leurdeni 
prin o șosea vecinală, 

Se compune din 2 cătune: 
Popeşti-Romîni şi Popești-Pavli- 

cheni, locuite. numai de Sirbi- 

Catolici.   
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Se întinde pe o suprafaţă de 
2179 hect., cu o populaţie de 
S10 suflete, locuind în 154 case. 
„D-nii: G. N. Alexandrescu, 

G. Petre şi O. Sutzu, aii 1801 
“hect. şi locuitorii, 378 hect. Pro- 
prietarii cultivă 1650 hect. (95 
hect. sterpe, 49 hect. izlaz şi 
7 hect. vie). Locuitorii cultivă 
332 hect. (2 hect. sterpe, 4 hect. 
izlaz şi 40 hect. vie). : 

Are 2 biserici ; 1 școală mixtă; 

I pod. | | 

Vite: 57 cai şi iepe, 206 boi, 

15 vaci și viței, 7 bivoliţe, 1200 

oi, 20 capre și 104 porci. 

Locuitorii posedă : 85 pluguri: 
78 cu boi și 7 cu cai; Sş care 

şi căruţe: 78 cu boi și 7 cu cai. 

Budgetul com. e la venituri 
de 3117 lei şi la cheltueli, de 
3109 lei. 

Comerciul se exercită de 2 

circiumari şi 1 hangiiă. | 

Improprietăriţi sunt 96 locui- 
tori și neîmproprietăriți mat 
sunt '93. 

Popeşti - Dragomireşti, com. 

ur. jud. Ilfov, pl. Znagovul, 

situată la V. de Bucuresti, între 

rîul Ilfovățul și pădurea Riioasa, 

la 20 kil. de Bucureşti. 

Se compune din satele: Dra- 

gomireşti - din - Deal, Dragomi- 

reşti- din- Vale, Gulia, Popeşti- 

Mănăstirei, Săbăreni, Popești- 

Manuc şi Zurbaua, 

Se întinde pe o suprafață de 

5008 hect., cu o populaţie de 

2844 suflete, din care 586 con: 

tribuabili, locuind în 551 case. 

D-nii G. Dragomirescu, Br. 

Davril, Statul, A. Fănuţă şi d-na 

Ecaterina Odobescu aii 3398 

hect. şi locuitorii, 1610 hect, 

Proprietarii cultivă 1735  hect. 

(210 hect. sterpe, 542 hect. izlaz, 

1 hect. vie şi 910 hect. pădure), 
„Locuitorii cultivă tot terenul (98 
hect. rămîn sterpe). 

*„ Are 4 biserici; 2 școale mixte;   

POPEȘTI-MĂNĂSTIREI 

I moară cu apă; 1 maşină de 
treerat cu aburi și 2 poduri. 

Locuitorii posedă: 243 plu- 
guri: 216 cu boi şi 27 cu cai; 

410 care şi căruţe: 327 cu boi 

şi 82 cu cai; 297 cai și iepe, 

872 boi, 560 vaci şi viței, 6 

tauri, 15 bivoli, 107 bivolițe, 

5364 oi, 125 capre şi 348 ri- 

mători. 

Improprietăriți sunt 371 lo- 

cuitori şi neimproprietăriţi ma! 

sunt 447, 

Comerciul se face de 15 cir- 
ciumari. 

Popeşti-lui-Faca. Vezi Popeşti: 
Bicul, sat, jud. Ilfov: 

Popeşti-Manuc, sa/, făcînd parte 
din com. rur. Popești-Dragomi- 

reşti, pl. Znagovul, jud. Ilfov. 

Se întinde pe o suprafață de 

868 hect., cu o populație de 
957 locuitori. 

D- A. Fănuţă are 733 hect, 

şi locuitorii, 135 hect. Proprie- 

tarul, cultivă 404 hect. (20 hect. 

sterpe, 8 hect. izlaz, 1 hect. vie 

şi 300 hect. pădure). Locuitorii. 

cultivă tot terenul, afară de 12 

hect. cari rămîn sterpe. 

Are o biserică, cu hramul Sf. 

Nicolae, deservită de 1 preot 
și 1 cîntăreț, 

Comerciul se face. de 1 cîr- 
ciumar. 

Numărul vitelor mari e de 

-177 şi al celor mici, de 792. 

Popeşti-Mănăstirei, sat, făcînd 

parte din com. rur Popești-Dra- 

- gomireşti, pl. Znagovul, jud. Il- 

fov, situat la S. de Săbăreni, 

pe malul stîng al rîului Ilfovățul. 

Are, împreună cu Săbăreni, 

1144 hect. şi o populaţie de 
832 locuitori. a 

Statului aparțin 694 hect. şi 

locuitorilor, 450 hect. Statul cul- 

tivă prin arendașii săi 250 hect. 
(248 hect. izlaz și 196 hect.'pă-



POPEȘTI-MELINEȘTI 

dure). Locuitorii cultivă tot te- 
-renul, afară de 40 hect. cari 

rămîn sterpe. 

Are o .mașină de treerat. 

Comerciul se face de 2 cir- 
ciumari, 

Popeşti-Melineşti, sas, pendinte 

de com. rur. Melinești, pl. A- 
maradia, jud. Dolj, situat la 29 

kil. N.V. de Craiova şi la 4 

kil. N.-V. de Godeni. E format 

din satele unite Popeşti şi Me- 
lineşti. 

Are o populație de ş3 fa- 
milii, saii 269 suflete; o școală 

mixtă, frecuentată de 26 copii; 
un biuroi poștal rural. 

Aci e reşedinţa judecătoriei 
de. ocol apl. Amaradia și a unei 
companii din regimentul Dolj. 

Prin cătun trece șoseaua ju- 

- dețeană, care leagă Craiova cu 

Nordul judeţului (Căpreni). Alte 
şosele vecinale și comunale îl 

leagă cu Godeni, Bodăești şi 
Odoleni, 

Moșia din Popești fusese dă- 

ruită mănăstirei Horezul de către 
părintele egumen loan de la 

Horezul, după cum se vede din 

hrisovul lui Constantin Brinco- 
veanu, din anul 7219 (1711). 

Popeşti-Palanga, com. rur., în 

- jud, Teleorman, pl. Teleorma- 
nului, pe partea stîngă a rîului 

. Teleorman. E formată din 3 că- 
-tune: Popești (reședința), Pa- 
langa şi Purcărești. 

Limitele comunei sunt: la E, 

Slobozia-Trăsnitul ; la V., comu- 

nele Bucovul și Rica ; la N., co- 

muna 'Izvorul-d.-j., din județul 
Argeș şi la S., com. Tătă- 

răști-d.-s, | 
Populaţia cătunelor este res- 

firată pe coastele văei Teleor- 

manului și ale văei Bucovului, 

formînd diferite grupe.cari ai 
numiri osebite, cum este Catri- 

nești, Brioști şi altele.   
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Com. Popești-Palanga e si- 
tuată la 43 kil; de Roșiori, la 
61 kil. de Alexandria şi la 92 
kil. de reședința. județului. 

Cătunul Popeşti e așezat pe 
valea Teleormanului, pe partea 

stingă a rîului cu același nume; 

cătunul Purcărești, pe partea 

stingă a văei Bucovului, iar că- 
tunul Palanga, pe coasta dealu- 

lui din partea dreaptă a rîului 
Teleorman. . 

Cătunul Purcărești se află la 

4 kil. de cătunul de reședință 
şi Palanga, la 21J2 kil. 

Pe teritoriul Popeştilor sunt 
lacurile: Lacul-Popii, Lacul-de- 

la-Palangă și Lacul-de-sub-Coas- 

tă, care vara adese-ori seacă, 

Vijiitoarea sai: Urlătoarea,este 
un piriiaș care trece printr'o 

vălcea, la N. căt. Popeşti. - 

__ Are o populaţie de 1318 su- 

flete; o şcoală mixtă, condusă 

de un învățător și frecuentată 
de 17 elevi; două biserici, una 

în căt. Popeşti, deservită de 1 

preot şi 1 cintăreţ, și cea-Valtă 

în căt. Palanga, deservită de 1 
preot și 2 cîntăreți. | 

Vite: 542 vite mari cornute, 

157 cai, 1528 oi, 12 capre și 

85 porci, 

„Budgetul com. e la venituri 

de 2663 lei, 18 bani și la chel- 

tueli, de 2653 lei, 44 bani, . 

Drumuri: la N., calea ju- 

deţeană Alexandria-Pitești, care 

o unește cu com. Izvorul-d.-j. 
din jud. Argeș; la S-E, șo- 

seaua județeană, care o uneşte 

cu com. Slobozia-Trăsnitul, iar 

la: V., șoseaua vecinală, care o 

- uneşte cu com. Rica și Buco.- 

vul- Adunați. | 
Satul Popești este format mai 

de curînd, iar Palanga se vede 

menționată atît pe la jumătatea! | 

secolului al XVIII-lea, cît și în. 

|. Popeşti-Robeşti, fost sat, jud. «Istoria» lui Dionisie Fotino. 

Popeşti-Paylicheni, sar, făcînd.   

POPEŞTI-ROBEȘTI 

parte din com. rur. Popești.Con- 
duratu, pi. Dimboviţa, jud, Il- 
fov, . 

Se întinde pe'o suprafață de 
906 hect., cu o populație de 

714 locuitori, : 

D-l G. N. Alexandrescu are 

6o1 hect, și locuitorii, 305 hect. 

Proprietarul cultivă 550 hect. 

(46 hect. sterpe, 4 hect. izlaz 
şi 1 hect. vie). Locuitorii cul- 
tivă 261 hect. (4 hect. izlaz și 
40 hect. vie). 

Aci e reședința primăriei, 
Are 2 biserici, una cu hramul 

Adormirea, deservită de 1 preot 

şi 1 cîntăreț și cea-Valtă catolică ; 

o şcoală mixtă, frecuentată de 

39 copil. 
Numărul vitelor mari e de 

157 şi al celor mici, de 800. 

Comerciul se face de 2 cir. 
ciumari și 1 hangiii, 

Popeşti - Petrești, sat, făcînd 
parte din com. rur.. Balotești, 

- pl. Znagovul, jud. Ilfov. E. for- 

“mat din 2 trupuri: Popeşti și 

Petrești, situate spre S.-V. de 

Preoţești, pe malul drept al Văei. 

“Călugărului.. Are lacuri zmir- 

coase, Pe alături trece calea na- - 

țională Bucureşti-Ploești. 

Se întinde pe o suprafață de 

620 hect., cu o populaţie de 

165 locuitori. 

D, Eugeniu Stătescu are ş28 
hect. și locuitorii, 92 hect. Pro- 
prietarul cultivă 300 . hect. (25 

hect. izlaz și 200 hect. pădure). 
Are o biserică, cu hramul Sf. 

„Nicolae; deservită de 1 preot 
şi 1 cîntăreţ; 1 mașină de treerat 

cu aburi; 1 heleștei. . 

Numărul. vitelor mari e de 
138 și al celor mici, de 431. 

Comerciul se face de 2 cir- 
- ciumari, -* 

Dolj, pl. Amaradia, com. Zăi- 
coiil, .



POPEŞTI-ROMÎNI 

Popeşti-Romiîni, saș, făcînd par- 

te din com. rur. Popești-Condu- 

ratu, pl. Dimboviţa, jud. Ilfov, 

Se întinde pe o suprafață de 

1272 hect., cu o populație de 

- 96 locuitori. D-nii G. Petre și 

O. Sutzu aii 1200 hect. Pro- 

prietarii cultivă 1100 hect. (49 

hect. sterpe, 45 hect. izlaz și 

6 hect. vie). Locuitorii cultivă 
tot terenul. 

Are o biserică, reparată la 

1890, deservită de preoții din 

com. Dudești. 

Numărul vitelor mari e de 49 

şi al celor mici, de 524. 

Comerciul se face de 20 cîr- 
ciumari. 

Popeşti-Sf.-Ecaterina, zădure 

a statului, pendinte de com. Po- 

pești, pl. Znagovul, jud. Ilfov, 

în întindere de 298 hect. . 

Popeştilor (Pirîul-), ziră, iz- 

voreşte din satul Popeşti, com. 

Micleşti, jud. Ilfov; străbate şe.- 

sul Brindușeni și se varsă în 
Tazul-Racului. 

Popeştilor (Pirîul-), zir4, cur- 
ge de la S. spre N., pe terito- 

riul com. Lipova, pl. Racova, 

jud. Vasluiii. Se varsă în pîriul 
Lipova. 

Popi-Dii. Veză Pochi-Dil. 

Popii (Movila-), mzov47ă, în jud. 

Constanţa, pl. Hirşova, pe te- 

ritoriul com. rur. Ostrovul, pe 

ultimele ramificaţiuni vestice ale 

dealului Roşt, cu o înălțime 

de 68 m., dominînd prin înălți- 

mea sa: Dunărea, la marginea 

căreia se află, Valea-Moșului, va- 

lea Iereana-Roșt precum și șo- 

seaua județeană Ostrov-Dăeni. 

E situată în partea N.-V. a plă- 

şei și cea S.-E. a comunei, la 

21 kil. mai spre S. de căt, 
Ostrovul.   
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Popii (Muchia-), 24/ de munte, 

în jud. și pl. Prahova, com. 

Breaza-d.-s., căt. Gura-Belii, în 

partea de V. a şoselei naţio- 

nale Ploești-Frontieră, 

Popii (Piscul-), zîf/ de deal, 

jud. Bacăi, pl. Siretul-d.-s., com. 

Filipeni, care face parte din lan- 

țul de ridicături ce desparte ba- 

sinul Berheciului de al Răcă- 

tăului, 

Popii (Piriul-), piriă, jud. Bo- 
toşani, com. Brehuești. Izvorește 

de la Fintina-lui-Axinte și se 

varsă în iazul Vlădeni, moşia 

cu același nume. 

Popii (Valea-), vechie numire 
a cătunului Viforita, com. Gura- 

Aninoasei, jud. Buzăiă, 

Popii (Valea-), va/e, jud. Pra- 

hova, plaiul Teleajenul, com. 

Măneciul-Ungureni; izvorește de 

sub virful Nebunilor-Mari; cur- 

ge de la V. spre E. și se varsă în 

rîul Teleajenul, pe malul drept. 

Popii (Valea-), za/e, în jud. Tul- 
cea, pl. Măcin, pe teritoriul com, 
rur. Jijila. Se desface din poa- 

lele N.-E. ale dealului Aganim; 
se întinde spre N., avind o di- 

recțiune de la S. spre N:; trece 

pe lingă movilele Nadoleanul și 

Moș-Staicu, brăzdind partea de 

N. a plășei și pe cea de S.a 

comunei, și, după 3 kil., se des- 

chide în lacul Jijila, în par- 

tea de S. a lui, lingă satul Ţi- 
jila. 

Popii (Valea-), za, jud. Vil- 

„cea, pl. Cerna-d.-s., com. Po- 

“peşti. Izvorește din dealul Mo- 
doaia, trece pe lingă şcoala co- 

munci şi se varsă în riul Lun- 

cavățul. | 

Popilor (Piriul-), zirîă, în jud.   
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Vilcea, pl. Horezul., com. Re- 

cea. Izvorește dintre Poiana-Pal- 

tinului și Plopișul şi curge spre 

S., către rîul Cerna. 

Popina, zusu/ă, în iezerul Razelm, 

jud. Tulcea, situată în partea 

S.-E. a plăşei Tulcea şi cea de 

V. a com. Sari-Ghiol, la 1!/ 

kil. departe de țărm; are o cir-. 

cumferință de 3!) kil. şi o în- 

tindere de 140 hect.; partea a- 

pusană e mlăștinoasă, cea ră- 

săriteană e stincoasă; un virf 

al ci, de 48 m., gol și pietros, 

domină insula și o mare întin- 

dere dimprejur. 

Popina, doză insule, jud. Tulcea, 

în brațul Chilia, la vărsarea lui în 

mare, coprinse între braţele se- 

cundare Stari-Stambul și Zalivi- 

Raba-Hasan, în partea estică a 

plăşci Sulina și a com. rur. Sfis- 
tofea. Sunt despărțite printr'un 

braț mai mic. Aii o întindere 

de 450 hect., acoperite cu stuf 

şi presărate cu sălcii și răchiți 

(120 hect.), 

Popina, /ac, în jud. Ialomiţa, pl. 

Talomița-Balta, teritoriul com. 

Bordușani, situat spre E. și în: 

apropiere de movila Popina. 

Popina, altă, jud. Tulcea, în 

partea de N. a plășei Măcin și 

_cea de E. a com. rur. Pisica. 

E formată de Dunăre și comu- 

nică cu balta cea mare Crapia. 

E înconjurată cu stuf. Are o 

întindere de 220 hect. Conţine 

pește în abundență și al cărui . 
venit aparține statului. 

Popina, movilă, în insula Balta, 

pl. Ialomiţa-Balta, jud. Ialomiţa, 

pe teritoriul com. Bordușani, 

Are o înălțime de 20 m. Se 

găsește într'insa, și risipite îm- 

prejurul ci, bucăţi groase de 

vase, nearse în foc.
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Popina-Ascunsă, movilă, jud. 
- Tulcea, în mijlocul stufului, la 

S. de balta Crapia, în partea 

N.-V. a plășei Isaccea și a co- 

munei Luncaviţa, la hotarul plă- 

şilor Isaccea şi Măcin. E stta- 
coasă. Are 6 m., dominînd gîrla 

“Ciulineţul şi drumul comunal 
Luncaviţa-Pisica. 

Popina-Mare, 7nsu/ă stîncoasă, 

în jud. Tulcea, balta Popina, 
în partea de N. a plășei Măcin 
şi cea de E, a com, Pisica. Are 

maluri ripoase, o circumferință 

de 9goo m. și o întindere de 20 

hect., cu un virf înalt de 26 m. 

Popina-Mică, movilă, jud. Tul- 

cea, în partea de N. a plășei 
Măcin și cea de S. a com. Pi- 

sica, pe grindul Pisica, lingă 

balta Popina. E stincoasă. Are 

6 m. înălțime, dominînd satul 
- Pisica, girla Ciulineţul și drumul 

comunal Pisica—Luncaviţa. 

Popinei (Pădurea-), zădure (60 

hect.), de salcie și richită, jud. 
Tulcea, în partea de N. a plășei 

Măcin și cea S.E.. a com. Pi- 

sica, lingă balta Popina. E în- 
conjurată cu stuf, 

Popînzăleşti, corp. rur., în S.-V. 

plășei  Olteţul-Oltul-d.-s., jud. 
Romanați. E formată din cătu- 

nele : Popiînzăleşti, Loloești, (Bă- 

beni), Buzducul şi Ciupuria, cu 

o populație de 1162 locuitori. 

E situată pe riul Tesluiul, la 

18 kil. spre S. de Balș, şi la 

_27 kil. spre N,-V. de Caracal. 

Altitudinea nivelului d'asupra 
Mării e de 180 m. 

Are 3 biserici, în fie-care că- 
tun cite una, avind hramul Sf. 

Nicolae; o școală mixtă, fre- 

cuentată de sşo copii; 3 cîr- 

ciurmni. 

Popinzăleşti, mănăstire, lingă   
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Satul cu același nume, jud. Ro- 

manați. o 

Popinzăleşti (Vatra - Schitu- 
lui-), zzoșie a statului, cu o pă- 

dure de 396 pog., lingă com. 

Popinzăleşti, pl. Oltețul-Oltul- 
d.-s., jud. Romanați, 

Popinzăleşti-de-Jos, su/-Zivisie 

a cătunului Popinzăleşti, pl. Ol: 
tețul-Oltul-d.-s,, jud. Romanați. 
Are o pădure de 150 pog. Pe 

"aci se observă urme din Brazda- 

lui-Novac,. 

Popinzăleşti-de-Sus, Zeszăr/ire 

a satului Popiînzălești, jud, Ro- 
manați. 

Popoaia, va/e şi pirtă, jud. Bo- 
toşani ; curge prin valea Popoaia, 

com. Movila-Ruptă, și se varsă 

pe stinga Bașeului, Are apă nu- 
mai în timpuri ploioase. . 

Popoi, sai Arşiţa-Popoi, ppz2q77, 
jud. Bacău, pl. Muntelui, com, 

Brusturoasa, cu. virful Poiana: 

Arsă, Este punctul cel mai de 
V. al județului, 

Poponeţi (Balaurul), căzu al 
com, Băeșşti, jud. Buzăii, cu 200 

locuitori și 45 case. 

Poponeţi (Balaurul), moșie, în 
jud. Buzău, com. Băeşti, căt, 
Poponeţi. Are 230 hect,, divi- 

zate între mai mulţi proprietari. 

Poporiîta, deaf, situat la V. com. 

Șerbănești-d.-j., pl. Șerbănești, 

jud. Olt, între vălcelele Tomoa- 

cei și Pojoritei. Capătul de E. 

se termină lingă Dorofeiii, în cen- 

trul comunei, şi se numeşte Ba- 

boești, după numele mahalalei. 

„Pe ele situată biserica comunei. 

Poporita, va/e, jud. Olt, pl. Şer- 

bănești, com, Şerbăneşti-d,-j., si-   
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tuată la -S$. dealului cu același 

nume, cu care merge paralel, 
pănă ce se varsă în Dorofeii, 

„pe dreapta lui. 

Popouţi, jud. Botoșani. Vezi Po- 

păuţi. 

Popoveni, saţ, jud. Dolj, pl. O- 
colul, com. Balta-Verde, Are o 

populaţie de 403 suflete; o bi: 
serică, fondată în 1854 de lo- 

cuitori, și reedificată în 1892, de 

comună, Ă 

Popoveni, dea/, jud. Dolj, pl. 
Ocolul, com. Balta-Verde, prin 

care trece .limita de N. către 

orașul Craiova. 

Popoveni, moșie particulară, jud, 
Dolj, pl. Ocolul, com. Balta- 

Verde, aparținînd cetelor de moş- 

neni .ce se găsesc pe dinsa. 

Popoveni, pădure a statului, jud. 
Dolj, pl. Ocolul, com. Balta- 

Verde. E populată cu stejari, ar- 
țari, frasini și ceri ; stejarul pre- 

domină. | 

Popoveni, zîriă, jud. Dolj, pl. 

Ocolul, com. Balta-Verde; iese 

din Balta-Popii; trece prin V. 

satului Popoveni şi se varsă pe 

stinga rîului Jiul. Are 1 pod 

peste dinsul, 

Popricani, saț, în partea de S.- 
E. a com. Rădiul-Mitropoliei, 

pl. Copoul, jud. Iași, situat pe 

podișul și valea dealului Popri- 

cani, în partea dreaptă a riului 
Jijia. e 

Este reședința comunei. Are 

o populaţie de 103 familii, sai 

498 suflete; o biserică,. deser- 

vită de 1 preot şi 1 cîntăreţ. 

Vite: 616 vite mari cornute, 

57 cai, 439 oi şi 114 rimători. 

Prin mijlocul satului trece șo- 

seaua judeţeană. Iași-Botoșani,
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“şi, de la V. spre E., Valul-lui- 

Traian. 

Popricani, deal, pe podișul că- 
ruia e situat satul cu același 
nume, jud. Iaşi. Se întinde de 
la N., din satul Coarba, spre $,, 
pănă în şesul Prutului, formînd 
culmea şesului Jijiei, pe partea 
dreaptă a rîului. 

Pe platoul acestui deal avea 
așezată oastea Ştefan-Vodă Tom. 
şa, în războiul cu Constantin: 
Vodă, fiul lui Irimia-Movilă, la 
7120 (1612). («Letop.», p. 262, 
t. [.). Bătălia s'a dat la Cor- 
nul-lui-Sas. 

După anul 7157, a fosto lo- 
vire tot aici, între cazacii lui 
Timuș şi darâbanii lui Ștefan- 
Vodă, care domnea în locul lui 
Vasile-Vodă-Lupu, socrul lui Ti- 
muș. Darabanii ati fost învinși, 
și puțini aă scăpat pănă în pă- 
“durea din satul Rădiul, aproape 
de Popricani. («Letop.», p. 330, 
t. 1.). Vezi Rădiul-Mitropoliei, 
deal. 

Popricani, ziriă, în jud. Iași, pl. 
Copoul, com. Rădiul-Mitropoliei, 
Izvorește de sub dealul Popri- 
cani, curge spre N. și se varsă 
în riul Jijia. - 

Popucci, rămășițele unui vechiti 
sat, jud. Constanţa, situat în par- 

tea meridională a pl. Mangalia și 

cea vestică a com. Cheragi, la 
6 kil. spre S. de căt, de reșe- 
dință Cheragi. E așezat pe va-: 

lea Popucci şi e dominat de vir- 

furile Murzac-Tepe, la E. şi Si- 

nîr-Lepe (102 m.), la N. 

Are o suprafață de 183 hect,, 
din care 1 hect. ocupat de ac- 
tuala vatră a satului şi de gră- 

„_dini, cu o populaţie de 14 su- 
- fete, 

Drumul comunal Cadi-Chioi- 
„ Hagilar trece prin partea de N. 

a satului,   
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Popucci, a// nume al văcl Che: 
ragi, jud. Constanţa. Vezi Che- 
ragi. 

Popusoc, căfuu, în satul Lipova- 

Răzeși, pl. Racova, jud. Vasluiă. 

Porcăreţul. Vezi Lapoșul, sat, 
jud. Bacăii. 

Porcăreţul, saz, făcînd parte din 

com. Corbasca, jud. Tecucii.- 

E așezat pe coasta dealului Fră- 
“sinelul, la 3 kil. spre S. de re- 

| ședința comunei. 

Are o populaţie de 207 su- 

flete, Țigani (lingurari), cari se 

ocupă cu facerea lingurilor, co- 
veţilor, etc, 

In partea de V. a satului, din 

locul numit Tabăra, izvorește 

pîriul Porcăreţul, sub numele de 

„Neagota, iar în partea de E., se 
află un punct strategic, numit 

Cetăţuia, 

Porcăreţul, sat, în partea de E. 

a com. Doagele, pl. Racova, 

jud. Vaslui, situat în fundul 

văei cu același nume și încon- 
jurat de 3 părţi cu dealuri. 

Se întinde pe o suprafață de 

210 hect., din care 143 hect, 

pădure și 24 hect. cultivabile 

ale proprietăței, iar 43 hect, 
ale locuitorilor. 

Are o populaţie de 205 su- 

flete; o biserică, deservită de 

I preot; un schit, făcut cam pe 

la 1651, de Ieromonahul Nata- 

nail Popescu, care după secu- 

larizare a rămas ca biserică de 
mir, | 

Pe șesul satului sunt două 

movile mari, făcute din timpuri 
vechi. 

Porcăreţul, zpuufe, în jud. Me- 

hedinţi, plaiul Cloșani, acoperit 

cu întinse păduri de brad. 

Porcăreţul, zirii, jud. Dolj, pl. 
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Dumbrava-d.-s., com, Carpenul; 

curge prin satul Geblești, com. 

Carpenul, și se varsă pe malul 

stîng al rîului Dăsnăţuiul. 

Porceana, va/e, în partea de E. 
a com. Hurduji, pl. Mijlocul, 
jud. Fălciu, prin care curge pi- 

riul cu același nume, care, cur- 

gînd alăturea cu dealul Berea, 
se varsă în piriul Guzari. 

Porceasca, mala/a, în com. rur, 
Ploștina, pl. Motrul-d.-s., jud. 

„* Mehedinţi. 

Porceni, cătun şi reşedinţa com. 
Cartiul, plaiul Vulcan, jud. Gorj, 

spre N., situat pe loc șes, pe 

o suprafață de 376 hect., din : 

care 113 hect. arabile, 253 hect. 

pădure, 10 hect. vie și livezi cu 
pruni. 

Are o populaţie de 181 fa- 

milii, saii 798 suflete, din care 

148 contribuabili; o biserică de- 

servită de 1 preot şi 1 cîntăreţ. 

Locuitorii posedă: 16 plu- 
guri, 35 care cu boi, 2'căruţe 
cu cai; 275 vite mari cornute, 

I5 cai, 433 oi, 165 capre, 366 

rimători; 20 stupi cu albine. 
In Poeni sunt 4 puțuri, 31 

fintîni și 1 cişmea. 
Lingă cătun se află o ruină, 

numită Cetatea. 

Porceni, mznire vechie a satu- 
„ dul Chioara, pl. Ialomiţa-Balta, 

jud. Ialomița. 

Porceşti, com. rur., jud. Ro-. 
man, pl. Siretul-d..j., spre S. 
V. de orașul Roman, la 16 kil.. 

de el și la 15 kil. de reședința 
plășei, pe piriul Poarca, aşezată 
parte pe deal și parte pe vale. 

Are o populaţie de 438 fa- 
-milii, saii 1543 suflete, locuind 
în 347 case; 2 biserici; o şcoală 
mixtă, frecuentată în 1899—900 

- de 131 copii.
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Sunt 900 vite mari cornute, 

Se cultivă viea. Se face co- 
merciii cu vite, la tirgurile a- 
nuale de la 23 Aprilie și 26 

" Octombrie, precum și la cele 

săptăminale, care se fac î în fie- 
care Luni. 

Budgetul com. e la venituri 

de 3700 lei şi la cheltueli, de 
3651 lei. 

E legată cu oraşul Roman 
prin şosea. 

Porceşti, sat, și reședința com. 

cu același nume, jud. Roman, 

pl. Siretul-d.-j., com. Porceşti. 

Se compune din trei părți: Por- 
„cești-Răzeși, la N.-V,, Porcești- 

Catargiului, sai Ruși, la E.; 

- şi Porcești-Ungureni, la S. Vezi 
Porcești, com. zur. 

Porceşti, mahala, în jud. Me- 
hedinți, pl. Ocolul-d..j., com. 

«; tur. Gutul. 

Porcilor (Baita-), Zac, în jud. 
- Tulcea, pl. Măcin, pe teritoriul 

com. urb: Măcin, și pe al că- 
tunului săi Ghecetul; e format 

de o girlă ce pleacă din Du- 
năre şi se termină în balta ]i- 

jiei și e înconjurat de toate păr- 

ţile cu stuf; are o întindere de 

90 hect. și conține pește. 

Porcilor (Dealul-), gea/, con- 

tinuare a munților Arnota și 

Buila, prelungindu-se pe toată 
partea de E. a com. Costești, 

plaiul Ilorezul, jud. Vilcea, pe 

stînga “rîului Costești, sub dife- 
rite numiri: Dealul-Brăianului, 

al-Lazărului, al-Costeștilor și Mă- 

gura, formînd un singur lanț, 

"ce se pierde în partea de 5, a 
com. Costești. 

" Este semănat de o mulţime 

de piscuri și brăzdat de mai 

multe văi și- vălcele. Pe creasta 

“ şi pe poalele lui se află multe 

cîmpii. cu izlazuri pentru păşu- 

64745. Alarele Dicţionar Geografie. Vol. V Ă 

„lui la N, 

  

natul vitelor, cu livezi de fin, 

ogrăzi de pruni şi locuri arabile. 

Văile și vălcelele sunt: 

Valea-Bisericei, în căt, Petre- 

ni, com. Costești, care izvorește 

din poalele munților, din locul 
numit Piciorul-Schitului, curge 

spre S.V. şi se varsă în riul 
Costești; Valea-Sigei, izvorînd 
din locul numit Scărişoara-Băr- 

băteştilor și vărsîndu-se pe stînga 
riului Costești; Valea-Grămești- 

lor, care izvorește din Dealul-Bră- 

„ianul, curge spre V. şi se varsă 

pe stinga riului Costești; Văl- 
ceaua-Turdei, care izvorește tot 

din Dealul-Brăianul, şi se varsă 
pe stinga rîului Costești; Va. 

lea-Seacă, numită și Valea-Brăia- 

nului, care izvorește din Dealul- 

Brăianului, curge spre V. şi se 

varsă pe stînga rîului Costești; 

vălceaua  Secăturile, care iz- 

voreşte dintre Dealul-Brăianu- 

şi Dealul-Lazărului 

la S., şi se varsă pe stînga 
riului Costești; vălcelele Ful- 

gești, Popești şi Valea-cu-Fagi, 

toate izvorind din Dealul-Lază- 

rului și vărsîndu-se tot pe stînga 
riului Costești; Valea-Jidovei, 

care primește în partea dreaptă 

vălcelele : Strîmta, Valea-cu-Fîn- 

tinele, Vălceaua-cu-Rîpile, iar pe 

stinga Vălceaua-cu-Mărăcini și 

a-Dosului, și care izvorește din 

dealul Jidova, curge spre V., şi 
se varsă pe stinga rîului Costești; 

Valea-Blezeni, unită cu Vălceaua- 

Boului, care ia naştere din Pis- 

cul-Zăton și se varsă tot pe 

stinga riului Costești; Valea- 

Dealului, a-Nisipului și a-Sudo- 
Sului, toate izvorind din Dealul- 

Costeștilor şi vărsîndu-se pe stîn- 
„ga riului Costeşti, 

Cele mai multe din aceste văi 
și vălcele curg numai după to- 

pirea zăpezei și în timpuri plo- 
joase, 

Piscurile după creasta acestul 

șir de dealuri, plecînd dela N.   
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spre S., sunt: Albina, Piciorul- 
Calului, Plăeţul, Curăturile, Se- 

ciul, Muchia-Feţei-Nucului, Plo- 

pișul, Viriul-Inalt, Turda, Re- 

curelele, Măgura, Vîrful-Cheii, 

Virful-cu-Ogrăzile, Slemi, Lazuri, 
Voicului, Cornăţelul, Vîrful-Ra- 

dului, Piscul-qu-Bordeele şi Do- 

sul. . 

Cîmpiile de la poalele dealu- 

lui sunt: Seciul, Girlici, Sub- 

Dos, Mălurelul, Padeșul, Alu-' 

nișul, Ogrăzile, Ponorul, Sub- 

Măguri, Fleanca, Ocolul, Bog- 

dan, Glăvoci, Faţa-Mare, Zăto- 

nul, La-Luncă, Sudosului, Sub- 

Lac şi Livedea-Lungă. 

Porcişeni-Răzeşi, saţ, în partea 
de N. a com. Botești, pl. Cras- 
na, jud. Fălciă, în hotarul de 

S-E. al jud. Vasluiă, situat pe 

coasta de E. a dealului Drăgă- 
linul şi cea de V. a Dealului- 

Gugului, pe o suprafaţă de 5şo 
hect. 

Are o populaţie de 73 familii, 
„Saii 320 suflete, și o biserică, 

Locuitorii sunt vechi răzeși. 

Ei mai posedă o parte de moşie 

pe o întindere de 375 hect,, 

numită Mindrești, şi care la un 
loc cu moșia Porceni, formează 

o suprafață de 580 hect, 

Porcişenilor (Dealul-). Vezi 
Schitul, deal, com. Boţești, pl. 

Crasna, jud. Fălciă, 

Porcul, deal, în jud. Gorj, plaiul 

Novaci, com, Polovragi, situat 

în partea” stingă a rîului Ol- 
tețul. 

Porcul, Zac, jud. Brăila, situat în 

ostrovul Bregoloiul, la N. de 

iezerul: Lunguleţul, 

Porcul, Jazșe, la E. de com. Ti- 

chilești, jud. Brăila ; pleacă din 

japşa Frunza, curge spre V,, 

paralel cu privalul Dimuleasa,
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comunicind cu iezerele: Barga- 

"nul, Cociul şi Zeciul. 

« Porcul, rival, jud. Brăila, la E. 

com. Stăncuța, lîngă Dunărea- 
Vechie; unește privalul Plămîna 
cu iezerul Purceaua. 

Porcul, ziriă, jud. Olt, udă com. 
Cireaşovul de la N. la S., face 
mai multe zigzaguri, se împre- 
ună cu piraiele Cireașovul și 
Barbul și se varsă în rîul Oltul, 
tot în raionul com. Cireașovul. 

Porculoi, punct trigonometric, 
de rangul I-iă, situat în pl. Su- 
lina, jud. Tulcea, com. Cara- 
Orman, în -partea de E. a com. 
și de S.-E. a plășei, lîngă lacul 
Porculoi, Are 2,6 m., dominind 
lacurile Porculoi, Porcul și Stu- 

ful, pe o mare întindere. 

Porcuioi, ac, în jud, Tulcea, 
pl. Sulina, pe teritoriul com. 
rur. Cara-Orman, situat în par- 
tea de S.-E. a plășei și cea de 
E. a comunei; este format de 

 Girla-Împuţită cu care comunică 
prin o girlă; are o formă tri- 

unghiulară; inconjurat de toate 

părţile cu stuf; conţine puţin 

pește; are o întindere de 40 

hectare, 

Porcului (Balta-), /ac, în par- 
tea de E. a comunei Cara-Or- 
man și în cea de S.-E. a plășei 
Sulina, jud. Tulcea, lingă lacul 

Porculoi, de care e format și 

cu care comunică prin două 

girlițe; e înconjurat de toate 
părţile cu stuf; are 20 hect. 
şi conţine puțin pește. 

Porcului (Colţul-), “munte, în 
jud. R.-Sărat, pl. Orașului, com. 
Andreași, spre N. de comună; 

este acoperit cu păduri. 

Porcului (Dealul-), zea/, for-   
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mat de valea cu același nume, 

începînd de pe teritoriul com. 

Berești, jud. Covurluiii, în drep: 

tul T.-Bereşti, şi terminîndu-se 

aproape de Balinteşti, la punc- 
tul Braniștea. 

Porcului (Dealul-), ramificare 
a dealului “Turia, în partea 
despre E. a satului Perieni, 

com. Cărniceni, pl. Turia, jud. 
Iași. Se întinde de la N. la S. 
pănă în satul Probota,: uade 

formează valea către şesul Ji- 

jiei, 

Porcului (Lacul-), /ac, în jud. 
Teleorman, situat în' lunca Du- 

nărei și format din vărsăturile 
ci, în dreptul com. Cioara, în 

fața insulei cu același nume. 

Porcului (Movila-), pzo24/ă, în 
jud. Constanţa, pl. Hirşova, pe 
teritoriul com. Ostrovul, situată 

în partea de N.-V. a plășei şi 
cea de N. a com,, între două 

văi: Valea-Hagii și Valea-Ul- 
“milor şi pe culmea dealului Co-. 

ium-Punar, avînd ş6 m. înăl- 
ţime. 

Porcului (Ostrovul-), insulă, 
în Dunăre,-.în dreptul com. 

- Cioara, jud. Teleorman. Are pe 
dinsa zăvoiii de salcie și plop. 

Porcului (Piriul-), ziriz, izvo- 
rește din pădurea Hintești, jud. 
Dorohoiu, despărţind moșiile 
Hîntești şi Fetești de moșia Gri- 

gorești, şi se varsă în piriul Fe- 
tești, moșia Grigorești, com. Că- 

linești, jud. Botoșani, | 

„Porcului (Pirtul-), irită, jud. 
Suceava, ce formează hotar în- 

tre moșiile Liteni şi Siliştea; 
„trece pe lingă satul Balta-Por- 
cului și ajungind în localitatea 

- Zeilicul, ia numele de Piriul-lui- 

„Zeilic, formează balta Rămășița, 
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pe șesul Sucevei, și se varsă 

printr'un canal în rîul Suceava. 

Are de tributar din stînga pe 
Pirlitura. 

Porcului .(Poiana -), poiană, - 
jud. Bacăi, pl. Trotușul, com. 

Hirja, de la poalele muntelui” 
Păltinișul şi alăturea-de poteca 

ce duce la Băile-Slănic. - 

Porcului (Valea-), căun, al 

com. Minzălești, jud. Buzăă, cu 

20 locuitori şi 5 case, 

Porcului (Valea-),: păzare, în 

„jud. Buzăi, com.. 

„__ proprietate moșnenească pe mo- 
șia Miazăleşti. 

Porcului (Valea-), va/e, în jud. 
Buzăă, com. Păltineni, căt. Ne- 

hoiul; începe din Lacul-Por- 

cului şi, străbătînd strate ferugi- 

noase, ia o coloure albă, semă- 

nînd cu laptele. Apa ei se în- 

trebuințează, amestecată cu foi 

de diferite plante, pentru co-: 
lorat. 

Porcului (Valea-), zi/e, între 

comunele Bursucani și Bereşti, 
jud. Covurlui. 

Porcului (Valea-), zaze, în jud.: 

Gorj, com. Polovragi, plaiul No- 

vaci, formată de dealul Porcul, 

Porcului (Valea-), za/, în jud.. 
Gorj, com. Poiana-Seciurile din 
pl. Amaradia. 

dealul Strimba. 

Porcului (Virful-), zise, al mun- - 
ților Vrancei, în preajma com. 
Paltinul, jud: Putna. -: 

Minzălești, 

Ia naştere din . : 

Porfira, ramură de munţi, ce! 
se detașează spre E., din grupa 

Tarcăul, pe teritoriul com. Mas- 

tacănul, pl. Bistrița, jud. Neam- 

țu, dind și ea ramuri scurte.
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" * POROINA 

- “spre N. şi S. Către: extremi-. 
"i tatea despre E. 
în: Culmea : Nechidului, a-Alu-. 

- nişuluă, - Negulăsti, Codrul- Ne- 

"se “ramifică 

“gului,. a-Drăganului. Este aco- 
” perită cu păduri. i 

Poroina, saii Poroina - Mică, 

„sai: în “jud. Mehedinţi, pl. O-: 
i colul-d.- "S com. rur, -Dedoviţa. 

 Peroina sat, în a jud. "Mehedinţi, 

“ Ocolul-d.-s., com. rur. Bis- 

Poroina sai Dealul-Poroinei, 
” “deal, peste care trece șoseaua 

națională și calea fefată Vir- 

« ciorova - București, jud. Mehe- 
.. dinţi, com. Poroina-Mare. 

Poroina-Mare, com. rur. şi sat, în 

jud. Mehedinţi, pl. Ocolul-d.-j., 

„la 32 kil. de oraşul Turnul-Se- 

verin, situată parte pe vale şi 

parte pe deal. Se mărginește: 
la E. cu com. Stigniţa și Ia- 

blanița; la S., cu com. Fînti- 

nele-Negre; la V., cu 'com. 
Broscari și la N.; cu comunele 

Izvorălul şi Cacoţul. 
Satul formează comună cu 

cătunele: Şipotea, Fintîna-Mare 
și Novaci, 

Are o populaţie de 3000 Io- 

"_ cuitori, locuind în 436 case; 4 bi- 

serici, deservite de 2 preoți şi 7 

cîntăreţi; o școală mixtă, con- 

dusă.de 1 învăţător şi care a 

fost frecuentată în 1899—900 
de 88 copi. 

- Locuitorii posedă: go plu- 

- guri, 10 căruțe cu cai, 158 care 
“cu boi, 1090 vite niari cornute, 

"58 cai, 6..bivoli, 790 rmători, 
1000 oi și 200 stupi de albine. 

Budgetul com. ela venituri 

de ş196lei, iar la. cheltueli, de. 
3216 lei, . - 

Are o: şosea ce o pune în 

- comunicație cu șoseaua Bros- 
- carului spre Severin,.. precum și 
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alte șosele comunale, care o 
leagă cu comunele vecine. 

“ Dealuri mai principale în co- 
“mună sunt: Dealul - Poroinet, 
Dealul- Şipotea şi Dealul - Zo- 
rilei. 

Văi. sunt: Valea - Poroinet, 

„Valea: Ostreșevei şi .Valea-Al- 
„_bului. In . Dealul - Cioclovilor 

se află o grămadă de pămînt 

în înălțime ca de trei metri, 

iar în circumferință ca de 40 
metri. 

Pe dealuri, în partea despre: 
“Izvorălul, se găsesc în pămînt 
săgeți și cioburi de oale vechi 

romane. 

Poroina-Mică, sa, jud. Mehe- 

dinți, com. rur. Dedoviţa. Vezi 
Poroina. 

Poroinița, sa, în jud. Mehe- 
dinţi, pl. Blahnița, com. rur. 

Viînjul-Mare. Pe aci trece Va- 

lul-lui-Traian. i 

Poroschia, com. rur., în jud. Te- 
leorman, pl. Marginea, 'pe Va- 

lea-Vedei, la 4 kil. de orașul 
Alexandria, spre S.-E. 

- Se învecinește la N.-V. cu 

oraşul Alexandria; la E, cu 

calea județeană Alexandria-Giur- 

giii; la V,, cu Valea-Vedei și 

parte din Valea-Nanovului; la 
S., cu com. Țigănești, 

In partea de E. a com. curge 
riul Vedea, iar mai spre N,, 

Valea-Nanovului și cu Valea- 

Doamnei se unesc cu Valea- 
Vedei și formează o singură vale. 

Prin aceste văi curge cîte un 
„. piriiaş care poartă numele văilor. 

Suprafaţa com. este de 2030 

hect., împreună cu moșiile de 
"pe dinsa. Este și o pădure, nu- 
mită Pădurea-Doamnei, spre Va- 

lea-Nanovului, în întindere de 

10 hect. Solul este negru- -vege- 
tal şi fertil, 

Are o populație de 1438 lo-   

PORTARI-DE-JOS 

cuitori, din cari 246 contribua- 

bili; o biserică, deservită de 2 

preoți și 1 cîntăreț; o şcoală 

mixtă, condusă de un învăță- 

tor și frecuentată de 23 elevi. 
„Vite: 686 vite mari cornute, 

327 cai, 7 măgari, 1295 ci şi 

117 porci. 

Budgetul com. e la venituri 
de 2333 lei şi la cheltueli, de 

„2294 lei. 

Calea județeană Alexaridria- 
Zimnicea, străbate prin centrul 

comunei și o pune în legătură 
directă la N. cu Alexandria, şi 

la S. cu com. Țigănești, spre 

Zimnicea. Stradele din comună 
sunt mai toate şoseluite și îm- 

pietruite. Aci se găsesc mai 

multe stabilimente de comerciiă, 

boiangerii și cîrciumi. 

Poroschia, moșfe particulară, în 
jud. Teleorman, pl. Marginea. 

Are pe diînsa şi pădure, 

Portari, sa, în partea de V. a 
"com. Valea-Rea, pl. Mijlocul, 

- jud, Vasluiii, situat pe coasta 
dealului Olănești, pe o supra- . 

față de 71 hect., din care 45 
_hect. pădure. * 

Are o populaţie de 109 su- 
flete şi o biserică, făcută de lo- 

cuitori la 1847. 

Locuitorii posedă: 5 pluguri 
şi 10 care cu boi, 1 plug și 1 

căruță cu cai; 41 vite mari cor- 

“nute, 5O oi, 8cai și ş rimători, 

Portari-de-Jos, sa, în partea 
de S. a com. Zăpodeni, pl. Mij- 

locul, jud. Vaslui, situat pe 

coasta de E. a dealului Chi- 
cerea, 

Are o suprafaţă de 186 hect,, 

cu o populație de 211 locui- 
tori. 

- Moşia se divide în două părți; 
cea mai mare este a răzeșilor 

şi cea-laltă a succesorilor def, 

Mih. Antoniu,



PORTARI-DE-MIJLOC 

Afară din sat, în partea de 

E., e situată biserica, făcută la 

1804, Maiii 20, de locuitorii ră- 

zeşi din Portari (Ciohodărești) și 

deservită de 1 preot și 2 ecle- 
siarhi, 

Locuitorii posedă: 95 vite 
mari cornute, 5 cai, 150 of şi 

50 rimători. | 

In trupul răzăşiei Portarilor 
s'a alipit .și o porțiune de pă- 
mint, numită Olăneşti, în întin- 

dere de 57 hect,, care s'a cum- 

părat de locuitori de la' stat. 
(Vezi Olăneşti). 

Portari-de-Mijloc, sas, în par- 
tea de E. a com. Zăpodeni, pl. 

Mijlocul, jud. Vasluiii, situat pe 

coasta de E. a dealului Chi- 
cera, pe o suprafață de 272 
hect., cu o populaţie de 370 
locuitori, 

Vite: 195 vite mari cornute, 
IO cai, 250 oi și 80 rimători, 

Portăreasa, zane, în partea de 
V. a com. Lerești, jud. Mușcel. 

Portăreasa (Chirul, Odaia- 
" Chirului), moșie, nelocuită, jud. 

Ilfov, pl. Dimboviţa, com. Tu: 

nari-Dimieni, proprietatea d-lui 
C. D. Vernescu. Are o întiîn- 
dere de 62 hect,, din care 1ş 

„hect, sterpe. 

Portăreasa, zădure particulară, 
jud. Dolj, pl. Jiul-d.-j., com. Grin- 
deni, 

Portăreasa, zăzdure a statului, 
în întindere de 2500 hect., a- 
parţinind de munții Mănăstirei 
Cîmpulung, care fac parte din 
com. Corbşori și Berevoeşti, 
plaiul Nucșoara, jud. Muşcel, 

Portăreşti, sat, jud. Dolj, pl. Bal. 
ta, com. Giurgiţa, situat pe ma: 
lul stîng al Desnăţuiului, la 2 
ki]. de Giurgiţa-Curmătura, că-   
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tunul de: reședință al comu- 
nei. 

Are o populație de 287 lo- 

cuitori și o biserică, fondată în 

1827 de Pitarul Matheii Con: 

stantin Portărescu, și reparată 

la 1850 de Spiridon Constantin 

Portărescu, avind următoarea 
inscripție : 

Această S-tă și Dumnezeiască bise- 

rică, cu hramul S-ţii Voevozi, care întiiii 

aii prefăcut-o d-nul Pitar Matheiii Por- 
tărescu, făcînd-o de lemn în paiente, de 

cărămidă în 1827, în zilele Domnului 

Grigore Ghica, de la care s'aii început 

iarăși a fi în Principatele Romîne, prinți 

Romini, fii patrici, şi în zilele iubitoru- 

lui de Dumnezci, P. S. S. Părintele 

Neofit Roman și fiind în stare proastă, 

cu ajutorul lui Dumnezeii s'a prefăcut în 

anul 1Sşo, de D. D. Spiridon Portă- 

rescu, frate mai mic, care n'are moște- 

nitori și pănă în noi aii stat neamul, și 

s'aii mai adăogat hramul S-ta “Troiţa, în 

zilele Prea Inălţatului Nostru Domn Bar- 

bu D. Știrbeii-Voevod și al Iubitorului 

de Dumnezeii Episcopul nostru Calinic 
Roman, și s'a săvirsit în anul 1S51, 

Mai 25. 

Pe lingă sat trece linia fe- 
rată Craiova-Calafat. 

Comunicaţia se face prin şo- 

seaua judeţeană Craiova-Bistre- 
țul, care pune satul în legătură 
la N. cu Cerătul şi la S. cu 

Giurgița-Cioromela. 

Portăreşti, căzu, în jud. Neamţu, 
pl. Bistriţa, com. Mastacănul; se 
desparte de satul Șovoaia prin 
piriul Măstăcănoasa,. 

Portăreşti, stafie de dr.-d.-f., jud. 

Dolj, pl. Balta, căt. Cerătul, pe 

linia Craiova-Calafat, pusă în 

circulație la 1 Decembrie 1895. 
Se află între staţiile Segarcea 

(7,6 Kil.) şi Afamaţi (10,2 kil.). 
Inălțimea d'asupra nivelului Mă- 
rii e de 73.26. Venitul aces- 
tei stații pe anul 1896 a fost 
de 22121 lei, 35 bani, 

Portăreşti, saţ, făcînd parte din   

PORȚILE-DE-FIER . 

com. rur. Laloșul, pl. Olteţul 
d.-j., jud. Vilcea. Are o popu-" 
laţie de 312 locuitori. Cade cam 
în centrul comunei și-l udă rîul 

Olteţul la V. E situat la 2 kil. 
de căt. Laloșul, unde e școala.. 

Portăreşti, moșie particulară, jud. 
Dolj, pl. Balta, com. Giurgiţa,. 
Are pădure pe dinsa. * 

Portăreşti, pădure particulară, * 
jud. Dolj, pl. Balta, com. Giur. -! 
gița, în întindere de 122 hect. -" 
E populată cu jugaștri, tei, 
plopi şi frasini și mai cu seamă 
stejari, 

Portăreşti-Dobriceni, Laloşul 
şi Gonita, zădur? particulare, 
supuse regimului silvic, pendinți 
de com. Laloșul, jud. Vilcea. 

Portița, &raz (prival), în insula 
Balta, jud. Ialomiţa, pl. Ialo- 
mița-Balta, com. Fetești. 

Portia, punct trigonometric, de 
rangul al 2-lea, în jud. Tulcea, 
pl. Babadag, pe teritoriul com. 
Tur. Canli-Bugeac, așezat la 3 
kil. mai spre S. de Gura-Por- 
tiței, pe malul Mării, în partea: 
de E. a comunei și a plășei.. 

Portiţei (Gura-), deschizătură, 
jud. Tulcea, prin care marele 
basin lacustru-matin, format de . 
lacurile Razim, Zmeica, Golo- 
viţa și Sinoe, comunică cu Ma-. 
rea. Această limbă de pămînt, 
acoperită numai cu 2,3 m. de - 
apa Mării, împiedică intrarea 
corăbiilor de Mare în lacurile .: 
de mai sus; une-ori chiar o- 
prește cu totul comunicarea și 
lacurile devin izolate. 

Porţile - de - Fier, defi/ez, între 
munţii Carpaţi și Balcani, jud. 
Mehedinţi, prin care Dunărea - 
'şi croește drumul la intrarea sa
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"în “Țară. De la Palanca-Nouă, 

ambele laturi ale fAuviului sunt 

înalte, formînd defileuri ce se 

in unul după altul pe o lun.-. 

gime de peste 120 kil. şi unde 
apele sale curg cu mare repe:! 

ziciune printre multele obsta- 

cole,. ce se află. în albia sa, 

Aspectul acestor defileuri e în- 

tradevăr măreț. Apele Dunărei 
pătrunzind în ele- se angajează 

mai întîiă în trecătoarea pericu- 

loasă a Grebenului,. numită şi a 

Porţilor mic de Fier sai Por- 
Țile superioare ale Dunărel, Di- 

ficultăţile navigațiunei provin dar 
" din stîncile numeroase de sub 

apă, saii apărind cu colții ascu- 
țiți d'asupra apei, în cit a tre- 
buit lucrări de rectificare con- 

stînd în canaluri adinci de 4 m, 

pentru a permite circulația va- 

poarelor; trecînd d'aci Dunărea 

se lărgește şi formează basinul 

Milonovatz, unde ajunge a avea 
o lățime de 1400 m. şi aci, prin 

o întorsătură bruscă, Dunărea 

intră în gitul strimt al Caza- 

nului, care pare o uriașă tăe- 

tură făcută în stîncă și unde 

apele sunt înghemuite între două 
înalte ziduri de stînci verticale. 

Aci, adîncimea ei e foarte mare, 

așa că în unele locuri ajunge pănă 

la şo m., cu un nivel de 26 metri 

mai jos ca acela al M.-Negre; 
curentul apei are însă o putere 

formidabilă. După eşirea sa din 

acest defileii, Dunărea intră în 

renumitul defileii cunoscut sub 

numele de Gherdapuri sai Por. 

Hlemari de Fier. In acest defileă, 

cu toate că malurile sale sunt mai 
„puţin măreţe și abrupte ca acelea 

din strimtorile Cazanelor, totuşi 

din cauza nenumăratelor stînci și 
„vultori, aceasta este cea mai 

periculoasă regiune a fluviului, 

Incă de la 1830, sub impul- 

«sia contelui Szechenyi, s'a făcut 

un plan complect pentru regu- 

larea cursului Dunărei.   

GL. 

“Tractatul de la Berlin, între 

altele, a pus îndatorire monar- 

hiei Austro-Ungare a curăţi 

albia Dunărei. de periculoasele 

stinci de la Porţile-de-Fier, care 

- mare parte a anului îngreunată 

atit de mult navigația fluviului. 

In 1890 s'a .adjudecat între- 
prinderea, graţie inițiativei mi- 

„nistrului de comerciii din Buda- 

pesta, d. Baross. In Sept. 1890 

prima stîncă fu svirlită în aer, 

în fața reprezentanților oficiali 
ai Austriei, Ungariei şi Serbiei. 

După o muncă de șase ani 

"și cu sacrificii de zeci. de mi- 

lioane (aproape 45 mil. lei), 
această gigantică întreprindere 

a fost dusă la bun sfirşit, şi 

ast-fel în Septembre 1896 s'a 

inaugurat cu multă pompă des- 
chiderea acestui canal, de către 

Maiestatea Sa Impăratul Franz 

Iosef, însoțit fiind de M. S..Re-' 
gele Carol 1. 

Porţile-qe-Fier (Porţile-de-A- 
ramă), două movile, în jud. 
Buzăii, com. Zilişteanca, situate. 

pe malul riului Cilnăul, la ex- 
tremitatea de E. a podului de 
peste această apă. 

Porumbarele, roșie, în jud. Bu- 

zăti, com. Mizil, în întindere cam 

de 200 hect., mai toate arabile. 

Porumbeilor (Lacul-), ac, în 

jud. R.„Sărat, pl. Orașul, com. 

Coteşti. Conţine caracudă, ce se 

consumă în comună. 

Porumbiştea, saţ, în jud. Con- 

stanţa, pl. Hirşovă, pe terito- 

riul com. Eni-Sarai şi Girlici, 

Se mărginește la E. cu dealul 

Carapelit-Bair ; la N., cu dealul 

Cișla-la-Țirea ; la V., cu Valea- 
- cu-Mărăcini și Dealul-Cilibiului 

și la $., cu Valea-Mezarlic și 
Dealul-Balgiului. E străbătută 

de drumurile comunale Girlici-   

_POSADA 

Carapelit și Eni- Sarai- Rah- 
man. :: 

Porumbiţa, fiserică, în jud. Bu- 

zăii, com. Gura-Sărăţei, căt. Nen- 

ciuleşti-Sărata, situată pe un fru- 

mos pisc acoperit de vii şi pă- 

dure, despre care se. mențio- | 

nează încă din secolulal XVII-lea. : 

Intiiu a fost construită de lemn 

de Mateiă al Bulibașii; în anul 

1933, afost reedificată de Clu- 

cerul Dimitrie sin Constantin. 

(Jugă-Urs) și soția sa Margareta. 

Porumbul, Zea/, pe teritoriul'sa- . 

tului Ghermănești, com. cu a- 

celaşi nume, pl. Podoleni, jud. 
Fălcii, în partea de E. 

Porumbul, 'gea/, ramificare a 

dealului Lohanul, care se în- 

tinde pe teritoriul com. Iepu- 
reni, pl. Prutul, jud. Fălciiă, în 

„ partea de E. a satului Iepureni. 

Porumbul, gîr/ă, jud. Dolj, pl. 

Băileşti, com. Negoiul, prin care 

balta Cotlova se scurge în balta 
Renea. 

Posada, sa:, făcînd parte din 

com. rur. Comarnicul, pl. Pe- 

leșul, jud. Prahova, cu o popu- 

laţie de 207 locuitori. E situat 

la poalele muntelui Floriul și 

coprins între văile Prahovei (V.), 
Conciul (N.) şi Floriul (S.). 

Posada, zrecătoare, în 'Transil. 

vania, jud. Prahova. 

Posada, loc îzolat, la N. de 

com. Cheia, plaiul Cozia, jud. 

Vilcea. Aci, mai înainte, era tre- 

cere peste munte către Austro- 
"Ungaria. 

Posada, zpzaute, -la E. de com. 

Bătrini, plaiul Teleajenul, jud. 
Prahova. Pe timpul domniei lui 

Alexandru- Ghica-Vodă era a
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doua 'controlă vamală şi reșe- 

dința căpitanului de plăeși. 

Prin veacul al XVI-lea, p'aci 
era drumul (o potecă îngustă 
abia cît putea merge omul că- 
lare) de. la Timiș la Comar- 
nic. Pe aci se transportaă măr- 

„ furile din Brașov, pe cat, pănă 
" la Cîmpina, de unde se încăr- 

"caii în chervane. 

Posada, deal, cu piatră calca- 
„roasă, la N. de Rucărul, jud. 
Muşcel, aşezat pe şoseaua care 

„merge la frontieră. De aci, rîul 
“ Dimboviţa — își lărgeşte albia, 

străbătind basinul terțiar al 

Rucărului. Se susține că locul 

satului Rucăr a. fost la început 

'« (înainte: de 1600) pe lunca de 

sub Posada, unde se văd şi azi 

niște ruine de case şi de o bi- 

sericuţă, ce se numește Biserica 

Jidovească, pe ruinele căreia s'a 

ridicat biserica creştină. In rui- | 
“nele de sub Posada s'au aflat 
săgeți și alte antichități dace, |! 
romane și tătare. 

 Poseşti, com. rur., jud. Prahova; 

"plaiul Teleajenul, situată pe am. 

bele maluri ale gârlei Zeletinul, 

-la 43 kil. de capitala judeţului 

și la 15 'kil. de reşedinţa plășel. 

Mai înainte de venirea Tăta- 

rilor, com. Poseşti se afla si- 

“tuată mai spre N., în mijlocul 

cîmpiei Zeletinul, cu numele de 
" «Siliştea». Cu venirea Tătarilor, 

locuitorii s'ati împrăștiat, apoi, 

revenind, s'aii stabilit pe locul 

unde e azi com. Posești, adu- 

cind aci și biserica ce con- 

struiseră din lemn. 
Se compune din 3 cătune: 

Posești, Bodești şi Valea-Plo- 

pului. | 
„Are o populație de 2030 su- 

“flete, din care 337 contribuabili, 
"locuind. în 493 case; 4 biserici, 
două în Posești, una cu hramul 
cAdormirea» și cea-l'altă cu 
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hramul «Sf. Voevozi», 

ghe şi a patra în Valea-Plo- 
pului, cu hramul “Sf. Voevozi, 
deservite de 4 preoți; o şcoală 

„mixtă, care -a fost frecuentată 
în 1899—g9oo de 112 copil; 
2 moră de . „apă. Școală există: 

„aci de la 1836. 

Locuitorii, pe lîngă agricul- 
tură, se mai ocupă cu: dogăria, 

rotăria, tîmplăria, zidăria, dul- 
gheria și .cizmăria.: 

Parte din locuitori sunt MoOş- 
“neni; 178 Ș'aii împroprietărit 
“la 1864, pe moşia moşnenilor, 
din care li s'ai dat 284 hect. Ei 

" posedă: 40 cai, 30 tepe, 843 
boi și vaci, 200 viței, 340 porci, 
50 capre, 1500 ol; 161 stupi. 
“Suprafaţa comunei, cu izlaz, 

- fineţe, locuri arabile și pădure, 
este de 2350 hect. 

In raionul comunei sunt 2 
izvoare de apă minerală. Unul, 

“ce curge în mare abondenţă,: 
izvorînd din muntele 'Topilea, 

„conţine pucioasă; cel-'alt, care 
"conţine “sare, izvorește din mun- 

"țișorul Vermănarea. Ambele sunt 
" în centrul comunei, 

” Aci se fabrică anual pănă la 
„2500 decal. ţuică. 

Comerciul se exercită în com. 

de 8 circiumari. 

Veniturile şi cheltuelile com. 
se ridică la 2785.98 let, 
"E brăzdată prin centru de mun- 
țişorii: Merdeala,-Topilea şi Vir- | 
ful-Mierlei, și spre N.-E., de Ver- 
“mănarea, Cremenișul și Priporul, 
unde se află ridicat un punct 
geodezic. In partea de N. a co- 
munci, în mijlocul Potenei.- Zele- 
tinului, - este .o movilă numită 
Piatra, făcută —'spun bătrînii —. 
de -Tătari. 

E udată de gîrlele: Zele- 
"tinul, Stupinei, Valea- Plopului, 
Valea - Măneștilor și . Bărăciei, 
care toate se varsă în gîrla Ze- 
letinul... 

a treia” 
"în Bodești, cu hramul Sf..Gheor- 

  

' Şoseaua judeţeană Văleni-Po- 

seşti - străbate . comuna în lung, 

+ înlesnind: transportul spre com.. 
. “Tirleşti şi întreg plaiul Buzăului, o 

al -judeţului Buzăului. 

Piscuri sunt: Cremenișul, spre 

NE. și Călineasca spre S., ce 

desparte com. Posești de com. 

“ Tirleşti şi căt. Gogeasca. Pe. 

acești munţișori și piscuri sunt . 

“pășuni de vite. ii 

Poseşti, sar, făcînd parte din 
com. rur..Posești, pl. 'Teleajenul, 

* jud. Prahova. „Ari. e reşedinţa 
comunei. 

Poslar, /ac, în partea de V. a - 
pl. Sulina şi. a com, urb. Chilia- 

Vechie, jud. Tulcea, format de 
lacul "Țihac; are şo hect. întin- . 

dere și conţine pește. 

Posmocul, raz (prival), în în: 

sula: Balta, pl. Ialomiţa-Balta, 

-pe teritoriul comunelor Șoca- 
riciul şi Jegălia, din jud.. Ialo- 

miţa. . 

Posobeasca, zpoșze, în jud. Bu- 

ză, com. Boziorul, căt. Poso- 

beşti; are 150 hect: şi face un 

corp cu sforile Corneanul și 
Dilma. 

Posobeşti, cătuu, al com. Bo- 
ziorul, jud. Buzăi, cu 120 o 
cuitori și 30 case. 

Postăvari, sa, jud. Ilfov. Vezi 
_ Postovari. 

Postăvăria, loc izolat, spre N. 
de apa Pociovaliștea, în cătu- 

nul Corbeanca, pi. Znagovului, 

jud. Ilfov. Acolo, spune: legenda, 

a fost în vechime un tirg; 

pe. la anul 1830 încă exista o 

"casă Tuinată: rămasă din acel. 

orăşel, casă așezată pe: coasta 
dealului Pociovaliştea. Tot pe 

coasta. dealului de la Postăvărie.



'POSTELNICUL 

exista pe la anul 

se crede că în vechime. se fa- 
- brica postavul, de unde și nu- 

mirea aceasta. 

Biserica din acel loc exista 

încă pănă la 1830, însă rui- 
"nată.. Se crede că la'1821, în 

timpul răscoalei lui “Tudor Vla- 
dimirescu s'a ruinat de Turci. 

„Lângă casele proprietăței din 

:căt. Corbeanca există chiar 'as- - 

tă-zi ruine; unde în vechime ai 

fost case, din dreptul cărora se 

spune că era o subterană, care 

mergea la o' distanță cam de: 
30 metri până la. actuala bise- 

rică, numită Căprești, Acea sub- 

terană servea ca loc de apărare | 

în timpul invaziunilor turcești. 

Postelnicul, cătun (tîrlă), în jud. 
Ialomiţa, pl. Ialomiţa-Balta, pen- 
dinte de com. Poiana, situat: 

pe .câmpul Bărăgan. 

Postelnicuţa, sas, în jud. Boto- 
șani, pl. Ştefăneşti, com. Bră- 

teni, în întindere de ş hect; 
în partea de E., pe moșia Ne. 
grescul. 

Postovari (Ştiubeiul - Cluce- 
rului, Canela, Moara), sa, 
făcînd parte din com. rur. Ştiu- 

beiul-Orăști, pl. Dimboviţa, jud. 

Ilfov, situat la N. de Orăşti. 

Spre  V.. trece șoseaua jude- 
ţeană București- Olteniţa. 

Se întinde pe o suprafață de 
1381 hect., cu o populaţie de 
303 locuitori, 

“D-na .Elena Caramaliu are” 

1275 hect. şi locuitorii, 106 hect,. 
Proprietarul cultivă 1075 hect. 

„(75 sterpe, 125 pădure), Locui- 

torii cultivă tot terenul. 

___ Are o biserică, cu hramul 

"<Sf. Gheorghe», deservită de 1 
"preot şi 1 „cintăreţ; 1 heleșteii. 

„ Comerciul se “face de 2 cîr- 

ciumară, . 

"1830 “un | 
coș mare ruinat, pe locul unde 
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-- Numărul vitelor mari 

Poşirceşti, cătun, al com. Gura- 
Nişcovului, jud. Buzăi, cu 130 

" locuitori și 30 case,. 

Poşorcani, si/iște de: sat, “jud. 
Bacăi, pl. Trotușul, pe terito: 

- riul com. Caiuţul, 

Poşta, cătun, al com. Pietroasa- 

d.s., jud. Buzăii, cu 40 locui: 

-tori și 8 case. 

Poşta, cătun, al com. Zilişteanca, 
„jud. Buzăi, cu 520 locuitori și. 

04 case. Se alipește. de: căt. 

Haimanalele. 

Poşta, vechie numire a cătunului 
_ Haimanalele, jud. Buzău, c com. 

Zilişteanca, 

Poşta, vechie numire a cătunului 
„ Băltăreţi, jud. Buzăii, e com. Clon- 
dirul. 

Poşta (Căldăruşa - Jugurerii), 
cătun al com. Colibia, jud. Bu- 
zăi, cu 160 locuitori și 31 .case. 
Are subdivizia Căldărușa, .. 

Poşta, saţ, în jud. Ialomiţa, pl. 
Cimpului, pendinte de com. Băr. 

bulești, situat: pe lunca dintre 
riul Ialomița și pîriul Sărata, şi 

la 3 kil. spre E. de satul Băr- 
bulești, 

Numirea aceasta s'a dat sa- 
tului, pentru-că aici era a staţie 
de poștă. 

Are o populaţune de. 45: fa- 
milii. 

Locuitorii posedă: - 16. cai, 

148 boi, 4 bivoli, 2 asini, 94 

IE porci și 283: oi. 

“Prin acest sat trece şoseaua 

„“ judeţeană București-Urziceni, 

Poşta (Prisiceni --'Turnes - 
cului), saz, . făcînd parte din 

I e de. 

317 şi al celor mici, de 676. .. 

  

POȘTA 

- com, rur, Buda-Prisiceai, pl. Sa- 

- barul, jud. Ilfov. Aci este un 

“pod pe vase peste riul Argeșul. 
Iarna, când rîul înghiaţă, comu- 
nicaţia se întrerupe și locui- 
torii ocolesc spre a trece pe la 

Malul-Spart. 

Se întinde pe o suprafaţă de . 
212 hect., cu o populaţie de 99 

locuitori. 
"D- N. Turnescu, proprietar, 

„_are 200 hect., iar locuitorii au” 

"12 hect. , 
Numărul vitelor mari e de 

-57 şi al celor mici, de 134. 

“Poşta, saz, lăcînd parte. din com. 
" rur. Știubeiul-Orăști, pl. Dim- 

boviţa, jud. Ilfov, situat la N.- 

E, de Orăști, pe țărmul drept 

al riului Dimboviţa, aproape de 

unde Valea: Pasărea se varsă 

în Dimboviţă. 
Se întinde pe o suprafață de 

433 hect., cu o populaţie de 65 
locuitori. 

Academia Romină, moșteni- 

toarea Casei Otetelișanu, are 

395 hect. și locuitorii, 38 hect. 

„. Proprietara cultivă prin aren- 

dașii săi 275 hect. (75 sterpe, 

45 pădure). Locuitorii cultivă. 

tot terenul. 

"Numărul vitelor mari e de 
103 şi al celor mici,. de 76, 

Poşta, saz, jud. Iifov, pl. Nego- 
ești. Vezi Negoești-Poșta. 

Poşta, saz, în jud. R.-Sărat, pl. 

Riîmnicul-d.-s, cătunul com. Zgir- 

ciți, Aci mai înainte era o 

„poştă de cai, pe rîul Oreavul, 

la 500 m. spre $. de cătunul 

de reşedinţă, 

Are o întindere de 200 hect,, 

cu o .populaţie de 35 familii, 

saii 209 suflete, din .care 48 

"contribuabili. 

Poşta, sa, cu 93 locuitori, făcînd 

„parte din com. Gohorul, jud. Te-



POȘTA 

cuciii, situat pe șoseaua ce duce 
din Tecucii la Birlad. Aci era. 
mai înainte o staţiune a tră- 
surilor de poștă ce plecaii din 
Tecuciă spre Birlad, 

Poşta, sa/, cu 356 locuitori, în 
jud. Tulcea, pl. Isaccea, com. 
Teliţa, situat în partea de E. 
a plășei și de S.-E. a co- 
munci, pe ambele maluri ale 

" pîrtului Teliţa, la 7 kil. spre 
S-E. de reședință. 

Are o întindere de 1200 hect,, 
din care 12 hect. vatra satului, 
186 hect. ale locuitorilor și res- 
tul al Statului. 

Poşta, fost sat, jud. 'Tecuciii, pe 
drumul ce merge din Tecuciiă 
la Focșani. Aci era un conac 
al drumeților, inainte de a trece 
Siretul, 

Locuitori! acestui sat s'a 
mutat în satul Furceni. 

Poşta, sulurdie, în partea de S, 
a orașului Buzăi, jud. Buzău, 
pe locul unde era mai înainte 
stațiunea poștei Buzăi. 

- Poşta, fostă stajie de poștă, jud. 
Suceava, în dreptul satului Tă- 
tăruşi, 

Poşta, /oc de pășune, în jud. Vil- 
"cea, com. Horezul, numit în ve- 

chime Trăistari. Numele de poșta 
îl are pentru că aci Staţionaii 
caii poștei mai înainte, 

Poşta, movilă, situată la N, de 
com. Mihaiui-Bravul, pl. -Balta, 
jud. Brăila, la 6—700 m. de 
reședința comunei. Ceva mai. 
la E. se afla mai înainte a 5-a 
stație a vechiului drum Brăila- 
Călăraşi. 

Poşta (Alexandreşti), moșie, 
în jud. Buzăii, com. Pietroasa- 

- d„s.; are 530 hect,, din care   
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278 hect. pădure, restul ară- 
"tură şi vii, 

Poşta-Elanului, sas, în centrul 
com. Mălăeşti, pl. Mijlocul, jud. 
Fălciă, situat pe valea piriului 
Elanul și pe şesul Elanului, pe 
o suprafață de 2864 hect., și 
cu o populație de 80 locuitori. 

Poşta-Spinoasă, loc izolat, lîngă 
satul Spinoasa, com. Birleşti, 
pl. Bahluiul, jud. Iași, unde în 
vechime a fost stație poștală. 

Poşta-Vechie, cătun (tîrlă), în 
jud. Ialomiţa, pl. Ialomiţa-Balta, 
face parte din com. Cosîmbești, 
și este situat pe Bărăganul, pe 
moșia Popești. 

Poşta-Vechie. Vezi Oracul, pl. 
Znagovul, jud. Ilfov. 

Poşta-Vechie, /0c 7solaz, jud. 
Tecucii, între Tecucii și Iveşti, la 
2 kil. spre S. de satul Barcea, 
Aici staționaii trăsurile care ple- 
cau din Tecucii spre Galaţi, 
înainte de construirea liniei fe- 
rate Tecucii-Galaţi. 

Poşta-Vechie, suburbie, a ora- 
şului Birlad, jud. Birlad, situată 
în partea de S.E. a orașului. . 

Poștea. Vezi Poşta, 

Poştei (Dealul-), dea/, jud. Iași, 
pl. Copoul, com. Movileni; se 
întinde la S.-V. de satul Romi- 
“neşti. Coasta sa de V. se lasă 
pănă în apa rîului Bahluiul. La 
poalele lui, în drumul Iași-Bo- 
toșani, era în vechime - stația 

„poștei. 

Poştei (Dealul-), ramificare a 
dealului Norocelul, jud. Iași, pl. 
Bahluiul, com. Birlești. 

Poştei (Dealul-), gza?, în jud. 

  

  

POTCOAVA 

Iași, pl. Stavnicul, com. Mogo- 
șești. 

Poştei (Dealul-), zea/, acoperit 
cu vii, jud. Vasluii, pl. Fun- 
duri, com. Valea-Satului ; se în- 

„tinde pe la S$. satului Grajdu- 
rile. 

Potîngeni, sa/, în partea de V. 
a com. Movileni, pl. Copoul, 
jud. Iași, situat pe podișul dea- 
lului cu același nume, pe o su- 
prafaţă cam de 1538 hect. 

Are o populaţie de 391 lo- 
cuitori; o biserică, zidită dia 
piatră la 1759, de un fost pro- 
prietar, Toma Cozma. 

Vite: 308 vite mari cornute, 
34 cai, 747 oi şi 43 rimători, 

Potirlaci, saz, în jud. Tutova, pl. 
Simila, com. Siîrbi, 

Potcoava, com. rur., jud. Olt, 
pl. Mijlocul, situată pe gârla 
Plapcea, la 25 kil. de capitala 
judeţului şi la 8 kil. de reşe- 
dința plăşei. 

Se compune din 6 cătune: 
Potcoava (Fălcoeni), Broscari, 
Mijlocul, Cîrsteşti, Meşcinești și 
Trufineşti, cu o populaţie de 
2131 locuitori. 

Teritoriul com. se întinde pe 
o suprafață de 3035 hect,, din 
care 100 hect. pădure. 

Are 4 biserici, deservite de 

4 preoți; o școală mixtă, fre- 

cuentată de 60 copii. Școala s'a 
înființat aci în 1867. 
„Locuitorii în maioritate sunt 

moşneni, și se ocupă cu plu- 
găria și păstoria. Ei posedă: 
150 cai, 52 icpe, 540 boi, 15o | 
vaci, 1200 oi, 25 capre şi 400 
porci. „a 

Improprietăriți după legea ru- 
- rală sunt 146 locuitori, pe 503 

hect., din proprietăţile d-lor Bis- 
coveanu, Bălșan, Tomescu, Gă: 

- bunea, Sorescu și Polihron.
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-_ POTCOAVA ? 

. Gomereiul se face: de 10 cîr- 
ciumari. 

Budgetul: com. e la venituri 
“de 5754 lei şi. la - cheltueli, de 
„4983: - lei. Ă 
„O şosea vecinală leagă com. 
- la N-V. cu. Bălțați şi la S-E, 
cu "Valea- Merilor.. O altă reţea 

o pune în comunicaţie la N. cu 
- Birci şi, prin Negreni, cu calea 

- națională Slatina-Vîrciorova, iar 

la S.-V.,, cu com. Perieți. 
“Pe _teritoziul - comunei Pot: 

coava, în partea de S,, și pe 
"„ malul drept al gîrlei Plapcea, 
„_„câre formează-aci un deal mare, 

e situată gara Potcoava, prima 
Staţie a căsi ferate București- 
Vîrciorova, de la Slatina spre 
Piteşti. Două dealuri, de o parte 
şi de alta a gîrlei, . paralel cu 
matca, traversează teritoriul ci, 

"în.partea de S., pe o. distanță 
de aproape 4 kil.. Ele -sunt a- 
coperite cu semănături și fineţe. 

La E. se .mărgineşte. cu riul 

Vedea și.la V. cu piriul Negri- 
Șoara, 'care o separă. de com. 
Bălțați. La N., se limitează cu 
com. Birci. - 

Potcoava, stație de dr. dif, jud. 
- “Olt, pl: Mijlocul, 'căt. Potcoava, 

pe linia. Pitești-Slatina, pusă în 
“circulație la -5 Ianuarie 1875. 
Se află între staţiile Corbul (12,3 
kil.) și Slatina (21,3 kil.), Inăl- 
:țimea d'asupra nivelului: Mării 

Venitul acestei : "e de '196%,21, 
stații pe anul 1896 a fost de 
120715 lei, 18 bani., 

. . 

Potcoava (Fălcoeni), cătun, 
- pendinte de com. Potcoava, pl. 

Mijlocul, jud, Oit, situat pe ma-: 
lul „stîng al girlei Plapcea..E re- 
ședința comunei. Are o popu- 
laţie de 369 locuitori; o bise- 
rică, fondată la 1875 de eno- 
riași și deservită de un preot. 

Potcoava, deal, pe teritoriul com. 

” 64745. Marele Dicționar Geografie, Yol. V 

  

  

Plapcea, .pl. Mijlocul; jid. Olt, 
„ format de malul drept al:girlei. 

Plapcea: Are direcțiunea V.-E. 
și se întinde pe o distanță de - 

„ aproape 4 kil. Pe culmea. lui se 
află gara Potcoava. 

Potcoava, baltă, pe “ sesul Pru- 
tului, lingă satul Probota, com. 
Cîrniceni, pl. Turia, jud. Iași. 

Potcoava, /a6,. în jud. Tulcea, 
pl. Sulina, pe teritoriul Com. . 
rur. Cara-Orman, situat în par- 
tea centrală a plășei și. cea es- 
tică a comunei și format de Lacul. - 
Roșu, cu care comunică prin o 
girliță ; e înconjurat cu stuf și 
conţine peşte. - 

Potcoava, + moșie a statului, pen- 
dinte de mănăstirea Negoești, 
jud. Ilfov, care, împreună cu 
Luica-Mitreni a mănăstire! Mi- 
haiă. Vodă, se arendează cu 5 5200 
lei anual. 

Potcoava-Mare, 42/7ă, pe şesul 
Jijiei, jud. Fălciii, pl. Podăleni, 
com.. Isaia, formată din vărsă- 
tura Jijiei. ” 

Potcoava-Mică, Za/tă, pe şesul 
Jijiei, jud. Fălciă, pl. Podoleni, 
com. Isaia. 

Potcoavele, lac, în insula Balta, 
pl. Ialomița-Balta, jud. Ialomiţa, 
pe teritoriul comunelor Stelnica 
și Fetești. 

Potecul, Jost schit. de "călugări, 
în. jud. Buzăă, com, Niculeşti, 
căt. Merei, pe colina Potecul. * 

Poteiul, insulă. şi piete de gra: 
" nifă pe Dunăre, în dreptul sa- 

tului cu același nume, jud. Ro. 
manați, | 

Potetul Con. Tur. în S.-V. pl. 
Balta- Oltul-d. În jud. Romanați, 

  

  

| POTIRNICHEASA 

formată numai din 'sătul cu a- 
'celași nume, situată pe șoseaua 
Bechet-Corabia, unde se ob- 
servă. coline de nisipuri aduse 

„din spre Sadova (Dolj), la 23 
“ki. spre V. de Corabia și la 38 
kil. spre S. de Caracal. Altitu- , 
dinea terenului d'asupra  nive- 
lului Mării e de 62 m. . 

Are o populație de 872 lo- 
cuitori; o biserică, cu hramul. 
Adormirea  Maicei Domnului, 

„deservită de 1 preot şi 2' cîn- 
tăreți; o școală mixtă, frecuen- 
tată de 41 copii; 5 cîrciumi, 

Locuitorii posedă: 7s1-vite 
mari, 2200 vite mici și 9ş2 ri- 

mători. 

" Budgetul com. e la venituri 
de 2827 lei și la cheltueli, « de 
2306 lei. 

Potelul, lată întinsă, formată 
de vărsarea Dunărei, Se întinde . 
la E. decom. Ianca pănă la orășe- 

“lul Corabia, ocupind colțul de 
S.-V. al pl. Balta-Oltul-d.-j., jid. 
Romanați. Are mai multe insule. 
Conţine foarte. mult pește. 

Potelul, cu balta Ianca și Ho- 
tarul, moșiz ale statului, în jud. 
Romanați, cu o arendă “anuală 
de 189000 lei. . 

Potelul (Mănăstirea Bistriţa), 
Pădure de 510 pog., pe pro- 
prietatea Potelul, cu balta Ianca 
și Hotarul, lingă com. Ianca, pl. 
Balta- Oltul-d.-j., jud: Romanați, 

Potigratul, sat, făcînd. parte din 
com. .tur, Gorgota, pl. Crivina, , 
jud. Prahova. 

A fost staţie de cai de poștă - 
pe drumul Bucureşti “Ploești. 

Potirnichea, cătun (tra); făcînd 
parte din com. rur. Tonea, jud. 
Ialomiţa, pl. Borcea, 

Potirnicheasa, moşie, în jud.
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Buzăii, com. Zilişteanca, căt. 

Haimanalele. Are 67 hect. ara- 

bile, Face un corp cu Rincio- 

geasca, de 115 hect., proprie- 

tate în devălmășie a moșnenilor 

Potirnichești și Rinciogi. 

“ Potirnicheşti, sub-divizie a căt. 
Pirscovul, jud. Buzăă, com. Pirs- 

covul. 

Potlogea, moşie, în jud. Buzăii, 

com. Beceni, căt. Ocea, proprie- 

tate a moșnenilor Patlogea saii 

Ghiţoi. Are 192 hect., din care 

27. hect. pădurea Ocea, 

Potlogeni, sat Damuri, com. 

ur.» formată numai din satul cu 

același nume, la E. pl. Balta-Ol- 

tul-d.-j., jud. Romanați, situată 

lingă Olt, între comunele Ci- 

lieni și Tia-Mare, la 15 kil., spre 

N.-E., de Corabia și la 32 kil,, 

spre S.-E., de Caracal, pe şo- 

seaua Izlaz-Stoenești, Altitudi- 

nea ierenului d'asupra nivelu- 

lui Mării este de 65 m, 

Are o populație de 118 fa- 

milii, sai 863 suflete; o bise- 

rică, cu hramul Sf, Nicolae (1863), 

deservită de 1 preot și 2 cîn- 
tăreți; 2 cîrciumi, 

Locuitorii posedă. 756 vite 

“mari cornute, 1940 vite mici și 

374 porci. 

Budgetul com. e la venituri 

de 2635 lei și la cheltueli, de 

2570 lei. 

"Pe aci trecea vechiul drum 
roman care, pe malul Oltului, 

mergea de la Izlaz la Romula. In 

spre V. de sat se vede o măgură 

mare, făcută din timpuri vechi, 

Potlogeni - din - Deal, sas, jud. 

_ Dimboviţa, pl. Cobia, com. Pie- 

troaia. 

Potlogeni-din-Vale, sa/, jud. 

Dimboviţa, pl. Cobia, com, Pie- 
„troaia.   
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Potlogi, mahală, jud. Dolj, pl. 
Amaradia, com. A mărești, satul 

Amărăști. 

Potlogi-Rurali, com. rur., jud. 

Dimboviţa, pl. Bolintinul, si- 

tuată pe cîmpie, la 12 kil. spre 

-S. de Titu. In raionul comunei 

este un heleşteii; spre E., piriul 

Răstoaca, peste care este un 

pod şi la o mică depărtare 
spre V., riul Argeșul. 

Se compune din două cătune: 
Vlăşteni și Potlogi-Rurali, cu o 

populație de 2482 locuitori. 

Are două biserici, una în 

Vlăşteni și cea-laltă în Potlogi- 

Rurali ; o școală mixtă ; o moară 

cu aburi, 

Se învecinește la E. cu Ro- 

minești; la. V., cu Argeșul; la 

N., cu Văcăreşti-de-Răstoaca; 

la N.-V., cu Crovul şi la S., cu 

Găiseni. De Rominești şi Văcă- 

rești-de-Răstoaca se desparte 
priri piriul Răstoaca, iar de 

cele-lalte, prin cîmpii şi păduri, 

unindu-se: cu toate prin șosele 
comunale. . 

Potlogi-Urbani, co. urb., jud. 

Dimboviţa, pl. Bolintinul, si- 

" tuată în mijlocul celei de sus, 

pe cîmpie şi învecinîndu-se mai 

la toate punctele cardinale cu 

com. Potlogi-Rurali. Are 309 

locuitori, așezați pe trei strade: 

Valea-Cojocarul, Visterescul şi 

Măcelarul, ocupindu-se cu co- 
merciul și industria. - 

In raionul comunei se află 

ruine din vechile palaturi ale 

lui Constantin Brâncoveanu. Aci 

"se presupune a fi ruine din tim- 

purile Romanilor. Se crede de 

asemeni că pe. malul stîng al 

Argeșului, ar fi fost vestita ce- 
tate romană Amurgium. 

Potmelţul; sa, jud. Dolj, pl. 

Jiul-d.-s., com. Mihăiţa, cu o 

populație de 403 snflete, locuind   

" POTOCENI-DE-SUS 
. . . * 

- 

în 76 case şi 10 bordee. Areo 
biserică și o circiumă. 

Potmelţul, - moșie particulară, 

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

Mihăiţa, aparținînd d-nei Eufro- . 

sina Sulioti. Are pădure pe dînsa. 

Potmelţul, zădure particulară, 

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

Mihăiţa, în întindere de 179 

hect. Aparține d-nei Eufrosina 

Sulioti şi e populată cu ceri, 
jugaștri, frasini, ulmi şi mai cu: 

seamă girnițe, 

Potoceanca, sa, făcînd parte - 
din com. rurală Bobeşti-Bălă- 

ceanca, pl. Dimboviţa, jud. II- 

fov, situat la S-E. de Glina- 

Gherman, pe malul drept al: 

rîului Dâmboviţa. Aproape de 

toate părțile e înconjurat de 
dealuri. , Nu 

Se întinde pe o suprafață de 

538 hect., cu o populaţie de 

122 locuitori. o 

D-i 1. Paplica, proprietar,are 

478 kect. și locuitorii, 60 hect. 

Comerciul se face de 1 cîr- * 

ciumar, 

Numărul vitelor mari e de 

I16 şi al celor mici, de 170. -- 

Potoceni-d.-j. (Greci-de-Bu- 
zău), cătun, al com. Mărăcineni, 

jud. Buzăi, 'cu 260 locuitoii şi - 

46 case. 

Potoceni-d.-ij., moţie, în jud. 
Buzăi, com. Mărăcineni, căt. 

Potoceni-d.-j.; are '3850 hect,: 

din care 340 hect. arabile, 22 

hect. grădini de zarzavat și 18 
hect. crivină. . 

Potoceni -de-Sus' (Puţintei), 
cătun, al com. Mărăcineni, jud. 

Buzăii, cu 210 locuitori şi 44 , 

case. ” 

Potoceni-de-Sus, moșie, în jud,
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"Buzăii, com. Mărăcineni, căt. 
Potoceni-d.-s.; are 240 hect., 
ârături, grădini de “zarzavat, . 
crivină şi izlaz, E 

Potoci, sat, în jud. Neamţu, com. 
Buhalniţa, pl. Piatra - Muntele, 

situat în stînga riului Bistriţa. 
Are! o populaţie de 265 su: 

flete; 4 mori de apă. -. 

Vite: „5 cai, 32-bof, 18 vaci, 

7 rimători, 31 junci şi 862 oi. 

Locuitorii se ocupă mai mult 

„ cu plutăria, 

Potoci, mante, situat între co- 

munele Buhalniţa, și Pingărați, 

“jud. Neamţu, pl. "Piatra-Mun- 
tele; formează o legătură cu 

ramura Pingăraţi şi Botosul, fă- 

cînd parte din grupa munţilor 

Bistriţei-Moldovei. i 

Potoci, pădure, în com. Buhal- 

nița-Pingăraţi, pl. Piatra -Mun- 
tele, jud. Neamţu. Are o întîn- 

dere de 1875 pog., coprinzin- 

du-se şi pădurea de_pe moșia 

Pingărăciorului. - 

Potoci-Bistriţei, trup de pădure, 
în jud. Neamţu, com. Buhalniţa, 

pl. Piatra-Muntele, proprietatea 

statului, care o arendează cu 

5211 lei anual. 

Potopelul, zizriz, în jud, Gorj, 
plaiul Novaci; izvorește din 

Fintina-lui-Costache, la. E. de 

com. Prigoria și se varsă în 

Cilnicul. 

Potopinul, căfuu, situat în par- 

tea de N. a com. Dobrosloveni, 

pl. Ocolul, jud. Romanați, pe 
şoseaua naţională Corabia-Riul- 

Vadului, la 9 kil. de Caracal, 

și în apropiere de gara Ro- 

mula. Altitudinea terenului d'a- 

supra nivelului Mării este de 
142 :m. 

Are o populaţie de 70 fa- 
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mniliă, sâti 307 suflete; o biserică, 
cu hramul Sf. Grigorie (1867), 
deservită de 1 preot și 2 cîn-. 

- tăreți. 

Potopinul, -mpoşie a statului, - în 
jud. Romanați, pl. Ocolul, lîn- 
gă com.: Dobrosloveni, cu o 

"arendă anuală de 3580 lei; âre 
o pădure de 598 pog., pendinte 
de mănăstirea Bistriţa. 

Potopinul, vale, începînd spre 
N.-V. de satul Potopinul, pe care 
îl străbate și terminîndu-se în Va- 
lea-Oltului, jud. Romanați, com. 
Bistriţa. 

Potopul, ziriă, jud. Dimboviţa, 
izvoreşte din dealurile și pădu- 

rile comunei Cîndeșşti ; , curge 

spre $., prin pl. Dimboviţa, se 
întoarce spre S.-E., prin plasa 

„ Cobia; trece în cursul săi prin 

raionul cătunelor Greci, al com. 

"Boţești, Scheiul și Telești, ale 

com. Ludești; trece pe lîngă 
Ludeşti, Hulubești și Valea-Ca- 

selor; apoi în pl. Cobia trece 
pe lingă comunele Valea-Mare, 
Gura-Foii, Găești, Dragodana 

şi, mai la vale 'de |Dragodana, 

cam lingă com. Cuparul se varsă 

în pîriul Răstoaca. In cursul săii 
„primeşte mai mulți afluenți: Va. 

lea-Butoiului, Valea-Cobia și alții. 

Potoroiul, zrup de moșie, în jud. 
Neamţu, pl. Piatra-Muntele, com. 

Buhalnița, situat lingă moşia 

Buhalniţa și Izvorul-Alb și Sec. 

Potreşul, za/hala, făcînd parte 

din com. rur. Slătioara, plaiul 

Horezul, jud.. Vilcea, situată în. 

parte de V. a comunei și udată 

de piriul Ciupa. Are o biserică, 

numită a Cociobilor, fondată la 

anul 1802 de vătaful 1. Urșanu 

şi Popa Radu. 

Potrojani, zechie numire a sa-   

POTUR 

Zidul Ostroveni, jud, Dolj, pl. 
 Jiul-d, -Î., com. (Grindeni. 

" Potroj ani, vechie numire- a mo- 
șze? Grindeni, . jud. Dolj, plasa 
Jiul-d.-j., com. Grindeni. 

Potropeşti, saz, în partea de N.. 
E., a com. Tăcuta, pl. Mijlocul, 

jud. “Vasluiă, așezat parte pe 
valea Cujbei, iar parte pe deal, 
și străbătut de pîriul. Cuţigna. 
Are o suprafaţă de 240 hect,, 
„din care 74 hect. pădure şi-89 
hect. loc de cultură, fineț, imaș, 

proprietatea statului și 77 hect.,. 
ale' locuitorilor. 

Are o populaţie de 41 fam., 
"sai 208 suflete; o biserică, fă- 

cută la 1804 de Maiorul Duca. 

Satul și moșia sunt proprie- 

tatea statului. și a locuitorilor 

împroprietăriți după legea ru- 

rală, | 

Locuitorii posedă: 10 pluguri 
„Şi 24 care cu boi, 2 pluguri și 

1 căruță cu cai; 17 cai, 100 

“vite mari cornute, 34 oi, 2 ca- 

-pre, 7 rîmători ; 16 stupi cu 
albine. | 

Potsolul, ziriz, izvorește de pe 

teritoriul satului Poiana - d. -s,, 

jud. Vasluiă, com. Girbeşti, pl. 

Funduri, şi mai jos se varsă în 

stînga piîriului Șacovăţul, 

Potur, Con. rur.p așezată în 
partea de S. a judeţului Tulcea 
şi cea de E. a plășei Istrul, pe 
piriul Beidant. 

Se mărginește la N. cu com. 

Ciamurli-d.-s, și Ciamurli-d.-j. ; 
la V., cu com. Beidant; la S, 

„cu comunele Casap-Chioi și Co- 
gelac și la E., cu lacul Goloviţa. 

Relieful solului ţine de regi-. 

unea dealurilor, printre cară dis- 

tingem: dealul Eniceri (147 m.), 

“Cara-Burun, la N.; dealul Mo- 

vila-Mare (116 m.), la S.; dealul 
Maadem- Bair (104 ma), la E.,
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acoperite toate cu fineţe: şi se- 
mănături; dealul Haidan, la $.- 

V., acoperit cu pădure. 
Movilă mai însemnată e Ha- 

mamgi (104''m.), la S.V. 

Apele cari udă comuna sunt: 
piriul Slava:Rusă la N.; piîriul 

Beidant, numit pe aci și Potur 

sau Hagi-Avat, prin mijloc, tre- 

cînd prin cele două cătune ale 

comunei; valea Dealului-Mare, 

"la S; O parte din lacul cel mare 

Goloviţa se află la E, comunei. 
- Cătunele cari formează com. 

sunt: Potur, reşedinţă, la V., pe 

ambele maluri ale piriului Bei- 

dant; Hamamgi, la E., pe malul 

stîng al pîriului Potur sai Va-" 

lea-Ciamurli, 

Intinderea comunei e de 6800 

hect., din cari 144 hect, vatra 

satului, 4100 hect. ale locuito- 

rilor, 2556 hect. ale statului. 

Populațiunea, compusă mai 

mult din Bulgari, este de 244 

familii, sai 1246 suflete, din care 

260 bărbaţi şi 238 femei, 

Calitatea pămîntului este fa- 

vorabilă agriculturei. 

Locuitorii posedă 112 plu- 
guri; 3800 capete de vite. 

Budgetul com. e la venituri 

de 8200 lei și la cheltueli, de 

7900 Iei. 
Drumurile care brăzdează co- 

" muna sunt: calea naţională Tul- 

cea-Constanţa, pe la E., pe lingă 

Hamamgi ; căi comunale la Sari- 

Mit, Casap-Chioi, Cogelac, Bei- 
„dant și Ciamurli. 

Are 2 biserici: una în Potur, 

cu hramul Sf. Apostoli şi cea- 

Valtă în căt. Hamamgi, cu hra- 

mul Acoperămîntul-Maicii-Dom- 

nului, ambele făcute de locut- 

tori în 1868 şi 1872 și desetvite 

de 2 preoţi şi 3 cîntăreţi; 2 

şcoale, cîte una în fie-care cătun, 

frecuentate de 122 elevi. 

Potur, saf, așezat în partea de 

$. a judeţului Tulcea și cea   

centrală a plășei Istrului și a 

com. Potur, al cărei cătun de 

reşedinţă este, pe ambele ma- 

luri ale piriului Beidant sati Po- 

tur, Are o întindere de 112 

hect, 
Populațiunea e mai toată bul- 

gărească. - 

Acest sat a suferit mult de 

la bașbuzucii Tătari în timpul 

războiului de la 1877. 

Are o biserică și o școală. 

Pe la E. trece drumul naţional 

" 'Tulcea-Constanţa, 

Potur, zîrii, în jud: Tulcea, pl. 

„Istrului, pe teritoriul comunelor 
rurale Ciamurli-d.-s. și Potur. 

Izvoreşte” sub numele de Valea- 

Satului, din poalele de S.-E. ale 

dealului Ciamurli; curge spre 

S., în o direcţie de la N.-V. spre 
S.E., brăzdind partea de N. a 

plășei și a com. Potur și pe cea 

de S. a com. Ciamurli; trece 

prin acest sat, și, după 9 kil. 

de curs, se. varsă în pîriul Bei. 

dant, pe stinga, lingă satul Ha- 

mamgi; malurile sunt înalte și 

ripoase. 

Povernei (Valea-), zâ/cea, în 
jud. Mușcel, com. Conţești, pl. 

Argeşelul; se “varsă în rîul Ar- 
geş, la S. de moara d-lui St, 

Perieţeanu-Buzăi. 

Pragul, colină, în jud. Buzăii, 

com. și căt. Monteorul, acope- 

rită de pădure. Pe sub dinsa 

trec tuburile ce duc păcura de 

la sorginte în fabrica de la gara 

Monteorul. Pe culmea sa sunt 

nişte ruine numite Cetatea. 

Prahova, Judeţ, care se mărgi- 

nește la N. cu Transilvania, de 

care se desparte prin culmile 

munților 'Tătarul, Piatra-Lapte- 

lui, Măgura - Siriului, Zănoaga, 

Curul-Roșu, Cheia, Bratocea, Ba- 

beșul, Bobul.-Mare, Bobul-Mic,   

" Predelușul, Muşiţa, Clăbucetul, 
Predealul, Omul, Virful-cu-Dor, 

Caraimanul, Piatra- Arsă, Furnica 

şi Păduchiosul. 

La V. se mărginește cu jud, 

" Dimboviţa, de care se desparte 

prin șire de munţi și dealuri 

ale Carpaţilor și rîul Cricovul- 

Dulce, și la S$., cu plăşile Zna: 

govul și Mostiștea, din jud. Ilfov, 

de care se desparte.prin riurile 

Ialomiţa, Prahova şi: Cricovul: 

Sărat, 

La E. se. mărginește'cu plă- 

șile Tohani, Sărata și plaiul 

Buzăului, din jud. Buzăul, prin- 

tr'o linie ce pleacă de la S. spre 

N.-V. și care merge pe la E. 

de com. Adincata, Fulga, Col- 

ceagul, Fintinelele, Vadul-Săpat, 
Călugăreni, Tătarul, Chiojdean- 

ca, Salcia, Cărbunești, Tirleşti, 

Star-Chiojdul și pănă la vama 

Buzelor. 

Întinderea teritorială a jude- 

ului Prahova este de 487813 

hectare. 

Clima județului, în partea 

muntoasă, este aspră în timpul 
iernei, iar vara ce temperată; în . 

partea, deluroasă și cîmpeană, 
iarna nu e tocmai aspră, deși e 

bîntuită de vinturi violente, iar 

vara e călduroasă. 

Atit la munte, cit şi la cimp, 

aerul este curat şi sănătos, afară 

de unele locuri din partea de 

S.-E., unde adesea bîntue frigu- 
rile, din cauza bălților. 

Geologia județului. Masivul 

“Bucegilor, cea mai însemnată 

catenă de munţi din judeţ, este 

alcătuită din 3 grupe: grupa 

secondară, grupa terţiară și 

grupa quartenară. 

In descrierea Carpaţilor s'a 

arătat diferitele culmi ce for- 

mează malurile Prahovei, cul- 

„mile dela Piatra-Arsă, Furnica 

- și Virful-cu-Dor, Sistemul cre- 

taceii inferior ocupă culmea de 

răsărit a masivului dela Bușteni 

.€
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și Izvoarele.. Diferite. conglome- 
rate numulitice .se observă -la 
culmea Babelor, Colțul-Obirşiei 
și  Șeaua-Omulai. Tot masivul 
Omului și Bucegi nu sunt de 
cît” o. imensă ridicătură calcară, 
care se prezintă, aci în mase 
etajate și în scări uriașe, aci 
în platouri înalte, mărginite prin 
păreți verticali.. 

- Sistemul jurasic este repre- 
'zintat în jud. Prahova prin toate 
etajele sale, dar rar sunt toate 
reunite la un loc. Rocele din 
care se compun stratele sale 
sunt “calcare, cînd” compacte, 

.marmoreene albicioase sai găl- 
„bii, Me 

„* Cretacicul superior: Cnoma- 
- nianul, Turonianul și Senonia- 

nul, sunt foarte bine reprezintate 
în acest” județ și se - caracteri- 
sează prin Orbitolina Concava, 

" Ptychodus latissimus, Inocero- 
"mus labiatus, Micraster, Coran- 
giunum, Micraster Cortestudi- 
narium, Galerites albogalerus, 

Belemnitelia Mucronata și Os- 

trea Vesicularis, fosile din cele 
mai caracteristice. ale acestei 

serii cretacice. 

Tipul de S$. al Eocenului, ce 

ocupă o largă bandă, începînd 
din Ispania și trecînd prin Franţa, 
Elveţia, Italia, Austro-Ungaria, 
Turcia şi Rominia de o parte, 

„Maroco, Algeria, Tunis, Tripoli, 
„ete., de altă parte, prezintă ace- 

lași caracter petrografice și pale- 
ontologic în toată întinderea sa. 
El-a luat. parte la marele -ridi- 

cări ale munților, formînd în ju- 
dețul Prahova virfurile Carai- 
manul și Omul. 

Miocenul este destul de bine 
” reprezintat în acest județ. şi este. 

însemnat prin marea cantitate 

„de sare gemă, lignite, petrol și 

„„.. = ozocherită, pe lingă care trebue 

„- să mai adăogăm existenţa chih- 
" libarului și a sulfului, 

La finele epocei jurasice, în   
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„urma . mișcărei. de ridicare ce 

s'a făcut în Romiînia şi în toată” 

Europa, Insula-Mare eşind şi mai 

mult din apele Mării, a tirit cu 

'Ssine parte din depozitele ju- 

rasice, care, în urmă, ne mai 
acoperindu-se aii rămas ca niște 
insule în şisturile lor cristaline: 

Ast-fel de insule se găsesc şi 
în jud. Prahova, în masivele de 

pe valea Prahovei, de la L.es- 

pezi pănă la Sinaia şi de la 

Bratocea la frontiera Trausil- 

vanici. La finele epocei creta- 

cice s'a produs o nouă ridicare, 
care a. avut de efect scoaterea 

stratelor cretatice de sub apele 
Mării, atit în jud. Prahova, cât 

şi în alte judeţe din Rominia. 

In diferite puncte ale Țărei, 
precum și la Pucheni, jud. Pra: 
hova, s'a găsit silexuri cioplite, 

silexuri lustruite, cuțite sai ră- 

zuitoare și alte obiecte de piatră 
şi de os, industrie a omului 

- quaternar. 

"Prin faptul că la Băicoiul, pl. 

Filipești, există fintîni arzătoare, 

numite de locuitori fierbători, 

clocotișuri şi focuri nestinse, 

reiese că, în această parte, sunt 

îngropate substanțe combusti- 
bile, ca : huila, lignitul și petro- 

„leul, din cari, prin distilare” na- 

turală, se degaje idrogenul pro- 
tocarbonat și iese în unele tim- 

puri ale anului cu apă, produ- 

cînd la eșire un fel'de fierbere 

sai clocotire, ” 
Păduri, — Din punctul de ve- 

dere silvic, j. Prahova face parte 

din circumscripţia IX-a și s'a 
împărțit în 4 ocoale: Văleni-de- 

* Munte, cu reşedinţa șefului de 

ocol în Văleni; Urlaţi, cu reșe- 

"“dinţa în Ploești; Ploești, cu re- 

şedinţa șefului de ocol în Plo- 

eşti, și Sinaia, cu reședința în 

Sinaia. - 
Mare parte din teritoriul ju- 

dețului Prahova e acoperit cu 
păduri.   
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Statul posedă * în jud. Pra 
“Rova 108 păduri cu trupurile 
lor, în întindere de 42521 hect, 

(85042 pog.).. Cele mai mari. : 

"păduri sunt: .. Teşila, ' Vărbila- 
* Păcăloaia, Moreni ; Cocorăști, 

“ Mislea, Mușiţa și Urjugoaia, Ari- 

cești, Cărbunești, Haimanalele,. 

Curul- Roșu, Țintea, Izvoarele,  - 

etc. 

Aoşiile statului. — Statul po- 
sedă în jud. Prahova 46 moșii, 

împreună cu trupurile ce le 

aparțin și afară de cele vindute 
„de veci la locuitori.. 

- Maşini și unelte agricole în jud. | 
Prahova (1893): 52 mașini de 

„-semănat; 33 de secerat şi co- 

sit; 6o de treierat (cu aburi); 
"4 de treierat cu manej; 115 de 

„vînturat; 21 de bătut porumb 

. 

(cu aburi); 44 de bătut porumb. 

(cu manivelă); 5034 pluguri de 

lemn; 4608 pluguri de fier; 

4983 scarificatoare; şo grape 

de fier; 13 tăvăluguri; So mo- 

șoroitoare de fier; 4288 de lemn ; 

27 greble ; 84 mașini de ales 

sămința; 36 mori cu aburi; șI 

cu apă; 2 cu vînt. 

Vite, după statistica din De- 

cembrie 1900: 19901 cai, 108894 
boi şi bivoli, 191716 oi, 10982 
capre, 79902 porci. 

Locuitorii posedă şi 13293 

stupi cu albine (Igor). 

Viticultura. — Cu siguranță 

nu se poate ști epoca de cînd 

a început plantarea viilor în 

jud. Prahova. Date precise lip- 

sesc; se crede însă că plantarea 

dealurilor cu viță datează. de 
3—400 ani, 

Situaţiunea viilor în jud. Pra- 

hova este în genere pe deal, o 

mică parte fiind pe văl și alta 
şi mai mică pe șesuri. 

Viile, în cea mai mare parte 
a dealurilor, sunt expuse spre 

E. și S., afară de viile care se în- 

tindpe Valea-Teleajenului și care 

aii expozițiunea spre V, În cite-va
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localități sunt expuse ' în "toate. 
direcțiunile: 

Solul în genere este argilos, 
argilo-varos, clisos și pietros, 
găsindu-se și fosile pe înălțimi. 

Prăsirea viței se face prin 
viță moartă, prin butași, prin 

viță mustăcită, 

Datul viței depinde de căl- 
durile primă-verei. In regiunile 
expuse spre N. înflorirea se face 
mai tirziă, 

Strugurii încep a se pirgui 
pe la finele lunci lui Iulie. Ma- 
turitatea lor se consideră pe la 

"25 Septembrie. 
Speciile de struguri, ce se” 

cultivă în Prahova, sunt: T&- 
miioasa, Timpuria, Gordinul, Bă- 
şicata, Drăguiasca, Coarna, Tig- 
voasa, Seina, Coarna-Ne eagră, 
Negru.-Virtos și Negru - Moale. 

Ape minerale. — Judeţul Pra- 
hova e unul din cele mai bo- 
gate ale Țărei din punctul de 
vedere al apelor minerale. 

Numai plăşile Cricovul, Pele- 
şul, Prahova și Teleajenul nu- 
mără peste 50 surse de ape mi- 
nerale, cea mai mare parte în- 
trebuințate de suferinzi, de şi 
nu la toate s'a făcut analiza 
apelor. 

Comunele: Apostolache, Gor- 
netul-Cuib, Păcureţi, “Tătarul, 

Udrești, Brebul, Breaza-d.-j., Tir- 

sa, Cornul, Poiana, Prahoviţa- 

d.-j., Adunați, Ocina, Telega, 
Predealul, Sinaia, Cimpina, Slă- 

nicul, Vilcăneşti, și altele, po- 

sedă bogate izvoare de apă mi- 

nerală, conținînd: pucioasă, fier, 

păcură, sare şi iod. 

Mai la toate aceste izvoare, 

circulaţia se poate face cu în- 

lesnire. S'aiă analizat numai a- 

pele de la Brebu (de răp. dr. 

Davila), cele de la Cornul (pro- 
prietatea principului N. G. Bi- 

bescu), cele de la Predeal (pro- 

prietatea M. S. Regelui şi a E- 

forici Spitalelor Civile din Bu-   
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curești), cele de la Slănic, Cîm- 

pina și Vilcăneşti. 

Impărțirea administrativă.— 

Inainte de 1865, jud. Prahova 

se împărțea în 7 circumscripții, 

adică: plăşile Cimpul, Tirgşo- 
rul, Filipești, Cricovul, Podgo- 

ia şi plaiurile “Teleajenul și 
Prahova. 

La 1883, județul a suferit o 

nouă împărțire, iar după legea 

pentru fixarea circumscripţiilor 

administrative, promulgată şi 

pusă în aplicare la 1 Noembrie 

1892, jud. Prahova s'a împăr- 

ţit în ro plăși: Cîmpul, Crico- 

vul, Crivina, Filipești, Tirgșorul, 

Podgoria, Peleșul, Prahova, Te- 

leajenul și. Vărbilăul (v. a. n.). 

„Azi jud. Prahova este împăr- 

„_ţitîn 5 plăși: Cimpul-Tirgșor, Fi- 

lipeşti, Prahova, Teleajenul şi 

Podgoria. 

Capitala județului este ora- 
șul Ploești. | 

“ Budgetul judeţului pe anul 

1900 —901 este acesta: Zecimi: 

venituri, lei 550588, bani 71, 

cheltueli, lei 534520, bani 77; 

Drumuri ; venituri, lei 141568, 

cheltueli, lei 136462. 

Că? de camunicaţie. — Jud. 

Prahova este străbătut: de la 

S. spre N.-V. în toată lungi- 

mea lui, de calea ferată Bucu- 

rești-Predeal, care se oprește la 

gările: Crivina, halta Prahovei, 

Brazi, Ploeşti, Buda, Băicoiul, 

Cimpina, Comarnicul, Valea-Lar- 

gă, Sinaia, Bușteni, Azuga și 

Predealul (frontieră). 

Această cale are în jud. Pra- 

hova, începind de la riul Ialo- 

mița (S.) pănă la Predeal (N.-V:), 

o lungime de 110 kil. , 

O ramură secundară apucă 
de la Buda, spre E., la Slănic, 

oprindu-se la gările Plopeni și Po- 

iana și avind o lungime de 34 kil, 

De la Cimpina spre E. este 

o cale ferată, care merge pănă 

la ocnele de la Doftana. 
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„De la Ploeşti, spre E., este 

calea ferată, ducînd la Buzăi, 

oprindu-se în jud. Prahova la 

gările: Valea - Călugărească şi 

Albești şi avind o lungime în 

Prahova -de 27 kil. 

In total, teritoriul jud. Pra- 

hova are 175 kil. de căi ferate. 

De la Ploești la Predeal dru- 

mul de fier merge tot urcînd, 

Această staţie se află la 940 m. 

d'asupra stației Bucureşti, sai 

870 m. d'asupra staţiei Ploești. 

In acest traect, calea :scoboară 

puţin la Cimpina în Valea-Pra- 

hovei, trecînd acest rii pentru 

. prima-oară, peste un pod lung de 

259m., între Băicoiul și Cim- 

pina. 

Intre Cimpina și Comarnicul 

calea trece încă Prahova de 4 

ori pe niște poduri de 114 m. 

109 m., 96 m., 45 m., afară de 
podul de la Gura-Belii (22 m.), 

Intre Comarnicul și Sinaia 

sunt două tuneluri. 

Calea mai traversează Pra- 

hova de 7 ori între aceste două 

stății pe niște poduri mai mult 

Saii mai puţin lungi, precum şi 

podul de peste Ostrov. 

Intre Sinaia şi Bușteni, Pra- 

hova mai este încă o dată tre- 

cută de cale, care după cea stră- 

bătut tunelul dintre Bușteni și 
Azuga, precum și girlița Azuga, 

ajunge la Predeal. 

Pe lingă calea ferată, județul 

Prahova, mai are următoarele 

căi, bine îngrijite: 

a) Calea naţională Ploeşti- Bu- 

cureşti, care trece prin comu- 

nele Bărcăneşti, Brazi, Pucheni- 

Mari, Poenari-Ralei şi de aci intră 

în jud. Ilfov, pl. Znagovul. 

Din această cale, o ramură 

pleacă din Ploești, străbate Va.-- 

lea-Prahovei şi la vama Predeal 

se uneşte cu şoseaua austriacă | 

la Brașov. Această cale merge : 

“pe Valea-Prahovei şi străbate 

comunele: Băicoiul, Băneşti, Cîm.-
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pina, Breaza, Comarnicul, Si- 
„naia și Predealul. - | 

4) Șoseaua judeţeană Ploeşti- 
Tirgoviștea, care pleacă din Plo- 

| eşti, străbate S.- V. . judeţului 

Prahova, trece prin comunele: 

Tirgşorul - Noii, Dirmonești și 

Mărgineni şi intră în jud. Dim- 
„boviţa. 

c) Şoseaua judeţeană Ploeşti- 
Bratocea, care pleacă din Plo- 

ești, pe barierea. Văleni, și ia 

” direcţia spre N., pe Valea-Te-' 
leajenului, legind mai toate co- 

munele de pe această vale, a- 

dică: Bucovul,. Scăeni, Măgu- 

relele, Văleni-de-Munte, Homo- 

riciurile, Izvoarele, Măneciul-Un- 

gureni şi Pămînteni, trece pe 

lingă mănăstirile Cheia și Su- 

sana și ajunge la vama Bra- 

tocea. - 

d) Şoseaua judeţeană Ploeşti- 
Călărași, care pleacă din partea 

de S.E. a oraşului Ploești, ba- 

riera Rifovului, trece pe lingă 
mănăstirea Ghighiul şi comu- 

nele: Rifovul, Buda-Palanga, Ciu- 
maţi și la riul Ialomiţa intră în 

pl. Znagovul, jud. Ilfov. 

e) Şoseaua naţională spre Mi- 
zil, care străbate toată partea 

de E. a județului Prahova, tre- 

cînd pe la Bucov, Valea-Călu- 
gărească, Albeşti, și prin apro- 

piere: de Tomșani și Inoteșşti și 
apoi intră în pl. Tohani din 

jud. "Buzău. " 

Județul Prahova, grație pie- 

trişului ce se găsește pe toate 

"văile sale, este bine șoseluit, 

în toate direcțiunile. 

- Din istoria drumurilor jud. 

Prahova. — Cu. mult înainte de 
1739, dela Timiș, peste Predealul 

și pănă la Comarnicul, peste 

Orăţii și Posada, era o potecă, 

îngustă abia cît putea merge 

omul călare. | 

Transporturile de mărfuri se 

” făceaii pe cai, pănă la Cimpina, 

unde se încărcat în chervane.   
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Expresiunile de un cal saii o'|: 
" jumătate de cal, ce mai întil- 

nim și astă-zi în comerciul de 

brașovenie, ne reamintesc des- 

tul de vii acele timpuri. 

In ajunul războiului turco- 

ruso-austriac, războiii încheiat 

prin pacea de la 1730, Austria 

trimise salahori prin munţi, pen- 

tru facerea drumurilor, ca să 

poată trece oștile. Și d'atunci 

" datează drumul cel vechiii pen- 
tru căruțe. 

„La 1789, sa reparai şi în- 

dreptat oare-cum acest drum, 

construindu-se peste prăpăstii şi 

văgăune, punți și poduri de 

lemn, primitive; cu toate aces- 

tea comunicațiunea pe şoseaua. 

aceasta, ce traversează munți 

şi stinci uriașe, cra grea și peri- 
culoasă. 

Drumul cel vechii urca de 

la Timiş drept la Predeal şi 

distanța ce se face astă-zi cu 

trăsura în 15—20 minute, se 

făcea p'atunci în cite o jumă- 
tate de zi şi de multe ori în- 

tr'o zi întreagă ; iar de la Pre- 

deal încoace, drumul ţinea albia 
Prahovei, pe alocurea plină de 

bolovani, pe alocurea îngustă 

şi primejdioasă, 

„Prin unele locuri, la trecerea 

peste ape, oamenii construiseră 

poduri de lemn și pentru tre- 

cere încasai de la chirigii taxe. 

Șoseaua actuală, una dintre 

cele mai frumoase și poate una 

dintre cele mai vechi din Țară, 

s'a construit la anul 1846, pe 
timpul domniei lui George Bi- 
bescu. Lucrările șoselei națio- 

nale, precum și facerea podu- 
rilor, au fost conduse de ingi- 

nerul Ruset, asistat de inginerul 

Delejanu. 
Prin construcţia acestei. șo- 

sele, relațiunile “Țărei cu Bra- 

șovul și Transilvania, luară mare 

aviat şi aceasta mai cu osebire 

de la 1854 încoace, de cînd s'a   
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terminat șoseaua austriacă Ti- 

miș-Predeal. 

De la bariera Braşovului pănă 

la Predeal, chervane încărcate 

cu -tot felul de mărfuri se ţi- 
„ neaii lanţ. 

“Transportul de la Braşov pănă 

la București dura de obiceiii 
cîte 20 de zile, dintre cari 7—-10 
trebuia pănă să scape chirigii 

de vamă, atit de mare era aglo- 

meraţia. | 

. Transportul de persoane, trans- 

„portul mesageriilor și scrisorilor 

se făcea pe timpul acela prin 
diligențe. Birjarii de la Ploești 

și de la Brașov eraii d'aseme- 
nea zilnic la drum pe valea 

Prahovei. 

De cînd s'a deschis drumul 
de fier, șoseaua naţională e mai 

puţin umblată, dar în timpul 
verei, între Sinaia și Predealul, 

întilneşti la tot pasul mulțime 

de trăsuri. 
E locul să menţionăm aci des- 

pre calea ferată ducînd la Pre- 
deal. 

Pe la jumătate lunei lui Iulie 
1871, Măria Sa Carol I, Dom- 

nul Rominilor, şi cu Elizabeta 

Doamna; vizitară Sinaia. 

Această vizită domnească a 

-" asigurat văiei Prahova un vii- 
tor: strălucit, pentru-că frumu- 

„sețea cu care natura a înzes- 

trat aceste locuri pitorești, de- 

cise pe Suveranii noștri a face 

din Sinaia reședința domnească 

de vară. | 

Acestei împrejurări fericite 

se datorește în prima linie con- 

-strucția căiei ferate pe valea 

Prahovei, construcțiune ce a în- 

ceput la anul 1876 de o so- 
cietate engleză, şi a fost o 

- vreme împiedicată 'din cauza 

războiului, La 1878 s'ati reluat 

lucrările acestei linii, de astă 

dată de societatea franceză Guil- 

loux, iar la 1879, linia s'a pus 

în circulație.
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Primul tren de persoane în- | 
tre Predeal şi Sinaia a circu- 
lat în ziua de 10 Iunie 1879. 

Invăţămintul rural. — La pro- 
iectul al :2-lea din regulamentul 
organic, la art. 8 se prevedea 
ca fie-care sat, pe lingă preot, 
să țină și un cîntăreț, cu plata 
de 2 kile de bucate pe fie-care 
an și cite doi lei de fie- -care 
enoriaș sătean, care să învețe 
carte pe copiii satului în cele 

„șase luni de iarnă, rămînînd 
cele de vară pentru munca, cîm- 
pului, 

Marea vornicie din lăuntrul 
„Chibzuind a pune în lucrare a- 
ceastă dispoziţiune a regula: 
mentului, a dat poruncă către 
Ocirmuirea din Ploeşti ca să 
iea măsurile cuviincioase pen- 
tru această nouă întocmire, în- 
datorîndu-se proprietarii  mo- 
șiilor, ca să găsească case pen- 
tru școale, sai a se clădi în- 
căperi într'adins. 

Eforia, cu hirtia No. 125 din 
24 Ianuarie 1838, a învitat din 
parte-i pe profesorul din Ploești, 
ca să îngrijească. a căuta tineri 
țărani, feciori de popă şi alţii, 
cari să primească a urma în 
acea școală din Ploești cită-va 
vreme ca să se deprindă la în- 
văţăturile începătoare și apoi 
să fie datori a ţine. școală în 
vre-un sat, 

Primele scoale rurale în ju- 
dețul Prahova, s'aii înfiinţat prin 
1839 și cu candidați eșiți din 

"şcoala normală din Ploeşti. 
O lună și jumătate a funcţio- 

nat școala normală din Ploești 
şi candidaţii, cei mai mulți abia 
știiud să citească și prea puțini 
să scrie, aii fost trimiși pe la 
sate să deschidă şcoalele. ' 

” Eforia,pricepînd nedestoinicia 
multora din candidați, cu hir- 
tia No. 1120, scrie profesoru- 
lui din Ploești: «Pe candidații 
nedestoinici și neprimitori de   
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învățătură, fie- că sunt prea bă- 
trini, fie că ai mintea mai tim- 
pită, să-i depărteze cu totul din 
numărul: candidaţilor, iar pe cei 
ce sunt mai slabi la învățătură 
să-i mai oprească la școala nor- 
mală spre deprindere, cită vreme 
vor socoti de trebuinţă». 

Cu chipul acesta, după 4 ani, 
găsim că funcţionai în județul 
Prahova (1842) un număr de 
51 școli comunale, frecnentate 
de 721 copii, iar în 1845 nu- 
“mărul lor atinge cifra de 180, 
frecuentate de 2227 copii. In 
anul 1846, numărul școalelor 
scade la 169, însă numărul co- 

piilor crește la 2355. | 
Toate aceste școale se între- 

țineaii de stat și de comune. 
Azi (1899—900) sunt în jud. 

Prahova 169 școale primare ru- 
rale mixte şi 4 școale de cătun, 
cu 129 învăţători și 91 învăţă- 
toare și frecuentate regulat de 
8691 copii, din 13801 înscriși, 
numărul total al copiilor în vir- 
stă de şcoală fiind de 36906. 
(In ce privește învățămîntul ur- 
ban, vezi Ploeşti-Sinaia), 

Cultul. — Judeţul Prahova ţine 
de Eparhia Mitropolitului Pri- 
mat. Pentru conducerea trebi- 
lor bisericeşti, este în judeţ un 
protoereii, care “reprezintă pe 
eparhiotul respectiv, ajutat de 6 
sub-protoerei, 

Judeţul e împărţit în 163 pa: 
rohii, avind și 106 filiale, afară 
de cele urbane. (Vezi Ploeşti), 

Industria, — Sunt ciţi-va ani 
de cînd industria în județul Pra- 
hova a luat un mare avint. Sunt 
fabrice de postav, sticlărie, ci- 
ment, caşcaval, salam, var negru, 
var hidraulic, cherestea și bețe 
de chibrituri, la Azuga; fabrice 
de hirtie, var și carieri de pia: 
tră, la Buşteni și Comarnic ; fa- 

„brice de cherestea, var și cuie 
de sirmă, la Sinaia. Mare parte 
din locuitorii judeţului se o- 
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„cupă cu industria lemnelor de 
construcție, a șindrilei, scîndu- 
rilor, doniţelor, doagelor, rogo- 
jinelor, frînghielor de cînepă, 
olăriei, etc. 

Loc. din plășile Ticesor, Cri- 
vina, Cimpul, Cricovul, Podgoria 
şi Filipești, se ocupă în deosebi 
cu agricultura, viticultura, gră- 
dinăria, facerea de „căruţe, fa- 
bricarea vaselor de pămînt, va- 
rul, rotăria, fabricarea cărămi- 
dei, fringhelăria, fabricarea ra- 
chiului, transportul lemnelor, ţui- 
cei și păcurei, fabricarea trăis- 
telor din păr -de cal și ploca- 

_delor de lină, lingurilor, co- 
păilor, fuselor, ete. 

Cei din partea de N,, lipsiţi 
fiind de un teren proprii cul- 
turei, se ocupă: în special cu 
creşterea vitelor, cu negoțul de 

" lemnărie, cu fabricarea de briîn- 
zeturi, transportul sărei, fabri: 
carea rachiului de cea mai bună 

- calitate, Fiind în: judeţ fabrică. 
de var negru, fabrici de pos-: 
tav, hirtie, carieri de piatră și 
alte instalaţiuni industriale și co.. 
merciale, loc. găsesc ocupaţiuni, 
care le aduc foloase, mai ales 
acelora. care se îndeletnicesc cu 
chirigeria. 

Mai în toate comunele din N. 
judeţului, locuitorii sunt şi dul- 
gheri. Cei care și-au format o 
meserie din dulgherie și tim- 
plărie, lucrează cu artă diferite 
lucrări trebuincioase la o casă. 

lacă cîte-va fabrici din jud, 
Prahova, afară de cele din orașul 
Ploești, cărora guvernul le-a a- 
cordat avantagiele legei pentru 
încuragiarea industriei naționale, 
toate dotate cu mașini și in- 
strumente perfecționate. 

Fabrica de hirtie de paie, din 
Scăeni, a d-lui Ezra Penhas ; fa- 
brica de var hidraulice Şi ciment 
a d-lui E. Erler, din Azuga; 
fabrica de var hidraulic Şi ci- 
„ment din Comarnic a d-lui B,.
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Aldasaro ; fabrica de var hidrau- 
lic și ciment, din Breaza, a d-lui 
Ernest Manoăl; fabrica de ip- 

„ sos, din Slănic, a fraţilor Axerio; 
fabrica de ţesături "de lină, din: 
Azuga,a d-lor Rhein și Schee.- 

-.- ser; fabrica de sticlărie, din A- 

zuga,a d-lui S. Griinfeld; fabrica 

de cherestea, din Sinaia, a d-lor 

Costinescu și Montesi; fabrica 

de var hidraulic, din Comarnic, 

a d-lui H, Schorsch; fabrica de 
pastă de lemn, pe moșia Cheia, 
a d-lui Ezra Penhas ; fabrica de 

împachetat și mucava, din Buș- 
teni, a d-lor Schiel. (V. şi Ploești). 

„_ Comerciul județului Prahova 

este foarte întins și se face mai 

ales cu Brăila şi Bucureşti. 
Se. face comercii cu vinuri, 

porumb, gri, fasole, linte, car- 

tofi, mazăre, rachii, gaz, pă- 

cură, spirt, lemnărie, var, olărie 

şi alte producțiuni. Tirguri a- 

"nuale se fac: La-două-Cîrciumi, 

la Cimpina, şi la Drajna, tîrg 
mare de piei de animale săl- 
batice, mai ales de vulpi şi jderi. 

Din punctul de vedere sani- 

tar, judeţul Prahova se împarte 

în 5 circumscripțiuni, cu un me: 

dic de fie-care, făcînd serviciul 

în două plăși. 

Spitale sunt la Urlaţi, la Vă-: 
_leni, la Cimpina. (Vezi şi orașul 

Ploești). 

" Vămile. Judeţul Prahova are 

3 vămi, două în munte, la ho- 
tarul despre Transilvania : Bra- 

„ tocea şi Predeal și vama orașu- 

lui Ploești. 
“In secolul al XIX-lea, vama 

“Țărei era la Cimpina și, pe vre- 

mea domniei lui Alexandru Ghi- 

- ca-Vodă, vama a fost mutată 

de la Cimpina la Breaza și de 

aci, în anul 1852, la' Predeal,. 

“ unde e şi astăzi. 

In 1860, veniturile tutulor vă- 

milor, împreună cu Predeluș, 

se cvaluaii la suma de 771159 

lei vechi şi 3 parale și chel- 

” 64745. 3farele Dicţionar Geografie. Yo. V 

“ești și comunele: 

  

tuelile, la 57854. lei vechi și 18 
- parale. 

Populajiunea jud. “Prahova, 
după ultima statistică (Decem.- 

brie 1899) este de 304376 locui- 

tori: 152737 bărbați şi 151639 

femei; 63992 capi de familie ; 
295714 ortodoxi, 5691 catolici 

și protestanți, 70 mahometani, 

9 armeni, 499 mozaici, 35 de 

"alte religiuni. 

In 1859, populaţiunea jud. 

Prahova era de 199314 loc; 
în 1884, de 241184 loc.; în 
1889, de 257101 loc.; în 1894, 

de 278704. loc. Creșterea po- 

pulațiunei în ultimii ani se da- 

torește și avintului luat de com. 

Sinaia şi numeroaselor înire- 

prinderi industriale instalate pe 
valea Prahovei, care străbate 

tot județul de la N. la S$. 
Puterea judecătorească. — In 

| jud. Prahova sunt 8 judecătorii 

de ocoale; afară de cele două 

din orașul Ploești, cari mai co- 
prind pe lingă circumscripţia Plo- 

Bucovul și 

Berceni (pl. Cricovul), toată pl. 
Tirgșorul, afără de comunele 
Mănești și Vlădeni-Mărgineni şi 

toată pl. Crivina. 

Cele 8 judecătorii sunt: 

I. Sinaia, cu reședința în Si- 

naia, coprinzind plaiul Peleșul. 

2. Cimpina, cu reședința în 
Cimpina, coprinzind plaiul Pra- 

" hova, 

3. Filipești, cu reședința în 

Filipești, coprinzind pl. Filipești 

şi comunele Mănești şi Vlădeni- 

Mărgineni, din pl. Tirgșorul. 

4. Slănicul, cu reședința în 
Slânic, coprinzind plaiul Văr- 

bilăul. 

5. Văleni-de-Munte, cu reșe- 

dinţa în com. Văleni-de-Munte, 
" coprinzînd! plaiul 'Teleajenul. 

6. Băltești, cu reședința în 

com. Băltești, coprinzînd plasa 
Podgoria. 

7, Urlaţi, cu reședința î în com,   
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Urlaţi, coprinzind pl. Cricovul, . 
fără comunele Cricovul şi Ber- 
ceni. 

8. Drăgăneşti, cu reşedinţa 

în Drăgănești, coprinzind toată 

pl. Cîmpul. 

Iarca jud. Prahova este un. 
țap şi o coardă de-viţă. "Țapul 
însemnează că în acest jud., prin 

munţi, se găsea odată mult vi- 

nat sălbatic: iar coarda de viță, 
care înainte de desființarea jud. 

Saac (Săcueni) era marca aces- 
tui jud., înseamnă că producea 
vin mult și bun. 

Din trecutul județului. — Intre 
anii 1360—1372. armata arde- 

leneasă condusă de Voevodul 
Nicolae în contra lui Vladislav 

Basarab, Domnul 'Țărei - Romi- 
neşti, întră în Țară pe la Pre- 
deal. 

Voevodul “Transilvaniei tre- 

cînd munții, cu Săcuii, ajunse la 
Ialomiţa. 

Pentru prima oară atunci în- 
tilnim în Istorie numirea de Pre- 

deal; de aci încolo nu se mai 

pomenește multă vreme nimic 

de această trecătoare; se face 

însă de mai multe ori menţiune 

de Timiș și mai cu seamă pe 

la începutul secolului al XVI-lea. 

In acest mare interval, de 

bună seamă că, în desele lor 

încursări și vice-versa în Tran- 

silvania, Turcii şi Tătarii, Ro- 

minii şi Ungurii vor fi trecut 
cu armatele lor pe la Predeal 

şi dacă nu putem pune înainte 

date concrete este că, manua- 

lele de istorie nu precizează, ci 

se mulțumesc de obiceiii a spu- 
ne: trecind Carpaţi, intrînd în 

Țară. 

In anul 1548, pe riul Pra- 

hova avu loc o mare bătălie 

sîngeroasă între Mircea III ti- 

ranul, fiul lui Mihnea-cel-Răi, 

și boerii romiîni revoltați. 
La 1596 —1597, Mihaiui-Vitea- 

zul a repurtat o strălucită vic- 

10
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torie în contra Tătarilor la Gher- 
ghiţa. 

La 1600, Mihaiii e învins de 

* Poloni și Moldoveni în pădurea 
Bucovului și se retrage la Tîrg. 

- şorul, 

După moartea . lut Mihai Vi. 
 teazul, născîndu-se certuri mari 
"pentru domnia Țărei-Romineşti, 
-boerii,” împreună cu: fraţii Bu- 

„ești, aleseră Domn pe Radu 
| Șerban: Basarab. 

Simion Movilă, cu Tătari, Po- 

loni și Moldoveni, năvăleşte în 

Țară. Bătălia se dete în Gura- 
“Teleajenului, “Ja: satul Teișani 
(1602) şi inu. trei zile. Ea fu 

“hotărită prin lupta de față a 

lui Stroe Buzescu cu un Tătar 

vestit prin vitejia lui şi care era 
„nepot al Hanului tătăresc (Gr. 
G. Tocilescu). 

la 1611, Sașii din Brașov, 
strîmtoraţi de principele Tran- 

silvaniei, Gavril Batory și ame: 

"nințaţi de pierzanie, cerură aju- 
- tor'de la Domnul Părei-Romi- 

neşti. 

" Radu Șerban porneşte din 

București fără întârziere în ca- 

pul a 10000 Romini şi 1300 

călăreți Poloni, şi, trecînd pe la 

Sinaia, Intre - Prahove, soseşte 

la Predeal în dimineața zilei de 
9 lulie și prinzind iscoadele lui 

Batory, după un marș forțat, 
încă înainte de amia-zi, tăbări 

la Curmătura, în faţa Brașo- 
vului, 

In lupta de la Biserica-lui- 
Bartolomey (Brașovul - Vechii), 
Domnul "Țărei-Romînești cîştigă 
o victorie strălucită. Batory sca- 
pă cu fuga; 8000 morţi răma- 
seră pe cimpul de bătaie. 

La anul 1716, vine ca Domn 
: al “Țărei, Nicolae Mavrocordat, 
primul Domn fanariot. 

In aceste vremuri de perse. 
cuțiuni cumplite, boerii Țărei 
căutau să scape cu fuga, şi va. 

“lea Prahovei   A 

cra neintrerupt |. 

74 

„Plină de boeri, fugind cu fami. 
lile şi avutul lor. , 

De la București “pănă la Bra: 
ȘOV, era ziua și noaptea un lanţ 
fără de sfirşit de fugari. Minia 
fanariotului și iataganului tur. 
cesc băgase fiorul în oase, şi 
fie-care se gindea cum să scape ! 3 

mai de grabă. Pribegii, numai. 3» ai 

după ce treceaii Oraţiile şi Po- 
sada, prin ţinuturile Prahovei, 
răsuflai mai uşor, 

Unii poposiaii la Sinaia, alții 
la Slonul-de-Piatră, alții Intre. 
Prahove sai la Predeal, 
„Unii mergeau direct pe dru- 
mul Prahovei, alţii de la Sinaia 
o luaii peste munţi pe la Bra- 
nul, alții apucaii pe valea A. 
zugei şi mulți 'şi căutaă drumul 
să treacă la Brașov, pe Valea: 
Joiţei. Această stare „de lucruri . 

"n'a ţinut un an sai doi, ci pe 
tot timpul domniei fanarioților. 

Masa de milă era întinsă ziua 
și noaptea pentru sărmanii că- 
lători, cari în tot ceasul nu lip- 
scai, zice un martor ocular, vor. 
bind de mănăstirea Sinaia. 

Era în ajunul războiului între 
Austria, Rusia şi Turcia (1737), 
război încheiat prin pacea de 
la: Belgrad (1739) și în Munte- 
„nia domnea Constantin Mavro. 
cordat. După ce S'aui făcut dru 

“muri prin munţi, Ducele de Lo- 
rena, comandantul armatelor 
austriace, trimise un corp de 
armată din Braşov, peste Timiș- 
Predeal, cu ordinul de a ocupa 
Bucureşti, dar auzind că Con- 
Stantin-Vodă, în capul a 20009 

„ieniceri, înaintează spre capi- 
tala Austriei, se retraseră spre 
Pitești. 

Bucureşti fură ocupați de 
Turci, cari, după obiceiul lor, 
prădară, 'robiră şi pustiiră tot 
ce le eși în cale; populațiunea 
speriată se refugiase la munte 
și la mănăstiri. + 

După victoria de la Perșinari,   

PRANOVA (JUDEŢ). - 

„_un'corp de “Turci şi Tătari, îna- 
“intează spre Cimpina, spre! a 

“trece în Ardeal, Valea Prahovei | 
era ocupată de oștiri austriace, - 
cu ordinul d'a apăra strimto- 

„rile şi d'a împiedica inaintarea 
Turcilor. 
"Un contimporan 

cu această ocaziune: | 
«Trecind dar oștile nemţești 

A . - Aa . în Valahia pănă în apropiere 
„de orașul Ploeşti saii Tirgşorul, 

Sai întimpinat cu oștile tur. 
cești. - 

« Austriacii ai fost respinşi de 
Turci și venind în fuga lor ar. 
intrat în apa Prahovei, printre 
munţi pănă la Sinaia, și lăsînd. 
Austriacii ca la 400 ostași în 
mănăstire, grosul oștirei's'a dus 
pănă la granița numită Predeal. 
și ai pus lagărul acolo. Insă, 

„Spionul, care îl aveaii Turcii, cu- 
noștea potecile foarte bine prin 
“munți, pe apa Prahovei şi aii 
“pornit noaptea cu oștirile tur. 
cești în urma Nemţilor, de la 
satul Comarnic în sus prin O. 
rați pănă la apa numită Izvo- 

- rul, şi aflind că în mănăstire 
sint Nemţi,. ai intrat pe apa 
piriului în sus şi pe apa nu. 
mită Zgarbora, care este de la 
vale de Sinaia, și mergînd pria 
pădure aii înconjurat mănăstirea 
fără veste de dimineață. și ati 

- întrat în întru, tăind foarte-răt 
"pe ostașii nemți, din cari puţini 
scăpînd cu fuga, aii dat de vesţe 
la lagăr la Predeal. Și mergînd 
Turcii în grabă după ei pănă 

„la graniţă, s'ai făcut războiă și . 
vărsare de sînge mare, biruind 
Turcii pe Nemţi. Și înapoin- 
du-se oștirile turceşti în Sinaia, 
aii îngropat pe toţi soldații 
morţi, în dosul mănăstirei, de- 
spre munte. Iar Pașa ce era cu 
oștile turcești ai poruncit şi 

„ai dat foc mănăstirei și ai gău- 
rit “zidăria cetățuiei prin două 

istoriseşte | 
"astfel evenimentele întimplate |
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locuri.. Fost-aii poruncă să o ri- 
sipească de. tot, dar prin mij- 

locirea vătafului de plai ai 
„mijlocit să o lase, că în urimă. 
"va -fi el împlinitorul poruncet». 

Scheletele ostașilor căzuți în 
- această luptă s'au găsit la anul 

1843, cu ocaziunea facerei var. 

„niţelor: pentru zidirea bisericei 
celei mari de la Sinaia. | 

. Trecuseră deja mai mulţi ani, - 
cînd într'o zi se prezintă ac- 
“tualului stariț, Nifon al Sinaiei, 

„doi călugări cu un înscris, ema- 

_nînd de la stariţul Partenie: Hir- 

tia conținea următoarele: «In- 

cepind războiul între Austria și 
“Turcia şi mai "nainte prevăzîn- 

du-se primejdia ce era să vie: 
asupra acestei mănăstiri, am 

„luat clopotele din clopotniţă. și 

argintăriile din Biserică și alte 
“odoare și două mii lei argint 

-. turcesc și regulîndu-le toate în. 

clopotul, cel mare le-am îngro- 

pat în pămînt în apropiere de 
"mănăstire, lingă drumul Brașo-. 
vului, despre âpa Peleșului, de: 

la vale de fintiniţă, ce este lingă | - 

drum, 'puindu-se. o lespede de! 
"piatră peste dinsele și dîndu-se 

„curgerea apei pe d'âsupra lor. 
Dar ei m'am dus în Transil-: 

vania la rudele mele». 

S'a căutat de mai multe. ori, 

dar nici pănă azi nu s'a putut 

descoperi această comoară. 
La anul 1788, Nicolae Ma- 

vrogheni bate o armată aus-: 

triacă la Cimpina, o respinge 

pănă la Sinaia, și d'aci hărțu- 

ind-o mereii, o grămădește în' 

sus pe Prahova, silind-o să se: 

retragă în Transilvania! pe la 
pasul Timișului; și încîntat de 

această victorie” o vestește Se- 

raskieratului ast-fel : 
«Cinstiţilor Dumnealor Seras- 

kierilor. De obşte vă. facem 

Domnia mea cunoscută că oști- 

rile noastre de la Cimpina, lu- 

înd pe D-zeii. într ajutor și nă- 

"şi semănînd zizanie.,. 
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vălind asupra 'vrăjmaşului, ca'să 
intre în pămîntul. lor, pe la Ti- 

„_miş, unde întîmpinînd pe vrăj- 

mași şi Jovindui. foarte răii, 
i-ai zdrobit și i-aii sfărimat, luînd 

- mulțime de .robi soldați vii şi 

„.“roabe, cu steagurile lor” dim. 
".preună și cu tobele; iar capete 
. nenumărate ale celor omoriţi, 

„din care mulți vii și capete, am 

adus astăzi aici la scaunul! Dom- 

“niei Mele, și merg înainte; pen- 

„tru care nu lipsim a vă vesti 

şi această a noastră biruinţă». 
După victoria de la Cimpina, 

Mavrogheni trece pe la Bucegi 

în Transilvania; .şapte sate ce 
întilneşte în drumu se supun, 

şi ajungind și sub zidurile Braşo- 

vului, adresează, povățuit poate 
de un spirit de umanitate, po- 

vățuit poate și de a intimida, un 

ultimatum orășenilor, prin. care 

ii vesteşte că de se vor supune 

de bună voe, nu le va face ni- |. 
mic, va ţine seamă. de toate. 
breslele, ostașilor 'le va da în- 

treită leafă ca acelora. ai .Dom- 

nici lui; că dacă S'a văzut silit 

să vie cu oaste nenumărată pănă 

la ei, arată că numai împăratul 
lor e pricina, călcîndu-i hotarele 

Aceste 
numai "| face de 'a porni la 

- bătălie” să verse atita sînge, 

mai, bine ar fi dar,- ca locu- 

itorii Brașovului, luînd pildă 
de la cele șapte sate să se su- 
pună: <că mai nimerit este să 

se întoarcă de voe bună iar la 

vechiul principat de unde prin 

silă s'a deslipit> și. că dacă nu 

o vor face aceasta,'să fie bine 

ştiut, că jaf, foc și. vărsare de 

sînge o să se întimple fără cru- 
- țare, peste tot orașul, etc, etc. 

"Pe vremea ' domniei- lui Mi- 
.hail Constantint Şuţu, 5 'Iulie 

1792, s'a instituit o comisiune 
internațională pentru rectifica- 

„rea hotarelor 'Țărei Romînești 
„din-spre Ardeal. . :   
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" Comisarii eraă, pentru Aus- 

tria: LtColonel: Adam Ma- 

bovăţ; Petre Duca, inginer-ma- 
ior; Roditzky, căpitan în regi- 
mentul romînesc și Zizer, til- 
maciă împărătesc pentru Ba- 
nat. Pentru Ardeal : Lt.-Colonel 
Ionat Stancii, Avram ,Calian, 

căpitan în: regimentul romînesc 

No. 1, şi Tolhofin, tilmaciă îm- 
părătesc. Pentru Inalta Poartă 

Otomanicească: Slăvitul El Hadji 
Abdulah- Effendi, Sabika - Teş- 
keregeși, El Hadji' Ahmed și 
IKurala-Effendi, mai marele cava- 

şilor. Pentru Romînia : Baratov, 

Constantin Paharnicul şi Stol- . 

nicul Dumitrache. 

La Martie i 821,Ipsilante;ple- 

cînd din Iași, se îndreaptă spre * 
București, trecînd pe la Tirgul- 
Frumos și se opri la Roman. 

De aci trimise o adresă Diva-. 
nului din București, cu data de 

5 Martie, în care. "i făcea cu- 

noscut scopul răsculărei sale. 

Porni apoi spre Focșani şi 

„Buzăă. 

In trecerea lui pe lingă Plo- 

eşti fu întîmpinat cu armele de 

către Ploeșteni, ueîngăduindu-l 

a intra în oraş. Iordache, unul 

din căpitanii lui Ipsilante, spre 
a evita un conflict nefolositor, 
ocoli capitala Prahovei, trecînd 
Teleajenul, 

La 12 Martie, fu primit în 

Ploești, pentru că exclusese din 

„armata ce avea pe vagabonzii, 

cari făceai mari neorindueli, 

La Ploești, Ipsilante fu întîm- 

" pinat de ciţi-va boeri din Bu- 

curești, cărora, le tăinui cugetul 
săii. Tot la Ploești primi știrea, 

". prin Eforii din Iași, despre des- 

“aprobarea mişcărei grecești, de 

către Alexandru al Rusiei. 

După ce strînse toate armele 

cîte putu găsi în Ploeşti, cu 

promisiunea că se vor plăti, şi 
după ce mai înrolă de aci cîţi- 

va Greci și Bulgari, după mai
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multe jafuri comise şi aci de 

 eteriști, Ipsilante porni spre Tir- 
goviște. 

Intre măsurile energice luate 

de reacțiune pentru năbușirea 
insurecțiunei din 1821, guvernul, 

spre a paraliza mișcarea, între 
„altele, a dat ordin către isprav- 

nicii din Prahova, Dimboviţa, 

Argeș, Muşcel şi Olt, cum și 
către ispravnicul de străini, ca 

să îngădue pe trimișii lui Sava 
și ai fratelui săi Panait, cum 
și pe ai lui căpitan Iordache, a 
strînge, dintre Bulgarii din par- 
_tea locului, oameni cu plată, de- 
prinşi cu arma și viteji, pentru 
înfrîngerea răzvrătitorului, 

" Ipsilante ocupase aceste ju- 
dețe milităreşte, avind în fie- 
care cite o companie de eterişti, 
sub comanda unui căpitan, pen- 
tru înrolare de voluntari, deo- 
sebit cite un ispravnic de în- 
credere pentru împlinirea con- 
tribuțiunilor de la locuitori. 

Peste corpul de oştire din 
Ploești, era comandant Duca. 

Turcii, intrînd în Țară, luară 
drumul spre București. Ipsilante, 
care se afla la Tirgoviște, dete 
ordin lui Duca să vie cu oș- 
tirea sa la Tîrgovişte şi să pre- 

„+ pare proviziuni pentru 1500 că- 
lăreţi. 

Duca, în drumul săi tăbări 
la Băicoiul, lăsînd streji la Plo- 
eşti, Cimpina şi Mărgineni. 

Pentru-că în acel an era o 
mare lipsă de griii și de orz, 
Banul Barbu Văcărescu, marele 

Vistier, rîndui bumbașiri la ju- 

deţele Saac, Prahova, Dimbo- 

viţa, etc., pentru ridicarea po- 

rumbului din magaziile arendă. 
şeşti, boerești și mănăstirești și 
trimiterea lor la magazinele oș- 
tirei, plătindu-se din Vistierie 
cite 18 lei chila de porumb, iar 
pentru căratul lor cite 60 pa- 
rale de chilă. 

Pe vremea eterici, valea Pra-   
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hovei . și munții dimprejur ai 
fost martori la o mulţime de 

scene, proprii nu atît războiului, 

cît mai mult brigandagiului. 

După fuga. lui. Ipsilante,. în 

“urma bătăliei de la Drăgăşani, 

cete mari de eteriști, ameste- 
cați cu ciţi-va dintre panduri, 

urmăriţi de aproape de Turcii 

Sericoglului şi de. arnăuții lui 
Bimbașa Sava, se înfundară pe 

valea Prahovei. * | 

La sosirea Turcilor și a lui 

Sava la Sinaia, eteriștii, căutînd 

să scape cu fuga, se împărțiră 

în două tabere, Cei mai mulți 

luară drumul Predealului. Acolo, 

înțelegînd că Timișul este o- 
cupat de o armată austriacă și 

că prin urmare nu vor putea 
trece în Transilvania, se re- 

traseră în întăriturile de la Ce. 

tățuia, dar fură bătuți de Turci 

și risipiţi în toate părţile, iar 

cei-l'alți trecură de la Sinaia 
peste munți la Bran şi în sa- 
tele din Țara Birsei, 

In urma victoriei de la Pre- 

deal, Bimbașa Sava, fiind che- 

mat de Chehaia-Bey, pleacă la 

București însoțit de Ghencea și 

alții, iar Frangulea, unul din 

căpitanii săi, voind a profita 

de ocaziune și a se îmbogăți 

prin jafuri, rămase la Predeal. 
Asemenea, o sumă de Turci 

dezertori, Sirbi, Bulgari, Greci 

şi alți eterişti, se ascunseră prin 
munți, de unde eșeaii la răs- 

pîntii, care cum putea, jefuind 

pe boierii pribegi, cari înce- 

puseră a se înapoia în Ţară, 

unii chemaţi să ia parte la 

afacerile publice, alții siliți să 

părăsească Brașovul, spre a nu 

fi înrolați în armata austriacă. 
Pe la începutul anului 1822, 

drumul Prahovei nu mai era 

sigur de loc; băjenarii nu mai 

cutezaii să intre în Țară. Atunci 

comandantul trupelor turcești, 

Chehaia-Bey, trimise mai mulți   
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Kirc-Serdari cu armată pentru 
„paza drumurilor. Ei întreprin- 
seră o goană energică contra 
jefuitorilor, şi cei cari aii putut 
scăpa cu viață, ai fugit în 
Transilvania. 

In timpul revoluţiunei de la. NE 
1848, Principatele Romiîne fură 
ocupate de armatele rusești, 
Generalul Baron Puchner, co- 
mandantul Transilvaniei, în ur-: 
ma  nereușitei misiunei Epis- 
copului Șaguna, ceru pe la în- 

„ceputul anului 1849 ajutor de la! - 
Bucureşti, de la Feldmareșalul 
Liders, comandantul trupelor 

„ muscălești, întru apărarea' ce- 
tăților Brașovului și Sibiului. 

Generalul Engelhardt, cu 2680 
oameni infanterie, 430 ulani, 
190 cazaci și 8 tunuri, fu trimis 
într'ajutor la Braşov. 
Primele detașamente sosiră 

la Sinaia în dimineaţa zilei de 
10/22 Ianuarie 1849, ocupînd | 
mănăstirea, precum și schitul 
Predeal și casele locuitorilor, iar 
la frontieră instalară un corp 
de observaţie. . 

Auzind că Secuii amenință 
Brașovul, Rușii trecură Predealul' 
şi în zilele de 2, 3 şi 4 Febru- 
arie sosiră la Brașov, unde gă- 
Siră pe generalul austriac Schus- 
ter cu puţine trupe precum şi un 
corp de gardiști Romini și Sași. 
„In ziua de 20 Februarie, tru- 

pele lui Engelhardt ai ajuns 
la poalele munților Predealului 
pe mare ninsoare și vifor, ' 

A doua zi Rușii trecură peste 
Predeal. Austriacii îi urmară pe 

la amiazi; iar brigada an der 

JViill ajunsă la carantină de Un- 
guri (vama ungară de astă-zi 
de la Timiș), avu să susţină o 

luptă înverșunată și fu silită a 

se retrage către pădure. , 

Ungurii dădură foc Timișului 
și nu slăbiră pe Austriaci pănă 
la Predeal, unde lupta se în- 
cepu din noi...
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Hanul cel vechii. de sub Ce- 
tăţuie, cunoscut sub numele de 
Circiuma de la Ruja, a fost 

prefăcut în cenușe. 

Batalionul III (austriac) “Tur- 

schy şi 2 companii de grena- 
diri, “au -eşit la Predeal prin 

“pădurea Vlădeţului, pe locuri 
necunoscute, peste omeţi și 

gropi, .unde. sai scufundat și 

S'aii prăpădit 6 cai cu provi- 
ziuni cu tot, p . 

- Austriacii pierdură în această 
zi, 186 morţi, răniți și prizo- 
nieri. Toată averea familiilor fu- 
gare, lăsată în' pădurile Pre- 

dealului, a fost dată de Bem 

în prada Secuilor, Chiar scrii- 
"torii unguri “spun că numărul 

carelor jefuite a fost peste o 
„sută. In tot cazul averile ră- 

pite ai trebuit să fie conside- 
rabile, căci fugarii luaseră de 
bună seamă cu €i sume mari 

de bani, scule de aur și argint 
şi alte preţioase. 

Trecînd Rușii şi Austriacii 

în Țară 'și-au stabilit cuartierul 

general în mănăstirea Sinaia, 

iar la Predeal, între Prahova și 

la Poiana-Țapului rămaseră mici 
detașamente, spre a observa 
mișcările Ungurilor. 

„In ziua de 7 Iunie se încinse 

prima luptă între Ruși și Un- 
guri, mai întîiii sus la Predeal 

şi apoi pe Coasta-Predealului 
pănă la carantina austriacă, 

Aci căzu, omorit mișeleşte, 

comandantul reg. 1 de cazaci 

de Don, loc.colonel Ion Costin, 

Romin din Basarabia. 

La 1853—54, Romînia a fost 
ocupată de trupele austriace, 

sub comanda generalului Coro- 
nini, iar detașamente de infan- 

terie din corpul de ocupaţiune 

aii rămas pe valea Prahovei și 

comandantul acestor detașa- 

mente, generalul Hess, și-a avut 

cuartierul săi un timp în mănăs- 
tirea Sinaia. Atunci ofițerii statu-   
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lui-major austriac aii ridicat pla- 
"nul topografic al întregei fron- 
tieri romîne din spre Ardeal. 

"In vremea războiului de la 

1877—78, în Ploeşti a fost cuar- 
„ tierul. general al armatei ru- 

sești. Impăratul Alexandru al 

II-lea .sosi aci la 25 Mai 1877, 

Prahova, 7/ă, izvorește în Car- 
paţi prin două ramuri, Pra/hovifa 
şi Azuga, cari se unesc în faţa 

muntelui Sorica, nu departe de 

gara Azuga. Curge în lungul 

judeţului Prahova, udindu-i toată 
întinderea vestică și parte din 

-cea de 'S. pe o întindere ca 
“la 150 kil., pănă ce se varsă 

în riul Ialomiţa, la satul Dri- 
dul-Znagov. 

Cursul Prahovei, se întinde 

în regiunea muntoasă pănă în 
„satul Comarnicul ; apoi în regiu- 

nea: de dealuri, pănă în dreptul 
satului Băicoiul; și d'aci, în re-. 

giunea de șes, pănă la vărsă- 
tura sa în Ialomiţa, In acest 

curs, Prahova este foarte ca- 

prițioasă, făcînd multe cotituri şi 

cite o dată mari stricăciuni, cînd, 

umflată toamna prin ploi și pri- 

măvara prin topirea zăpezei, de- 

vine cu totul torențială și ia cu 

sine tot ce întilneşte în cale. 
* Așa, în anii 1830, 1864 și 1884, 

în urma 'unor ploi torențiale, a 

sfărimat podurile, a surpat oră- 

țiile, a inundat cîmpiile. La 

1884, Prahova a luat cu sine 
tot ce a întilnit; traseul calei fe- 

rate a fost spălat și podul de 
peste Prahova, la gura tunelului 

din dreptul Văiei-Conciului, a 

fost rupt, și comunicaţia pe 

calea ferată întreruptă. Cu toate 

aceste capricii accidentale ale 

timpului, riul Prahova este prin- 

cipalul motor de viață la o mul- 

țime de industrii, cari ai luat 
viață de la deschiderea calei 

ferate și udă o mulțime de lo- 

calităţi populate, așezate aproape   
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neîntrerupt de-a lungul cursului 
pe ambele sale țărmuri. 

Așa, începînd de la formaţia 
sa la Azuga, rîul Prahova, după 
o scurgere de 4 kil. la vale, udă 
partea estică a satului' Bușteni; 

iar după 1 kil. de aci ajunge 
în dreptul. satului Poiana-Țapu- 
lui, pe care'iîl lasă în dreapta; 
și d'aci, 4 kil. mai la vale atinge 

partea de N. a urbei Sinaia, pe 

care asemenea o lasă pe dreapta, 
udind-o pe o întindere de 3000 

m. pănă în dreptul spitalului 
Sinaia; de aci curgînd tot 

spre S., la 7000 m. la vale lasă 
la stînga localitatea numită Po- 
sada; şi mai la vale, după 2500 

m. de curgere, lasă la dreapta 
satul Podul - Neagului, iar la 

stinga Podul-Vîrtos, pendinte de . 
com. Comarnicul, pe care o lasă 
tot la stînga, iar în fața aces- 

teia pe malul drept, satul Ghio- 

seci; apoi își continuă mersul 

spre'S.-E,, lăsînd pe malul drept 

satele Breaza-d.-s. și Breaza-d,-j.; 

iar pe malul sting, satele Corni- . 

d.-s. și Corni-d.-j., cu cătunele 
Podul-Vadului și Cimpiniţa. De 
aci Prahova îşi continuă cursul 

tot mai spre S.-E., udind partea 

de E. a com. Poiana și partea 

de V. a tirgului Cimpina; la 

1500 m. la vale' este confiu- 

ența sa cu Doftana, la satul | 

Bobolia, și apoi lăsînd la stînga. 

com. Băneşti, cu căt. Slobozia, 

iar în dreapta, căt. Bobolia, 
se îndreaptă către com..Co- : 

coreşti, așezată pe malul drept, 

com. Florești, cu cătunul Ca- 

pul - Roșu, așezate pe malul 
stîng, și mai la vale, pe malul. 

drept, căt. Poroasa, pendinte de 

com. Măgureni și com, Căli- 
neşti, cu satul Cătina. După un 

parcurs de 3000 m. de aci a-: 

junge în dreptul com. Filipeşti- 
" Tirg, unde este reşedinţă de 
companie și oficii teleg.-postal. 

„De aci, lăsînd pe malul drept
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căt, Brătășanca, pendinte de 
com.. Dărmănești, se îndreaptă 

spre şoseaua judeţeană Tirgo- 
viştea-Ploești, pe câre la o depăr- 

" tare de 600 m. o taie, trecînd-o 

sub un pod bine construit cu 

picioare de piatră. Mai la S. şi 

ca la 850 m. depărtare, Prahova 
părăseşte ! teritoriul com. Dăr- 
mănești şi întră pe teritoriul 
com. Tirgnşorul-Noi, şi după 

"un parcurs de. 3600 m. întră pe 
teritoriul Tirgușorului --Vechiii, 
lăsînd în acest 'parcurs și pe 
malul drept, căt, Zalhanaua, pen- 

dinte: de com. Vlădeni și loca- 

litatea Catinca (Comănacul), pen: 

dinte de com. Măneşti, formînd 

pe o întindere de 5400 m. ho- 

tar între com.- Băneşti şi Tir- 

gușorul-Vechiii. De aci, Prahova 

schimbînd direcția puţin mai 

spre E., trece pe teritoriul com. 

_Negoești, Popești, Tinosul pănă 

în dreptul căt. 'Pisculești, pen- 

dinte de com. Tinosul; apoi îşi 
continuă cursul, formînd hotar 

“mai întîi între com. Tinosul 

şi Pucheni-Mici, şi la vale între 

com. Crivina la S. și între Pu- 

cheni-Mizi şi Pucheni. Mari spre 

„N.3 iar mai la vale, între com. 

Gorgota: şi Miroslăveşti, între 

aceasta și com. Budă-Palanga 
“la N. şi com. Ciumați la S.pănă 

- Ja confluenţa cu 'Teleajenul. In 
jos, pe o întindere de 7600 m,, 

„_ limitează pămîntul oamenilor din. 

„.com. Gherghița și satul Bel- 

ciugul; apot trece pe teritoriul 

com. Drăgănești, formînd hotar 

între această com. şi com. Gher- 

ghiţa, între Gherghița şi Hăt- 
cărăul, între proprietatea Mala- 

muci la S. și Hătcărăul la N. 

Dia punctul situat cam la 

400 m. la S. de căt. Tufani, pen- 

dinte de com. Hătcărăul, Prahova 

în cursul săi spre E. și pe o 

distanță de 24600 m. formează 

hotar între jud. Ilfov şi Prahova 

pănă lar200 m.spre N. de satul   

Patru-Frați; în acest parcurs: 
Prahova face o mulţime de co- 

tituri mari și udă -satele 'urmă- 

toare: pe malul drept Risimni- 
cea, Filitis- Rădulești - Că:dăru- 

şani, din jud. Ilfov; şi -pe malul 

stîng, com. Adincata (lRăşani) 

din jud. Prahova. 

De la punctul situat la 1200 

m. la N. de satul Patru-Fraţi, 

Prahova, în cursul săi pe o luu. | 

gime de 9800 m., pănă la con- 
luența sa cu Ialomiţa, la: satul 

Dridul-Znagov, formează hotar 

între judeţele Ilfov şi Ialomiţa, 

formînd asemenea mai multe 

cotituri, udind în acest parcurs 

satul Patru-Fraţi, din jud. Ialo- 

miţa, situat pe malul sting și 
satul Dridul-Znagov, de la îm-. 

bucătura. Prahovei cu Ialomiţa, 

Lărgimea văii Prâhova. va- 

riază între 200—600 m. la șes 

p'un pat nisipos; în regiunca de 

dealuri şi munți, patul Prahovei 

e îngust, de la 5—zo m., mult 

bolovănos şi prezintă o serie 

variată de lărgituri și gituri; 

ast-fel la Azuga, Bușteni, Izvoa: 

rele, Comarnic și Cimpina, va- 

lea e ceva mai largă; iară în 

spațiul cuprins între aceste lo- 

calități, se află o serie de 

gituri, uride lărgimea văii e 

foarte redusă, formînd nişte de- 

fileuri uriașe cu altitudini d'a- 

supra apei de la 300—400 m. 

spre Azuga, 1200 m. către Po- 
iana-Țapului, 1400 m. la Buş- 

teni, 1200 la Sinaia. De aceea 
aspectul vătei Prahova în această . 

regiune de munte este cu totul 

măreț și încîntător, după cum ai 

şi prețuit-o Aleşii Țărei în 1875, 

stabilind la Sinaia reşedinţa re- 
gală de vară, 

Debitul de apă al Prahovei 

işi ia însemnătatea sa indus- 

trială chiar de la Azuga, unde 

servă de motor și alimentează 

mai multe fabrice; această în- 

semnătate sporește -cu cursul   

. - - 
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săi pe măsură ce primește aflu- 

enţii săi. Așa.-la Sinaia, prin o 

„ abatere 'dii apa sa, s'a creat o 

cădere „capabilă a da forța elec- 

-trică pentru toată valea Praho- 

vei; şi la Cimpina, tot prin o 

“abatere a apei: sale, s'a făcut 

căderi pentru perforagiul elec- 

tric de puțuri petrolifere. 

Adincimea' curentului este 
foarte variabilă, după cum tim- 

„_pul este ploios saii' secetos. In 

timpuri de ploi torențiale şi 'to- 

pirea zăpezei în niunţi, volumul 

apei creşte ast-fel că trecerea 

„ci devine imposibilă. Trecerea 

- Prahovei în regiunea muntoasă 

şi deluroasă se face pe poduri 

bine construite;, iară în regiu- . 

nea şesurilor în general se face 

prin vad afară de trecătorile de 

la com. Brătășanca,  Pucheni- 

Mirosloveşti, Tinosul, Crivina şi 

Dărgăneşti (cu pod umblător) 

"unde trecerea se'face pe poduri 

bine construite. 

- Comunicaţia. — Valea riului 

Prahova, deschide drumul cel 

mai bun și -cel mai scurt 

ce uncşte Braşovul cu Ploești; 

prin această vale trece șoseaua 

națională şi calea ferată care : 
de la Ploești duce la fron- 

tieră la pasul Predeal .(T5- 

-m6s). Calea ferată, în regiunea 

muntoasă și deluroasă, urmează 

chiar albia rîului; şi are două 

tuneluri în apropiere de defileul 

Orăţiilor, între Comarnicul și Iz- 

voarele, și al treilea la N. de 

Buşteni; are ş poduri mari şi 

peste 30 podeţe pe unde tra: 

versează Prahova. Şoseaua na- 

„ţională are aproape 40 poduri 

şi podețe de scurgere. Tot ur- 

„mînd riul, trascui căici ferate face 

multe cotituri; pornind: de la 

Ploești, urmează în de aproape 

malul stîng pănă la N. de Po- 

iana, unde traversează Prahova 

pentru a trece pe malul drept 

pănă la satul Podul-Corbului;
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- aci traversînd din noii Prahova. 
îşi reia traseul "pe malul: stîng: 
pănă în. dreptul Văei- Găâgului, 

unde traversează iarăși Prahova 

„urmînd malul drept pănă la S. 
de Azuga' unde iarăşi trece pe |. 
malul stîng. pănă la Predeal; | 
aci traversează pasul, apoi - se 
scoboară în. Valea- Timeşului.: 

Afluenții din dreapta mai. 
principali ai Prahovei sunt: Pra. 

„hoviţa; Valea- Cerbului, care e 

formată! din "două _piîraie : 

raralui şi Seaca, ce izvorăsc din 

muntele Dihamul ; Valea-Albă, ce 
izvorește din muntele Caraima 

- „nul şi se vârsă în același punct 
cu Valea-Cerbului; Valea-]Jepilor, 
confluente cu Prahova la satul 

" Bușteni; Urlătoarea, formată de 
Urlitoarea- Mică și Urlătoarea- 
Mare, enumită pentru cursul.ci 

„. repede şi zgomotos, precum și 
A pentru cascada ei de la locul 

“ numit 4/ese/c-Regale, vizitată de 
“numerbși escuisionişti, nierge 
„de, se varsă în Prahova la N. 
de satul Poiana-Țapului; Valea- 
Babei, ce trece-prin Poiana-Ţa- 
pului; piriul : Peleșul; de la care 
'Şia luat numele Castelu/ Ze 
leş: reşedinţă de. vară a 'M. 
S. Regelui Carol [, izvoreşte de 
sub muntele Piatra:Arsă, şi după. 
ce trece -pe la S. de Castelul 
Peleş, merge de 'se varsă în 
Prahova în dreptul, văii numită 
Valea:Rea ; scoboriad 1540. 

pe o lungime de 5000 m.; Va. 

lea-Izvorului izvorește din par. 

tea de N.-a muntelui Pădu. 
" chiosul şi.de: sub muntele Vir- 
fal-cu-Dor şi se varsă în Prahova 
la S. de spitalul Sinaia deschi- 
zind. drumul de legătură . în- 
tre Valea- Prahover și Valea. Ialo- 
miței prin o admirabilă șosea 

"de curind construită şi înzes- 
trată: cu poduri. și diferite lu- 

"crări de artă; Valea-Largă a” 
"cărui confluență cu Prahova o 

are. lingă gara cu același: nume. 

Me- 

  

79, 

De 'aci- urmează o mulțime 'de 

vălcele ce se “scurg din coastele 

- de V. “ale Prahovei pănă la eși- 

rea, sa din zona dealurilor. 

- Afluenții din, stinga aă' Pra- 

" hovei mai principali sunt: va 

lea Azuga, care 'și are împreu- 

4 

„gei. 

narea sa cu Prahoviţa chiar în 

satul Azuga. Această vale este 
una din frumoasele văi ale ba 
sinului ' Prahovei; pe dinsa se 

găseşte o linie ferată de ex 
„_ploatare pănă la întîlnirea cu 

pîriul Limbâșelul, de unde ur- 

mează această vale pănă la con. 
fluenţa sa cu pîrîul Cașăriei; de 
aci linia urcă coama de N. a mun- 

telui Clăbucetul-Azugei, pentru a 
se scobori iarăși în Valea-Azu- 

Apoi vine Valea-Fetej, a 

cărei confluență cu Prahova o 
“are la S. de' tunelul Bușteni; 

"- valea Zamura -ce izvoreşte din 

„muntele Zamura; Valea.Rea: ce 

şi dă întîlnire cu-Prahova în 

același punct cu. Peleșul și care 

. vale servă ca cîmp de tragere 

-pentru batalionul staționar în 
timpul verei gardă de onoare 

M. S. Regelui; Valea - Ciinelui, 

(Gagului); valea Bogdan, valea 
Oraţii, valea Floreiul, la' S, de 

Posada; “Valea.Bătrioarei, la S. 

'de' satul Podul-Virtos; Valea- 
- Comarnicului, al cărui loc de în- 

tilnire cu Prahova este la 750 ni. 

la- S., de gara Comarnicul; apoi 
urmează spre S. văile: Sarul, 

- Bradul, Cimpeniţa şi Doftana, 

a cărui confluență cu Prahova 

o are la satul Bobolia. De aci 
* Prahova iese cu totul din zona 

dealurilor. şi urmează cursul li. 
niștit în zona șesurilor. 

Natura orografică a văiei Pra- 

hova este măreaţă și mult avută. 

Aproape întreg masivul ce se ri- 
dică în partea muntoasă a văei 

- Prahova şi al cărui nod orografic 

este virful Omul și virful Bucegi, 

nu prezintă de cit o ridicătură 

uriașă întreruptă adesea de niște 

„galbene, 

însă. pe fundul văilor. ce 
--versează - se “văd -rîpi adinci și - 

ai căror păreţi în general sunt . 

  

trepte colosale, ale căror păreţi 

cad brusc formînd prăbușiri colo-" 
sale cu desăvirșire impracticabili. 
“Asupra acestui masiv, adesea 

întilnim platouri mai mult sati 

mai puțin mari, cari și ele la 
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rindul: lor se termină prin pă- 
reți stincoși, cum de. exemplu 

“sunt acei ai munților Furnica, : 

Piatra-Arsă, Jepi-Mari, Jepi-Mici, 

Costila și Caraimanul, a căror 

frunte 'şi o înclină spre E. în 
„valea Prahovei. 

Natura construcțiunei acestui " 

masiv, nu este aceeași în toate 

părțile, căci straturile din care 

se "compune de și în general 
“sunt călcăroase, ele însă se pre: 

-albe, 

etc. 
zintă „sub: colori diferite : 

verzui, - cenușii, 

Aşa, înălțimile: din stinga Pra... 

hovei și cari ' sunt formate din 

minții: Clăbucetul-Taurului, Clă- * 

" bucetul-Azugei, Zamura, Baiul, 

Răsoarele și Doamnele, se pre- 

zint sub un aspect .cu totul 
„ contrarie înălțimilor din dreapta 
rîului, 

| „Toţi acești munți compun a- 

-“proape una și. 

a cărei: spinare descoperită, nu 

aceeași 

prezintăprăbușiri nicistincieșite; 
d 

fugitivi, adică -de o constituție 

slabă. Spinarea. lor. lată este a- 
"coperită cu locuri de pășune, 
iar poalele lor, acoperite cu pă- 
duri ce coboară până în valea 

Prahovei. 

- Dela Comarnic, spre S., dea: 

lurile ce formează ambele părţi 
ale 'văici Prahova 'sunt desco- 

perite şi în general de o con- 
strucţie slabă, formate din teren 

nisipos şi cu pietriș, pierzin-. 

" du-și succesiv această a lor na: - 

tură pe măsură ce înaintează | 

spre zona șesurilor, unde tere- . 

“nul devine bun pentru :agri- 
“cultură. : 

coamă, 

tra-.
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Geologia acestei văi este pe 
cit. de variată pe atit de inte- 
resantă. In adevăr aci avem a 

face aproape cu toate. formaţi 
- unile geologice ce încep cu Ju- 

" rasicul și să termină cu Pleisto. 
cenul (Quaternarul). - . 
„Dintre toate aceste formațiuni 
Cretacicul inferior (Baremianul), 

- reprezintat prin gresii şi-marne 
întrebuințate la fabricarea ci- 
mentului, ocupă întinderea cea 

„mai mare. El se întinde în 
adevăr: de la Predeal și: pănă 
la Comarnic 'şi e așezat pe 
calcarele albe ale Yurasiculut 
superior (Titonicul şi Deriasul), 
ca la Poiana - Țapului, Sinaia, 
etc. La "Comarnic el . suportă 
puternicele depozite de nisipuri 
și conglomerate cenomane (Cre- 

” tacicul superior), cari se prelun- 
gesc spre N. pănă la frontieră 
și formează culmile impozantului 
masiv al Munţilor Bucegi. 

Pe depozitele cenomane se 
reazămă la rîndul lor marnele 
roșii şi albe ale Senonianul4. 
Ele 'cedează însă în curind lo- 
cul lor depozitelor terțiare, în- 

„cepînd cu Focenul (Gura-Beliei) 
"ce supoartă terenurile petroli- 
fere ale /fe/vețianului (Breaza, 
Cimpina) și terminindu-se cu ni- 
sipuzile și gresiile sarmatice (Po- 
iana) și fontice foarte fosilifere, 

- Puțin mai jos de Cimpina, Pon- 
țianul este acoperit de depozi- 
tele ce aparțin P/esstocenulul, 
formațiune care ocupă întreaga 
cîmpie a Romîniei. 

Avuţiile miniere sunt vatiate 
şi abondente, ceea ce face ca 
valea Prahovei să fie. una dintre 
cele mai avute văi ale Romi. 
nici. Așa: 

Păcura, cu abondente surse 
aproape artesiane, se extrage în 
tot cursul văici de la Comarnic 
pănă aproape de Ploești. Această 

„vale reprezintă azi aproape 1/5 
din producția petrolului din   
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Țară, întru cit se consideră și 

Băicoiul și Țiatea.: ca aparţi-. 
nindu-i. - 

Bogăția ce ea a adus în Țară 
prin exportul, petrolului în care 
abundă, este considerabilă, dar. 
ea n'a fost posibilă de cit grație 
liniei de drum de fier, care s'aș- 
terne d'a lungul acestei văi. 
Ast-fel că dacă Cimpina repre- 
zintă azi hambarul ării-Romi. 
nești în petrol, e foarte proba- 
bil că în viitor alte linii pe alte 
văi ne vor da alte localități de - 
importanță Cîmpiner. 

Astăzi exploatarea acestui pe- 
trol se face nu numai. indivi- 
dual de către proprietarii ro- 

A u . . > . Ă . mini, ci și de către societăți 
constituite cu capitaluri mari. 

„„ Actualmente ca societăţi, de ” 
exploatare sunt: 
_I. Societ, «Steaua Romină», 
2. Societatea <Olandeză-Ro- 

mînă», 

3. Societatea <Nederlandeză- 
Romînă», , 

4. Societatea <A msterdam», 
5. Societatea «Telega Oil Co.> 

(fost Pecici & Blachowski), 
6. Societatea de petrol de' 

Prahova (. Tak). 
In origină, cu mijloacele or- - 

dinare de exploatare, extragerea 
păcurei nu înainta de ordinar sub 
“sol mai mult ca la 200 m, adin-l 
cime ; arare-ori această „exploa- 
tare se adincea pănă la 450 m;; 
astăzi cu perforaţie electrică s'a 
mers cu sonda pănă la 800 "m; 
și ast-fel s'a dobindit surse foarte 
abondente, aproape artesiane. 

Extracția anmială a fost pe 
anul 1899/900, de 15 540vagoanc, 
pe 1900J901, de 16480 vagoane. 

Sarea asemenea abundă în va- 
lea Prahovei și se găsește la 
Slănic la 10 m. adincime și la 
Doftana la 20 m. Ambele a- 
ceste localități sunt legate cu 
calea ferată Ploești-Predeal prin 
căi ferate deosebite: cea d'in-   
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tii prin ramura  Buda-Slănic, 
lungă de, 34 kil.-și cea dea | 
doua prin ramura Cîmpina-Dof- 
tana, de 6 ki]. lungime. 

Extracţia anualăîn aceste două 
saline în cei din urmă Gania dat: 

Slanicul, 1595—96 kilgr. 40.667.956 
1S$96—97. » 48.703.718 

. 1897—9S:: > 51.276.178 

1S9S—99 >» 43.049.134 
1599-—900 >» "43.830.794 
1900—901 > 43.570.703 

- Doftana, 1S95—96 „2 24.572.564 

1896—97 >. 25.244.915 

1597—9S5  ». 27.634.625 
1595—99  » 28.779.933 
1S99—9o00 >» 28.399.338 

1900—901 2 26.510.562... 

„ Această din urmă. salina a ! 
fost declasată la 1 Aprilie IQOI, . 

„din "cauză că "masivul 'unde s'a 
deschis salina este amestecat cu 

nisip, ceea ce ocazionează adese- 
ori infiltrațiuni de apă; şi mai . 
cu seamă din cauză că atit pen- . 
tru consumaţia internă cît şi 

“pentru export, - trebuințele nu 
întrec cu mult 100000 tone pe! | 
an, ceea ce se poate extrage 

foarte: ușor numai din cele-l'alte 

saline existînde în “Ţară. Slănicul 
fiind proprietate a Eforiei Spita- - 
Ielor, Statul care are monopolul 
exploatărei sării, plătește acestei 
instituțiuni de bine-faceri 1851 
lei anual pentru sarea ce ex-. 
ploatează. 

Piatră, granit şi de var (var 

negru și ciment) se găsește în 

mari cantități și aproape în tot 
lungul Prahovei, în regiunea de 

dealuri și de munte; numeroase 
fabrice de var şi cariere de pia- 
tră şi nisip, funcționează mai cu 
seamă la Comarnic, Sinaia, : A- 

zuga și Predeal. 

Actualmente, fabrici de var 

şi ciment sunt următoarele: 

La Comarnic, fab. Basilio Al- 

dasaro și Ernest Manoăl. 

La Sinaia, fab. E. Costinescu. 
" La Azuga, fab. E. Elhet & Co. 

şi Ștefan Blebea.
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"La Breaza, fab. Davidescu. 
Inainte vreme, rudari extră- 

geaii din apa Prahovei mult aur 
fărimat, precum și chihlibar ; a- 
cum Prahova dă numai renumi- 
tul peşte, păstrăvul, 

Jzvoare de ape minerale, iod, 
sare, pucioasă, etc. se găsesc în 

. » mară cantităţi în tot lungul re- 
giunei. de munte şi dealuri; 
iar pe acolo unde ele sunt cu- 
noscute și analizate, ca la Pre- 
deal, Cimpina și Slănic, fac din 

” aceste localități, stațiuni cunos- 
cute nu numai prin excelenta 

climă locală, ci și prin bunătatea 
apelor minerale unde sute de 
suferinzi îşi găsesc” tămăduirea 
lor în timpul verei. Cea mai 

- mare parte însă din aceste surse 

minerale stai ascunse și con- 
damnate chiar a nu fi vizitate 
de nimeni, din cauza terenului 

inaccesibil. 

„ Fertilitatea agricolă a văiei 

Prahovei încă este foarte avută; 

în partea șeasă se cultivă a- 
proape toate produsele agricole 

„ale Țărei; în regiunea muntoasă 
însă, numai porumbul. Păduri 
seculare, cu tot soiul de lemn — 

brazi, fag, plopi, frasini — aco- 
peră mai cu seamă regiunea de 

dealuri și de munte ; iar la poale 

Și în regiunea de șes se găsesc 

livezi întinse de copaci fructifieri: . 
pruni, meri, peri, cireși, 

Afară de aceste produse, va- 

lea Prahovei este avută în în- 

tinse pășuni, ceea ce înlesneşte 

mult creşterea numeroaselor ani- 
male și stabilirea pe aci a nu- 

meroase turme de oi și cirezi 

de. vaci, cărora se datorează re- 

- numitele brînzeturi de tot soiul 

de la Azuga și Sinaia. 

-Fabrice. — In afară de fabri- 

cele “de var citate, -pe valea 
Prahovei, în regiunea de munte 

şi de dealuri, se găsesc încă mai 

multe joagăre pentru lemne de 

construcții la Sinaia și Doftana ; 
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fabrica de hirtie C. și S. Schiel 

la Buşteni; de cue şi sirmă, la 

Sinaia, a d-lui Emil Costinescu ; 

la Azuga, fabrici:. de sticlărie, 

Societatea romînă de mobile; 

fraţii Hornung & Co.; de con- 

serve, E. Waller & Co.; de 
postav, Rhein, Scheeser & Co.; 

şi o fabrică de bere. Rafinării de 

petrol sunt la Cîmpina și renumite 
poverne pentru ţuică în par- 

tea despre Cimpina-Băicoiii. 

Populația. — Existenţa nu- 
meroaselor fabrice presărate a- 

proape în tot lungul Prahovei, 
precum şi a.frumoaselor locali- 

tăți climatologice, ca: Cimpina, 
Comarnic, Sinaia, Buşteni, A- 

zuga și Predeal, unde vara atrage 

o numeroasă populaţiune din 
toate- unghiurile “Țării, crează 

un mijloc sigur de existență a 

locuitorilor băstinaşi ai văiei 

Prahova, cari, angajaţi cu lucrul 
la fabrice și la populaţia flotantă, 

își procură zilnic 2, 3, 4 și 5 

lei. Afară de aceştia, pe valea 
Prahova, sunt și mulți străini cari 

se îndeletnicesc la exploatarea 

avuțiilor pămîntești și la fabri- 
cele manufacturiale. 

Avuţia solului, pitorescul re- 

-giunei, precum și plăcuta climă 

locală, face ca valea Prahovei să 

fie una din cele ma! populate 
văl; de la deschiderea calei 

ferate, fiind dotată în tot lungul 

ei de clădiri frumoase, mai cu 

seamă în regiunea de dealuri și 

de munte, se aseamănă cu cele 
mai plăcute regiuni ale Elveţiei 
şi Tirolului. 

Situaţia politică. — Valea Pra- 

hovei, în afară de partea de jos, 

- unde riul Prahova formează li- 

mită între județele Prahova, Ilfov 

și Ialomiţa, e cuprinsă în între- 

- gul săi în jud. Prahova și con- 

stitue în sine un şir de comune 

“întocmite administrativ în două 

plaiul Peleşul și plaiul plaiuri : 

Prahova.   

Prahova, z/azi, în jud.. Prahova. 
Se mărginește la E. cu plaiul 

„ Vărbilăul, de care se desparte 
printr'o linie oblică spre stînga, 

care trece pe la E. de comu- 
nele Telega și Bordeni; la $,, 

cu pl. Filipești, de care se des- 
parte printr'o linie orizontală, 
dusă din plaiul Vărbilăul pănă 

în județul Dimboviţa şi 'care 
trece pe la $. de comunele Va- 
lea-Lungă şi Băneşti; la N.-V., 

cu jud. Dimboviţa și pl. Peleșul. 
Se compune din Cimpina, 

comună urbană și 13 comune 

rurale: Băneşti, Bordeni, Breaza- 

d.-j., Breaza-d.-s., Brebul Cor- 
nul, Poiana, 

Prahovița-d.-s., Scorţeni, Șotrile, 
- Telega și Valea-Lungă. 

Reședința sub- -prefecturei e în 
com. Cimpina. 

Cele mai populate comune 
din plaiul Prahova sunt: Telega, 

“Brebul, Breaza-d.-s. şi Breaza: 

d.-j.. apoi vin: Scorţeni, Praho- 
vița-d.-s. și Bordeni. 
de populate sunt și cele-l'alțe 

„comune din plaiă. 
" Terenul plaiului, care este 

- foarte muntos, priește prunului, 

" mărului și părului. Fîneaţă este 

în abundență, ceea ce face ca 

în acest plaiă să se nutrească 
vara numeroase turme de oi şi . 

vaci și să se producă brînze- . 

tură: bune, 

Plaiul Prahova e în mare parte 
acoperit cu păduri seculare, 

Locuitorii se ocupă cu nego- 

țul de lemnărie. Ei sunt buni. 
meșteșugari; fac pături, sarici, 

hîrdae, doniţi, roabe, șindrilă, 

" porumbare, etc. Parte din ei se: 
ocupă cu scoaterea pietrei cu- 

bice din preajma Comarnicului, 

pe care o cară la București,” 

iar parte se ocupă cu fabrica. 

"rea varului negru. 

Se cultivă 1121 hect. vie, 

E udat de riurile” Prahova, 

Prahovița şi Doftana. 

1. 

Prahoviţa - d..-j., : 

In destul . 

." -
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3 Se împarte în 18 parohii, a- 
" vînd și 6 filiale: 

1. Parohia Scorțeni, cu bise- 
rica parohială Cuvioasa Paras- 
chiva, compusă din cătunul Mis- 
lea, avind ca filială biserica Sf. 

- Gheorghe. 
2. Parohia Brebul- Mănăstire! 

(com. Brebul), cu biserica pa- 
rohială S-ţii Voevozi, compusă 
din căt. Brebul-Megieşti și Po- 
dul-Cheei. 

3. Parohia Petriceaua (com, 
“Brebul), cu biserica parohială 
Sf. Treime. 

4. Parohia Breaza-de-jos, cu 
biserica parohială Sf, Gheorghe. 

5. Parohia Podul - Vadului 
(com. Breaza-d.-j.), cu biserica 
parohială Sf. loan Botezătorul, 
compusă din cătunul Valea- 
Lungă. | 

6. Parohia Breasa-de-sus, cu 
biserica parohială Schimbarea. 
la-Faţă, compusă, din căt. Gu- 
ra-Beliei şi Podul-Cerbului (Co- 
marnicul). 
"7. Parohia. Wistorești (com, 
Breaza-d.-s.),: cu biserica paro- 
hială Sf. Nicolae, compusă din 
căt. Valea-Tirsei (Breaza-d..j.). 
şi Frăsinetul (Cornurile). 

8. Parohia Cornul-de.jos (com. 
Cornurile), cu biserica parohială 

Cuvioasa Paraschiva, compusă 

din căt, Cornuld.-s. și Cimpi- 
” nița, avînd ca filială biserica Inăl- 

țarea-Domnului. 

9. Parohia” Prahoviţa-de-jos, 
“cu biserica parohială Sf. Nico- 
lae, compusă din căt. Drăgă- 
neasa, Piatra și Piatra-d.-s, (Po- 

iana). 

"10. Parohia Poiana, cu bise- 

rica parohială Adormirea, com- 

pusă din cătunele Vrăjitoarea, 
". Bobolia şi Slobozia, avînd ca 

filială biserica Sf. Voevozi, 

11. „Parohia Prahoviţa-d.s., 
„cu biserica parohială Adormirea, 
compusă din căt. Minzăul, Țapo- 
riştea, Moiseni, Valea-Benei, Sul.   
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tanul, Schiopota, Secăturile și 

Fricoasa (Breaza-d.-j.). 

12, Parohia Telega, cu bise- 
rica parohială. Sf, Voevozi. 

13. Parohia Telega, cu bi- 
serica parohială Sf. Nicolae, 
avind ca filială biserica Buna: 
Vestire. 

14. Parohia  Buştenari (com. 
Telega), cu biserica parohială 
Sf. Ştefan, compusă din căt. 
Milicești, avind ca filială Sf, 

Voevozi. | 

15. Parohia Valea - Lungă, 

cu biserica parohială Sf. NIi- 

colae, compusă din căt. Ghe- 

boasa, Valea-lui-Dan, Bocești şi 

Vişineşti, 

16. Parohia Băneţti, cu bise- 
rica parohială Adormirea, com- 

pusă din căt. Urleta, avind ca 
filială Sf. Voevozi. 

17. Parohia Șotrile, cu bi- 
serica parohială Sf. Nicolae. 

18. Parohia Lunca - Mare 

(com. Șotrile), cu biserica pa- 
rohială Sf. Pantelimon. 

Prahova, stație de dr-d.f., jud. 

Prahova, pl. Cimpul-Tirgșorul, 
căt. Tinosul, pe linia București- 

„ Ploești, pusă în circulație la 13 
Septembrie 1872. Se află între 
staţiile Crivina (5,0 kil.) şi Brazi 
(6,6 kil.). Inălțimea deasupra 
nivelului Mării e de rr1n.41. 

Venitul acestei stații pe anul 

1896 a fost de 77809 lei, 60 
bani. 

Prahova, pichet de graniță, pe 

marginea Dunărei, jud. Mehe- 
dinți. 

Prahoviţa, com. rur., sat, moșie, 

etc. Vezi Proviţa. 

Prahoviţa, piriiaș. Vezi piriiașul 
Predeal și rîul Prahova. - 

Prahuda, cătun, în jud. Putna, 

com. Paltinul, pl. Vrancea, si-   
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tuat pe vale, de ambele părți 
ale piriului Zăbala, lingă văr- 
sarea piriului 'Țindura în Ză- 
bala. 

Are o populaţie de 201 su- 

flete și 67 case; și o biserică fi- 

lială, cu hramul Adormirea. 

Praja, com. rur., şi sat, în jud. 
Tutova, pl. Pereschivul, spre V. 
de Birlad, pe piîrtul Pereschivul. 
Are 445 locuitori şi 126 case, 
Satul formează comună cu că- 

tunele Fătăciuni și Fundătura. 

Are o populaţiune de 874 

locuitori și 237 case; 2 bi- 

serici, 1 şcoală mixtă. 

Teritoriul comunei este foarte 
deluros. Are 70,50 hect. vie, 

din care 8 hect. nelucrătoare, - 

Se lucrează puţin rotăria, do- 
găria și butnăria, 

Comerciul se face de 5 per- 
soane. 

Prajila, sa, făcînd parte din 

com. rur. Govora, pl. Ocolul, 

jud. Vilcea. Are o populaţie 

de :226 locuitori. E situat la 

4 kil. de căt. Gurişoara, unde 
e şcoala. 

Pralea, sat, jud. Bacău, pl. Tro- 

tușul, com. Căiuţul, situat pe 

un podiș al muntelui cu același 

nume, pe dreapta piriului Că- 

iuţul-Mare și la limita spre jud. 

Putna. Se află la 12 kil. de sa- 
tul Căiuţul. 

Are o populaţie de 246 su- 

flete; o biserică, clădită de pe 

"timpul lui Ștefan-cel-Mare, de 

egumenul Dosoftei, care fă- 

cuse aci schit de călugări; o 

- biserică catolică clădită de lo- 
cuitori ; 1 cîrciumă, 

Vite sunt: 14 cai, 172 vite 

mari cornute și 40 porci. 

Pralea, Pădure, jud. Bacăiă, pl. * 

Trotușul, com. Căiuţul, proprie- 

tatea moștenitorilor lui Rădu-
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canu-Rosetti. E populată de brazi 
și fagi. Are o întindere de 4000 
hect. și este supusă regimului 
silvic. 

Pralea, zirii, jud. Bacăi, pl. 
Trotușul, com. Căiuţul, care 
curge pe teritoriul cătunului cu 
același nume; își are :obirșia în 

muntele cu acelaşi nume şi se 

varsă pe dreapta Căiuțului- 
Mare. 

Praporul, moşie şi pădure, spre 

S.-E. de com. Amărăști-d.-j., 

pl. Balta-Oltul-d.-j., jud. Roma- 
nai. Se învecinește la V. cu 
domeniul Sadova (Dolj). 

Pravăţul, zî77ă, jud. Brăila, pen- 
dinte de com. Gropeni, pe malul 
privalului cu același nume. 

Pravăţul, zisc, jud. Muvşcel, cu 
o frumoasă vedere asupra Ru- 

cărului. (Vezi 'Ţefeloaga, ma- 
siv.)  Impreună cu munții Dra- 

xinul, Măra, Țefeloaga, Preajma, 

Muntișorul, Căpitanul, Altămu- 

șul și Mateiașul, formează linia 

de despărţire între riul Dimbo- 
vița şi rîul Argeșelul. 

Se află la 890,9 m. d'asupra 

Mării-Negre. 

Pravăţul, zezer, jud. Brăila, si- 
tuat în partea de S.-V. a os- 

trovului Franța; se unește la 

S.-V. cu Armeneasa, prival, şi la 

N.-E. cu fezerul Lunguleţul. 

Pravăţul, zâzure, jud. Muşcel, 

“pl. Dimboviţa, supusă regimului 

silvic, proprietate a moşnenilor 

Nămăeşti, pendinte de com. 

Nămăești şi în întindere de 150 

hect. 

Pravăţul, zădure, jud. Mușcel, 

pl. Dimboviţa, supusă regimului 

silvic, proprietate a moşnenilor 

Dragosloveni, pendinte de com.   
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Dragoslavele și în întindere de 
150 hect. 

Pravila, dea/, jud. Bacăi, pl. 
Tazlăii-d.-j., situat la S. com. 
Berești, acoperit mai înainte 

cu codru mare. Azi numai în 

virf se află o pădurice și vre-o 
20 gropi în care se zice că se 

ascundea locuitorii. de frica 
Tătarilor. 

Pravila. (Vezi Brătești, munte, 
„jud.  Bacăii). 

Pravila, 7noție, jud. Bacăi, pl. 

Muntelui, com. Comănești, făcînd 
trup cu moșia Comăneștilor. 

Praxia, sa/, pe moșia Dumbră- 

vița, jud. Suceava, com. Fin- 

tina-Mare. Are o populațiune de 
102 suflete și 27 case. 

Vatra satului ocupă 6 fălci. 

Biserica din Dumbrăvița şi 

școala din Fintina-Mare servesc 

și acestui sat, 

Praxia, girtii, izvorește de la N.- 

Estul com. Fumureni, pl. Oltul- 
d.-j., jud. Vilcea, și se varsă în 

riul Mamul, tot în cercul com. 

Fumureni, 

Prădăiaşul, saș, făcînd parte din 

com. Huruești, pl. Berheciă, jud, 

Tecucii, situat pe coasta de 

V. a dealului, cu acelaș nume în 

partea de S. a comunei, 
Are o populaţie de 35 fam,, 

saii 186 sufl., locuind în 27 case. 

Prăjanca, 4/74 numire a rîului 
Slănicul, mai ales prin com. 

Vărbilăul, plaiul Vărbilăul, jud. 

Prahova. 

Prăjani, numire dată părți! de 

S. a com. Slănicul,: pl. Văr- 
bilăul, jud, Prahova. 

Prăjanul, zirîă, ce curge pe teri-   
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toriul satului Chișcăreni, com. 

Șipotele, pl. Bahluiul, jud. Iași, 

şi se varsă în piîriul Miletinul. 

Prăjăşti, com. rur., jud. Bacăii, 

pl. Bistrița-d.-s., situată pe ma: 

“lul stîng al Siretului. Se com- 

pune din 3 cătune: Prăjăşti- 

Moldoveni, Prăjăști-Unguri, re- 
ședința, și satul noi, Traian. 

In partea de S. a comunei 
se afla un sat cu biserică, azi si- 

lişte. Pe malul Siretului s'a gă- 
sit un mormiînt de uriași și chiar 

parte dintr'un schelet ce era 
de o mărime extraordinară. In 
partea de E., se văd iarăși 'ur- 

mele unui sat și ale unei bi- 

serici. Pe acolo curge un mic 

pirîiaş, numit Pîrîul - Bisericei, 

(Chestionarul Arheologic din 
1873 al Academiei Romiîne). 

Pe teritoriul comunei. se află 

o movilă de pămînt, artificială, 

şi avind o înălțime de vr'o 25 

m., cu o suprafață de aproape 
4 fălci. 

Se mărgineşte la E. cu com. 

Bogdănești; la $., cu com. Bu- 

hociul, de care se desparte prin 

piîrîul Valea-Mare ; la V., cu com. 

Săcueni şi la- N., cu com. Că- 

lineşti, din jud. Roman. .- 

Teritoriul comunei este udat 
afară de riul Siretul, de pîriul 
Bogdănești, care se varsă pe 
partea stingă a Siretului. 

Are o populaţie de 392 fa- 

milii, sai 1747 suflete, locuind 

în 524 case; o școală mixtă în 

satul Prăjăști-Unguri, frecuent. de 
42 copii (1900—901); 2 biserici : 

una ortodoxă în satul Prăjeşti- 

Moldoveni şi cea-Valtă catolică 

în satul Prăjeşti- Ungureni, cu 

cite un preot. Sunt 524 case 

dese și 7 circiumi. | 

In 1879, sai împroprietărit 

112 însurăţei, cu 273 falci pă- 

mint. . N 
Teritoriul comunei este de 

6000 hect. Proprietatea mare
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o are statul, cu o moşie în în- 

tindere aproximativ de 180 hect., 

dind un venit anual de 13000 

lei. Pădurea Statului, numită Pră- 

jăști, are o suprafață de 2371 
hect. 

Viile ocupă o suprafaţă de 
38.56 hect. 

Vite: 106 cai, 941 vite mari 
cornute, 696 porci, 5 capre şi 
1038 oi. 

Budg. com. în 1892—93 era 

la venituri de lei 6304, bani 66 şi 
la cheltueli, de lei 2442, bani 98. 
O cale comunală, ce vine de 

la Bogdănești, străbate comuna 
și dă în calea județeană ce 
merge la Bacăă. 

Totalul pămiînturilor de cul: 

tură este de 1421.42 hect, 

Distanţele : la Bacăi, capitala 
districtului, 14 kil.; la com. Să- 

cueni, reședința plăşei, 12 kil.; 
la com. Buhociul, 12 kil.; la 

com. Bogdănești, 3 kil.; la com. 
Schineni, ş kil. 

Prăjăşti, sa, jud. Bacău, pl. 
Muntelui, com. Măgireşti, situat 
la V. de Stănești și pe dealul 
cu același nume, la 2 kil. 100 m. 
de satul Măgirești (școală). 

Are o populaţie de 395 su- 
flete; o biserică, clădită de lo- 
cuitori și o cîrciumă, 

Vite: 14 cai, 189 vite mari 
cornute şi 99 porci, 

Prăjăşti, sat, în jud. Roman, pl. 
Siretul-d.-j., com. Birjoveni, spre 
V. de satul Birjoveni și la 1kil. 
de el. Este așezat pe deal, la 
extremitatea de V. a judeţului. 

Are o populație de 201 lo- 
cuitori; o biserică de vălătuci. 

„Este legat cu orașul Roman 
prin șosea. 

Prăjăşti, moșie a statului, jud. 
Bacăii, pl. Siretul-d.-s., com. Pră- 
jăști, în întindere de 180 hect., 

_cu venit anual de 13000 lei.   

si 

Prăjăşti, trup de moșie, pe lîngă 

moșia Birgăoani, jud. Neamţu. 

Ion Neculcea (f 1743), în Dom: 

nia a treia a lui Duca, Domnul 

Moldovei (1679—1684), zice: 

«După aceea mers'aii în plimbare 

la un sat al lui, ce este în ţi- 

nutul Neamţului, anume Pră- 

jești, avind și curți acolo, cu 

toată casa lui, și cu toata boe- 

rimea și curtea lui; și ai ză- 

bovit acolo vre-o două, trei săp- 

tămiîni, umblînd pe la vinaturi, 

şi pre la alte sate ale lui. Che- 

matu-l'aii în cinste şi un boer 
cu numele Constantin, Postel- 

nicul Ciobanul la un sat al lui 

anume Sălişte, de laii cinstit 

două zile, și așa iarăși s'a în- 

tors la Iași la scaun». 

Urme despre un asemenea 

sat nu sunt, dar localități cu 

numele de Prăjeşti se găsesc: 
1. în jud. Bacău, pl. Bistriţa- 

d.-s.; 2. tot în acel judeţ, pl. 

Tazlăul-d.-s., 3. în jud. Roman, 

com. Birjoveni, pl. Siretul-d.-j. 

Prăjăşti, pădure, jud. Bacăi, pl. 

Siretul-d.-s., care se întinde pe 

limita comunelor Buhociul și 

Prăjăști, populată cu arbori fo- 

ioși (stejari, fagi, carpeni, etc.). 

E proprietatea statului și are o 

întindere de 2371 hect., care 

aparținea bisericilor Precista și 

Răducanu din Tirgul-Ocna. 

Prăjăşti - Moldoveni, sa/, jud. 
Bacăii, pl. Siretul-d.-s., comuna 
Prăjăşti, situat alături de Pră- 
jăști-Unguri. 

Are o populaţie de 376 lo- 
cuitori; o biserică, cu hramul 
Sf. Voevozi, deservită de un 
preot şi un dascăl, făcută în 
1847 de Dumitriu și reparată de 
Iordache Miclescu. 

Vite: 19 cai, 116 vite mari 
cornute și 33. porci, 

Prăjăşti-Unguri sai Catolici,   
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sat, jud. Bacăi, pl. Siretul-d.-s., 
şi reședința com. Prăjăști, si- 
tuat în Valea-Siretului. | 

Are o populaţie de 1200 su- 
fete; 1 biserică catolică, de- 
servită de 1 preot și făcută de 
locuitori; 1 școală mixtă și 3 
cîrciumi. 

Vite: 87 cai, S2ş vite mari 
cornute, 663 porci şi 5 capre. 

Prăjeni, sa/, jud. Botoșani, com. 
Lătăi, pe coasta dealului Neli- 
peşti, în stinga Miletinului, pe 
moșia Lătăi, Are o suprafață 
de 1936 hect. și o populaţie de 
90 familii, sai 360. suflete; 1 
biserică, deservită de preotul 
bisericei din Lătăi. 

„Se zice că satul Prăjeni ar 

fi întemeiat de Mitropolitul Mol- 

dovei, Veniamin Costachi, a 

căreia proprietate era moşia 

Prăjeni. 

Vite: 940 boi și vaci, 32 cai, 
2630 oi, 116 porci. Loc. po- 
sedă 147 stupi cu albine. 

Prăjeşti, sa/, moșie, etc. Vezi 

Prăjăști, 

Prăjoia sai Prejoaia, piriz, jud. 

Bacăi, pl. Bistrița-d.-s., comuna 

Buda, care curge de la V. spre 

E., udă satul Șipotele și se 

scurge pe dreapta Girlei-Mo- 
rilor, 

Prăsteşti, sa/, pe moşia cu a- 
celași nume, jud. Dorohoiii, cor. 

Brăești, pl. Coşula. 

Are o populație de 127 lo- 

cuitori; o biserică, cu hramul 
Sf. Nicolae. 

Proprietatea moșiei e a d-lui 
Iancu T. Gherghel. 

Sătenii împroprietăriți ai 78 

hect. 5 arii pămint, iar pro- 

prietarul, 93 hect., 9 arii cîmp 

şi 107 hect., 4 arii pădure. Se 

mai află pe moșie o livadă și 

3 pogoane vie.
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- Piriul ce trece pe moșie se 
“numește Costășul. 
” Hotarele sunt cu Dolina și 
Brăeşti, 

"De însemnat aici sunt locali- 
tăţile : Temeliele şi Rădicătura- 
Mare, 

Prăvăţeşti, vecie numire a că- 

Preajba, com, 

Zunului 'Tega, jud. Buzăii, com. 

„Ruşiavăţul. 

rur., jud. Dolj, 
pl. Ocolul, la 7 kil. de orașul 

Craiova, situată pe șesurile Preaj- 

ba şi Cîrcea, 

Se mărginește la E. cu com. 

Coșoveni-d.-s.; la V., cu com, 

Balta-Verde şi o parte din ora- 
şul Craiova ; la S., cu com. Ma- 

 lal-Mare şi o parte din Live- 

“zile și la N., cu com. Pielești, 
Limita liniei de N. începe din 

răscrucirea ce o face la o de- 
părtare de 200 m. spre E., de 

bariera Crucea-de-Piatră a ora- 

șului Craiova. 

Limita liniei de S. începe din 

colțul S.-V. al teritoriului co- 

„munei Balta- Verde. 

Limita liniei de E. începe 
din punctul numit Cotofirul. 

De la limita liniei de E. şi 

pănă la V.- de satul Cîrcea, te- 

renul comunei este cu totul 

plan. 

Smircuri se găsesc pe valea 

Pirîul-Cîrcea. 

Este udată de piriul Circea, 

care ia naștere din cișmelele și 

izvoarele: ce se găsesc pe va- 

lea Sfenea, Valea - Călugărului. 
Circea curge pe valea Budu- 

roaele, spre satul Preajba şi trece 

în teritoriul com. Balta-Verde, 

vărsîndu-se în Pirîul-Morilor de 

la Făcăi. Piriul Circea are di- 

recţiunea de la E. la V. Vaduri 

are mai pretutindeni și un pod, 

la hanurile din valea Pirîul - 

Cîrcea. 

In anul 1873, com. Preajba   
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se compunea din trei cătune: 

Circea, Prisca și. Preajba. Intre 

anii 1874—76 a avut reşedinţa 

în Coșoveni-d,-s. Azi se com- 

pune din două cătune: Preajba- 

Lungă, rîul Țiii ce-l udă în par- 
tea de V. la S.V..și Circea, 

situat pe Piriul-Circea; aceste 

două cătune sunt despărțite 

prin Valea-Vărzărilor, 
Are o populaţie de 2024 lo- 

cuitori; 2 biserici, una în căt, 

Circea, făcută din zid, cu hra- 

mul Sf. Nicolae, fondată de Du. 

mitrache Kintescu și Preotu Şer- 
ban Kintescu și reparată la a. 

nul 1874, de preotul Ion Zam- 

firescu și locuitorii satului, de- 

servită de 1 preot şi 2 cîntă- 
reți; cea-l'altă, în căt. Preajba, 

cu hramul Sf. Ștefan și Sf. 
Gheorghe, făcută tot de zid, la 
anul 1778, de jupîn Hagi Stan 
Jianu Vel Paharnic, deservită 

de 1 preot și 1 cintăreţ. 
In tinda bisericei din Preajba 

se află următoarea inscripție: 

Această sfintă biserică a fost zidită 

din temelie, înfrumusețată cu toată po- 

„_doaba, după cum se vede, cu toată chel- 

tuiala și osteneala D-lui Jupîn Hagi Stan 

Jianu, Vel Paharnic, în zilele prea Inăl- 

. ţatului și Luminatului . Domn Alexan- 

dm Joan Ipsilante Voevod, cu blagos- 

lovenia P. S. S$. Părintelui Chiriac Che- 

-sarie, Episcopul Rîmnicului, la anul de 

la Christos, 1778, luna Noembrie 25. 

Sunt 2 școale mixte, care ai 

fost frecuentate în 1899—900 

„de 127 copii, şi 10 cîrciumi, 

După legea rurală din 1864, 

sunt împroprietăriți în Circea 

75 locuitori şi în Preajba, 93. 

Suprafaţa - comunei este de 
7330 pogoane, din care: 5984 

pămînt arabil, 30 pog. fineaţă, 

go pog. izluz, 216 teren sterp; 
60 vărzărie și 950 vii. 

Viile, în întindere de 950 po- 

goane, aparțin proprietarilor Ru- 

sănescu, Dăbuleanu și Guran, 

locuitorilor din Circea, Preajba   
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şi Pieleşti, orășenilor Craioveni 
și locuitorilor din Popînzălești, 

din jud. Romanați. o 
Meseriași sunt: 5 rotari, 6 

dulgheri, 1 dogar și 3 fierari, în 
“Circea și 1 rotar, 1 dogar, 2 
dulgheri şi 1 fierar, în Preajba. 

Prin com. Preajba trece: ca- 
lea ferată Craiova-București, care 

- pornind din marginea de N. a 
orașului Craiova intră în co- 

mună pe la Valea-Croitoralui și 
ajunge în dreptal satului Cîrcea 

la 1 kil. şi 100 m. de stația 

* Cîrcea, face o curbă spre N.-V. 

şi trece în com. Pieleşti; calea 

judeţeană Craiova-Caracal, lun- 
“gă în Preajba de 9 kil., care 

merge dela V.la E. prin S. satu- 
lui Cîrcea ; calea județeană Cra- 

iova-Bechetul, lungă în comună 
de 8 kil., mergînd dela N. la S. 

prin V. cătunului Preajba. Din 

ambele cătune pornesc căi ve- 

cinale în toate direcțiunile. 
Budgetul com. e la venituri 

de 3970,47 lei şi la cheltueli, 

de 3721,39 lei. 

Preajba, com. rar, jud. Vlașca, 
pl. Glavaciocul, la extremitatea 

N.-N.-E. a judeţului, situată pe 

Valea - Glavaciocului, compusă 
din cătunele: Bulaci, IHagiești, 

Poeni, Preajba şi Vătași. 
Are o populație de 1081 lo- 

cuitori; 2 biserică,. una în căt. 

Bulaci și cea-t'altă în Preajba- 

Vătași, deservite de 2 preoți şi 

- 3 cîntăreți; o şcoală mixtă, 

frecuentată de 32 copii; 6 cir- 

ciumi. Este departe de Bucu- 

rești de.66 kil., de Giurgiii, de 
82 kil. și de Obedeni, reședința 

i plăşei Glavaciocul-Neajlovul, de 

28 kil. 

Prin comună trece. şoseaua 

judeţeană ce duce la Glavacioc. 

Moşia Preajba, cu trupurile 

" Bulaci și Vișica, a d-lui Sc. 

Yarka, avînd pădure și fineţe 

întinse și o întindere de 5350
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de pog., aduce un venit apro- 

ximativ de 60000 lei anual. Este 

străbătută de rîurile Neajlovul, 

Glavaciocul și Drimbovnicul, 

Preajba, căfun, al com. cu a- 
celași nume, jud. Vlașca, situat 

pe Valea-Glavaciocului, 

Preajba, saz, jud. Dolj, pl. Oco- 
lul, com. Preajba, reședința pri- 
măriei. 

Are o populaţie de 750 su- 
flete, locuind în 73 case; o bi- 
serică de zid, cu hramul Sf, 
Ștefan şi Sf. Gheorghe, fondată 
în 1778, Noembrie 25, de ju- 
pîn Hagi Stan Jianu, Vel Pa- 
harnic, deservită de 1 preot şi 
1 cîntăreț; o școală; 3 cîr- 
ciumi. 

Preajba, mahala, în com. rur. 
Cleanovul, pl. Dumbrava, jud. 
Mehedinţi, 

Preajba, 7oşte particulară, jud. 
Dolj, pl. Ocolul, jud. Preajba. 

Preajba, moșie a statului, nelo- 
cuită, în jud, Romanați, lingă 
com. Băbiciul, pl, Ocolul, cu o 
arendă de 14280 lei; are o pă- 
dure de 80 pog,, fostă pendinte 
de mănăstirea Țigănești, 

-Preajba-de-Cimp, căzu, com. 
Băbiciul, spre S., pl. Ocolul, 
jud. Romanați, lingă Olt, la 18 
kil. de Caracal. Vezi Băbiciul. 

Preajba-de-Pădure, com. rur., 
în jud. Romanați, pl. Ocolul. Se 
compune din satele: Preajba: 
de-Pădure saii Frăsinetul-de-Pă- 
dure (602 locuitori), Coșoreni 
(Fulăi) cu Boanta şi Atirnaţi 

„(200 locuitori), situate lingă apa 
Tesluiul, în stînga, pe șoseaua 
Caracal-Viişoara, la 15 kil. spre 
NV. de Caracal și la S. de 
Dealul-Muierei. Altitudinea tere-   
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“ nului d'asupra nivelului Mării 
de 145 m. 

Are o populaţie de 218 fa- 
milii, sai 802 suflete; o școală 
mixtă, frecuentată de 42 copii 
(1899—900) ; o biserică (1783), 
cu hramul Nașterea Domnului 
Isus Hristos, deservită de 1 
preot și 2 cîntăreți; 2 cîrciumi. 

Locuitorii posedă: 742 vite 
mari, 1447 vite mici şi 246 porci. 

Preajba-Mare, căzuu, al. com. 
- Vădeni, pl. Ocolul, jud. Gorj, 

în partea de E. a cătunului de 
reședință. 

Are o suprafață de 600 hect., 
din care 60 hect. arabile, 200 
hect. fineţe, 100 hect. pădure, 
231 hect. izlaz și g hect. vatra 
satului, cu o populaţie de 67 
familii, sai 242 suflețe. 

Locuitorii sunt parte moșneni, 
parte împroprietăriți după le- 
gea rurală, ocupîndu-se mai în 
special cu păstoria. Ei posedă: 
18 pluguri, 30 care cu boi, 2 
căruțe cu cai, 400 vite mari 
cornute, 120 cai, 4298 oi, 102 
rîimători, 89 capre, 15 asini; 
20 stupi cu albine, , 

Comunicaţia în cătun se face 
prin drumuri ordinare, care dai 
în șoseaua națională Filiași-Pe- 
troșani, şi în şoseaua judeţeană 

T.Jii- -Ciuperceni-Vilcea. . 
In cătun se găsesc 4 puțuri 

și 3 fintîni, 

Preajba-Mică, că/uu, al comunei 
Petrești-de-Vărsături, jud. Gorj, 

la N. şoselei judeţene T.-Jii- 
Vilcea şi în apropiere de dinsa, 
situată pe loc şes. 
„Teritoriul lui are o întindere 
de 500 hect., din care 170 hect. 
arabile, 245 hect. fineţe, 80 hect. 
pădure și 5 hect, vatra. satului, 
cu o populaţie de 38 familii, 
saii 214 suflete. 

Are 1 biserică, deservită de 
I preot și 1 cîntăreț.   
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Locuitorii posedă: 6 pluguri, 
12 care cu boi, 174 vite mari 
cornute, 9 cai, 435 oi și 46ri- 
mători. 

Comunicaţia în cătun se face 
prin şoseaua județeană și na- 
țională din T.-Jii şi cu cari se 
găsesc în apropiere. 

In cătun se găsesc 3 fintîni 
- cu apă. 

Preajma, punte, jud. Muşcei,. 
plaiul Dimboviţa, formînd linia 
de despărțire între rîurile Dim- 
bovița și Argeșelul, împreună cu 
munții Draxinul, Măra, Țefe- 
leaga, Muntişorul, Căpitanul, 
Piăișorul, Pravăţul, Altămușul și 
Mateiașul. 

Preasna-Nouă, co. rur,, jud. 
Ilfov, pl. Negoeşti, situată la E. 
de București, pe ambele maluri. * 
ale văci Mostiștea, la 47 kil. de 
Bucureşti. Stă în legătură cu 

"com. Gurbănești prin o şosea - 
vecinală. 

Se compune din satele: Preas- 
na-Nouă și Codreni, cu o po-. 

pulație de 1133 suflete, care 

locuesc în 233 case şi 18 bor- 

dee. - 

Se. întinde pe o suprafață de 

5832 hect. Statul și d-na M. Bla- 

remberg- ai 5309 hect, și lo- 

cuitorii, 523 hect. Proprietarii 

cultivă 4409 hect. (335 sterpe, 
375 izlaz, 190 pădure). Locui- 
torii cultivă 477 hect. (40 izlaz, 
6 vie). 

Are 2 biserici, în fie-care căt, 

cite una; 1 şcoală mixtă, 1 -ma- 

şină de treerat cu aburi, 3 he- 

leșteie. 

Vite : 603 cai şi i tepe, 193 boi, 

245 vaci și viței, 2 tauri, 13 bi- 

voli, 49 bivoliţe, so capre, 124 

porci și 2730 oi, | 

Locuitorii posedă: 91 plu- 

guri: 26 cu boi şi 65 cu cai; 

114 care şi căruțe: 10 cu boi 
ŞI 104 cu cai.
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” Comerciul se face de-5 cir- 
“ ciumari și 1 hangiă. 

Locuitorii împroprietăriți sunt 
132; neimproprietăriți mai sunt 
220. - . 

*  Budgetul com. e la: venituri 
de 2965 lei şi la cheltueli, de 
2918 lei. 

„ Preasna-Nouă, sa/, făcind parte 

"din com, rur. cu același nume, 

„pl. Negoești, jud. Ilfov, situat 
la E. de Bucureşti, pe ambele 

maluri ale văiei Mostiştea. In 

partea de N.-E. e înconjurat de 
“dealuri frumoase. . 

Se întinde pe o suprafață de 
4650 hect., cu o populaţie de 
873 .locuitori. 

D-na M. Blaremberg are 4270 
hect.: şi locuitorii, 380 hect. 

" Proprietarul cultivă 3520 hect. 

(300 sterpe, 300 izlaz, 150 pă- 
„ dure). Locuitorii rezervă 25 hect. 

- pentru izlaz. 

„Aci este reședința primăriei. 
Are, o biserică, cu hramul 

Adormirea, deservită de 1 preot 

și 2 cîntăreţi; 1 școală mixtă, 

„frecuentată de 38 copii (1899—. 
900); 2 heleşteie și 1 mașină 

de treerat. : Ei 

Numărul vitelor mari e de 

922 şi al celor mici, de 2904. 
„__ Comerciul se face de trei cîr- 

ciumari şi 1 hangiu. 

Preasna- Vechie (Ciofliceni), 
sat, făcind parte din com. rur, 

Gurbănești- Coţofanca, pl: Ne- 

goești, jud. Ilfov, situat la E. 
de Gurbăneşti, pe malul sting 

al văier Mostiştea. Spre N.-E., 

este înconjurat de dealuri. 

Se întinde pe o suprafață de 

3162 hect,, cu .o populaţie de 
''527 locuitori. 

Eforia Spitalelor Civile din 

Bucureşti are 3000 hect. Şi lo- 

cuitorii;: 162 hect.: . 
Eforia cultivă prin arendașii 

săi 1800 hect, (800 izlaz și 400   

87 

pădure). Locuitorii cultivă -115 

hect. (47 izlaz). Are 1 heleștei. 
Comerciul se face de 2 cir- 

ciumari și 1 hangii. 
Numărul vitelor mari e de 

1080 și al celor mici, de 2748. 

Precistanul, câfuz, în jud. Putna, 

com, Făurei, pl. Șuşiţa, situat 
pe șoseaua ce duce de la sat 

la Siret și pe malul Putnei. 

Are o populaţiune de 170 
suflete, care locuesc în 62 case; 

1 biserică filială, cu hramul Sf. 

Gheorghe. 

Precistanul, moșie a statului, 
foastă pendinte de Mănăstirea 

Mera, situată pe teritoriul co- 
munei Făurei, pl. Suşiţa, jud. 

Putna, și arendată cu 4000 lei 

anual. 

Precupoaele, sa, făcînd parte 

din com. rur. Orlești, pl. Ol- 
tul-d.-s., jud. Vilcea, cu o po-. 

pulaţie de 979 locuitori. 

Predealul, com. rur., plaiul Pe- 

„leşul, aşezată în creasta Carpa- 

ților, la 450%20 latitudine nor- 
dică şi la 43915 longitudine 

estică (meridianul german), și 

mărginindu-se la N. cu Tran- 

silvania, la S. cu comuna ur- 

* bană Sinaia, la E. cu comuna 

Teşila și cu munții Doftanei, și 

la V. cu hotarul Țărei şi cu 
comuna Moroeni, din judeţul 

Pimboviţa. 
In timpurile vechi, com. Pre- 

dealul s'a numit Podul-Neagului 

şi se. întindea de la Predeal 

pănă la Posada, coprinzînd toate 

satele, care formează actualmente 

com. Predealul, apoi teritoriul co- 

munei Sinaia cu căt. Izvorul, 

precum și Posada și Podul- Nea- 
gului. 

Pe atunci reședința | comunei 
era la Buşteni. 

La 1864, cătunele Posada și   
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Podul-Neagului s'aă alipit la Co- 
„marnic și la 1874, cătunele Pre- 

dealul, Azuga, Buşteni și Po- 

iana-Țapului, s'aă deslipit de Si- 
naia, formînd com. Predealul, 

cu reședința în căt. Predeal, și 

mai în urmă în Azuga, undee 

şi azi: 

Orografia. — Teritoriul comu- 

nei Predealul este cu desăvir- 
şire muntos. La V. se întinde, 

de la Sinaia și pănă dincolo de 
Bran, mărețul șir. de munţi cu- 

noscut sub numele colectiv de 

Bucegi, cu vârful cel mai înalt, 

Omul. 

Lipită cu'Omul se află o cul. 
me de munţi, ceva mai mică, 

Morarul, d'asupra căreia este 
hotarul 'Ţărei. După Morasrul, 
urmează Coştila, apoi Caraima- 

nul. In același rind, mai departe, 

sunt Jepi-Mari și Jepi-Mici, pe 

de o parte stîncoși și golași, pe 

cea-l'altă parte bogaţi în iarbă 
_de pășune, și mai în urmă vine 

Piatra-Arsă, cu renumita ei peș- 
teră. ” 

La N, sunt munții Predealului, 

Pietricica-de-'Ţară, pe unde trece 

hotarul 'Țărei, și Susaiul, bogați 
în pășuni, livezi și-păduri. 

La E., sunt munții: Faţa-Gă- 

vanei, Reteveiul, Lacul-Roşu, 

Turcul, Cazacul, Neamţul, Un- 

ghia-Mare și Unghia-Mică, 

În partea de V., întîlaim mun- 

ţii: Cumpătul, iar prin mijlo- 
cul comunei, munţii: Rășnoava, 

Clăbucetul-Taurului, al-Baiului, 

al-Azugei, Sorica, Dutca, Diha- 

mul și Zamura, toţi renumiţi 

pentru pădurile de fag, pentru . 
nenumăratele stine de oi și pen- 

tru bogatele lor pășuni și lo- 

curi de finețe. 

Hidrografia. — Din munţii 

menționați mai sus, izvoresc o 

mulţime nenumărată de piriiaşe, 

“cu apă cristalină, ce se pierd 
sub straturi înverzite sai sub 

troieni de zăpadă și ies iarăși
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la iveală, mai mari, formînd în 

cursul lor zburdalnic și repede, 

piriie, vălcele şi văi, dintre cari 

unele nu puţin însemnate. 

In apropiere de gara Predeal, 
la 5—6 metri departe de fron- 
tieră, izvorește un mic piriiaș, 
abia băgat în seamă, numit Pre- 
dealul, care primește în sine fru- 
moasa vale a Joiţei, Valea-lui- 
Arsenie și Valea-Teascului. 

In dreapta mănăstirei cu a- 

celași nume, Predealul, împre- 

unîndu-se cu Valea-Rișnoavei, 

îşi pierde -numele și de aci 

încolo :se numește Provița. In- 

trinsul sc varsă văile: Olă- 
reasa, Valea-lui- Vlad, Valea. 

„ Ursului, toate de puţină însem- 
nătate, 

Tot de la hotarul Țărei, în 
partea de E. a comunei, din 

muntele Faţa-Găvanei, izvorește 

Valea-Azugei, ce se varsă în 
Prahoviţa, în fața muntelui So- 

rica, nu departe de gara Azuga. 

Această vale, în cursul săi, pri- 

mește Valea - Turcului, Stevei, 

Unghia-Mică, Orjogoaia, Ceau- 

șoaia, Cazacului, Urechia și Lim- 
bășelul. 

De aci începe riul Prahova, 

format din văile Azuga şi Pra- 

hovița, care primește văile: Cer- 

bului, vale prăpăstioasă și a- 

dincă, cu niște păreți drepți şi 

golași apoi Valea-Albă, Valea- 

Jepilor, Valea-Urlătoarei, Va- 

lea-Babei și pîriul Peleș, din 

dreapta; iar din stînga: Valea. . 

Mărului, Valea - Fetei, Valea- 

Seacă, Valea-Zamurei, Valea. 

Jepei, a-Tufei și Valea-Rea, 

Lacuri, — Lacuri în com. Pre- 

dealul sunt: Lacul-Roșu, între 
Retevoiul și “Turcul, şi Lacul- 

Țigăneşti, în muntele Țigănești 

din Bucegi. 

Ape minerale se găsesc între 
Azuga şi Buşteni (pucioasă), pe 
Cumpătul (iod), pe Valea-Teas- 

cului (fier), pe Valea-Joiţer-(iod,   

s8 

pucioasă și sare), încă neutili- 

zate, și un izvor în grădina mă- 

năstirei Predealul, care coprinde 

5 gr., 260 materii solide în li- 
tru și are o densitate egală cu 
1.0032. Coprinde clorure, iodure 
şi carbonate alcaline. Sulfate şi 
azotate nu s'aii constatat. S'a 
dozat clorul, iodul, calcea și 
magnezia, și s'a găsit următoa- 
rele valori pentru un litru de 
apă: 

Clor . . 1 gr. 7750 

Ilod. . . 0, » 0031 

Calce . . 0, » 3876 
Magnezie. 0, » 0320 
Populaţiunea. — In timpurile 

cele mai vechi, ţinuturile com. 
Predeal erai acoperite cu pă- 
duri seculare, necălcate de pi- 

-cior de om. Primii locuitori, în 
munții Prahovei, aii fost scu- 
telnicii, care eraii însărcinaţi cu 
paza mănăstirei Sinaia ; prin ur- 
mare prima populaţie stabilă își 
are începutul odată cu fonda: 
rea mănăstirei Sinaia, la anul 

1695. 

- Acești primi locuitori, s'aii 

stabilit mai întiii la Izvor și 

Sinaia, apoi la Bușteni și abia 
pe la începutul. sec. al XIX-lea 
S'aii întins pănă între Prahove 
şi mai pe urmă (1830) pănă la 
Predeal. 

Pe la 1852, Predealul devine 
un punct interesant prin faptul 

că vama Ţărei a fost mutată 

de la Breaza în această locali- 
tate, adăpostind vara sute de 
vizitatori. 

- In jumătatea a doua a sec, 
al XIX-lea, populația com. Pre- 
deal a crescut mereii şi de la 

1879, dar mai cu deosebire de 

la 1886 încoace, numărul locui- 

torilor a crescut considerabil. 
După statistica primăriei, po- 

pulația comunei, la 1 Octom- 
brie anul 1892, număra 3441 
locuitori. 

Pădurile ocupă aproape în-   
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treaga suprafață a comunei Pre- 

deal, avînd ca esență dominantă. 

fagul, apoi vine bradul și mo- 

„liftul, care a început a fi may 

rar. 

Invăţămîntul public. — Pănă 

“la anul 1865 în toată comuna 

Predeal nici vorbă nu era de 

şcoală, La 1865 s'a înființat 
prima școală la Buşteni, şi după 

ciţi-va ani, răposatul stariț Pan- : 

telimon a înființat la Predeal, 

întruna din chiliile mănăstirei -. 

o școală particulară, care a func- 

ționat 5 ani, N 

In vara anului 1873, Domnul ” 

Țărei, vizitind Predealul, a dat 

ordin să se construiască în fața 
mănăstirei -un local de școală, 

- care a ars la 1889, reclădindu- 

se în cursul anului 1890, de Ad- 

ministraţia Domeniilor Coroanei. 

Tot de Administrația Domeniilor ” . 
Coroanei s'aii mai construit școli 
la Azuga şi Bușteni. 

Cultul, — Pe lingă schitul Pre- 

deal (v.l.r.), mai e în Buşteni o 

biserică, numită Biserica-Dom- 

nească, una dintre cele mai fru- 

moase biserici din Țară, con- 

struită din fondurile M. S. Re- - 

gelui Carol 1, şi tirnosită la 8 

Septembre 1889. ” 
Industria este bine reprezin- * 

tată în comună prin diferite fa- 

fabrici. (Vezi Buşteni, Azuga 
şi Predealul, cătun). . 

Predealul, com. rur., pendinte de 

plaiul Teleajenul, jud. Prahova. 

" Și-a luat numele de la situaţia“ei : 
pe dealurile pe care este așezată. 

Asupra înfiinţării ei se ştie foarte 

puțin. Legenda spune că ar fi da- 
tind de vre-o 200 de ani. Pe- 

la anii 1814 şi 1825 nu erai 

în această com. de cit 20—60 

case, astă-zi com. Predealul se 

compune din 4 cătune: Pre-- 

dealul, Turburea, Zimbroaia și 

Sărari, ” 
" Se mărginește la N. cu com.
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cu: com. 
Surani- -Opăriţi, la, E. cu com; 

Aricești și la V. cu com. Va. 

. leni. 

- Popiilaţiunea este. de 1308. 
„locuitori, dintre care 669 băr- 

baţi -şi 639 femei, „toti. Romini 

„neni, 

neâoși, 

Capi * “de familie sunt 243 ; 

contribuabili 305 ;. case 263. 
”. Pârte din locuitori sunt moş- 

128 s'aii - împroprietărit 
“la 1864 pe moșii mănăstirești, 

-- rilor comunei, Meșteșugari sunt | 

una pendinte de Mitropolie și 

“alta 'de ' mănăstirea - Cotroceni, 

cînd li s'aii dat 394 hect. Ei aii 
"7 cai, 152 vaci,. 124 boi, 1016 

oi, 277 porci şi” 2 capre. 

„Econoniia, — Afară-de agricul- 
- tură, locuitorii se mai ocupă cu 

„ „pomicultura şi mai ales cu cul-. 

tura -prunului,: care este una 
din principalele mijloace de 

existență- a maiorității locuito- 

16 dogari şi 10 dulgheri, 

+ Produsele muncei se desfac 
mai tot-d'auna pe loc și rar 

“ locuitorii merg cu ele la Plo- 
ești şi București. - a 

In com. se fabrică anual 2500 

„hectol. ţuică şi 100 hectol. vin. 

Stupi cu albine sunt 112. 
« Pămiîntul com. este puțin pro- 

ducțiv. Numai porumbul și ovă- 

.zul reușesc a da în timpuri |. P 
bune 6—7 hectol. pe hectar. Fa- 
solea și dovlecii cresc asemenea. 

Dintre poimii roditori sunt cam 
2600 meri, 1800 peri, 100 duzi, 

3020 cireşi, 817 nuci, 105 per- 

ici, 

„Cele soo hect. livezi dai pănă 

205 gutui, 185 zarzări, 

la 1000000. kgr. fin. 

Cumerciul se exercită în com. 

de 2 cîrciumari. 

- Veniturile comunei sunt de 

lei 1756, 82 și Cheltuelile, de lei 

173920. | 
Comtin Predeal e brăzdată 

„de "dealul Zimbroaia, cu piscul 

- Virful - Zimbroaici, parte aco- 

caras. Marele Dieţtenar. Geografe. Vol. P. 

Predealul, cătun, : pendinte : “de   

89 

perit - cu. păduri și cea mai 
" mare. parte servind de pășune 

- vitelor. Acest deal, trecînd în 

.căt.. Sărari, ia numirea de Dea: 

lul-Sărari. Şi aci este acoperit 
„cu păduri, livezi de pruni şi fi- 
neață, mai cultivindu-se pe el 

„Şi puține porumburi. 

In partea de V. a comunei 
"este Dealul-Predeal. Incepe de 

la N. şi se prelungește către 

S. Este acoperit cu păduri, li- 
vezi de pruni, vii şi păşuni. 
„Puţine petece de loc se sea- 
mănă cu porumb și ovăz, 
„Comuna e străbătută de gîr- 

liţa Valea-Gardului şi de gîr- 

lițele Apa-Dulce și 'Turburea, 

care, împreunîndu-se din jos de 

căt, Sărari,. formează. riul Ma- 

tița, afluent.al Cricovului.. 

In căt. Sărari sunt mulțime 

de izvoare. de apă sărată, cu- 
noscute de Jocuitori ca-tămă- 
duitoare de unele boale. Aci se 

presupune a fi şi păcură și pu- 

cioasă. Locuitorul Predeleanu 
din căt. Predeal posedă un bul- 

găre mare de chihlibar, pe care 
spune că la găsit pe valea pi- 

rîului Turburea. ” 
Comuna are o biserică, si- 

tuată în căt, de reședință, Pre- 
deal. , 

Şcoală, există în cătunul Pre- 

dealul de la 1885 şi e frecuentată 
de 48 copii (1899—900). 

 Şosea regulată e aceea de 
la căt. Predeal la Valeni prin 

Valea-Gardului; s'a proectăt 

"una .de la Văleni-de- - Munte, 

către Aricești și Surani! și alta 
de la Drajna-d.:j. 

Opăriți. 
către com, 

com. Predeal, pl. Pelesul jud. 
Prahova. 

Numirea „de: Predeal, "după 

unii se datorește cuvîntului! lati- 

nesc «Prădia/», care însemnează 
moșie, făcînd -parte dintr'un do- 

_ Adriatice; 
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_ meniii; îar după alții, această 
„numire o datorește cuvîntului 

rominesc” «Pe:deale, ori «Pre- 

deals.! 

Situafiunea geogr afică. — că. 
"tunul Predeal e situat pe creasta 

Carpaţilor pe moşia Predeal,, 
proprietate a M. S. Regelui Ca- 
rol I, la origina văiei Prahova 

în șeaua cu același. nume, for- 

mată dt pirtiașul Prahoviţa des- 

nordică, 43%,15 longitudine es- 
tică (merid. german) și la 1000 : 
m. 6609 dmm. altitudine d'asu- 

pra nivelului Mării - Negre, și 
la 1000 m. 5935 dmm. altitu- 
dine d'asupra nivelului Mării- 

ceea: ce adevereşte 

că nu! există — cum se credea 

în trecut — o denivelațiune sim- 

țibilă între cele două Mări — 

Marea-Neagră și Maârea-Adria- 
tică — ci că aceste Mări ai ri- 
guros același nivel. 

„ Situafiunea locală, — Această 
localitate, înainte de.anul 1695 

“nu era locuită, ci acoperită cu 

păduri seculare și nepătrunză- 

toare; mai tirziii însă, după în-* 
ființarea mănăstirei Sinaia, scu- 

telnicii s'a întins în susul văii » " 

Prahova, stabilindu-se cu locu- 

„inţa la Buşteni și la Azuga, și 

mai apoi la Predeal. 

Cea d'întiii casă, se spune, 
a fost construită 'de ciobanul 

Moise Zangura la 1830; mai tir- 

zii s'a construit hanul lui Buja 

(lingă cazarma de astăzi); iar o 

dată cu construcția șoselei na- 

ţionale Ploești-Predeal, la 1846, 

şi cu mutarea vămei de la Breaza 

la Predeal, în 1852, sub guver- 
“nul prințului Alexandru Ghica, 

prin iniţiativa arendaşului de pe 

atunci al vămilor, răposatul Lazăr 
„ Calenderu, s'a înființat aci mai 

multe hanuri și barace ce ser- 

„veaă de adăpost chirigiilor şi 

“mărfurilor ce intraii și eșiaii din 

12 . 

„pre Rominia și Timeșul despre. 

Transilvania, la 450,20 latitudine . 

*
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Țară prin acest punct; dar cu 
stabilirea calei ferate, toate a- 
ceste barace şi colibe țărănești 

- ale unui sat improvizat înles- 
nind contrabandele cele mai în- 
drăzneţe, ai dispărut, una cîte 
una, pentru a lăsa locul la con- 
strucțiuni moderne, publice și 
private, unele mai plăcută de 
cît altele. Intre aceste frumoase 
construcțiuni găsim :* cazarma 
trupei de pază a frontierii con- 
struită cu cheltuiala M. S. Re- 
gelui; vila Administraţiilor Mo- 
şielor Regale, numită  <Casa 
Ciîmpineanu> — întru eternizarea 

* memoriei răposatului Ion Cîm- 
pineanu — mult timp un sfetnic 
preţios al M. S. -Regelui — care 
în timpii din urmă petrecea vara 
de predilecţiune la Predeal; casa 
Domeniilor Coroanei; şcoala con- 
struită tot cu cheltuiala M. S. 
Regelui; sanatoriul” şcolar con- 
struit de Ministerul instrucțiunei 

publice; fabrica de cherestea 
înfiinţată de reposatul Skender; 

și în fine dependinţele vaste ale 

personalului gărei și o mulţime 

de vile particulare ce se întrec 
” în frumuseţe și cari dai Pre- 

dealului, nădejdea unui frumos 
viitor, de rivală a Sinaei, ca sta- 

(țiune climatologică de vară. Şi - 
această speranță nu va trece 
mult pănă să se realizeze, căci 
prin faptul inițiativei fericite a 
M. S. Regelui de a se ceda în 
loturi admirabilul amfiteatru de 
V. al acestei localități, traversat 
de bine-cuvintata vale a pirîia- 
şului Joița, „bogată în ape mi- 
nerale de iod, pucioasă, sare, 
etc., mulți din adoratorii aces- 
tei frumoase localităţi 'dătătoare 
de viaţă, s'aii grăbit a construi 
pe acele loturi vile moderne a că- 
ror frumoasă înfăţişare lasă spe- 
ranţă că nu suntem departe dea 
inaugura aci o încîntătoare com. 
urb. Intre vilele construite pănă 
astăzi, putem cita ca mai prin-   
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cipale : Vila Ionel I.C. Brătianu, 

„Generalul, C; Barozzi, colonelul. 
„G. Ionescu, Căpitanul P. Mino-. 

_vici și multe altele ale. altor 

particulari şi ofițeri de la Insti- 

tutul Geografic, cărora M. S. 

Regele a bine-voit a le ceda lo- 

curi în condițiuni special avan- 

tagioase cu ocaziunea. lucrărilor 

de ridicare geometrică a hartei 

Țărei ce acești ofițeri au exe- 
cutat pe aceste. locuri în anii 

1898—99 sub direcțiunea Ge- 

neralului C. Brătianu, Directo- 

rul Institutului Geografic al Ar- 

matei. 

Clima la Predeal e plăcută. 

Curăţenia aerului, mirosul a- 

romatic al florilor şi. erburi- 

“lor, dai vara sănătate și viaţă 
Căldura. verei variază între + 

15 și-- 30% R., Gerul iernei se 

urcă pănă la —289R., iar tem- 

peratura anuală medie este de 
+4 R, 

Iunie e de obiceiii ploios şi 

plin de vijelii, iar pe la finele 

lui Julie căldura trece de +- 250 

R.; ;; cu "toate acestea serile sunt 

răcoroase, dar plăcute. Pe la 

finele lui August începe un timp 
statornic și frumos. Dacă zăpada 

cade din Octombre, atunci pe 

la jumătatea lui Noembre se to- 

peşte şi timpul frumos din a 

doua jumătate a lunei Noembre 

se numește de țăranii din loca- 

litate «Vara babelor». 

Cultul. — Ca loc de întilnire al 

credincioşilor în trecut la Pre- 

deal a existat un schit (v. l.r.), 

fondat - de Eromonahul şi Du- 

hovnicul Ionichie la 1774, pe 
- proprietatea lui Crisoscolei Bu- 
zoianu. Schitul era de lemn și 

de” jur: împrejur avea chilioare 

pentru călugări. Pe timpul răz- 

boiului din 1788 condus de Dom: 

nul “Țărei Mavrogheni contra 
Austriacilor ce voiau a se război 
cu Turcii, acest schit a fost pre-- 

făcut în cenușă, iar după închee-   
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"rea păcei, Stariţul Jonichi€ ari- 
". dicat din: noii schitul și chiliile. - 

(1788), ajutat de Ion Buzatul 

de fel din Bacifalul ' Săcelelor 
(ținutul Brașovului). 

"După 30: de ani, schitul și. 

chilioarele fiind de lemn, ai pu- : 

trezit și la 1819, Ion Manole şi 

"alții au zidit. o bisericuță de . 

piatră, iar biserica cea mare s'a 

zidit mai tirzii de Safta Cas- 
trișoaia. In :1844, schitul Pre- 

deal avea ca danie din partea 

marelui Ban Alex. Filipescu, 

muntele Clăbucetul-Taurului; iar * 

din partea logofătului Matei Fi- 

lipescu, moșia Bobolia, și cari 

danii “ai fost confirmate de 

George Bibescu- Vodă Vezi. Pre- 
dealul, schit), - 

Învățământul public. — Pănă 

la anul 1865 în toată com. Pre- 

deal nici vorbă 'nu era de școală. 

La 1865 s'a înființat prima şcoală 

la Bușteni, şi, după ciţi-va'" 

ani, răposatul stariț Pantelimon 

a înființat la Predeal întruna 

„din chiliile” mănăstirei o școală: 

„particulară, care a funcţionat 5 
ani. 

In vara anului 1873, Domnul 

Țărei, vizitînd Predealul, a dat 

ordin să se construiască în fața 

mănăstirei un: local de școală, 

care a ars la 1889, reclădin- 

du-se în cursul anului 1890 de 

Administraţia Domeniilor Coroa- 

nei, Tot de Administraţia Dome- 

niilor Coroanei s'au mai 'con- 

"Struit școli la Azuga și Buș- 

teni. 

Date istorice. — Intre anii 

1360—1372 găsim pentru în- 

tiiași dată faptul că o armată 

să treacă pe la Predeal; aceasta 

a fost armata ardeleană, con- 

dusă de Voevodul Nicolae în 

contra lui Vladislav Basarab 

Domnul Țărei Romînești; acest 

fapt are însemnătatea că pentru 
“prima oară întilnim în istorie 
numirea de Predeal.
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De la 1372 şi pănă pe la'în.. 
"ceputul secolului al XVI-lea nu 
-s'a. mai pomenit nimic de Pre- 
deal, de şi în acest interval a ser- 

vit de trecere: Turcilor, Tătarilor, 
Rominilor, Ungurilor, totuși. nu 
putem precisa date pozitive, de 

-oare-ce -istoria. se mulţumeşte 
numai a spune: <aii trecut mun-: 
ţii, aii „trecut Carpaţii, ai în- 
trat în Țară». 

În dimineața zilei de g Iulie 

"1611, Radu Șerban în capul a 

10000 Romîni și 1300 călăreți 

Poloni soseşte aci la Predeal, 

pentru a se duce în ajutorul 

Sașilor,. contra lui Gavrilă Ba: 
thori, principele Transilvaniei. 

„Pe timpul domniei lui Nico- 
lae Mavrocordat, valea Prahovei 

"era locul de retugiii ai Boerilor, 

cari fugeaii cu .familiile şi avu- 
tul lor.(zice cronicarul contim- 

poran Nicolae Mustea) și că de 
la București la Braşov: prin Pre- 

“deal era un „lanţ nesfirşit de 
_ fugari. 

Austria, Turcia și Rusia (1737), 

Austriacii respinși de Turci, 

„intră în “valea Prahovei, lasă 

„400! ostași la mănăstirea Sinaia, 

„iar grosul armatei înaintează ' 

mai departe,: pănă la Predeal 
“unde 'și stabilește lagărul. . 

Pe timpul războiului 1787; 

"12 batalicâne infanterie Şi II 

„divizii cavalerie austriace, sub 

comanda Generalului Ball a in- 

trat. în Țară pe la Predeal, ocu- 

pînd pozițiunile din jurul schi. 

"tului Predeal şi mănăstirea: Si- 

-:. naia, ă 

In luna Februarie 1788, Ma- 
'vrogheni înfruntă această ar- 

„mată cu 8000 Romini și 3000 

Turci; forţind pe Austriacii a se 

„retrage cu toți spre Predeal; 

bateriile austriace eraii așezate: 

“pe. muntele Sorica, pe locul 
” „> unde astă-zi 

“bricei „de postav; aci, în Pre- 

“In timpul războiului dintre   
* brigandagiului, 

". Petimpul revoluțiunei (1848), 

este turbina fa- | ' pănă la Predeal; 

mare și un. viscol sfişiitor; Aus-”   
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"deal se încinge lupta, cu care 
“ocazie schitul a fost . prefăcut 

în cenuşă (pomelnicul Zlatarnic 
„al Schitului Predeal), iar Aus- 

_triacii, fiind. bătuţi, părăsesc 
Cetăţuia (Cetăţuia este dealul 

în faţa gărei care predomină 

tot Predealul),. trecînd hotarul. 
Pe vremea 'Domniei lui Mi- 

- hail Constantin Șuţu, Predealul 

a fost vizitat de o comisiune 

internațională pentru rectificarea 
frontierei (1792). 

- Comisiunea se compunea: 

Pentru Austria : Lt.- Colonel 

Adam Mabovaţ, Petre Ducu, în- 

giner. major, Roditzchi, căpitan 

în regimentul rominesciiliresc 
și signorul Zizer, tîlmaciul îm- 
părătesc pentru Banat. . 

Pentru Ardeal: Lt.-Colonel 

Sonat Stanciii, Avram Calian, 

căpitan în regimentul romînesc 
No. 1 'și signorul Tolhofin, til- 

maciit împărătesc. 

Pentru Inalta Poartă: SIă- 

vitul El Hadji Abdulach Ef- 

fendi, Sabica-Tescheregeș, El 

Hadji- Ahmed şi Kurala-Effendi, 

mai marele. cavașilor, 

Pentru Romiînta: Baratov Con. 

stantin Paharnicul - și Stolnicul 

Dumitrache. 

„Pe. vremea domniei lui Ipsi- 

lante, Predealul a fost. martor 

"la o 'mulțime de scene proprie 

nu atit rezbelului, cît mai mult 

Predealul cu Schitul: şi casele 

locuitorilor fură ocupate de Ge- 

-. neralul “rus Engelhardt, cu mi- 

siunea de a se duce în ajutorul 
Generalului Baron Puchner, co- 

mandantul Transilvaniei, ajutor 

- pe care "l ceru în urma nereu- 

şitei misiuni a episcopului Șa- 
- guna. 

In ziua de 21 LR ebruarie 1849, 

Ungurii urmăriră pe Austriaci 

era ninsoare 

Predealul, 
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'triacii pterdură 186 morți, răniți 
şi prizonieri ; iar hanul cel mare 
pe atunci, numit Cîrciuma-de-la- 

" Ruja, fu. prefăcut în cenuşă, De: 

alt-fel aceasta a fost o zi me- 

morabilă, în care după cum se 

exprimă cronicari, Casa de Habs- . 

burg a pierdut marele Principat 

al Transilvaniei, afară de teri- 

toriul munţilor de V;, apăraţi 

voiniceşte de Romînii lui Avram ! 

Iancu și Axente Severul. _ 

„În lupta de la 7 Iunie (1849) 

între Ruși și- Unguri, căzu omo-.. 

rit mișeleşte Lt.-Col. Ioan Costin, - 

comandantul Regimentului 1 de 

cazaci (Romin .-din Basarabia), - 
iar corpul său a fost îmmormîn- 
tat cu mare pompă .la Predeal ; 
iar pe mormîntul lui Costin, s'a 
“ridicat de ofițerii austriaci. un 

monument de piatră, care se, 

vede şi astă-zi, dincolo de fron- 

tieră, dar mormîntul lui. Costin 

nu se mai știe în ce loc, va fi 

fost, de. oare-ce arendașii care 
s'a succedat la cîrciuma de la 
frontieră, ai mutat piatra după. 
„plac, dintr'un loc într'altul, .. 

com. Predealul, „pl. Teleajenul, 

jud. Prahova, cu 530 loc. și 103 

case. Este situat pe coama dea- 

„lului La-Peri, între valea Turbu- 

rea la E. și Valea-Gardului la 

V. Are o biserică fondată de 

locuitori Îa 18 37 şi restaurată tot 

„de dînşii- la 1865. Aci este şi re-- 
ședința primăriei comunei Pre- 

deal, ” ” 

cătun, pendinte de - 

La 500"m. spre N. de acest » 

cătun, există “localitatea numită , 

«Dealul-la-Chilii>, unde se bă- 

nuește că ar fi fost în timputi 
„ depărtate, chiliele unor pusnici.. 

Căt. Predealul se găseşte la 
32 kil. de Ploeşti, capitala jude-. . 

„ului, și la 2 kil. de Văleni-de- 

Munte, reședința plaiului Telea- 

" jenul. (Vezi Predealul, com. rur., 
din pl, Teleajenul).”
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Predealul, pzmire ce se mâl dă 

satului Edera-d.-j., 'com. Ede- 

rile, pl. Filipești, jud.. Prahova. 

Predealul, vechie numire a căt. 

- Izvorani, com. Grăjdana, jud, 

- Buzău, 

Predealul, schit, în jud. Prahova, 

pl. Peleșul, căt. Predealul, fon- 

dat la a. 1774 de' Ieromonahul 

și Duhovnicul Ionichie, la poa- 

- lele muntelui Clăbucetul-Tauru- 

„ lui. (V, Predealul, căt., pl. Peleșul). 

„La anul 1844, - Marele Ban 

„Alexandru Filipescu, dăruiește 

schitului Predeal muntele Clă- 

bucetul- Taurului, iar logofătul 
Mihaiii Filipescu, moșia Bobolia. 

Ambele aceste danii ai fost 

" confirmate de George Vodă-Bi. 
bescu,. cu următorul hrisov: 

Noi George Dimitrie Bibescu- Vodă, 

cu mila lui Duranezeii,. Domn stăpînitor 

a toată "Țeara-Rominească, 

SI. sa Cuviosul German, stariţul schi- 

tului Predealul, prin jalba către noi sub 

No. 3479, a făcut arătare că de către 

dumnealor cinstiţi şi credincioşi boeri 

ai: Domniei mele, Ban Alexaudru Fili- 

pescu și răposatul Marele Logofăt Mi- 

haiă Filipescu, în viaţă aflîndu-se, îm- 

preună cu soţia domniei seale, dumueaci 

Elena Filipescu, văzînd strimtoarea de 

lipsa celor trebuincioase, în care se afla 

acel schit, spre ţinerea cu toată orîndu- 

iala a sf, locaș de acolo, cit și a obștei 

călugărești, și îndemnați de bun cuget, 

„ aii dărait spre vecinica dumnealor po- 

menire, însă: Domnul Banul Filipescu 
„muntele Clăbucetul-Taurului, pe care se 

află vatra acestui schit, iar de D, Lo: 

gofăt Mihail Filipescu 'o moșioară anume 

Bobolia, amindouă aceste proprietăți în 

judeţul Prahova, pentru are danii, ob- 

ștea călugărească din acest schit, dorind 
a ciştiga hrisovul domnesc, cu care să 

„se recunoască cu desăvirșire întemeiată 

coprinderea lor, veri-cărei împrejurări a- 

" meninţătuare către schit, aii făcut rugă- 

ciune de a li se slobozi hrisovul nostru, 

Noi, primind cererea cuviosului stariţ, 

ă 'coprinsă mai sus, am poruncit departa- 

mentului dreptăţii să cerceteze și să arate, 

carele prin referatul săii ale curgătoarei 

luni cu No. 55SS, face către noi ară- 

tarea următoare: cit pentru muntele Clă-   
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bucetul-Taurului, am văzut document cu 

leatul 1544, Iulie 13, sub iscălitura d-lui 

Banului Filipescu, mărturisit atît de P, 

S, S. părintele Neofit, Mitropolitul Ţărei, 

cit și de P. S S. părintele Chesarie, 

Episcopul Eparhici Buzăului, și adeverit 

de acel departament în anul curgător, 

Octombrie 9, sub No. 7, prin care dă- 

ruiește către sf. schit Predeal Muntele 

Clăbucetul-Taurului, care din avaforaua 

acelui departament din anul curgător, 

Iulie 7, sub No. 4531, cu întărirea noas- 

tră se dovedește dreapta avere a Dom- 

nia-lui Banul Filipescu, cumpărată prin 

mezat cu bani! Domnici-seale, 

Iar pentru moșia Bobolia, documentul 

cu lcatul 1534, Aprilie 23, sub iscălitura 

răposatului Logofătului Mihaiii Filipescu 

în viaţă aflindu-se, împreună cu soţia 

sa, dumneact Logofeteasa Elenca, măr- 

turisit atit de P. $, S. părintele Grigorie, 

mitropolitul Țărei după acea vreme, cît 

şi de sf.-lor trei Episcopi, prin care dă- 

ruesc asemenea către sf. schit Predeal, 

moșia dumnealor Bobolia, din județul 

Prahova, care din cercetarea ce sa fă- 

cut, se duvedește avere dreaptă a dum- 

ncalor dăruitorilor, Și fiind-că departa- 

mentul dreptăței prin mai sus zisul ra- 

port dă încredințarea că pomenitele lu- 

cruri, ca niște averi ale dumnealor dă- 

ruitorilor nu sunt supuse la vre-o pra: 

vilnică împrejurare privitoare la această 

înstrăinare și numiții boeri slobozi după 

pravila Țărei a face aceste daruri, 

Noi, pe aceste temeiuri, recunoscînd 

cu desăvirșire daniile mai sus arătate, 

întărim stăpînizea sf. schit Predeal, asu- 

pra nemișcătoarelor acareturi coprinse aci. 

Pentru care am dat acest hrisov al 

nostru întărit cu a noastră iscălitură și 

Mare-pecete la anul de la N. D. nostru 

Is, Chr. 1844, și al doilea an al Dom: 

nici Noastre, luna Octombre. In capi- 

tala București, scaunul Domniei mele, 

(5) Georgie Dimitrie Bibescu. 

Schitul Predealul se afă dar 

în condițiuni materiale foarte 

bune, căci pe lingă moșii, mai 

avea turme de oi, herăstrae pen- 

tru. scînduri și un han la poalele 

Clăbucetului, lingă Valea-Teas- 

cului. 

Predealul, Ziuroii vamal, com, 
rur. și cătunul cu același nume, 

jud. Prahova, pl. Peleşul, al că- 

rui venit în 1896—97 a fost de 
lei 1.816,478, bani 55. S'a înfi-   
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ințat la 1 Ianuarie 1860 și are 

sucursalele Bariera și Predelu- 

- şul, 

Predealul, stație de dr.-d..f., jud. 

Prahova, pl. Prahova, com. Pre-- 

deal, pe linia Ploești-Predeal, 

pusă în circulație la 10 lunie : 

1879. Se află la 7,7 kil. 

Azuga, staţia cea mai apropiată. 

Inălţimea d'asupra nivelului Mă- 

rii, 1033",5980 dmm. Venitul a- 

cestei staţii pe anul 1896 a fost . 

de 1.288,589 lei, 56 bani, 

Predealul, zichez de graniță, în 

plaiul Cloșani, jud. Mehedinţi, 

Predealul, ramificație din mun- 

tele -Stina-Bătrină, com. Lapo- - 

şul, jud. Buzăi; desparte cătu- 

nul Lapoșul de Lăpoșelul. 

Predealul, dza/, numit şi Dealul- 

Predeal, în com. Opăriţi și com. 

Predeal din plaiul Teleajenul, 

jud. Prahova, situat la N.-V. sa- 

tului Opăriţi. Virful principal al 

acestui'deal se află chiar la N. 
satului Opăriţi (cota 471 m. 

d'asupra nivelului Mării-Negre); 

iar mai la vale sunt virfurile: 

Băltoci și Virful-Coastei. (Vezi 

Predealul, com. rur., pend. de 

“pl. Teleajenul). | 

Dealul este acoperit cu: fi- 
neaţă, livezi de pomi, vii şi 

foarte puţine arături. 

Predealul, dea, în com. Chioj-l 

“dul, plaiul Buzăului, jud. Buzăi. 

Se limitează la. N. cu Piriul-Pă- 

curei, pirîul Bălbăitoarea și Mu- 

chia-Episcopului; la S. și E., cu 

valea Smăcinișul, la origina căreia 

se află satele: Poenițele-din-Vale 

"și Poeniţele-din-Deal; la V., 'cu 

piriul Bisca-Chiojdului şi satele 

Chiojdul și Piatra-Bocsei, 

Inălţimea mijlocie a acestui 

deal este de 820 m. asupra ni- 
velului Mării-Negre.
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Dealul este arabil și acoperit 

în genere cu fineaţă.. 

La poalele despre S. a acestui 

-“deal se află un izvor de apă 
sulfuroasă,. dar neexploatat; a: 

cest loc se-numește La-Groapa- 

Fintînei. 

Predealul, dea, în jud. R.Sărat, 
plaiul Rîmnicul, com. Dumitrești; 

se desface din dealul Lupan și 

brăzdează partea de. V. a co- 
„munei, Este acoperit cu pă- 

duri şi pășuni. 

Predealul, pădure particulară, 
supusă regimului silvic încă din 
anul 1883, pe moșia Predealul, 

pl. Peleșul, jud. Prahova. 

Predealul, piriiaş, ce izvorește 

din Carpaţi, la locul numit Șeaua- 

Predealului, la 5—6 m. lingă 

frontieră, în dreptul cantonului 

”. calei ferate No. 63; el primește, 
pe dreapta, piriiașul Joița şi la 
mănăstirea Predeal, piriiaşul Răj- 

novului, pe stinga căruia şi cam 

la 500 m. de confluența sa se 

află Sanatoriul Școlar; d'aci, pi- 

riiaşul Predeal 'şi pierde nu- 

mirea de Predeal și se numește 

Prahoviţa saii Proviţa; pe stînga 
primește piriiașul Teascul și la 

cantonul No. 41 al calei ferate 

„primește valea Ursoaia-Mare, ce 
.. izvorește din muntele Clăbuce- 

tul- Taurului. 

Predealul - Buzăului, şir de 

„munți, din jud. Buzăii, despart 
valea Buzăului de valea Nișco- 

: vului, începînd din muntele Li- 

„. liacul: (com. Cîndeşti), pănă în 

„vîrful muntelui Bradul (com. Vi. 
pereşti). Are culminaţiile : Cer- 

- bul, Ciolanul, Cetăţuia şi Bradul. 

Predeleni (Moşneni-), păzure 
particulară, supusă regimului sil- 

vic încă din anul 1883,pe mo- 

„șia Moșneni-Predeleni, pendinte. 
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- . decom, Predealul, pl. Teleajenul, 

jud. Prahova. 

Predeluşul, fostă vamă, judeţul 

“Prahova. In anul 1860 sa în- 
casat de la această vamă 33608 

. lei şi 10 parale. Acum e sucur- 

sală a vămei Predealul. 

Predeşti, com. “ura, jud. Dolj, 

„pl. Dumbrava-d.-s., la 17 il. 
de Craiova şi la 10 kil. de're- 

şedinţa pl., com. Șopotul. 
Situată pe un mic deluleţ şi 

“ pe malul drept al rîulețului Mere- 

țelul, se învecinește la N. cu com. 

Mihăiţa, din pl. Jiul-d.-s., la S$. cu 

com. Terpeziţa, la E. cu com. 
Breasta și la V. cu com. Ple- 

şoiul, 
Terenul com. este accidentat 

de dealurile: Goiciului, de 100 

m. şi Dealul-Viilor, de aproape 
200 m. înălțime. 

Este udat de piriul Mereţelul 

ce izvorește din jud. Mehedinţi, 
curge de la V.la E. şi se varsă 

-pe dreapta riului Obedeanca, 

„Peste Mereţelul se află un pod, 
în dreptul şoselei ce străbate 

comuna Predești. 

Se găsesc două mici .bălți: 
| una numită Rasnicul și cea-l-altă 

Mereţelul; ambele sunt curgă- 

toare. . 
E compusă din cătunele: Pre- 

deşti, care e cătunul de reședință 

- şi Daia. Inainte coprindea ' nu- 

„mai cătunul Predeşti. 

„Are o populaţie de.709 su- 
flete; două biserici, una în căt. 

Predești,' zidită de protopopul 

Anghel. Belivacă şi cea:l'altă- în 

„căt. .Daia, făcută de biîrne de lo- 

cuitori, ambele deservite. de 1 

preot și 2 cîntăreți; o şcoală mix- 

- tă, ce funcționează din 1887, fre- 

cuentată de 39. băeţi și 3 fete; 

o moară cu aburi; 4 cîrciumi. 

” “ Suprafaţa teritoriului comunei 
este de 7500 hect., din care 4750 

"hect. pămînt arabil, 1000 hect.   
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- fineaţă, 250 hect,izlaz, 1 500 heot. 

pădure. | 
Moşia Predeşti dă un venit 

-de şoooo lei. Aparține d-lor 1. 

G. Mateescu şi Aurel Geblescu. 

Pe moșia Predești se află pă- 

durea cu același nume ceaparţine 

“ d-lor: Geblescu, pe o întindere 
de 400 hect. şi G.' Mateescu, 

pe una de 100 hect. Sunt popu- 

late cu ulm și stejar. 
: Viile aparțin locuitorilor, şi 

dai vin roșu. Livezile de pruni 
aii o întindere de 150 hect. 

Comuna este străbătută de 

calea comunală Predești-Pleșoiul- 

„ Predeșşti-Beloţul, pe. o lungime 

de cîte 4 kil. 

Budgetul com. e la venituri 

de 2610 lei şi la cheltueli, de 

2011,89 lei. 

Locuitorii : au 218 vite mari 

cornute, 148 oi şi 41 cai. 

Predeşti, saț, cu 248 suflete, jud. 
Argeș, pl. Gălăsești, făcînd parte 

din com. rur. Cerșanele. Are o 

biserică, cu hramul Toţi-Sfinţii, 

deservită de 1 preot şi 1 cîntăreţ. 

Predeşti (Tronari), cătun al 
com. Viperești, jud. Buzăi, cu: 
820 locuitori şi 200 case, avînd 

sub-diviziunile: Tronari și Sben- 

ghea. Mulţi dintre locuitori sunt 

Țigani, 

Predeşti, sat, jud. Dolj, pl. Dum: 
brava-d.-s., reședința com. Pre- 

„dești, Are o populaţie de 424 

suflete ; o școală mixtă, ce func- 
" ţionează din 1887, frecuentată de 

--33 băeţi și 3 fete;.o biserică ve- 

„chie de zid, fondată, de protopo- 
„pul Anghel Belivacă, i 

Predeşti, sat, făcînd „parte din 
„com. rur, Tinosul, pl. Crivina, 

jud. Prahova. Are o biserică, 

fondată la 1828. Locuitorii sunt 

- moșneni și posedă vii și livezi 

cu pruni, -
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Predeşti, moșie particulară, jud. 
Dolj, pl. Dumbrava-d.-s., com. 
Predești, cu venit anual de 50000 
lei. Aparține d-lui Aurel Ge- 
blescu. Are pădure pe dinsa, 

Predeşti, pădure a statului, în jud. 
Buzău, com. Viperești,: fâcînd 
parte din Valea - Largă. Vezi 
Largă (Valea-), pădure. 

Predeşti, pădure particulară, jud. 
Dolj, pl. Dumbrava-d.-s., com. 
Predești, pe moșia Predești. Are 
o întindere de aproximativ 100 
hect. și aparține d-lui G. Ma: 
teescu. Este populată cu ceri, 
gârniţe, stejari şi ulmi, 

Predeşti, pădure particulară, jud. 
Dolj, pl. Dumbrava-d.-s., com. 
Predești, în întindere de 400 hect. 
Aparține d-lui Aurel Geblescu. 

Predeșşti-Țipeni, sas, cu 620 lo- 
cuitori, jud. Argeșul, pl. Oltu- 
lui, făcînd parte din com. rur. 
Stoiceni-Pleșoiul. 

Predvalea, 2/4:4, la S. de com. 
Tirlești, plasa Teleajenul, jud. 
Prahova, pe carese află pădure 
și locuri de pășune. 

Predvălei (Virful-), pante, în 
jud. Buzăii, com. Pănătăul, căt. 

Corcoianul, acoperit cu izlaz. 

Prejna, com. rur., în jud. Me- 
hedinţi, plaiul Cerna, la 43 kil. 

de orașul Turnul-Severin, situată 

“la poalele muntelui Secul, pe 

vale, la 2 kil. de frontiera aus- 

triacă. Se mărginește: la N.-E. 

și N.-V. cu nişte înalte dealuri, 

care-i servesc de adăpost contra 
vînturilor puternice ce suflă din 
partea despre Nord; la miază- 
zi cu lunca Prejnei, care se 
strimtează la intrarea în sat, 
formînd un fel de citadelă, în- 

tocmai ca la Costești.   
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E formată numai din satul 

cu același nume. 

Are o populaţie de 840 lo- 

cuitori; 140 de case; o școală 

mixtă cu 22 elevi (1899—900); o 

biserică în lunca Prejnei, care e 

făculă cu spesele lui Tudor Vla- 

dimirescu (vezi Istoria Arheo- 

logică și Filologică de Gr. To- 

cilescu), în care se află icoana 
bisericei și al lui Tudor Vla- 

dimirescu, dăruind această bi- 

serică cu o livadă, care şi as- 

tăzi se stăpinește de către bi. 

serică și la arendare este cu- 

noscută sub numele de Livadea 

lui Tudor Vladimirescu Slugerul. 

Se crede că satul e foarte ve- 

chiii, după cum ar rezulta din 

actele de posesiune ce aii locui- 

torii, Deasupra comunei, în apro- 

piere de com. Izvernea, se află 

com. Beletinul, întărită cu re- 

dute, care se văd și azi. 

Locuitorii posedă: 12 plu- 

guri, 12 care cu boi, 4 căruţe 

cu cai, 450 stupi, 

Prin comună trece șoseaua co- 

munală ce vine de la Gornenţi, 
trece prin Prejna și se leagă cu 

şoseaua Turnul - Severin - Balta. 

Baia-de-Aramă. 

Prejneni, saț, în jud. Mehedinți, 

pl. Motrul-d.-s., com. rur. Crăg- 
neșşti, 

Prejoiul, com. rur., jud. Vilcea, 

pl. Olteţul-d.-j., compusă din 2 

cătune: Siliştea și Prejoiul, si- 

tuată pe vălceaua Prejoiul, la 

160 kil. de capitala județului și 

la $o kil. de a plășei. 
„Are o populațiune de 363 
locuitori; o biserică reparată la 
1886. Ocupaţia de căpetenie a 

locuitorilor e agricultura. Pro- 

dusul muncei se desface la ora- 
șul Craiova. 

Vite: 21 cai, 136 boi, 1şo 
vaci, 50 capre și 200 oi. 

Locuitorii sunt moșneni; 9 
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S'aii împroprietărit la 1864, cu 
25 hect. pămînt, în moșia d-lui 
Ioan Pazu. E 
„Vatra satului are 30 hect: 
pămînt; iar cu izlaz, pădure, 

etc., are 1530 hect, 

Veniturile comunei se urcă 
la 800 lei. | 

O șosea comunală o leagă cu 
com. Frăţila şi Bulzeşti de Dolj. 

Se mărginește la N. cu com. 
Frăţila, la S. cu Bulzești (Dolj), 

la E. cu com. Bălcești şi la V, 

cu o moșie particulară, 

E brăzdată de dealurile : Ră- 
chiţi, Prejoiul și L.upa şi udată 
de văile cu aceste nume. 

Prejoiul, sa, făcînd parte din 
com. rur. Prejoiul, pl. Olteţul- 
d.-j., jud. Vilcea. 

Prelipca, saț, pe moșia cu ace- 
lași nume, com. Văculești, pl. . 
Coșula, jud. Dorohoii, cu o po- 
pulație de 105 familii, saă 411 
suflete, | 

Are o biserică, cu hramul A- 

dorimirea-Maicei - Domnului, de 

birne, făcută în 1804, de Ba: 

nul Ioan Ghiţescu, fost proprie- 
tar al moșiei. | 

Sătenii împroprietăriți ai; 
201 hect. 44 arii pămînt, iar 
proprietarii: 565 hect. 72 arii 
cîmp și 702 hect. 49 arii pă- 
dure. 

Sunt 3 iazuri, din care cel 

mai mare este al Ghiţescului. 
Piriul principal ce trece pe 

moșie e Țibulea, și drum, calea 

județeană Dorohoii-Leorda. 
Hotarele moșiei sunt cu: 

Sauceniţa, Broscăuţi, Horlăceni.. 
şi Văculeşti. 

Prelipcele, zăaure, pe moșia 
"Prelipca, com. Văculești, pl. 
Coșşula, jud. Dorohoiă, în su: 
prafață de 572 hect. 

Preluca-lui-Rareş, znu/ dintre



PRELUCI 

ziscurile muntehil Hălciugosul, 

în jud. Suceava, com. Mădeiul, 
peste care se zice că a rătăcit 
Rareș-Vodă, în fuga-i spre Ciceii. 

Preluci, săzuc, jud. Bacăii, plasa 

- Muntelui, com. Agăsul, situat 
pe șesul Trotușului, făcînd trup 
cu satul Sulţa, 

Prelunca, zîf al muntelui Fu- 

rul, lanțul Alunișului, pl. Vran- 
cea, jud. Putna. 

Prelungul, punte, în jud. R.-Să- 

rat, plaiul Rimnicului, com. Jitia ; 

se desface din muntele Omul, 

se întinde printre pîriul Rimni- 

celul și afluentul săi pîriul Ne- 
cule și brăzdează partea N: a 
comunei. E acoperit cu păduri 
și pășuni, 

Preoteasa, zp0vilă, în jud. R.-Să- 

rat, pl. Rimaicul-d.-j., com, Ni- 
sipeni, în partea de N. a com; 

fost punct trigonometric de ob- 
servație, 

Preotesele sau Preutesele, șzră 
de munte, jud. Bacăii, pl. Mun- 

telni, ramificată din culmea Pie- 

troasa. Prezintă virfurile: Preo- 

tesele, Gemoiul, Rădvanul și 

Șuerul, care străbat comunele 
Agășul şi Brusturoasa. 

Preotesele, zădure a statului, în 
întindere de 2000 hect,, județul 

Muşcel. Face parte din 'marea, 
pădure Corbi, plaiul Nucșoara, 

“formată. din 10 trupuri : Plăișo- 

rul, Bindea, -Zănoaga, Papăul, 

Rusul, Plătica, Alunișul, Pădu-. 

rile, Crîngul și Preotesele, a- 

" vînd toată o întindere de 17530 

" hectare. 

Preoteşti, com. rur.,: jud. Su- 

-ceava, situată cam. în centrul 

- plășei Șomuzul' şi la 6 lil. - de 
Fălticeni, 
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“Se mărginește la E. cu com. 
„ Dolhești; la V,, cu com. Șol- 

dănești; la S., cu com. Uidești 

și Ciumulești şi la'N,, cu com. 

Giurgești și Valea-Glodului. 

Forma-i teritorială este aceea 
a unui romb, ale cărui unghiuri 
optuse sunt expuse spre S.-E. 
şi N.-V,, înclinate de ambe părţi 

spre albia Șomuzului-Mare ce'l 

străbate prin mijloc, de la V. 
la E, 

Se compune din satele : Preo- 
tești, Arghira, Basaraba, Fun- 

doaia, Brana şi Huşi, cu reșe- 

dința în satul Basaraba. : 

Are o populaţie de 575 fa- 

milii, sai 2324 suflete, din care 

506 contribuabili ; 3 biserici de- 
servite de 3 preoți şi 3 cîntă- 

reți; un schitișor, Adămoaea 

(Brana) cu cinci călugări; 2 
școale rurale mixte, cu cite un 

învățător plătit de stat; 3 mori. 

Budgetul com. e la venituri 

de 7141 lei şi 51 bani și la chel- 

tueli de 6439 lei și 75 bani. 

Vite: 104 cai, 594 boi, 302 

vaci, 1498 oi și 518 porci. 

Altitudinea com. de la nive- 
“lul Mării” variază între 335— 

350 m. 
E udată de Şoimuzul - Mare 

(9500 m.), care în com. formează 

iazurile Basarabi și Arghira, pre- 
cum și de mai multe piriiașe. 

Moșia e parte a statului, parte 
altor proprietari. 

Suprafaţa teritoriului comunei 

“e de 3222 fălci, din care 1927 
hect. cultivabile, 1046 hect, pă- 

dure și restul - iazuri, mulașlei 
„şi teren neproductiv. * 

" Improprietăriți în 1864 sunt 
- 2 fruntași, 138 pălmași și 164. 

„ codași, stăpinind 971 fălci, 

“Comuna Preoteşti e străbătută 

de şoseaua județeană Fălticeni- 

- Dolhasca, pe o lungime de 9 
kil., şi de calea ferată avind și 
o gară, Basarabi. 

" Locuri mai însemnate în.com.   
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sunt: Schitul-Brana (Adămoaia), 

„Cetăţuia și La-Cetate. 

Preoteşti, sa, făcînd parte din 
com. rur. Baloteşti, pl. Znago- 
vul, jud. Ilfov, situat spre N. 
de București, pe malul drept 
al văei Călugărul și la N. pă- 
durei Preoțeștilor. Spre V. trece 
„calea națională București-Ploeşti. 
Aci este reședința primăriei. 

Se întinde pe o suprafaţă de 
1090 hect., cu o populaţie . de 
165 locuitori, 

Casa lui V. Gugiii are 945 
hect, şi locuitorii, 145 hect: Pro- 
prietarul cultivă 250 hect. (75 
sterpe, 20 izlaz, 600 pădure). 
Locuitorii cultivă tot terenul. 

» Are o' biserică, cu hramul Sf, 
Petre și 1 heleșteii. 

Comerciul se face de 2 cîr- 
ciumari, 

Preoteşti, saș, în jud. Neamţu, 

pl... de Sus-Mijlocul, situat pe 
valea rîului Moldovei. 

Are o suprafaţă de vr'o 420 

„hect., cu o populație de 561 
suflete ; o biserică, deservită de 

1 preot și 2 eclesiarhi ; o școală; 

3 mori de apă. 

Vite : 160 boi, 230 vaci, 809 

oi, 40 cai, 200 porci și .275 | 

junci. 

Preoteşti, saz, făcînd parte din 

com. rur. Oporelul, pl. Oltul- 

“ d.j., jud. Olt. Are o populație 
_de 116 locuitori. 

Preoteşti, căzuu, spre N. al com. 

„ Dobriceni, pl. Olteţul-Oltul-d.-s., 

- jud. Romanați, aproape de ho- 
tarul judeţului, lingă apa Ol- 

teţul, pe partea dreaptă, unde 
altitudinea terenului este de 241 

m. d'asupra nivelului Mării. Are 

30 familii, saii 100 suflete. 

Preoteşti, sai Preoteşti-Adă- 
- Moae€i, sa, pe moşia cu ace-
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„laşi nume, jud. Suceava. Așezat 

pe țărmul sting al Șomuzului- 

Mare și străbătut de piriul Brana. 

Are o populaţie de 385 su- 

flete, din care 62 contribuabili; 

o biserică, clădită din lemn, în 

1830,.de Const. și Elena Ada- 

mescu, cu hramul Intrarea în 
Biserică, deservită de un preot 

“şi un cîntăreț; o școală mixtă, 

înființâtă în 1859 și frecuentată 
-de 40—45 elevi. 

Moşia, proprietatea statului, 

are 532 fălci, din care 312 fălci 

cultivabile, 200 pădure și restul 

mlaștini: și teren neproductiv. 

__: Improprietăriți în 1864 sunt 

28 pălmași și 29 codaşi, stăpi- 

nind 192 fălci. 

Drumuri principale sunt: la 

Fălticeni (8 kil.) și la Basarabi 
(3 kil)). | 

In 1803, Preotești. a Cluce- 

resei Adămoaia numără 110 

liuzi plătind 1496 lei bir anual. 
(eUricariul», de T. C., Vol. VII, 

p. 253). 

Preoteşti, saz, făcînd parte din 

com. rur. Făureşti, pl. Olteţul- 

d.-i., jud. Vilcea. Are o popu- 

laţie de 310 locuitori. E situat 

la 2 kil. de căt. Păureşti, unde 

e școala. 

Are o biserică de zid, rezi- 

dită de d-l M. Măldărescu, din 

"Dobriceni, în 1890.. 

Preoţeştilor (Pădurea-), ză- 
dure, 600 hect., la S. căt. Preo- 

tești, jud. Ilfov, pl. Znagovului. 

Preoţilor (Ceata-), pzoșze, în jud. 
Buzăii, com. și căt, Beceni, pro- 

prietate moșnenească, Are 320 

hect., din care 64 hect. arabile, 

57 hect. pădurea Ocea; restul 

fineaţă,. livezi, izlaz și sterp. Se 

mai numește şi Beceni. 

Preseaca, catenă de munţi, ce 
- începe de la căt. Gornetul, com,   
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Sibiciul-d.-s., jud. Buzăiă, merge 

d'alungul malului sting al apei 

Valea-Sibiciului şi -se termină 

- la Malul-Presecei, puţin mai jos 

de cătunul Intre- Sibicee, din 

- com. Mlajecul, 

Preoteşti, sat. Vezi Basarabi, ju- 

„deţul Suceava. 

Preoteşti, schit, “jud. Suceava. 
Vezi Adămoaia și Brana. 

Preoteşti-de-Secară, -sfoară de 
moşie, fără sat, în mărime de 

80 fălci, jud. Suceava, comuna 

Preoteşti. 

Preuteşti, « CON. Pur, sate, jud. 

Suceâva, Neamţu, vezi Preoteşti. 

Pria, zzvor, curge de la E. de 

satul Rîfovul, pl. Crivina, jud. 
- Prahova, trece pe lingă căt. 

Antofiloaia și se varsă în piriul 
Ghighiul, tot în raionul com. 
Rifovul. 

Prianul, șir de dealuri, 'jude- 

țul Bacăi,-pl. Tazlăul-d.-s., com. 

Ardeoani, care se întinde de la 

N. la S., pe hotarul comunelor 

Băhnășeni, Ardeoani și Berzun- 
țul, formind podișul Bejenia. 

- Partea de S. este acoperită cu 
“ pădurea Mărunta. 

Priba, sat, cu 25 fam,, jud. Ar- 

geș, pl. Piteşti, făcînd parte din 

com. rur. Merișani. 

Priba, mahala, a orașului Rim- 

nicul, jud. Vilcea. 

Pribegeanca, zădure, în jud. Ia- 

lomița, pl. Ialomița-Balta, com. 

Pribegi, care formează cu pă- 

durea .Lăscoiul un trup de 300 

_hect., populat cu stejari, ulmi, 

sălcii, plopi, anini și jugastri. 

Pribegi, com. rur., în jud. Ialo- 

“130 hect. pădure. 

". Vite: 
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- mița, pl. Ialomița-Balta, situată 

“pe partea stingă a riului Ialo-. 

miţa, între comunele Slobozia şi 

Perieți. 

Se întinde din rîul Ialomiţa, 

spre N., pe o suprafaţă de 5150 

“_hect,, din care 530 hect. pădure 

şi coprinde patru moșii particula. 

re şi moşia Motilva, proprietate 
a statului, cu 1400 hect. din care 

Inainte de 

secularizare -inoșia. ţinea de mo- 

năstirea Slobozia. 

Se compune din cătunele : Pri- 

begi și Lata, cu reședința pri- 

" măriei şi a judecătoriei comu: 

nale în Pribegi. 

Are o populaţie de 895 su- 
flete ; o școală mixtă, frecuen- 

tată de 45 elevi şi 12 eleve; o 

biserică, deservită de 2 preoți 

şi 2 cîntăreţi, 

Vite: 600 boi, 150 cai, 4400 

ol; 80 bivoli, 25 capre, 10 .a- 

sini' şi 100 rimători. Ă 

După legea rurală din 1864, 

sunt împroprietăriți în comună 

28 locuitori. 

Pe teritoriul comunei trece 
" "calea județeană Slobozia-Urzi- 

ceni. 

Pribegi, sas, jud. Ialomiţa, pl. Ialo- 

mița-Balta, făcînd parte din com. 

Murgeanca. Este situat pe malul 

de V..al lacului Strachina,. la 

1 kil. de satul de reşedinţă, 

Are o populație de 15 familii. 

100 boi, 80 cal, 400 

oi și 60 porci. 

Pribegi, sa, în jud. Ialomiţa, 

pl. Ialomița-Balta, fâcind parte 

din com. cu același nume. Este 

situat pe ţărmul sting al riului 

- Ialomiţa, la 1 kil. de apa rîului, 

de care se desparte prin pă- 

dure. Aici este reședința primă- 

„ riei şi a judecătoriei com. Pribegi, 

Se compunea din Pribegi-d.-s. 

“şi Pribegi-d.-j., cari, prin creş- 

terea populațiunii, s'aă unit.
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„Are o școală mixtă și o bi- 
serică, deservită de 2 preoți și 

2 dascăli.: 

Vite : 500 boi, 3000 oi, 100 

„cai, 25 capre, 80 bivoli, 10 a- 
“sini Şi 100 rimători. 

Pribeşti, sa, jud. Vasluiă, pl. 

* Crasna, com. Ciortești, spre V. 
de satul Ciortești, situat între 
două dealuri, ce merg paralel, 

de la S. spre N., și la capul că- 
rora se întinde . Dealul-Pădurei, 

“care formează limita între acest 

sat şi satul Porcoaia, din com. 

Poiana-Cirnului, 

Are o suprafaţă de 2137 hect., 

din care 421 hect. sunt ale lo- 
- cuitorilor clăcași, iar 1716 hect., 

în care intră şi o pădure de 

429 hect., ale d-nei Eliza Balș. 

Populaţiunea este de 107 familii, 

saii 480 suflete, 

Spre S. de sat este o bise- 
rică, făcută de Lupușor Balș, la 

1838, deservită de 1 preot și 

-2 cîntăreţi, Sunt 2 cârciumi. 
Vite: 271 vite mari cornute, 

27 cai, 700 oi, 15 capre, 27 bi- 

voli şi 50 rîmători, 
„Locuitorii posedă: 25 pluguri 

şi 70 care cu boi, 10 căruţe cu. 

cai; 90 stupi. 

„ Priboaia, saț, făcînd parte din 
com. rur. Golești, pl. Rîurile, 
jud. : Muşcel, situat pe malul 

"- sting al rîului Bratia. 

In raionul satului e o moară. 
Are o populație de 186 lo- 

cuitori, 

Priboaia, moșie a statului, în 

com. Golești, pl. Rîurile, jud. 

Mușcel. 

. Priboaia, pădure a statului, în 

"întindere de 225 hect., în com. 

Priboaia, jud. Muşcel. 

Priboaia, gîr/ă, ce izvorește de la 

“S. de dealul Vlădeanul, com. 

64745. Marele Dicționar Geografic. Vol. V. 

Priboeni, dea,   
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"- Golești, pl. Riurile, jud. Muș- 

cel, și se varsă în riul Bratia, 

pe_malul stîng. 

Priboaia, gîr/iză, ce izvorește de 

la Sudul com. Schitul-Goleşti, pl. 

Riurile, jud. Muşcel; serveşte de 

limită între com. Mihăești și 

Bălilești, curge aproape paralel 

“cu dealul Vlădeanul și, la capul 
de Sud al acestui deal, se îm- 

" preună cu pîriul Mănetul, ur- 
mîndu-și cursul pe teritoriul com. 
Stilpeni... 

Priboeni, com. rur., jud. Muşcel, 
pl. Podgoria, situată la 57 kil, 

spre S. de Cimpulung, pe am- 

bele maluri ale gîrlei Cîrcinovul. 
E formată din satul cu ace-: 

lași nume, care se mărginește 

la N. cu com. Dobrești, la 'S. 
„cu com. Țigănești, şi la E. cu 
jud. Dimboviţa. 

„Are 2 biserici, deservite de 3 
preoți și 4 cîntăreţi; o școală 

„mixtă, frecuentată de 180 copii 

(1899—900). 
Locuitorii, afară de agricul- 

tură, 'se mai ocupă cu rotăria 

și cu fabricarea ţuicei, iar fe- 
meile, cu creșterea gîndacilor de 
mătase, : 

Parte din locuitori sunt moș- 

neniși parte, împroprietăriți după 

legea din .1864, pe moșiile Cîm- 

puiungeanca şi Cotroceanca, am- 

bele ale statului, 

în raionul co- 
munei cu același nume, pl. Pod- 

-goria, jud. Mușcel, pe care se 

cultivă 100,25 hect, vie. 

Priboeni, zăzure, supusă regimu- 

lui silvic, com. Priboeni, plasa. 

Podgoria, jud. Mușcel, în în- 

„tindere de 960 hect,, în care 

predomină stejarul, fagul și' car- 

penul. 

Priboeşti, saţ, în jud. Mehedinți,   
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pl. Ocolul-d.-s-, com. zur. Hus-: 
nicioara; are 49 case.- 

PriboianulTunseşti deal, jud. 
Mușcel, com. Țigănești, pl. Pod- 
goria, situat între girla Circi- - 
novul și apa Călianului și pe care 
se află mai multe peteci cu lo- 
curi de arătură, sădiri de vii, 

pruni şi pădure măruntă. 

Priboina, ereu, coprins între 

țărmul Mării și grindurile Pe- 

” rişorul, Metăvă şi Cerbul, jud. 

Tulcea, pl. Sulina, pe teritoriul 

comunei rurale Sf. - Gheorghe, . 
în partea de S.-V. a plășel și 

a comunei, Are o lungime cam 

de 21 kil., o lățime de 2 kil. : 

şi o întindere totală de 400 

hect. Este neproductiv, fiind 

-acoperit la S. cu nisip și în cele- 
alte părți cu: stufării întinse. 

Priboiul, -copz. rar. jud. Dim- 
boviţa, pl. Dealul-Dimboviţa, si- 

tuată la 24 kil. spre N.V. de 
Tirgoviște, pe malul drept al 
riului Dimboviţa, pe vale și pe 

un mic deal şi coprinsă între 
” Dealul-Fluerului care e spre V. 

de comună, și riul Dimboviţa, 

spre E. Spre S. de Priboiul e 

Dealul-Inalt, iar spre N.,:cîmpie. . 
şi pădure. 

-Se compune din două că- 
tune: Priboiul și Sturzeni, cu o 

populație de 756 locuitori. .: 

Are două biserici; o școală; 

o moară de apă. 
In com. sunt 38000 arii pă- 

dure, 

Se învecinește la E. cu com. 
Izvoarele, de care se desparte 

prin Dimboviţa; la V,, cu căt, 

Greci, com. Boţeşti, de care se 

desparte prin Dealul-Fluerului, 

şi cu păduri mari; la N., cu 

com. Cîndești, de care se des- 

parte prin Valea-Seacă şi cîmpie; 

iar la S., cu com. Tătărani, de 

care se desparte prin Dealul: 
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Inalt și prin pădure. Se leagă 

cu Cindești prin șosea comunală, 

Priboiul,. vale, izvoreşte de la 

E. de com. Valea-Lungă, jud. şi 

pl. Prahova, din virfurile: Vir- 

tejui și Calul și se varsă în Cri- 

covul-Dulce, la S. de comună, 

după ce primește ca afluenți 

văile: Ploscăriei, Riiosul, Valea- 

Ursului şi altele. Toate aceste 

văi sunt acoperite cu păduri, 

proprietăţi ale d-lui G. Gr. Can- 
tacuzino, avînd pe dinsele livezi 

şi pășuni pentru vite. 

Priboiul, sai: Secarul, moșze ne- 

locuită, pendințe de com. Ză- 

„dăriciul, jud. Vlașca și avînd o 

suprafață de 250 hect. 

. Pricopanului (Dealurile-), c4/- 
me de dealuri, în jud. Tulcea, 
pl. Măcinul, pe teritoriul com. 

urbane Măcinul şi “pe al comu-. 

nelor rurale Jijilă și Greci. For- 

- mează un sistem aparte de dea- 

luri, avînd o direcțiune gene- 
rală de N.-V. spre S.E,, la E. 

de orașul. Măcinul, mai purtînd 

şi numele. de Dealurile-Măcinu- 

lui. La V. se prelungește prin 

dealurile Cheea și Sărăria, şi 

aceasta la rindul ei cu dealurile 

Aganimul şi Orliga. La N. lasă” 

prelungirile dealului Ștubeiului 

şi dealului Piscul-Dascălului şi la 

S.E. se prelungeşte cu Dealul- 

Grecilor. Culmea sa este stin- 
coasă, goală și dințată și se 

vede de la o mare depărtare. 

Din ea îşi iai o naștere la N. 

văile: Valea-Popei, Valea-Lar- 

gă, valea Vasilică, Valea-Bosta- 

nelor şi Valea-Grecilor, care se 

varsă în piriul Jijila; iar din poa- 

lele de S. izvoresc Valea-Văl- 

canului şi valea Sulucul, afluenți 

ai Dunărei, Punctul culminant, 

vîrful Sulucul, are 364 m., punct 

trigonometric de ubservaţie de 

“rangul 1-iă. Alte virfuri sunt   
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Oliga, de 110 m., Sărăria, de 

I09 m., etc., puncte trigonome- 
trice, Pe la poalele sale de V. 

merge drumul judeţean Măcinul- 

Isaccea ; pe la cele de S., dru- 

mul județean Măcinul-Babadag. 

Alte drumuri comunale îl străbat 

în toate direcțiunile. Pantele de 

N..E. sunt acoperite cu cite-va 

păduri, iar restul e acoperit cu 
pășuni și fineţe. Pe la poalele 

“de V., în spre Măcin, se întind 

și livezi. 

Prigoreni, saț, jud. Iași, pl. Cir- 

ligătura, com. Brăeşti, la 5 kil. 
de Tirgul- Frumos, . situat pe 

coasta despre E. a dealului Ră- 

diul. In vechime a fost pe coasta 

„de S.-E, a dealului și purta nu- 

mele de Podgoreni, pentru mul- 

țimea viilor ce se aflau acolo. 

Întinderea teritoriului satului 

e de 2937 hect., cui o popu- 

lație de 129 familii, saii 525 su- 

flete. 

Are o biserică, construită din 

lemu, cu 1 preot, 1 cîntăreț și 

1 eclesiare; o școală mixtă, în- 

ființată la anul 1881, și care a | 

fost frecuentată în anul 1899— 

900 de 17 elevi, din 45 înscriși. 
Vite: Sş1 vite mari cornute, 

5o cai, 880 oi şi 210 rimători. 

Prigoria, com. rur., jud. Gorj, 
pl.. Amaradia, situată între co- 

munele Zorlești și Rosia și for- 

mată din 2 cătune: Prigoria 

la N. şi Bucșana la E. E aşe- 

zată pe dealuri şi văi, acope- 

rite în partea de N. şi S. cu 

păduri seculare. 

Are o suprafață de 3500 hect., 

din care 15 hect. vie, 300 hect. 

arături, 1592 hect. pădure, iar 

restul izlaz şi fineţe; o popula- 

ţie de 200 familii, saii 1090 su- 

flete ; o școală mixtă; 2 bise- 

rici, deservite de 1 preot și 2 

cîntăreți; 2 circiumi. 

Locuitorii posedă: 58 care   
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cu boi, 20 pluguri, 1 căruţă cu 

cai; 410 vite mari cornute, 49 

cai, 298 oi, 164 rimători, 85. 

capre; 32 stupi. 

Venitul comunei este de 580 

lei, iar cheltuelile, de 493 lei. 

Apele ce udă comuna sunt: 

piriul Cilnicul, care, în raionul 

comunei, primește piraiele : Pri- 

goria, Potopelul și Iacobul. 

Comunicaţia în această co- 

mună se face prin şoseaua co- 

munală care o pune în comu- 

nicaţie la S. cu Negoești, iar la 

N. cu Zorleşti. 

In Prigoria sunt 42 fîntîni, 
Teritoriul comunei e brăzdat 

de: Dealul-Șesului, în partea de 

N., dealul Bumbrișiul, dealul 

Corbul și de văile Cilnicul și 

Bucșana. 

Prigoria, câzuu, al comunei Pri- 

goria, pl. Amaradia, jud. Gorj, 

pe apa Cilnicului, 

Are o suprafaţă de 1235 hect,, 

cu o populație de 70 familii, 

saii 340 suflete; o școală; o 

biserică, deservită de 1 preot și 

I cintăreț. 

Locuitorii posedă : 8 pluguri, 

I9 care cu boi, 1 căruțăcucai; 

201 vite mari cornute, 113 oi, 

18 cai, 27 capre şi 84 rimă- 

tori; 35 stupi... 

In cătun se găsesc 15 fîntîni. 

Prigoria, zirii, jud. Gorj, pl. A- 

maradia, ce izvorește din izvoa- 

rele Fintinei-lui-Petre și Ion- 

Ghencea, situate la N. comunei 

Prigoria şi se varsă în Cilnic, 

în comună. 

Prigvarea, va/e, ce izvorește din 

muchiile Prigvărci, și se varsă 

în rîul Teleajenul, pe malul sting, 

în raionul comunei Măneciul- 

Ungureni, pl. Teleajenul, jud. 

Prahova. 

Prihodiştea, pădure, în jud. Bu-
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zăii, com. Păltineni, căt. Neho- 

iul, de 150 hect., proprietate 
__ moșnenească, 

Prihodul-Zahaicul, zăzzre de 

stejar, în întindere de 420 hect., 

pe dealul Prihodul, com. Drăc- 

“ șani, jud. Botoșani. 

Prilipca, sat, jud. Botoșani, în 
partea de S.-E. a comunei Sa- 

tul-Burdujeni, cu o populaţie de 
120 familii, sai 560 suflete. 
"Are 1 biserică, deservită de 

I preot şi 2 cîntăreți; 1 școală 

" mixtă, frecuentată de 18 elevi. 

“Vite: 146 boi şi vaci, 30 cai, 
291 oi şi 50 porci. 

Primejdeşti, sat, jud. Dimbo- 
vița, pl. Cobia, com. Valea- 
Mare. 

Priopcea, dea, în jud. Tulcea, 

pl. Măcin, pe teritoriul comunei 
rurale Cerna, situat în partea 
E. a plăşei și în cea N.-V.a 

comunei; lasă spre N. dealul 

Piatra-Ascuţită și la S.-E. dea- 
lul Curt-Bair; pe la poalele-i de 

S. trece şoseaua județeană Mă- 

cin-Greci-Babadag ; pe la cele 
E. curge piriul Valea-Megina ; 

are o înălțime de 403 m. şi 
este unul din cele mai înalte 

virfuri din Dobrogea ; este aco- 
perit cu -pășuni. 

Pripa, zîriă, jud. Botoșani, com, 
Poiana-Lungă, izvorește din po- 

norul Pripa și se varsă în pi- 
riul Topliţa, și împreună în ia- 

“ zul Clopoţelul. 

Pripoarele, sa/, cu 20 locuitori, 

jud. Argeș, pl. Loviştea, făcînd 
parte din com. rur, Perişani. 

Pripoarele, sat, în partea de 

„N. a com. Tăcuta, pl. Mijlocul, 

jud. Vasluiă, situat pe dealul 

Pripoarele, |   

IE Are o suprafață de 220 hect., 

cu o populaţie: de 34 suflete. 

Pripoarele, dea/, vafe şi drum, 

pe partea de S. a dealului Bor- 
dea, com. Ciurea, pl. Codrul, 

jud. Iași, pe hotarul despre 

jud. Vaslui, 

Priponeşti-de-J OS, sat şi com. 
rur., în jud. Tutova, pl. Pe-. 

reschivul, spre S.-V..de Birlad 
și la marginea judeţului. 

Are o populație de 406 lo- 
cuitori, 

Teritoriul comunei este foarte 
deluros. Se cultivă viea pe o 

suprafață de 89,50 hect. 

Priponeşti-de-Sus, sat şi co. 
rur., în jud. Tutova, pl. Peres- 

chivul, în partea de S..V. a 
județului. 

“Are o populaţie de 7go lo- 
cuitori; 2 biserici şi o școală, 

Teritoriul comunei este foarte 

- deluros. Se cultivă viea pe o 

suprafață de 328 hect., dind 

vinul cel mai de soiii din judeţ. 

Se cultivă asemenea mult și 

gindacii de mătasă. 

Comerciul se exercită de 6 

persoane, 

Priponul, azute, pe malul gir- 

lei Zeletinul, com. Posești, pl. 

" Teleajenul, jud. Prahova, unde 
se află ridicat un punct trigo- 
nometric de întîiul ordin. 

Priporul, îzvor cu ape minerale, 

jud. Prahova, care coprinde 
clorure, sulfate și carbonate al- 

caline. Apele sunt foarte alca- 

line. Sărurile calcare sunt în 
mai mare proporțiune de cît 
cele magneziane. 

In această apă s'a constatat 

și fier sub formă de bicar- 

bonat. 
„ Apele coprind în litru urmă- 

toarele proporţiuni de clor, acid   

“sulfuric, calce,. magnezie și pro- - 
toxid de fier. 

Clor .*. . 0, gr. 1136 

Acid sulfuric 1, » 0160 - 

Calce... .'0, » 3019 
Magnezie . o, > 1556 
Prot. de fier o, » 0136 

Materiile solide coprinse în- 
tr un litru de apă: din valea 
Priporul, sunt 1 gr. 700. (A-.." 

nuarul Biuroului Geologic). 

Priporul, mute, jud. Dimboviţa, 

de la Moroeni în sus, pe matca 
Ialomiței, îndreapta. In acest 

munte și în muntele Brîndușile 
se află cărbuni de pămînt, 

Priporul,. zunte, la N. de com. 

Călinești, plaiul Cozia, jud. Vil- 

cea, cu direcţia spre S-E, la 

11 kil. de vatra satului. 

Priporul, dea/, în jud. R.-Sărat, 

pl. Marginea-d.s., com. Bor- 
dești; se desface din Dealul: 

” Trăistenilor, brăzdează partea 
de V. a comunei; e acoperit. 

„cu păşuni, 

Priporului (Lunca-), căfuu, de 

reședință, al com. Nehoiașul, 
jud. Buzăi, cu 120 locuitori și 

26 case, situat în fața punc- 

tului unde riul Bisca-Rozilei dă 

în Buzăă, Aci, mai nainte, era 

un biuroii vamal, mutat acum 

la Cheea. 

"Prisaca, sai Vidraşcu, sa/, jud. 
Bacăi, pl. Tazlăul-d.j., com. 

Sănduleni, numit şi Verşeşti- 

Sion. E situat pe stinga Taz- 

lăului-Mare, pe deal. 

Are o populațiune de 103 

suflete. | 

Locuitorii posedă : 4 cai, 34 
vite mari cornute, 13 porci și 

$ capre. 

Prisaca, Prisaca - Mică, sai 
Priseaca, sa, jud. Bacăiă, pl.
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Tazlăul-d.-j., com. Berești, si- 
tuat pe dreapta Tazlăului, la 

3 kil. 200 m. de satul Berești 

(şcoală). , 

Are o populaţie de 297 lo- 

cuitori ; o biserică, clădită de 

locuitori la anul 1883; 1 cir. 

ciumă. 

_Vite: 

cornute, 

II cai, IşI vite mari 

54 porci și 14 capre. 

Prisaca, câzunu, în jud. Putna, 

com. Valea-Sărei, pl. Vrancea, 

jud. Putna, situat pe malul 

sting al Putnei, în sus de căt. 

Valea-Sărei, la 1/2 oră depăr- 

tare. 

Are o populaţie de 234 su- 

flete, care locuesc în 75 case; 

1 biserică filială, cu hramul Sf. 

Nicolae, 

Prisaca, câăzuu, spre S. de com. 

Băzgărei, pl. Oltețul-Oltul-d.-s., 

jud. Romanați, situat pe Dealul- 

Murgașului, lingă apa Geamar- 

taluiul. Altitudinea terenului d'a- 

supra nivelului Mării este de 

190 m. Are 162 locuitori. 

Prisaca, fost sat, jud. Dolj, pl. 

Ocolul, com. Preajba. 

Prisaca, deal, în suprafață de 

„48 hect,, la S. de Valea-Cășo- 

tenilor, com. Tirzii, pl. Crasna, 

jud. Fălciă, 

Prisaca, sai Priseaca, moșie 
particulară, jud. Bacău, pl. Taz- 

lăul-d.-j., com. Berești, de 591 

hect., cu venit anual de 12000 

lei. 

Prisaca, firii, izvorește de sub 

dealul Prisaca, com. Cozmeşti, 

pl. Stemnicul, jud. Vasluiii, şi se 

varsă în piriul Fistica. 

Prisaca, vale, continuare a văei 

Urşiţa, jud. Iaşi, com. Miro- 
neasa, pl. Stavnicul.   
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Prisaca - de - la - Dumbrava- 

Neagră, zadure, în jud. Neam: 

țu, com. Timeşeşti, din pl. de 

Sus-Mijlocul, arendată în folosul 
mănăstirei Neamţu. 

Prisacani, com. rur., în partea 

„de S. a pl. Braniștea, jud. Iași, 

situată pe șesul dintre riul Pru- 

tul și Jijia și formată din satele: 

Prisacani şi Moreni. Are o su- 

prafață de. 3521 hect., din care 

657 hect. pădure și o popu- 

laţie de 390 familii, saii 1603 

suflete, care se ocupă cu agri- 

cultura, creșterea vitelor, pes- 

căria, cultura viilor și a live- 

zilor. 

Pe marginea com. despre Prut 

sunt păduri mari de stejari, iar 

în partea despre Jijia, fineţe, 

imașe, locuri de arat și locuri 

mlăștinoase. Prin mijlocul com. 

trece de la N. la S., drumul mare 

al Braniştei, 

Are 5 biserici, deservite de 

3 preoți, 2 cîntăreţi și 2 ecle- 
siarci; o şcoală și 2 mori de 

vînt. 

Budgetul com. e de 6905 ler, 

21 bani, la venituri și de 6805 

lei, 66 bani, la cheltueli. 

Vite : 1396 vite mari cornute, 

2619 oi, 223 cai şi 568 rimă. 

tori, E 

Prisacani, saz, așezat sub dealul 

Prisacani, pe stinga Miletinului, 

în partea de E. a com. Flămînzi, 

pl. Coșula, jud. Botoșani, cu o 

populaţie de So familii, sai 463 
suflete. 

Are 1 biserică deservită de 

I preot și 1 cîntăreț; 1 cîr- 
ciumă. 

Locuitorii posedă: 146 boi şi 

vaci, 31 cai, 334 oi, 41 porci; 

61 stupi. 

Prisacani, sa/, jud. Iași, com. 

Prisacani, pl. Braniștea. 

Partea despre S, a satului se   
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numește Munteni, pentru că 

locuitorii ar fi veniţi din Mun- 

tenia, în timpul unei foamete 

mari, ce ar fi bintuit în satele 

ce locuiai. 

E situat pe şesul şi malul 

drept al Prutului, pe o supra- 

față de 2537 hect., din care 573 

pădure; și are o populaţie de 267 

familii, sai 1100 suflete. 

Satul Prisacani este cel mai 

mare şi mai populat din pl. 

Braniștea. Aci este reședința 

comunei. Are o biserică zidită 

la 1797, de Mitropolitul Veni. 

amin-Costache, deservită de 2 

preoți, 2 cîntăreţi și 1 eclesiarc; 

o școală, înființată în 1886, fre- 

cuentată de gr elevi (1899—900). 

Moșia care a fost proprietatea 

Mitropoliei, e astăzi a Statului. 

Aici, în satul Prisacani, îşi avea 

reşedinţa în timpul verei Mitro- 

politul Veniamin-Costache, 

Locuitorii posedă: 1041 vite 

mari cornute, 1638 oi, 133 cai 

şi 369 rimători. 

Prisacani, com. rur. şi sat, în jud. 

Tutova, pl. Pereschivul, spre 

S..E. de Birlad, pe pîriul Bolbo- 
rosoaia (Bolbosoaia). 

Are 375 locuitori şi 105 case. 

Satul formează o comună (com. 

Prisacani) cu cătunele Valea-cu- 

Apă, Jugani, Tăbăceşti şi Ple- 

şeşti. 
Teritoriul comunei este foarte 

deluros. Se cultivă viea pe o 
suprafață de 152 hect., din 

care 6 nelucrătoare și livezile 

cu pomi fructiferi, din cari pru- 

nii ocupă o suprafață de 27,25 
hect, 

Comerciul se face de 11 per- 
soane. 

Are o şcoală de. băeţi şi 2 

biserici. 

Prisacani, pădure, în partea de 

S. a com. Prisacani, pl. Bra- 

niștea, jud. Iași. Are o întin-
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dere cam de 573 hect. şi poartă 
mai multe numiri: la intrare 
mergînd spre S. la dreapta, se 
numește Besetca, şi la stinga 
Besetcuța; apoi mai departe, 
Rădiul, Calestrul, Helbet şi 

Mindra. 

Prisacani, zirii, ce izvorește din 

munții Pietrele-Roşii, curge în 

toată întinderea sa pe hotarul 

dintre com. Bistricioara, pl. Pia- 
tra-Muntele, jud. Neamţu, pănă 

la vărsarea lui pe stinga piriu- 

lui Bistricioara, lingă localitatea 
Trecătoarea  (Prisacani). 

Prisacani, vamă, jud. Neamţu, la 
graniţa județului despre Transil- 
vania, situată în com. Bistri- 

cioara, pl. Piatra-Muntele. Se mai 
“numește şi Trecătoarea. Veni- 

tul pe 1896—97: 18216 lei, 5o 
bani. Are sucursala Bicazul. S'a 
înființat la 1 Ianuarie 1860. 

Prisăceana. Vezi Prisăceana, jud, 

Mehedinţi. 

Prisăcei (Dealul-), gza/ cu pă- 

dure, în raionul comunei Țigă- 
nești, jud. Tecuciii, 

Prisăcei (Dealul-), dea/, ast-fel 
“numit de la o prisacă ce a fost 

din vechime pe el: face hotarul 

între com. Mironeasa şi jud. 
Vasluii, la punctul numit Linii. 
(Vezi Dealul-Mare, - com. Miro- 
neasa, pl. Stavnicul, jud. Iaşi). 

Prisăcei (Pîrîul-),pârî4, numit și 
al Hirtopului; izvorește din Dea- 

lul-Rădiului, purtînd, aproape de 
“obirșie, numele de Piriul-Ursu- 

lui şi se varsă în Șomuzul-Mare, 

după un curs de ş kil. Are de 
tributari din stînga piriul Olă- 
reni și Piriul-Arinilor. 

Prisăcilor. (Vezi Bordea, deal, 
jud. Iași). 

Priseaca, com, 
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Priscul (Muntele-), păzure par- 
ticulară, supusă regimului silvic 
încă din 1893 pe moşia Mun- 

telui-Priscul, pendinte de com. 

Comarnicul, pl. Peleșului, jud. 
Prahova. 

Priscuricea, coamă, în jud. Gorj, 

plaiul Novaci, care la S$. de Po- 

ciovaliștea formează malul drept 

al Gilortului și mai spre S. se 
numește Măgura. Se termină la 
Bălcești. Are pe eavii, livezi și 
arături, 

rur., jud. Olt, 
pl. Oltul-d.-j., compusă din 2 
cătune: Priseaca și Săltănești, 
situată pe malul stîng al piraie- 
lor Goţa și Săltăneanca, care se 
împreună la 1 kil. spre V. de căt. 
Priseaca, și ast-fel. unite poartă 

numele de Dirjovul. E la 10 
kil. de capitala județului și la 5 
kil. de a plășii. 

Intinderea com. e de 1300 

hect. 

Are o populaţiune de 1202 
locuitori și 260 case; 3 biserici, 
2 în căt, Priseaca şi 1 în Săl- 
tănești, deservite de 2 preoţi ; 

o şcoală, frecuentată de 45 copii. 
Locuitorii sunt parte moșneni, 

parte împroprietăriți la 1864 pe 
moșiile d-lor Toma Gigirtul, fra- 
ţii Viişoreni, Ioniţă Pirvulescu, 
din care li S'aii dat 265 hect. Ei 
au 140 cai şi iepe, 200 boi, 5o 
„vaci, 30 capre, 2500 oi. 

In raionul com., pe pîrîul Săl- 
teanca, este o moară cu aburi. 

Comerciul se face de 4 cîr- 
ciumari, 

Veniturile şi cheltuelile com. 

se urcă la suma de 2455 lei. 

Are o șosea care străbate d'a- 

lungul comunei de la N. la $. 
și care la S. se întîlnește cu şo- 
seaua națională județeană Cîm- 
pul-Mare-Slatina. 

E brăzdată de dealurile: Pis- 

cul-Predoanei, Viea-Diaconului,   
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„ Băcanul, Bănuţă, Iaşul, “Puţul. - 
„lui- Ene, Pristoase și Goţa. Parte 
din aceste dealuri servă de pă- 
șune, iar parte pentru cultura 
semănăturilor, | 

O udă piraiele: Săltăneasa, 
Pirvului, Clocoticiul şi Mogoșeşti. 

Dintr'un hrisov al lui Radu- 
cel-Mare, cu data 7131, luna 
Maiii 2, scris pe piele de căpri- 
oară, întărit cu sigiliul Dom- 
nesc și care se află în pose- 
Siunea preotului Ștefan Duhov- 
nicul din această comună, se do- 

vedește că comuna Priseaca este 

înființată cu mult înainte de Ra- | 

du - cel- Mare, Domnul Munte- 

niei. 

Priseaca, sa, jud. Dimboviţa, 

pl. Ialomiţa, com. Vizurești. - 

Priseaca, saţ, jud. Dimboviţa, 

pl. Dealul-Dimboviţa, com. Co- 
lanul, la 2 kil. spre V. de ba- 

riera Tirgoviştei, numită Cîmpul- 

Lung saii Oborul-Vechiii. 

Priseaca, sat, făcînd parte din 

com. rur, Leicești, plaiul Nuc- 

șoara, jud. Muşcel, situat pe 

malul drept al rîului Doamna. 
Are o populație de 60 lo- 

cuitori. 

De la V. spre E, este udat 
de 2 vilcele, cari se varsă în 
riul Doamna, pe malul drept. 

Locuitorii s'au împroprietărit 

„pe moșia statului Corbul- Pă - 
dureţ. 

Priseaca, saz, făcînd parte din 

com. rur. cu același nume, pl. 
Oltul-d..j., jud. Olt. Are o po- 
pulaţiune de rr00o locuitori; 2 
biserici, una de birne, fondată 
la 1323, şi avind ca frontis- 
pici, săpat în lemn cu scoabă: 
anul 1323 şi ctitori: Stan, Ma- 
teii, . Radu şi cea-Paltă, zidită 

înainte de 1821, de preotul Barbu 

şi purtînd la ușă inscripțiunea :
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La 1$30 s'a învelit cu șindrilă, căci 

pănă aci era; învelită cu coceni, insta- 

lîndu-i-se și clopot. La 1564 s'a recdi- 

ficat din temelie, . - 

Priseaca, ante, jud. Muşcel, 

plaiul Dimbovița, com. Bădeni- 

Păminteni, cu virful de o mă- 

rime impunătoare. Pe coaste 

este păduros, iar pe culme este 

acoperit cu pășuni ce nutresc 

"numeroase turme de vite. 

Priseaca, pădure, supusă regimu- 
lui silvic, situată pe muntele 

Priseaca, proprietate a moșne- 

nilor Ilineşti, pendinte de com. 
Bădeni-Păminteni, plaiul Dim- 

bovița, jud. Mușcel, în întindere 

de 500 hect., avind esență do- 

minantă fag, iar spre virf brad. 
__ Se învecinește la N. cu mun- 

tele Algiiul și Olăneasca, la S. 

cu apa Bădeanca, la V. cu Fă- 
zicelul și la E, cu Bădeni-Slo- 
bozia. 

Priseaca, proprielate a școalei 
«Ioan Crăciunescu», pendinte de 

com. Gornetul-Cricovul, pl. Cri- 

covul, jud. Prahova, pe care la 

1864 s'a împroprietărit o parte 

din loc. com. Gornetul-Cricovul. 

Priseceaua, com. ru. şi sat, jud. 

Mehedinți, pl. Cîmpul, la şs kil. 
de orașul Turnul-Severin, așe- 

zată pe partea de $. a unui 

mic platoi. Se mărginește: la 
E. cu com. Crîngul ce aparţine 

jud. Dolj; la S$., cu com. Opri- 

şorul; la V., cu com. Drincea 

şi Vladaia; iar la N., cu com. 

Dobra și Bălăcița, 

Satul formează com. cu satul 

Scorila, avind o populație de 

1200 locuitori și 238 case. 

Are 2 biserici cu 1 preot şi 

3 cîntăreţi; o şcoală, frecuen- 

tată de 35 elevi. 
Locuitorii posedă: 60 pluguri, 

120 care cu boi, 10 căruțe cu 

cai; So stupi.   
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„Prin această com. trece şo- 

“ seaua Oprișorul-Bălăciţa. 

Budgetul com. e la venituri 

de 3289 lei, iar la cheltueli, de 

2292 lei. i 
Vite: 700 vite mari cornute, 

36 cai, 750 oi şi 700 rimători. 

E străbătută de un mic piriii ce 
se formează de la fintini, şi care 

confluențează cu piriul numit Ca- 

pul-Apei și se îndreptează spre 

Drincea ; pe el se află mori 

de măcinat. 
In partea de N. şi E. a com. se 

află nişte bălți mlăştinoase. 

Prisecile, ziriiaș, ce izvorește 

din Dealul - Rusului, : teritoriul 

com, Girovul, jud. Neamţu, curge 

spre S., intrind pănă aproape 

de marginea despre N. a pl. 

Bistriţa, unde se varsă pe stinga 

piriului Cracăul, după ce pri- 

mește ca afluent din stînga Pi- 

riiașul-Rusului. 

Prisiceni (Prisiceni - Dom - 
neşti), sa, făcind parte din 
com, rur. Prisiceni-Buturugeni, 
pl. Sabarul, jud. Ilfov, situat 

la E. de Buturugeni, îatre riul 

Argeş și limita judeţului despre 

Vlașca, 

Se împarte în' 2 trupuri: Pri- 

siceni-din-Deal şi Prisiceni-din- 

Vale. 

Se întinde pe o suprafață de 

537 hect., cu o populaţie de 
407 locuitori. 

D-l Dr. A. Fotino are 290 

hect., şi locuitorii 247 hect. Pro- 

prietarul cultivă 172 hect. (16 

izlaz, 100 pădure). Locuitorii 

cultivă tot terenul. 

Comerciul se face de 3 cir- 

"ciumari, 
Numărul vitelor mari e de 

364 şi al celor mici, de 352. 

Prisiceni-Buturugeni,cone. rur., 

pl. Sabarul, jud. Ilfov, Situată 

pe un loc ridicat, la N. de Bu- 

turugeni, 
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curești, lingă riul Argeş, la „27 

kil. de București. 

Se compune din satele: Bu- 

Prisiceni, Plopi şi 

Saxoni, cu o populație de 1139 

locuitori şi 252 case. 

Se întinde pe o suprafață de 

1574 hectare. 

D-nii G. Enescu, Dr. A. Fo- 

tino şi moștenitorii I. Lăscă- 

rescu aii 963 hect. şi locuitorii, 
611 hect. Proprietarii cultivă 

510 hect. (85 izlaz, 368 pădure). 

Locuitorii cultivă tot terenul. 

Are 1 biserică (la Saxoni); 
I şcoală mixtă; 1 moară cu 

aburi. 
Vite: 150 cai și iepe, 349 

boi, 265 vaci și viței, 28 tauri, 

9 bivoli, 54 bivoliţe, 31 capre, 

168 porci și 1267 oi. 

Dintre locuitori, 266 sunt plu- 

gari, 7 industriași, 6 ai diferite 

profesiuni. Ei posedă: 189 plu- 

guri: 156 cu boi și 33 cu cai; 

135 care şi căruțe: 110 cu boi 

şi 15 cu câi, 

Improprietăriți sunt 194 lo- 

cuitori și neîmproprietăriți mai 

sunt 90. 

Comerciul se face de 5 cir- 

ciumari. 

Rudgetul com. e la venituri 

de 3347 lei şi la cheltueli, de 

3326 lei, 

Prisiceni - Turnescului. Vezi 

Poşta, com. Buda-Prisiceni, jud. 

Ilfov. 

Prislava, saș, în jud. şi pl. Tul- 
cea, cătun al comunei Malcoci, 

situat în partea de N.-E. a plășei 

şi cea de E. a comunei, la 3: 

kil. spre N.-E. de căt. de reșe- 

dință Malcoci, pe malul drept 

al braţului Sf. Gheorghe, la poa- 

lele de N. ale dealului Derven- 

Tepe. Se mărginește la N. cu 

căt. Pardina, la V. cu căt. Mal- 

coci, la S. cu com. Sari-Ghio! 

şi la E. cu căt. Pirlita. Este
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udat de braţul Sf. Gheorghe. 
Intinderea lui este de 1290 hect., 
din care 30 hect. ocupate de 
vatra satului, 120 hect. grădi- 

nile locuitorilor, 100 hect, ale 

statului, restul al locuitorilor. 

Populaţiunea, în  maioritate 
Romiîni, este de 114 familii, sati 

554 suflete. 

Are o şcoală, condusă de un 
învățător și o biserică, deser- 

vită de 1 preot și 1 cîntăreț. 

Prisloapele, zichet de graniță, 

cu No. 2, jud. Gorj, situat la 

S. de muntele Negoaia; 

Poteca ce se priveghează de 
acest pichet este aceea ce sco- 

boară după dealul Negoaia în 
valea Bistriţa şi urmează cursul 

acestui rii, pănă la Gureni și 

de aci la Brădiceni. Patrularea 

între Prisloape și Gruiul-Negru 

se face pe poteca ce scoboară 
pe Negoiul spre V., trece Bis- 

trița pe la Curul-Boului, sue a- 
poi muntele Boul și scoboară la 

Gruiul-Negru. 

Comunicaţia e anevoiasă din 

cauza copacilor seculari ce cad 

şi închid potecile, precum și din 

cauza prăbușiturilor de pămînt. 

Prisloapele, zichet de graniţă, 

cu No. 10, jud. Gorj, situat 

pe dealul cu acelaşi nume. Se 
mărginește la N. cu virful Ar- 
dicul, spre E. cu culmea Parin- 

gului, spre S. cu Virful-Betei, 

Poteca ce se priveghează din 

acest pichet, trece pe la Ardicul, 

urmează culmea Sadului, trecînd 

pe lingă muntele Muncelul-Ma- 

re, pănă la satul Gruiul-d.-s. 
Patrularea între Prisloape şi 

Lainici se face pe poteca ce 

duce pe coama de S. a mun- 

telul Sapa, apoi scoboară pe 

Păiușul, unde este pichetul. 

Aceste poteci pot fi străbă- 

tute și de animale încărcate. 
Intreţinerea. este anevoioasă din   
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cauza căderei arborilor și a pră- 
bușiturei terenului. 

Prislopul, sa4, făcînd parte din 

com. rur. Vlădești, pl. Rîurile, 

jud. Mușcel. Are o populaţie de 
324 locuitori; o; biserică, cu ur- 

mătoarea inscripție : 

Ridicatu-s'aii această sfintă şi Dum- 

nezeiască biserică, precum se vede, în 

cinstea hramului Pogorirea duhului sfint 

şi hramul cel vechiii și s'a mai adoptat 

şi al Sf. Ion Botezătorul, La facerea a- 

cestei biserici, fondată de ctitorii Ion 

Prislopeanu, Const. Pirvulescu și cu a- 

jutorul fraţilor cari aii ajutat şi vor ajuta 

la acest sfînt locaş, în zilele Preaosfin- 

ţitului Arhipăstor Calinic, ale prea Inăl- 

țatului nostru Rege Carol 1 și ale Re- 

ginci Elizabeta, soţia sa. Punerea teme- 

liei la 1876, terminată la anul 1882. 

Prislopul, mahala, făcînd parte 

din com. rar. Teșila, pl. Pele- 
șul, jud. Prahova. 

-Prislopul, pza/ala, în com. rur. 

Stoeneşti, pl. Ocolul, jud. Vilcea. 

Are o biserică, rezidită la anul 

- 1891, în locul alteia vechi. 

Prislopul, 247 de munte, din cul- 

mea Făgărașului, jud. Argeș, 
pl. Loviștea. “ | 

Prislopul, ante, înalt, plaiul 

Dimboviţa,jud. Muşcel. Pecoaste 
este păduros, iar pe culme are 
pășuni ce nutresc numeroase 
turme de vite, 

Prislopul, zane, în partea de 

N.-V. a comunei Robeşti, pl. 

Cozia, jud. Vilcea, în care se 

fabrică brînză.” 

Prislopul, zăzure, jud. Muşcel, 
proprietate a statului, pendinte 

de mănăstirea Cîmpulung, în 
întindere de 347 hect. 

Prislopul, zruz de pădure, a sta- 

tului, pendinte de com, Teşila, 

pl. Peleşul, jud. Prahova, care,   
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“împreună cu trupurile: Gilma,. 

Carabanul-cu-Boia, Lacurile-cu- 

Rusul, Podurile, Rusul-d.-j. şi 

Virful-Negrașului, formează pă-. 
durea Teşila, care are o întin- 

dere de şooo hect, 

Prislopul, zârîz, izvorește din 

munţii com. Teşila, pl. Peleșul, 

jud. Prahova, curge de la N. 

către S.-E. şi se varsă în rîul 

Doftana, pe țărmul drept, tot 
în raionul com. Teșila. 

Prislopul, vag, izvorește din pă- 

durea cu același nume, com, 

“Vlădești, pl. Rîurile, jud. Mușcel, 
"străbate partea de E. şi S.a 

satului Prislopul și se varsă în 
riul Bratia. 

Prislopului (Muntele-), pauze, 
în grupa Grinţieșului, jud. Neam- 

fu, situat (în parte) pe hotarul 

“Transilvaniei şi pe teritoriul 

com. Călugăreni. Se mai nu- 
mește şi Plopul,. 

Pristolul, com. rar. și sat, în jud. 
Mehedinţi, pl. Cimpul. . 

Se află la distanță de 55 kil, - 
de orașul Turnul-Severin, situată 

pe o poziţiune, ridicată în par- 

tea de N. Se mărginește: în 
partea de E. cu com. Girla- 

Mare; în partea de S., cu Du- 

-nărea, care o desparte de Bul- 

garia; in partea de V., cu Du- 

nărea, care o desparte de Ser- 

bia; iar în partea de N., cu Gruia. 

„ Satul formează comună cu 

mahalaua Insurăţei, avînd o po- 
pulaţie de 1260 locuitori și 256 

. case, " 

„- Locuitorii posedă: 85 plu- - 

guri, 154 care cu boi şi 12 că- 

ruţe cu cai. 

Prin comună trece șoseaua 
Gruia-Pristolul-Gîrla-Mare, 

Are o biserică, deservită de 

2 preoți și 2 cîntăreți; 1 școală 

condusă de 1 învăţător și fre-
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cuentată de 40 elevi (1899-900),. 

Budgetul comunei e la veni 

„turi de 4286lei, iar la chel- 
tueli, de 1819 lei. 

Vite : 769 vite mari cornute, 

768 oi, 31 cai și 700 rimă- 

tori. - , 

Sunt, pe teritoriul comunei, 

niște ruine vechi în cari se gă- 

sesc monete romane. Locuri de 

însemnat sunt: Nisipul-cu-Oase, 

Dosul - Pristolului, Valea-Viilor, 

Fiîntina-lui- Vulpe. 

Pristolul, pichet de graniță, pe 

marginea Dunărei, în jud. Mehe- 
dinți, pl. Cimpul. 

Pristolul-de-pe-Doftana, fro- 

„ prietate, a Eforiei Spitalelor Ci- 

vile din Bucureşti, jud. Prahova, 

care, împreună cu moșiile Un- 
ghia-Mare, Ceaușoaia și Neamţul, 

are o întindere de 606 hect. 

Privalul, fostă stație de cale fe- 
„rată, lingă satul cu același nume, 

jud. 'Tecuciii. Această staţie a 
fost pănă la 1881, cînd din cauza 

deselor inundaţii ale Siretului, 

"s'a mutat și satul şi gara. Lo- 

'cuitorii s'aă mutat în com. Tu- 
" dor-Vladimirescu, iar stația Pri- 

valul la Vameş, pe linia IIanul- 

Conachi-Galaţi. 

Privalul, gîr/ă, în partea de N.-E. 

a-pl. Măcin şi a com. urb. Mă- 
cin, jud. Tulcea. Se desface din 

girla Piatra-Fetei, se întinde spre 

E, taie şoseaua judeţeană Brăila- 

Măcin, străbate grindul Somova, 

şi după 11 kil. se deschide în 

partea de S. a bălții Somova. 

Privalul-Coţofenei, zădure, jud. 

Brăila, pendinte de com. Chis- 

cani, pl. Vădeni. Se mărginește 

la N. cu Dunărea Măcinului și 

în cele-l'alte părţi cu balta. 

“Suprafaţa: 2 hect. Esenţa: 

"salcie,   
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Privalul-Dimuleasa-Gingără- 

şoaei, zăduri situate în pl. 

Balta, jud. Brăila. Se mărgi- 

nesc în toate părţile cu cimpia 

locală. Se întind din Dunăre 

pănă în Girliciul- Șerbanului. 

Suprafaţa : 60 hect. Esenţa: 

salcie. 

Privalul-Filipoiului şi Orzea, 
* pădur). Se mărginește .în toate 

părțile cu cîmpia bălței, înce- 

pînd din Dunăre și terminîndu-, 

se în Girliciul-Șerbanului. 

Suprafaţa : 75 hect. Esenţă: 

salcie. 

“Privalul-Manghelul cu Re- 
nea, pădure, situată în judeţul 

Brăila, pl. Balta, Se mărginește 

“la V. cu Vilciulșiîn cele-l'alte 

părți cu cîmpul bălței. Supra- 
fața: ş! hect. Esenţa: salcie. 

Privalul-Satului, piz/zet de gra- 

niță, pe Dunăre, cu No. 160, 

în dreptul comunei Surlari, jud. 

Ilfov. | 

Privalul - Turcului, pichet de 

graniță, pe Dunăre, în dreptul 

movilei Sîrbi, jud. Ilfov. : 

Privalul-Vechii, fost sat, pe 

malul Siretului la S. judeţului 

Tecuciii. Cea mai mică revăr- 

sare a Siretului inunda tot sa- 

tul, ceea ce a făcut ca la 1881 

locuitorii să-și părăsească lo- 

cuințele și să se mute în noul 

sat Tudor-Vladimirescu, 

Satul era foarte vechiu, căci 

se pomenește de el în Letopi- 

sețe pe la 1600. Aici era un 

"popas al călătorilor ce veneaii 

din Galaţi, și intrait în judeţul 

Tecuciii, . 

* Pe. teritoriul satului a fost și 

gara cu același nume, care s'a 

mutat la Vameșul.. 

Privalului (In -Dreptul-), zi-   
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chet de graniță, pe Dunăre, cu 

No. 163, drept mănăstirea Cor. : 

năţelul, jud. Ilfov. 

Privăleni, mahala, la S. com. 

Tudor-Vladimirescu, jud. Te- 

cuciii, despărțită de restul co- 

munei prin calea ferată Hanul- 

Conachi-Vameșul. 

Locuitorii de aici sunt veniţi 

din fostul sat Privalul, 

Priveghiul, saz, în jud. R.Sărat, 

pl. Orașului, căt. com. Broșteni, 

aşezat pe riul Milcov, la 31 

il. spre V. de căt. de reșe- 

dință, Broșteni. | 

Priveghiul, gea/, în jud. R.-Să- 

rat, pl. Orașul, com. Broşteni. 

Se desface din dealul Hoja şi se 

întinde printre piraiele Valea. 
Grozoaia și Priveghiul. Este a- 

coperit cu păduri și pășuni. 

Priveghiul,. pichet vechii, cu 
- No, 18, pe riul Milcov, către 

hotarul Moldovei, jud. R.-Sărat, 

pl. Orașul, com. Broșteni, căt. . 

Priveghiul. - 

Priviţi, vechie numire a cătunu- 

lui şi moşiei Găvăneşti, jud. 

Buzăi, com. Găvănești, 

Proaspeţi, sa, făcînd parte din 

com. rur. Dobrotinetul, pl. Ol-.. 

tul-d.-j., jud. Olt. Are o popu- 

laţiune de 280 locuitori. E si- 

_tuat pe valea Oltului. 

Proaspeţi, Strehareţul şi Se- 

cuţa, păduri ale statului, în 
întindere de 145 hect., formate 

din trupurile: Zăvoiul-Strehare- 

ţul (15 hect.), Valea-Viilor (25 

hect.), Secuţa (40 hect.), Zăvo- 

iul-Salcia (10 hect.), Proaspeţi 

(45 hect.) și Marița (10 hect.). 

Probota, saţ, în partea de N. 

E. a com, Cirniceni, pl. Turia,.
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- jud. Iaşi, situat pe poalele dea- 
lului Porcul şi pe şesul Jijiei, 

" Se împarte în două: satul vechii, 
numit Probota și satul noi, nu- 
mit Ciulinești sai Gura-Frasi- 
nului, înființat în anul 1879. Cel 
întîiii își are numele de la mă- 

năstirea Probota, căreia a fost 
închinat; celui de-al doilea i 

s'a dat numele de la multele 
ciuline, ce se găsesc prin băl- 
țile de prin prejurul lui, precum 
şi de la piriul Frasinul ce curge 
prin el. 

Are o' suprafaţă de 1144 
hect,, cu o populație de 79 fa- 
milii, sai 311 suflete. 

Locuitorii posedă: 334 vite 
mari cornute, 43 cai, 423 oi și 

8 rimători, 

„Pe marginea de E. a satului 
trece șoseaua judeţeană Iași- 
Botoşani. 

Probota, sat, pe moşia cu ace- 
lași nume, com. Dolhasca, pl. 
Siretul, jud. Suceava. . 

-. Vatra satului ocupă 60 fălci, 

cu o populație de 11533 suflete 
și 280 case. 

Moșia e proprietatea statului, 

"în. mărime de 1245 fălci, din 

cari 375 cultivabile, 720 pădure, 

125 finaţ şi restul nefolositor. 
Improprietăriți în 1864 și 

1879 sunt 108 fruntași şi însu- 
răței, 97 pălmași și 107 codași, 

stăpînind 715 fălci. 

Biserica Mănăstirei servă sa- 

tului, 
Are o şcoală mixtă, înființată 

în 1882, condusă de un învă- 

ţător, frecuentată de 30 școlari 

(1899900). 
Drumuri principale sunt: la 

Heciul (5 kil.), la Tătăruși (3 

kil.) și la Dolhasca “(4 kil.). 

Probota, mânăstire, în jud. Su- 

ceava, în satul cu același nume 

şi a cărei biserică servește de 

biserică .satului, Acum nu mai 

64745. Marele Dicţionar Geografic. Pol. P, 
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adăpostește nici un călugăr, şi 
e deservită de 2 preoţi şi 2 
cintăreți. . 

Episcopul Melchisedec o de- 
scrie ast-fel: | 

Mănăstirea aceasta pe la în- 
ceputul veacului XV-lea se nu- 
mea Mănăstirea Sf. Nicolai din 
Poiana-Siretului. (aArh. Ist.> a 

d-lui B. P. Hasdei, t. I, pag. 283). 
In urmă, acestei mănăstiri îi 

“Sa dat numele de Pobrata, ca: 

rele în curgerea timpului s'a 

prefăcut în Probota. Pobrata va 

să zică cînfrăţire», sait «frăţie». 

In pomelnicul acestei mănăs- 

tiri, care este scris în anul 

1823, găsim următoarele noțiuni 

- despre vechii ei ctitori: 

1. «Ștefan Voevod și fii lui: 

Bogdan Voevod și Ștefan Voe- 
vod»>. 

Despre acest Ştefan se în- 

seamnă următoarele : 

Acesta este al 7-lea Domn după Dra- 

goş Voevod, ce a descălecat “Țara aceas- 

ta, şi este frate lut Alexandru cel Bun, 

şi veleatul umbla atuncea acel de la 

Mântuitorul Christas: 1391, Şi aii făcut 

şi biserica cea L-iii durată (clădită din' 

lemn de stejar), unde. ţiatirimul vechiii 

de“se îngroapă robit acum, şi a dat şi 

aceste moșit: tot locul ce este între Şo- 

muzul şi între pirtul Pobratel şi Nego- 

mirești, lurcești, Bodeşti şi Moara, și la 

Prutul Graboviţii şi Bereşti. Şi la Botna 

Ritimiţul ce se chiamă acum :săpiceui și 

Moara-pe-Teliţa şi Cerişcani şt Radoviţi, 

ce se chiamă acum Rădeni şi Bălănești, 

şi câţk.va robi ţigani. Şi Mănăstirea a- 

tunci se numea: A Sfântului NicolaY 

din Poeană, de rînd pănă acum sunt 

trecuţi 432 ant. 

2. «Alexandru Voevod cel 
Bun, Evdochia Doamna, Maria 

Doamna, Alexandru Voevod, 

Ileana Doamna, Ilie Voevod, 

Bogdan Voevod, Ruxanda D-na, 

Ana Doamna şi fiii lor: Bog- 

dan Voevod, Petru Voevod și 

fiii lor», 

Despre Alexandru-cel-Bun se 
înseamnă această ctitorie: 

Acesta a afierosit moșia Budinţi și   
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Turbata, mai din sus de aceea la leat 

6906 (1396), cum şi alte patru moșit cu 

siliştele lor anume : Părtinoşi, Şerbănești, 

Vlădești și Negoești, pe Siretul, în ținutul ' 

Sucevel, care acum se numesc Hirtoapele, 

cum şi satul Giurgiul, Cluceriul şi Ieze- 
rul, din gura Bica, cu girlele lut, cum 

şi cinct familii, robi tătar, 

3. «Ştefan Voevod cel Bun, 

Constantin Vv., Maria Doamna». 

Despre Ştefan cel Mare (Bun), 
spune: 

Acesta a zidit a doua mănăstire: de 

piatră mal la vale lingă piriă, şi ai în- 
Zestrat-o cu cite-va moși! şi odoare, dînd 
rob pe. tătarul Dimitrie cu fit și neamu- 
rile lul, şi cu alte tref familit de tătari, 

4. «Petru Rareş Voevod, Ileana 
Doamna și fiii lor>, - 

Acesta a zidit a treia mănăstire, ce 

este acum, şi ail dat și moşiile acestea; 

Dobruşa în ţinutul Soroca și Conteşti, şi . 

un vad de moară în tirgul Hirlăi, Şi e- 

zerul Bilăul, cu toate gîrlele lui, și cu 

moşia Văleni în ţinutul TigheciuluY (adică 

Dorohoiul lîngă Galaţi), şi trece în Ba- 
sarabia, şi cu alte odoare şi vestminte și 
cu clți-va robi 'Tătari o aii înzestrat, pe 
care, mănăstire la leat 7035, Aprilie 12, 

o aii și sânţit. 

Cum că biserica actuală din 
Mănăstirea Probota, cu adevărat! 
este zidită de Petru Rareș, se 
adevărează şi prin următoarele 
inscripţiuni slavone, ce se păs- 
trează pe păreții ei; data însă. 
din pomelnic (7035—1527) este 
greșită cu trei ani, precum în- 
dată se va vedea: 

«M3HOAGIIIGALL ... „o 

Cu voinţa Tatălui, şi cu conlucrarea 

Fiului, şi cu săvîrşirea sfintului Duh, 

iată eii robul stăpînului meii Isus Chris. 

tos, lon Petru Voevoda, cu mila lut Dum- 

nezeii Domnitoriii Țărei Moldove, fiii al. 

lui Ștefan Voevod.cel bătrin, hine-vol, 

Domnia mea din a noastră bună vrere, 

în al patrulea an al autocratoriel, a zidi . 

acest templu în numele arhereulul lut 

Christos şi făcătoriului de minune N icoală, 

Sub egumenul Kyr Grigort, în anul 

7038, Oct. 16 (1530). 

„La jertfelnic se citeşte această 

inscripțiune sculptată în piatră : 

14
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NOMGUN .... > 
Pomeneşte Doamne sufletele robilor 

tă! Ion Stefan Voevoda şi pre fiul săii 

Petru Voevoda şi pre muma lut Maria 

şi pre Doamna lut Maria și pre fiil lor 

şi pre Doamna luf Elena (Petru Rareş 

a fost însurat de două ori; int cu 

Doamna Maria, apol cu Doamna Elena, 

fata Despotului Sirbie!) și pre fil lor 

şi pre Maria și pre Ana, Pomeneşte 

Doamne și sufletul robului tăii Monahul 

Kyr Grigori egumenul. 

Pomelnicul mănăstirei pune 

încă între ctitorii mănăstirei pre 

următorii Domni. după Petru 

Rareș: 

5. «Ştefan Voevod, Angelina 

Doamna, Petru Voevod, Alexan- 

dru Voevod, Ana Doamna, Bog- 

dan Voevod, Maria Doamna Ol- 

teanca». 

Despre acest Ștefan Voevod 

spune așa: 

“Acesta este fiul lul Petru voevod 

Raliş, și aii dat moșiile acestea: Săveşti, 

în ţinutul Neamţului, şi Purcelești şi Cră- 

stești, şi pol sat din Străşeni, din care 

numal Strâvești de stăpinesc acum de 

mănăstire», 

6. «Petru Voevod, Irimia Mo- 

vilă Voevod, Elizaveta Doamna, 

Roman Voevod, Simion Movilă 

Voevod, Melania Doamna, Şte- 

fan Voevod, Axana Doamna, 

Levin Voevod, Ruxanda Doam- 

na, Aaron Voevod. 

Bogdan Voevod, Ştefan Voe- 

vod, Alexandru Voevod, Bog- 

dan Voevod, Grigore Ghica Voe- 

vod, Smaragda Doamna. — 

Grigore Vocvod, Maria Doamna, 

Dimitrie Barnovski Voevod. — 

Alexandru Voevod, Constantin 

Mavrocordat Voevod». 

«Aceştia ai întărit hrisoavele pentru 

| 'ezerul Bilăul și pentru cele-l-alte moşii şi 

"zobit tătari și țigani, cum și privileghiu- 

rile pentru preoţi, posluşnici și țiganit ină- 

năstiret, ca să fie apăraţi de dările de toate 

"Țărel, şi venitul gostinel și a desetine! 

de la dinşil să aibă a lua egumenul ace- 

ste! mănăstirt». 

7. In biserica mănăstirei se 

află mormîntul Domnului Petru   

Rareş și al soției sale Doamna 

Elena cu următoarele epitafuri, 

în limba slavonă: 
1. Piatra de pe mormîntul 

Domnitorului Petru este ruptă 

la mijloc, și de aceea cuvintele 

ce lipsesc se pot numai presu- 

pune spre a se complecta: 

Acest mormînt este al Yubitorului de 

Christos robului luf Dumnezeii, Domn al 

Moldavie! loan Petru Voevod, fiul băturt- 

nului Ştefan Voevod. Carele a răposat în 

acest locaş și s'a mutat la vYacinicele lX- 

caşuri.—VIacinica lul pomenire», 

2. Pe piatra mormintală a 

Doamnei Elenei este acest epi- 

taf: 

Ch POR i... cc... 

«Acest morinînt e al roabeflui Dum- 

nezeii EleneY, Doamnei lul Petru Voevod, 

fiica ţarului Despot. Carea a reposat în 

acest lăcaş (şi s'a mutat) la vlacinicele 

lăcașuri. —Viacinica eY pomenire, în anul 

7 mil...» 

Data morţii lui Petru Rareș 

și a soţiei sale nu sunt puse, 

din cauză că Petru Rareș a pre: 

gătit mormintele acestea încă 

fiind în viață şi a lăsat ca ur- 

mașii lui să însemneze datele 

după moartea lui și a Doamnei, 

ceea ce însă nu s'a realizat. — 

Acesta este încă, un tras carac- 

teristica bărbăţiei Marelui Domn, 

carele ca şi tatăl săii Marele 

Ștefan nu se temea de moarte, 

ca oamenii ordinari, ei o aștep- 
taii și craii pregătiţi pentru în- 

tîmpinarea ci. Ce este.mai mult: 

se vede intenţia, ca cind vor 

presimți apropierea morții să 

se ducă la Probota ca să moară 

acolo, unde își preparase mor- 

mintele de timpurii; căci acea- 

sta vra să zică expresiunile ce le 

găsim în amîndouă epitafele: 

MG IPEOTISI RICA 

care s'a mutat în acest lăcaș la viacini- 

. . . .. 

cele lăcașuri. 

Data morţii lui Petru Rareș, 

Letopiseţul Moldovei o pune în   

anul 7054 (1546). (Letop., T.I, 

pag. 172). Iară Doamna Elena 

a mai trăit încă după moartea 

bărbatului ei, La 1550, ea era 

încă în viață, precum se vede 

din inscripţia pusă pe biserica 
Episcopiei de Roman în acest 

an. Tot aceasta se vede și din 

o inscripţie de la mănăstirea 
Secul, pre carea noi o am re- 

produs-o în urmă, vorbind .de 

“ antichităţile acelei mănăstiri, No. 
11. Desemnatorul și sculptorul 

aminduror acestor epitafuri a 

fost același și amindouă arată 

un artist iscusit, 

8. In biserică mai este o pia- 

tră mormintală, din care se 

vede, că acolo a fost înmor- 

mîntat în anul 1544, Frăţineanul. 

Părcălabul de la Neamţu, precum 

se vede din epitaful următor: 

IPGGTIBUCI ,  . . . . ... 

Reposata robul lui Dumnezeii Păun... 

In loc de nume sunt săpate niște flori, cart 

poate să fi formînd litere, dar nedescifra- 

bile. Frăţineanu părcălabul de Neamţu. 

Viacinica lut pomenire. In anul 7052 

(1544). 

9. Vasilie Voevod, în anul 

1646, a făcut ograda mănăstirei 

de zid; precum se vede astăzi. 

Marca “Țărei ce este la poarta, 

are împrejur această inscrip- 

ţiune : 

Cu .voinţa . 

Tatălui, şi cu conlucrarea Fiulul și cu 

săvirşirea Sfintului Duh, Ion Vasile Voe- 

vod, cu mila lu Dumnezeii Domnitoriii | 

“Țărel Moldovel, văzind Învechite lucru- 

rile Mănăstirei, îngrădi cu zid Biserica, 

în anul 7154 (1646). 

10. Unul dintre ctitori cei 

mari ai mănăstirei Pobrata a 

fost renumitul Mitropolit al Mol- . 
dovei, Dositheii, | | 

EI fiind călugărit încă din ti- 

nerețe în această mănăstire, a 

păstrat o deosebită venerațiune 

pentru dinsa. Pe cînd el se afla 

episcop la Roman, această mă- 

năstire fusese devastată, arsă şi
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pustiită. EI a restabilit-o și a pus 
în orîndueală anterioară. După 
ce Dositheii s'a făcut  Mitro- 

“polit, mănăstirea sa a prosperat 
„mai mult. Dar cînd el s'a re. 
tras întiia oară în Polonia, sub 

Petriceico Vodă, în. timpul răz- 
boiului turcesc cu Polonii, un 

| vrăjmaş mare al săi, pe care el 

îl numeşte: blestemat de Dum- 

nezeii, din noi a devastat mă- 

" năstirea, Pobrata. De aceea Mi- 

tropolitul Dositheiii, după ce 
„s'a reîntors la scaunul Mitro- 
"poliei, ca să asigure soarta a- 

cestei mănăstiri, cu sfatul Ţării 
o a închinat sfintului Mormiînt, 

prin Patriarhul Ierusalimului Do- 

sitheiă. 
Reproducem actul închinării 

mănăstirei Pobratci, publicat în 

jurnalul bisericesc din Bucovina, 
întitulat: «Candela», No. 3, 1885, 

la pag. 147—150. 

Facem ştire tuturor cu această carte 

-a smereniet noastre, pentru sfinta mă- 

năstirea noastră Probota, careat este tăp- 

tura de la începutul "Țării de sehastri, 

când prea acelea locuri era deșert, şi 

s'aă început depre-atuncea precum se 

văd diresele cînd era văleatul N3IIG. 

Stefan-Vodă și fratele săi Alexandru: 

Vodă aceia de Dumnezeii pomeniţit Domni 

de la începutul Țărel. Ce-ai dat Boteştil, 

și Tătăruşii adevărate! sale mănăstiri 

Pobratet, așa zice în uric: dadoh tomu 

istinnomu nașemu Monastiriu ot polian, 

iaje est mejdu Şumuzo pobratovem po- 

tocom dve cale! edino na im Budinţii 

a drugve bî;e togo Tatarei. Deci aii trăit 

" aceia sfintă manăstire pre rind întărin- 

du-o Domnit pănă la Ştefan Vodă cel 

bun ce ait făcut Putna, şi vechindu-să ai 

- făcutu-o de iznoavă acela de Dumrezeii 

pomenitul Domn Ştefan Vodă cel bun şi 

Y-aii ca mal dat sate şi odoară, apvi cind 

ati fost preste ÎI ' (So) de at căzind be- 

serică, fară Mitropolitul: Grigorie Roșca 

vărul lui Petru Vodă -Rareş din Voroneţ 

- de postrig cu nevoința sa ai îndemnat 

pre Petru Vodă Rareș de s'aii datctitor 

la Pobrata, s'aii făcut biserica de iznoava 

ca mal ghizdavă şi mat îmfrămșată, sati 

şi mat întărit-o cu sate, saă priimitu-o 

să! fie de 'ngropăciune, care preatuncea 

numai la Bistriţa şi la Putna era Dum-. 

_nil de să îngropa i tocma'la mănăstiri   

şi S'aii îngropat ripiusatul Petru Vodă 

Rareş în sfinta biserică în pomelnic şi 

cinstita sa Doamnă Elena fata lut Despot 

împăratul de Sirbia — şi fiii săit Ştefan 

Vodă ce aii domnit pre următ şi alalt co- 

coni, şi s'a ţinut sfintă minăstire cu 

cinste mare atîta cît deosebi de episcopi 

şi B. Mitropoliţi aii stătut din Pobrata 

Gheorghie fratele lu! Ieremii! Vodă și 

Teodosie Barbovski cari? faceră Suceviţa, 

mat apol pre vreamea văletulut PA să 

stricasă. — Obnealul cel bun a sfentet 

mănăstiri într'atita cît călugării cet răk 

ai băgat tilharii de ai jehuit toată ave- 

rea bolarilor "Țării din visteriul mănăstire! 

de Vaii sărăcit și de utunce aii stătut mi- 

năstirea urită tuturor şi nime naii mat 

căotat de nevoia et, şi o ai aprins cu 

beţiile deaii ars acea sfintă mănăstire ce 

da cuviinţă în toată Țara, deaă stătut PB 

af descoperită și fiind domnească nime 

nu cuteza si se facă ctitor să o acopere, 

pănă deade voe Vasilie Vodă dumisale 

orgă! postelnicul vărulul săii de o ai 

acoperit iară tripăzările ai vindut călugărit 

cu sîborul un munte dumisale lu! Gheor- 

phe .Paharnicul mare fratele lut Vasilie 

Vodă Dumnezei să! pomenească,: nu pre 

banf, ce pentru si dereagă tripăzările ceale 

de dires şi ceale de iznoavă st le facă, 

saii apucat deaii lucrat o samă, şi naă 

istovit, şi trecînd vremea cu deşert, cînd 

ai fost pe la Dabija Vodi Dumnezeii săl 

- pomenească, iară tinuntele unde'ra vindut 

şi dat danie sai pierdut şi sfinta mănăs- 

tire rămiind vinovati sait oprit RP sate a 

sfinte! mănăstiri Pobrati! pentru acel 

munte, şi ne' aflindust nime să să pue 

pentru nevoia sfinte! mănăstiri că și ma- 

inte la valeatul APĂIS, ai luat satul 

sfinte mănăstiri MihălăşaniY pre Başeii, 

Şoldan Vornicul căce aii acoperit cli- 

Sarniţa şi un turn şi smerenia noastrâ 

fiind ia Roman episcop am plătit cu ba- 

ni! Mănăstirii schitulul pentru muntele 

acela, şam răscumpărat sfînta Mănăstire 

din vina aceia din toată şi pre cît era 

lucrul lam făcut tot, cam deschis trepă- 

zarea şam zidit tot ce era răsturnat și 

răsăpit. şam făcut şi tripăzarea de vară 

că perla cu pivniţă cu beciuri cu totul, 

şi altă din ce miaii fost puterea am fă- 

cut vestminte. şam sprejenituo pănă cînd 

a căzut la mazilie. atuncea aflind vreme 

nepriitoriul lut Dumnezăii aii dat răsăpă 

mare sai purces cu răii, Pentracela am 

socotit șam închinat sfinta Mănăstire Po- 

brata postrigul mieii. şi nevoința mea 

sfîntulul mormântului lu Dumnezăii, unde 

izvoreaşte viața și lumina preste toată 

lumea “că acoloi locul cel sfint şi mat 

Sfint decit în toată lumea, acolo sunt   

începuturile spăsăniil robuluf omenesc, 

acolo este Sionul muntele şi cine nu iu- 

bește Sionul. 

Oi panbyre ctov ţevnâtsu az 

zalv Îvozasayat îiprbpzap Gwpznpet 

hăpa(ornaiois rabuâoas avi zop Ba 

Gaby, 

aşta zice Duhul sfint să se ruşinâze 

şi să virtăjască înnapot toţi cela ce nu 

Yubesc Sionul, c% acolol sfinta cetate a 

marele împăratul Hristos acolo sai po- 

goriît din cer! şi din Duhul sfint din fe - 

cioara prea sfinta Mariia saii întrupat 

acolot Vitleemul unde saii născut. şi Na- 

zaretul unde aii lăcuit şi acolo! ţara Pa- 

lăstina şi Galilefa pre unde aii îmblat 

deaii luminat. acolot Iordanul apa unde 

saii botezat şi muntele Davorul unde saii 

arătat slava şi din ceri sati mărturisit de 

la părintele filit iubit şi ca săl ascultăm, 

acolo Golgoda unde saii' răstignit şi 

mormîntul unde s'aii îngropat sai învins 

sai petrecut după învoiere Îl de zile 

adesea vorovind cu apostolit, acoloi Ele- 

onul muntele unde sait, suit Domnul 

Hristos 'cu apostolit toți şi mare" nărod 

de ucenici adecă de creștini şi cu prea 

cinstita sa mafcă şi de dinaintea lor saăă 

Suit în cert la Părintele. acolo! în Sion 

şi casa unde sai pogorit Duhul sfint 

ucenicilor. acolot şi casele lut David 

unde vor şedea scaunele la Gludeţ. și 

va veni Domnul Hristos cu slavă şi cu 

putere multă de sfeinț de va giudeca 

lumea şi va plăti cărufaş după nevoinţă 

celor buni dindule împărăţita ceriului, 

iară strămbil sor duce în muncă vecinică. 

Pentracela smerenila noastră am închi- 

nat slujba noastră sfinta Mdnăstire Po- 

brota sfintulut mormînt a. lut FHristos 

pentru sufletele răposaţilor aceta Domni 

Alexandru Vodă cel bitrin și Ilia Vodă 

și Ștefan Vodă cel bun și Bogdan Vodă. 

că de sînt pină astăzi uricele şi: satele 

şi odoarăle, şi Petru Vodă Rareş şi Eiena 

fata lul Despot împărat și Ştefan Vodă 

cel tînir şi pentru sufletele tuturor Dam- 

nilor şi alalţ ctitorf mitropoliți şi bo- 

iart şi pentru sănătatea Mărit sale, 

Domnului nostru lon Anton Rușit vos- 

voda și cinstita sa Doamnă Zoi şi a lor 

iubiți fi! Alexandru voevoda. Enachi 

voevoda. Gheorghie voevoda şi alalt 

Domn! blacocestivi cet va blagoslovi 

Dumnezăii. şi pentru sinătatea Dumilor 

sale cinstiților boiari mar! şi celor mict 

şa tuturora. mat apot şi pentru sufletul 

meii unut smerit şi-mat mic de toțf și 

am: dat pre mîna sfinţii sale Părintele . 

nostru prea fericitului Patriarchul de 

stînta cetate Ierusalimul și toată Pales- 

tina chir Dosoţel ca să fie danie vecțnică
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sfentet sale şi cărora vor fi pre urma 

sfentii sale Patriarş la sintul mormîntul 

„ lut Dumnezâii şi pentru mal mare cre 

dință mi-am pus și peceat€ şi iscălitura 

şi m'am rugat şi Domnilor sale cinsti- 

ţilor botarilor mare aY țări! deaii iscălit 

şi dumnealor ca să le fie pomană în veci. 

să se pomenească cu ctitori! cel mar! şi 

dumnealor, ca să fie stătătoare în vect. 

Iară cine 'cînd va sa ispiti să strice 

această danie. acelă să fie stricat şi le- 

pădat din catastihul vieţii şi din partea 

" sfinţilor şi să fie subt urgia lut Dum. 

nezâii ca ban! zavistnicul frateluY şi uci- 

gaşul şi ghiezi! și scarotki, Iară care va 

întări şi va direge acela să fie cu sfințit 

în partea drepţilor şi în lumina sfintet 

troițe în veci bucurindu-să cu Domnul 

nostru [Hristos amin. 

pis! uias 13PIIG 

Dosothei Mitropolit Suceavskăy. 

Ion Episcop Romanskăf. 

Serafim Episcop Radovskit. 

Halistru Episcop Huşkii. 

Miron Nostin vel Logofăt. 

Buhuş Hatman. 

Biserica mănăstirei Probota 

este una din edificiile cele mai 

- alese ale Moldovei. 

Arhitectura este aceeaşi ca a 

mănăstirilor din veacul XV-lea 

şi XVI-lea bizantină cu decora- 

ţiuni gotice, Ea conservă antica 

împărțire în patru despărțituri, 

deosebite prin păreţi interme- 

diari, ca şi mănăstirea Bistriței, 

anume: pridvorul sai porticul, 

narthica, templul și altariul. Prid- 

voriul a fost deschis și cu co- 

loane legate prin arcuri triun- 

ghiare; dar egumenii greci ai 

înfundat şi păreții aceşti cu co- 

loane, făcindu-i obli peste tot. 

Biserica este peste tot zugră- 

vită, partea din nainte are pic- 

tură modernă, iar cea din urmă 

antică. 

Astăzi mănăstirea Pobrata re- 

prezintă o ruină, Casele egume- 

nești, foarte mari și cu trei e- 

tagiuri, aii căzut în ruină. 

Grădina de prin prejurul mă- 

năstirei este dată în stăpînirea 

arendașilor. Cind am vizitat a- 

ceastă mănăstire, în anul'1879,   
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am găsit acolo un singur preot 

de mir, şi acela epileptic. Abia 

după ciît-va timp de la sosirea 

mea el s'a deșteptat din paro- 

xismul lui. 

(Notiţe istorice şi arheologice 

adunate de pe la 48 mănăstiri 

şi biserici antice din Moldova 

de Episcopul Meihisedec, pag. 

150, 1885). Iată încă cite-va no- 

tițe istorice privitoare la acest 

sfint locaş: 

Pe acea vreme (7036—1528) a urzit 

Petru-Vodă mănăstirea Pobrata, numa! 

pină 'n jumătate! (Gr. Ureche,cLetop.»,], 

p. 190). 

Dacă sai întors Pentru-Vodă din 

Țara-Ungurească (1532), întru acea laudă 

aă săvirşit mănăstirea Pobrata, care era 

zidită de dinsul și o aii sfinţit (Gr, U- 

reche, «Letop.>, 1, 205). 

La anul 7055 (1547) Septembre în 4, 

Vineri la N. s'aii săvîrşit Petru-Vodă Ra- 

reş; și cu cinste la îngropat În mă- 

năstirea Pobrata. (Gr. Ureche, <Letop.», I, 

205)... 

lar în al doilea an al Domnie! lui, 

April 7, în anul 7056 (1548), Simbită . 

după Paşti, Iliaş-Vodă (feciorul lui Petru 

Rareş) aii tăiat capul lu! Vartic Iatma- 

nul, în tirg în Huși, şi Pai dus de laii 

îngropat în minăstirea Pobrata. (Gr. U- 

reche, «Letop.»,I, p. 20). 

Se bucura alăturea cu cea de la Bis- 

trița de o deosebită favoare pe timpul 

lu! Alexandru-cel-Bun și a urmaşilor săt, 

dintre cari Petru-Vodă scutește în 1445 

satele e! Ciulineşti, Ghereşteni şi Roşca 

de lîngă Hirlăi să nu plătească bir, nict 

posadi, nict podovada, nic! ilis, nic mort 

să nu facă, nic! în soldă să nu îmhble, 

nick buţile noastre să nu care şi nici o 

altă slujbă a noastră, Toţt cojocarii și 

alţi meşteri din acele sate să fie venit 

numa! mănăstirei: în sitrșit nic! judecă- 

torit de la Iltrlăii, nict globaşil lor, nici 

pripăşari! să nu aibi a judeca pe acel 

oameni), nici să-i prade, nici gloabă sai 

tretin să nu le Tel, nici pentru neascul- 

tare, ci în orf-care treabă între acel 

oameni să-f judice călugării, luînd tot 

venitul cit va fi. 

Pe lîngă această favoare se ma! gă- 

seşte hărăziti aceleași mănăstiri, toată 

ceara din zecimea domnească de la Tir- 

gul-Frumos, şi pe tot anul cite șease buţi 

de vin din acea de la FHirlăă saă de la 

Cotnari, ca să se poată da fraţilor cite 

un adaos de băutură, (Xenopol, INI, 592).   
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In 1409 Aprilie 18, Alexandru-cel- 

Bun hărăzeşte mănăstire! Sf. Niculae 

(Probota) aflătoare pe poiana Siretului, 

ca nimene să nu păscuiască în balta Şo- 

muzul, începînd de la gura bilțet şi 

pănă la hotarul Hetca. (e Archiv. Ist.», B. 

P. Hasdei, I], part, 1, 12). 

Alexandru cel Bun, prin documentul 

dat în Suceava la 22 Septembrie 1410, 

hirăzeste mănăstire! Probata cinct Te: 

miri-tașent, în înţelegere cu Petru, sulta- 

nul hanului tătăresc numit Temir-Taş a- 

şezat lingă balta Șomuzului. Acest Petru 

era vasalul lut Alexandru (Hasdeii, Arh, 

Ist.. 1, 2, pap, 12). . 

In 1442, Mai 8 se întăreşte mănăs- 

tiret Probota 9 case de Țigani. (Arh. 

Ist., 1, 1. 123). | 

In 1444, Aprilie 26, Petru-Vodă, fiul 

lut Alexandru-cel-Bun îi hirăzeşte patru 

sălași de Țigani (Arhiv, Ist., [., 1, 123). 

Iancu-Vodă-Sasul, fiul luY Petru-Vodă- 

Rareş  dirueşte mYnăstiret Probota la 

1580 Iulie 19, satul Protopopeni pe Si- 

ret cu mort în Siret (Arh. Ist., Tom. I., - 

p. 127), 

Ex-Mitropolitul Grigorie cere M-reY 

Probota să i se facă dupi moarte o 

pomenire anuală pentru serviciile ce a 

adus minăstiref, 

1. a edificat cu toată magnificenţa 

cerută biserica din câmp. 

2. a înduplecat pe Petru și Doamna 

sa Elena să-şi aleagă în acea minăstire 

locul de înmormîntare, nu la Putna ca 

după obiceiii. 

3, Scoase de la Domnie satele Pră- 

tănoși şi Negoeşti, pe cari făcu mori cu 

cheltuiala luf. 

4. căpătă de la Domnie lacul Belcul 

1562. Septemb. 9. (Archiv. Ist., [., p. 22). 

Prin zapisul dat la 1671 Febr. 6 în 

lași sub Duca Voevod se scot dintre alte 

obiecte hirăzite hisericei celei mari de 

la Ierusalim, de ma! mulți boeri, co 

scoarță şi o icoană Precista şi cet 8 leY 

ban! şi o pecete de aii dat la sfinta 

mănăstire la Probota pentru ci ce ai 

- ţinut călugării aceste unelte 23 an! într'a- 

cea sfintă mănăstire la Probota», (Miron 

Costin, Opere complecte, de V. A. Ure- 

che I, p. 127). 

Prin uricile din 1676 Maiii 9 dat în 

Iași de Antonie Ruset VV.se despăpu- 

* besc călugărit din Pobrata pentru o bu- 

cată de hotar din Hangul ce se chiamă 

Ristricioara, pentru care se -judecaseră 

cu Tudoraşcu, Iordache Spătar mare şi : 

ati fost rămași, ait fost despăpubiţi de 

buni voe de acesta cu 200 left. (Idem, 

1 p..137). 
Printr'un alt hrisov din 1802 Martie 20,
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se întăreşte stăpinirea mănăstire! Probota 
pe moșiile Platonești (astă-zY Manolea), 
Turbata, Budinţi, Miriceni şi Nănășeni 

de la ţinutul Suceavet, pentru care urna 
pricină de împresurare pentru megieşit et, 

-. (eUricariul», de T, Codr., VI, p. 242). 

..„ Iată pe ce preţ fuseseră aren- 

date moșiile mănăstirei Probata 

înainte de 1851, pe cît s'aii a- 
rendat prin licitație în acel an 

(1851) și ce venit aduc acum 
- statului: 

Moșia din jurul mănăstirei 
(Probota), înainte de 1851. cu 

250 galbeni, în 1851 cu 382 
-galbeni, iar acum cu 7030 lei. 

Moșia Gulia (cu Dolhasca şi 

Buda acum), înainte de 1851 
cu 550 galbeni, în 1851 cu 671 

galbeni, iar acum 37500 lei. 

Moșia Tătăruşi, înainte de 

1851 cu 900 galbeni, în 1851: 

cu 1557 galbeni, iar acum cu 

"21000 lei. D 
Moșia Heciul, înainte 1851 de 

cu 1175 galbeni, în 1851 cu 1791 

galbeni, iar acum cu 24420 lei. 

Moșia Platoneşti sai Mano- 
„lea, înainte de 1851 cu 560 

galbeni, în 1851 cu 803 galbeni, 
iar acum cu 8000 lei. 

Moșia Dolheşti înainte de 
1851 cu 1290 galbeni, în 1851 

cu i445 galbeni, iar acum cu 

21112 lei. | 
" Moşia Hirtoapele, Criveşti saii 

Bidiliță, înainte de 1851 cu 563 

galbeni, în 1851 cu 737 galbeni, 

- iar acum cu 26230 lei. | 
Moșia Protopopeni (Botoşani), 

înainte de 1851 cu 260 galbeni, 
în 1851. cu 171 galbeni. 

Moşiile Ciulineşti și Verejeni, 

înainte de 1851 cu 150 galbeni, 

în 1851 cu 380 galbeni. 

(Vezi arenda vechie, în Uri- 

cariul de T, Codr., vol. VI, p. 96). 

Probota, zăzure, pe şesul şi ma- 

- lul Prutului, spre E. de satul 
Probota, com. Cirniceni, plasa 

Turia, jud. Iași,   
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Probota, zăzure a statului, de 
pe moșia cu acelaşi nume, jud. 

„Suceava, în mărime de 1690 

hect, și cu diferite esențe, 

Proboteşti, 'saz, pe moşia Tir- 

nauca, com. cu același nume, 

pl. Herţa, jud. Dorohoii. - 

„Are o populaţie de 1586 su- 
flete; 2 biserici, deservite de 1 

preot, 2 cîntăreţi și 1 pălămar: 

una vechie de lemn, cu hramul 

Sf. Mihail și Gavriil, făcută la 

1766 de săteni şi cea-l'altă de 

zid, cu acelaşi hram, făcută în 

1874, de Princesa Olga Mihail 
Obolinschi, conform testamen. 

tului defunctei Maria Potlog, 

Procovul, sc/:/, pendinte de mă- 
năstirea Neamţu, jud. Neamţu, 

com. Vinători-Neamţului, din pl. 
de Sus-Mijlocul. 

"* Se mat numeşte și Procopul. 

In privinţa acestui schit sunt 
o mulțime de hrisoave domnești, 

între cari: al lui Ghica Grigore 
Voevod, de la 7249 (1741); hri- 

sovul'de la 7255 (1747); hriso- 

vul lui Constantin M. Cehan Ra- 

coviță din 7259 (1758). La 7262 
(1754) Tudosie egumenul schi- 

tului, cumpără pentru trebuința 

schitului o' moară cu toate cele 

trebuitoare ei, care este din sus 

„de metocul moșiei Blebei, pe 
apa Topolița. La 7263 (1755) a 

făcut îmbunătăţiri schitului, Toa- 

'nichie, Episcopul Romanului. 
Hrisoave domnești mai sunt: 

al lui Scarlat Ghica Voevod, de 

la 7265 (1757); al lui Gr. Alex. 
Ghica Voevod, de la 1765. 

La 1801, schitul a fost prădat. 
La 1802, Chir Doroteiii a dă- 

ruit între altele: stupii schitului 
Prisaca - de -sub - Muncea şi Pri- 

saca - Procoveni. 
(Vezi pe larg istoria schitu- 

Ini Procovul în revista «Bise- 
rica Ortodoxă Romină>, Anul 

VIII, No, 1—2),   
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Procovul, ramură de: munţi, în 

jud. Neamţu, comuna Vînători- 

Neamţului, pl. de Sus-Mijlocul. 

Se întinde de la hotarul jud. 

Suceava, pe la N.-V. mănăstirei 
"Neamţu. Este acoperită cu pă- 

duri şi îmbelșugată în izvoare 
minerale. 

Prodani, câzuu (tîrlă), în jud. 

Ialomiţa, pl. Borcea, pendinte 
de com. Tonea. 

Prodani, saț, făcînd parte din 

com, rur. Bărăşti-de-Cepturi, pl. 
Vedea-d.-s., jud. Olt, situat pe 

Valea-Vediţei. 

Prodani, sa, făcînd parte din 
com. rur. Gura-Boului, pl. Ve- 

dea-d.-s., jud. Olt. Are o popu- 
laţiune de 140 locuitori și o bi- 

serică fondată la 1892. 

„Prodani, subdivizie a căt. Chi- 

ani, com. Vaţa, pl. Vedea-d.-s., 

jud. Olt. 

Prodăneşti, com. rur., în pl. Ho- 
rincea, jud. Covurluiiă, la 37 kil. 

de Galaţi. Se mărginește la 

N. cu com, Lupeşti, Mălușteni 

și Țuţcani; la E. şi S., cu Gă- 

neşti și Slivna și la V., cu căt. 

Aldeşti (com. Bereşti). E așe- 

zată pe o muchiă de deal, în 

partea de V. a Hornicei, într'o: 

poziție frumoasă, de unde se 
văd satele învecinate ale Ho- 

rincei, și anume: Sipeni, în față, 

“Tuţcani, Măluşteni, Aldeşti și 

Puricani, 

Se compune din 3 cătune: 
Prodănești, Puricani și Săseni, 

cari sunt aproape una de alta, 

iar cele din urmă mai împreu- 
nate. Locuitorii din toate cătu- 

nele' sunt răzăși. Populațiunea e 

de 259 familii, saii 999 suflete. 

„Terenul com. e foarte acci- 

dentat; dealul în direcția Sliv- 
nei mai ales e plin de ripi și
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_de 926 locuitori. Are o biserică, 

deservită de 1 preot şi un cin- 

tăreț; o școală, frecuentată de 
__49 copil. . 

Moșia e proprietate “a a statu- 

lut şi are cam 1500 hect. pă- 
mint arabil și 400 hect. pădure. 

Șosele comunale o leagă cu . 

com. Mereni, Alunișul, Făgeţelul 

şi Spineni, . 

tului, pendinte de Episcopie. Pe 

moşia Parte- din - Vernești, .are 

30 hect., făcînd un corp cu cri- 

vina Simileasca, .de 49 hect. 

piriiaşe; în fundul fie-cărel ripi, 

fiind albia unul pîriiaş, cresc în- 

şirate în ambele părți nume- 

roase și regulate sălcii, Aici, ca 

mai în toate comunele din va- , 

lea și fundul Hornicei, sunt fru- Produleşti, com. rur., jud. Dim- 

moase și bogate grădini cu pomi bovița, pl. Bolintinul, situată pe 
roditori, în special metri, peri, loc șes, lîngă piriul Șuţa, la 4 
pruni, nuci, vișini, etc. kil. spre N.-V. de gara Titu, 

" Pămiîntul arabil al comunei e 

de 1129 hect.; mai sunt și 971 

hect. vii, 12 hect. finețe, 20 

hect. imaș, 10 hect. tufăriș, o- 

sebit de rîpi și locuri nepro- 
ductive. 

Agricultura, creşterea vitelor, 

cultura viilor și a grădinilor cu 

pomi fructiferi sunt ocupațiile 

de căpitenie ale locuitorilor, cari 

aii case în bună stare şi bine 

îngrădite și 729 câpete de vite. 

" Budgetul com. e la venituri 

de 2755 lei, iar la cheltueli, de 

2693 lei, 65 bani. 

Are 2 biserici, Sf. Voevozi în 

Prodăneşti și Sf. Dimitrie în 

Săseni, com. Prodănești împre- 

ună cu căt. Aldești (com. Be: 
rești), constituind o parohie, cu 

catedrala Sf. Dimitrie, cu 1 preot 

paroh, 1 preot ajutor și 5 cîn- 

tăreţi; o școală mixtă. 

Comuna cea mai învecinată 

de Prodăneşti, e Slivna, la 3 

kil. spre V. 

Prodăneșşti, “sa, cu şo familii, 

jud. Argeș, pl. Topologul, fă- 

:cind parte din com. rur. Bleici, 

Are o biserică, cu hramul In- 

trarea-în-Biserică, deservită de 

1 preot şi 1 cîntăreț. 

Prodăneşti, saț, făcind parte din 

com. rur. Marcea, pl. Oltul-d.-s., 

jud. Vilcea, situat lingă riul Ol- 

tul, spre E. de comună. Are o 

populaţiune de 109 locuitori, 

Produleasa, zădure, în jud. Bu- 

zăi, com. Gura-Nișcovului, căt. 

Săseni-Noi, proprietate. a sta-   

avind două podețe. pe piriul! 

Șuţa. Se compune din trei că- 
tune: Produleșii, Broșteni și 

* Costești-din-Deal, cu o populaţie 

de 1700 locuitori. 

Are 3 biserici și o şcoală. 

Comunele vecine cu Produ- 

lești sunt: Braniștea la E., Mă- 

tăsarul la V., Gura-Șuţii la N. 

şi Costești la S.; se desparte 

de toate prin cimpie şi se unește 

prin șosele comunale. 

Proeni, sat, făcînd parte din com. 

rur. Călinești, plaiul Cozia, jud. 

Vilcea, situat pe ambele laturi 

ale șoselei naționale Rîul-Vadu- 

lui și pe malul Oltului, care face 

aci o mare curbă. 

Are o populație de 109 locui- 

tori; o hiserică cu următoarea 

inscripție : 

| Această biserică Dumnezeiască şi în- 

tru tot cinstită şi a tutulor sfinţilor din 

temelie s'aii făcut şi sai zugrăvit prin 

osirdia Domnului Constantin Davidescu 

din Rimnic la leatu 1798; iar advonul 

s'a făcut de părintele Macarie Monahul 

şi de Iamandi din Rîmnic la 1517, 

La satul Proeni, mai sus de 

vărsarea Lotrului în Olt, se află 

o biserică vechie, unde, spune 

legenda, s'ar fi celebrat cununia 

lui Mihaiă Viteazul. 

Cade în partea de S. a com,, 

la 31/2 kil. de cătunul Călinești 

unde e școala. 

Profa, com. rur., în jud. Olt, pl. 

Vedea-d.-s., situată pe valea riu- 

lui Ciorica. şi formată din 4 că- 

tune: Profa, Ciurești, Oncești 

și Turcănești, cu o.:populaţie.   

Locuitorii se ocupă cu agri- 

cultura. 

* Veniturile și cheltuelile com. 

sunt de 2569 lei şi 92 bani. 

Profa, sat, făcînd parte din com. 

rur. cu același nume, pl. Vedea- 

d.-s., jud. Olt. 

Profa, moșie a statului, jud. Olt; 
Vezi Ciorica, sau Profa. 

Profa și Ciorica, păduri ale sta- 

tului, pendinte de com. Ciomă- 

gești, pl. Oltul-d.-s., jud. Olt, 

şi în întindere de 9oo -hect. 

Profeseni, cătun de E. al com. * 

Arceşti, pl. Olteţul-Oltul-d.-s., 

jud. Romanați, situat lingă riul * 
Beica, pe şoseaua Caracal-Riul- 

Vadului, în apropiere de O. 

Şi gara Arcești. 

„_ Are 120 familii, sati 610 su- 

fete. 

Progresul, saț, făcind parte din 

com. rur, Cucueţi-Plătărești, pl. 

Dimboviţa, jud. Ilfov, situat la 

E. de Plătăreşti. 

Se întinde pe o suprafață de 

1000 hect., cu o populaţie de 
448 locuitori. 

Proprietatea e a însurățeilor, 

care cultivă 900 hect. (100 hect. 

izlaz). 

Are o şcoală mixtă; un he- 

leșteii, 

Numărul vitelor mari e de 

194 şi al celor mici, de 313.. 

Progresul, sa/, făcînd. parte din
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com. rur, “Dudești. „Cioplea, pl. 
Dimboviţa, jud. Ilfov. Se întinde 
pe o suprafață de 475 hect., cu 

„0 populaţie de 190 locuitori, 
Insurăţeii aă 473 .hect., din 

care 48 hect.. sterpe,:23 hect. 
izlaz și 2 hect. vie. 

Comerciul se face de 7 ciîr-" 
ciumari, 

Numărul vitelor mari e de 
55 şi al celor mici, de 76. 

„Are o școală și o biserică. 

Prohalul, gea?, în jud. Neamţu, 

plasa Piatra-Muntele, com. Do- 
breni, situat în prelungimea dea- 

" lului Ceuca, - 

Prohojeşti, sai Prohozeşti, sas, 
în jud. Bacăi, pl. Muntelui, com. 

„ Podurile, situat pe podișul mun- 

telui Hăinela, la 2 kil. în spre 
N. de .satul Podurile (școală). 

Are o populaţie de ş12 su- 

fete; 2 biserici, deservite de 

„1 preot şi 3 cîntăreţi, una cu 

hramul S-ţii Voevozi, clădită pe 
la 1860 și a doua cu hramul 

Cuvioasa Paraschiva, clădită pe 

la 1810 de Toader a Gavriloaei. 

Vite: 23 cai, 419 vite: mari 

cornute și 28 porci. - 

Proiteşti, saz, în jud. Mehedinţi, 

plaiul Cloşani, com. rur.. Ponoa-e 

rele. Are 23 case. 

Prooroci, cătun, pendinte de com. 

Milcovul, pl. Siul-d.-s., jud. Olt, 

„situat pe valea Oltului, la gura 

vălcelei Urlătoarea, la 21 kil. 

de reședința comunei. 

Are o populație de 380 lo- 

cuitori; o biserică, 'cu hramul 

Sf. Voevozi, deservită de 1 preot 

şi 1 cîntăreţ. La E. de com., pe 
malul Oltului, în capul dealului, 

e un semn trigonometric. 

Vite: 60 boi, 75 vaci, 32 cai, 

380 oi și 52 porci, 

Proorocul (Priorocul), sorginte     
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de apă minerală sărată, în jud. 

Buzăii, com. Vispești, pe pro- 
"„ “prietatea moșnenilor Piţigoești şi 

Nărtești. 

Prosanicul, saș, făcînd parte din 

com. rur. Vasilaţi-Popeşti, pl. 

Negoești, jud. Ilfov, situat între 
Vasilaţi și Pirlita. 

Se întinde pe o suprafață de 
2280 hect., cu .o populaţie de 
278- locuitori. 

„Statul are 1350 hect. şi lo- 

__cuitoriă, 930 hect. Statul cultivă 

prin arendașii săi. 1035 hect. 

- (65-izlaz, 250 pădure). Locuitorii 

rezervă pentru izlaz 160 hect. 

Numărul vitelor mari e de 

218 şi al celor mici, de 806. 

Prosanicul și Rasa, moși? ale 
“statului, pendinte de Mitropolie, 
jud. Ilfov, care se arendează cu 
20000 lei anual, 

Prosecul, pane, în jud. Mehe- 
dinți, plaiul Cerna. Are o peș- 
teră frumoasă. 

Proselnici, -sa/, în partea de S. 

E. a com. Miroslava, pl. Stav- 

nicul, jud. Iaşi, în valea cu ace- 
lași nume, 

Are o populaţie de sg familii, 

Saii 251 suflete; o biserică ; o 

moară de apă. ” 
Vite: 170 vite mari cornute, 

27 cai și 35 rîmători. 

Prosia, Zea/, în jud, lași, com. 

Buznea, pl. Cirligătura, începînd 

de la capătul de-S. al dealului 

Budeanul și întinzîndu-se pănă în 
hotarul jud. Roman. Pe coasta 

sa de NE. e situată o „parte a 
satului Gănești. 

Prosica, sa/, cu 30 familii, jud. 

şi pl. Argeș, făcind parte din 

com. rur. Mușătești, 

Prosiei (Pirîul-), ziriz, începă- 

Protopopeni, sa, pe coastă de 
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tor din Fintîna-Mironesei, pe 
"moșia cu acelaşi nume, pl. "Co- 

șula, jud. Dorohoiă ; formează, ia- 

zul Prosianu, udă partea de S.: 
V. a moșiei şi se varsă în pi: 
riul Ciobălaia, ce face hotarul 
între moşiile ; Brăești, Văculești 

şi Dimăcheni, 

Prosteşti, sas, jud. Argeş, pl. Pi- 
teşti, făcînd parte din com. rur. 

Cocu-Popești. 

Proşca, cătun, al com. Năeni, jud. 

Buzău, cu 400 locuitori și 93 
case. Până în 1864, forma sat: 

independent, de atunci s'a unit 

cu satul Năeni și formînd com. 

Năeni-Proşca, sait simplu Năeni. 

Proşca, vechii schit şi metoh al 
Episcopiei, în jud. Buzăi, com. 

Năeni. Azi biserică de mir. 

Proşca (Metohul-Schitului-), 
moşie, a statului, în com. Nă- 
eni, căt. Proșca, jud. Buzăă, 

avind 3 hect. izlaz. 

Proşca-Năeni, com. rur., în pl, 
Tohani, jud. Buzău. Vezi Năeni. 

Proşcani, (Sfoara - Săhăteni), 

moşie, în jud. Buzăă, com. Gă- 

geni-Vintileanca, căt. Săhăteni- 
d.-j., proprietate moșnenească. 

Are 60 hect. arabile şi fineaţă. 
. 

deal, în partea de -V. a com. 
Poiana-L.ungă, pl. Siretul, jud. Bo- 

toşani, cu o suprafață de 601 
hectare, din care 400 hect. ale 

Statului şi 261 ale locuitorilor 

şi cu o populație de 85 familii, 

saii 392 suflete. a 
Pe moșie se află 11ş hect, 

pădure și 1 moară de apă. 

Vite: 134 boi și vaci, 29 cai, 

"260 oi, 57 porci. Sunt 80 stupi 

„cu albine, . 

Moşia se zice că în vechime
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era proprietatea lui Petru Ra- 

reş, Domnul Moldovei. Din ac- 

te se constată că ea era închi- 

nată mănăstirei Probota. 

Satul Protopopeni mai purta 

numele de Poiana-lui-Borș. 

Protopopeni, deal, care se pre- 

lungește din com. Corni, pe mo- 

șia Protopopeni, între piriul Glo- 

dinoasa și Siretul, jud, Botoșani, 

com. Poiana-Lungă. 

Protopopeşti, sat, în jud. Me- 

hedinţi, pl. Cîmpul, com. rur. 

Punghina. 

Protopopul. Vezi Arama, sat, 

com. Belcești, pl. Bahluiul, jud. 

Iaşi. 

Protosinghelul, saș, făcînd parte 

din com. rur. Măgurelele,. pl. 

Podgoria, jud. Prahova. 

Protosinghelul, pădure, a sta- 

tului, în întindere de 125 hect., 

pendinte de com. Măgurelele, 

pl. Podgoria. - 

Protosinghelul, zăzure, a sta- 

tului, în întindere de 15o hect., 

pendinte de com. Păcureţi, pl. 

Podgoria, jud. Prahova. 

Protoşeni, suburbie, dinspre N.- 
V., a orașului Caracal, jud. Ro- 

-  manațţi, * 

» Proviţa, saţ, făcind parte din. 

com. rur, Proviţa-d.-j., jud. şi pl. 
Prahova. Are o populaţiune de 

463 locuitori. 

Proviţa, a/fă numire a munte» 
lui Rişnova, jud. Prahova. : 

Proviţa, moșie a statului, com. 
Proviţa, jud. şi pl. Prahova, pen- 

dinte de biserica Sf. Gheorghe- 

Nou (Bucureşti), care se aren- 

- dează cu 6200 lei anual.   
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Proviţa, moşie a statului, pe care 
la 1864 s'aii împroprietărit lo- 

cuitorii din com. Provița-d.-j., 

jud. și pl. Prahova. 

Proviţa, fostă mănăstire, în jud. 

şi pl. Prahova, com. Provița-d.-s. 

Proviţa (Prahoviţa), 7î4, izvo- 
rește din munții com. alea, 

plaiul Peleșul, jud. Prahova, de 

la locul numit Cheia - Proviţei, 

udă partea de E. a comunelor 

Breaza-d.-s. și Breaza-d..]., trece 

prin com. Ocina, unde se în- 

carcă cu girlițele: Ocina, Băl- 

tișul și Valea - Bradului, trece 

apoi pe teritoriul com. Proviţa-. 

d.-s., o udă în tot lungul săi, 

face multe cotituri, și după ce 

se încarcă cu văile: Sultanul, 

Pietrei, Poienei, “Țaporăști și 

Schiopoti, intră în com. Provi- 

ța-d.-j., trece prin centrul «i, 

udind-o de la N..la $. şi pri- 

mește de afluenți văile: Lungă, 

Sărată, Nucului, Puciosul, Bo- 

lovanul, Drăgănești şi luda- 

Mică. De la vilceaua Puciosului, 

" intră în raionul com. Măgureni, 

pl. Filipeşti, apoi în comunele:, 

Filipești-de-Pădure, Diţeşti, Dir- 

monești şi Mărgineni, și se varsă 

în Cricovul-Dulce, la V. de co- 

muna Vlădeni. 

Proviţa. Vezi Predealul, piriiaș. 

Proviţa- de-Jos (Prahoviţa), 
com. rur., jud. și plaiul Praho- 
va. Şi-a luat numirea de Pra- 

hoviţa, după numele piriului Pra- 

hoviţa saii Proviţa ce curge prin- 

tr'insa; iar «de jos» spre a se 
deosebi de comuna vecină, Pro- 

vița, ce cade în susul piriului. 

E situată pe ambele maluri 

ale piriului Provița pe văile: 

Sărata, Nucului, Drăgănești, Va- 

lea-Mare, Iuda-Mică și Bolova- 

nul, și la poalele dealurilor: Vir- 

ful-Pietrei, Vlădănului și Plaiul-   
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Nisipului, la 45 kil.. de capitala 

judeţului și la 5 kil. de reşedin. 
ţa plășei. 

Se compune din 4 cătune: 

Proviţa-d.-j. (numit de locuitori 
şi Mărunțișul), Drăgăneasa, Pia. 

tra şi Proviţa. ” 

Are o populaţie de 1360 lo- 

cuitori ; o școală; o biserică, cu 

următoarea inscripţie : 

Această sfintă biserică s'a zidit din 

temelie și împodobită precum se şi vede 

de Prea Sfinţia Sa Părintele Esarh,Kiriil, 

epitropul Sfintului Mormint şi s'a înce- 

put la 1861, Maiii în 25, și s'a sfirșitla 

" leatul 1861, Octombre în 26. 

Pe lingă agricultură, 120 lo- 

cuitori se mai ocupă cu dulgheria 

- (hambaragi)), rotăria și cu bu- 
tăria, | 

185 s'a improprietărit la 1864 

pe moșiile Provița, Drăgăneasa- 
Racotă, ale statului, Cătunul, a 

d-lui G, Gr. Cantacuzino și Pia- 

tra, a d-lui C. Ștefănescu, dindu- 

li-se 606 hect. Ei aii So cai, 48 

iepe, 258 boi, 270 vaci, 145 ca- 

pre, 490 oi şi 268 porci. 

In raionul com., pe riul Pro- 
vița e o moară de măcinat. 

Suprafaţa totală a com. e de . 

1900 hect. 

In Provița sunt2 izvoarecuapă 

minerale, unul numit Șipoţelul, 

la poalele dealului Vlădeanul, 

din care izvorește, şi altul pe 

coasta dealului Iuda-Mică, lingă 

locuința locuitorului Ion Niţă. 

Apa acestor izvoare se întrebuin- 

ţează de locuitori la diferite 

boale. 

In. cătunul Piatra este.o ca- 

rieră, din care se scoate piatră 

pentru poduri, zidării, canaluri, 

etc. Pe valea, numită Vălceaua. 

Sărată, sunt izvoare de păcură 

și sare. 

Stupi cu albine sunt 150. 

Comerciul se exercită în co- 

mună de 6 circiumari, 

Veniturile și cheltuelile co- 

munei se ridică la 2645 lei.
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O șosea comunală o leagă 
la N. cu com. Provița-d,-s. şi 
la S. cu Măgureni, iar O șosea 
vecinală, cu gara Cimpina. 

E brazdată de dealul VIă- 
deanul, care începe din partea de 
N. şi se prelungeşte în forma 
unui semi-cere către E. şi S,, 
formînd culmile: Mesteceni, Vir- 
ful-Poenei şi Virful-Pietrei. Din 
aceste dealuri, se ramifică dealu- 
rile Durda, Plaiul-Nisipului şi Pia- 
tra-Neagului. Toate aceste dea- 
luri sunt acoperite cu pădure 
măruntă; pe la poalele lor sunt 
livezi, izlazuri, pomi roditori și 
se cultivă porumb. 

Plaiul Juda-Mică, spre V., e 
acoperit cu pădure mare, îar 
Plaiul-Stejerişului, parte e aco- 
perit cu pădure de stejar, parte 
servește de pășune pentru vite 
și parte culturei prunului, 

E străbătută de Proviţa, în 
care se varsă văile: Valea-Lar- 
să, luda-Mică, Valea-Mare, Va- 
lea-Bolovanul, Drăgănești, Vil- 
ceaua-Puciosului, Cerbului, Să- 
rată, Nucului, Pietrei, 

Se mărginește cu comunele 
Proviţa-d.-s. (N.), Măgureni ($.), 
Poiana (E ) şi Valea-Lungă (V.). 

Proviţa - de - Jos (Prahoviţa), 
sat, făcînd parte din com. rur, 
Proviţa-de-jos, jud. și pl. Pra- 
hova. 

Se mai numește de locuitori 
şi Mărunţişul, 

Are o populaţiune de 432 loc. 

Proviţa - de - Jos (Muntele-), 
(Prahoviţa), zădure particu- 
lară, supusă regimului silvic 
încă din 1883, pe moșia Proviţa- 
d.-j., pendinte de com. Proviţa- 
d.-j., jud. și plaiul Prahova. 

Proviţa-de-Sus (Prahoviţa), 
con, tur plaiul și jud. Prahova, 
care se crede a se fi înființat 
pe la 1550. 
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113 

E situată pe ambele maluri 
ale riului Proviţa, la 63 kil. de 
capitala județului şi la 20 kil. 
de reședința plășei. 

Se compune din 9 cătune: 
Minzăul, Moiseni, Proviţa-d..s., 

Șchiopata, Secăturile, Sultanul, 

Țaporiştea, Valea-Bradului și 

Valea-Poenii, cu o populaţiune 
de 1696 locuitori, 

Are o biserică, cu hramul 

Adormirea Maicei Domnului, 

fondată la 1629, cu inscripția 

următoare : 

«Sfînta biserică veche a fost zidită 

de preotul Monach şi închinată la sfia- 

tul mormînt din Ierusalim, și fiind intru 

prăpădire, la 1787 s'aii prefăcut de ro- 

bul lut Dumnezeii Mihalache Vătaf de 

- plaiăi, întru prăpădire fiind la 1834, Iulie 

15, Sai îndemnat robi! lui Dumnezeii 

Arhimandritul Gheorghi: şi Tănase Călin, 

cu toate din temelie», 

Această biserică se găsește 
mai tirzii ca metoh al biseri- 
cei sf. Gheorghe din București. 
E deservită de un preot. 

Școala. înființată la 1857, e 
frecuentată de 89 băeţi și 18 
fete, 

Pe lingă agricultură și creș- 

terea vitelor, locuitorii se mai 

ocupă și cu facerea hambarelor 

şi tronurilor, pe cari le desfac 

la Ploeşti, Bucureşti, Giurgiu și 

prin satele vecine. 

248 locuitori s'aă împroprie- 
tărit după legea rurală din 1864, 

pe moșia statului Proviţa-Mă- 

năstirei, din care li s'a dat 755 
hect. 

Vite: 176 cai, 39 iepe, 679 

vaci, 150 capre, 880 oi, 298 

„porci. Stupi cu albine sunt 197. 
In „raionul comunei, pe girla 

Proviţa, sunt 2 mori de măcinat. 

In comună există încă ruine 

din vechia mănăstire, numită 

Provița,. ” 

Are o suprafaţă de 755 hect., 

pămînt de muncă, izlaz şi pă- 
dure,   

PRUNARUL 

Comerciul se exercită în co- 
mună de 6 circiumari. 

Budgetul e la venituri de lei 
3778 lei şi la cheltueli, de 3145 

lei, 23 bani. | 
O șosea principală "i înles | 

nește comunicația spre N. cu 
Breaza-d.-s. și spre S. cu Pro- 
viţa-d.-j. 

E brăzdată de piscurile : Sul- 
tanul, la V,, Piatra, la NE, 

Drăgăneasa, la S.-V., pe cari 

creşte tufiriș de pădure, pe alo- 

curea, fiind acoperite: cu iarbă 

pentru pășune. 

In partea de N.-V. a comu- 

nei este Poiana-Stinei şi Zăpo- 
dia, | 

E străbătut prin centru de 

gîrla Proviţa şi de văile: Sul- 
tanul, Poenei, Șchiopoti, Pietrei, 

toate vărsîndu-se în rîul Proviţa, 

Se mărgineşte cu comunele: 
Breaza-d.-j., Breaza-d.-s., Pro-. 

viţa-d.-j. şi la V. cu com. Ur- 
seiul, din jud. Dimboviţa. 

Proviţa (Prahoviţa) -Mănăs- 
tirei, moșie a statului, pe care 

S'aii împroprietărit la 1864 lo- 
cuitorii din com. Proviţa-d.-s., 
jud. şi plaiul Prahova. 

Prunarul, com. rur., jud. Vlașca, 

pl. Cilniştea, compusă din că- 

tunele: Carapancea și Prunarul, 

Situată pe.valea Cilniştea, pro- 

prietate a d-nei Zmaranda St. 
Hristopolu. Departe de Giurgiii 

de 33 kil., de Ghimpați, reșe- 

dința plăşei, de 11 kil.,de Bu- 
curești, de 58 kil. 

Are o populaţiune de 691 

suflete; o biserică, clădită de 

fostul proprietar Eftimie, la anul 

1840, cu hramul Duminica tu- 
turor Sfinţilor, deservită de 1 

preot şi 2 cîntăreți și ţinînd de 
parohia Prunarul ; o şcoală, fre- 

cuentată de 57 copii; 6 cîr- 
ciumi. 

Suprafaţa întregei moșii este 

15
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de 3000 hect., din care pădure 

de șleaii în valea Cilniştei, de 

750 hectare. 

S'a dat în total, la ambele 

„sate, pentru 145 locuitori îm- 

“proprietăriți la 1864 după le- 

gea rurală, suprafața de 443 hect. 

Arenda anuală a moșiei este 

de lei şoooo, 

Veniturile și cheltuelile com. 

sunt de 2473,27 lei. 

Prin acest sat este o șosea 

comunală de 1 kil., care merge 

către Garapancea. 

Vite: 465 boi, 24 bivoli, 160 

- cai, 040 oi, $2 capre, 186 ri- 

mători. 

Prunarul, cătun, pendinte de 

com, cu același nume, pl. Cil- 

niștea, jud. Vlașca. 

Pruncea, pante, în jud. Ruzăi, 

com. Nehoiașul, ramificație spre 

V. din muntele Podul-Calului. 

Adăpostul ce oferă, pădurile 

de fag nestrăbătute ce-l acoperă, 

fac ca acest munte să fie re: 

fugiul mistreţilor în timp de 

iarnă, 

Prundeni, com. rur., jud. Vilcea, 

pl. Oltul-d.-j., compusă din 2 
: cătune; Tătăroaica şi Dăeşti. 

Situată pe valea Oltului, la 55 

kil, de capitala județului şi la 

8 kil, de a plășei. La început, 

a fost situată pe prundul Ol- 

tului și în urmă s'a mutat pe 

valea Oltului, calea Traiană. 

Are o populaţie de 1123 lo- 

cuitori ; 2 biserici (în fie-care 

cătun cite una); o şcoală. 

Vite sunt: 20 cai, -I5I boi, 

80 vaci, 200 oi. 

Pe riul Olteţul, în raionul co- 

munci, sunt 2 mori, 

Locuitorii, în număr de 202, 

S'aii împroprietărit la 1864, pe 
618 hect. 

Vatra satului are 150 hect., 

iar în total 800 hect, 

Prundul   

Budgetul comunei e la veni- 

tură de 2874 lei și la cheltueli, 

de 2612 lei, 

E brăzdată de dealul Oltului, 

care are două piscuri: Chirca 

şi Gămanul şi e udată de văile: 

Tătăroaica şi Dăeşti, formate 

din ploi. 

Se mărginește la E. cu riul 

Oltul, la V. cu dealurile Gămanul 

şi Tătăroaica, la N. cu com. Zăvi- 

deni şi la S. cu com. Călina. 

Prundeni, sa/, făcînd parte din 

com. rur. Ciulniţa, pl. Podgoria, 

jud. Muşcel. Are o populaţie 

de 390 locuitori. 

Prundeni, zza/ala, în com. rur, 

Șovarna-d.-j., plaiul Cloșani, jud. 

Mehedinţi. 

Prundeni, deaf, în raionul com. 

Prudeni, pl. Oltul-d.-j., jud. Vil- 

cea, pe care se cultivă 179 hect,, 

50 arii vie. 

Prundul, com. rur., așezată pe 

marginea riului Argeș, jud. Ar- 

geș, pl. Piteşti, la ro kil. de 

com. rur, Biscovul-Flești, reșe- 

dința subprefecturei, și la 22 

kil. de Piteşti, Se compune din 

satele: Bănănăi, Prundul și Zea- 

ma-Rece, cu o populaţie de 

102 familii, sai 488 suflete. 

Are o biserică, cu hramul S-tul 

Spiridon, deservită de un preot 

şi un cîntăreţ; o școală mixtă. 
Budgetul com. e la venituri 

de 1980 lei şi la cheltueli, de 

1243 lei. 

Vite: 248 vite mari cornute, 

28 oi şi 43 rimători, 

Priu com. curg piraiele Gea- 

măna-Mare şi Geamăna-Mică, 

(Prundul- Belului), 
cont. 7ur., jud. lfov, pl. Olte- 

nița, situată la S. de Bucureşti, 

lîngă braţul Băltinașul, la limita 

jud. despre jud. Vlașca și la 47   

kil. de Bucureşti. La N., pămin- 

tul e foarte mlăștinos. Stă în 

legătură cu com. Greaca prin 

o şosea vecinală. 

E formată din 2 căt.: Prundul 

și Flăminda. 

Se întinde pe o suprafață de 

8082 hect., cu o populaţie de 

942 suflete, care locuesc în 198 

case. și 24 bordeie. 

D-l B. Belu are 7500 hect. şi 

locuitorii, 5$2 hect. Proprietarul 

cultivă 750 hect. (5750 sterpe, 

300 izlaz, 350 vie, 350 pădure). 

Locuitorii cultivă 385 hect. (63 

sterpe, 132 îizlaz). 
Are 2 biserici, cu hramul Sf. 

Nicolae și Sf. Olga, deservite 

de 2 preoți; o școală mixtă. 

Ini raionul com. e o baltă, 

Vite: 245 cai şi iepe, 4 ar- 

măsari, 208 boi, 277 vaci şi 

viței, 12 tauri, 29 bivoli și bi- 

volițe, 735 capre, 595 porci, 

1958 oi. 

Budgetul com. e la venituri 

de 4851 lei şi la cheltueli, de - ii 
4771 lei. 

Locuitorii posedă: 205 plu- 

guri: 102 cu boi, 103 cu cai; 

106 care și căruţe: 60 cu boi, 

46 cu cai, 

Locuitori împroprietăriți sunt 

154 şi neimproprietăriți, 151. 

Comerciul se face de 8 cir- 

ciumari şi 1 hangii. 

Prundul, saţ, pe rîul Argeș, jud. 

Argeș, pl. Piteşti, facind parte 
din com. rur. cu același nume. 

Are 49 familii. 

Prundul, căz. al com. Nehoiașul, 

jud. Buzăi. 

Prundul, nsu/ă, în Dunăre, lingă 

com. Spanţov, pl. Olteniţa, jud. 

Ilfov, între pichetul No. 157 şi 

158. 

Prundul-Belului. Vezi com. rur. 

Prundul. jud. Ilfov.
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Prundul-Gol, zădure, a statului, 
jud. Dolj, pl. Jiul-d.-j., com. Că- 

lăraşi, pe moșia statului Călă- 

rași, la marginea Dunărei. Are 

o întindere de Işo hect. Este 

compusă din plopi, sălcii şi gîr- 
niță, care predomină. Inainte a- 

parținea schitului Roaba. 

Prundul-Noi, oase, pe Du- 

năre, jud. Dolj, pl. Jiuld.-j.,. 

com. Călăraşi, în întindere de 

5o hect. 

Pruneasca, numire dată une? 

Zărți a moşiei Breaza:moşne 

nească, jud, Buzăi, com. Breaza. 

Pruneşti, câfuu, al comunei Al- 

beni, pl. Amaradia, jud. Gorj, 
situat pe Dealul-Pruneștilor și 

la E. de cătunul Albeni, în a- 

propiere de apa Cilnicului. 

Are o suprafață de 195 hect., 
cu o populaţie de 100 familii, 
sai 485 suflete, 

Locuitorii posedă : 7 pluguri, 

20 care cu boi; 320 vite mari 

„cornute, 30 cai, 358 oi, 64 ca- 

pre și 170 rimători. 

Comunicaţia în cătun se face 

prin şoseaua vecinală ce trece 
prin com. Albeni și prin dru- 

muri de care. 

Are 1 biserică.” 

Pruni, sat, făcînd parte din com. 
rur. Virtejul-Nefliului, pl. Saba. 

rul, jud. Ilfov, situat la S. de Vir- 

tejul, pe țărmul stîng al rîului 
"Argeșul. Locul săi e mlăș- 

” tinos. In apropiere trece riul Sa- 
barul. 

Se întinde pe o suprafață de 
30 hect., cu o populaţie de 76 
locuitori. a. 

. Proprietatea e a locuitorilor, 

cari rezervă 3 hect. pentru izlaz, 

Prunişori, con. rur. Şi sat, re- 

şedinţa plășei Ocolul-d.-j., jud, 
„* Mehedinţi, la 24 kil. de orașul 

    

  

„“Turnul-Severin, situat pe Valea- 
Hușniţei. Satul formează com. 

cu mahalalele Girniţa și Ploș- 
tina, avînd o populaţie de 672 
locuitori și 135 case. 

Prin comună trece şoseaua 
naţională și calea ferată Vircio- 

rova-București, avînd o staţie, 

Prunișori. 

Are o biserică, deservită de 

I preot și 2 cintăreți; o școală, 

cu 1 învățător, frecuentată de 
46 elevi; 2 circiumi. 

Locuitorii posedă: 34 plu- 
guri, 6 căruțe cu cai, 49 care 

cu boi; 64 stupi, 

„In comună se fac 3 bilciuri 

anuale. 

Budgetul comunei e la veni- 
tură de 3953 lei, iar la cheltueli, 

de 2006 lei. 
Vite: 400 vite mari cornute, 

13 cai, 300 oi și 240 rimători, 

Cimpie în com. este: cîmpul 
Lăineștilor, iar dealuri: Dealul- 

Cioacei, ce începe din culmea 
Borogei, şi dealul Boenișca. 

Văi mai principale sunt: Va- 
lea- Ghelmegeoaei, a-Barosului, 

a-Perilor, a-Aiului, a-Gîrniţei, a: 

Husnicioarei și a-Seliștenilor. 

Apele ce udă comuna sunt: 
Husnicioara, Piriul - Floreştilor, 

Piriul-Barosului și niște bolbo- 

roase mari. 

Pe teritoriul Prunișorilor se 

află cărbuni de pămînt. 

Prunişori, sfafie de dr.-d.-f., jud. 
Mehedinţi, pl. Ocolul d.-j., com. 

Prunișorul, pe linia Craiova-T.- 

Severin, pusă în circulație la ş 
Ianuarie 1875. Se află între sta- 

ţiile Tinmea (9,8 kil.) și Palota 

(10,1 . kil.). Inălţimea d'asupra 

nivelului Mării, de 213,71 m. 

" Venitul acestei staţii pe anul 
1896 a fost de 10325 lei, 25 

bani. 

Pruntul - Comenei, câă/zz, pen- 

_ dinte de com. Pueni, pl. Mar-   

ginea, jud. Vlașca, situat la S.- 

S.-V. jud., pe coasta dealului 

Dunării, în marginea districtu- 

lui Ilfov. Moșia, proprietatea sta- 

tului, depindea, înainte de se- 

cularizare, de mănăstirea Co- 

mana. Se numește Pruntul-Co. 

menei, ca să şe deosebească de 

Pruntul-Belului care este alături, 

şi ţine de judeţul Ilfov. 

Este departe de Giurgiii de 
30 kil., de Bucureşti, de 42 kil., 

de stația drumului de fer Bă- 
neasa, de 14 kil. 

Are o suprafaţă de 3100 hect. 

S'a dat în 1864la 120 locui- 

tori, foşti clăcași, o suprafață 

de 360 hect. 
Are vii multe; o pădure de 

stejar, situată pe deal, în supra- 

față de 560 hect. şi alta, de sal- 

cie, în valea Dunării, de 940 

hect. Aceste păduri depind de 

ocolul silvic Giurgiă. 
Are o baltă de pescuit ce 

se formează din vărsătura Du- 
nării, 

Aci se fac rogojini multe. 
La acest cătun este lipit şi 

căt. Flămînda. 

Pruteanca, pădure particulară, 

la $. de satul Șerbănești, com. 

Lieşti, jud. Tecuciii, 

Prutețul, &raz, al Prutului, pe 

şesul com. Bobulești, jud. Bo. 

toșani, unde este și o moară 

de apă. 

Pruteţul, gir/ă,. formată din văr- 

sarea Prutului, spre S.-E. de 

satul Măcărești, com. Costuleni, 

pl. Braniștea, jud. Iași. 

Pruteţul, va/e şi zirii, jud. Bo- 
toşani, izvovește dintr'un ponor 

în partea de N. a com. Zlătu- 

noaia și se varsă în Sicna. 

Pruteţul, zăzure, în partea de 

S. a com. Sălăgeni, pl; Podo-
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leni, jud. Fălciu, în suprafață 

de 45 hect., 76 arii. 

Prutul, z/asă, jud. Covurluii, 

numită - ast-fel de la riul cu 

același nume, ce formează fron- 

tiera de E. a județului. 

Are o suprafaţă de 94070 

hect., cu o populație de 20072 

suflete. 

Reşedinţa e Tirgul-Bujor; iar 
comunele și satele ce-o for- 

mează sunt: 

I, Dâneasa, cu satele: Slo- 

bozia-Băneasa și Băneasa. 

2, Bujorul, cu satele: Golă- 

şei, Tirgul-Bujor, Moscul, Puţi- 

chioaia și Umbrăreşti. 

3. Fărțăneşti. 

4. Folteșii, cu satele: Fîn- 
tînele, Folteşti și Stoicani. 

5. Frumuşița, cu satele : Ij- 
dileni, Frumușița, Scînteești și 
Timăoani, 

6. Forăşti, cu satele: Lunca, 

Jorăști şi Zîrnești, 

7. Îăstăcaui, cu satele : Chi- 

raftei, Drăculeşti şi Măstăcani, 

8. Oancea, cu satele: Slo- 

bozia-Oancea şi Oancea. 

9. Șivi/a, cu satele: Tătarca 

şi Şiviţa. , 

I0. Vlădești, cu satele: Bră- 

nești, Pășcani, Roșcani şi Vlă. 

deşti, | 

(Vezi și jud. Covurluiă). 

Prutul, z/asă, în partea de S.-E. 

a jud. Fălciu. Se întinde în 

lungul Prutului, pănă în hotarul 

jud. Tutova. 

Se mărginește la N, cu pl. 
Podoleni; la S., cu jud. Tu- 

tova; la E., cu Basarabia, des- 

părțită prin riul Prutul, și la V., 

cu plășile Crasna și Mijlocul, 

avînd de hotar piriul Elanul. 

Este formată din 10 comune 

rurale și una urbană: 

1. Berezeni, cu satele: Be- 

rezeni și Vicoleni, în partea 
de S.   
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2. Bosia, cu satele: Bogdă- 

nești, Bozia și Odaea-Bogdana, 

în partea de S$. 

3. Zepureni, cu satele: Bo- 

teşti, Bogdan, Corni-Unguri şi 

Iepureni, în partea de N. 

4. Fălciul, tîrguşor, în par- 

tea de S. | 

5. Fluşi, oraşul de reședință 

al județului, la N. 

6. /văneşti, cu satele: Căpo- 
tești, Ivănești şi “Todireni, în 

mijlocul plășei. 

7. Luuca, cu satele: Bum- 

bata, Condrea, Focşa, Hirtopul, 

Lunca, Pojorăni și Băneasa, în 

centrul plășei. 

8. Râuceni, cu satele: Cris- 

tiniciul, Gura-Sărăţei, Mușata, 

Rănceni și Stuhulețul. 

9. Rasca, cu satele: Cirligaţi, 

Davideşti, Leoști și Rusca. 

10. Stănilești, cu satele: Bros- 

cosești, Cantemir, Răducani, Să- 

ratul și Stănilești. 

II. Vetrișoaia, cu satele: Si- 
mincști și Vetrișoaia, în mijlocul 
plășei. 

Teritoriul plășei, în cea mai 
mare parte, este șes, acoperit 

cu sate, bălți întinse, lunci şi 
păduri, pe toată partea de E, 
pănă în malul Prutului, iar la 
V., partea cea -mai mică, este 
deluroasă. 

Este foarte productivă în er- 

bărit și are imașe întinse pentru 

creşterea vitelor. Bălţile formate 

din vărsăturile Prutului, produc 

mult pește, din care se alimen- 

tează orașele Huşi, Vasluiii și Iaşi, 

E unită cu pl. Mijlocul. Re- 

şedinţa sub-prefecturei se află 

în tirgușorul Fălciul. 

Prutul, zîz. La Greci se numea 

Poras sai Piretus (Herodot); 

la Romani, Z//zerasus sai Ge- 

rasus (Ptolomei) și Porota (A- 

mion Marcelin citat de Dim. 

Cantemir); în limba scitică în- 

semnează /recăfoare (Hasdeii).   
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Unii (Vaillant) pretind că de- 

rivă de la Brutus prin trans- 

formarea lui B în P. 

Cursul Prutului se întinde 

pe un parcus de 125 mile (750 

kil.), din care 25 mile în Buco- 
viua şi 100 în Moldova, 

EI izvorește din partea N. a 

virfului Hovarla, din Munţii-Ne- 

gri, pendinte de Carpaţii Buco- 

vinei (provincia Pocuția), și 

curge mai întiiii spre N. pănă 

la Delatin, apoi spre E. pănă 
la Colomea ; în fine se îndreaptă 

spre E.S.-E. pentru a uda lo- 

calitățile Zoblotul,  Sneatinul, 

Cernăuţi și platoul Cotul-Boia- 

nul spre frontiera Bucovinei cu 

Rominia, la partea nordică a 

jud, .Dorohoiii. De la extremi- 

tatea S. a acestui cot și ca la 

350 m. la N. de stilpul de fron- 

tieră 79, Prutul se bifurcă în 
două braţe: 

Brațul drept se dirijează spre 

S., mărginînd frontiera Țărei cu 
Bucovina de la stilpul 709 pănă 

la stîlpul 78, unde pătrunde în 

Țară ; străbate extremitatea N. 

a jud. Dorohoiii prin 5 mari 
cotituri şi udînd satul Cotul- 
Hotinului, pe malul stîng şi sa- 
tul Cotul- Boianului, pe malul 

drept, se îndreaptă către stilpul 

de frontieră 85 pentrua se uni 
cu cel-Valt braţ. 

Acest braţ din stînga, de la 

bifurcarea Prutului se dirijează 

mai întiii spre N. pănă la stil- 

pul de frontieră Sr, iar d'aci 

se îndreaptă spre E. pănă la” 
stilpul 83, de unde printr'un cot 
cu concavitatea spre V. o ia 
spre S. pentru a se împreuna cu 

brațul drept la stilpul 85 de 

frontieră. In acest parcurs Pru- 

tul încalecă linia de frontieră 

spre Bucovina formată prinstilpii 

de frontieră citați: Sr, 82, 83, 

S4 şi 85. o 

- Aceste două mari braţe ale 

Prutului dai naștere, în partea
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extremă a jud. Dorohoi, unei 
mari insule cu satul Cotul-Ho- 
tinului. 

De la stilpul de frontieră 85, 
Prutul unit continuă cursul său | 

spre E., pe marginea jud. Do- 
rohoiii, formînd frontiera Țărei 

spre Bucovina pănă în dreptul 

satului rusesc Noua- Suliţă, şi 

udind în cale satul Molniţa. 

De la Noua-Suliţă, Prutul di- 
rijindu-se spre S.-E,, face linia 

de frontieră de E. a Rominiei 

cu Rusia spre Basarabia, pănă 

la vărsătura sa în Dunăre la 
V. de Reni. 

In acest parcurs, Prutul cur- 

ge mai întiii spre E. pe mar- 

ginea N. a judeţului Dorohoiti 

pănă în dreptul tîrgușorului Ră- 

dăuţi, udind în cale șesul Bo- 

beni, satele Lunca, Prisaca, O- 

rofteana, Teioasa, Cuzlăul, Slo- 

bozia, Horodişca, Crăiniceni şi 

Rădăuţi, de unde se lasă în 

jos spre S. pe marginea de E. 
a judeţului, urmînd poalele dea- 

lurilor Botcea, Șleahului, Varati- 

cul și Mircani (Hudeşti) şi udînd 

satele Cotul-Miculinţii, Crasna: 
Jeuca, Ghireni-lui- Curt, Mitoc, 

Liveni-Noi şi Liveni- Vechi, 

Șerpeniţa, Manoleasa-Prut; Stro- 
ici și Boldul, de unde trece în 

jud, Botoşani. 

De la acest punct, Prutul, ur- 

mînd marginea de E. a jude- 

țului Botoșani, udă toată margi- 

nea plășei Ștefănești, apoi sa- 
tele: Ripiceni, Damachi (Movila- 

Ruptă), Lehneşti, Răşca, Stinca, 

şesurile Ștefăneștilor şi ' Bobu- 
leștilor, satele Ostopceni, Dami- 

deni, Boroșeni, Berza, Santa-Ma- 

ria și Durnești, de unde trece 

în jud. Iași. 

In acest județ, Prutul urmează 

tot spre S. marginea de E. a 

județului, pe o distanță aproape 

de 170 kil. şi udă în acest par- 

curs satele: Bădărăi, "Tabăra, 

Cornul-Negru, comuna Bivolari,   
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"căt. Soloneţul, Zaboloteni (Fo 

tei), Hermeziul, Vladomira, Şen- 

dreni, Sorca, Frăsuleni, Sculeni, 

Medeleni, Petreşti, Branul, Mar-! 

honta, Bereşti, Bozia, Ungheni 

(trecătoarea calei ferate în Ba- 

sarabia), com. "Țuţora, satul O- 
prișeni-d.-s., Oprișeni-d.-j., Mo- 

reni, Prisăcani şi Măcareşti, pe 

la S. căruia Prutul trece în jud. 
Fălciă. i 
"In tot parcursul pe teritoriul 

judeţului Fălciii, Prutul mărgi- 
nește partea de E. a județului 

udind, în parcursul săii, loca- 
litățile următoare: Colţul - Cor- 

- ni, Sălăgeni, Cotul-lui-Chiriac 

(București), Grozeşti, Copăcea- 
nul, Zberoaia, (pe o lungime 

de 2800 m.), Scoposeni, Cil- 

cia,  Drinceni (Brinza), unde 

este și reședința sub-prefectu- 

rei și companiei de dorobanţi, 

apoi satele Răseşti, situat la 

1000 m. pe malul drept, Bros- 
coseşti, unde se află şi piche- 

tul 22, localitatea numită Con- 

dra, unde se află şi pichetul 

23, cătunul Bumbata, unde se 

află pichetul 25, com. Fălciiă, 

reședință de sub-prefectură şi 

a unei companii de dorobanţi 

şi în fine căt. Bogdănești, si- 

tuat pe malul drept, la so m. 

la N. de hotarul de județ din 
„tre Fălciă și Tutova. 

Aci Prutul părăseşte teritoriul 
jud. Fălciii şi trece pe acela al 

jud. Tutova a cărui margine de 

„E. o atinge'pe o lungime de 
aproape 34 kil., udind în cur- 

sul săi localitățile:  Riînzeşti, 

Hrăniceni, Birsana și Cirja, si- 

tuate toate pe sub coasta dea- 

lului Drăgoioasa, pe care se rea- 
zimă şesul din dreapta Prutului. 

De la pichetul 1ş unde se 
află și stilpul kil. 122, Prutul 

intră pe teritoriul jud. Covur- 
luii udînduii partea de E. pe 
o lungime de 122 kil. În acest 
parcurs, Prutul udă localităţile   
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următoare: Vădeni, Rogojeni, 
Oancea, Slobozia-Oancea, Vlă. . * 

dești şi Pascani (Busuioaca) și 
apoi se varsă, în Dunăre, drept 

locul numit Piscul-Ungurului, din 

jud. Tulcea. 

Adiucimea Prutului variază 

între 2—5 m. de la Ungheni - 
în jos, iar de aci în sus se mic-- 
şorează succesiv şi pe măsură 

ce merge către origină. 

Curentul săi nu este torențial. 
Albia sa are o inclinație dulce; 
totuşi din cauza coturilor prea 

multe şi întortochiate, face să-și 

modifice în unele locuri albia, 

rupînd malurile pe care se rea: 
zămă. ă 

Diferența de nivel pe care 

se scurge albia Prutului este 
însemnată: la intrarea sa în Țară 

are cota 149; la Rădăuţi, 110 

m.; la satul Mitocul, go m.; 
la Ripiceni, So m.; la satul Sf. 

Maria, jud. Botoşani, şo m.; la 

Ungheni, 35 m.; la confluenţa sa 

cu Ţijia, 30 m.; la Drînceni, 25 

m.; la Fălciă, 18 m,; la Oan- 

cea, 14 m.; și în fine la gura sa, 

6 m. | 

Țărmurile Prutului sunt înalțe 

şi mai nici odată el nu prezintă 

brațe sai insule, — afară de cele 

arătate — ci numai coturi şi 

foarte multe, | , 

Lățimea sa variază între 50 

—70 m. pănă la Sculeni; în- 

tre 80—g9o m. la Leova; între 

-90—95 la Fălciu; la Oancea 

asemenea şi pănă la gura sa. 

Apa Prutului este din cele 
mai ușoare; este însă turbure, 

- din cauza nisipului ce duce 'cu 

sine; puind-o însă într'un vas 
să stea, nisipul se așează în 
fund și apa rămîne foarte lim- 

pede. Totuşi, studiele făcute în 

vederea alimentărei cu apă ale 

orașului lași au găsit suspectă 

apa Prutului, căci după anaiizele 
făcute de d. Șumuleanu, pe 

lingă acid azotic, mai conţine și
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săruri amoniacale, materii orga- 

nice în descompunere precum și 

un exces de cloruri, denotînd ast- 

fel continuitatea infecțiunei şi 

ineficacitatea purificațiunei na: 
turale. 

Speciele de microbi găsite 

sunt: Proteus, Baccilus col con- 

munis, din flora comună apei. 

NWavigafiuea pe acest rii se 

face în virtutea unui regulament 

stabilit de o comisiune interna: 

țională, compusă !din Statele ve- 

cine: Austria, Rusia și Romînia, 

numită «Comisiunea Mixtă a 

Prutului», al cărui sediii este la 

Galaţi ; această comisiune are 

şi misiunea de a rectifica și 

întreține albia Prutului pentru 

a înlesni plutirea cursului. Patul 

rîului fiind nisipos, adesea dă 

naștere la formarea de bancuri 

(dune) ce impedică navigația. E 

însă de sperat că graţie lucră- 

rilor întreprinse de Comisiunea 

mixtă Prutul întrun apropiat 

viitor va fi navigabil pe tot 

cursu! săii, contribuind ast-fel 

a dezvolta prosperitatea din cele 

trei state vecine, părțase aces- 

„tor lucrări de o insemnătate 
așa de mare, 

Prutul este navigabil de la 

gură şi pănă la Leova în am: 

bele sensuri; iar de aci în sus 

este plutitor, adică mărfurile 

sunt transportate pe plute, ce 

de multe ori trec nnă dincolo 

de Ungheni; lemnele din pă- 

durile Bucovinei se duc în plute 

chiar pănă la Galaţi. 

Trecătoare principală pe acest 

rîă este la Ungheni, unde este 

și juncţiunea liniei ferate Iaşi- 
Chișinău, 

De la Ungheni spre N., tre- 

cerea pe acest riii se face în 

general prin vad și pe poduri 

umblătoare, afară de la Cer- 

năuți pentru drumul de fer al 

Bucovinei; iar de la Ungheni 

spre S. trecerea se face numai   
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pe poduri umblătoare și pe la 

anumite puncte cum de exem- 

plu: la Drînceni, Zberoaia, Bum- 

bata, Fălciă, . Oancea; 'în fine 

la 2500 m. mai la V. de gura 

sa, se face iarăși trecerea pe 

pod mobil, legînd şoseaua ce 

duce de la Galaţi la Reni. 

Comunicaţii pe malul Prutu- 

lui sunt foarte restrinse, ne exis- 

tind de cit acele ce leagă sa- 

tele între ele, în general dru- 

muri ordinare; iar şosele nu 

posedă de cit acele ce leagă 

punctele principale de trecere 

pe malul Prutului cu interiorul 

“Țărei ; spre N., aceste drumuri 

care duc la Prut se înmulțesc, 

aşa că aproape fie-care sat de 

pe malul drept, trebue să aibe 

"un drum care să ducă la Prut; 

aceste drumuri care şerpuesc 

prin şesurile şi bălțile Prutului, 

în toate direcţiunile, nu sunt 

întrebuințate de cît pentru în- 

teresele locale; parte din ele 

chiar dispar pe timpul inunda- 

țiilor. 

Afluenţi? din dreapta Prutului 
sunt: Pruteţul, Ostava, Luţa, 

Postunca, Ribnica;, Ceremureşul 

şi Bistrița in Bucovina; iar în 

Moldova: Molniţa, ce se varsă 

în Prut la Pichetul 29; Dur- 

niitoarea, la satul Onofreanca- 

de-jos ; Humăria, Ghireni, Pri- 

saca, Mamorniţa, Bubaiul, Cor- 

nești, la satul Teioasa; Volovă- 

ul, la satul Boldul; Rădăuţi, la 

satul Radăuţi, toate în jude- 

țţul Dorohoi; Bașeul, ce vine 

din județul Dorohoiii, trece în 

jud. Botosani și se varsă în 

Prutul la E. satului Ostopceni; 

Valea-]uncanilor, la' satui Solo- 

nețul ; Valea-Frasinului, ce se 

pierde în șesul Prutului la satul 

Probota ; Jijia mărită cu Cobi- 

lași, Ibăneasa, Sitna, Miletinul; 

Bahluiul, al cărui șes se confundă 

cu șesul Prutului la satul Cirpiţi și 

continuă pe acest șes pănă la în- 

  

  

PRUTUL (RlU) 

bucătura sa cu Prutul, cam la 

3 kil. la S. de satul Zberoaia, 

lingă Pichetul No. $ din jud. Făl- 

cii ; Valea-Sărăţei se pierde în 

şesul Prutului la N. de satul 

Berezeni; Elanul, ce izvorește 

din jud, Fălciu şi după ce tra- 

versează partea de E. a jud. 
Tutova, trece în jud. Covurluiiă 

şi se pierde în șesul Prutului, 

la N. de Balta-Bădeanului; Ho- 

rincea, mărită cu Liscovul, se 

varsă în Prut la S. de satul 

Rogojeni din jud. Covurluii, 

"după ce mai întii primește, 

pe dreapta Piriul Oarbei, Va- 

lea-Chinează, ce se pierde în La- 

cul Covurluii situat între sa- 

"tele Mastacani la N. și Foltești 
la S. Acest lac, la rîndul săi. 

comunică cu șesul Prutului, prin 

diferite ramuri, ce se varsă în 

Prut. 

Afară de aceste, Prutul mai 

primește alte o mulțime de văi 

ce se scurg din coastele orien- 

tale ale Romîniei şi care în ge- 

neral nu posedă apă de cit pe 

timpuri ploioase. 

Afluenți pe stinga sunt: pi- 

riurile Turca, Cerniava, Șoviţa, 

Moscul, Huchea și Răchita în 

Bucovina; Stinca, Dobriștea,Giur- 

gul, Călinești, Lăpușna, Sărata 

şi Sirga, piraie în Basarabia. 

Bălfi.— Şesul din dreapta Pru- 
tului este acoperit cu o mul- 

ţime de mlaștine și bălți. Cele 

mai însemnate bălți sunt: Balta- 

Vladnicului, la S. de Ungheni; 

bălțile 'Tochila,. Vladnicul, Lu- 

cani, Ulmul, Rucosul, Albă, 

Vlădichii şi Balta-Rotundă, toate 

aceste formînd una și aceeași 
baltă la S.E. de satul Slăti- 

" neşti; apoi Balta-Focşei, Catar- 

giului, Balta-Mare, la E. satului 

Vetrişoara; bălțile Tufa, Prun: 

dului, Broscăria, la N. de Făl- 

ciii; apoi urmează spre S$., încă 
un lung șir de bălți, sub nu- 

mele de Balta- Hirșetei, Bră-
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deanul, la confluența sa cu 
Elanul; Șovarca, Maicașul, Păș- 

cana și în fine Lacul- Bra- 

teșul, coprins între satul Tu- 
luceşti la N.-V., orașul Galaţi 

la S.-V. şi riul Prut la E. 

Insule. — Afară de insula cea 
mare formată la N. de jud. Do- 

rohoiii, de cele două mari braţe 
şi pe care se află satul Cotul- 

Hotinului, Prutul mai formează 

în cursul săi multe alte insule 
: „mai mici şi care aă mai mult 

caracterul unor bancuri de nisip 

(dune). Cele mai principale din 
„aceste insule sunt::un grup de 

6 insule, situate între satele Pri- 

saca la N. şi Orofteana-d.-j. la 
S., formate din nişte mici ra- 

mure ale Prutului ce pornesc 

în interiorul TŢărei; la Molniţa 
se găsește asemenea o grupă 

de insule tot deaceastă natură; 

apoi o insulă la pichetul 29 
ce aparţine Rusiei; la N. satu- 

tului Crăiniceni se află 2 mici 
insule și care aparțin Romîniei ; 

la Pichetul 30, o insulă ce 
aparține Rusiei, la V. satului 

Slobozia ; la Pichetul 40, in- 

sula Cuzlăul a Rominiei; la Ră- 

dăuţi, 2 insule mici; la Pichetul 
45, o insulă ; la Pichetele 47 și 

95, asemenea se găseşte cite o în- 

sulă ;. la Cresnăleuca, o insulă; 

la satul Ghireni-lui-Curt, aseme- 

nea o insulă, precum și în drep- 

tul satelor Liveni-Noi şi Ser- 

peniţa. 

De aci și pănă la gura sa, 

- Prutul numai are nici o insulă. 

Orografia.— Basinul Prutului 

este mărginit în regiunea sa 

superioară de culmele: Starei- 
Vipcina, a-Suligului, a-Cerna- 

Horei, a-Duhăi, ce 'l despart 

de basinul Tisei; a-Homniciului, * 

a - Jamironicului, a- Cerna-Ho- 

rețului, a Coniaciului şi a Stra- 

horei, ce'l despart de basenul 

Nistrului; a-Hreabănului, a-Tom- 

„naticului, a-Stevioarei, a-Ploscăi,   
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a-Serghici, a-Vancinului, a-Cio- 

chiliei, a-Travei, a-Lăpuşnei și 

a-Chercei, care ”l despart de 

basinul Siretului. 
Partea inferioară a basinului 

acestui riii, care este și cea mai 

întinsă, este despărțită atit de 

basinul Nistrului, cît şi de a 

Siretului, prin cite o culme 
neîntreruptă de dealuri, din cari 

cea care "| desparte de pri- 

mul basin, merge paralel cu 
cursul Prutului; iar cea care | 

desparte de al doilea basin, 

merge întîi pe lingă Siret pănă 
la satul Cîndeşti, de unde apucă 

spre E. printre Bahluiul și fun- 
dul basenului Birladului, pănă la 
Tomești, pl. Codrul, jud. Iaşi, 

de unde se îndreaptă spre S-E. 

printre piîraiele Vasluiă și Jijia 
și apoi dealungul țărmului stîng 

al Crasnei și al Birladului, A- 

ceste culmi poartă diferite nu- 

miri atit pe o parte cit și pe 

alta, , 
“Prutul curge printre munţi 

pănă la Delatin. De aci cursul 
săi urmează dealungul poalelor 
dealurilor ce mărginesc la S. 

Bucovina și partea de E. a 

Moldovei; totuși aceste dealuri 

în partea dreaptă a cursului 

încep a se depărta cu cit cur- 

sul înaintează spre gura sa. 

„Aşa de la Delatin începe un 
şes a cărei lungime variază și 

dealungul căreia domină cu mult 

înălțimile de la dreapta pe cele 

de la stînga pănă la Olescov. 

De aici șesul se lărgește mai 
tare și riul curge pe lingă dea- 

lurile din dreapta, pănă aproape 
de Mamorniţa, avind un șes 
larg aproape de 5 kil. și după 

un curs de 10 kil. vine din noi 

pe lingă dealurile din dreapta, 
pe lingă care curge pănă la 

Rădăuţi; de aici în jos pănă la 

gura Bașeului, dealurile merg 

alăturea cu ambele ţărmuri ale 

riului, cele din dreapta fiind   
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mai înalte de cit cele din stînga. 
La Ștefănești șesul se lărgește 

din nou și Bașeul curge prin 
„același șes cu el; iar dealurile 

din dreapta acestui afluent sunt 
mai înalte de cît cele din stînga 
Prutului. Apoi, acest rii con- 
tinuă a curge pe lingă dealurile 
din dreapta, care dominează 

pănă la satul Zaboloteni (jud. 
Iași), după care începe a curge 
pe lingă dealurile din stînga, 

lăsînd pe partea dreaptă întinse 

şesuri aproape neîntrerupte pănă 

la vărsătura sa în Dunăre; șe- 

suri supuse la inundaţiuni, a- 
desea acoperite de fineţe, pă- 

duri, stufuri, locuri mlăștinoase și 

bălți avute în pește. Aşa, șesul 
Jijiei, larg între 4—8 kil., în- 
cepe de la Zaboloteni, în jud. 

Iași, şi se întinde pănă la Drin- 

ceni în jud. Fălcii, unde Prutul 
se dă iarăși pe lingă dealurile 

din dreapta, care dominează 

pănă la satul Albița în jud, 
Fălciii, după care Prutul începe 

a curge pe lingă dealurile din 

stînga pănă la com. Oncea în 
jud. Covurluiii, unde șesul se 

pierde și nu reapare de cît la 

S. de satul Slobozia-Oncea, lăr- 

gindu-se succesiv spre S. pănă 

la satul Drăgulești, unde lăr- 
gimea șesului ajunge la 4 kil. 

De la acest sat, șesul se trans- 

formă într'o baltă mare aco- 

perită cu stuf ce se prelungește 
pănă la satul Tulucești drept 
kil. 22; iară de aci se formează 
lacul Brateșul ce se întinde în 

lungul Dunărei pe 20 kil. și pe 

o lărgime de 12 kil. 

Șesul acestui rii începînd 

de la Trifești, este acoperit de 
mlaștini și bălți, cari se înmul- 

ţesc foarte mult, începînd mai 

jos de Leova și ajung a se 

ține aproape în continuitate, 

'ast-fel în cît trecerea sa de la 

acest oraș pănă la Galaţi este 

nepracticabilă.
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Geologia Văiel Prutului. — 

Constituţia geologică a malu- 

rilor Văiei-Prutului este relativ 

destul de simplă. De la intrarea 

Prutului . în ţară şi pănă la 
Mitoc, dealurile după malul drept . 
nu sunt formate de cit din te- 

renuri ce aparțin formaţiunei 

sarmatice. În apropiere însă de 

com. Mitoc, Cretacicul superior 

” din Basarabia se întinde și pe 

malul drept al Prutului, aco- 

perit aci de depozite tortoniane 

ce par a ocupa o mică întin- 

dere, Ceva mai la S., Sarmaticul 

reapare din noi, întinzindu-se 

aproximativ pănă în apropiere 

de Fălciă, unde ceva mai la S. 

cedează locul terenurilor mai 
noi și anume Ponţianului ce 
ocupă ambele maluri ale Pru- 
tului pănă în apropiere de văr- 
sarea acestei văi în Dunăre. In 
adevăr, în apropiere de Galaţi, 
Ponţianul dispare sub depo- 
zitele mai noi ale Levantinului, 
cunoscute prin forma bogată pe 
care ele o conțin. 

Intreagă această serie de te- 
renuri este acoperită une-ori 
pe mari întinderi de puternice 
depozite ale Pleistocenului. - 

Nu trebue să uităm a men- 
ționa că în tot parcursul Văii 
Prutului întîlnim şi aluviuni re- 
cente cari ocupă o întindere 
mai mare, mai ales la revăr- 

sarea Prutului în Dunăre. 
Populafiunea.—Rîul Prutul de 

și curge printre munți pănă la 
Delatin, cu toate acestea valea 
sa este locuită pănă mai sus 
de confluența cu Pruteţul. A. 
ceastă populaţie, pe ambele ma- 
luri, e compusă din Romini orto- 
doxi mai cu seamă. 

Prutul-de-Jos, 2/asă, în partea 
de N.-E. a jud. Dorohoiii, măr- 
ginită: la N. cu Basarabia, de 
care se desparte prin rîul Pru- 
tul, începînd din hotarul ce des-   

parte moșia Hudești de moşia 
Darabani, din partea Rusiei, și 
continuînd pănă la Rădăuţi; la 
S., cu pl. Başeul de care se des- 
parte prin hotarul moșiilor: Tă- 
tărășeni, Puţureni, Ichimeni, Ghi- 
reni şi Mitocul, despre moşiile: 
Balinţi, Drăgușeni, Nichiteni, 
Avrămeni, Adăşani și Liveni- 
Mitropoliei; la E, cu Basarabia 
de care se desparte prin riul 

” Prutul, începînd de la tîrgușorul 
Rădăuţi și continuind pănă la 
hotarul ce desparte moșia Mi- 
tocul de Liveni-Mitropoliei, unde 
se varsă piriul Ghireni în Pru- 
tul; la V., cu pl. Prutul-d.-s., 
de care se desparte prin hota- 
rul moșiilor: Darabani şi Mi- 
leanca, despre moșiile: Hudești, 
Concești și Gîrbeni, din pl. Pru- 
tul-d..s., și apoi cu pl. Bașeul, 
de care se desparte prin hota- 
rul moșiilor: Tătărășeni, din a- 
ceastă plasă și Balinţi, din acea 
plasă. 

Întinderea. — Teritoriul plășei 
are o întindere de 60347 hect,, 
88 arii, din care: 59406 hect., 
92 arii cîmp şi 940 hect., 96 
arii padure. Din acestea: 12990 
hect., 5 arii și 29 c. a.se stă- 
pînesc de locuitorii împroprie- 
tăriți după legea din 1864, iar 
restul pămîntului, cu pădure, de 
către proprietarii de moșii, 

Suprafaţa. — Teritoriul plășei 
este accidentat, avind mari po- 
dișuri, favorabile economiei rus- 

tice, Dealurile ai întinderea lor 
de la N. la S., adică dealungul 
vintului, 

Şirul cel mai înnalt este acel 
dintre Păltinişul și Darabani, în- 
cepînd despre Prutul. 

Teritoriul plăşel este foarte 
favorabil agriculturei și viticul- 
turei. 

Pădurile, — Teritoriul plășei 
fiind loc cîmpienesc, are prea 
puţină pădure și mai mult tînără, 
care nu trece peste 960 hect.   

întindere. Unele părți din această 

pădure se leagă cu alte păduri 

de prin plăşile vecine. 
__Apele.— In plasă se găsesc în- 

destulătoare izvoare, cari for- 

mind piraie și iazuri, satisfac 

în totul trebuințele economiei 
rurale. 

Din 61 iazuri ce există pe di- 

ferite moșii, cele mai principale 

sunt: al-Mişolinei, de 64 hect. 

45 arii întindere, pe Tătărășeni ; 

Turcului, de 41 hect., 91 arii; 

Milencei, 22 hect., 21 arii și Ie- 

păriei, de 20 hect., ș arii, pe 

Darabani ; Vircoliciul, de 1ş 

hect., pe Crasnaleuca; Lipova- 

nului, de 15 hect., pe Hătcăuţi; 

Zamei, de 10 hect, pe Codreni; 

Prodanul, de 10 hect., pe Mi- 

tocul; Boldur, de 8 hect., 59 

arii, pe Bivolul-Mare; Slăvileni- 

lor, de 7 hect., 70 arii, pe Ghi- 

reni-Tăutului; Curtul, de 7 hect., 

16 arii pe Ghireni-Curtul; Mus- 

calul, de 4 hect., zo arii, pe 

Miorcani ; Mișolului, de 3 hect,, 

pe Mileanca și Sturzăi, de 3 

hect., pe: Rădăuți. - 

Din numărul total al piraie- 

lor, cele mai principale sunt: 

„Başeul, Bodeasa, Iașanca, Ghi- 

reni, Iznovățul, Negrul, Podriga, 
Volovăţul. 

Vitecultura. — Pe întinsele 

imașe ale acestei plăși se cresc 

un număr de 11306 vite mari 

cornute, 25581 oi, 63 capre, 

3214 cai, 3169 porci. 

Sunt și 1522 stupi. 

Populaţia este de 5838 fa- 

milii, sai 23563 suflete. 

Cult şi Înstrucțiune.— In plasă 

se află 23 biserici, cu 20 preoți, 

34 cîntăreți și 24 pălămari. 

In plășile acum unite Bașeul- 

Prutul-d.-j., sunt 27 școale ru- 

rale mixte şi 2 de cătun care 

aii fost frecuentate în 1899—900 
de 1283 copii. 

Împărjirea administrativă.— 

Plasa Prutul-d.-j. este împărțită
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"în 9 com. rur. Şi 32 sate, cu 2 
Hrgupoare 

1. Bivolele, cu satele : Bivo- 
lul- Mare şi Bivolul-Mic, 

2. Cofușca, cu satele: Co- 
" ţușca, Ghireni-Tăutul, Puţureni 

şi Cotul-Miculinţei. 
3. Darabani, cu satele: Ba- 

giura, Cornești, Darabani, Da- 
rabani tirgușor şi Runcul-Odăei. 

4. Florodiştea, cu satele Crăi- 
„ niceni, Cuzlăul, [orodiştea și 

Slobozia. . 

5. Audeşti-Îfică, cu satul Mior- 
cani. 

6. Mileanca, cu satele: Co- 
dreni, Ghitcăuți, Mileanca și Tă- 

| tărășeni. 

7. AMitocul, cu satele: Bodron, 
Crasnaleuca, Ghiveni-Curt, Hăt- 
căuți şi Mitocul, 

8. Pă/tinişul, cu satele: Griviţa, 
- Ivăncăuţi, Păltinișul şi 'Teiosa. 

9. Rădăuţi, cu - satele: Izno-: 
vățul, Rădăuți și Rădăuţi — tir- 
gușor, 

Este azi unită cu pl. Başeul, 

Prutul-de-Sus, 2/asă, în partea 
de S.-E. a jud. Dorohoiii. 

Se mărginește: la N., cu Ba- 
sarabia, de care se desparte prin 
rîul Prutul, începînd din linia 
de hotar ce desparte moșia O- 
rofteana, din pl. Herţa, de mo- 
șia Hudești și continuînd pănă la 
linia de hotar ce desparte mo- 
șia Hudești de moșia Darabani, 
din pl. Prutul-d.-j.; la S., cu 

„Pl. Coșula, de care se desparte 
prin hotarul moșiilor: Repeni, 
Liveni, Dumeni și Cordăreni, 
despre moșiile : Trestiana, Bros- 
căuţi, Carasa, Miclăușeni, Cor- 
lăteni și Vlădeni, din pl. Coșula ; 
la E., cu pl. Prutul-d.-j., de care 
se. desparte prin hotarul moșii- 
lor: Hudești, Concești şi Gir- 
beni, despre moșiile: Darabani, 
Ghitcăuţi și Mileanca, și cu pl. 

” Bașeul, de care se desparte prin 
hotarul moșiilor: Havirna,: Și 

64245. Marele Diciionar Geografic. Vol. VP 
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poteni și Cordăreni, despre: mo- 
- şiile: Balinţi, Vorniceni și Știu- 
beieni; la V., cu pl. Herţa, de 

„care se desparte prin hotarul 
moșiilor: Hudești, Miculinţi, Su- 
hărăul, Dămileni şi Ibănești, des- 
pre moşiile : Orofteana și Herţa, 
și cu pl. Coşula, de care se des- 

parte prin hotarul moșiilor : Ibă- 
nești și Pomirla, din plasă, des- 
"pre moșiile: Buhaiul și Șendri- 
ceni, din această plasă. 

" Întinderea. Intinderea teri- 
toriului este de ş4751 hect,, 

67 arii, din care 46280 hect., 

22 arii cîmp, şi 8471 hect., 46 

arii pădure. Din acestea: 12915 
hect., 71 arii sunt ale loc. îm- 

proprietăriți după legea din 
1864, iar restul, al proprietari. 
lor de moșii. 

„Suprafaţa. Terenul plășei este 
accidentat, cu înclinarea de la 

N. la S., după cum este scur- 

gerea apelor,.și direcțiunea dea: 

lurilor, Ridicătura cea mat mare 

şi mai înaltă este Măgura-lbă- 

neştilor, 

Solul. Terenul întregei “plăși 
este de calitate bună, conținînd 

mult humus în partea cimpului, 
ceea ce-l face mănos; iar spre 
partea pădurilor, conţine hleiii 
și în unele părți nisip. 

Pădurile. In raport cu întin- 

derea teritoriului, pădurea este 

„destul de întinsă; ea e presă- 

rată în 'rediuri prin diferite lo- 

calităţi și în- trupuri mari pe 

moșiile : Hudești, Suharăul, Ibă- 

neasa și Pomirla, 

Apele. Piraiele ce şerpuesc 
în diferite direcțiuni, iazurile for- 

mate prin stavilarea piriiașelor, 

fintînele, ploile și omătul, pro- 

duc abundență de apă, care sa- 

tisfac cerințele economice agri- 
cole. Din cele 47 iazuri acum 

existente, cele mai principale 
sunt: 

AL-Ghicăi, de 52 hect., 99 arii, 

"pe Havirla ; Cal-Alb, de 45 hect,,   
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85 arii, pe Hudeşti ; Acsintoaei, - 
de 28 hect,, 

Dragulei, de 21 hect., pe Ibă- 
nești; Velniţei, de 181/2 hect,, 

pe Hudești; Doljescu, de 17:: 

hect., pe Cordăreni; Arborea,. 
de 151 hect., pe Suharăul; Vîr- 

navului, de 15 hect., pe Popeni- : 

Başotă; Orbeja, de 14 hect, 

pe Hilişeul-Virnav; Răchiţilor . 
de 11! hect., pe Lozna; Găi- 
năriţei, de 7 hect,, pe Dămi-: 
leni; Morarului, de 8 hect., pe 

Ibănești ; Miclescului, de 7 hect., 

pe Comănești ; -Cristescului, de 

„6 hect., pe Ibănești ; Donicioaei, 
de 4!k 'hect., pe Dumeni, și 

Cristișorului, de 3 hect, pe Dă- 

mileni, ” 

Dintre piraie, cele mai prin 
cipale sunt: 

Bașeul, Concescu, Corobana, 

Ibăneasa, Jijia,  Havirneanca, 

Hlibocul, Langa, Pietrosul, Po- 
driga și Răstoaca. 

Populaţia plășei e de 5867 
familii, sai 21596 suflete, 

Cultul. Numărul bisericelor e 

de 25, deservite de 23 preoți, 

- 29 cântăreţi şi 8 pălămari,." ME 

ÎInstrucția. Pănă la 1885, nu- 

mărul școalelor rurale era de 3, 

conduse de 8 învățători, și fre- 

cuentate de 240 elevi; azi (1899— 

1900) sunt în plășile unite Her- 

ța-Prutul-de-sus 23 școale ru- 

rale mixte, frecuentate de 1402 

copii. . 

Împărțirea administrativă. , 

Plasa Prutul-d.-s. coprinde 6 co- 
mune, cu 37 sate: 

I. Cordăreni, cu satele: Cor- 

- dăreni, Cracalia, Dumeni, Ghin-" 

ghioaia, Grivița-Vechie, Griviţa- 

Nouă,.Liveni-Sofian (Liveni-Vîr- 

nav), Şipoteni, Vircoliciul și Slo- 
bozia. 

2. Havirua, cu satele: Ba- 

linţi, Havirna și Girbeni. 

3. Hudești- Mari, cu satele: 

Alba, Bașeul, Concești, Lupeni 

și Vatra, 

tot pe Hudeşti; i
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"4. Ibănești, cu satele: Cris- 
* tineşti, Dămileni-Cristea (Dămi- 

leni-Cristescu) și Ibănești. 

5. Pomirla, cu satele: Cor- 

jeuţi, Hilișeul-Virnav, Pomirla și 

Popeni. 

"6. Suharăul, - cu satele: Ar- 

borea, Comănești, Lozna, Mle- 

năuți, Plevna şi Suharăul. 

Azi (Igor) pl. Prutul-de-sus 

este unită cu pl, Herţa, 

Pucheni, com. rur., jud. Mușcel, 

pl. Argeșelul, la S.-E. de Cimpu- 

lung, şi la 22 kil. de acest oraș. 

Se compune din 2 cătune: 

- Pucheni și Valea-Largă, cu o 

: populaţie de 1035 locuitori și 

206 case. 
Este situată pe ambele ma- 

luri ale girlei Valea-Largă și 

se mărginește la N. cu munții 

Găvana și Marginca-Domnească, 

la S. și V. cu com. Micloșani 

şi la E. cu com. Riul-Alb, din 

județul Dimboviţa, “şi cu com. 

Bărbuleţul. 
Are :o biserică şi o școală. 

Vite: 456 boi, 594 vaci, 18 

cai, 204 porci, 590 capre și 
- 668 oi. . 

Se întinde pe o suprafață cam 

de: 1250. hect, Din acestea, 400 

--hect, sunt livezi cu pruni, apoi 

- “păduri cu tot felul de lemne. 
- Incomună seaflă: Dealul-Cru- 

"» 6ei, Dealul-Flaştei și Dealul-O- 

mul-Mort, şi munţii Găvana și 
. Marginea-Domnească. 

Girla Valea-Largă, care izvo- 

rește din poalele muntelui Gă- 

" vana,.udă comuna prin centru 

"- şi după ce primește la vale de 

biserică şi şcoală apa Valea- 

- Murgii, care curge din. pădurea 

de lîngă căt. Meișoarele, com. 

Micloşani, se varsă în riul Dim- 

bovița, la căt. Capul-Coastei, 

com. Gemenea, jud. Dimboviţa. 

Pe Valea-Largă sunt 3 fâcae de 

moară, care funcţionează numai 

“pe timpuri ploioase. 
. 
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Trei părți din moșie sunt 

moșneneşti și o parte este dată 

locuitorilor prin împroprietărire 

la 1864; 27 locuitori s'aii îm- 

proprietărit pe moșia Circiuma- 

de-Piatră și 45 pe moșia moș- 

 nenilor Pucheni. 

Budgetul com. e la venituri 

de. 1116 lei și la cheltueli, de 

945 lei. - | 

Are o șosea comunală care 

„o leagă cu Micloșani și un pod 

de lemn pe Valea-Copăcenilor., 

Pucheni, sa/, - făcînd parte din 

com. rur, cu același nume, jud. 

: Mușcel. Aci e.reședința comu- 

nei. Poziţia satului e frumoasă, 

- avind în jurul săă dealuri, livezi 

și păduri acoperite cu tot felul 

de arbori. 

Are o biserică vechie, repa- 

rată și zugrăvită la 1844 de 

preotul Ioan Duhovnicul; o școa- 

lă, frecuentată (în 1899—900) 

regulat de 41 copii, din 141 

copii în virstă de şcoală, află- 

tori în toată comuna, 

Pucheni, 7rz5 de pădure, al'sta- 

tului, în întindere de 150 hect., 

pendinte de comunele. Băteşti 

şi Pucheni, pl. Crivina, 'judeţul 

Prahova, care, împreună cu tru- 

- purile: Bodirlanul (263 hect.), 

Văcăria (25 hect.) și Balota 

- Uoo hect.), formează pădurea 

Gura-Crivăţului. 

Pucheni-Mari, com. rur., jud. 

Prahova, pl. Crivina. 

Se mai numește Rastoaica și 

Răstoeni,. | 

E situată pe loc șes, între 

riul Prahova și iazul Leaotul, 

la 14 kil. de Ploești, capitala 

județului. 

E reședința plăşei Crivina şi 

are un oficii telegrafo-poştal. 

Are o populaţie de .896 lo- 
cuitori, | 

„Sunt „două biserici, una pa-   
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rohială, de zid, în centrul co- 

munci, zidită în 1860 de dece- 

datul căpitan de dorobanţi, Ne- 

culae Dorobanţul, şi terminată, 

la 1861 de soția sa Smaranda 

și fiul ei Iorgu; cea-l'altă, filială, 

situată pe o cîmpie, în partea 

de V., zidită de Chiriac, Neagu 

Bălin și Constantin Dragnea, 

la 1742, Aprilie 2, în zilele lui 

Constantin Nicolae Voevod. S'a 

reparat în 1893 din contribu- 

țiunile locuitorilor. Ambele sunt 
deservite de un preot. 

Are o şcoală mixtă, frecuen- 

tată de 65 băcţi și 11 fete. 

Afară de agricultură, locui- 

torii se mai ocupă cu rogoji- 

năria și olăria. . 

Locuitorii s'ai improprietărit 

parte la 1864, parte la 1879. 

Cei din 1864, în număr de 129, 

s'aii improprietărit pe moșia Pu- 

cheni-Mari ; iar cei din 1879, pe 

moșia statului Pucheni- Mici, 

dindu-li-se la toți cam 250 hect. 

Ei posedă şo cai şi iepe, 123 

vaci, 92 oi, 104 boi, 67 porci. 

Suprafața comunei e de 625 

hect., din care 412 hect. ara- 

bile, ro hect. fineaţă, 63 hect. 

izlaz și restul pădure. 

Comerciul se exercită în co- 

mună de 3 circiumari. 

Budgetul com. e la venituri 

de ş206 lei şi 67 bani și la 

cheltueli, de 3245 lei. | 

Diferite şosele o pun în co- 

municație cu comunele: Petro- 

șani la N.-E., Băteşti la N.-V,, 

Pucheni-Mici la V.,, iar șoseaua 

națională o leagă spre N. 

cu Romineşti și spre S. cu Pu- 

cheni-Moşneni. 

E udată de micul piriiaș 

Pierla, ce o încinge în partea de 

V. și S.; iar în partea de S.-V. 

se află o mică vălcea smircoasă, 

unde crește papură și ţipirig, 

și care se lărgește mult spre 

S.-E., rezervată ca loc de fi- 

-neţe. .
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Se mărginește cu “comuncle : 

Bătești, Pucheni-Mici, Pucheni- 

Moșneni și Petroșani, 

Pucheni - Mici, com. ur. jud, 
Prahova, pl. Crivina, situată pe 
loc șes, la 12 kil. de capitala 
județului şi. la - 2 “kil. de reșe. 
dinţa plășci și formată din satul 
cu acelaș nume. . | 

Are o populaţiune de 64r 
„locuitori; o biserică, deservită 

de un preot; o școală frecuentată 

regulat de 23 copii, din 123 în 

virstă de școală (1899—900). 
Pe lingă agricultură, locuito- 

rii se mai ocupă cu olăria, 

Parte din locuitori sunt Moş- 

neni, parte s'ai împroprietărit 
la 1864 și parte, prin loturi, la: 

- 1892, Ei aii 28 cai şi iepe, 79 
„ vaci, 128 oi, 46' porci. 

Comuna se întinde pe o su- 
prafață de 240 hect, 

Comerciul' se exercită în co- 
- „ mună de 3 ctrciumari. 

Budgetul comunei e la veni- 

„turi de lei 4184, bani 28 şi la. 

. cheltueli, de lei 2386, bani go. 

- E străbătută de șosele care 

„îi înlesnesc comunicaţia spre co- 

munele Pucheni-Mari, Tinosul 

și Crivina, | 

In comună este o movilă, nu- 

mită Cetatea, care,spunelegenda, 
„datează din timpul Tătarilor 

şi în care s'aii găsit mai multe 

unelte: săbii, cuțite și iatagane. 

E udată de un mic piriiaş, 
„numit Pierla, care trece prin 

„partea de N., vărsîndu-se în 
" Prahova. 

Pucheni-Mici, sat. Vezi Pucheni- 

Mici, com. rur,, pl. Crivina, jud. 

Prahova. 

Pucheni - Miroslăveşti, . cozp. 
„Fur pl. Crivina, jud. Prahova, 

„situată pe loc șes, lingă rîul 

- Prahova, la 14 kil. de reședința. 

jud, și la 21/a kil. de a plășei. 
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E formată din satul cu ace- 

laş nume, care are o populație 

de 639 locuitori; o şcoală mixtă 
“cu 42 elevi (1899—900). 

Credincioşii merg la noua și 

frumoasa biserică din com. Pu- 

cheni-Moșneni, la facerea căreia 

aii contribuit și ei bănește, 

Locuitorii în număr de 110 

s'a împroprietărit la 1864, pe 

moşia D-lui Alex. Ioanidis, din 

care li s'a dat 382 hect. Ei 
posedă gr cai și iepe, 76 vaci, 

11 bivoli, 288 oi, 5o porci. 

Tot terenul comunei, cu izlaz 

"și pădure, este de 300 hect. 

Comerciul se exercită în co- 

mună de trei circiumari. 

Budgetul comunei e la veni- 

turi de lei 4633, bani 87 și la 

cheltueli, de lei 2345, bani 60. 

Șoseaua naţională Ploești-Bu- 
curești trece prin comună. 

E udată de rîul Prahova şi 

se mărginește la N. cu com, 

Pucheni-Moşneni, la E. cu Gher- 

ghița, la S. cu Gorgota și la 

V., cu Crivina. 

Pucheni - Moşneni,' comp. rur., 

jud. Prahova, pl. Crivina. 

E așezată pe loc şes, udată 

pe margine de apa Viișoara 

şi se află la 15 kil. de capitala 

“judeţului şi la 2 kil. dea plășei. 

"E formată din satul cu a- 

celași nume, avind o populaţie 
de 746 locuitori. 

Sunt 2 biserici, una con- 

'struită la 1884 și a doua, care 

e capela cimitirului, avînd urmă- 
toarea inscripţie: 

Această sfîntă şi Dumnezeiască bi. 

serică ce prăznueşte hramul Sf,. Erarh 

Nicolae, făcută de obștea locuitorilor, 

» în zilele Domnului nostru Ion G. Ca- 

ragea, al “Ţăre! Romîneşti, 1818, No- 

embre 10. 

Ambele bisesici sunt deser- 

vite de doi preoți. 

Școala, mixtă, a fost fre- 
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cuentată' în  1899— —90o' de 46 

"copii. . . .. 

Locuitorii din comună, pe: 
lîngă agricultură, se mai ocupă 
și cu fabricarea de rogojini. Ei 

desfac produsul. muncei lor. la -. 

oraşele Ploești și Bucureşti. . 

15 Icuitori sunt moșneni, 

iar 80 s'aii împroprietărit la 

„1864 “pe moșia celor 15 moș- 

neni, dîndu-li-se 204 hect. .Ei 

„_aă 57 cai și iepe, 212 boi, 93 

vaci, 9 tauri, 48 viței și:230.0i. 

Suprafața com. e de, 288 hect. 

Comerciul se exercită de ş 
cîrciumari şi un băcan. 

Budgetul com. e la venituri 

de 7536,36 lei și la cheltueli, 
„de 3092. lei. 

“Pe lîngă şoseaua naţională 

București-Ploești ce străbate co- 

muna, mai € o şosea. vecinală 

ce o pune în. legătură. cu com. 
Pucheni-Miroslăveşti. 

Riul Vitioara străbate mar- 
ginea comunei, trece prin. mij- 

locul izlazului de pășune şi se 
varsă în Prahova, la Buda-Pa- 

lanca. 

Pucheni şi Băteşti, moşiă ale 

statului, pendinte de mănăs- 

tirile Znagovul și Țigănești, jud. 

Prahova, 

Pucioasa, stație de dr-d.f., jud. 
Dimboviţa, pl. Ialomiţa, căt, 

Șerbănești - Podurile, pe. linia 

Tirgovişte - Pucioasa, pusă în 

„circulație: la 27 Maia 1894. Se 

află la 7 kil. de staţia Lăcu- 
leţe, stația cea: mai apropiată. 

Inălţimea d'ăsupra nivelului Mă- 

rii e de 394.77. Venitul aces- 
tei stații pe anul 1896 a fost 

de 89712 lei,.ş bani. 

Pucioasa, stație balneară, si- 

tuată aproape de satul Șerbă- 
nești, com. Șerbăneşti-Podurile, . 

“ plaiul Ialomiţa, jud. Dîmboviţa. 

Are 'o populaţie de 4500 locui-
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tori. Numele localităţei s'a luat 

- de la apa minerală numită Pu- 
cioasa. 

Sub acest nume se desem- 

“nează şi stațiunea balneară Pu- 
cioasa, care ar fi trebiit să 

poarte numele satului Șerbă- 

neşti, din care face parte. 

Longitudine estică 250.25, 

latitudine nordică 4506” și alti- 

tudine la gară, de 394 m. 

„Această stațiune se află la 

20 kil. de oraşul Tîrgovişte cu 

care este legată prin o linie 

ferată, 

Descoperirea acestor ape se 

datorește unui medic militar 

rus la 1828, cînd se și con- 

-Struiră nişte barace ceva mai 

sus de izvoare, 

In cartea sa publicată în 1837, 

doctorul Episcopescu zice des- 

pre aceste ape: La Șerbănești 

sunt 6 izvoare, cel mai sus mai 

însemnat și cu puţin fier și pă- 
cură. 

La 1873, la Expoziţia din 

Viena, s'a trimis ape minerale 

de la Pucioasa, analizate de 

d-l dr. Bernard și ast-fel s'a 

început a se cunoaște puțin în- 

semnătatea lor. 
Consiliul judeţean a cum- 

părat în 1875 un loc, pe care 

în 1888 s'a construit un pavilion 
pentru petreceri. 

În 1879, arhitectul Kertsch 

din Galaţi fusese însărcinat cu 
executarea planurilor pentru un 

stabiliment de băi, cît şi cu 

captarea apelor și instalarea 

mașinelor. Această lucrare a 

rămas şi pănă astă-zi în stare 

de proiect, 

In 1892—04, sa făcut mult 

pentru înfrumusețarea acestei 

stațiuni balneare, 

Izvoarele principale sulfuroase 

sunt în număr de trei, din cari 

două pentru băi şi unul pentru 

băut; puţul de unde izvorește 

apa pentru băi are 6 metri   
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adincime, iar debitul apei este 

de 4 m. c. pe oră. 

Apa pentru băi este adusă 

în butoaie, iar băile se fac de 

către pacienţi. la locuinţele lor, 

în casele ce țin cu chirie de la 

locuitori, 

Temperatura apei pentru băi, 

în puț, e de 11! C., pecînda 

aerului e de 23%C.; iar tem- 

peratura apei din izvorul de 

băut e de 16%C, 

D-l dr. Bernard a făcut în 

1886 analiza himică a acestor 
ape: 

Constitutivele minerale fixe 

reprezintate prin sorgintele 4, 

5; 6 și 8 în un litru de apa, 

sunt următoarele: 

Sulfidrat de calciu, 0,0782 

Hyposulfit de calciu, 0,0066 

Sulfat de stronţii, 0,0376 

> > sodiu, . . 0,0315 

> » calci . ; 0,7629 

Clorură de potasiii . 0,0053 
> > sodiii. . 0,0458 

Carbonat de mag. . 0,0299 

> > calciii 0,1620 

Silice, , 0,0081 

Fer peroxid. ...,. 0,0004 

Mangan. peroxid . . 0,0003 

Materii organice. . , 0,0504 

Hidrogen sulfurat. . 452 c.c. - 
Acid carbonic liber. 809 c.c. 

Acid carbonic comb. 222 c.c. 

Fac parte din clasa apelor 

sulfuroase hepatice forte. 

Similare apelor minerale de 

la Pystian din Ungaria şi Te- 

plitz din Boemia. 

Apele de la Pucioasa sunt 
indicate contra reumatizmelor 

articulare, chronice şi muscu- 

lare, paraliziilor, la sifilis, hemo- 

roide, scrofule, limfatizm, der- 

matoze şi leucoree. : 

Tot la Pucioasa se fac băr 

cu apă iodată de la Vulcana. 

Excursiuni se fac la Bez- 

deadul unde este «malul ce ră- 

sună> și unde ecoul repro-   
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“ duce exact o scară vocală, 

apoi la Petroşiţa, Vulcana, Mă- 

năstirea - Banului,  Mănăstirea- 

Dealului, fondată de Radu-cel- 

Mare în secolul al XV-lea, la 

Lăculeţi, etc. 

In 1895 aii fost 323 bolnavi; 

în 1896, 494; în 1897, 343; 
în 1898, 411; în 1899 aii fost 

439 bolnavi. 

Pucioasa, sorginte de apă mi- 

nerală, în jud. Buzăi, comuna 

Finţeşti, în viea statului Musta- 

giul. Conţine mult sulf. 

Pucioasele, zzaaf:, în jud. R..Să- 
rat, plaiul Rimnicul, com. Jitia, 

în partea de N. a comunei. Ai . 

2 virfuri principale: Pucioasele- 

Mari şi Pucioasele-Mici. Sunta- 

coperiţi cu păduri și pășuni; vara 

se fac aci multe stine de oi. 

Pucioasele, ziriă, în jud. R.-Să- 

rat, plaiul Rimnicul, com. Jitia; 

izvorește din muntele Ştejicul- 

Mare; curge d'alungul munţilor 

Pucioasele, și după un curs 

repede de vre-o 4 kil. se varsă 

în piriul Rîmnicelul, pe partea 

dreaptă. 

Puciosul, 7svoare minerale sul- 

Juroase, lingă piriiașul cu a- 

celași nume, 'jud. Neamţu, com. 

Tazlăul, pl. Bistriţa. Se mai nu- 

mește și Puturosul. 

Puciosul, zîriz, în jud. Suceava, 

com. Mădeiul (2 kil.); izvorește 

de sub Bitca-Lacurilor şi se 

varsă în Bistriţa în dreptul sa- 
tului Mădeiul. 

Puciosului (Vălceaua-),vâ/cea, 

între comunele Măgureni și Pra- 

hovița-d.-j., plaiul și jud. Pra- 

hova, ce se varsă în riul Praho- 

vița, între aceste două comune. 

Pe cursul ci se găsesc izvo- - 

raşe cu apă de pucioasă,
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-FUENI: . 

-Pueni, co. 7ur., jud. Vlașca, pl. 
- Marginea, compusă din cătunele 

Prundul-Comenei, Flămînda -și 

Pueni și situată la extremitatea 

„SSV. a județului, pe malul 
Dunărei, în marginea județului 

- despre Ilfov, la 42 kil. de Bu- 
- cureşti, la 31 kil. de Giurgiii, la 

-34 Ril. de Stănești, reședința 

plăşei, şi la 12 kil. de stația Bă- 
. neasa, a liniei ferate Giurgiu. 

„București, 

Are o biserică, zidită la anul 

1858 de fostul arendaș al mo- 

şiei Ioniţă Padiu, dependinte de 
parohia Pietrele şi deservită de 

1 preot, 1 dascăl și 1 paracliser; 
o şcoală mixtă, condusă de un 

învățător şi frecuentată de 12 

fete și 25 băeți; 3 cîrciumi și o 
prăvălie de manufactură. 

Vite: 300 boi, 6 bivoli, 106 

cai, 820 oi, 10 capre $ și 106 ri- 
mători. 

Budgetul com. e la venituri 

de 3475 lei, 47 bani şi la chel- 
tueli, de 3714 lei, şo bani. 

Prin comună curge Comasca, 
o ramificație a Dunărei, înce- 

pind de la locul numit Malul- 

Roșu și vărsindu-se în iezerul 

Greaca din Ilfov. Apoi sunt: 
Valea-Barbului, Valea- Nucilor, 

- Valea-Neâgră, Izvorul- Nuntului, 
Izvorul-Tiriitoarea și Fîntîna- Ho- 

ților. 

Are o pădure, compusă din 

„două trupuri: Pruntul-Comenei 
care ținea de Comana și Pueni. 

O şosea duce din comună la 

stația Frătești. 

Aci se lucrează multe rogo- 

-jini, din papura care crește pe 

bălți, rogojini cari se vînd la 
Giurgiu și București, 

Pueni, saf. Vezi Stănești, sat, 

jud. Dorohoiii, com. Tureatca, 

pl. Berhometele. 

__ Pueni, cătun, pendinte de com. 

Pueni, pl. Marginea, jud. Vlașca,   
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situat pe.. coasta Dealului-Du-. 

nărei, la S.S..-E. plăşei şi jud. 

Proprietate a statului, fostă a 

mănăstirei Sf. Gheorghe-Noii. 

Suprafaţa moşiei e de 5400 
hect., din care s'a dat la 140 

locuitori împroprietăriți la 1864 

după legea rurală 420 hect, 

Are o pădure de 770 hect. 

şi alta de stejar de 696 hect,, 

bălți, arături, izlaz şi fineţe, în 

întindere de 2514 hect. 

Ține de ocolul silvic Giurgii. 

Venitul moșiei este de lei 

15300. 

Are o biserică și școală. 

Pueni, cătun, pendinte de com. 

Preajba, pl. Glavaciocul, județul 
Vlașca, situat pe partea stingă 

a Glavaciocului. Aci a fost mai 

înainte reședința subprefecturei 
Glavaciocul. 

Pueni, &a/ză cu peşte, pe pro- 
prietatea statului Pueni, pl. Mar- 

ginea, jud. Vlașca; se alimen- 
tează din revărsările Dunărei. 

Pueşti, com, 7ur., în jud. R.-Să- 

rat, plasa Grădiştea, pe malul 
stîng al riului R..Sărat. 

E aşezată în partea E. a jud., 

la 14 kil. spre E. de orașul 

- Rîmnicul-Sărat, şi în cea N. a 
plășei, la 27 kil. spre. N. de 
Grădiştea-d.-s., reşedinţă plășei. 

Comune mai apropiate sunt: 

Nicolești, la 1 kil.; Măcrina la 

3 kil.; Bălești, la 6 kil. și Cio- 
măşti, la 12 kil. 

Se mărginește la N. cu Bă- 
leşti, la E. cu Nicoleşti, la S. 

cu Măcrina, despărţindu-se de 
- amîndouă prin riul Rîmnicul și 

la V. cu Voetinul. 

Riul Rîmnicul-Sărat o udă la 
S., curgînd de la V. la E. 

„E formată din cătunele: Pu- 

ești-d.-j., reședința, la E. și Pu- 

ești-d.-s., la V., cu o populație 

-. de 1100-suflete.   

PUEȘTI. 

Suprafaţa comunei e de 4620. 
hect., din care 50 hect. vatra | 

- comunei, 250 hect. ale locuito- 
rilor, 

rilor, 

Are 2 biserici: una în căt. 
Puești-d.-j., cu hramul Sf. Gheor- 

ghe, zidită în 1840 de Anastase 

Dedulescu, cea-l'altă în cătunul 
Puești-d.-s., cu hramul Sf. Im- 

părați Constantin și Elena, zi- 
dită în 1874 de Mărgăritescu, 

soția sa Elena, fiul lor Ştefan 

4320 hect. ale proprieta- 

şi locuitorii, ambele deservite 

de 2. preoți și 2 cîntăreți; o 

şcoală mixtă, condusă de 1 în- 

vățător și frecuentată de 45 

elevi. 

Locuitorii posedă: 20 plu- 

guri; 1 mașină de treerat; 650 

boi, 300 vaci, 300 cai, 1120 

oi, 4 capre, 506 rimători. 

Comerciul constă în importul 

de coloniale, brașovenii, ţesături 

și în exportul de cereale și vite. 

Trausportul se face prin gara 
Rimnicul-Sărat, 

Căi de comunicaţie sunt dru- 
murile vecinale spre: Nicolești, 

Măcrina-Ștubei, . Foteni - Rimni- 
cul-Sarat, Bălești și Ciorăști. 

“Budgetul com. e la venituri 
„de 56094 lei, 77 bani, şi la chel- 

tueli, de 3520 lei, 59 bani. 

Pueşti, com. nur. şi tîrgușor, în 
jud. și plasa Tutova,.la 25 kil, 

spre N.-V. de orașul Birlad, pe 

piriul cu acelaşi nume. 

Are o populaţie de 863 lo- 
cuitori; 209 case; 6 biserici; 

o şcoală în Puești-Tirg, frecu- 

entată de 103 copii (1899— 

900) şi una în Gilteşti, frecu- 

entată regulat de 13 copii, din 

35. înscriși; un oficii poştal ru- 

ral; o moară cu vapori. 
Tirgul formează com. (com. 

Pueşti) cu cătunele: Pueşti-Sat, 

Strîmba, Bărtălușul, Gura-leze- 

rului, Ruși, Giltești şi Rotari. 

Viea se cultivă pe o.supra-



PUEȘTI 

"față de 113,50 hect. Locuitorii 

cultivă și gîndacii de mătase. 

„ Comerciul se face de 96 per. 
soane. _ 

" Pe aici trece șoseaua jude: 
țeană Birlad-Bacăă. 

Pueşti, sa/, în jud. şi pl. Tutova, 
com. Puești, spre V. de tîrgu- 
şorul Puești. Are 578 locuitori 
şi 147 case. 

Pueşti, saz, făcînd parte din com. 
rur. - Mărgineni, pl. Cerna-d.-j., 
jud. Vilcea. Are o populaţie de 
395 locuitori. 

Pueşti-de-Jos, sas, în jud. R.- 
„Sărat, pl. Gradiștea, cătunul de 
reședință al com. Puești, așezat 

pe rîul Rimnicul, spre E. Are o 
suprafaţă de 35 hect., cu o po- 

pulațiune de 275 familii, saii 709 

suflete; o biserică și o școală. 

Pueşti-de-Sus, sa/, în jud. R.-Să- 

rat, pl. Gradiștea, com. Puești, 

- așezat.pe malul stîng al rîului 
Rîmnic, la 5 kil. spre V. de căt, 

“de reşedinţă. Are o întindere 
de 70 hect., cu o populaţie de 

84 familii, sai 324 suflete. 

Pufeşti, com. rur., în jud. Putna, 

pl. Răcăciuni, situată în josul 
Domneștilor, pe malul rîului Si- 
retul, la.33 kil. de capitala jud. 

Se compune din căt.: Cio- 
rani și Pufeşti, reședința com. 

Are o populaţie de 356 familii, 
saii 1308 suflete; 2 biserici pa- 
rohiale, una cu hramul Inălţarea 

- Domnului, în căt. Pufești și cea- 
Valtă, cu hramul Sf. Nicolae, în 

Ciorani; o școală mixtă, fre- 

cuentată de 21 copii. 

Intre Pufești și Ciorani se 
varsă piriul Caregna în rîul Si- 
retul, 

- Budgetul com. e la venituri 
"de 5572.37 lei şi'la cheltueli, 
de:5557.50 bani. .. 
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Locuitorii posedă: 112 pluguri 

de lemn şi 2 de fier; 350 boi, 

280 vaci, 9o cai, 655 oi și 130 

porci. | 

Industria şi comerciul se exer- 

cită de 8 persoane. 

Satul Pufeşti este foarte vechită. 

În anul 1683 el e pomenit de 

Amira în cronica sa, unde vor- 

beşte de fugărirea lui Buhuș 

Hatmanul de către Cazaci, pe 

cînd se încerca să pătrunză în 

palatul din Domnești, unde era 

ascuns Duca-Vodă. 

Pufeşti, că/uu, în com. cu același 

nume, jud. Putna, pl. Răcăciuni, 

situat în josul Domneștilor, pe 

malul Siretului și străbătut de 
piriul Caregna. 

Are o biserică parohială, cu 

hramul Inălţarea Domnului. 

Pufeşti, stație de dr-def., jud. 

Putna, pl. Răcăciuni, com. Pu- 

feşti, pe linia Mărășești-Bacăii, 

„pusă în circulație la 13 Sept. 

1872. Se află între staţiile Mă- 

răşești (14.7 kil.) și Adjud (10.9 
kil.). Inălțimea d'asupra nive- 

lului Mării, de 82,52 m. Veni- 

tul acestei stații pe anul 1896 

a fost de 105553 lei, 40 bani. 

Pufeşti, zarohie, în com. cu a:- 

celași nume, pl. Șușiţa, jud. Putna, 

avind o biserică parohială, cu 

hramul Inălțarea Domnului, 

Puful, ziriz, jud. Bacăii, pl. Tro- 

tuşul, com. Tirgul-Trotuşul, care 

izvoreşte din muntele Bota-Pu- 

fului: şi curge aproape de hotar 
- spre Transilvania, vărsîndu-se pe 

stînga Slănicului. La acest punct, 

comisiunea de delimitare (1 887) 
a iuat o hotărire, care a fost con- 

sfințită şi de convențiune în fa- 

voarea Rominiei, revenindu-i a- 

cesteia 692 hect. S'a prelungit 

atunci frontiera din muntele Șan- 
drul-Mare în valea piriului Cheș-   

" PULUL-GÎȘTII - 

cheș pănă la confluența acestuia - 

cu Slănicul, mai la V. de văr- 

sarea Pufului. ” 

Puful-Mare, 247/ «de munte, jud. 

Bacăiă, pl. Trotușul, com. Tir- 

gul-Trotușul, din culmea Slăni- 

cului, lingă muntele Bota-Pufu- 
lui, 

Puful-Mic, 247 de munte, jud. 

Bacăii, pl. Trotuşul, com. Tirgul- 

Trotușul, din culmea Slănicului, 

situat în spre N.-V. de băile 

Slănicul. De pe poiana din 

virful acestui munte, vederea 

spre băile Slănicul şi spre în- 
treaga vale a' Slănicului este 

- foarte frumoasă. 

Puieşti. Vezi Puești. 

Puiul, /ac, în partea centrală a 

pl. Sulina şi cea de E. a com. 

rur. Cara-Orman, jud. Tulcea. 

Comunică cu lacurile Puiulețul 

și Roșul. Are o formă triun- 

ghiulară neregulată și o întin- 

dere de 300 hect. E inconju- 

rat numai cu stuf. Conţine pește 

mult și de o bună calitate. 

Puiul, ziriz, jud. Roman, ce curge 

prin pl. Siretul-d..j., com. Ho- 

ciungi ; desparte satele Hociungi 

de Ciocănești şi la satul Porcești 

se varsă în piriul Poarca pe : 
dreapta. 

Puiul-Giştii, îusw/ă, în Dunăre, 

jud. Constanţa, pl. Hirşova, com. 

urb. Hirşova, situată în partea 

de V. a pl. şi cea de N.-V. a 

com., la locul unde se desface 

girla numită Privalul-Buazului- 

Tair şi numită ast-fel pentru că 

se află lingă insula mai mare, 

numită Gisca-Mare. Are o lun- 

gime de 1 kil., o lărgime de 

100 m. şi o întindere de 1ş 

hect:, improductivă, fiind aco- 

perită cu pietriș şi nisip... .



. PUIUL-STRIMBULUI 

Puiul-Strimbului, zusu/ă, în Du- 

năre, jud. Constanţa, pl. Silis- 

tra-Nouă, pe teritoriul com. rur. 

Oltina, în partea .de N. a pl. 
şi cea de N.-E. a.com. Are o 

„formă lunguiaţă, o lungime de 
1200 m., o lărgime de 100 m. 
şi o întindere de 30 hect. 

Puiuleţul, /ac, jud. Tulcea, avind 

- 290 hect. și o formă triunghiu- 
lară, în partea centrală a pl. 
Sulina și cea de E. a com: 
Cara-Orman, lingă grindul cu 
același nume. Conţine pește. 

Pulpă (Piriul- -lui-), zârîz, jud. 
Suceava, izvorește de sub Po- 

iana-Frasinului, curge mai în- 

tăii sub numele de Magazia, 
apoi trece prin satul Probota, 

„străbate . Balta-Colacului și după 
ce a udat com. Dolhasca pe o 

lungime de 4!/2 kil., trece în com. 

Lespezi, sub numele de Pirtul. 

Probotei şi se varsă în Siret la 

locul numit Zăton. 

Are de tributari pe dreapta 
pîriul  Budeanul și .. Pirîul- Ra- 

- cilor, iar din stînga p. Coptul, 

Punar-Orman-Ceair, za/e, în 

.. jud. Constanţa, pl. Silistra-Nouă, 

pe teritoriul bulgăresc al com, 

- zur. Ese-Chioi; se desface din 

poalele nordice ale dealurilor. 
Chiucic-Cainardgi ; se îndreaptă 

„spre N. într'o direcţie generală 

de la S.E. spre N.-V., numai 

“prin: păduri, printre dealurile 
-. Pinirlic-Bair şi Tiumbet-Bair: in: 

tră în jud: Constanţa de la kil. 
3, spre E. de. pichetul No. o, 

..brăzdează partea sudică a plășei 
şi cea estică a comunei, şi se 

unește cu valea: Chilege-Ceair 

... spre a forma valea Begene-Ceair, 

ce se deschide în valea Ese-Chioi. 

Punga (Dărbăceşti), căzu al 

com. Trestia, jud. Buzăi, cu 

3. 320.locuitori și 60 case,   
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Punga, pichet, jud. Putna, la con- 
finele Ţărei cu Transilvania. 

Pungeşti, com. rur., în partea 
de V. a plășei Racova, jud. 
Vasluii, la 30 kil. de orașul 

Vaslui. E reședința plășei. E si- 

tuată pe șesul Racovei, Dealul- 
Pungeştilor și pe ramificațiunile 
și văile formate din alte dealuri, 

între comunele: Cursești, Li- 

pova, Girceni şi Doagele. E 
compusă . din satele: Pungești 
(tirgușor), Pungești (sat) și Dum- 

brăveni, pe o suprafață de 2308 
hect., din care 569 hect. pădure 
și 1530 hect. loc de cultură, 

finaț, îmaș ale proprietăţei, iar 

778 hect. ale.locuitorilor, cu 54 
hect. vie, . 

__ Are o populație de 597 fa- 

milii, sai 1709 suflete; 2 bise- 
rici şi un paraclis, deservite de 

2 preoţi și 3 eclesiarhi;.2 școli, 
2 mori cu vapori și 14 cîrciumi. 

Comerciul se face de 12 per- 
soane. 

Vite : 1316 vite mari cornute, 

3 bivoli, 274 oi, 154 cai, 62 

capre și 136 rimători, 

Budgetul comunei e de 14864 

lei la venituri şi de 14048 lei, 

73 bani, la cheltueli. 

Locuitorii posedă: 82 plu- 
guri și 85 care cu boi, 10 că- 

ruţe cu cai și 293 stupi. 

Pungesti, fîrgușor, în jud. Vas- 
luiă, pl. Racova, asezat în par- 

tea de E. a com., pe șesul văiei 

Racova. Prin marginea tirguşo- 

rului trece piriul Racova. 

Are o suprafață de 1796 hect., 

din care 569 hect. pădure și 

961 hect. loc de cultură, finaţ, 

imaș ale proprietăței, iar 266 

" hect. ale locuitorilor, cu o po- 

” pulație de 250. familii, sai 1153 
suflete. 

Este reședința com., a jude- 

cătoriei ocolului Racova şi a 

 subprefecturei,   

" “PUNGHINA 

Are o şcoală, înființată la 1861, 
frecuentată de 46 elevi; o bi- 

serică, făcută de Beizadea Ni. 

colae Șuţu, deservită de 1 preot 
şi 1 eclesiarh, un paraclis ; două 

mori, una cu vapori, și ceal'aită 

cu cai; mai multe sinagogi şi 

14 cîrciumi, 

Locuitorii posedă: 60 pluguri, 
50 care cu boi, 5 căruțe cu cai, 

949 vite mari cornute, 3 bivoli, 
146 oi, 49 capre, 133 cai, 109 - 

rimători ; 93 stupi. | 

In partea de E. a tirgușorului 

Pungeşti se află 2 izvoare de 
ape minerale, conținînd 'iod și: 
pucioasă, şi ambele folositoare 

contra reumatizmelor. . , 
Spre S.-E. de tîrguşor, la o' 

depărtare cam de 6 kil., se află - 

locul numit Țintirimul-lui-Vodă, 

unde se zice că aii fost îngro- 
pați acei: căzuți în războiul de 

la Valea-Racovei; iar în partea 

de S.-V. este cimitirul morţilor 

de holeră de la 1866, 

Pungeşti, sas, în jud. Vasluii, 

în partea de V. a tîrgușorului 

Pungești, cu care formează un 

trup. Vezi Pungeşti, tirg. 

Punghina, cos. rur. și saț, în jud. 

Mehedinţi, pl. Cimpul, la so kil, 

de orașul Turnul-Severin, situată 

"pe malul rîului Drincea. Satul 
formează com. cu cătunul Pro- 

topopeşti, avînd 1700 locuitori 

şi 271 case. 

Are o biserică, deservită de 

I preot și 1. cîntăreţ; o școală, 

condusă de 1 învățător, frecuen- 

tată de 49 elevi (1899—9o0o); 
2 cîrciumi, - 

Locuitorii posedă: 40 pluguri, 

61 care cu boi, 18 căruțe cu 

cai; 800 vite mari cornute, 48 

cai, 800 oi, 6şo rimători ; 40 

stupi. .. . : 

Are o șosea care o leagă de 

șoseaua Cujmirului; 
Budgetul com, e la- venituri
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PUNGILOR '“(MOVILA-) 

de 4346 lei, iar la cheltueli, de 
3260 lei. 

Pungilor (Movila-), pz0;7ă, spre 
S. de satul Drăgoești, pl. Mos- 
tiştea, jud. Ilfov, înconjurată la 
S. de pădure și la E. de băl- 
tace, 

Puntea-de-Greci, com, rur., în 
jud. Dimboviţa, pl. Cobia, si- 
tuată pe cîmpia numită Valea. 
Neajlovul, la 8 kil. spre S. de 
Găești, pe malul stîng al rîului 
Neajlovul. 

Are o populaţie de 686 lo- 
cuitori; o biserică; o școală. 

Se invecinește cu comunele: 
Greci la E., Morteni la V., Io- 
nești la N. și Răscăeți, din jud. 
Argeș, la S., despărțindu-se de 
toate prin cimpii și unindu-se 
prin șosele vecinale-comunale. 

Puntea-Găinei, vâ/cea, ce stră- 
bate N.-V. com. Cornăţelul, pl. 
Oltul-d.-s., şi se varsă în Va- 

_ lea-Gugului. 
Această vălcea, prin poziţiu- 

nea ei, spune legenda, servea 
- de ascunzătoare locuitorilor şi 
călugărilor de la schit, pe tim- 
pul cînd Turcii saii Muscalii în- 
trai în țară și o prădaii, 

Puntişeni, com. rur. și sat, în 
jud. Tutova, pl. Simila, spre 
N.-E. de orașul Birlad, pe pi- 
rîul Buga. 

Satul formează com. Puntișeni 
cu cătunele: Rădești, Chițcani 
și Pirveşti, avind o populaţie 
de. 1012 locuitori și 255 case. 

Se cultivă viea pe o suprafaţă 
de 32,75 hect. şi livezile cu pruni 
pe o suprafață de 23,75 hec- 
tare. 

Locuitorii se ocupă pe lingă 
agricultura și cu olăria, fierăria 
şi butnăria, 

Comerciul se face de 12 per- 
soane. 

  

  

Are o școală mixtă și 4 bi- 
'serici, 

Veniturile com. suntde 71501. 

Puntişeni, moșie nelocuită, lingă 
satul cu acelaşi nume, jud. Tu- 
tova, proprietatea statului, a- 
rendată cu 4100 lei anual. 

Puntișeni, pădure a statului, în 
întindere de: 65 hect., lingă sa- 
tul cu același nume, jud. Tutova. 

Puntul-Bistriţa, Pădure, în în- 
tindere de 20 hect., făcînd parte 
din pădurea Băbeni, pl. Otăsăul, 
jud, Vilcea. 

Pupăza, jud. Ilfov, pl. Olteniţa. 
Vezi Noua-Văcărească, 

Pupăzeni, saz, în jud. Ialomiţa, 
pl. Cimpului, pendinte de com. 
Alexeni, situat pe malul stîng al 
pîriului Sărata, la vărsarea aces- 
tui pirii în riul Ialomiţa și lipit în 
partea de V. de satul Alexeni. 
Lingă Pupăzeni se afla satul 
Baldovenești, care prin creșterea 

populațiunei, s'a unit cu Pupă- 
zeni formînd un singur sat. 

Are o biserică, deservită de 
un preot şi doi cîntăreți, 

Pe partea de N. a satului 
trece calea judeţeană Slobozia- 
Urziceni. 

Pupăzeni, sa4, în jud. Tutova, 
pl. Corodul, com. Bălăsești, spre 
S.-E. de satul Bălășești. Are o 

„populaţie de 321 loc. şi S1 case. 

Purani, căzun, în jud. Teleorman, 
pl. Marginei, pendinte de com. 
Pielea. Are o populaţie de 400 
suflete. Este foarte vechii, men- 
ționat şi în tabloul comunelor 

„din anul 1741, și de Dionisie 
Fotino. “Ținea mai înainte de 
jud. Vlașca, pl. Frăsinetului, 

Purani, sai Bujor, trup de moşie 

    

  

nelocuită, jud. Vlașca, pl. Margi- 
nea, fostă proprietate a familiei 

„ Lapati, trecut în posesia Princi- 
pelui Știrbei la 1856, cînd s'a 
întrupat cu moșia Pietroșani. 

Purani-de-Jos, sai Cotorani, 
cătun, pendinte de com. Blejești, 
jud. Vlașca, fostă proprietate a 
statului și care înainte de secula- 
risare ținea de mănăst. Sf. Gheor- 
ghe. Azi s'a vindut numai locul 
de arătură d-lui Grăjdănescu; 

Suprafața moșiei fără pădure 
e de 560 hect. S'a dat la 25 lo- 
cuitori împroprietăriți la 1864 
o suprafață de 130 hect. 

Pădure rămasă pe seama sta- 
tului este de 251 hect.,ţinind de 
ocolul silvic Cirtojani. 

E departe de Giurgiu de 68: 
kil., şi de București, de 60 kil. | 

Venitul anual al moșiei e de 
3600 lei. 

Prin cătun trece valea Glava- 
ciocul. 

Purani-de-Sus, cor. rur., com- 
pusă din Purani-d.-s, și Buteşti, 
pl. Glavaciocul, jud: Vlașca, si- 
tuată pe coasta dealului apei 
Glavaciocul, care trece prin vale 
în marginea satului. Departe de 
Bucureşti de 60 kil., de Giurgiu 
de 70 kil. și de Obedeni, reșe- 
dința plășei Glavaciocul-Neajlo- 
vul, de 21 kil. 

E proprietate a statului, fostă 
a Mitropoliei. 

Are o populaţie de 1757 su-. 
flete ; 2 biserici, din care una, 
cu hramul Sf.Voevozi, cu 2 preoţi 
și 4 cîntăreţi, constitue parohia 
Purani, cu cătunele Buneşti, Tur. 
nescu - Bulaciul și Slăvești; o 
școală mixtă, condusă de un 
învățător, frecuentată de 14 copii. 

Purani-de-Sus sai ai-Mitro- 
poliei, căzuu, pendinte de com. 
cu același nume, pl. Glavaciocul, 
jud. Vlașca, situat pe deal și pe
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_valea Glavaciocul. Aparține sta- 
” tului și, înainte de secularizare, 
ţinea de Mitropolie. 

Are o suprafaţă de 2500 hect. 
S'a dat în 1864 la 70 locuitori, 
împroprietăriți după legea ru. 
rală, o suprafață de 304 hect. 
S'a mai dat la 1882-la 10 în- 
surăţei şi o şcoală, o suprafață 
de 64,15 hect, 

Pe moşie este:o pădure de 

stejar în suprafaţă de 529 hect, 
(Vezi com. Purani-d.-s.). 

Purani-Sf. Gheorghe, sai Co- 
torani, cătun, pendinte de com. 
Blejeşti, jud. Vlașca, (Vezi Co- 
torani). 

Purcarul, căzu, al com. Muscu- 

leşti, pl. Gilortul, jud. Gorj, si- 

tuat pe valea cu același nume 
"şi în parte despre V. a cătunului 

Musculeşti. , 

Are o suprafață de 289 hect., 
din care: 9o hect. pădure, 9o 

hect. arabile, 100 hect, finețe, 

4 hect, vie și 1 hect. izlaz, 

o populaţie de 40 familii, saă 
140 suflete. 

Locuitorii sunt impămtnteniți 

după legea rurală. Ei posedă: 
7 pluguri, 13 care cu boi, 1 că- 
Tuţă cu cai; 70 vite mari cor- 

nute, 4 cai, 200 oi, 25 capre 

şi 40 rimători, 

Comunicaţia în cătun se face 
prin şoseaua județeană ce trece 

prin com. Musculeşti, și prin alte 
drumuri ordinare, 

Purcarului (Vălceaua-),vă/cea, 
ce străbate partea de N. a com. 

Brebu, jud. şi pi. Prahova. 

Purcarului (Valea-), sai Pur- 
. cărea, va/e. Incepe din preajma 

comunei Izvorul-d.-j., jud. Ar- 
geş; trece pe linga marginea căt. 

Purcăreni, al com. Slobozia-Trăz- 

nitul, jud. Teleorman, și merge 
pănă în Valea-Teleormanului, în 

(4245. Jarela Diclimar Geografic. Vol, Y. 

  

  

apropiere de căt, „Dobreni. Prin- 
tr'însa curge un pîriiaș care vara 
seacă. 

Purcăreanca, saţ, făcînd parte 

din com. rur. Purcăreni, pl. Riul-. 
Doamnei, jud. Mușcel. 

Are o populație de 165 lo- 

cuitori. | 

Cade în centrul comunei Pur- 

căreni, pe malul drept al riului 

Doamna și este udat prin cen- 
tru, de la V. la E., de gtrla cu 

același nume. 

Biserica, cu hramul Sf. Ni- 

colae și Sf. Gheorghe, s'a zidit 

între anii 1766—1770. 

Purcăreanca, zădure, supusă 

regimului silvic, jud. Mușcel, pl. 

Riul-Doamnei, com. Purcăreni, 

în întindere de 650 hect., com- 
pusă din stejar, fag și carpen. 

Purcăreanca, gîrlă, jud. Muş- 

cel; izvorește din coastele dea- 

urilor com. Miceşti, udă com. 

Purcăreni prin centru şi se varsă 

în rîul Doamna. 

Purcăreața, fădure” particulară, 
în întindere de 125 hect., jud. 

Ilfov, pl. Znagovul, com. Buti- 
manul, căt. Luceanca, 

Purcăreaţa, îsoor, în jud. Bu- 

zăul, com. Gura -Sărăţei, căt. 
Ciuhoiul; izvorește de sub co 

mare stincă şi formează cea mai 

principală sorginte a  piriului 
Sărata. 

Purcăreaţa, vale, izvorește din 

raionul comunei Jupineşti, pl. 

Riul-Doamnei, jud. Mușcel; stră- 

„bate partea de V. a comunei 
şi se scurge spre S. de cătunul 

Valea-Nandrei, com. Dirmonești. 

Purcăreni, com. rur. jud. Muș- 

cel, pl. Rîul-Doamnei, la 40 

kil. spre S.-V. de Cimpulung,   

PURCĂRENI 

şi la 21 kil. de reședința plășei 
- şi a judecătoriei de ocol. E si- 
tuată pe malul drept al riului 

_ Doamna. 

Are 3 cătune : Purcăreni-Mari, 
Purcăreanca şi Tirseni şi se 
mărgineşte la N. cu com. Dir- 
monești, la S. cu com. Ciumești, 
la E. cu com. Piscani, și la V. 
cu com. Micești. 

Are o populaţie de 678 su. 
flete; o școală mixtă; o bise- 
rică, deservită de 2 preoți și 
3 dascăli. 

Vite: 202 boi, 155 vaci, 200 
oi, 155 capre și 354 porci. 

Budgetul comunei e la veni- 
tură de 1296 lei şi la cheltueli, 
de 1288 lei. 

“În jurul comunei sunt o mul: 
țime de pomi roditori, cea mai 

-inare parte pruni. 

„In partea de V. este străbă- 
tută, de la N. spre S., de o ra- | 

mură a Carpaţilor, acoperită cu 

pădure, compusă din stejar, fag, 

carpen, alun, plop şi ulm.. 
Riul Doamna udă partea de 

E. a comunei, Pe el se află 6 

mori pentru măcinat și 9 piue. 

Gîrla Purcăreasa udă comuna 

prin centru şi se varsă în rîul | 
Doamna._ 

Locuitorii din cătunul Purcă- 
reni-Mari, în număr de 7I, Sai 

împroprietărit după legea din 

1864, pe proprietățile d-lor Achil 
Ioanide, C. Lerescu, I. Ioanide 

şi T. Borănescu; cel- Valţi sunt 

căminași. - 

Intreaga comună are peste 
2000 hect. pămînt. | 

Peste riul Doamna este un 

pod de lemn pe șoseaua națio- 
nală Piteşti-Cîmpulung. 

Purcăreni mai sunt străbătuți 
de o şosea comunală și de una 

vecinală. 

Purcăreni, parle din comuna 

Micești, pl. Riul- Doamnei, jud. 

Mușcel, 
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„Purcăreni, cătun, în jud. Tele- 
orman, pl. Teleormanului, com. 

Slobozia-Trăsnitul. Are o po- 

pulaţie de 6rş suflete, din care 

109 contribuabili. 

Purcăreni - Mari, sat, făcînd 

parte- din com. rur. Purcăreni, 

ă pl. Riul-Doamnei, judeţul Muș- 

„cel, reședința comunei, situat 
la S$. ei, pe malul drept al riu- 

lui Doamna, peste care, în drep- 

tul cătunului, este un pod de 

lemn, pe şoseaua Pitești-Cim. 
pulung. 

Are o populaţie de 283 1o- 

cuitori; o biserică, fondată la 

1835 de răposatul Alecu Ră- 

tescu; o școală, frecuentată de 

27 elevi şi 3 eleve. 

Se mai numește și “Purcăreni- 
Adunați. 

Purcăreşti, căzu, în jud. Tele- 
„orman,. pl. Teleormanului, com. 

“Popeşti-Palanga, avînd o popu- 
lație de 344 suflete. 

Purcăreţi, &ra/ (prival), în în- 
sula Balta, jud. Ialomiţa, pl. Bor- 
cea, com. Jegălia, punind în co- 

- municaţie brațul Gura-Baliei cu 
lacul Prunașul. 

Purcăreţi, /ac, în jud. Constanţa, 
. pl. Medjidia, pe teritoriul com. 
..rur, Seimeni și pe al cătunului 

săii Seimeni-Mici, aşezat în va- 

lea Tribinul, împreună cu lacul 

"Ramazan, cu care comunică prin- 

tr'un mic piriiaș. Este dominat 

de dealul Cernavoda, care se 

„află la S. săi, iar la marginea 
„sa de N.-V. se află așezat satul 

Scimeni-Mici. Are o suprafață 
cam: de 160 hect. și conţine 

„mult pește. E situat în partea 
NV. a plășei şi S.V. a com. 
şi comunică cu Dunărea. 

Purceaua, pi irită, ud. Dolj, pl. 
Țiul-d.-mj., com. Virvorul, izvo-   Puricei, 

„180 - 

reşte din niște văi mici, și după 

ce străbate com.,'de-alungul ei, |. 

se varsă în rîul Desnăţuiul. Are 

un vad și un pod numit Po- 

dul-Virvorului. Curge prin valea 
Purceaua. 

Purcei, căzuu, în jud. Putna, pl. 

Vrancea, com. Găurile. Are o 

populaţie de 246 suflete, și o 

biserică, cu hramul Sf. Nicolae. 

Purceleşti, cât, în jud. Putna, 

pl. Girlele, com. Baloteşti, situat 

pe malul Putnei, între Măgura 

şi Putna. N 

Arc o populaţie de 318 lo- 

cuitori, și o biserică, cu hramul 

Cuvioasa Paraschiva. 

Purcelul, mute, în jud. R.-Să. 

rat, plaiul Rîmnicul, com. Jitia, 

se desface din muntele Necule 

şi brăzdează partea de V. a co- 

munci. E acoperit cu păduri și 

pășuni, iar vara se fac pe din- 
sul stine de oi. 

Purcelul, piri %, în jud, R.Să- 

rat, plaiul Rîmnicul, com. Jitia, 

izvoreşte-din muntele Purcelul, 

udă partea de V.a comunei şi 

se varsă în riul Rîmnicul, pe 

stînga lui. 

Purcileşti, fos: saţ, jud. Su- 

ceava, pe teritoriul com. Stol- 

niceni - Prăjescu, desființat în 
1864,: cînd, cu ocazia împro- 

prietărirei, s'a dat.loc. locuri 

de case în satul Stolniceni, 

In jurul bisericei fostului sat, 
este acum cimitirul satului Stol- 

niceni. 

Satul Purcileşti a fost ars 

de Leșii lui Sobieski. Vezi Stol- 

niceni- Prăjescu. 

Purice. Vezi Aprodul-Purice, sat, 
jud. Neamţu. 

cătun, com. Strejeşti-   

. 

PUSCOIUL SAU PUSCOALA 

d.-j.. pl. Olteţul-Oltul-d.-s., jud. 
Romanați, situat lingă Olt, a- . 

proape de hotarul județului. 

Altitudinea terenului d'asupra” . 

nivelului Mării este de 136 m. 

Are o populaţie de 34 familii, 

sai 140 suflete. 

Puricoasa, cătun al com. Neho- 
iașul, jud. Buzăă, cu 80 locui- 

tori şi 22 case. 

Puricoasa, moșie, în jud. Buzău, 

com. Nehoiașul, cătunele Jeţul 

și Puricoasa, proprietate moș- 
nenească în devălmășie. 

Are o suprafață :cam de go 
hect. pădure, izlaz, livede și pu- 
ţine curături. 

Poroinica, sa/, jud. Dimboviţa, 
pl. Cobia, com. Mogoșani. Are 
o moară cu turbină, pe apa 

Răstoaca, a doctorului Nichita, 

Poroinica, deal, spre E. de com. 

Oporelul, pl. Oltul-d.-j., jud. Olt, 

cu direcția de la E. spre V, 

avind o lungime de 300 metri. 

Purul, munte, în jud. Gorj, plaiul 
Novaci, la S. de punctul su- 

cursal vamal Vidra, situat în- 

tre munţii Coasta-Benghii, Bo- 

rul, Mirul-Mare şi rîul Lotrul. 

Puşcăria, ieser, jud. Brăila, si- 

tuat în ostrovul Cistia, la N. de 

ostrovul Strechianul. i 

Puscoiul, saii Puscoaia,rî;, jud. 

Vilcea, izvorește din muntele 

Virful-Mare ; curge printr'o vale 

îngustă și adincă îndreptată de la: 

N. către S.-E. și se varsă .pe 

stinga riului Lotrul, puţin. mai 

sus de căt. Siliştea. 

El primeşte ca afluente pe 

dreapta girla Priboiasa. La obir: 

șia aceșteia se află un lac arti- 

ficial, construit de societatea 

Stagni.
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Pustaia, sâzuc. Vezi Virtul. Cîm- 
pului, sat, com. Vîrful- -Cîmpului, 
pl. Berhometele, jud. Dorohoiii. 

Pustiana, sat, jud. Bacău, pl. 
Tazlăul-d.-s., com. Scorțeni, 
situat pe stînga Tazlăului.Mare 
și pe coasta dealului Măgura, 
la 4!/2 kil. de satul  Scorţeni 
(şcoală). 

Are o populaţie de 762 su- 
flete, maioritate Unguri; o biseri- 

“că catolică clădită de locuitori la 
1871, cu 1 preot și 1 cîntăreț 
şi 2 circiumari; o şcoală mixtă. 

- Vite: 20 cai, 441 vite cor- 
" nute și 90 porci. 

„Se zice că acest cătun este 
“fundat de Ungurii aduși prizo- 
nieri de Ștefan-cel-Mare, în urma 
unei lupte ce a avut cu Matei 
Corvin. Parte din locuitori sunt 
Sași (Germani). 

Pustiana, moşie a statului, jud. 
Bacăi, pl. Tazlăul d-s,, com. 

* Scorţeni, 

„ Pustiana, fădure a statului, jud. 
Bacăi, pl. Tazlăul-d.-s., com. 
Scorţeni. 

“Are o întindere de 90 hect. 
şi conţine arbori foioși. Mai 

” înainte ţinea de mănăstirea A- 
gafton. 

Pustieta, sa, în jud.. Roman, 

com. Oniceni, pl. Fundul, spre: 
- S-E. de satul Oniceni, pe ma- 

lul drept al rîului Birladul, așe- 
zat pe: deal. 

Locuitorii ai 325 vite mari 
„cornute, 

Pustieta, pâriz, ce curge prin com. 

Oniceni, pl. Fundul, jud. Ro. 
mân. Udă satul Pustieta și mai la 

„N. de el se varsă în riul Birla- 

“dul, pe dreapta. Valea sa este 
„mărginită de dealuri foarte înalte. 

Puşcaşi, sa, făcînd parte din. 

  

  

com. rur, 

vina, jud. Prahova. 

Puşcașşi, saţ, în partea de V. 
a com. Rădiul, pl. Stemnicul, 
jud. Vasluiii, situat între dea. 
luri, pe dreapta pirîului Racova, 
și înconjurat de păduri. 

Are o suprafață de 1300 hect.; 
o populație de 140 familii, sai 
685 suflete; o biserică, făcută 
la 1840, deservită de 1 preot 
şi 1 cîntăreț; o școală mixtă; 
o cîrciumă. N 

Puşcaşul, zzuze, jud. Bacăi, pl. 
Trotuşul, prin virful căruia trece 
hotarul între.com. Hirja și Tir- 
gul-Trotușul, situat pe stînga 
Oituzului. 

Puşcașul, zîrîz, jud. Bacău, pl. 
Trotușul, com. Hirja; izvorește 

din muntele Bolovanul şi se 
varsă pe stinga Oituzului, mai 

la vale de confluența acestuia 

cu piriul Pescarul, 

Pușcaşului (Muchia-), dea/, în 
jud. R.-Sărat, pl. Rîmnicul-d.-s., 

com. Băbeni, în partea de V. 
E acoperit cu pășuni şi pă- 

duri. 

Puşcașului (Pirîul-), zirizaș, în 
jud. Bacăi, pl. Tazlăul-d.-j., com. 
Berzunţul; izvorește din pădurea 
și se scurge în piriul Berzun- 

țului-Mare, după ce a făcut ho: 
tar între com. Berzunţul și Bîr- 
sănești. 

Puşcăşanca, zîrî4, jud. Prahova, 
ce izvorește din căt. Pușcași, udă 

“com. Petroșani, pl. Crivina, şi 

se varsă în rîul Leaotul, în ra- 

ionul com. Petroșani. 

Pute-râu; /ocalitare şi îzvor de 
apă minerală, pe pămîntul moş- 
nenilor, com. Apostolache, pl. 
Podgoria, jud. Prahova, situată 

Romiîneșşti, pl. Cri- 
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pe malul apei ce trece prin co- 

mună, 

Putineiul, com. rur., în jud. Te- 
leorman, pl. Călmățuiului, pe 
valea cu același nume, pe partea 
dreaptă. E înconjurată de toate 
părțile de dealuri și are un căt. 
numit Cirlomanul, spre N..V,, 

situat tot pe valea Călmățuiului, 
la 2 kil. | 

Se învecinește la N. cu căt. 

Băduleasa, Șipotele și Iaman- 
dinul ale com. Băneasa; la 

S., cu parte din com. Dracea, 
de care se desparte prin Valea- 

Totiţei; la V., cu cîmpia de 
pe moșia Riioasa şi la E. cu 

"com. Bogdana și căt. Ulmeni. 
Distanţa de la reședința jud. |. 

este de 19 kil.,.iar.de la Ro- 

şiori, de 25 kilometri. 

Teritoriul com. este străbătut 
în diferite direcțiuni de mai 

multe văi și vălcele : Valea-Mol- 

dovencei, care adese-ori are apă 
şi se termină în Valea-Călmăţu- 

iului; Valea-Totiţei, care o separă 

„de com. Dracea și Șegarcea-din- 
Deal; Valea-Stejarului şi a-Du- 
nafului; Vălceaua-Vacii, la limita 

"despre com. Ologi. și vălceaua 

“Țuţorea, la N.-V. 

Din dealurile înconjurătoare 

izvorăsc. abundente izvoare de 

apă, din care se formează o baltă, 
numită  Balta-Grecilor, situată 

la E. com. Alimentat de apele . 

izvoarelor, piriul Călmăţuiul ca- 

pătă aci un volum mai mare 

de apă și servește la udatul gră- 

dinilor de zarzavat. 

Pe teritoriul com, se găsesc 
"şi câte-va cariere de petriș, cum 

sunt cele de la Valea-Totiţei și 

din căt. Cirlomanul, unde s'ai 

“găsit, în mai multe. rînduri, şi 

fosile de animale anti-deluviane. 

Intinderea com., cu a moșiei . 

Putinciul, este cam 'de 6400 

hect. Moșia este proprietatea 
d-lui Al. de Vrany din Viena
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şi are pe dinsa cam 200 hect. 

pădure. 

Improprietăriţi sunt pe moșie 

261 locuitori, pe o întindere de 

1254 hect., din care 167 din 

Putineiul şi 64 din căt. Cirlo- 

manul. Viile locuitorilor ocupă 

o întindere de 6; hectare. . 

Tot din teritoriul acestei com. 

face parte și trupul de moşie 

Stilpul -de - Piatră, proprietatea 

d-nei Ana Dumba din Viena, 

proprietate situată la V. com. 

şi avînd o întindere de 1250 

hectare. 

Are o populaţiune de 1878 

suflete, din care 350 în căt. Cîr- 

lomanul ; o școală, condusă de 

un învățător şi frecuentată de 

46 elevi; două biserici, una în 

Putineiul, deservită de 2 preoți 

şi 2 cintăreți şi cea-laltă în căt. 

Cirlomanul, deservită de 1 pre- 

ot și 2 cîntăreţi. 

Vite: 363 cai, 33 măgari, 

591 vite mari cornute, 2655 oi 

şi berbeci, 276 capre şi tapi şi 

877 porci. 

Budgetul com. e la venituri 

de lei 9573 și la cheltueli, de 

9454 lei. 
Satul Patineiul e împărțit în 

suburbii cari poartă numirile de: 

Pantelimonești, la V. com.; Greci 

și Caraveţeni, la E. şi Străini 

la S.E. 

Căile de comunicaţiune sunt: 

şoseaua județeană “Turnul-Roși- 

ori, care pune în legătură com. 

cu aceste două orașe; din a- 

ceastă şosea pornesc mai multe 

ramuri de şosele vecinale spre 

căt. Cîrlomanul cu prelungire 

pănă în com. Băneasa și gara 

Salcia. In partea de S.-E. trece 

șoseaua vecinală spre com. Dra: 

cea prin căt. Zlata. Spre căt. 

Băduleasa pornește iarăși din 

șoseaua județeană o altă ra- 

mură ; iar spre com. Bogdana 

este un drum vechiă natural, nu- 

mit drumul Heriei, care duce la   

viile locuitorilor din acea co- 

mună, 

De însemnat sunt: biserica 

din căt. Cirlomanul și în partea 

de S., pe deal, urmele unei în- 

tărituri, ce se crede a fi rămas 

de pe timpul războaielor cu Tur- 

cii. Imprejurul com. sunt înșirate 
o mulțime de măguri, din care 
mai principale sunt: Măgura- 

Banului şi măgura Ghiburdelul 

la E, spre com. Bogdana; Mă- 

gura Mare şi Băşicuţa-Geamba- 

şului, d'asupra căt, Cirlomanul. 

Drumul lui Traian trece pe 

lingă com., venind despre Dunăre 

şi ia direcțiunea spre căt. Bădu- 

leasa ; parte din acest drum este 

acoperit de arături, dar pe la 

unele locuri se distinge foarte 
„bine. 

Ocupațiunea locuitorilor este 

numai agricultura, care se face 

aci în bune condițiuni, mai toți 

locuitorii vind instrumente a- 

gricole perfecţionate. 

Proprietarul moşiei întrebuin- 

țează în exploataţiunea agricolă 

tot ce știința a produs mai per- 

„fect, avind un număr însemnat 

de mașini şi instrumente agri- 

cole, precum şi un atelier me- 

canic. 

Satul Putinetul este unul din 

cele mai vechi; el ținea de jud. 

"Olt pănă la anul 1836; îl găsim 
trecut şi în lista satelor întoc- 

mite sub domnia lui C. Mavro- 

cordat, pe la jumătatea seco- 

lului al XVIII-lea, ca fâcind parte 

din pl. ce se numea a Marginei, 

care se întindea pănă la Du- 

năre. Vechiul sat al Putineiului 

- nu era însă pe locul unde se 

află astă-zi, ci acolo unde este 

căt. Cîrlomanul, la puţină de- 

părtare. Comuna Putineiul s'a 

format mai în urmă, populin- 

du-se de către-locnitorii veniţi 

de prin alte părţi, ceea-ce ex- 

“plică împărțirea ei în subur- 

bii. 

Putineiul, com, ru, 

pl. Marginea, situată din sus de - 

  

jud. Vlașca, 

Hodivoaia, făcind parte din cîm- 

pul Burnazului pe proprietatea 

Putineiul, fostă a d-lui C. Șuţu 

și azi a moștenitorilor def, 1. 

Marghiloman. 

Are o suprafață de 6100 hect. 

S'a dat la 1864 pentru 250 lo- 

cuitori împroprie ăriţi după le- 

gea rurală, o suprafaţă de 1226 
hect. 

Are un petic de pădure de 

tufă de 560 hect. 

Venitul anual al moșiei e de 

6oooo lei. | 
E departe de Giurgiii de 18 

kil.; de șoseaua Giurgiii-Alexan- 

dria, cu care se leagă, de 24 kil.; 

de Stănești, reședința plășei, de - 
8 kil.; de Bucureşti, de 76 kil. 

Are o populaţie de 1346 su- 
flete; o biserică, cu hramul Sf. 

Ioan Botezătorul, făcută la 1831,- 

de un Hagi Iordan, fost pro- 

prietar al moşiei, înainte de C. | 

Șuţu,. bis. constituind singură o 

parohie și deservită de 3 preoți, 

4 cîntăreți și paracliseri ; o școală 

mixtă, frecuentată (1899—900) 
de 55 copii. 

Are o moară cu vapori şi una 

pe apă cu turbină, așezată între 

heleștaie, pe valea Putineiul, care 

se alimentează din apele ploi- 

lor şi izvoarele văii; 2 mari he- 

leştae, unul al proprietarului şi 

cel-lalt al locuitorilor şi care 

conțin pește; 2 cazane de fă- 
cut rachiu din" prăştină ; 10 cîr- 

ciumi. 

Vite: 752 boi şi vaci, 106 

bivoli şi bivolițe, 335 cai, 2460? 

oi, 43 capre, 16 asini și 280 
rimători,. - 

Budgetul com. e la venituri 

de 8466 lei şi la chtltueli, de 
5053 lei. 

Putineiul, co/ină, în jud. Buzăă, 

com. Vispești, căt. Virful, aco- 

perită de pădurea statului Sfin-
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țianul, cam de 93 hect.; apoi 

de livezi și finețe moșneneşti. 

Putineiul, saz, jud. Dolj, pl. A- 
- maradia, com. Mierea-Birnici, 

cu 138 suflete și 24 case. 

„Putineiul, mahala, jud. Mehe- 
dinți. Vezi Voradia. 

Putineiul, căzua (tirlă), în jud. 
Ialomiţa, pl. Borcea, făcînd par- 

„te din com. Dichiseni. E situat 

pe cimpul Bărăganul. 

Putineiul, va/e, jud. Vilcea, pl. 

Horezul, . coni. Slătioara ; udă 

mahalaua Manasiești și Olari, 

şi se varsă .în riul Cerna. 

Puţineiul, moșie, jud. Dolj, pl 
„ Amaradia, com. Mierea-Birnici, 

„aparținind locuitorilor clăcași și 

cetelor de moșneni. 

Putinele, saz, făcînd parte din 

"com. Buda, pl. Stănisești, jud. 
Bacău, situat la 5 kil. 265 m. 

- „de reședința comunei. * 

Are o suprafață de 340 hect. 

25 arii, cu o populaţie de 339 
suflete; o biserică, cu hramul 

Adormirea Maicii Domnului, 

construită din lemn de stejar, 
“la 1880, de locuitori. 

Comerciul se face de un cîr- 
ciumar. - 

Putinele, .zârîz, jud. Tecucii, 
curge prin satul cu același nume, 

„com. Buda, curge în direcția 
* NS, și în faţa satului Puti- 

nele se varsă în Zeletinul. 

- Putna, judef, numit ast-fel după 
riul care îl străbate de la V. 
la S.-E. şi care udâ împreună 

„cu afluenții săi toată partea cen- 

- trală şi sudică a judeţului, 
Situațiune şi limite. — Jude: 

țul Putna, cuprins între 24% 

și 25%13' longitudine -orientală   
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și între 450,36" şi 469,12, lati- 
tudine boreală, șe află aşezat 

în centrul Țărei, în marginea 
de S. a Moldovei, din care fă- 

cea parte pănă la unirea Prin- 

cipatelor. 

Limitele: judeţului sunt: 

La'N. şi N.V,, judeţul Ba- 
căi, începînd de la gura piriu- 
lui Răcăciuni, care-i formează 

hotarul pănă în dreptul com. 

Parava; de aci hotarul face o 

cotitură spre S. pănă în fața 

com. Răcoasa, de unde se în- 

dreptează spre V., pănă la mun- 

tele Clăbucul, pe hotarul Tran- 

silvaniei. 

La E., Siretul, care-l desparte 
de jud. Tecuciii, începînd de la 
locul numit Capul-Dracului și 

mergind în jos pănă la Blehani. 
La S,, jud. R.-Sărat, de care 

se desparte prin rîul Milcovul, 
de la obirșia lui pănă la Foc- 
şani şi de aci prin canalul tras 

din Milcovul de Ștefan-cel-Mare, 

ca linie de demarcare între Mun- 

tenia și Moldova, după războiul 
din 1475, cînd Radu-cel-Fru- 

mos, Domnul Munteniei, fu în- 

vins de Ștefan, iar jud, Putna, 

anexat Moldovei, Acest canal 

pleacă din Focșani, din sus de 
Tăbăcari, trece la Mindrești, a- 

poi la Lămoteasa, Argintul, Go- 

loganul, Hingulești, Malurile, 

Rimniceni, Bolboaca, Girleasca, 

şi dă în Siretul la satul Ble- 

hani, după ce a făcut în tot dru- 

mul săi o mulțime de cotituri. 
La S,-V., jud. Buzăii, începînd 

din muntele Giurgiii,: de unde 

se lasă în jos cu o mică încli- 
nare spre E. prin munții: Mu- 

șa-Mare, Mușa-Mică, Vetrilele, 

Neharna și Piatra-Secuiului, de 

unde face un arc spre N., tre- 

cînd prin muntele Furul-Mic, 
urcînd spre N. în muntele Furul- 

Mare, numit .de locuitori La- 

Trei-Hotare, de oare-ce formează 

hotarul dintre județele Putna,   
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Buzăii și  Rîmnicul-Sărat, unde 
se termină vecinătatea Putnei 

cu judeţul Buzăi, începînd de 
aci înainte a se mărgini cu Rîm- 

nicul-Sărat, . 

La V., Transilvania, începînd | 

dela Virful-Clăbucului, prin mun- 

ţii Stănișoara, Lepșa, Stogul, 
Hărtanul, Buneul, Faţa-Arișoaei, 

Virful-Lăcăuţului, Zarea-Morda- 
nului, Gorul și Giurgiii. Prin hri-- 

sovul dat Vrîncenilor de către - 
Grigore Ghica, se statornicesc 
hotarele prin virfurile munţilor 

Stogul, Buneul și Lăcăuţul, de 

unde se începe Zăbala. 

După convenţia de delimitare 

încheiată la 25 Noembrie 1887, 

pentru a se executa învoirea 

făcută la Viena la ş Aprilie a- 
celaşi an, s'a semnat protoco- 

lul publicat în «Monitorul Of- 

cial» din 10 Aprilie 1888, După 
acest protocol hotarul Ţării în 

dreptul jud. Putna începe de la 

muntele Clăbucul, se coboară 
urmind pe ripa din mijloc la 

piriul Lepșa, pe care urmează 

pănă la gura ptriului Haram- 
bcrez (cota 804) şi se suie mer- 

gînd pe creasta piciorului N.-E. 

al muntelui Jahorosbârez la vir- - 
ful acestui munte (cota 1.211); 

de acolo se coboară către S. 

mergind pe o rîpă pănă la pt- 
- riul Paltinul, peste care trece, 

şi apoi se urcă pe o altă rîpă 

situată față în față cu cea d'in- 
tiiu la virful muntelui Soberez . 

(cota 1.290). Din virful acestui 
munte linia fruntariei urmează 

creasta pănă la virful Mestea- 
cănul, de unde se coboară către 

S. mergînd mereu pe creastă, 

trecînd prin punctele cotate 
1.139 şi 184 pănă la piriul Put: 

na-Vrancii, la punctul unde Pi- 

riul-Mărului se varsă în Putna. 

De acolo ea merge în sus pe 
Putna pănă la sorgintea ei, trece 

prin dosul muntelui Harayol- 

dola (cota 1.571) pănă la sor-
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gintea: piriului Zăbala pe al că-. 
Tui curs urmează pănă la gura 
piriului Gorul, apoi pe acesta 
în sus pănă la sorgintea lui de 
unde trece la șeaua dintre mun- 
tele Giurgiă şi Dealul-Negru 
(cota 1.535). 

Forma județului Putna e a: 
- ceea a unui poligon octogonal 
neregulat, ale cărui laturi ar fi: 
1) De la muntele Clăbucul pănă 
în dreptul comunei Răcoasa; 
2) din dreptul comunei Răcoasa 
pănă în fața comunei Parava; 
3) din faţa comunei Parava pănă 
Ja gura piriului Răcăciuni; 4) 
de la gura ptîriului Răcăciuni 
pănă la Blehani; 5) de la Ble- 
hani pănă la cătunul Reghiul; 
6) de la căt. Reghiul pănă la 
muntele Furu!-Mare; 7) de la 
muntele Furul-Mare pănă la mun. 
tele Giurgiii și 8) de la muntele 
Giurgii pănă la muntele Clă- 
bucul. | 

Lungimea cea mai mare a 
judeţului Putna este de la” Ră- 
căciuni pănă la Blehani, adică 
întreg drumul parcurs de Siret 
în acest judeţ; iar lățimea cea 
mai mare o prezintă de la mun- 
tele Clăbucul pănă la Blehani. 

Suprafaţa judeţului este de 
258000 hect. (180240 fălci); din 
care: 4259512 hect, pămînt a- 
rabil, 20044 finețe, 49681 izlaz 
şi pășune, 8029!/2 vie lucră- 
toare, 1211 vie nelucrătoare, 
2084 livezi, 31450!/ pădure, 
103994 acoperit de ape, locuri 
neproductive, etc. 

Relieful solului. Din punctul 
de vedere al configurațiunii so- 
lului, jud. Putna se împarte în 
trei regiuni bine distincte: 1) 
regiunea muntoasă, care ocupă 
toată Vrancea și parte din plă- 
şile Zăbrăuțul, Răcăciuni şi Gir- 
lele și se întinde pănă la poa- 
lele Măgurei și a Dealului-Mare ; 
2) regiunea dealurilor, formată 
din mai toată plasa Girlele și   
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“ parte din Zăbrăuţul şi Răcă- 
ciuni, și 3) regiunea cîmpeană, 

foarte puțin accidentată, care 

ocupă toată plasa Biliești şi 
parte din plășile Șuşiţa, Girlele, 
Zăbrăuțul şi Răcăciuni și se 
întinde între Măgura și Dealul. 
Mare de-o parte și între Siret 
şi Milcov de altă parte. 

Regiunea muntoasă cuprinde 
toată Vrancea, iar din cele-l-alte 
plăşi comunele: Răcoasa, Cim- 
purile, Vizantia și Soveja din 
Zăbrăuțul, comunele Borșani, 
Bilca şi Coţofănești din Răcă- 
ciuni şi comuna Mera din Gir- 
lele. Această regiune de munte 
are de-o parte Milcovul și de 
alta Trotușul; iar la marginea 
ei sunt podgoriile. Solul acestei 
regiuni este în mare parte ni- 
sipos, mai cu seamă pe platou. 
rile Putnei şi Zăbalei, parte 
lutos și pe-alocurea negru. In 
această regiune sunt prea pu- 

ține locuri arabile. Mulţi săteni 
se cobor în regiunea cîmpeană, 
unde se învoese a lucra pă- 
miîatul cu dijmă. 

Regiunea dealurilor ocupă 
mai toată plasa Girlele și parte 
din plășile Zăbrăuțul și Răcă- 
ciuni, întinzîndu-se de la Pa- 
rava, de la marginea de N. a 
județului, pănă la Odobeşti. 

Toate poalele dealurilor sunt 
acoperite cu vii, aparținînd co- 
munelor Parava, Drăgușani, Or- 

beni, Scurta, Cucova, Păncești, 

Sascut și pănă la Trotuș. De 
acolo podgoriile încep pe dealul 
dintre Domoșiţa și Trotușul și 
se întinde pe poalele dealurilor 
la Ruginești, Păunești, Moviliţa, 
Străoani, Crucea, Panciul și Ți. 
fești pănă în valea Putnei; iar de 
la Putna se întind pe poalele 
dealului renumitele podgorii de 
la Odobești-cu-Jariştea şi Văr. 
satura ce se continuă pănă la 
Valea-Milcovului. 

Regiunea cîmpeană ocupă   
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toată plasa Biliești şi parte din: - 
plășile Girlele și Răcăciuni. Aici 
nu e deal, nici vale. Este nu- 

mai șes, pămînt întins între Si- 
ret şi Putna şi între Putna -şi 

Milcovul: șesul Siretului, al-Put: 
nci şi al-Mi!covului. In acest șes 
sunt bălți formate din izvoare 
şi menținute pe mari întinderi 
de pămînt. 

Orosrafia. — Munţii Putnei * 
sunt cele mai de pe urmă ra- 
mificațiuni ale Carpaţilor; eisunt 
parte în Vrancea și parte în 
Girlele, unde se afă Măgura, 
între Milcovul şi Putna, pe ale 
cărei poale sunt situate renu- 
mitele podgorii de la Odobeşti, 
parte în Zăbrăuţi, unde se află 
Dealul-Mare, între Putna şi Șu- 
șița, la ale cărui picioare .sunt 
întinsele vii de la Crucea-de-]os, 
Panciul și Crucea-de-Sus, 

In privința stăpînirei munți- 
lor, Vrăncenii avură proces cu 
marele boier Iordache Rozno- 
Vanu, care reușise a cumpăra 

pe un preț de nimic întregul 
teritoriă al Vrancei, Ciștigînd 
procesul în anul 1814, Vrăncenii 
ai împărțit munţii lor în 14 
părți de-o potrivă, dind cite o 
parte fie-căreia din comunele 
care aii luat parte la cheltuelile 
de dezrobire. De atunci numai 
munţii Tulnici, Negrilești și Bir- 
sești ai rămas ne-subimpărțiți. 

Impărțirea munților - este ur. * 
mătoarea 

I. Lapoşul-de-Jos și Furul, ai 
comunelor d Nerejul, Spulberul şi 
Paltinul. | 

2. Lapoșul-de-Sus şi Munţi. 

şoarele, ai comunelor Năruja și 
Nistorești. - 

3. Zboina și Dealul-Sărăturei, 

ai comunelor Spineşti, Văsuiul 
şi Herăstrăul, 

4. Pietrosul, Cobălașul-de.Sus. 
şi Cobălașul-de-Jos, ai comune: 
lor Valea-Sării și. Colacul (căt. 
Podurile).
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5. ' Verdele, al com: Vidra 

(căt, Voloșcani). | 

6. Muşa și Vetrila, ai comu- 

nelor Poiana şi Spineşti: (căt. 

Bodești). | 

7. Giurgiu, al com. Birsești. 

8. Păiușele, al com. Negri- 
lești. i 

9. Capul-Cozii-de-sus, al co- 
munelor Găurile și Tichirișul 

„(căt.. Părosul), 
10. Mijlocul-Cozii, al comunei 

| Păulești, 

11. Capul-Cozii-de-jos, al co- 
munelor Vidra și Tichirișul. 

12. Mişina, al comunelor Ti- 

chirișul (căt. Rugetul) și Co- 

lacul. 
13. Macradeul și Piscul-Lepșii, 

al com. Tulnici. 

14. Pietricelele, pănă în apa 
Tișiţei, al com. Păulești (cât. 

Coza). | 

"Cel mai înalt munte din Vran.- 
cea este Pietrosul. Viîrful cel 
mai înalt al Măgurei, ramul de 

munte dintre Milcovul și Putna, 

-este la 'Titila, d'asupra schitu- 
lui Tarniţa. Din virful Titilei 

se vede de-o parte Vrancea cu 
frumoșii săi munții și de alta 

cîmpia din județul Putna. Ve- 
derea se întinde în lungul ju- 

deţelor Rimnicul-Sărat, T ecucii, 

Covurlui și Brăila, pănă la 
munții din spre Dunăre și Ma- 

„"rea-Neagră' ce se află dincolo 

de Isaccea și Tulcea. Comuni-. 
cația în munții Vrancei se face 

„pe poteci. Cele mai însemnate 
_sunt plaiul Cozii, plaiul Valea- 

Neagră şi plaiul Lapoșul. 

„Dintre cei-l'alți munţi ai ju- 
| deţului Putna, cităm numai: Zboi- 

na, despărțit în două prin pi- 
" rîul Șagăul ce dă în Lepșa; An- 
- dreiașul, pe teritoriul comunei 

Mera; Ciurugul, la izvorul Nă- 

rujei; Faţa-Arişoaei, unde e o- 

bîrşia Putnei ; Clăbucul, la punc- 
tul.de hotar între Transilvania 
și județul Bacăă.   
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Hidrografia. — Judeţul Putna 
„e udat în partea-i de E. deriul 
Siretul, care stringe mai toate 
apele judeţului. Aceste ape se 
varsă saii d'a-dreptul în Siretul, 

sai în afluenții acestuia, dintre 

cară mai însemnați sunt: Tro- 

tuşul, *Șușiţa şi Putna. 

Siretul intră în jud. Putna pe 
la satul Răcăciuni, formînd hota- 

rul dintre Putna și Tecuciii ; a- 

dună din judeţul Putna apele: 

Răcăciuni, Drăguşani, Cucova, 
Valea-Seacă, Păucești, Trotușul, 

„_Caregna, Zăbrăuţul, Șuşiţa și 
Putna şi iese din judeţ pe la 
satul Blehani. 

Trotușul întră în judeţul Put- 
na la satul Borșani, unde pri- 

mește pe dreapta piriul Bilca, 

curge spre E., luînd în sine a- 
pele Cornăţelul, Lunca-Dochiei 
și Domoșiţa și se varsă în Si- 

retul, mai jos de satul Bărcioaia. 

Sușşiţa izvorește din munţii 

Sovejii, culege apele Crimineţul, 
Lărguţa, Valea-Babei, Alba, Ră- 

coasa, Repejoara, Repedea și 

Hăulita și se varsă în Siretul, 

mai jos de satul Doaga. 

Putna izvorește din Faţa-Ari- 
şoaiei, curge la vale, primind 

apele din Valea-Mărului, Lepşa, 
“Tişiţa, Coza, Dejul, Zăbala și 

alte cite-va piraie mici ca Că- 
lugărașul, Apa-Pietroasă şi al- 

tele. La Răstoaca primește cel 
mai nare afluental săi, Milco- 

vul și la satul Călieni se varsă . 

în Siretul. 

Milcovul izvorește din virful 

Munteorului, primește pe dreapta 

piraiele: Regiul, Milcovelul și 

Arva, iar pe stinga, Larga şi 

Valea-Rea şi apoi se varsă în 

Putna, în dreptul Răstoacei, 

Geologia.-— Aluviunile ocupă 
o mare întindere în jud. Putna, 

"toată valea Siretului de la Ră- 

căciuni, la N,, pănă la Vultur 

și la Nămoloasa, la S. trecînd 

prin Mărășești, Ciușlea și Bi-   

. 
. * . . 
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lieşti. De la Mărășești,” această . 

suprafaţă se lărgeste mult; ea 
se întinde de la malul drept al 

Siretului, din fața Cozmeștilor, * | 

la N.-E. pănă la Căpotești şi. 

Făurei, pe țărmul drept al Put- 

nej, coprinzind ast-fel la S..V. 

cîmpiile Siretului, Șușiţei şi Put- 
ncă ; de la Mirceşti la Mindrești, . - 

se îngustează, ne mai fiind cu- - 

prinsă de cit între Siretul și 
Putna, pentru a se lărgi din noii 
la gura Milcovului. La această 
întindere de tărîm trebue să 

adăugăm în mare parte! albiile 
rîurilor Milcovul, Putna, Șușiţa, 

Zăbrăuţul și Trotușul şi toată 

cîmpia care se găseşte la gura 
lui şi unde se ridică tîrgul 
Adjud, | 

Grupa cuaternară sai dilu- 

viană este destul de desvoltată 
în jud. Putna, afară deo fâșie 
îngustă care se află pe mai 
toată partea stingă a văii Mil- 

„covului, de la satul Mera pănă 
aproape de Odobeşti. Ea for- 

„mează platoul întreg unde se 

află Focşâni și care e coprins 

“între malul drept al Putnei, între 

Precistanul, Petrești și Jorăști 

de-o parte pănă la Ceardac, pe 

malul stîng al Milcovului, de 

cea-l-altă parte; la N.-V. ea se 
întinde pănă la Odobeşti. O 

mare parte din vii sunt sădite 

în losul ce prezintă aici o foarte 

mare desvoltare și o grosime 
de 15—20 m. 

De aci, grupa cuaternară se 
continue, prin Jareștea și Balo- 

tești, spre valea Putnei, care pe 
ambele-i maluri prezintă o făşie 

cuaternară, dar mai cu seamă 

pe maluii sting unde se. află 

satele Cucuveţi, Călimanul, Vi- 

dra şi pănă la -Tichirișul. Ea 

se îndreptează apoi spre N., for- 
mează colinele unde se află viile 

de la Panciul şi Străoani, se con- 

tinuă la N., formînd o făşie pa- 

ralelă cu cîmpia Siretului, prin



„PUTNA (JUDEŢ) 

satele Diocheţi, Domnești, Sas- 

cutul, pănă la Răcăciuni, -fășie 

care nu e întreruptă de cît de 

depozitele de aluviune din va- 

lea. Trotușului, pe malul căruia 

se găsesc asemenea depozite 
cuaternare, ce se văd continu- 

îndu-se cu întreruperi pănă la 

gura văii Cașinului. 

Grupa terţiară saii chenozoică 

prezintă o foarte mare desvol- 

tare în acest judeţ. Ea e repre- 

zentată aci prin cele trei sis- 

teme ale sale: pliocenicul, mio- 

cenicul şi eocenicul. 

Sistemul pliocenic formează 

în jud. Putna o fâșie care se în- 

dreptează de la S.-S.E. la N.- 

N.-V.; el e coprins între două 

linii flexuoase, din care una, a- 

ceea de la E., pleacă din valea 

- Milcovului, între' Odobeşti şi 

Căpătanul, trece prin Clipicești, 

în valea Putnei, între Străoani 

și Muncel, în valea Șușiţei, la 

Speriaţi, în valea Zăbrăuțului, 

pentru a se termina la V. de 

Răcăciuni, după cea trecut, a- 

proape de Copăceni şi de Ure. 

cheșşti, în valea Trotușului; cea- 

l-altă, de la V., pleacă în valea 

Milcovului, de la gura piriului 

Reghiorul, trece între Colacul 

şi Vilceaua-Sării, în valea Put- 

nei, prin Vizantia, puţin mai la 

E. de Cimpurile, în valea Șu- 

șiței, pentru a se termina ceva 

mai la E de Caşinul. 

Rocele care compun stratele 

„acestui sistem sunt: argilurile 

galbene și albăstrii, cînd numai 

plastice, cînd nisipoase și puțin 

marnoase, Gresiile iaii formele 

cele mai pitorești; ele se pre- 

zintă unele sub forma de ma- 

meloane, altele ca niște tunuri 

saii rvine, din cauza eroziunilor 

„ce aii suferit prin intemperiile 

atmosferice, cum se poate vedea 

in valea Putnei, între Tichirișul 

şi Valea-Sării şi în valea Șușiţii, 

între Gogoiul și Cimpurile. La   
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Șindilari, în valea Milcovului, se 

găsesc două straturi de lignit 

destul de bun ca calitate şi de 

o grosime de 1 m.—1I m. 50. 

Fosilele sunt puţin numeroa:- 

se. Afară de bivalvele, care s'aă 

găsit la Gura-Reghiului, nu s'a 

mai aflat de cit planorbi şi ne- 

ritine, coborind valea Milcovu- 

lui la Şindrilari; limnea în valea 

Tichirişului, la satul Secătura ; 

neretine şi fragmente de Unio 

într'un argil negricios, pe malul 

sting al Putnei, în fața supre- 

fecturei din Tichirişul. 

Sistemul miocenic e mai pu- 

țin desvoltat de cit cel pliocenic; 

el formează, cu toate acestea, o 

fâșie cam largă care se îndrep- 

tează ca și pliocenicul de la S.- 

S.E. la N-N.-V., avind drept 

limite, la E., linia pe care am 

însemaat-o ca limita de V.a 

pliocenicului şi o altă linie foarte 

sinuoasă, care pleacă de la S$. 

de Andreiașul, în valea Milco- 

vului, trece între Spulberul și 

Paltinul, în valea Zăbalei, între 

Herăstrăi şi schitul Valea-Nea- 

gră în valea Nărujei; la E. de 

Coza și la V. de Tulnici, în 

valea Putnei la Soveja, în valea 

Șușiţa; apoi la E. de Măgura- 

Cașinului, în valea Cașinului, şi 

se încovoaie la E. spre Oneşti, 

în valea Trotușului. 

Rocele care compun stratele 

acestui sistem sunt: 1, Argilu- 

rile marnoase cu plăci de gresie 

pestriţe, roşii, verzul' și cenușii, 

cu cordoane și plachete de ghips 

fibros şi cu cristalele grupate. 

2. Gresiile cu bobul mai mult 

sai mai puțin mic, unele foarte 

grosolane şi nefiind chiar de 

cit niște adevărate conglome 

rate, cu o coloare cenușie găl- 

bue și chiar cu totul verde; 

această din urmă fășie, care se 

recunoaşte după coloarea-i foarte 

pronunțată, merge de la An- 

dreiaşi pănă la muntele Răiuţul,   
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trecînd prin Secătura, care -for. 

mează înălțimile malului drept 

al Righiorului. Alte gresii, foarte 

micacioase, se prezintă, cînd în 

straturi mai mult sai mai pu- 

țin groase, cind în plachete 

schistoase, 3. Ghipsuri cenușii, 

roșcatice și alburii, cu nodule 

albe de albastru, după cum se 

vede la Tulnici, pe malul stîng 

al Putnei, între: Năruja și Nisto- 

rești în valea Nărujei; între 

Spulberul şi Paltinul, în valea 

Zăbalei; la Soveja, în valea Șu- 

şiței. 4. Argiluri salifere cenușii, 

cu cordoane sai plăci de ghips 

și de gresie micacioasă. La su- 

prafața acestor argiluri se vede 

sare gemă la Andreiaşi pe ma- 

lul stîng al Milcovului, la Ri- 

ghioara în vilceaua Righioara, 

la satul Paltinul în valea Zăba- 

lei ; în vilceaua Piţicul; la Nis-: 

toreşti, în valea Nărujei şi în 

Vilceaua-Sării, com. Valea-Sării, 

în valea Putnei. Această sare 

gemă se manifestă încă prin 

niște izvoare sărate la Vizantia, . 

în valea Vizăuţului, la Cîmpurile, 

pe Corcomanul, care se varsă 

în Șușiţa, pe malul drept al a- 
cestui rii; între Caşinul și sa- 
tul Mănăstirea-Cașinului, pe ma- 

lul stîng al vilcelei Cașinului. 

Aceste argiluri salifere sunt în 
mai multe locuri îmbibate de 
petroleii, cum e în valea Re- 
ghiului, afluent al Milcovului și 

în Vălceaua-Sărci (din valea 
Putnei). | 

Petroleul se explotează la 

Cimpurile, în valea Șușiţei, în 

vilceaua Haloșul, pe malul drept 

al pîriului Cașinul ; el se scurge 

însoțit de apă sărată din Dea- 

lul-lui-Păun, în valea Vizăuțului, 

care e compusă din gresie al- 
burie. | 

Fosilele ce s'ai putut găsi în 

acest sistem sunt bivalvele și 

ceritele. 

Trebue observat că, în stra-
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tele ce se întind.sub ghipsuri, 
sunt numeroase cordoane. sai 
mici straturi de silice, cu pre- 
cipitația de coloare albăstrie, 
dar mai în de obşte neagră, 
care poartă nnmele de ftanită 
Saii lidită. 

Stratele acestui sistem 'sunt 
foarte turmentate în Putna, așa 

în cit formează flexuosităţi nu- 

meroase şi foarte pronunțate, 

după cum se poate vedea mai 

cu seamă pe malul Zăbalei, între 

Spulberul și Paltinul, 

Sistemul eocenic prezintă o 

foarte mare dezvoltare. El for- 

mează o fășie paralelă cu acelea 

din sistemele precedente şi se 

întinde de asemenea de la S.- 

S.E. la N..N.-V., din valea Mil- 

covului la aceea a Cașinului, la 

" hotarul jud. Putna şi Bacăiă. In 

lățime, acest sistem este limitat 

la E. prin miocenicul şi la V. 

prin hotarul Transilvaniei; el 

formează toate înălțimile mun- 

ților Vrancei, anume de la N. 

la S.: cele două Zboine, cea 

neagră și cea verde, muntele 

Clăbucul, muntele Macradeul sai 

Piatra - Scrisă, Novesele, Con- 

dratul, Păișele, muntele Giurgiul 
și muntele Mușa. 

Din punctul de vedere pe- 

trografic, acest sistem poate fi 
considerat, în jud. Putna, ca for- 

mînd două niveluri..In partea su- 

perioară se găsește o succesiune 

de gresii cu mica și calcaruri mar- 

noase în plachete, conținînd argi- 

lură salifere cu vine saii plachete, 

fie de gips, cu sare gemă, gresii 

albăstrii, mai mult sai mai puțin 

grosolane și puţin rezistente, 

marne, conglomerate ca la Pia: 

tra-Geamănă, schisturi argiloase, 

foliculate, negricioase şi sulfu- 

roase cu gresie în plachete şi 

cite o dată feruginoase ; se văd 
" de acestea la cataracta saii să- 

ritoarea Putnei și pe albia Ză- 
balei, între munţii Păișele și 

64745. Barele Diclionar Geografie, Vol, V. 
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-Giurgiul. In partea inferioară, se 

găsește o succesiune de straturi 

de calcar compact, albăstruiii, 

alburiă, în plachete, cu calcaruri 
marnoase schistoase, Piscul-Ciu- 

tei, muntele Gurguiatul și mun- 
tele Păișele, aproape de hotarul 

Transilvaniei, sunt ast-fel for- 

mate, cu gresii albe şi gălbicioase, 

tari, adesea în straturi puter- 

nice, împestrițate cu mici puncte 

albe; aceste gresii alternează 

cu schisturi foliculate, negri- 

cioase, cu plachete de gresii 

cu mica și cu marne schistoase, 
A A ._. . . 

intru cit-va nisipoase şi pestriţe, 

verzue, violete și albăstrii, după 

cum se văd coborind muntele 
Mușa la Zăbala. 

Trebue observat că mai toate 
gresiile nivelului superior sunt 

marnoase și cu mica, pe cînd 

acelea din nivelul inferior, afară 

de schistoasele și acelea în pla- 

chete, sunt pure şi fără mica. 
Straturile acestui sistem sunt, 

ca şi ale celui precedent, foarte 
turmentate și fexuoase. 

In nivelul superior, cum s'a 

zis mai sus, se găseşte inter- 
calat un al doilea orizont de 

sare, mai vechiii de cît cel con- 

statat la Reghiul, la Spulberul 

şi la Valea-Sării; el e evident 

eocenic, din momentul ce ecu- 

prins între stratele de gresii și 

de marne calcaroase cu fucoizi 

și cu hieroglifi. Atit deasupra, 
cit şi dedesuptul acestor argiluri 

salifere, s'a constatat existența 

- unor numeroși fucoizi, printre 

cari speţele următoare: Chon- 

drides 'intricatus, Brogn, Ch, 

Targioni, Brogn și Ch. furcatus, 
Brogn. 

Aceste argiluri salifere for- 
'mează o fășie care se continuă 

de la S. unde se văd la supra: 
față, în valea Zăbalei, la V. de 

satul Nerejul, la locul numit 
Poienile-Sării; Zăbala curge în 

“această parte și-și sapă albia în   
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depozitul de sâre chiar ; aceste 
argiluri se continuă la N. pănă 

în valea Cașinului. Acestă făşie 

însă-și este vizibilă la suprafață 

în satul Coza, în valea Putnei 

şi mai la N. în valea Lepșii, 
ceva mai sus. de schitul Lepșa. 
Ea se mai arată la Ciurbe, pe 
malul drept al Cașinului, în fața 

Măgurei-Cașinului, prin niște iz- 

voare sărate, cărora locuitorii le 

daii numele de saramure. 
Toată partea sai nivelul infe- 

rior, în care gresia domină și care 

pare a constitui mai în special 

gresia carpatică, nu poate deci fi 

considerată, pănă la o probă con- 

trarie, din momentul ce fosilele 

„lipsesc cu desăvirșire, de cit ca 

făcînd parte din sistemul eoce- 

nic, cu atit mai mult 'că sati 

constatat aceeași hieroglifi şi 
fucoizi pe plăcile de gresie schis: 

toasă și de calcaruri marnoase, 

în mai multe părți ale acestei 
zone, pănă chiar în vecinătatea 

hotarului. S'at aflat într'adevăr 

fucoizi în muntele Zboina-Nea- 

gră și între Zboina-Neagră și: 

Zboina-Verde, urcînd de la a- 

cest din urmă munte, de la lo- 

cul numit Curmătura-Zboinei-Ne- 

gre; sai mai găsit încă între 

muntele Clăbucul și muntele 

Aureul și apoi pe malul drept 

al Lepșei, coborînd din mun- 
tele Macradeul, 

Ilinerate. — Judeţul Putna e 
bogat în minerale. 

Pirita ordinară sati bisulfura 

de fier se găsește răspîndită în 

grupe izolate de cristale, foarte 

frumoase, și care se pot foarte 

bine determina în mijlocul ar- 

gilurilor salifere şi ghipsoase, 

în valea Reghiorului, a gresiilor 

alburii de la Andreași și a 

gresiilor cu hieroglifi. din valea 

Zăbalei; mai toți hieroglifii sunt 

transformați în pirite sai sunt 

acoperiţi de ele, 

Ghipsul se prezintă în fru- 
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moase cristale izolate sai gru- 

pate în flabele în mijlocul mar- 

nelor și a argilurilor ghipsoase, 

precum : în vălceaua Caciului, la 

- muntele Gherghelăul, şi la Nis- 

torcşti şi sub forma de lamele 

foarte transparente, din care 

unele prezintă acest caracter 

particular de a fi pe suprafață 

curbă, după cum se vede la 

Vălceaua-Sării, unde se găsesc 

asemenea ghipsuri fibroase şi 

cristale izolate, din care unele 

stai să se prefacă în sulf, prin 

epigenie. În munţii comunei Bir- 

seşti, din plasa Vrancea, femeile 

scot mici cantităţi de ghips, pe 

care arzîndu-le, le utilizează la 

„văpsitul caselor. 

Pucioasă se găsește în mare 

cantitate, în cristale izolate, care 

se pot uşor determina în mijlo- 

cul straturilor ghipsoase ca a- 

celea din Vălceaua-Sării, în cris- 

tale mari și în nodule amorfe și 

foarte pure, din care unele cîn- 

tăresc mai bine de 250 gr. şi 

ai un diametru de 11 cm. pe 

8 cm. Această pucioasă se gă- 

seşte răspindită cu îmbelşugare 

în argilurile marnoase salifere 

și ghipsoase la Petre al Tănă- 

soaiei, localitate din Secături, 

“pe malul drept al Reghiorului, 

pe povirnișul colinei, unde la pri- 

mele lovituri de tirnăcop se gă- 

sesc frumoase cristale sai no- 

dule de pucioasa cea mai pură 

şi de o frumoasă coloare gal- 
benă-verzuie. 

Sarea gemă se găsește la An- 

dreași, în valea Milcovului, chiar 

la suprafaţă; la Reghioara, în 

valea Reghiorului; în vălceaua 

Piţicului; în valea Nărujii, la 

Vălceaua-Sărei și în valea Putnei, 

unde se exploatează. Trebue de 

observat că în jud. Putna, în- 

dependent de zona saliferă de 

mai sus, există una și mai ve- 

chie, de virsta eocenicului, fiind 

“cuprinsă, cum s'a zis mai sus,   
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între gresiile şi calcalurile cu 

fucoizi. Sarea . din această din 

urmă zonă se găsește la supra- 

față la: Poenile-Sărei, în valea 

Zăbalei, la satul Coza, în valea 

Putnei şi a Lepșei, la N. de 

schitul Lepșa. Principalele loca- 

lităţi în care se mai găseşte 

sare, sunt : Faţa-Spurei, Zboina 

(în hotarul Sovejii), Pietrosul, 

Monteorul, Dealul-Poenei, Nere- 

jul, Spulberul, ete. Aceste lo- 

calități nu sunt puse în exploa- 

tare; Vrăncenii însă scot sare 

pentru trebuinţele lor casnice, 

în baza privilegiului ce li s'ai 

acordat prin hrisovul din 1858, 

dat de Grigore Ghica, Domnul 

Moldovei. | 
Petroleul se exploatează la 

Cimpurile, în valea Șușiţei și la 
Haloș, pe malul drept al Cași- 

nului, la hotarul despre județul 

Bacăi; el curge însoțit de apă 

sărată, pe malul drept al Piriu- 

lui-Alb (Vizăuţul) în satul Vi- 

zantia şi imbibă argilurile ghip- 

soase la Valea-Sării (basinul 

Putnei) şi la Reghiul, în valea 

Reghiului. 

Cărbuni de piatră se află pe 

teritoriul com. Mera, în căt. Șin- 

drilari. 

Piatra gogon pentru pavagiii 

se află în abundență pe riurile 

Putna și Milcovul. Piatra cal- 

caroasă se găsește pe piriul Șu- 

șița. 

Marmoră se află pe proprie- 

tatea d-lui A, L.upașcu și a d-nei 

Maria Ghiţescu, în com. Cim- 

purile. 

Ape minerale. — Sunt mai 

multe izvoare de apă minerală 

în Putna, care toate sunt reci. 

“In valea Putnei, eșind din mun: 

tele Sisarul, este un izvor sulfo- 

salin; mai sunt altele la Stir- 

nița-Răiuţului; numeroase izvoa- 

re minerale se găsesc în valea 

Vizăuțului, la satul Vizantia; 

de asemenea la Cîmpurile (în.   
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valea Șuşiţei), în vălceaua Cor- 
comanului și la Piriul-Sărat. A- 

ceste izvoare sunt în deobște 

sulfo-alcaline, unele magnezice, 

altele iodate saii feruginoase. 

Impărțirea administrativă. — 

Cea mai vechie împărțire admi- 

nistrativă a jud. Putna ce cu- 

noaștem, e aceea din condica 

liuzilor lucrată pentru Domni- 

torul Moruzzi în 1803 şi publi- 

cată în Uricarul lui Codrescu, 

vol. VII și VIII. După această 
condică vedem că acest judeţ 

se împărțea în 8 ocoale: 
1. Ocolul Răcăciuni, cu sa- 

tele: Șişcani ai vornicului Const. 

Balş; Boșcani răzășești; Con: 

„tești ai vorn. Const. Balș; Sas- 

- cutul al vorn. -Const. Balş; 'Be- 

rești ai beizadelei Mavrocordat; 

Cucova răzășească; Orbeni ră- 

zăşești ; Parava răzășească ; Dră- 

guşanirăzășești; Adjudul-Vechiii 

al mănăstirei Mera; Adjudul- 

Noi al sărdăresei Ilinca ; Lunca: 

Mindrișcăi. 

2. Ocolul-Luucei, cu satele: 

Pădureni răzășești; Călimăneşti 

4 postelnicesei Catrina; Dom- 

nești a comis. Grigore. Razu; 

Borcioaie a camaraș. Mihaiu 

Razu; Anghelești răzășeşti ; Slo- 
bozia-Boul răzășeşti; Ruginești 

răzășești ; Păunești răzășeşti; U- 

richești a vist, Balș şi a slug. 

Savastos; Cornăţelul a slug. 

Savastos; Bilca a mănăstirei 

Bărnova; Popeni a hatm. Ră- 

ducânu Roset; Copăcești răză- 

șești. e 

3. Ocolul Zăbrăuțului, cu sa- . 
“tele: Satul-Noii răzășesc; Cru- 

cea-d.-j. .răzăşească;  Străoani- 

d.-j. răzășești; Uzsoiul al mă- 

năstirei Bogdana; Crucea-d..s. 
răzăşească; Gura-Repezi răză- 

şească ; Moviliţa răzășească ; Fi- 

tionești a inănăstirei Bogdana; 

Străoani-d.-s. răzășești ; Spărieţi 

răzășești ; Deocheţi a vorn. Cons- 

tantin Balș; Muncelul răzăşesc;
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Panciul a mănăstirei Bogdana; 

Cîmpurile răzășești;  Răcoasa 

„ Tăzășească; Soveja a mănăsti- 

rei Soveja; Vizantia răzășească. 
4. Ocolul Vrancei, cu satele : 

Voloşcani, Călimanul, . Colacul, 

Valea-Sării, Poiana-Budești, Nă- 

ruja, Nistoreşti, Spinești, Pău- 

lești, Negrileşti, Bărsești, Gău- 

rile, Vidra, 'Țulnici, Nerejul, ai 

vistierului Iordachi Roset, 

5. Ocolul Girlelor, cu satele: 

Slobozia-Precistei, a mănăstirei 

Precista; Făurei ai căminaru- 

lui lanacache Pruncul; Bizi- 

gheșii ai vist. Iordache Roset; 
Igeşti răzășești; Slobozia-lui-Pă- 

trășcan răzășească; Bătinești ră- 

zășești; Purcelești răzășești; Gă. 

gești răzășești, ai măn. Mera; 

Oleșăști a spăt. Nicolai Stratu- 

lat; “Țifești răzășești; Codrul- 

Sirbilor răzășesc; Vitănești-d.-s. 

răzășești; Clipicești răzășești; 

Cucueţi-d..s. rizăşești; Șărbești 

răzăşești ; Balotești răzăşeşti; 
Jreşti-d.-s. răzăşești; Cucueţi-de- 

supt-Măgură răzăşești; Irești- 

de-supt-Măgură răzăşești ; Vită- 

nești-de-supt-Măgură răzășeşti, 

6. Ocolul Milcovului-de-Sus, 

cu satele : Slobozia-Orbeni ră- 

zășeşti; Gugueşti răzăşeşti ; Flo- 

rești-d.-j. răzășeşti; Botești ră- 

zăşești; Slobozia -lui- Vidrașcu 

răzăşească ; Pănticești răzășești; 

Grozești răzășești ; Odobeşti ră- 
zăşești; Călimăneşti răzășeşti ; 

Pădureni răzășeşti; Căpătanul.. 

răzășesc; Șindilari-d.-s. al mă- 
năstirei Mera; Șindilari-d:-j.. ai 

mănăstirei Mera; Păţești răză- 

șești; Miera a mănăstirei Mera; 

Florești-d.-s.; Vinășești. 

7. Ocolul Milcovulul-de-SYos, 

cu satele: Bahnele a proorocului 

Samoil; Budești și Mindreşti ai 

mănăstirei Mera; Jorăști ai mă- 

năstirei Sf. Ioan;. Ciușle al mă- 

năstirei Răchitoasa; Dobroești 

ai lui Manolache Avram ; Vadul- 

“Turcului și Paraipanul ai lui |   
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Toader Tacu; Morile-Cozmii ai 

Sf. Dimitrie ; Pomii-Străjescului 

„ai mănăstirei Răchitoasa; Mă- 

__Tăşeşti ai spătarului Iordache 

Catargiă; Mirceşti ai paharni- 
cului Ioan. 

8. Ocolul Ghilieştilor (Bili- 
eș!î), cu satele : Răstoaca a șatr. 

Die; Ghiliești răzășești; Sasul 

răzăşesc; Dimaciul răzășesc ; Su- 

raia răzăşească; Călieni ai vorn 

Dumitrache Ghica ; Nănești ră- 

zășeşti ; Belciugul răzășesc ; Cos- 

tieni răzășești ; Malurile ai vorn. 

Dumitrache Ghica; Vulturul ră- 

zășesc; Slobozia-lui-Ciucă răză- 

şească ; Nămoloasa răzășească; 

Slobozia-Clucer răzășească ; Ble- 

hani răzășeşti. 

In anul 1834, Putna coprin- 

dea 6 ocoale, cu 7 tirguri și 
198 sate. 

In anul 1849, jud. Putna a- | - 

vea 159 de sate și 5 orașe. Sa- 
tele aparțineaii: 16 mănăstirilor, 

87 'răzeșilor, 56 particularilor, 

Impărțirea această în 159 de 
satea durat pănă la 1864, cînd, 

aplicîndu-se noua lege comu- 

nală, s'aii făcut 82 de comune 

rurale şi 3 comune urbane, a- 

decă peste tot 84 de comune. 

Azi, jud. Putna e împărţit în 

4 plăși: Biliești-Girlele, Răcă- 

ciuni, Vrancea și Zăbrăuţul. 
Marca judeţului este Bacus 

“călare pe butoiii, din cauza vi- 

nurilor multe ce produce. 
Populaţiunea jud. Putna, după 

recensămîntul din D-brie 1899, 

este de 150410 suflete, din care: 

768393 bărbaţi şi 73517 femei. 

-Numărul caselor de. locuit din 

tot jud. trece de 30000. 

Cultul. Sunt în jud. Putna 
210 biserici, deservite de 164 

„preoţi și 304 cîntăreţi, Pănă la 

secularizarea averilor mănăsti- 
reşti, jud. Putna avea 7 schi- 
turi: Lepșa, Valea-Neagră, Var- 

“nița, Sf. Nicolae, Scînteia, Tar- 

niţa și Bulucul, şi 6 mănăstiri   
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închinate Sf. Ioan, Precista, Pro- 

fetul Samoil,: Mera, Soveja şi 

Vizantia, 
Din acestea, parte din ele ai 

fost prefăcute în biserici de mir, 

iar parte s'aii închis, risipindu- 
se călugării care încotro. Numai 

Mera și Soveja ai rămas încă 

astă-zi mănăstiri. 

"După noua repartizare a pa- 
rohiilor, jud. Putna .a fost îm- 

părțit în 107 parohii, din cari: 
04 rurale (cu 178 biserici), și 

13 urbane (cu 33 biserici), 
În acest județ mai funcționea- 

ză 3 biserici catolice, 7 sina- 

goge și 2 biserici armene. 

Înstrucțiunea publică, Sunt 
în judeţ 66 școale rurale mixte, 

care aii fost frecuentate în anul 

școlar 1899—9o00 de 4588 copii. 
Şcoale primare urbane sunt: 

5 de băeţi, 4 de fete și 1 mixtă 

în Focșani; 1 de băeţi și 1 de 
fete în Odobeşti; 1 de băcţi și 

1 de fete în Panciu. 

In ce privește instr, sec., vezi 

Focșani. 

In comuna Vidra se află o 

școală de meserie, întreținută de 

județ și subvenționată de stat 

cu 12000 lei anual. 

Budgetul judeţului pe 1898— 

899 a fost de 463362,57 lei la 
venituri și de 430081,07 lei la 

cheltueli. 
Justiția se dă de 5 judecă- 

torii, 1 tribunal în Focşani și 

o curte cu jurați. In Focșani 
se află un penitenciar central. 

Agricultura. — Instrumentele 

agricole de care dispunea  lo- 

cuitorii din jud. Putna în 1894 

aii fost: 24 de maşini de tree- 

rat cu aburi, 9 maşini de bătut 

porumb cu aburi, 10 mașini de 

bătut porumb cu manivelă, 20 

mașini de vînturat, 8 mașini de 

semănat, 1 mașină de ales să-. 

'mînţa, 4 mașini de secerat, 2613 

pluguri de lemn, 3103 pluguri 
de fier, 2 pluguri cu aburi, 59
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scarificătoare, 244 grape de fier, 
21 tăvăluguri, 7 trioare, 31 ra- 

rițe şi 9 moșoroitoare de fier. 

Numărul cultivatorilor a fost 
în 1894 de 13984 și întinderea 

cultivată, de 70000 hect, 

Vite (în 1901): 15268 cai, 34 

măgari, GIo5I boi şi bivoli, 

114716 oi, 9979 capre, 33801 

porci. Stupi cu albine: 9007. 
Viticultura. — Viile din jud, 

Putna sunt renumite pentru ca- 

litatea vinului ce produc. Însă-și 

marca jud. reprezintă pe zeul 
Bacus călare pe un butoii,. 

Cantemir, în scrierea-i «Descrip- 

tio Moldaviae» (p. 28), vorbind 

de vinurile din Moldova, pune 

în al g-lea rînd, adecă după 

cele din Cotnari și Huși, vinu- 

rile din Odobești. In anul 1859, 

după însemnarea făcută de co- 
misiunile statistice, întinderea 

teritoriului ocupat cu vie era 

de 4337 fălci sau 6201 hect. 
Astă-zi viea ocupă o întindere 

îndoit de mare și anume de 

12270 hect. Nici unul din jud. 

Rominiei de dincolo de Milcovul 

nu are o mai mare întindere de 
vie de cit jud. Putna. Producțiu- 

nea totală a fost în 1899 de 

bine mai de 600000 de hectol. 

„ Pădurile ocupă în jud. Putna 

mai mult de a treia parte din 

toată întinderea lui. Ele se în- 

tind mai mult în regiunea de 
munte. Numai în Vrancea pă- 

miîntul acoperit cu pădure este 

a patra parte din întinderea to- 
tală a judeţului. 

Comerciul şi Industria. — 
Judeţul Putna exportă mai cu 
seamă vin, lemne și grine. In- 
dustria olăriei se practică în 
com. Irești, din pl. Gîrlele (unde 

se află 10 fabrici) și în orașul 

Focşani (unde sunt 11 fabrici). 
Din lipsa căilor de comunica- 

ție, exploatarea lemnăriilor se 
face cu mare greutate. Singură 
pl. Vrancea numără peste două   
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sute de munţi acoperiți de pă- 

duri de brad, aproape 90% mo- 

lift, păduri seculare și nestrăbă- 

tute, dar care cade în putrezi- 

ciune fiind-că nu se poate pune 

la dispozițiunea comerciului şi 

industriei, 

Astă-zi sunt puţin mai mult 

de 100 herăstraie în tot judeţul. 

„Sunt 844 fabrici de rachiu de 

prune şi drojdii de vin, din cari: 

167 lucrătoare în tot anul și 

727 numai timporane, la care se 

întrebuințează 900 de lucrători. 

Piinării și covrigării sunt în 

acest jud. în număr de 47, în- 

trebuințind 149 lucrători. 

Populaţiunea din suburbia tă- 

băcarilor din Focșani se ocupa 

cu mare activitate de această 

„meserie. De cită-va vreme, a- 

ceastă industrie a început să 

dea îndărăt și abia se mai men- 

țin vr'o 15 tăbăcari, 

Sunt 8 fabricanți de var şi 

anume; în com. Bătineşti din 

pl. Girlele și în comunele Pan- 

ciii, Străoani-d.-s., Răcoasa, Fi- 

tionești și Cimpurile din pl. Ză- 

brăuţi ; 10 fabrici de lumînără 

şi săpun; 41 de fabrici de că- 

rămizi; 14 cășării în comunele: 

Crucea d.-s., Străoani-d.-s., Cîm- 

purile din pl. Zăbrăuţi, Adjudul- 

Vechiii, Bereşti şi Sascut din 

pl. Răcăciuni, Găgeşti, Ireşti şi 

Păţeşti din pl. Girlele și Foc- 

șani; 3 pietrării, din care: 1 în 

com. Odobeşti și 2 în Focșani; 

114 fabricanți de încălțăminte, 
ajutaţi de 320 lucrători şi 59 

practicanți ; 6 fabricanți de pă- 

lării; 21 blănării şi cojocării; ş 

curelării; 176 dogării; 220 fa- 
bricanţi săteni de rogojini în 

Bilieşti, Mircești, Răstoaca și 

Suraia. 

(Vezi și com. Focşani). 

Că? de comunicaţie. — Căi ju- 

deţene: Focșani-Galaţi; Focșani- 
Odobeşti; Focşani-Balotești.Ti- 
chirișul.   
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Căi vecinale: Răstoaca.Jorăști,; 

"Dimaciul - Mircești ; Bilieşti- Mă-" 

rășeşti ; Suraia-Vulturul-Călieni ; 

Călieni - Nămoloasa; Odobești- 

Vărsătura-Jariştea ; Odobeşti-Ba- 

lotești; Bizighești-Vidra; Pan- 

ciul-Podul-Șuşita ; Panciul-Ară- 

moasa; Panciul - Puţul - Haret; 
Cringul-Babei-Mănăstioara-Fitio- 

'neşti; Moviliţa - Păunești - Dom- 

neşti ; Panciul-Soveja; Vizantea- 

Cimpuri; Adjud Satul-Adjud; 

Mindrişca-Parava ; Nerejul - Nă- 

ruja - Odobeşti; Tichirișul - Bir- 

sești, 

Judeţul este de asemenea stră- 

bătut de mai multe căi comu- 

nale. 
Că: ferate. — Buzăi-Mărăşeşti, 

cu staţiile Focșani (reședința 

județului), Putna - Seacă, Mără-. 

șeşti, unde se bifurcă calea fe-. 

-rată București-lași cu ramura 

Mărășești - Tecuciii - Galaţi, Pu- 

fești, Adjud (tîrgul), Sascut. 

Calea Adjud-Ocna, cu staţiile - 

Adjud și Urechești. 

Calea Focșani-Odobești, care 

unește Focșani cu marea pod- 

gorie. Odobeşti. 

Podurile de fier aflate pe te- 

ritoriul acestui judeţ, pe căile 

judeţene sunt: . 

Unul pe riul Siret, lîngă Mă. 

răşeşti, în lungime de 5761; m. 

Unul pe riul Putna, lingă Fău- 

rei, în lungime de 256 metri, 

Unul pe rîul Șușiţa, lingă Putna- 

Seacă, în lungime de 100 m. 

Unul pe rîul Trotușul, lingă Ad- 

jud, în lungime de 271 m. Unul 

„pe riul Arămoasa, lingă Pufeşti, 

în lungime de 55 m. și altul pe 

rîul Milcovul, lingă Focșani, în 

lungime de 151 m. | 

La aceleași puncte sunt ose- 

bite poduri pentru calea ferată. 
Din trecutul județului, — Ţu- 

- deţul Putna a aparţinut înainte 

de 1475 Munteniei, care-și în- 

tindeă pănă atunci hotarele pănă 

la Bacău. Dintr'un document din
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anul 1407 emanat de la Ale- 
“ xandru-cel-Bun, prin care acest 

" Domn. regulează comerciul de 
import, export și transport se 

zice lămurit că hotarul se afla 
„la Bacău: . - 

Şi: la fruntarie la Bacăii, de la 1 

” grionă 2 groși şi apoi la întoarcere din 

Valachia cu marfă de acolo, fie piper, 

fie lină, fie orl-şi-ce, se va plăti în Ba- 

căi de la 12 cîntare — 1h. rublă de ar- 

gint...> (Arch. Ist, a,Rom. Tom. I, p. 

I, p. 131). | 

"Un alt document din 1460 

Aprilie 23, emanat de la Ște- 

fan-cel-Mare, vorbește de ase- 
menea de vama din Bacăi. (Arch. 

Ist. a Rom. Tom. |, p.Il,p. 

7). Intemeiat pe aceste 2 docu- 
mente, d. Hașdeii susține că 
înainte de 1475, Muntenia stă- 

pînia toată laturea occidentală 
“a Moldovei, pănă la Bacăii (Ist. 

Crit. a Rom. vol. I. Buc. 1875, 
p. 10). Părintele Melchisedec a 

descoperit, la mănăstirea din So- 
veja, un document slavon datat. 

din anul 1445, de la Ștefan. 

Vodă, fiul lui Alexandru-cel- 

Bun, în care se pomenesc sate 

de pe riul Putna, date de Ște- 
fan-Vodă în stăpînirea panului 

“Oană "Urecli. Pe acest temei 
părintele Melchisedec deduce 

- ca neexactă afirmarea d-lui Haș- 

"dei și susține că Vrancea și 
cu riul ei Putna, a aparținut 

"Moldovei din vechime, înainte 

de marele Ştefan (Notiţe Ist. şi 
Arch., Buc., 1885, p. 97). 

Documentul în chestiune este 
următorul: 

„Cu mila lut Dumnezeă, not Ştefan 

Voevod Domnitorul Țărey Moldove, Fa- 

cem cunoscut şi cu această foae a noastră 

tuiuror acelor ce vor vedea, sai vor auzi 

cetindu-se, cum că acest adevărat și cre. 

dincios al nostru pan Oana Urâcli a slu- 

jit înainte răposatului întru sănătatea ta- 

tălut nostru, drept și credincios; eară 

astă-zi slujeşte nouă drept şi credincios. 

Deci nol văzînd a lu! dreaptă și cre- 

dincioasă slujbă către not, lam dăruit 

- cu o deosebită milă a noastră și '! am.   
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dat pămîntul nostru al Moldovei satele ” 

de pe Putna, anume unde a fost panul 

Haţăban, unde -a fost casa lui Radu şi 

Andriașul mai sus de Andriaș (C)ali- 

man. “Toate acele mai sus scrise sX'Y fie 

lul de la not uric cu tot venitul lui, co- 

piilor iul şi fraţilor lut și nepoților lut 

şi strănepoţilor lul şi restrănepoţilor lui, 

şi tot neamului lu”, care va fi mat de 

aproape, nestricat nici odată în veci, 

Jar hotarul acelor sate să fie pe 

vechiul hotar, pe unde din vecie ai 

apucat, Eară la aceasta este credința 

Dumniel mele, maj sus scrisului Ştefan 

Voevod şi credința boerilor noştril, cre- 

dința panulul Neagoe logothetul, cre- 

dința panului Petru Hudici şi a copiilor 

lut, : credinţa panului Negrilă şi a co- 

piilor lui, credinţa panulu! Iorghici, cre- 

dința panului Simon logothetul, credinţa 

panului Oancea logothetul, credinţa pa- 

nului Ivan Bălceanu, credinţa panului 

Stanciul PonicY, credința panulut Dieniș 

spătariul, credința panulul Duma Dulcic! 

şi a fratelui săii panuluY Lacociii, cre- 

dința panului Crăstea, credința panuluY 

Costea Vistiarnicul, credinţa panului Por- 

cea paharnicul şi credinţa tuturor boe- 

rilor noştrii mark și mici, Eară după 

viaţa noastră cine va fi Domnul 'Țărei 

noastre, dintre copil noştrii saii dintre 

fraţi! noştriY, saii din seminția noastră, 

sali fie ort pe cine va alege Dumnezeii 

să fie Domn al ţărei noastre, acela să 

nu "1 strice dania noastră, ci să 'Y-o în-. 

tărească şi împuternicească pentru dreapta 

şi credincioasa lut: slujbă, Iară spre mal 

mare tărie, la toate cele de mat sus 

scrise, poruncit-am credinciosului nostru 

pan  Michail logothetul să scrie şi să 

atirne pecetea noastră la această foaie 

a noastră. Scris-ati Iliaș în Suceava în 

anul 6953, August 8 (1443). 

Noi credem însă că, cu toată 

existența acestui document, prin 
care după unii s'ar părea bine 

dovedită . stăpinirea de către 
Moldova a jud. Putna, înainte 

de Ștefan-cel-Mare, totuşși.avind 

în vedere cele zise de cronicariul 

Urechiă, că mai înainte era 

price .între amîndouă ţările: 

< Țeara-Muntenească vrea să fie 

hotarul săi, pănă în apa Tro.. 
tuşului; eară Moldovenii nu-i 

lăsaii, pănă aă vrut Dumnezeii 

: de s'aii tocmit așa. Și aii luat 

Ştefan-Vodă cetatea Crăciuna,   

cu ţinut -cu tot, .ce :se chiamă . i. 

ținutul “Putnei, și l-ai lipit de - 
Moldova, şi aii pus părcălabii 

săi, pre Vilcea și pre Ivan, (Let. - 
I?, pag. 162). Se înțelege foarte | 
ușor că stăpînirea acestui judeţ 

a fost multă vreme, înainte de 

Ștefan-cel-Mare, un motiv de 

ceartă între Domnii Moldovei 

-şi al. Munteniei, după cum se 

întimplă: adesea ori ceartă între 
proprietarii a două moșii înve- 
cinate, . 

În anul 1475, învingînd Şte- 
fan-cel-Mare pe Radul-cel-Fru- 

mos: sa stabilit, în mod defi-. 

nitiv, hotarul "Țării la riul Mil- 
cov, sait după cum spunea a- 

celași cronicar: «ai despărţit de 

Milcovul cel mare o parte de 
piriu, ce vine pre lingă O- 

dobești și tiece de dă în apa 

Putnei și acela pănă astă-ză este 

hotarul 'Țării- Moldovei și Țării- 
Romineşti». (Let., I?, p. 162)... 

Tot așa şi Cantemir se ex- 
“primă: «mai înainte Siretul și 
Trotuşul ' despărțeaii Moldova 

de "Țeara-Rominească, dar apoi 

prin virtutea lui Ștefan-cel-Mare, : 

jud. Putna s'a adus Moldovei 

pănă la riulețul Milcov». 

Din anul 1475 pănă la 1859. 
„ neîntrerupt, rîul Milcov a for- 
mat hotarul între cele două. 

țări surori. Drepturile de vamă 
suprimate în nare parte sub 

Vodă Bibescu în '1846, nu s'au 

desființat cu totul de cît în 

1862, după legea votată de 

Adunarea legislativă din acel 

an, sub Vodă Cuza. 

In judeţul Putna s'aă născut 
Dabija Vodă (după mărturia 
lui Neculce: «şi el era de lo- 
cul lui din ţinutul Putnei.:..» 

Let, II2, pag. 192) și Ștefan 
Tomșa. Acest din urmă s'a 

născut în satul Otești, care a 
-. aparținut în vechime: județului 

Putna, iar acum face parte din 
jud. Buzăi. 

„0? PUTNA QUDEŢ)
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Pentru .alte date. istorice.a 

se: vedea cuvintele: Adjud, 

Căcaina, Crăciuna, Domnești, 

Focşani, Mera, Milcovul, Odo- 

bești, Soveja, Vizantia, Vran- 

cea, etc. 

Printre starostii de Putna, un 

fel de guvernatori ai ținutului, 

cu puteri nelimitate, cite o dată, 

asupra locuitorilor din guver- 

namiîntul lor, a fost: 

Miron Costin, în 1687, care 

a înlocuit în această funcţiune 

pe Ilie Drăguţeșcul. 

Miron Costin e înlocuit în 

starostia Putnei de Manolache 

Ruset, fratele vistiernicului Ior- 

dache Ruset din neamul Cupă- 

reştilor, (Vezi Neculcea, Let. 

II*, p. 235). 
Sub domnia lui Ion Mavto- 

cordat, scrie Enache Kogălni- 

ceanu, stărostia Putnei a fost 

încredințată lui Costache Pu- 

fice, ce fusese mai înainte Aga 
în Iaşi (Let. III?, p. 211). 

Un alt: staroste de Putna, po. 

" menit de Enache Kogălniceanu, 

este vornicul Hrisoverghi, pus 

în această funcțiune de Con: 

stantin Racoviţă în 1755. (Let. 

“III*, p. 299). 
In 1802, staroste al Putnei a 

fost Vornicul Todirașcu Balș. 

In 1814, această funcțiune a 

fost ocupată de Dumitrache 

Plaghino. 

_ In 1818, a fost staroste de 

Putna vornicul Vasile Milicescu. 

In 1821, stărostia Putnei era, 

ocupată de un Dăscălescu, 

In 1823, fu staroste de Putna, 
spătarul Săndulachi Stamatin. 

In 1820, a fost făcut staroste 

paharnicul Constantin Sion. 

In 1842, funcțiunea de sta- 

roste a Putnei era încredințată 

unuia Pruncul. 

Putna, riz, ce isvorește din mun- 
tele Arişioaia de pe partea nor- 

dică a virfului, unde se află stil-   
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pul de frontieră 121 şi pichetul 

romînesc 3. Acest. izvor este 

un şipot mare, “a cărui scur- 

- gere formează o. frumoasă cas: 

cadă prin căderea succesivă a 

apei pe cinci trepte ale unei 

scări deschise între munți, pănă 

la piciorul muntelui, la locul nu- 

mit Scărişoara-Veche, care altă 

dată constituia basinul colec- 

tor; cu timpul sa stricat de 

apă şi Putna și-a făcut o altă 

scurgere pe Vaioaga-Ferestrae- 

lor, la al cărui capăt se ter- 
mină și cataractul Putnei. 

Cursul Putnei ce străbate nu- 
mai jud. Putna, urmează direc- 

țiunea N.-V. spre S.-E.; de la 

pichetul No. 3 'și ia direcţiu- 

nea spre N.-E., formînd fron- 

tiera politică între Austro-Un- 

garia și Rominia pe o distanţă 

de peste 14 kil. pănă la con- 

fluența sa cu Valea - Mărului, 

unde se află și stilpul de fron- 
tieră 120; aci frontiera con- 

tinuă a merge în spre N., ur- | 
cînd: muntele Mesteacănul, iar 

„riul Putna întră în “Țară, schim- 

bîndu-şi direcțiunea spre E.; 
după un parcurs de 10 kil. 

ajunge la localitatea numită 

Poiana-Lepşa, confluenţa sa din 
stînga cu piriul Lepșa; de aci, 

_ Putna 'şi schimbă direcțiunea 

spre S.-E. şi după un parcurs 

de 9 kil. ajunge la N. satului 

Lunca, unde primeşte pe dreap- 

ta piriul Coza ce izvorește din 

muntele cu același nume. De la 

Lunca, Putna ia direcțiunea spre 

N.-E. și după un parcurs de 8 

kil. primește pe stînga Vilceaua- 
Vărăriei, de unde schimbîndu-și 

direcțiunea spre S., după un 

parcurs de 12 kil., ajunge la 

confluența sa cu piriul Zăbala, 

pe dreapta; de la această con- 
fluentă și după un parcurs de 

18 kil. în direcțiune spre E. 

Putna ajunge la confluenţa sa 

cu piriul Valea-Seacă ce vine pe   
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dreapta din satul Ireşti. De 

'şi schimbă direcţiunea spre 

SE E. şi după o scurgere de 

32 kil. ajunge la satul Balta- 

Raţei, pendinte de com. Fău--- 

rei, de unde riul îndreptindu- 

se direct spre S., după o scur- : . 

gere de 24 kil., ajunge la con- 

fluenţa sa cu piriul Rimna, ce 

vine din jud. R.-Sărat;, de 

aci Putna își schimbă iarăși di- 

recțiunea mai spre E. -S, E. şi 

"după un parcurs de 23 kil. se 
varsă în Siret la satul Lungo- 

ciul, situat pe malul stîng al 'Si- 
retului și pendinte de com. Fun- 

deni din jud. Tecuci. 

In acest parcurs, Putna stră- - 

bate: com. Tulnici pe stinga; 

căt. Lunca și căt. Coza pe dreap- 

ta și pendinte de com. Păulești; 

com. Negrilești pe stînga; Bir- 

seşti și Poiana pe dreapta; Cola. 

cul, Tichirişul, Vidra, Clipiceşti, 

Tifești şi Mircești pe stînga, şi co- 

munele : Găgești, Boloteşti, Fău- 

rei, Jorăști, Răstoaca și Vulturul 

pe dreapta rîului; afară de aces- 

tea, Putna mai udă și alte nume- 

roase cătune pendinte de comu- 

nele menţionate mai sus. 

Lungimea cursului Putnei, de 

la obirşia sa pănă la vărsarea 

în Siret, e de 150 kil. 

Afluenţi pe dreapta, în regiu- 

nea muntoasă sunt: Piriul-Les- 

pezilor și Tişita, ce vin din coas- 

tele muntelui Condratul; piriul . 

Coza, ce izvoreşte din muntele 

Coza, și se varsă în Putna între 

satele Lunca și Coza. Pe stinga 

sunt: Pirtul-Mărului, ce formează 

frontieră spre N.; piriul Dejul, 

format de pîriul Tighitănul şi 

Arsămănoaei şi care se varsă în 

Putna, mai spre S. “de satul 

Negrilești. - 

In această regiune de munte, 

Putna primeşte în sînul ci o. 

mulțime de alte mică piriiașe . 

care se scurg din coastele mun- 

ților, din stînga şi din dreapta.
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In regiunea de deal și șes, 
« Putna mai are ca afluenți pe 

- dreapta: pîriul Văsuiul, ce izvo- 

“reşte din muntele Via-Draci; pi- 

riul Zăbala, (mărit cu piraiele 
Neruja, Peţicul și altele) ce'și daii 
întilnire la Sud de satul Prisaca 

unde se află și un defileii ce 

poate fi considerat din punct 

de vedere militar, ca o admi- 
rabilă poziție de oprire; pîrtul 

Văei-Rele și Valea-Șoimului ce 
vin din plaiul Măgura-Odobeşti ; 
„pîriul Milcovul, a cărui întîlnire 

cu Putna o are la satul Răs- 

toaca; piîriul Rîmna, mai la S. 

- de gura Milcovului, la locul nu- 
„mit Cotul-Ţiganului; de la satul 

Vulturul pîriul Putna-Seacă con: 

" siderată ca o ramură a Putnei 

și piriul Leica ce se varsă în 

Putna la 5oo m. mai la deal 

de confluența sa cu Siretul. 

Afluenții pe stînga sunt: Pi- 

_rtul-Sărat ce se varsă în Putna 

„la satul Valea-Sărei; piriul Ti- 

chirişul la.satul Tichirișul; pîriul 

Vidra la satul Vidra şi Piriul- 

Vizăuţului la satul  Voloșcani. 

. Afară de aceste, Putna în 

- regiunea de deal și șes, mai 

primește .o mulțime de alte pi- 

riiașe mai mici, ce se scurg din 

coastele. dealurilor de pe: am- 
bele flancuri. 

- Orografia. — Rîul Putna cur- 

ge în regiunea munţilor Vran- 

cei, pănă la satul Negrilești, de 

aci în regiune de deal pănă la 

satul Găgeşti, iar de aci și pănă 

la confluenţa sa cu Siretul, în 

"regiune de șes, a cărui încli- 

“nare se pierde succesiv spre S.- 

S-E. 

De:la sorgintea sa și pănă 

„la Piatra-Băhneanului, cît for- 

mează frontieră între Romiînia 

“şi Austro-Ungaria, Putna stră- 

bate o regiune foarte sălbatică 

“şi. acoperită cu păduri secu- 

"lare; "pe această porţiune ea 

este traversată de -un drum de   
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“ exploatare 'ce “se înfundă: sub 
__muntele Arişoaia; de la Piatra- 
Băhneanului și pănă la con- 
"fluența .cu piriul Coza, Putna 

străbate o regiune tot muntoasă ; 

însă pe. un pat mai luminat 
"“printrun lung șir de poeni ce 

lasă în dreapta şi stînga sa. 
Inălțimile pe care sunt rezemate 

flancurile acestei văi, de la o- 

_birșia și pănă la confluența cu 

Coza sunt: La obirșie, 1668 m. 

asupra Mării-Negre; la Piatra- 

Băhneanului, 957 şi 1026 m. la 
Poiana Lepșa, 1150 m.; la sa- 

tele Lunca și Coza, înălțimile 

variază între 640 și 950 m. De 

la confluența cu piriul Coza, 

Putna intră într'o regiune să- 
racă în păduri, iar patul ei în- 

„cepe a se lărgi, și înălțimile 

pe care se reazămă flancurile 

acestei văi, se termină în gene- 

ral prin maluri abrupte, ce 

tind a .se dărăma din cauza 

slabei lor formațiuni; aceste ma- 

luri ripoase însoțesc Putna pănă 

la satul Prisaca (pendinte de 
com.. Valea-Sărei), unde se află 

şi confluența sa cu piriul Ză- 
„bala; în acest punct, natura ca- 

prițioasă a dat naștere unui de- 

fileii întortochiat, prezintînd. o- 

chilor o pozițiune demnă de 

- admirat. De la confluența cu 
Coza și pănă la confluența cu 

Zăbala, înălțimile . din dreapta 

şi stinga variază între 500o—850 

m. la satul Negrilești şi 400— 

700 m. la confluența cu piriul 

Zăbala. 
După ce iese din defileul Pri- 

saca, Putna întră în regiunea 

dealurilor, resfățindu.se pe un 
pat mult mai larg (400 —500 m.); 

curentul săii e aci mai puţin zgo- 

motos "şi în mai multe locuri 

despărțit în mai multe ramuri; 

dealurile din dreapta, care o 

însoțesc pănă la satul Bolo- 

tești, sunt .mult mai înalte de 

cit cele din stînga; acestea va-   
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ziază de la: 600—1000 m. (vir- 
fal. Măgurei-Odobești), iar cele 
din stînga aii o înălțime între 

- 200—400 m. De:la satul Bolo- 
tești, patul Putnei să lărgește 

simţitor, ajungînd chiar pănă la 

1000 m.; înălțimile din dreapta 
și din stinga: încep a dispare 

pe nesimţite; iar de la satul 
Făurei, Putna intră într'un ade- 

vărat şes, supus inundațiilor, de 

la satul Mircești și pănă la satul 

Dimanciul, pendinte de com. 

Surdia pe care parcurs șesul 

- Putnei se confundă cu șesul Si- 

retului, pănă la confluenţa lor. 
Patul săi este pietros în re- 

giunea muntoasă, pănă sub Mun- 
tele-Mesteacănului, iar de aci și 

“pănă la satul Făurei, este bolo- 

vănos și nisipos, de unde suc- 

cesiv se transformă într'un pat 

nisipos pănă la confluenţa sa 
cu Siretul. ' 

Geologia. — Valea-Putnei din 
punct de vedere geologic este 

destul de interesantă. De la gra- 
niţă și pănă la Cozla-Tulnici curge 
în Flyschuleocen, în care predo-. 
minează Oligocenul. Conglome- 

ratele ce formează cheile pe care 
le străbate Valea-Putnei aparţin 
asemenea acestui etagiii. Mai 

la vale de aceste chei, valea 

îşi taie patul săi profund într'o 

terasă mai vechie. La Tulnici, 

Oligocenul dispare și cedează 

locul Helveţianului, ce se întinde 

pănă la: Valea-Sării.' Acest Hel. 

- veţian e reprezintat prin tipul 

obicinuiţ: marne şi gipsuri. La 

Valea-Sării apar calcarele și ni- 

sipurile sarmatice cari mai spre 

„E. sunt acoperite de nisipurile 

pontice și de Levantin repre: 
zintat prin pietrișuri cari com- 

pun. Măgura Odobeștilor. În fine _. 
Valea-Putnei mai străbate pănă . 

la vărsarea ei în Siret și Loessul 

- analog cu acel al Moldovei de S. 

Lărgimea şi adincimea.— De 

la obiîrşie şi pănă la confluenţa -:
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sa. cu *Piriul-Zburăturei, Putna 

e un mic piriiaş, iar deaci în- 

„cepe a se. mări succesiv şi pe 

măsură ce primește într'însa nu- 

meroasele vălcele ce vin din 

munţi. Ajunge la confluența cu 

pîriul Zăbula să aibe o lărgime 

de 10 m. și-o adincime de 

0,40 'm.; la satul Vidra, o 

lărgime de 20 m. și o adincime 

0,40 m.; la satul Făurei, 20 

m. şi 0,50 m. adincime; la sa- 

tul Răstoaca, 25 m. lărgime și 

0,60 m. adincime: iar la gura 

sa, 50 m. lărgime și 0,80 m. 

adincime. Aceste date sunt 

foarte variabile şi supuse la 

discreția timpului ploios saii se- 

„ cetos, 

Curentul Putnei în regiunea 

muntoasă este repede și zgomo- 

tos pănă la defileul Prisaca,în care 

parcurs aduce cu sine cantități 

mari de bolovani; iar de aci, cu- 

rentul începe a.se mai linişti cu 

cît înaintează spre zona șesurilor. 
Putna pornește la obirşia sa cu 

cota 1668 m. dasupra Mării- 

Negre, întră în Ţară sub cota 

690 m, și în poiana Lepșa are 

cota 592 m.; d'aci merge scobo- 

rînd, la 445 m. lingă satul Coza, 

314 m. la defileul Prisaca con- 

fluența cu Zăbala, 226 m. la 

Vidra, 150 m. la Găgești, 70 m. 

la Făurei, 37 m. la Răstoaca 

şi 20 m. la confluența sa cu 

Siretul. | 

Trecălor], — Trecerea riului 

Putna de la sorginte şi pănă la 

satul Vidra, se face prin vad, 

cea ce face să se întrerupă co- 

municația cind apele vin mari; 

iar de la Vidra şi pănă la con- 

_fluenţa sa cu Siretul, Putna po- 

sedă cite-va poduri și anume: un 

pod de lemn la E. satului Vidra; 

un pod de piatră la N.-E, satului 
Făurei, peste care trece șoseaua 

naţională Focșani-Bacăii; un pod 
de lemn la S.-E. satului Jorăști, 

peste care trece şoseaua Foc-   

144 

şani-satul Suraia; un pod de 
lemn la satul Boţirlăul, peste 

care trece șoseaua Răstoaca- 

Boţirlăul-Dumbrăviţa. Afară de 

aceste, Putna mai posedă podul 

liniei ferate Focșani-Bacăii, care 

este situat la N. satului Făurei. 
Pe lingă aceste trecători, tre- 

cerea de pe un mal pe altul 
se mai face prin vad, însă. nu- 

mai cînd apele sunt mici. 

Comunicaţia. — Drumurile ce 

parcurg această vale sunt foarte 

restrinse; mai cu seamă în re- 

giunea muntoasă, nu se găsesc 

de cit drumurile ce leagă sat 

cu sat și a căror construcţie 

ordinară fac anevoioasă comu- 

nicaţia, fie din cauza terenului 

accidentat, fie din cauza ploilor 

periodice. . 
De la com. Birseşii merge la 

vale pe malul sting o şosea, 

pănă la Vidra; de aci se rami- 

fică în două, o ramură continuind 

pe malul stîng, iar alta după ce 

a trecut Putna pe un pod de 

lemn de la E. sat. Vidra con- 

tinuind pe malul drept, urmă: 

rind în de aproape apa Putnei 

pănă la confluența sa cu Si- 

retul; din aceste șosele, se des- 

» part altele în direcţiune spre 

N, și S. formînd legătură cu 
satele mărginașe. Aceste șosele 

sunt: bine construite și bine în- 

treținute, . 

Economia locală. — Pentru 
moment Valea-Putnei nu pro- 

duce de cît lemnărie de con- 

strucție și aceasta în mod re- 

strîns din cauza lipsei mijloa- 

celor de transport și a pozi- 

țiunilor grei de exploatat. Mo- 

delarea lemnelor de construc- 

ție se face prin ajutorul unor 

herăstrae în stare primitivă, ce 

se găsește pe malul apei, pria 

al cărui mijloc sunt puse în 

mișcare. Numărul ferestraelor de 

această natură, se urcă pănă la 

80. De la aceste herăstrae, lem.-.   
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nele sunt cărate cu care cu boi: 

pănă la Odobeşti saii Focșani, 

de unde cu calea ferată sunt - 

transportate în diferite direcţiuni. 
Valea-Putnei este foarte bogată 

în pășuni, înlesnind creşterea vi- 

telor. Posedă multe izvoare de 

ape minerale, dar neexploatate 

sistematic pănă acum; procură 

brinzeturi - multe şi de bună ca- 

litate; asemenea are mari can: 

tități de piatră de var și nisip, 

întrebuințate pănă acum : însă 

numai pentru nevoile locale. 

Putna-Seacă, szație de dr.-d.f., 

jud. Putna, pl. Girlele-Biliești,. 

căt. Făurei, pe linia Buzăui-Mă- 

rășeşti, pusă în circulație la 15 
Iunie. 1881. Se află între stațiile 
Focşani (11.7 kil.) și Mărășești 

(7.8 kil.). Inălțimea d'asupra ni- 

velului Mării e de 77.95. Ve- 

nitul acestei staţii pe anul 1896 

a fost de 110597 lei, 65 bani. 

Putreda, co. rur., în jud, Rîm- 

nicul-Sărat, pl. Rimnicul-d.-s., 

pe piriul cu același nume. 

E așezată în partea de V. a 

jud., la 9 kil, spre V. de orașul 

Rîmnicul-Sărat, și în S. pl, la 

6 kil. spre V. de com. Zgir- 

ciți, reședința plășii. 

Se mărginește la N. cu Gre- 
bănul, la E. cu Zgirciţi, la S. 

cu Bălțați, la V. cu Valea-Ra- 

covițeni. . - 

E brăzdată de dealurile Stre- 

jești, al Florii și Calea-Vacii, 

toate la V. 
Piriul Putreda o udă prin 

“mijloc și afluentul săi Ciapa- 
Verde la S$. | 

E formată din căt.: Putreda- 

Mare, reședința, la E. și Pu- 

treda-Mică, la V. 
Suprafața com. este de 900 

hect., din care 200 hect. vatra 

com. și 700 hect. ale locuito- 

rilor, cu' o populație de 1022 

suflete,
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+ Locuitorii sunt moșneni.: 
Are 2 biserici, una vechie de 

lemn,.cu hramul Cuvioasa Pa- 
raschiva, zidită în' 1704 de Ioan 
Peticanu, cu un preot și 2 cîn- 
tăreți, cea-laltă nouă, cu hra- 
mul Sf. Pantelimon, zidită de 
locuitori în 1872, cu un preot 
şi 2 cintăreți; o școală mixtă, 
frecuentată în. 1899—900 de 64 
"elevi. 

„Locuitorii posedă: 60 pluguri; | 
108 boi, 15 vaci, 19 cai, ş epe, 

- 229 oi, 49 capre și 44 rîmători. 

Loc. aii vii și livezi cu pruni. 
Comerciul constă în importul 

de țesături, instrumente agricole, 

postav, și în export de vin 

și rachiu. Transportul se face 
„prin: gara R.-Sărat. 

Căile de comunicație sunt: 

„ şoseaua jud. Ohidiţi-Valea-Raţer; 

spre Grebăn-Zgirciţi - Rimnicul- . 
Sărat; spre Pardoși-Mărgăritești- 
Valea-Sălciei-]itia, 

Budgetul com. e la venituri 

de 1390 lei, 45 bani şila chel- 

tueli, de 1380 lei, 62 bani, 

Putreda, zîrii, jud. Botoşani, a- 

vind de afluent Pirîul-Mic, izvo- 

„reşte din locul numit Șesul-Ţa- 

“rinei; curge pe lingă satul Cris- 
tești, în partea sa de S..V.,, apoi 

pe pămîntul locuitorilor, şi ' se 

varsă 'în Meletinul, formînd o 

baltă, numită Ochiul. 

Putreda, ziriz, jud. Dorohoiii, 

pl. Berhometele, izvorește din 

Poiana-Velniţei, moșia Zamoştia, 

com. cu același nume, și se varsă 

în Baranca la Podul-lui-Strejac. 

Putreda, zirîă, izvorește de pe 

moșia Ibănești, curge spre S,, 

prin com. Corlăteni, pl. Coşula, 
jud. Dorohoii, unde formează 
iazurile : Putreda, Lipovenilor și: 
Odăei şi se varsă în riul Jijia, 

Putreda, ziriă, în jud. R.-Sărat, 

64745. Marele Dicţionar Geoyraflo. Voi, P, 
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. pl. Rîmnicul-d.-s., com. Putreda, 

izvorește .din dealul . Strejești, 

„udă mijlocul com., trece prin 

căt. de reședință. și se varsă pe 

dreapta piriului Oreavul, 

Putreda-Mare, sat, în jud. R.- 
Sărat, pl. ' Rîmnicul-d.-s., com. 

- Putreda, așezat pe rîul Putreda, 
spre E. com. 

Are o suprafață de 1şo hect., | 
cu o populație de 147 familii, 

saii 835 suflete; o biserică și 

o școală. 

Putreda-Mică, sas, în jud. R.- 

Sărat, pl. Rimnicul-d.-s., căt. 

com. Putreda, așezat la V, com., 

la 2 kil., spre V. de căt.'de re- 

ședință. Are o întindere de 50 
hect., cu o popuiaţie de 25 fa- 

milii, sai 167 suflete. 

Putrezeni, saz, în jud. Tutova, 

pl. Pereschivul, com. Coroeşti, 

spre V. de satul Coroești-d.-j. 
Are 100 loc, și 27 case. 

Puturoasa, saţ, făcînd parte din 

com. rur. Coteana, pl. Siul-d.-s., 

jud. Olt, situată pe valea și 

malul drept al Dirjovului, cam 

la 6 kil. spre N.-V. de satul 

Coteana, reședința com. Are o 
populațiune de 124 locuitori, din 

care 27 sunt împroprietăriți după 

legea rurală, pe 36 hect. Ei po- 
sedă : 16 boi, 59 vaci, 12 bi- 

voli, 15 bivoliţe, 10 cai, 146 

ci, 162 porci, 

Puturoasa, moșie, a statului, jud. 

Olt, fostă pendinte de _mănăs- 

tirea Plumbuita. 

Puturoasa, pădure a statului, 

în întindere de 325 hect., pen- 

dinte de com. Coteana, pl. Siul- 
d.-s., jud. Olt. 

Puturoasa, Za/tă, în jud. Cons- 
tanța, pl. Hirşova, pe terito-   

PUTUROASĂ (FÎNTÎNA-y 

riul com. urb. Hirșova, situată 
în partea -V. a plăşei și cea 
N.-V. a comunei. E formată din 

mai” multe mici lacuri lunguiețe, 
cari toate unite se varsă în giîrla 
numită Privalul-Rotundului sai 

Tair-Buaz. Are o suprafață de 

qohect., E tăiată de un drum 

ce merge de la Hirșova la Co- 
nacul-lui-Manole. 

Puturoasa (Impuţita), zzzor cu 

agă sulfuroasă, în jud, Iași, pl. 
Bahluiul, com. și satul Băiceni, 

în poalele dealului Cetăţuea, la 

12 kil. de Tirgul-Frumos. Izvo- 
rul e rece și dă 80 litruri de 

apă pe oră. Apa are gust și 

miros de pucioasă; este ușoară 
la băut și folositoare pentru 
boalele reumatice. 

Puturoasa (Iazul-de-la-Moa- 
Tă), 2az, în valea dealului Tu- 

ria, jud. Iași, pl. Turia, com. 

Roșcani, căt. Borșa. 

Puturoasa, pirîi, izvorește de 

sub dealul *Movileni, jud. Iași, 

pl. Copoul, com. Movileni, și se 

varsă pe dreapta Jijiei. 

Puturoasa, zâriz, izvoreşte de: 
pe teritoriul satului Glăvăneşti, 

jud. Iași, pl. Turia, com. lepu- 
"reni, și se varsă în Iazul-de-la- 
Răchiţi. 

Puturoasa, gîr7ă, la S. de satul 
Corcioveni, jud. Tecucii, for- 
mată din piîriul Berheciul, 

Puturoasa, foc îzolat, la. 8 kil. 

de vatra com. Călimănești, pl. 

Cozia, jud. Vilcea. Aci este un 

izvor abondent de'apă sulfu- 
. roasă, 

Puturoasă (Fîntina-), sorginte 
de apă minerală, în jud. Bu- 

zăi, com. Gura-Sărăţei, căt. Ciu- 

hoiul; se scurge în pir. Sărata. 
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PUTUROASĂ (VÎNA-) 

Puturoasă (Vina-), sorginte de 

apă minerală, în jud. Buzău, 

com. Sibiciul, pe hotarul des- 

pre com. Colţi. 

Puturosul, sa, jud. Dimboviţa, 

plaiul Ialomiţa-Dimboviţa, com. 

Urseiul. 

Puturosul, saf, jud. Dimboviţa, 

plaiul Ialomița-Dimboviţa, com. 

Vișineşti. 

Puturosul, mahala, jud. și pl. 

Prahova, com. Valea-lungă. 

Puturosul, mute, jud. Bacăi, 

pl. Trotușul. 

Puturosul, dea/, în jud. R..Să- 

rat, pl. Orașului, com. Odo- 

basca, în partea de N. a com. 

Este acoperit cu pășuni. Din 

el izvoreşte pîrîul Puturosul, ce 

„se varsă în riul Rîmna, udind 

nordul comunei. 

Puturosul,7svoare minerale, jud. 

și pl. Argeșul, com. Brădetul, 

Izvoarele se găsesc la vre-o 

2 kil, spre N. de centrul com. 

Brădetul. Calea merge tot pe 
lîngă rîul Vilsanul, care, mai 

în'tot parcursul săi, este ţăr- 

murit la mică distanță de înalți 

pereţi calcaroși, aproape verti. 

cali, și înalți de 40—60 m., în- 

chizînd ast-fel valea riului între 

două ziduri gigantice și prăpăs- 

tioase. ” 
Pe fundul văiei clocotește re- 

pede riul Vilsanul, cu păstrăvii 

săi, apoi se izbește de stinci 

ca Colţul-de-la-Pietrărie, Colţul- 

Roibului și Seciul. Colţul-Roibu- 

lui, înalt de vre-o 50 m., are 

virful înclinat d'asupra rîului. 
Sunt mai multe izvoare sul- 

"“furoase înşirate pe lingă și sub 

albia riului.. Cel mai abundent 

în apă şi concentrat în materii e 

pe partea dreaptă a riului. Poate   
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“da pănă la 800 litri de apă 

pe oră, care în scurtul săii curs, 

pănă la intrarea sa în rii, de- 

pune pe pietre o materie albă 

cenuşie, bătînd puţin în galben. 

In dreptul acestor izvoare şi 

pănă la 100 m. spre S.de ele, 

apa rîului nu înghiață, la a- 

cecaşi temperatură la care ar 

îngheţa de n'ar fi fost ames- 

tecată cu apele minerale ce curg 

din izvoare. 

Puturosul, 7zor de apă sulfu- 

roasă, jud. Bacău, pl. Tazlăul- 

d.-j., com. Gropile, pe teritoriul 

satului Păltinata. Dă cam vre-o 

60 litri pe oră. E la 15 kil.de 

gara Onești, dincolo-'de Trotuş. 

Puturosul, sai Impuţitul, /oe 
cu îsvoare sulfuroase şi baltă, 

jud. Bacăii, pl. Trotușul, com, 

Mănăstirea-Cașinul, la poalele 

muntelui Haloşul-Mare, de unde 

izvorește pîriul cu acelaşi nume. 

Izvorul principal are un debit 

de 70 litri pe oră. E situat la 

12 kil. de gara Oncști. 

Puturosul, izvor de apă sul/u- 
roasă, jud. Bacăi, pl. Siretul- 

* d.-j., com. Botești, pe teritoriul 

moșiei Viforani, a.d-lui Iunius 

Leca. 

Puturosul, sorginte de apă mi- 

nerală, în jud. Buzăi, com. 

Chiojdul-din- Bisca, la poalele 

muntelui Pleşea, lingă cascada 

Șipotul. 

Puturosul, 2a5, jud. Bacăi, pl. 

Tirgul, în suprafață de 11 hect., 

pe moșia Bălușeni (Zosin), în 

partea de N. a com. cu același 

nume, 

Puturosul, fală, formată de rîul 

Jijia, la moara moşiei Rădiul, 

com. Comiîndărești, jud. Boto- 

ani,   

PUTUROSUL 

Puturosul, 225, pe moșia Cior- 

nohalul, în partea de E.a com. 

Ringhileşti, pl. Ștefănești, jud. 

Botoșani. DE 

Puturosul, szroază, în jud, Brăila; 

pl. Balta; ia naştere din partea 

de N.-E. a lacului Fleașca; trece 

pe sub malul de: S. al.luncei.. 

Călmățuiului, pe la N. căt. Scăr- 

lătești şi al com. Dudescu, Slu- 

jitori-Albotești şi căt. Caragica; 

taie şoseaua Brăila-Călărași, la 

N. com. Insurăţei, şi, după ce 

"atinge partea de N. .a lacului 

Lacul-Rezii, dă în partea dreaptă 

a Călmățuiului, la punctul Cor- 
nul-Malului. ” 

Puturosul, zîriiaș, în jud. Ba: 

căi, pl. Trotușul, com. Grozești, 

care curge printre satele He- 

răstrăul şi Grozeşti, în direcţie 

estică. Izvoreşte de sub mun- 

tele cu același nume și, după ce 

se uneşte cu piriiașul Pietricica, 

se varsă pe dreapta Oituzului. 

Aci se află și ape feruginoasc. 

Puturosul, zîriă, format din iz- 

„voare; curge prin Valea-Graj- - 

diului, jud. Botoşani, pl. Tirgul, 

com. Mănăstireni; formează fazu- 

rile de la Valea-Grajdiului, de 
la Mănăstireni și de la Onţeni, 

apoi trece în com. Gorbăneşti 

sub numele de Ursoaia şi se 

varsă lingă tirgul Suliţa în Sicna. 

Puturosui, ziriz, ia naştere din 

iazul Puturosul, de pe moșia 

Borşa, com. Roșcani, pl. Turia, 

jud. Iași, curge de la N. spre 

S., intră pe moșia Căminărești, 

pe la hotarul. Băsenilor, trece 

prin iazurile Băseni şi Carp, şi, 

îndreptindu-se spre V., se varsă 

în Jijia, pe la Scruntarul-Mare. 

Puturosul, firii, izvorește 'din 

dealul Secăturile, jud. şi pl. 

Prahova, com. Valea-Lungă, şi



- FUTUROSUL, 

"se varsă în rîul Cricovul-Dulce, 
după ce primeşte ca afluențy ! 
vălcelele: Magazia, Valea-luj. 
Mateiii, Crăcanul și altele. 

Puturosul, za/z, . în: jud. şi pl. 
Tulcea, pe teritoriul com. rar. 
Cataloi; se desface din Dealul- 
Mare; se întinde spre S., într'o 
direcţie de la N.-E. spre S.-V,, 
brăzdind partea centrală a plăşei 
și cea estică a comunei; trece 

„pe la poalele dealului Rezii, taie 
şoseaua națională Tulcea-Cons- 
tanța, pe la kil. 12, şi după 6 
kil. de curs, se deschide în va- 

„lea pîriului Teliţa, pe stînga, 
- puțin maf jos de satul Cataloi. 

Puţeni, com. vur., jud. Tecuciiă, 
pl. Nicorești, compusă din 2 
cătune: Mîndrești şi Puţeni și si- 
tuată pe Valea-Gerului, la 16 
kil. de 'Tecucii şi la 31 kil. de 
reşedinţa plășei, spre E. 

Teritoriul com. este de 24568 
hect., din care 1459 hect. cul- 

„tivabile, | 
Are o populație de 474 fa- 

milii, sai 1860 suflete; 2: bise- 
Tic, una în Puţeni şi cea-laltă 
în Miîndrești, deservite de 2 
preoți și 4 cîntăreți; 2 școale, 
una în Puţeni, frecuentată de 
54 copii și cea-l-altă în Mîndreşti, 
frecuentată de 34 copii ; o moară 
de vint şi una cu aburi, ale pro- 
prietarului, 

Locuitorii posedă: '470 boi, 

504 vaci, 272 cai, 183 iepe, 495 

oi, 3 tauri, 4 bivoli și 521 porci, 

Veniturile și cheltuelile anuale 
ale com. sunt de 7500 lei. 

In partea de S.-E. a satului 
Puţeni se află un monument de 

piatră de o formă piramidală, 
"avind o înălțime.de 2 m., sub 

care se află rămășițele genera- 
lului rus Alexandru Vasilievici, 

mort la 1770. 

O şosea județeană leagă co- 
muna de oraşul Tecuciii.   
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Puţeni, .-sâz, “pendinte - de com. 
Puţeni, pl. Nicorești, jud. Te. 
cuciii, situat pe ambele laturi 
ale: pîrîului Gerul. 

Are o populaţie de 314 fa- 
milii, sai 1216 suflete ; o bise- 
rică, zidită la 1812, de locui- 
tori; o școală primară! mixtă ; 
6 circiumi. 

Puţeni, moșie, jud. Tecuciii, com, 
Puţeni. Are o suprafaţă de 1560 
fălci, proprietatea descendinţilor 
lui Constantin Mavrocordat. 

Puţichioaia, sas, în jud. Covur- 
luiă, pl. Prutul, com. Bujorul. 
Are o populaţie de 535 suflete; 
o școală mixtă ; o biserică, fă- 

“cînd parte din parohia Fîrţă- 
nești. 

Pe :aici trece calea ferată Bir- 
lad-Galaţi. . 

Puţichioaia, moșie particulară, 
de 2788 hect., în jud. Covur- 
luiii, pl. Prutul, com. Bujorul. 

Puţinei, sa, cu 38 case, făcînd 
parte din com.. rur. Malovăţul, 
din pl. Ocolul-d.-s.,.jud. Me- 
hedinți și situat pe malul stîng 
al Topolniţei. 

Imprejurul satului, care este 
udat de piriul Pleşuva, se află 
mai. multe grădini cu zarzava- 
tură. 

Puţintei, căzu, în jud. Teleor- 
man, pl. Marginei, pendinte de 
com. Atirnaţi. Are o populaţie 
de 315 suflete. Este foarte vechii, 
anterior satului Atîrnaţi. 

Puţintei, moșie a statului, în jud. 

Teleorman, pl. Marginei, com. 

Atirnaţi, avind o întindere de 

IIO4 hect., din care o parte 

s'a vindut sătenilor în loturi. 

Puţinteilor (Valea-), va/e, rami- 

ficaţie din valea Teleormanului, 
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jud. Telcorman ; trece pe lingă 

căt. Puţintei al com. Atîrnaţi 
„și se întinde, pe o mică dis- 

tanță, și în jud. Vlaşca. 

Puţul-Băii, /oca/itate,. din com. 

Slănicul, pl. Vărbilăul, jud. Pra- 

hova, unde s'a deschis prima 

gură de ocnă, care a rezistat 
tutulor intemperiilor pănă acum 

- ciți-va ani, cînd s'a prăbușit în 

fundul prăpăstiei, zisă Puţul-Băii. 

Puţul-cu-Salcie, sas, jud. Dim- 

bovița, pl. Bolintinul, com. Cos- 
tești. 

Puţul-Haretul, vec/ie stafie poș- 
fală, jud. Putna, la 23 kil. de 
la Focșani spre Bacăi. 

Puţul-lui-Ene, Zea/, situat la E. 

de com. Priseaca, pl. Oltul-d.-j., 

jud. Olt, cu direcţia de la N. 
la S. și cu o lungime de 1 kil. 
600 metri. 

Puţul-Olarului, sas, în jud. Tu- 
tova, pl. Simila, com. Ibănești, 

spre S$. de satul Ibănești. 

Puţul-Popei (Valea-), va/e, în 

jud. Tulcea, în partea nordică 

a plăşei Isâccea şi V. a com. 

Luncaviţa; se desface din dea- 

lul Sevastin, se întinde spre E,, 
într'o direcție generală de la 

S.-V. spre N.-E., trece pe la 
poalele movilei Codrului, şi după 
5 kil. de drum, se deschide în 
pîrîul Luncaviţa, pe stînga, chiar 
lingă satul Luncaviţa. 

Puţului (Coasta-), ea/, în jud. 

Buzăii, com. Gura-Sărăţii, căt. 

Valea-Botii; are go hect. vie şi 

10 hect. livezi. 

Puţului (Dealul-), deal, jud. 
Neamţu, plasa Piatra-Muntele, 
com. Căciulești; se desface din 

Dealul-Balaurului, în direcțiune



PUŢULUI (VALEA-) 

spre E., pe lingă sâtul Gura- 
Văei. | 

Puţului (Valea-), căzu al com. 
Lipia, jud. Buzău, cu 280 lo- 

cuitori şi 60. case. 

Puţului (Valea-), căzu, al com. 

Merei, jud. Buzăii, cu 300 lo- 

cuitori și 64 case. 

Puţului (Valea-), căzu, al com. 

Cernăteşti, jud. Buzăii, cu 220 

locuitori și 46 case. 

Puţureni, sa, pe moşia cu ace- 

laşi nume, jud. Dorohoii, pl. 

Prutul-d.-j., com. Coţușca, cu 
83 familii, sai 353 suflete. . 

Proprietatea moșiei este a E-   
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pitropiei Spitalului Sf. Spiridon 

din Iaşi, dăruită de către Ior- 

dachi Popovici din Botoșani. 

Sătenii împroprietăriți ai 257 

hect., 74 ar. pămînt, iar pro- 

prietatea, 2719 hect., 74 arii 

cîmp. 

Sunt 2 iazuri. Apele ce trec 

pe moşie sunt piraiele Volovă- 

țul şi Bodeasa. 

Drumuri principale: acel de 

la Darabani, ce merge la Ște- 

fănești, şi acel de la Mitoc, ce 

merge la Dorohoiii. 

Moşia se hotărăște cu: NIi- 

chiteni, Drăguşeni, Bivolul-Li- 

pan, Codreni şi Coţușca. 
Pe teritoriul com. se află Mo- 

- vita-Armeanului și Movila-Căl- 

dărei. 

„PUZDRĂ -- 

Puţurile, moşie, a statului, Vezi 

Bratovoești, jud. Dolj. 

Puţurile, moșie, a statului, pe 

teritoriul com. Giorocul:Mare, 

pl. Jiul-d.-j., jud. Dolj. Se aren- 

dează, impreună cu moșia Bra- 

tovoeşti, cu 42150 lei anual. 

Puzdra, sai Holda, ziriă, jud. 

Suceava, izvorește de sub mun- 

tele cu același nume, udă te- 

ritoriul com. Broşteni, pe o lun: 
gime de 5—6 kil. şi, după ce 

a învirtit o morişcă şi o piuă, 

'se aruncă în Bistriţa. Primeşte 
"din dreapta Piriul-Rusului, iar 

din stînga Goroviciul, Piriul- 
" Socului şi Pirîul-Cuciniei,  



Raba, srbdivizie a comunei Bo- 
bul, jud. Gorj, pl. Amaradia, la 

„E. cătunului de reşedinţă, si- 

tuată pe loc şes. 

Are o întindere de 184 hect., 

-din care 40 hect. arabile, 107 

“hect. fineţe, 8 hect, vie, 19 hect. 

“pădure, 7 hect. pomet și 3 hect. 

"vatra satului, cu o populaţie de 

85 suflete. | 

Locuitorii posedă: 3 pluguri, 
- 6 care cu boi; 5o vite mari 

cornute, 2 cai, II9 oi și 23 ri- 

mători. 

Comunicaţia în cătun se face 

prin șoseaua comunală și jude- 
„țeană. a comunei și prin alte 

drumuri ordinare, 

Rachel, saz, în jud. Tulcea, pl. 

Isaccea; -căt, com. Luncaviţa, 

situat în partea de N. a plăşei 

şi cea de E. a comunei, la 3 

kil, spre E. de căt. de .reșe- 

dință, Luncaviţa, pe malul drept 

al gîrlei Ciulineţul, la poalele 

dealului Gilma-Mare. 

" Se mărginește la N. cu Du-. 

nărea ; la V., cu căt. Luncavița; 

la $., cu com. Balabancea; la 

E., cu com. urb. Isaccea. 

Dealurile care brăzdează te- 

ritoriul sunt: Gilmele-Inşirate, 

Gilma-Mare și Gilma-Mică. E u- 

dat de girla Ciulineţul la N. și 

de , afluenții „acesteia : Valea- 

"de 34 elevi; o biserică, 
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Ceairului, a-Bozului şi Valea-Tu- 

riacului cari curg prin interio- 

rul cătunului. Balta Crapina, la 

N.-V., şi Piatra-Căcată, la E, 

conţin peşte. 

Intinderea satului e de 527 

hect., din care 16 hect. ocu- 
pate de vatra satului, 211 hect. 

ale locuitorilor şi zoo hect. ale 
statului. 

Are o populaţie de 440 su- 

flete ; o şcoală mixtă, condusă 

de un învățător și frecuentată 

zidită 

în 1859 de locuitori, deservită 

de un preot și un 'cîntăreț. 

Rachelului (Fortul-), fnzări- 
ură, jud. Tulcea, pl. Isac- 

cea, com. rur. Luncavița, căt. 

Rachel, situat în partea de N. 

a plășei și cea de E. a comu- 

“n€i, în punctul de N. al satului 

Rachel, lingă șoseaua județeană 

Tulcea-Isaccea, pe care o do- 

„mină pe o mare întindere, do-. 

minînd de asemeni şi asupra 

„satului Rachel, asupra drumu- 

lui comunal Rachel-Luncaviţa 

și asupra giîrlei Ciulineţul. Este 
așezat la poalele dealului Gilma: 
Mare și e făcut de Turci, îna- 

inte de războiul de la 1877, 

pentru a împiedica trecerea Ru- 

şilor peste Dunăre, de care este 

„departe de 3 kil. -_   

Rachieri, saz, făcînd parte din 

com. rur. Valea-Călugărească, 
pl. Cricovul, jud. Prahova. 

Rachieriţa, va/e, jud. Prahova, 

izvorește din: muntele Lazul, 

- plaiurile Breaza-Talea și Pra- 

hova, com. Breaza-d.-s.; curge 

de la V. spre E. şi se varsă în 

riul Prahova, tot în raionul com, * 

Breaza-d.-s. 

Rachiţeaua, va/e, în jud. Gorj, 
plaiul Vulcan, spre N.-V. com. 

Topești, în direcţie V.E., se des- 
face din muntele Gruiul-Negru, 

dă în hotarul Peștişanilor şi își 

schimbă direcţia spre S,., lăsînd 

spre V. munţii: Dumurile, Cra- 
cul-Fagului, Cracul-Șorătului și 

Cracul-Răchiţelelor, iar spre E, 

Gruiul-Negru şi muntele Fra- 

-sinul; are o lungime de 7 kil, 

Raci, com. rur., jud. Gorj, pl. 

Jiului, la N. com. Ohaba, situată 

„parte pe loc şes, parte cam pe 

deal. Se compune din cătunele: 
“Raci, Artanul şi Baniul. 

Are o suprafață de 513 hect,, 

din cari 19 hect. pădure, 259 

hect. arabile, 6 hect. vii, 21 

hect. pruni, iar restul finețe și 

" pășune, cu o populaţie de 1722 
suflete. 

Sunt 3 biserică, deservite de
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1 preot și 4 cîntărcți; o şcoală, 

fondată la 1836 şi frecuentată 

de 35 elevi. 
Locuitorii posedă: 20 plu- 

guri, 33 care cu boi, 3 căruţe 

cu cai; 137 vite mari cornute, 

39 cal, 323 oi, 22 capre, 143 

rimători; 20 stupi cu albine. 

Comuna este udată pe par- 

tea de V. de piriul Jilţul-Mic. 
Comunicaţia se face prin şo- 

seaua comunală care o pune 
în legătură la N-V. cu com. 
Ursoaia din jud. Mehedinți, iar 

la S, cu com. Calapărul-d.-s. şi 

Borăscu. 
In com. se găsesc 6 puțuri 

şi 10 fîntîni. 

Raci, cătun de reședință al com. 

"Raci, jud. Gorj, pl. Jiului, așe- 

zat pe valea cu același nume, 

parte pe şes şi parte cam pe 

deal. 

Are o suprafață de 366 hect., 
- din cari: 10 hect, pădure, 184 

hect. arabile, ş hect. vii, 11 

__hect. pruni, restul izlaz și finețe, 

cu o populaţie de 375 familii, 

saii 1201 suflete, din care 203 

contribuabili ; o școală, înfiin- 

țată la 1836, și frecuentată de 

35 elevi; o biserică de lemn, 

făcută de locuitori la 1780, de- 
servită de 2 cîntăreţi. 

Locuitorii posedă: 10 plu- 

- guri, 20 care cu boi, 4 căruțe 

cu cai, 62 vite mari cornute, 

193 oi, 22 capre şi 68 rimători; 

12 stupi. 

În cătun se găsesc 3 puțuri 
și 7 fintîni, 

Raci, Zezer, jud. Brăila, situat la 
N. de Peşti-Romîneşti și Pești- 

Turceşti, cu cari comunică prin 

Gitul-Racilor, 

Raci, za/e, în jud. Gorj, pl. Jiu- 

lui, pe care este situată com. 

Raci, cu cătunele sale Artanul, 

Raci și Baniul, Se întinde de   

la N. 'spre S., terminindu-se în 

dreptul com. Borăscul. 

Este formată la E. de cul- 

mea dealului Jiul, care vine de- 

spre N., iar la V. de culmile 

Dealului-Ohabei și Bolboși, ce 

se prelungesc asemenea despre 

N.,' din jud. Mehedinţi. 

Raci-de-peste-Deal, câăzur, al 

com. Strimba, jud. Gorj, în par- 

tea de V. a com. situat pe 

loc șes și avind o suprafaţă de 

39 hect., dintre care 1 hect. vie 

şi 10 hect. pruni, și o popu- 

laţie de zo familii, sai 120 su- 

flete. 

Locuitorii posedă: 8 pluguri, 

20 care cu boi; 20 stupi; 

128 vite mari cornute, 3 cai, 

57 oi, 4 capre și 16 rimători, 

Comunicaţia în cătun se face 

pe şoseaua comunală care îl 

leagă la N. cu căt. Baniul, al 

.com. Raci, iar la S. cu com. 

Borăscul. 

„In cătun sunt 2 puțuri şi 3 
fîntîni, 

Racila, sai Obrejeşti, sas, şi 

reședința com. Girleni, pl. Bis- 

trița-d.-s., jud. Bacău, așezat pe 
dreapta Bistricioarei, în faţa sa- 
tului Girleni. - 

Are o populaţie de 312 su- 

flete ; o biserică, fondată în 1868 

de enoriași şi de C. Danu, de- 

servită de un preot, un diacon 

și 2 cîntăreţi; o școală mixtă; 

o cîrciumă, ” 

Vite: 27 cai, 187 vite 'mari 

cornute, 143 oi.și 127 porci. 

Racila, fâdure, în jud, Bacăii, 

plasa Bistrița-d.-j., pe teritoriul 

com. Călugăra-Mare. 

Racila, ziriz, în jud. Bacăiă, pl. 

Bistriţa-d.-s., com. Girleni, care 

se varsă în Bistricioara. 

Racila, ziri,-izvoreşte din pă-   
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durea Mija şi se varsă în riul 

Cricovul-Dulce, în raionul com. 

Haimanalele, pl. Filipești, jud. 

Prahova. - 

Racilor (Iazul-), :2z, în supra- 
fața de 35 hect., pe teritoriul 

com. Vorniceni, pl. Bașeul, jud. 

Dorohoiii. 

Racilor (Valea-), va/e, ce se 
întinde din căt. Arjoci, jud. Gorj, 

plaiul Vulcan, în direcția E.-V., 

pe o întindere de 3 kil., pănă 

în jud. Mehedinţi, la com. Ră- 

tezul, lăsînd la S. dealul Chi- 

ciora, iar la N. căt. Celeiul. 

Raciul, com. rur., în jud. Dim- 

boviţa, pl. Dealul- Dimtoviţa, 

situată parte pe deal și cea mai 

întinsă parte pe vale între văile 

Șuţiei, la 15 kil. spre S. de Tir- 

govişte. In raionul com. sunt 

dealurile: Raciul, Șuţa, Olarul 

şi Speriatul; apoi piraiele: Șuţa 

şi Valea-Seacă. 

Se compune din 3 cătune: 
Raciul, Coborișul şi Siliștea, cu 

o populaţie de 666 locuitori. 

Are o biserică și o şcoală. * 

Se invecineşte la E. cu Vă- 
căreşti și Persinari, la V. cu Pi- 

ciorul-de-Munte, la N. cu Șuţa- 

Seacă şi la S. cu Gura-Șuţii şi 

Sperieţeni,  despărțindu-se de 

Văcărești prin riul Dimboviţa, 

iar de cele-l-alte, prin păduri, 

deluleţe și văi mici. 

In raionul com. se află peste 

47850 arii de pădure. 

Raciul, punte, în jud. Dimboviţa, 
„A . A A 

mai în-sus de Moroeni, în stin- 

ga. Pe lingă munte curge piriul 

Valea-Raciului, pe care sunt he- 

restraie de tăiat scinduri. 

Raclariul, qea/, pe teritoriul com. 

Mironeasa, pl. Stavnicul, jud. 

Iași, se prelungeşte spre N. de 

satul Mironeasa ; pe coastele lui
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sunt plantate vii, pentru care 

i se mai zice și Coasta-Viilor. 

Raclariul, pădure, în partea de 

V. a com. Poiana-Cirnului, pl. 

Crasna, jud. Vasluiii, în hotar 
cu com. Dobrovăţul. 

Racota, jazșe, situată la N.-E. 

de com. Ciacirul, pl. Balta, jud. 
Brăila; uneşte Dunărea cu lacul 

Groapele, trecînd pe partea de 

S. şi S.-V. a lacului Țigaaca, 

apoi se îndreaptă. spre N., tre- 
cînd prin lacurile Tudor-Oan- 
cea și Manea, și se varsă în 

Groapele, sub mal, în apropiere 
de comună. 

Racoți, câzuu, al com. Godineşti, 

plaiul Vulcan, jud. Gorj, spre 

S.;V. de comună, situat pe dea- 
lul cu același nume. 

Are o suprafață de 456 hect., 

din care 301 hect. arabile, 55 

hect. finețe, 30 hect. izlaz, 60 

hect, vii şi 10 hect. livezi de 

pruni, cu o populație de 160 
familii, sai 629 suflete. 

Are o școală, fondată la 1858, 

frecuentată de 44 copii; o bi- 

serică, reedificată la 1823 şi de- 

servită de 1 preot și 2 ciatăreți. 

Locuitorii posedă: 42 plu- 

guri, 125 care cu boi, 1 că- 

„Tuţă cu cai; 515 vite mari cor- 

nute, 51“cai, 370 oi şi 205 ri- 

mători, 

" Comunicaţia se face prin şo- 

sele comunale, care îl leagă 

de o parte cu com. sa Go- 
dineşti, iar de alta cu Costeni. 

Teritoriul cătunului e udat 

de riul Tismana. 

In cătun se găsesc 3 mori pe 
apă şi 6 fîntîni. 

Racoți, dea/, jud. Gorj, plaiul 
Vulcan, la V. cătunului Racoți, 

bifurcât de la E. la V. în 

- două ramuri numite: Dolcești 

și Modorani,   
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Este proprietatea locuitorilor 
și e acoperit de vii, pomet și 
arături. 

Racova, 4/4să, jud. Vasluiii. Se 

întinde de la V. spre S., ocu- 
pind toată partea S. a județu. 
lui. E așezată pe dealurile, din 

dreapta şi din stînga piriului 

" Racova și pe întinsa vale a Ra- 

covei, care are eșirea în șesul. 

Birladului, în dreptul orașului 

Vasluiii. Se mărginește la N. 
cu plasa Stemnicul; 

jud. Tutova; la E, cu o parte 

__ din pl. Stemnicul și orașul Vas- 

luiui și la V., cu jud. Roman. 
E formată din comunele: 

1. Armăşoaia, cu satele: Ar- 

măşoaia, Bleașca, Rădiul, Ur- 

solea, Valea-lui-Năstase, Valea. 

Siliștei și Albina. 

2. Coșești, cu satele: Coşca, 

Coșești, Iezerul, Fundătura și 

Valea-Onei, 

3. Curseşti, cu satele: Cur- 
sești-Răzeși, Cursești - Sofronie, 

Toporăşti, Hordila şi Rapșa. 

4. Doagele, cu satele : Doaga- 

Șonţului, Doaga-Vasilii, Lipo- 

va-Mănăstirei (Valea-Hogei) ! și 
Porcărețul. 

5. Flîrșova, cu satele: 

şova-Răzeși, Hirșova-Mănăstirei 

şi Fundătura. 

6. /vănești, cu satele: Ivă- 

-neșşti (Huşeni), Broșteni, Bus- 

cata, Golgofia, Valea-Cînepei și 
Valea-Mare. 

7. Gîrcenz, cu satele: Gir- 

ceni, Racova, Racoviţa, Scaunele, 

Schitul - Mălinești, Slobozia şi 

Trohanul. 

8. Lasa, cu satele: Bejenești, 
- Racova, Lingurari, Oprișiţa, Po- 

lincul, Rişniţa, Sauca şi Laza. 

9. J-ipova, cu satele: Lipova- 

Răzeși,  Mălosul, Valea- Caselor, 

Valea-Moșneagului.  - 

10. Poenești, cu satele: Po- 

enești-Răzeși (Ghigăi), Valea- 
Caselor, Poenești-Mănăstirei, Po- 

la S., cu 

-Hîr- 
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Tazul- Dracului. 

11. Pungești, cu satele : Pun 

gești (tirg), Pungeşti (sat) şi 
Dumbrăveni. 

Teritoriul plășei este străbă-. 

tut de două culmi mari de dea- 
luri, care se prelungesc din ju- 

" enești- Străjescului, Slobozia şi 

dețul Roman, de-a lungul plă-. 
șei: una printre piraiele Racova 

şi Stemnicul și se sfirșeşte în 

șesul Birladului la satul Rădiul, 

"lîngă Vaslui, și alta din dreapta 

piriului Racova, care continuă 

în jud. Tutova, formînd și cul- 
mea dreaptă a şesului Birladului. 

Ambele aceste culmi sunt în- 

tretăete de văi, prin care curg 

diferite piraie. 

Partea de V. și N.'a plășei 

este foarte ridicată, din cauza 

înălțimei dealurilor, acoperite în 
mare parte cu păduri. 

Sunt puţine șesuri și locuri 
„. deschise, de aceea cultura cere- 

alelor este mai mică de cît în 

cele-l-alte plăşi, din cauza po- 
noarelor și a pădurilor. 

: În vechime, tot teritoriul a- 

cestei plăși era acoperit cu co- 

dri seculari, din cari există şi 

“astă-zi o mare parte. 

. Intinderea plăşei e de 36628 
hectare. 

Are o populație de 5365 fa- 
milii, saii 17058 suflete; 27 bi- 

serici, deservite de 21 preoţi 

şi 25 cîntăreţi; 10 școale, fre- 

cuentate de 327 elevi și 32 eleve 

(1899—900). 
Vite : 6710 vite mari cornute, 

8211 oi, 898 cai, 10 bivoli, 281 

capre şi 2125 rimători, 

Sunt 1849 stupi cu albine. 
In această plasă s'a dat fai- 

moasa luptă de la Racova, în 

lanuarie 1475, între Ștefan Vo- 

dă-cel-Mare şi “Turcii și în care 

Moldovenii ai eșit învingători. 

In această bătălie, o armată 

mică de 47000 oșteni a învins 

pe alta de 120000, într'o vale,
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care era acoperită cu codri se- 

culari. | 
"In legendele populare locale, 

„se arată ca vatră a. războiului, 
fie-care localitate din această 

plasă, începînd de la. fundul 
plăşei, pănă la eșirea în șesul 

Birladului, lingă orașul Vasluiii; 

după semnele însă rămase, pre- 
cum șanțuri şi movile, se do- 

vedeşte că războiul s'a petrecut 
" către partea de S., spre gura 

văici Racova; de unde apoi sa 

preurmat în sus pe apa Birla- 

dului, prin comuna Birzești și 

apoi pe valea Rebricei, pănă la 
"satul Scînteia, pe drumul saii 

sleahul mare ce merge spre o- 

rașul Iași. 

Racova, com. rur., jud. Bacăii, 

Bistriţa-d.s., așezată pe deal și 

pe coasta din stînga Bistriţei, 
la limita de N. a judeţului. 

E formată din 5 cătune: Leţ- 

cana, Racova, Hălmăcioaia, Gu- 

ra-Văiei și Satul-Noi. Satul Șu- 
rina, fost al acestei comune, s'a 

alipit pe lingă com. Girleni, din 

dreapta Bistriţei, 
Se mărginește : la N,, cu com. 

Buhuşi (jud. Neamţu); la $,, cu 

teritoriul com. Ciumași şi al 
com. Girleni; la E., cu terito- 

riul com. Berești și la V. cu 

com. Buda. 

Teritoriul com. prezintă dea- 
luri, ca acel al Hălmăcioaiei și 

al Viilor, şi este brăzdat de pi- 

riiaşele: Leţcana, Racova, Do- 

garul, Valea-Rea, Ilieșul, Run- 

cul şi Glodul. . 

Are o populaţie de 1731 su- 
flete; 3 biserici, deservite de 3 

preoți şi 3 cintăreți; o școală, 

în satul Racova, reședința co- 

munci, frecuentată de 18 copii. 

Vite: 29 cai, 824 vite mari 

cornute și 487 oi. 

După legea rurală din 1864, 

Sai dat la 256 locuitori 694 

fălci în țarină. În 1879 s'ai dat   
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| la 111 însurăţei 276.40. fălci 

în împroprietărire. 

Moşia Racova este domeniul 

“statului, fostă proprietate a mă- 

năstirei Bistriţa (jud. Neamţu). 

Statul mai are vre-o 800 hect. 

Viile ocupă o întindere de 

3054 hect. 

In com. se află pădurea sta- 

tului Racova-Leţcani. 

Teritoriul comunei 

3509 hect. 

Se află în Racova o velniţă 

pentru fabricarea spirtului de ce: 

reale. ă 
Budgetul com. e la venituri 

de 9549 lei, 15 bani şi la chel- 

tueli, de 3şolr lei, 95 bani. 

"O cale comunală șoseluită în- 

cepe la Leţcani, trece în jos 

este de 

- la Racova și apoi dă în calea 

națională Bacăii-Piatra. Depăr- 

tarea la Bacăi, capitala judeţu- 

lui, este de 20 kil.; spre Ciu- 

mași și spre Berești, 7 kil.; spre 
Buda, 5 kil.,. spre Girleni, re- 

şedinţa plăşei, 5 kil. De la 

Leţcani se bifurcă în sus două 

căi comunale neșoseluite, din 

care cea din stinga merge în 

jud. Neamţu și cea din dreapta 

în județul Roman. 
Totalul pămiînturilor de cul- 

tură este de 807,95 hect. 

Gara Girleni fiind așezată la 

ş -kil, de com,, înlesnește mult 

transportul cerealelor din loca:- 

litate. 

Racova, sa/, jud. Bacăi, pl. Si- 

retul-d.-j., com. Tămași, situat 

pe piriul cu același nume, la 

marginea pădurei,. la 5oo m. de 

satul Tămași. 

Are o populație de 331 su- 

flete, şi 2 circiumi, 

Locuitorii posedă: 8 cai, 102 

vite mari cornute, 6r porci şi 
8 capre. 

Racova, sa, jud. Bacăă, pl. 

Bistrița-d.-s., com. cu același   
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nume, situat în valea piriului 

Runcul și pe deal. 
Are o populație de 380 su- 

filete; 'o biserică, fâcută de lo- 

cuitori la 1870, deservită de 1 

preot şi 2 cîntăreţi; o școală 

mixtă, care funcționează de la ' 

1865; 3 cîrciumi. 
Vite: 12 cai, 350 vite mari 

cornute, 83 porci, 7 capre şi 

336 oi. 

Racova, saz, în jud. Mehedinți, 

plaiul Cerna, ţinind de com. 

“cur, Ilovăţul, 

Racova, saț, pe moșia şi în com. 

Giurgești, jud. Suceava, aşezat 

lîngă hotarul Bucovinei. 
„ Vatra satului ocupă 8 fălci, 

cu o populație de 147 suflete. 

Improprietăriți în 1864 sunt 

18 fruntași, 15 pălmași și 6 

codași, stăpinind 50 fălci. 

Biserica și școala din Giur- 

geşti servă şi acestui sat, - 

Un singur drum principal 

duce la Giurgeşti (5 Kkil.). 

Racova, sa/, în partea de N.-V. 

a com. Girceni, pl. Racova, 

jud. Vasluii, format din că: 

tunele : Racovița - Cuzei, Slo- 

bozia, Fundul-Racovei și Scau- 

mele, așezate toate pe Valea- 

Racovei, pe dreapta și pe stinga 

Piriului-Racovei, pe o întindere 

cam de 1244 hect., din care 

128 hect. pădure şi 880 hect. 
loc de cultură, fîinaț, imaș ale 
proprietăței, iar 236 hect. ale 

locuitorilor cu 35 hect, vie. 

Are o populaţie de 120 fa- 

milii, saă 550 suflete; o bise- 

rică, făcută la 1804, deservită 

de 1 preot; o cîrciumă. 
Vite: 33 cai, 255 vite mari 

cornute, 78 rimători, 36 oi și 

24 capre. | 

_ Locuitorii posedă: 24 plu- 

guri, 4 căruţe cu cai şi 31 care 

cu boi; 42 stupi cu albine.
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Racova, dea, jud. Bacăi, pl. 

Siretul-d.-j., com. Tamași, si- 
tuat pe stinga Siretului, - 

Racova, zitoşi, jud, Bacăi, ol. 
Bistriţa-d.-s., de pe teritoriul 

com. Racova. 

Racova, zădure, jud. Bacăi, pl. 

Siretul-d.-j., de pe teritoriul com. 
Leca. 

Racova, zăzure, jud. Bacăi, pl. 

Siretul-d.-j., de pe teritoriul com. 
Tamași. 

Racova, /ac, în jud. Tulcea, pl. 

Isaccea, pe teritoriul com. urb; 

Isaccea, situat în partea de N. 
a plășei și a comunei, format 

de o revărsare anterioară a 

Dunărei; este înconjurat cu stuf 

„de toate părţile; comunică, la 

V., cu lacul Piatra-Căcată, prin 

Girla-Cazacului, şi la E., cu bra- 

țul Isaccea (un canal al Du- 
nărei), prin Giîrla- Hambarului; 

are o suprafață de 25 hect. 

Racova, dalti, în faţa satului 

Ivănești, com. Ivănești, pl. Ra- 

cova, jud, Vasluii, formată din 
piriul Racova. Conţine mult 

„peşte şi e acoperită cu stuh, 
rogoz şi lozie. 

Racova, Ziriiaş, jud. Bacăii, pl. 

- “Siretul-d,-j., com. Tamași, care 

izvorește din locul numit Po- 

iana-Mare, . trece prin mijlocul 
satului Racova, şi se varsă prin 

-  Balta-Bradului în Siret. 

Racova, zirii, jud. Bacăi, pl. 

Bistriţa-d.-s., izvorește din mun- 

tele Runcul, „rece pe la com. 

Racova și se varsă da stinga 

Bistriţei. 

Racova, zîrîi, jud. Suceava, for- 
mat din pîraiele Obirșiei, . din 

sus de satul Racova; servă de 

63745. Jarele Dicționar Geografic, To, V, 
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hotar din spre Bucovina, trece 
A .1. . . A 

în com. Siliștea. și se varsă în 

Suceava. De la intrarea lui în 

satul Știrbățul își schimbă nu- 
mele în' Suceviţa. 

AA 
Racova, zirii, jud. Suceava, îz- 

vorește de sub dealul Hirtopul, 
curge pe lingă satul Găneni și 

se varsă în Șomuzul-Mic (2—3 
kil.). Are de tributar din dreapta 

piriul Hermeziul, iar din stînga 
pîriul Poeni. 

Racova, firii, jud. Vasluiii, pl. 
Racova, izvorește din partea de 

N-V. a com. Girceni, din pă- 

durea numită Povirnișul-Racovei 
(Fundul-Racovei), curge spre E., 

printre satele Racova și Tro- 
han, pănă la Podul-lui-Hangan; 

de acolo se îndreaptă spre S., 

printre comunele Pungești și 

Cursești, unde primește în stînga 

piraiele Cursești și Toporasca; 
udă tiîrgușorul Pungești și de 

acolo se lasă printre comunele: 
Armăşoaia, unde primește piriul 

Armășoaia și Coșești, unde pri- 

mește piriul Coșești; iar de 

la podul Pirlita, din șesul Ni- 

ţulești, trece în com, Ivănești, 

unde priniește piraiele: Gol- 
gofta și Boului; apoi pri- 

meşte în stinga piraiele: Hir- 

șova, din com. Hirșova, Laza, 

Ianca,  Oprișiţa, Ghilcarul și 

Hopul, din com. Laza, iar în 

dreapta : Valea-Caselor, Boul şi 

Lupoaia, Boinița şi Valea-Mare, 

din com. Poinești; trece apoi 

pe teritoriul com. Rădiul și, în 

jos de orașul Vasluiii, se varsă 

în dreapta rîului Birladul. 

Racova, pirîi torențial, în jud. 

Tulcea, pl. Măcinul, pe teri- 
toriul com. rur. Greci; şi iz- 

vorește din poalele de S.-V, ale 

dealului Piscul-Inalt-și-Țuţuiat, 

se îndreaptă . spre S., avind o 

direcțiune generală de la N.-V,   
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spre S.E., curge printre păreți 

- înalți și stîncoşi, brăzdează par- 

tea de E. a plășei şi a comunei, 

taie drumul comunal Greci-Ba- 

labancea, și, după un curs de 

“3 kil., se varsă în piriul Valea- 

Grecilor, pe stinga, ceva mai 
jos de satul Greci, după ce a . 

primit, pe stinga, piraiele Dit- 

conul și Crucelari. 

Racova, zale, jud. Vasluiii, în- 

cepe de la satul Racova, des: 

pre N.-V., de pe lingă jud. 

Roman şi se întinde spre S.E. 

pănă în valea Birladului, în 

dreptul orașului Vasluiii; prin ea 
curge piriul Racova. 

_Racova-Leţcani, zădure, jud. 

Bacău, pl. Bistriţa-d.-s., com. Ra- 
cova, cu o întindere de 780 hect. 

sai 520 fălci, fâră plan de ex: 

ploatare şi cu copaci foioși: 

stejari, fagi, etc. Această pă- 
dure ţinea mai înainte de mă- 
năstirea Bistrița, jud. Neamţu, 

pl. Piatra, com. Doamna. 

Racovăţul, zane, în plaiul Cer- 

na, com, rur. Ilovăţul, jud. Me- 

hedinți. Din el izvorește piriul 

cu acelaşi numire. 

Racovăţul, zîrîă, jud. Dorohoiii, 

izvorește din pădurea cu ase- 

menea numire, de pe moşia 

Tirnauca, com. 'irnauca, pl. 

Herţa, și se varsă în piriul 

“Tinca. 

Racoviţa, com. rur., în apropiere 

de riul Olt, jud. Argeș, pl. Lo- 
viştea, la 35 kil. de Șuici, re- 

şedinţa sub-prefecturei, și la 84 

kil. de Pitești. Se compune din 

6 sate: Bradul, Clocoticiul, Co- 

păceni, Drăgănești, Racoviţa și 

Văratica, cu o populaţie de 141 

familii sai 551 suflete. 

Prin comună trec piraiele Ra- 

covița. și Băiași. 
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Are 3 biserici, deservite de 

3 preoţi şi 3 cintăreţi; o şcoală 

mixtă, 

Budgetul com. e la venituri 

de 2151 lei, iar la cheltueli, de 

1845 lei. 

Vite: 20 cai, Soo boi şi vaci, 
250 rimători, 1300 oi și 500 

capre, 
Pe teritoriul comunei se gă- 

sesc ruinele unei vechi cetăţi, 

pe Piriul-Băieșii, şi un turn de 

piatră asemenca în ruine, care 

se zice că datează din vremea 

Romanilor, 

Racoviţa, com. rur., jud. Mușcel, 

„plasa Riul-Doamnei, la S$. de 

Cimpulung, situată pe țărmul 
sting al rîului Argeşelul şi pe 

rîul Tirgului, la 33 kil. de Cim- 
pulung și la 8 kil. de com. 

Stilpeni, unde este subprefectura 

şi judecătoria de ocol. 

Prin comună trece şoseaua 

naţională București-Pitești-Cîm. 

puluug şi calea ferată Golești- 
Cimpulung, în aceiaşi direc- 

ţiune. | 

Se compune din 4 cătune: 

Racoviţa-d.-s., Racoviţa-d.-j., Va- 

lea-Stinei și Clucereasa, cu o 

populație de 1349 locuitori și 
302. case. 

Pănă la 1880, Racoviţa-d.-s. 

și Racoviţa-d.-j. formati comune 
separate. . 

Locuitorii se ocupă cu ro- 

tăria, fierăria și cu transportul 

de lemne de foc și construcţie 
din pădurile vecine: Racoviţa, 

Conţeşti și Mioveni, puse în 

exploatare. , 

In comună sunt 5o—60 stupi 
de. albine. Se cultivă gindacii 
de mătase. - 

Locuitorii posedă: 39 cat şi 

iepe, 18 tauri, 484 boi, 240 

vaci, 144 viței şi vițele, 280 

porci și 68 capre. 

Sunt aci pe riul Argeșelul 4 

herăstraie, puse în mișcare cu   
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aburi: unul al d-lui Ion Hessu, 

exploatatorul pădurei d-lui Do- 

brovici, care macină coaja de 

stejar, destinată pentru tăbăcit; 
al doilea al d-lui St. Perie- 

ţeanu-Buzăii; al treilea al d-lor 

Cornășanu 8 Co. exploatatori 

de păduri, în com. Conţești şi 

al patrulea al d-lui I. A. Do- 

brovici, instalat în fabrica d-sale 

de spirt din Ciucereasa, 
Locuitorii aii luat pămînt pria 

împroprietărire. la 1864 pe 3 

moșii: 144 pe moșia d-lui Mo- 

raitu; 20 pe moşia d-lui Raco- 

viceanu şi 53 pe moșia fraţilor 

Conţești, azi a d-lui Dobrovici, 
In centrul comunei, lingă pri- 

mărie, în curtea caselor foste 

Racoviceanu, acum Dobrovici, 

este o întărire, numită de popor 

aCulă», 

Această frumoasă clădire, în- 

naltă de 20 m., este foarte so- 

„ lidă, şi, graţie materialului din 

care e clădită, va putea să reziste 

încă ciți-va secoli. Pe fațada 

despre curte se vede următoa- 

rea inscripțiune: «Zidită în anul 
1806, Septembre 12. Arsă în 

anul 1877, Decembre 13. Re- 

înocită în anul 1878, lunie 15». 

Sunt 2 biserici, deservite de 

2 preoţi și 3 dascăli, 

Biserica din Racoviţa s'a fon- 
dat din timpul lui Mavrogheni 

şi se găsește încă în stare foarte 

bună. Vechi proprietari: Dumi- 

trașcu Brătianu cu familia sa, 

se văd zugrăviți “pe unul din 

păreţii bisericei, fiindu-i ctitori. 

Pe frontispiciu, d'asupra ușei, 

se citeşte următoarea inscrip- 

țiune cu litere cirilice: 

Această sfintă și Dumnezească biserică 

ce prăznuește hramul sf. Archiereii Ni- 

colae al Mira-LichieY, făcătorul de mi- 

nunt și al sfinților și a tot lXudaţilor 

apostoli Petru și Pavel și cei 12 Apos- 

toli, s'a făcut din temelie, s'a înfrumu- 

sețat după cum se vede de robif lu 

Dumnezeii Sfinţia-sa Părintele Chir Daniil 

Archimandritul, egumenul sfintet Mo-   
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năstici Rîncăciovul și de d-l Jupin Du- 
mitraşcu Brătianu de aict din Racoviţa, 

în zilele luminatului Domnului nostru 

Ion Nicolae Petru Mavrogheni-Voevod, 

fiind Mitropolit 1. P. S. S. Părintele Chir 

Grigore al Ungro-Vlahiei, la ani! de la 

Cristos 1786, luna luY Iulie 2. 

Această biserică s'a reparat 

la anul 1877. | 

Școala din Racoviţă-d..j. da- 

tează de la anul-1830. După 

anul 1840, sai întrerupt cur- 

surile, iar la anul 1857 şcoala 

a reînceput să funcționeze. 

Pănă la anul 1870, atit Ra- 

covița-d.-s. cit şi Racoviţa-d.-j. 

aveaii școale deosebite. Acum 

sunt în comună 2 școale, cea 

de la Racoviţa-d.-j. și una 

la . Valea-Stinei. Au fost fre- 

cuentate în 1899—900 de I44 

copii, 

Budgetul com. e la venituri 

de 2413 lei și la cheltueli, de 

2184 lei. 

Racoviţa, con. rur., în jud. R.- 
Sărat, pl. Gradiștea, pe malul 

stîng :al riului Buzăă. 

Este așezată la S. de judeţ, 
la 38 kil. spre S..E. de orașul * 

Rîmaicul-Sărat, și la 9 kil. spre 

S. de Gradiștea-d.-s., reședința 
plășei. 

Comunele învecinate sunt: 

Domnița, la 5 kil. și Gradiștea- 

d.-j., la 8 kil, | 

Se mărginește la N. cu Vil- 

celele; la E., cu Domnița; la 

V., cu Gradiștea-d.-j., și la S,, 

cu Șuţești (jud. Brăila). 
Riul Buzăul o udă la S., de 

la V. la E. 

Suprafaţa comunei e de 3034 

hect., din care 30 hect. vatra 

comunei, 504 hect. ale locui- 

torilor şi 2500 hect. ale parti- 

cularilor, cu o populaţie de 172 

familii, saii 855 suflete. 

Are o biserică, cu hramul 

Sf. Trei lerarchi, zidită în 1850 

de Maria C. Șuţu, fiica marelui
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Vornic Racoviţă şi deservită de 
I preot şi 1 cîntăreț; o şcoală 

- mixtă, frecuentată de 55 elevi; 
4 cîrciumi, 

Locuitorii posedă: 175 plu- 
guri; 184 cai, 554 boi, 257 vaci, 
160 iepe, 105 rîmători şi 990 oi. 

Comerciul constă în importul 
de coloniale, țesături, şi în ex- 
-portul de cereale și vite. Trans- 
portul se face prin gara Rîm- 
nicul-Sărat. 

Căile de comunicaţie sunt: 
drumurile vecinale spre Dom: 
nița ;  Vilcele - Macrina; Gra- 
diștea - d.-s.- Balta - Albă și spre 

" Șuţeşti (jud. Buzăii). 
Budgetul com. e la venituri 

de 3669 lei, 9 bani, iar la chel- 
tueli, de 3995 lei, 61 bani, 

Racoviţa, com. rur., pl. Oltețul- 
Oltul-d.-s., jud. Romanați, com- 
pusă din satul cu același nume, 
situat lîngă Oltețul, pe ţărmul 
drept, la 3 kil. de Balş și la 29 
kil. spre N.-V. de Caracal. 

Are o populație de 115 fa- 
milii, sai 497 suflete, din care 
123 contribuabili; o biserică, cu 
hram. Intrarea în Biserică(1779), 
deservită de 1 preot şi 1 cîn- 
tăreț; 2 cîrciumi, 

Budgetul com. e la venituri 
de 1117 lei şi la cheltueli, de 
1100 lei. 

Locuitorii posedă: 423 vite 
mari, 331 vite mici și 160 porci. 

" Racoviţa, com. -rur,, în jud. Vil- 
cea, plaiul Horezul, compusă 

din: satul cu același nume și 
mahalaua Oteşti. Datează de 

mai bine de 200 ani. 
S'a întemeiat pe ruinele ce- 

tăței romane Sargidava, unde 
s'a găsit o piatră cu inscripția 
latină: «populi Sargida-Vensis». 
Urmele .acestei cetăți se văd 
încă, avînd o formă drept-un- 
ghiulară, cu 4 intrări. 

„Este situată la poalele mun- 
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ților Carpaţi, la extremitatea de 
N.-V. a jud., pe dealurile Cer- 
nei, Gogățăștilor, Greculeștilor, 
Lăbăeştilor şi Priporenilor, la 
6o kil. de capitala jud, şi la 18 
kil. de a plaiului, 

Are o populație de 587 lo- 
cuitori ; 2 biserici, una în Ra- 
coviţa şi cea-l'altă în Oteşti, Cea 
din Racoviţa sa zidit la anul 
7219 (1711), după cum s'a găsit 
săpat într'o cruce de piatră; 
iar ctitorii nu se cunosc, restul 
fiind şters. Această biserică, fiind 

„de lemn, simplă și nezugrăvită, 
s'a dat jos din temelie şi în lo- 
cul ci, la 1886, s'a construit! 
alta, mai spațioasă, tencuită și 
zugrăvită. Biserica din Otești 
s'a fondat la anul 7215 (1707). 
(Vezi Oteşti). 

Şcoala e frecuentată de 32 
copii. 

Locuitorii se ocupă cu plu- 
găria, creşterea vitelor, fabrica- 
rea varului, transportul sărei de 

la Ocnele-Mari, facerea de șiță 
de brazi după munte. 
Meșteşugari sunt 25. 

Vite sunt: 360 boi, 198 vaci, 
949 oi, 70 viței, 168 capre, 48 
cai și 125 porci, 

- Pe riul Cerna, în raionul com.; 

este un herăstrăiă și 4 mori, 

Locuitorii com. s'a împro- 
prietărit la 1864, 77 pe moșia 
statului Racoviţa, din care li s'aii 
dat 304 hect. iar 63 pe moşia 
Otești a D-lui Iancu Gr. Bro- 

şteanu, din care li s'ai dat 282 

hect. 

De această comună aparține 
muntele Milescu, situat în par- 
tea de N. şi pe care, în lunile Iu- 
nie, lulie şi August, pășunează 
vite mari şi mici, cari daii brinză, 
unt și urdă. In acest munte, pe 
apa Cerna, este o cavernă mare. 
Pe valea Cernei sunt cariere de 
piatră de var, 

Vatra satului, cu izlaz cu tot, 

„are 586 hect,   
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Șoseaua după valea Cernei 
unește com. Racoviţa cu Fome- 
tești. Drumurile ce trec prin 
com, sunt cel ce vine de la com. 
Polovragi și trece spre E. în com. 
Recea şi altul ce pleacă din Ra- 

_covița, spre S., la com. Milos: 
tea. 

Veniturile com. se urcă la 
564 lei și cheltuelile, la 538 lei 
anual, 

Moșia Racoviţa, parcelată și 
divizată în 25 loturi, s'a vindut 
locuitorilor. 

Se mărginește la E; cu com. 
Recea; la V,, cu jud. Gorj ; la 
N., cu pădurile Racoviţa și Bro- 
șteni și la S., cu Milostea și 
Fometeşti. 

Racoviţa, saz, cu 225 locuitori, 
jud. Argeş, pl. Topologul, fă- 
cînd parte din com. zur. Fede- 
leșoiul. Are o biserică, cu hra- 
mul Sfinţii Ingeri, deservită de 
1 preot şi 1 cîntăreț, 

În vechime se numea Tesco- 
beni. 

Racoviţa, sal, cu 247 suflete, 
jud. Argeș, pl. L.oviștea, reşe- 
dința com. rur, cu același nume, 
Are o biserică, cu hramul S-tul 
Nicolae, deservită de un preot 
şi un cîntăreţ. 

Racoviţa, saz, jud. Dimboviţa, pl. 
Dealul-Dimboviţa, com. Hăbeni. 

Racoviţa, sat, în jud. Dolj, pl. 
Jiul-d.-s., com. Filiași, cu 79 Su- 
flete și 19 case. 

Racoviţa, sat, în jud. Dolj, pl. 
Jiul-d.-s., com. Argetoaia, cu 126 
suflete, locuind în 23 case şi g 
bordce, 

Racovița, cătun, al com. Izlaz, 
pl. Balta-Oltul-d.-j.; jud. Roma- 
naţi. Are o biserică şi o cetate 
de pămînt împrejmuită cu șanț,
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Racoviţa, deal, în raionul com. 

Racoviţa, plaiul Horezul, jud. 

Vălcea, pe care se cultivă 50 

arii vie. 

Racoviţa, moșie particulară, jud. 

Dolj, pl. Jiul-d.-s., com. Filiaşi. 

Racoviţa, moșie particulară, în 

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

getoaia. 

Racoviţa, moșie, de 2500 pog, 

lingă gara Balș, proprietatea 

d-lui C. S. Cesianu. 

Racoviţa, moșie a statului, pen- 

dinte de mănăstirea Horezul, 

jud. Vilcea. 

Racoviţa saii Ciochina, /r4/ de 

moşie nelocuit, pendinte de com. 

Cacaleţi, pl. Marginea, județul 

Vlaşca, fostă a mănăstirei Sf. 

Gheorghe și azi proprietatea 

d-lui Ion Marghiloman. Supra- 

fața ei este de 679 hect. 

Racoviţa, fădure, supusă regi- 

mului silvic, jud. Mușcel, plasa 

Riul-Domnei, com. Racoviţa; 

are, împreună cu trupul de pă- 

dure Clucereasa, o întindere de 

1000 hect., populate cu stejar, 

fag, carpen, jugastru, frasin, 

plop, plută şi anin. 

Racoviţa, zâdure a statului, în 
întindere de 215 hect., situată 

în com. iacovița, plaiul IIore- 

zul, jud. Vilcea, și formată din 

trupurile: Dumbrava-Racoviţei 
(80 hect.) şi Gruiul (35 hect.). 

Racoviţa, ziriz, jud. Dolj, pl. 
Jiul-d.-s., com. Argetoaia și Bra- 

loștița. Izvoreşte din malurile 

com. Argetoaia; curge pe valea 

Racoviţa, se mărește prin scur- 

gerea mai multor izvoraşe în- 

tr'însul şi se varsă în balta Rup- 
tura. 
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Racoviţa, iri, jud. Vilcea. Iz- 

voreşte dintre dealurile com. 

Cirstănești şi Oteșani; curge 

riul Cernișoara, pe malul stîng 

în raionul com. Mădulari, pl. 

Cerna. 

Racoviţa, pirîă, jud. Vilcea. Iz- 

voreşte din raionul com. Raco- 

vița, format din văile ce curg 

prin comună, şi se varsă în rîul 

Tiriia, la 8 kil. de com. Raco- 

viţa. | 

Racoviţa, va/e, jud. Dolj, pl. Jiul- 

"d.-s., com. Braloştița, pe care 

este așezată comuna și prin care 

curge piriul Racoviţa, 

- Racoviţa-de-Jos, sat, făcînd par. 
te din com. Racoviţa, pl. Rîul- 

Doamnei, jud. Mușcel. 
Pănă la 1880, acest cătun for- 

ma singur o comună. De la a- 

ceastă dată s'a unit cu Raco- 

vița-d.-s. formînd comuna Ra- 

covița. 

Are o populaţie de 415 lo- 

cuitori. 

Racoviţa-de-Sus, saţ, făcînd 

parte din com. Racoviţa, pl. 
Riul-Doamnti, jud. Mușcel. 

De la 1880, sa unit cu Ra- 

covița-d..j. formînd com. Ra- 

coviţa. 

Are o populaţie « de 723 lo- 

cuitori, împreună cu Clucereasa. 

Racoviţeni, com. rur., în jud. 

R.Sărat, pl. Rimnicul-d.-s., pe 

riul Cilnăul. 

a judeţului, la 14 kil. spre N.- 

V. de orașul Riîmnicul-Sărat, și 

la 11 kil. spre V. de com. Zgir- 

ciți, reședința plășei. 

Se mărginește: la N., cu com. 

Valea-Raţei ; la E., cu com. Pu- 

treda şi Grebănul, despărțită   prin dealul Strejești; la S.-V., 

de la E. spre V. și se varsă în - 

Este așezată în partea de V..   
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cu com. Vadul-Soreştilor (jud. 
Buzăi).: 

E brăzdată la V. de rariifi- 

cațiile dealului Hirboca ; la E., 

de dealul Strejești, și în inte- 

rior de dealurile: Mocani, Mo- 

tohani, Racoviţeni, Budrea și 

Petrişorul, | 

Rîul Cilnăul o udă prin mij- 

loc și pîriul Hilboca, la V. 

Se compune din cătunele: - 

Racoviţeni, reședința, la mijloc; 
Budrea, la E.; Petrișorul, la $.; 

Mocani și Motohani, la N. 

Suprafaţa com. e de 1482 

hect., din care 260 hect. vatra 

com., 902 hect. ale locuitorilor 

şi 320 hect. ale proprietarilor. 

Are o populaţie de 616: fa- 

milii, saii 2298 suflete; 3 bise- 

rici, una cu hramul Sf. Treime, 

“ zidită în 1857 şi deservită de 

2 preoţi și 2 cîntăreţi; a doua, 

cu hramul Sf. Nicolae, zidită la 

1845, deservită .de 1 preot şi 

1 cîntăreț, şi a treia cu hramul 

Sf, Ioan, zidită la 1848, deser- 
vită de 1 preot și 1 cîntăreţ; 

o şcoala mixtă, în satul .Raco- 

viţeni, frecuentată de 49 elevi 

şi o școală de cătun în Petri: 

şorul, frecuentată de 20 copii. 

Locuitorii posedă: 160 plu- 
guri; 900 boi, 270 vaci, 150 

cai, 25 iepe, 4490 oi, 15 capre 

şi 250 rimători. 

Căile. de comunicaţie sunt 

drumurile vecinale : spre Vadul- 

Soreştilor (jud. Buzăi); spre 

Valea - Raţei - Mărgăriteşti - Va: 

Ica-Sălciei; spre Putreda-Grea- 

bănul-Zgirciţi-Riîmnicul- Sărat, și 

spre gara Zoiţa. 
Budgetul com. e la venituri 

de 4573 lei, 18 bani șila chel- 

tueli, de 4526 lei, Sr bani. 

Racoviţeni, saș, reşedinţa com. 

Racoviţeni, jud. R.-Sărat, pl. 

Rîmnicul-d.-s., așezat spre S., 

pe malul sting al rîului Cilnăul. 

Are o suprafață de 80 hect.,
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cu o populaţie de 142 familii, 

Saii 637 suflete; o biserică şi 

o şcoală. 

Racul, saz, făcînd parte din com. 

rur. Nemoiul, pl. Oltul-d.-j., jud. 

Vilcea. Are o populaţie de 35 
" familii, și o biserică fondată la 

1808. ” 

“ Racului (Iazul-), zz, în partea 
de N. a satului Soleşti, com. 

- Soleşti, pl. Crasna, jud. Vasluiii, 

- în care se varsă piraiele Popeș- 
„tilor și Fundăturei. 

Radieni, cătun (fîrlă), în jud. 

Ialomiţa, pl. Ialomiţa-Balta, fă- 

cînd parte din com. Țindărei, 

Radila, saz, fâcind parte din com. 
rar. Coslegiul, pl. Cricovul, jud. 

Prahova. Are o populație de 
- 142 locuitori și o biserică, care 

sia reparat la 1892. 

Radomireşti, sat. Vezi Crăciu- 
nei-d.-j., jud. Olt, 

Radomireşti, /ac, pe teritoriul 
com. Crăciunei-d.-j., pl. Siul-d.-j., 

jud. Olt, situat în partea de V. 

a com. Are o suprafaţă cam 

de 2 hect. şi conţine peşte. 

Radomireşti, 7zoşie, jud. Bacăi, 

pl. Bistriţa-d.-j., com. Letea, cu 
o întindere de Soo hect. și un 

venit anual de 13000 lei. 

Radomireşti-de-Jos, sai Al- 
cazi, safț, cu 38 locuitori, jud. 

Bacăă, pl. Bistriţa-d.-j., com. 

Letea, situat pe dreapta  Sire- 
tului, la 2 kil.. de reședința co- 

munei. ” 

Locuitorii posedă: 5 cai, 41: 

vite mari cornute și 8 porci. 

Radomireşti-de-Sus, saii Doc- 

torul, saz, jud. Bacăii, pl. Bis- 

trița-d.-j., al com. Letea, situat   
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pe dreapta riului Siretul, la 3!/a 

kil. de satul Letea. Are o po- 

pulaţie de 93 locuitori şi o cîr- 
ciumă. | 

Locuitorii posedă: 24 cai, 

162 vite mari cornute și 67 

porci. 

Radomirul, co. rur., pl. Ocolul, 

jud. Romanați, formată din sa- 

tele: Radomirul (400 locuitori) şi 

Vijuleşti (247 locuitori), și situ- 

ată la 15 kil. spre V. de Caracal, 

pe şoseaua Caracal-Craiova. 
Are o populaţie de 647 locui- 

tori; o biserică, cu hramul Sf. 

Gheorghe (1815), deservită de 
1 preot şi 2 cîntăreți ; o școală 

mixtă, frecuentată de şo elevi 

(1899-900); 4 cîrciumi. 

Budgetul com. e de 3377 lei 

la venituri și de 3377 lei la chel- 

tueli. 
In cuprinsul com. se află: 

Măgura-lui-Stăncilă  (Hagiului), 

Dolani, Măgura - Măiugului, a 
Dumbravei şi lingă ele gropi 

vechi, şanţuri şi ruine antice 

unde s'a găsit cărămizi d'Antina, 

urcioare, oale, străchini, îmbră- 

căminte de zale, săbii de oțel 

şi monede vechi, ceea-ce. ar 

dovedi că aci a fost o stațiune 

romană, pe linia Drupetis-Ro- 
mula, 

Radoşi, com. rur., în jud. Gorj, 

plaiul Novaci, situată la N. com. 

Cărpinișul, pe ambele maluri 

ale apei Sorbul, ce izvorăşte din 

Prislopul și dă în apa Aninişul, 

la S. com. 

Are o suprafață de 1218 hect., 

“din care 238 hect. arătură, 180 

hect. livezi cu fineţe, 300 hect. 

izlaz şi 500 hect. pădure, cu o 

populație de 167 familii saii 

634 suflete; o moară pe apă 

și 12 fîntîni; o biserică, deser- 

vită de 1 preot și 1 cîntăreţ. 
Locuitorii posedă: 45 . plu- 

„guri, 54 care cu boi, 3 căruţe   

RADOVANUL 

cu cai; :30 stupi; 602 vite mari 
cornute, 68 cai, 1983 oi, 437 

capre și 287 rîmători, 

Veniturile com. sunt de lei 
586, iar cheltuelile, de lei 568. 

Comunicaţia în com. se face 
printr”o șosea comunală care dă 

în șoseaua vecinală Bumbeşti-de- 

Jii-Novaci, puind'o în legătură 

de o parte cu com. Cărpinișul, 
de alta cu Aninișul, 

Radoţeasa, rute, în plaiul Clo- 

șani, jud. Mehedinţi. 

Radovanul, com. rur., jud. Ilfov, 

pl. Olteniţa, situată spre S.-E. 

de București, în apropiere de 

malul drept al riului Argeșul, 

la 44 kil. de Bucureşti. 

Stă în legătură cu com. Cri- 
vățul prin o şosea vecinală. 

La V. de Radovanul, în mar- 

__ginea com., pe coasta dealului, 

se văd ruine din palaturile Ghi- 
culeștilor, zidite de Banul Scar- 

lat Ghica pe la anul 1769, şi care 
aveaii apeducte în regulă pănă 

la casele din mijlocul comunei, 

care azi servesc de școală. 

Comuna Radovanul e una din 

cele mai mari com. rur. ale jud. 
Ilfov. Mi 

Se întinde pe o suprafaţă de 

6003 hect., cu o populaţie de 

„4600 suflete, care locuesc în 770 
case şi 9 bordeie. 

Societăţei Dacia aparţin 3765 

" hect, şi locuitorilor, 2238 hect. 

Societatea cultivă prin arendașii 

săi 3190 hect. (50 izlaz, 225 vie, 

300 pădure). Locuitorii cultivă 
"2088 hect. (150 islaz). 

Are 1 școală mixtă, cu un 

local foarte frumos, frecuentată 

de 173 elevi şi 24 eleve; (1899— 
900); o biserică vechie, cu hramul 

« Adormirea», deservită de 3 pre- 

oţi şi 2 cîntăreți. Această biserică 

se află lingă ruinele palatului 

Ghiculeştilor și servea de capelă 
a palatului.



RADOVANUL 

In raionul com. mai sunt: 2 

heleşteie; o mașină de treerat 

cu aburi. 

Budgetul com. e de 9739 lei 

la venituri și de 9720 lei la 

cheltueli. 

Vite: 970 cal și iepe, 30 ar- 

măsari, 600 boi, 300 vaci și 

viței, 20 tauri, 14 bivoli, 66 

bivoliţe, so capre, 200 porci 
şi 4100 oi. 

Locuitorii posedă: 210 plu- 

guri cu boi, 264 cu cai; 618 

care şi căruţe: 258 cu boi, 360 

cu cai. 

Improprietăriți sunt 582 lo- 

cuitori și neîmproprietăriţi, 1418. 

Comerciul se face de 10 cir- 
ciumari. 

Radovanul, sas, în jud. Dolj, 

pl. Jiul-d.-mj., com. Intorsura. 
Are o populație de 450 su- 

flete; o şcoală mixtă, frecuen- 

tată de 28 băeţi; o biserică, cu 

hramul Adormirea Maicii Dom- 

nului, fondată la 1870, deser- 

vită de 1 preot și 1 cîntăreț; 
7 cîrciumi. 

Radovanul, ea, în jud. Dolj, 

pl. Jiul-d.-mj., com. Intorsura, 

înalt de aproape 300 m., aco- 
perit cu păduri și vii. 

Radovanul, moșie, a statului, cu 

vie (224 pog.) şi carieră de 
piatră, jud. Dolj, pl. Jiul-d.-mj., 

com. Intorsura, în întindere de 

300 pog., aducind un venit a- 
nual de 99şo lei. 

Radovanul, pădure a statului, 
jud. Dolj, pl. Jiul-d.-mj., com. 
Lipovul, în întindere de 7ş hect. 
Populată cu ceri, aluni, jugastri, 
corni, frasini, şi mai cu seamă 
girniţe și stejari. | 

Radovanul, fidwe a statului, 
jud. Dolj, pl. Jiul-d.-mj., com. 
Intorsura, în întindere de ş5o 

Radului 
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hect. aproximativ. Populată cu 

ceri, stejari şi girnițe. 

Radu-Vodă. Vezi Negru-Vodă, 

schit, jud. Muşcel. 

Radu-Vodă, subdivizie a cătu- 

nului Şoimescu, com. Ceptura, 

pl. Cricovul, jud. Prahova. 

Radu-Vodă, zroprietaie a sta- 

tului, cam de 2800 pog,, în com. 

rur. Batoţi, pl. Blahniţa, jud. 

Mehedinți. . 

Radu-Vodă, zpoșie a statului, pe 

care, la 1864, s'a împroprietărit 

parte din locuitorii com. Cep- 

tura, pl. Cricovul, jud. Prahova. 

Radu-Vodă, zădurice, supusă re- 

gimului silvic, com. Văleni, pl. 

Podgoria, jud. Mușcel, în întin- 

dere de 12 hect. și populată 
cu fagi şi stejari, 

Radu-Vodă, zădure întinsă, lîn- 

gă locul izolat cu același nume, 
jud. Ilfov. 

(Piscul -), zise, pe 
creasti șirului de dealuri ce brăz- 

dează în lung şi în lat com. 

Costeşti, pl. Horezul, jud. Vil- 

cea. Se prelungește pe toată 

partea de E. a com,, în stînga 
rîului Costești, 

Radului (Pirîul-), ziriiaz, ce 
ce izvorește din ramura munţi- 

lor Tarcăul, jud. Neamţu, pl. 

Piatra-Muntele, com. Pingăraţi, 
curge spre V. pe moșia Tar- 

căul, vărsîndu-se pe dreapta pi- 

rîului Tarcăul, în dreptul locu- 
lui izolat Brateșul. 

Radului (Piriul-), zirîiaș, în jud. 
Neamţu, pl. Bistriţa, com. Taz- 
lăul; izvorește din munţii Lin- 
gurari, curge spre S. de satul 
Balcani, traversînd, aproape de 

  

  

RAGOCI 

vărsarea sa pe stinga piriului 
Tazlăul, şoseaua judeţeană Do- 

breni-Moineşti, în dreptul kil. 40. 

Raeţul, fosz saţ, în jud. Dolj, pl. 

Jiul-d.-s., com. Sadova. 

Rafaila, sat şi reşedinţa com. 

Buda-Rafaila, pl. Stemnicul, jud. 

Vasluiii, așezat pe două dealuri, 

avind forma de semicerc. Are o 

populaţie de 336 locuitori. 

In marginea de N.-V. a sa- 

tului, se află un schit de călu- 

gări, făcut de către un călugăr, 

Rafailă, de la care şi-a luat nu- 

mele și schitul și satul. 
„Mănăstirea ce există astă-zi 

e zidită la 1834, de călugărul 

Dorosteiii. In mijlocul satului 

se află o biserică făcută din 

lemn. 

In ograda mănăstirei este o 

școală, frecuentată de 3o elevi 

şi înființată în 1859. 

Rafailei (Dealul-), zea/, se în- 
tinde la S.-E. de satul. Dumești, 

com. Dumești, pl. Funduri, jud. 

Vasluiii, Acoperit cu pădure. 

Rafailei (Valea-), va/e, în jud. 

Vaslui, pl. Funduri, com. Du- 

mești, formată prin prelungirea 

dealului Rafaila, ce se întinde 

la S.-E. de satul Dumeşti. 

Ragla, pădure particulară, supusă 

regimului silvic, aparţinînd de 

moşia Robeşti, com. Robești, 

plaiul Cozia, jud. Vilcea. 

Ragoci, cătun al com. Frumușei, 

jud. Gorj, pl. Gilortul, situat pe 

șes şi coastă, pe partea dreaptă 
a piriului Negreana. 

Are o suprafață de 157 hect., 

din care: 60 hect. pădure, 55 

hect. arabile, 3o hect. fineţe, 7 
hect. vie şi 5 hect. livezi de 

pruni, cu o populaţie de şo fa- 
milii, saii 140 suflete..!



RAGUL 

Locuitorii posedă: 8 pluguri, 
14 care cu boi, 1 căruţă cu cai, 

45 vite mari cornute, ş cai, 40 
oi şi 20 rimători, 

Comunicaţia în cătun se face 
prin şoseaua vecinală a com. 

Ragul, căzun, în jud. Dimboviţa, 
pl. Cobia, com. Petrești. Are o 
şcoală, instalată într'un local 
spaţios, oferit de generalul Făl- 
coianu, proprietarul moşiei. 

Rahmanul, saz, în jud. Constan- 
ţa, pl. Hiîrșova, cătunul com. 

Calfa, situat în partea de N.-E. 

a plăşei şi cea de V. a com., la 
6 kil. spre S.-V. de cătunul de 
reședință, Calfa. Este așezat în 

valea Chior-Dere, pe malul drept 
al piriului Haidar, fiind închis 

la V. de dealul Elmelichi şi la 

E. de dealul Corul-Bair, E do- 
minat de Movila-Chiţului, care 
are 163 m. şi e situată la 21 
kil. spre N.-V. de sat. 

Drumuri comunale pleacă în 
toate direcțiunile : la Cirligi, la 
Făgărașul-Noi, la Haidar și la 
Dulgherul, trecînd şi prin Ca- 
rapelit. Șoseaua județeană Hir- 

șova-Babadag trece pe la 1 kil. 
spre S.-E. de sat, 

Rahova, sa, făcînd parte din 
com. rur. Podeni-Noi, pl. Pod- 
goria, jud. Prahova. Are o bi- 
serică, fondată de o doamnă 
Domnica și. de Protopopul Ni- 

colae Protopupescu, la 1832. 

Rahtivanca. Vezi Pasărea, jud. 
Ilfov, pl. Negoești. 

Raiciului (Valea -), vale, ce vine 
din jud. Prahova, trece pe lîngă 

satul Sălciile şi, intrînd în jud. 

Ialomiţa, pl. Cîmpului, teritoriul 

com. Jilavele, se termină în va- 

_lea piriului Sărata. - 

Raicul, munte, în jud. Neaniţu, 

  
Raiul, sa, 

  

„pl. Piatra-Muntele, com. Galul; 

se află în prelungirea munților 

Pirvul, Razimul și Petru-Vodă. 

Raicul, za/e, izvorește din dea. 

lul Olteţul și se varsă în râul 
Peșteana, între com. Stirbești şi 

Bălcești, pl. Oltețul-d.-j., jud. 
Vilcea. - 

Raiţul, subdivizie a căt. Curti- 

şoara, com. Tesluiul, pl. Oltul- 

d.-j., jud. Olt. 

Raiul, sa, jud. Botoşani, pe șe- | 
sul Uncaui şi valea piriului Bros- 
căria, în partea de S.-E. a com. 
Curtești,. pe moșia Orășeni. Are 

o moară cu aburi. In apropiere 
de moară se află un iaz format 
de piriul Broscăria. 

Raiul, sat, în partea de S; a 

com. Cirniceni, pl. Turia, jud. 

Iași, situat pe o costișă, în faţa 

satului Blindești, de care se des- 

parte prin Valea -Blindeștilor, 
prin care trece piriul Fundoaia, 

Are o suprafață de 68 hect. 
și o populaţiune de 12 familii, 
Sati 40 suflete. 

In partea de S. a satului se 
întinde șesul rîului Jijia. 

Locuitorii posedă: 3 cai, 

104. vite mari cornute, 38 rimă- 

tori și 68 oi. 

în jud. Tutova, pl. 
Tirgul, com. Murgeni, spre N. 

-de tirgușorul Murgeni, pe pi- 
riul Elanul. 

Raiul, virf de deal, jud. Bacăii, 

"El. Siretul-d.s., com. Obirşia; 

aci sunt izvoarele piriului Ber- 
heci. 

Raiul - Saşilor sai Dihamul, 
Pădure particulară, supusă re- 

gimului silvic încă din anul 
1883, pe moșia Muntele-Raiul- 
Sașilor sai :Dihamul, pendinte   

RAMAZANCIIIA 

de com, Sinaia, pl. Peleşul, jud. 
Prahova. 

Ralea-Poenarul. Vezi Poenari- 
Ralii, comună, jud. Prahova. 

Raletul, saz, jud. Argeșul, pl. 
Gălășești, făcind parte din com. 
rur, Rătești-Furdueșşti. 

Ramadanul, zea/, jud. Iași, în 
partea de S..E. a satului Bu- 
ţulucul, din com. Păuşeşti, pl. 
Cirligătura. 

Ramadanul, iaz, pe teritoriul 
pa Hoisești, com. Păusești, 

l. Cîrligătura, jud. Iași. 

Ramadanul, oszroz pe Dunăre, 
jud. Vlașca, pe stînga Verigei, 
în spre V, de Giurgiă, apar- 
ținînd statului. Suprafața lui 
este de 200 hect., împădurite cu 

" salcie, 

Raman-Bair, dea/, în jud. Tul- 
cea, pl. Măcinul, pe teritoriul 
com. zur. Cerna; se. desface 
din dealul Daiaman-Bair; se în- 

tinde spre S., avind o direc- 
țiune “generală de la N. la S$,, 

brăzdind partea de E. a plășei 
şi pe cea de N. a comunei; se 

prelungește la S.-E. cu dealul 
Saia-Cula; se întinde dealun- 

gul piriului Valea- Megina; se 

ridică pănă la o înălțime de. 

283 m., punct trigonometric 
de observație de rangul al 

3-lea, dominind asupra văii 
Megina și a drumului comunal 
ce merge prin valea Megina, - 

de la Cerna la Greci; în par- 

tea de V. este acoperit cu pă.-. 

duri de stejar, iar poalele lui 

sunt învelite cu verdeață și pă ” 

uni bogate. 

Ramazanchia, sa/, în jud. Con- 
stanţa, pl. Hirşova, com. Calfa, 

Situat mai mult în partea de



"RAMBA 

NE. a plășei şi cea cen- 

trală și puţin de N. a co- 

munei, la 3 kil. spre N.-V. de 

cătunul de reședință, Calfa, a: 

şezat pe valea Chior-Dere, pe 

malul drept al piîriului Haidar, 

puţin spre V. de locul unde 

pîriul Sulugeac se varsă în pi- 

rîul Haidar, avind în faţă şi 

spre S. ultimele ramificaţiuni 

stincoase, de N.-E., ale dealului 

Coru-Bair, 
Drumuri comunale pleacă la 

Făgărașul-Noii, la Topologul, la 

Calfa, la Curdjea, la Mahomet- 

cea şi la Rahman; iar șoseaua 

judeţeană Hirşova-Babadag (Tul- 

cea) trece pe la S.-E. săi. 
Acest sat, odinioară mare, a 

fost distrus de năvălirile Cer- 

chezilor. Pe ruinele vechiului 

sat s'a ridicat cel de azi. 

Pămintul aci produce în a: 
bundenţă ovăz şi meii. 

Ramba, Za/ă, jud. Gorj, pl. 

Jiului, com. Peşteana-d.-s., în 

partea de E. a comunei, for- 

mată din apele Țiului, și con- 

ținînd mult pește. 

Ranga, firii, jud. Botoșani, pl. 

Tirgul, com. Cucoreni, ce curge 

din com. Costinești şi formează 

iazul Buduhoacea. 

Ranga-Arapului, zădure, în în- 

tindere de 22 hect,, pe dealul 

Costineștilor, jud. Botoşani, com. 

Costinești, plantată de dl]. 

Arapu, pe moşia Leorda. 

Rangăi (Piscul-), pisc, la E. de 

com. Dozești, pl. Cerna-d.-j., 
jud. Vilcea. 

Rangul, dea/, acoperit cu vii, 

în partea de S. a satului Cos- 
tuleni, com. Costuleni, pl. Bra- 

niştea, jud. Iași. 

Rangul, mute, în jud. Suceava,   
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com. Mălini, la hotarul Buco- 

vinei, avînd 1019.2 m. altitu- 

dine. 

Rangul saii Ciohoranca, zirțz, 

jud. Suceava, izvorește din dea- 

lul Rangul și, după un curs de 

peste 7 kil., se varsă în Mol- 

dova. 

Rapoda, zîriă, jud. Vasluii, îz- 

voreşte din satul Borăști, de 

sub dealul Olariul, şi se varsă 

în piriul Vilna (Gelna), la locul 

numit Silești. | 

Rapşa, săfulej, în partea de E. 

a com. Curseşti, pl. Racova, 

“jud. Vasluiii, la 4 kil. de re- 

şedinţa comunei. 

Rarăul, schz4, jud. Suceava, în 

apropiere de virful muntelui cu 

același nume, Se întreține cu 

cheltuiala Maiestăţei Sale Re-. 
gelui. 

Acest schit ar fi fost clădit 

mai întiiit pe Valea-Seacă, spre 

S. de Cimpulungul Bucovinei, 

la locul numit Bitculeţele. 

lată ce zice legenda în pri- 

vina acestui schit, așezat în 

cea mai pitorească pozițiune: 

Tătarii, năvălind în Moldova, aii 

ajuns și în Cimpulung, pustiind 

tot ce găseati în cale, Rătăcind 

prin munți, căci nu cunceșteaii 

drumul, ai găsit săhăstria Do- 

dul, sub poalele muntelui Dodul, 

astăzi Rarăul, cu trei călugări, 

şi scotocind biserica de averi, 

aii omorit pe călugări, dind foc 
bisericci, Dar voind a-și urma 

drumul spre Maramureș, într'o 

strimtoare, se aţinură 4 locui- 

tori: Ioan Dodu, Mihalachi 

Dodu, o soră a lor Ilinca Dodu 

şi Istrati Dodu, cu topoare și 

lănci ascuțite și omoriră la 300 

păgîni, răzbunînd ast-fel prăda- 

rea și arderea schitului care era 

pe pămîntul lor.   

RARĂUL 

In urmă, ei strînseră rămăși- 

ţele arse ale bisericei și făcură 

o altă întemeiere schitului într'o 

poiană tot pe pămîntul lor, din- 

du-i numele de Sihăstria-Dodul. . 

Petru Rareș-Vodă, în a doua 

sa domnie, în urma suferințelor 

ce dăduse peste el în întiia dom- 

nie, și după îndemnul Doamnei 

sale Elena, care dorea a se sui 

pe muntele Dodul, fiind unul 

din cei mai frumoși munţi ai 

Sucevei şi care se vede din 
mare depărtare, înduplecă pe 

soț să meargă acolo şi să pe- 

treacă ca să mai uite necazurile 

din trecut. Domnul şi Doamna 

porniră în călătorie, petrecură 

multe zile cu toată suita dom- 

nească pe muntele Dodul şi drept 

amintire Domnul porunci ca cu 

cheltueala sa să se facă acolo 

o biserică, însărcinînd cu această 

lucrare pe Egumenul mănăstirei 

Voroneţ. Acesta clădi biserica 

din lemn, cu numele Elena Ra: 

reş, cu trei turnuri, în preajma 

muntelui Dodul. 

Sihăstria Dodul, fiind aproape 
ruinată, și ducind lipsă de toate, 

se uni cu biserica Rareş-Vodă, 

ducîndu-șşi acolo toate odoarele, 

“iar călugării Sihăstriei se așe- 

zară în biserica cea nouă. 

Locul Sihăstriei Dodul se 

vede și azi. 

Iată şi înscrisul. lui Petru-Ra- 

reş, copiat dintr'o condică înti- 

tulată: Tradițiile Schitului Ra- 

răul, 

Not, Petru Rareș-Voevod, tuturor ca- 

pilor de oștire cu mila lul Dumnezeii 

Domn credincios a toată ţara Moldovel, 

întrun gînd și într'o inimă împreună cu 

soţia noastră Elena Doamoa, facem știre 

cu a noastră scrisoare tuturor cui se cade 

a şti cum că am făcut o sfîntă biserică - 

pentru călugări În preajma muntelui Do- 

dul, fiind:că se mal găsește o vechie să- 

hăstrie cu porecla Dodul mat perită de 

vechie am Împreunato cu a noastră tot 

sub numele de Rarăul. Da de astăzi îna- 

inte poroncim a se numi pe porecla 

noastră schitul și Pietrele-Doamnet, hra-
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mul „bisericei Sf, Ioan Bogoslov, întru 
a: noastră. pomenire şi a părinţilor noştri 
şi a următorilor noştri şi ma! ales întru 

" mulţumirea către Dumnezeă pentru ne: 
 horocirile și norocirile, pentru a doua 
a noastră domnie a Moldove și aju- 
tindu-ne mila lui Dumnezeii de am is- 

„Prăvit. Socotitam şi pentru chivernisala 
fraţilor (călugăr), carele vor petrece la 

” acel sf. locaș, le-am rinduit toată chiver- 
- niseala şi le-am dat toate cele de tre- 
buinţă în sf, biserică cît şi pe din afară 

-şi- am dat grijă și urmaşilor noştri să 
- poarte chiverniseală cînd va trebui a se 

mal face ceva din noii la st, locaș. Iar 
"dacă ciueva ar supăra sati ar strica cele 

făcute de not, unul “ca acela să fie în 
* ceata protivnicilor Domnulu! nostru Isus 
Iristos. Amin. 

Se mai povestește că schitul 
„Rarăul de astăzi nu e pe locul 
„din vechime, unde fu zidit de 
- Petru Rareș, căci la 1777 cind 
„Bucovina a trecut la Nemţi, ei 
stricară biserica, luară odoarele, 
Şi călugării fugiră. 

Eromonahul Sisoe, egumenul 
schitului, cu ajutor de milă, pre- 
cum se arată într'un pomelnic, a 

„Strămutat acea biserică ' peste 
muntele Rarăul, în locul unde se 

„află azi, iar clopotele de la bi- 
serică s'ar fi luat ']a biserica 
nemțească din Homor în Buco- 
vina. Biserica zidită: de Sosoi 
s'a sființit la 1800, August 15, 
schimbindu-i-se și patronul în 
„Adormirea Maicei Domnului. 
In anul 1822, familia Balş 

„a făcut un așezămînt pentru 
schit, hotărînd ca pe tot anul 
să se dea schitului de la casa 
moșiei Broșteni 1602 lei vechi, 
10 oca de unt-de-lemn, 15 oca 

de. lumânări 'de ceară, 15 vedre 
vin şi 2 mere griă, 

” Aşezăimîntul. acesta s'a scris 
într'o condică ce se află şi azi 
la schit, hotărîndu-se. și pămîn- 
tul, pe care schitul să poată ținea 
vite. Se mai spune că la 1821 
schitul a fost prădat de Turci 

"și în 1833 afost jefuit şi furat 
de un decedat din Crucea, Ico- 

€4745. Marele Dictionur Geografie. Vol, Lă 
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*nomu Dimitrie, alungînd călu- |. 
„gării, furînd odoarele, bisericei 

și prefăcînd ograda bisericei în 
stînă de oi, pentru care faptă 
fu afurisit de Mitropolitul Ve- 
niamin. 
La 1877, schitul fa prădat 

de hoți din Bucovina. 
In fața sfintei Evanghelii se 

găsește o tăbliță de alamă cu 
inscripție slavonă din 1706. 

Rarăul, munte, jud. Suceava, nu- 
mit în vechime Dodul, între com. 

„Broșteni și ţinutul Bucovinei. 
Piscul Rarăului, aflătorla o mică 
“distanță peste frontieră și avînd 

„ peste 2000 m. de altit. Priveliştea 
din vîrful săi e măreață şi se în- 

- tinde într'o mare depărtare, Sub 
el se vede de o parte Cîmpu- 

- lungul din Bucovina, râîndrele 
stînci Pietrele-Doamnei și riul 
Bistriţa, ca o. panglică lucioasă. 
Mai departe se zărește masivul 
Carpaţilor cu Ceahlăul, Budacul, 

' Călimani, Lucaci, Pietroşi, Intre- 
Borce, Grinţieșul și alte virfuri, 
și, dincolo de munți, frumosul 
şes al Moldovei, presărat "de 

sate. 

Rareşul, pădure, jud. Covurluii, 
pl. Siretul, lîngă Cuca. 

Rasa, com. rur., în jud. Ialomiţa, 
pl. Borcea, situată între comu- 
nele Ciocăneşti-Mărgineni și Ca- 
comeanca și spre V. de oraşul 

. Călărași. 

Teritoriul com., cu o supra- 

faţă de 16350 hect., coprinde 
șase moșii: Rasa, proprietate 
a statului, cu 5800 hect., din 
care 2000 hect. băltiș, 100 hect. 

 izlaz și 3700 hect. loc de cul- 
tură, foastă pendinte de:mănăs- 
tirea Mihaiu-Vodă; Cunești-Ri. 
zeanca, proprietate a statului, 
foastă. pendinte de mănăstirea 

„Znagovul, compusă din _trupu- 
rile: Cunești-d.-s., saii Vaido-   
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mirul Şi” Cuneşti-d.-j., cu supra- . 
din care 400.. 

- hect. izlaz, 2000 hect. baltă şi: 

. faţa 4500 hect., 

- 2100 hect, pămînt de cultură; 
Cunești, proprietate a statului, 
foastă pendinte de mănăstirea 

. Radu-Vodă, cu 2000 hect,, 
„care 800 hect. baltă, so hect. 

- izlaz şi 1150: hect.. pămînt de : 
„cultură; Curești, proprietate a 
"statului, fostă pendinte de mă- 

. năstirea Glavacioaca, cu 1500 

hect., din care 1100 hect. băl- 

tiş, 30 hect. izlaz şi 370 hect. pă- 

“mînt de cultură; Bogata, proprie: 

tate a statului, fostă pendinte 
de Episcopia Argeșul, cu 2000 

"hect., din care 1700 hect. baltă, 
50 hect. izlaz și 250 hect. pă- 

mînt de cultură; Piscul-Perișani, 

„proprietate particulară, cu 350 

hect. 

După legea rurală din 1864, 
sunt împroprietăriți în coprin- 

„ sul com. 270 locuitori; după 
„legea rurală din 1878 s'ai mai 

împroprietărit 25 ; neîmproprie- 
tăriți se mai. află 203 locui- 
tori. .. 

Pe teritoriul com; se află la- 

curile: Gălățuiul-Gimineaua, Va- 
dul-lui-Ene, Oarbele, Vlădeni, 

Coveiul şi Grădiștea. 

Comuna se compune din sa- 
„tele; Rasa, 

Vaidomirul, Glavacioaca și Lef- 

terul şi din cătunele (tirlele): 

“Bechirul, . Ovreiul și Malacul. 

Reşedinţa primăriei. și a jude- 

cătorici comunale este în satul 

Rasa. - 

Are + o populaţie de 2282 lo- 

cuitori; 3 şcoale mixte, în sa- 

tele: Rasa, Cuneşti și Bogata, 

frecuentate de 230 copii (1899 
—900); trei biserici, deservite 

de 3 preoţi și 6 dascăli. 
Vite: 2100 cai, 220 boi,'6800 

0i, 200 capre, 1100 porci, 13 
asini și 120 bivoli, 

Rasa, sa, în jud. Ialomiţa, pl. - 

a 

din - 

Cuneșşti, Bogata,
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“ Borcea, făcînd parte 'din com. 

cu același nume, situat spreV. 

de lacul Călărași şi spre S. de 

lacul Gălăţuiul. e 
Aici este reședința primăriei 

şi a judecătoriei comunale. 

Are o populaţie de 583 lo- 

cuitori; o școală mixtă, cu 188 

elevi (1899-900); o biserică, de- 
servită de 1 preot și 2 dascăli. 

Rasa, Zac, lingă căt. Plătărești, 

com. Cucueţi-Plătărești, pl. Dim- 

boviţa, jud. îlfov. Conţine pește. 

Rasa-Prosanicul, :oși?, ale sta- 
tului, pendinţi de Mitropolie, jud, 

Ilfov, pl. Negoești. 

Rasa-Prosanicul, pădure, a sta- 

tului, în întindere de 367 hect., 

pendinte de com.. Vasilaţi, pl. 

Negoeşti, jud. Ilfov. Ia 

Rascaeţi-Drăghineasca, com. 

ur. jud. Argeșul, pl. Gălășești, 

la extremitatea S.-E. a județu- 

lui, în apropiere de limita jud. 

Dimboviţa, la 28 kil. de com. 
- rur, Costeşti, reședința subpre- 

fecturel, și la 63 kil. de Pitești. 

Se compune din 3 sate: Cio- 
feşti, Drăgineasca şi Rascaeţi, 

- cu O populaţie de 850 locuitori. 

Are o biserică; o şcoală și 

5 circiume, 

Budgetul com. e la venituri 

de 3053 lei și la cheltueli, de 
2593 lei. 

Vite: 603 boi şi vaci, 132 

cai, 5 bivoli, 1563 oi, 31 capre 

şi 732 rimători. 

Rasnicul, co. rur., jud. Dolj, 

pl. Dumbrava-d.-s., la 21 kil. 

de Craiova şi la 5 kil, de re- 
ședința plășei, Șopotul, 

Este situată parte pe vale, |, 

parte pe deal, afară de căt. 

Corniţa, care este situat pe o 
vălcea, între două șiruri de 
dealuri.   
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„Se învecineşte la N. cu com, 

Scăeşti. şi: cu căt, Valea-lui- 

" Petre. din com: Salcia ; la S,, 

cu comunele Beloţul şi Șopo- 
tul; la E., cu com. Coţofeni- 

din-Dos și com. Predeşti; la V., 

cu com. Gogroșul şi Cernăteşti. 

Limita liniei de N. are di- 

recţiunea de la E. la V., trece 

pe muchia dealului numit Dea- 

lul-Robului, ce face limita de 

N. a acestei comune. 

Limita liniei de S. tae trans- 

versal: Dealul-Șopotului şi Dea- 

lul-Buciumului. Limitele de E. 

şi de V. tae transversal dea- 

lurile de mai sus, precum și 

văile ce le desparte, de la N. 

la S$. 

Terenul comunei este deluros; 

la N. prezintă Dealul-Robului, 

iar la S., dealurile Șopotului şi 

Buciumului, ce sunt îndreptate 

de la V. la E. și aii o înălțime 
ce variază între 40 și 60 m. 

In parte sunt ripoase, iar 

parte sunt acoperite cu cereale 

saii cu tufărișuri. 

Comuna este udată de riul 

Rasnicul, ce izvorește din jud. 

Mehedinţi. Acest rii, la eșirea 

sa din comună și pănă la 
vărsarea sa în Jiul la com. 

Breasta, poartă numele de Obe.- 
deanca. Peste el se află mai 

multe poduri: unul în dreptul 

căt. Rasnicul-Bătrin, două pe 

şoseaua judeţeană ce tae valea 

Rasnicul în două puncte și unul 

în dreptul cătunului Socolești. 
Din cauza ploilor prea mari, 

primă-vara și toamna, Rasnicul 

se revarsă. 

Se compune din trei cătune: 

Socolești sai Corniţa, situat pe 

vălceaua numită Vălceaua-Rea 

saii Vălceaua-Corniţei; Rasnicul, 

numit și Rasnicul-Oghiar, situat 

„parte pe Dealul-Robului și parte 
pe Dealul-Bisericei; Rasnicul- 

Bătriîn, situat parte pe deal, 

parte pe Vălceaua-Rasnicului.   

> O RASNICUL . | 

Cătunul de. reședință, este 
Rasnicul; căt. Rasnicul-Bătrin 

este situat spre: S. de Rasnicul, 

iar căt. Socoleşti se află spre E. 

Are o populaţie de 1114 su- 

flete. | | 

Sunt trei biserici, una în căt, 

Socoleşti, fondată la anul 1852 

şi în tinda căreia se află o în- 

scripție din care se vede că e 

lucrată de: Mateiii Cruceriii şi - 

Nicolae. Baza bisericei este de 

zid, iar restul din birne. Altă 

biserică se găsește în căt. Ras- .. 
" nicul, fondată la anul 1846— 

1855 de M. Săulescu. Această 

biserică este de cărămidă; iar 

în tindă se află o inscripţie, ce 

ne spune că e zidită de doamna 
Ilinca, soția răposatului Matei 

„ Săulescu, şi terminată de fiul 

săi, Costache Săulescu. A treia 

biserică se .află în căt. Ras- 

nicul-Bătrin, fondată de către 

Constantin Dimitrie Teodosie, 

și făcută din birne. Un preot 
și un cîntăreţ oficiază succesiv 

la cele 3 biserici din comună. 

In cătunul Rasnicul se află o 

şcoală mixtă, ce funcţionează . 
din 1866. ai 

După: legea rurală din 1864 

sunt 4 împăminteniți. 

Suprafaţa întregului teritorii 
comunal este de ş663 pog., 

din care 4906 pog. arabile, 

150 pog. fineaţă, 50 pog. izlaz, 

428 pog. pădure, 99 pog. vii 

şi 30 pog. pruni. | 

Moşia Corniţa, numită mai 

„înainte Socolești, aparţine d-lui 

N. G. Racoviţă şi are o supra- 
față de 5185 pog.  Rasnicul- 
„Oghiar, în căt. Rasnicul, apar- 

ține d-lui G. Săulescu. Cu- 

prinde 10 hect. luncă, 5 hect. 

pădure mare şi-75 hect. tu- 
făriş. Tot în căt. Rasnicul, pro- 

prietatea. d-lui Dincă Amărăscu, 

cuprinde 1 hect. luncă şi 25 

hect. tufăriș. Pădurea Rasnicul- 

Bătrin aparține d-lor Plopșo-
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reanu și Virgilii Văleana. Pă: 
„“durea Corniţa în Socolești, ce 

aparţine d-lui -N. G. Racoviţă, 
„are 40 hect. tufăriș, iar d-lui N, 
Piriianu aparțin 1 hect. luncă 

:şi 30 hect. tufăriş. 
„_ Pădurile sunt - populate cu 
frasini, jugastri, ceri, ulmi, fagi, 
“plopi, şi mai cu seamă gîrnițe. 

- Viile aparțin atît proprieta- 
rilor cît şi locuitorilor. - 
„Livezile de pruni, 30 pog., 

aparţin: locuitorilor. Locuitorii 
cultivă cînepă şi se ocupă și 

“cu creşterea gîndacilor, de mă- 
tase. 

. Pe moşiă d-lui N. G. Raco- 
viță se află o moară de aburi, 
pu departe de calea județeană 
ce trece prin comună. 

In comună sunt 4 'cîrciumi. 
Prin Rasnicul trec: calea ju- 

deţeană Craiova - Severin; ca- 
lea comunală ce merge la com, 
“Şopotul, la S$.; calea comu- 
nală vecinală, ce merge la 
Scăești, la N.; poteca ce. șer- 
„puește de la: căt Rasnicul la 
Șopotul şi poteca ce duce de 
la Socolești la Valea.lui-Petru,. 
prin - Salcia, Scăești, Coofeni- 
din-Dos şi Beloţul. 

Budgetul com. ela venituri de 
'2245 lei, 33 bani și la cheltueli, 

„de 2770 lei 36 bani. 
„ Vite: 18 cat, 300 vite mari 

- cornute, 41 capre şi 146 oi. 

-“Rasnicul sa Rasnicul. Oghian, 
« sat, în jud. Dolj, pl. Dumbrava- 
"4, -S., com, Rasnicul, reședința 

- Primăriei. , 

Are o populaţie de 475 su- 
flete; o" școală mixtă, ce func- 

”- ționează din 1866; o biserică, 
fondată în '1846; de familia Său- 

„escu, și terminată în 1855. In 

tinda acestei biserici se găseşte 
” inscripțiunea: * 

„ Luczată . de Ilinca, soţia răposâtulut 

" Mateiii - Săulescu, chiar din temelie și 

- „terminată de fiul săii Costache Săulescu 

. LI 
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"cu toată cheltuiala lor; începută la 1846 

şi terminată la 1855, Maiii ş, 

Rasnicul, zirță, în jud. Dolj, pl. 

Dumbrava:d.-s., com. Rasnicul, 

ce curge prin valea Rasnicul și 

se varsă pe stînga rîului Obe- 
„deanca. 

Rasnicul - Bătrîn, saș, în jud. 
Dolj, pl. Dumbrava-d.-s., com. 
Rasnicul. Arc o populaţie de 
289. sufiete şi o biserică de 

bîrne, fondată de Constantin 

Dimitrie Theodosie. 

Rasnicul-Bătrîn, Zădure parti- 
culară, în jud. Dolj, pl. :Dum- 

brava-d.-s., com. Rasnicul, în în- 

tindere de 20 hect. tufăriş. Parte 
aparţine d-lui I. Plopșoreanu, 
parte d-lui Văleanu. Predomină 
gîrnița. Se mai găsesc plopi, 
stejari și ulmi. 

 Rasnicul- -Oghian, mâșie parti- 

culară, în jud. Dolj, pl. Dum- 

brava-d.-s., com. Rasnicul, apar- 
ținind mai multor proprietari, 

Are pădure și pe dinsa se gă- 
sesc cete de moșneni. 

Rasnicul-Oghian, pădure par- 

ticulară, în jud. Dolj, pl. Dum- 

- brava d..s., com. Rasnicul, în 

întindere de io hect. luncă, 5 

hect. pădure mare și 100 hect. 
" tufăriș. Aparține parte d-lui G. 

Săulescu, parte d-lui Amărăscu. 

„Se compune din ceri, ulmi, 
-plopi, fagi, frasini, jugastri, pă- 

ducei, și mai cu seamă girnițe, 

Rasova, con. rur., în jud. Con- 

stanţa, pl. Medjidia, situată în 

partea de V. a jud., la 70 kil. 

spre V. de orașul Constanţa, 

capitala districtului, și în cea 
de E. a plășei, la 28 kil. spre 

S.-V. de orășelul Medjidia, reşe- 

dinţa ei, pe malul drept al Du- 
nării.   

„Se mărginește la N. cu jud. 

„ Talorhiţa, despărțindu-se prin Du- 
năre ; la E,, cu com. Cochirleni; . 
la S., cu com. Enige; iar la V., 
cu com. rur. Alimanul (din pl. 
Silistra- -Nouă), | 

“Relieful solului e în general 
accidentat; văile dealurilor sunt . 
adinci şi cu maluri înalte; dea-: 
lurile se grămădesc unele peste 
altele ; mai toate sunt de natură 
stîncoasă și țin de culmea Ra- 
sovei şi Vlah-Chioi. Principalele - 
dealuri cari brăzdează com. sunt : 
dealul Cochirleni (135 m.), la 
N.; dealul Geanul-Pașa (122 m.), 
la E.; dealul Vlah-Chioi (155 
m.), la V.; din care se desface: 
dealul Germeli (115 m), la N.; 
Dealul-Mare (101 m.),la V. ; dea- 

“lul Diucul, pietros, la S.-V.; dea- 
lul Mustana (144 m.), la S-E. 
Prin interiorul comunei avem 
culmea Rasova (133 m.), din. 
care şe desparte, întinzîndu-se. - 
spre S., dealurile: Baciul,la S.. 
V.; dealurile Malagenilor (130 
m.), la S.; dealul Grindul-Mare 
(115 m.), prelungit cu dealul 
Mamele (154 m.),.la S.; dealul . 
Ormanul-Lung (143 m.), pre- 
lungit cu dealul Socuj-Bair (158 
m.), la S.-E.; Dealul-Mare (134 

_m.), tot la S.-E. Aceste dealuri 

sunt acoperite cu fineţe, pășuni . | 

și semănături. Movilele sunt nu-. 

-meroase, toate artificiale, con- . 

struite pentru a servi ca puncte 

de observaţie; principalele sunt : 

Vlahei (155 m), la S.-V.; Mo- 

vila-Arnăutului (137 m.), la S$.; 

movila Groapa-Săpată (158 m.), 

cea mai înaltă din com., la S-E. - 

şi, puţin la N. de dinsa, Mo- - 

vila-Săpată (154 m.), tot la S.-E. 
Dunărea o udă la N., dela Os- 

trovul-Lung pănă la vărsarea. 
bălții Cochirleni în ea, pe o: 
lungime de 7 kil. aproape, cu 

"o direcţie de la S.-V. spre N.-E.; 
are pe aci o lărgime medie de 

1100 m. și o adincime mijlocie de
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12 m., avind malul înalt, din 

cauza dealurilor pietroase ce se 

sfirşesc chiar lingă apă, fără ca 

să le poată rupe; prin unele lo- 
curi, la V. de Rasova, ele sunt 

stîncoase şi prăpăstioase, Bălţile 

care se găsesc pe. teritoriul com. 

sunt: Vederoasa, la V., formată 

din două trupuri: Vederoasa, 

prelungită cu Limpezişul și cu 

Sarful la V. şi Baciul la E.; are 

Soo hect. întindere, acoperite 

în cea mai mare parte cu stuf 
şi însule plutitoare de iarbă a- 
mestecată cu stuf, în care se 

ascund o mulțime de păsări a- 
cuatice ; comunică cu Dunărea 

de care a fost formată din tim-: 

puri vechi, prin girla Baciul; 

produce mult peşte; aparține 
statului, Lacul Cochirleni, de la 

N.-E. aparţine com. Cochirleni, 

udind numai puţin com. Raso- 
va. Văile sunt mari şi adinci; 

principalele sunt: Valea-Mare, 
Vlah-Chioi, Germeli, Banciul, Po- 

lucci saii 'Ghiol-Punar, Ceair-: 

Arabagi la S.-V., deschizindu-se 

în balta Vederoasa, Rasova, for- 

mată din văile Ciairul-din-mijloc, 

Saiana - Doice şi Orman - Ceair, 

prin înterioriul com.; valea Ca- 

ramancea cu malurile înalte şi 

pietroase prin unele locuri, la 

N. şi NE, 

Cătunele care formează com. 

sunt două: Rasova, reședință, . 

în partea de N. a com., pe malul 

cel înalt al Dunării, așezată și 

în valea Rasova, sat cu case 

frumoase, bine zidite, îngrijite, 

şi înconjurate de grădini şi vii; 
Vlah-Chioi sai Vlahoi, în par- 
tea de V. a com., pe malul de 
E. al bălții Vederoasa (sai Lim- 
pezișul), la ş kil. în linie dreaptă 
de reședință, la 12 kil. pe dru- 

mul care ocolește lacul Baciul, 

Suprafața com. este de 9139 
hect., din care 48 hect. ocupate 

de vetrele celor două sate cu 

402 case; restul se împarte în- 

"hect. 

. locuitorilor. 
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tre locuitori care posedă 6218 

şi statul. care are 2871 

hect. i | 

Populaţiunea este de 433 fa- 

milii, sai 1819 suflete. 

Are 2 biserici, una în căt, 

Rasova, cu hramul Sf. Nicolae, 

deservită de 1 preot şi 2 pa- 

racliseri, cea-l'altă în căt. Vlah- 

Chioi, cu hramul Sf. Paraschiva, 

deservită de 1 preot şi 2 pa- 

racliseri; 2 școli, cite una în 

„fie-care cătun. 

Din cele 9139 hect. ale com,, 

sunt: 392 hect. teren nepro- 

ductiv, din care 48 hect. vatra 

satelor şi 344 hect. baltă și stuf 

ale statului; 8747 hect. teren 

productiv, din care 2527. hect. 

ale statului și 6218 hect. ale 

307. plu- 
240 care şi căruțe, 2 ma- 

şini de secerat; 418 cai, 1505 

"Locuitorii posedă: 
guri, 

„boi, 34 bivoli, 33 asini, 7178 

oi, 670 capre, 309 rimători; 1: 

moară cu aburi, 1 moară de apă 
și' 5 mori de vint, | 

Comerciul se face prin gara 
Cernavoda, la 17 kil. spre N. și 

constă în import de coloniale 
şi manufacturi și în export de 
cereale şi vite cu produsele lor. 

- Budgetul. com, e de'7827 lei 

la venituri și de 9080 lei, la 

cheltueli. | 
„ Căi de comunicaţie sunt: pe 

Dunăre şi bălți, cu luntre şi cai- 

curi turcești; calea mare de la 

Cernavoda la Oltina trecînd prin 
satul Rasova, apoi drumuri mici 

la Enige, Adam-Clisi, Arabagi, 

Cochirleni, Ivrines, 

etc. 

Pe teritoriul com., căt. Vlah- 

Chioi, între bălțile Vederoasa și 

Baciul, pe muchea dealului Ger- 

meli, se văd urmele unui val de 

pămint, zis al'lui Traian, fiind- 

că se aseamănă cu cel mic de 

pămînt, dintre Constanţa și Co- 

chirleni și care, se zice, datează 

Alimanul,   

. „a RASTAVEIUL 

dinainte de Traian, avind șan- 

țul de apărare spre S$. iar nu . 
spre N. ca cel mare de pămînt. 

Pe valea: Ceair-Arabagi, lingă 

balta Baciul, se văd ruinele u- 

nui sat, bogat odinioară, Ghiol- 

Bașca, distrus de Turci. 

Rasova, saț, în jud. Constanţa, 

"pl. Medjidia, cătunul de: reşe- 

dinţă al com. Rasova, situat în 

partea de V. a plăşei și. cea 

de N. a comunei, într'o fru- 

moasă  poziţiune, pe pantele 

Dealului-Mare, şi pe malul Du- 

nărei. Are o întindere de 7444 

hect.,: din care 32 hect. ocupate 

de grădinile locuitorilor şi case, 

cu o populaţie de 282 familii, 

sai 1366 suflete. 

Are o biserică şi o şcoală. 

Rasova, gea/, al com. Stolojani, * 

plaiul Vulcan, jud. Gorj, situat 

spre E. comunei și pe care sunt 

viile locuitorilor. | 

Rasoviţa,” cătun, al com. Stro- 

ești, plaiul Vulcan, jud. Gorj, 

spre N..EE. de com., situat pe șes. 

"Are o suprafață de 210 hect,, 

din care 80 hect. arabile, 40 hect. 

fineţe şi livezi cu pruni; 70 hect. 
pădure şi 20 hect.-vii, cu o 

populaţie de :49 familii, sai 242 
suflete. 

Are 1 biserică, făcută. de lo- 

cuitori la 1854, deservită de 1 

preot şi 1 cîntăreț. 

Locuitorii posedă: 20 pluguri, : 

30 care cu boi, 1 căruță cu 
cai; 20 stupi; 160 vite mari 

cornute, 90, oi, 10 cai și 76 ri- 

mători. - - 

Comunicaţia : în cătun se face 

prin drumuri ordinare şi prin! 

şoseaua vecinală care, venind 

din spre Tismana, trece. pe la 
N.-V. acestui cătun. - 

In cătun se găsește'12 fîntîni. 

Rastaveiul, va/e; com. rur. Po-.
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„hedinţi, în care, se găsesc 
buni de piatră. 

Rastoaica, altă numir e dată com. 

noarele, plaiul Cloșani, jud. Me- 

căr- 

- Pucheni-Mari, pl. Crivina, jud. 
Prahova. 

" Rastul, cop. rur. şi saţ, jud. Dolj, 

pl Băilești, formată din. satul 

cu același nume, situat în partea 

„de S.-V., la 72.kil. de Craiova și 
Ta 15 kil. de reședința plășei 

Băileşti, pe loc șes, aproape de 
Dunăre, ' în faţa” oraşului Lom- 

Palanca. din Bulgaria. 
Se învecinește la E. cu com. 

Negoiul; la V,, cu com. Ghidiciul; 
la N., cu com. Băilești, și la S,, 
cu Dunărea.. 

Limita liniei de N. începe din 
moşia Negoiul, merge drept de 

la E. la V., pănă în moșia Seaca 
(Băneasa). - 

Limita liniei de S. e formată 
de Dunăre ce curge drept. de 
la V. la E. 

Limita liniei de.E. începe de 

la N., din com. Negoiul, și merge 
"spre S. pănă în Dunăre.. 

"Limita de V. e de la Băneasa 
ă pănă în -Dunăre. 

Terenul com. este compus 
"din pămînt negru, lutos, în unele 

locuri nisipos. 

Se! găsesc în com. 26 movile, 

din cari una numită Măgura 
"Dacilor. 

Rastul este udat de Dunăre 

"şi de bălțile Rastul, Ochioţa, și 

Tinosul, în întindere de 6200 

- pogoane, 

Are o populaţiede 2195 suf. 
" Biserica, fondată de locuitori, 

la 1844, are în tindă următoa- 

"rea inscripțiune: 

< Aceasta Sfîntă şi dumnezeiască bise- 

rică, Întru Cristos cinstită, ce se prăz- 

nuește hramu! Siintului (mareluY) erarch 

Nicolae și cuvioasa Paraschiva, s'a zidit 

din temelie fiind indemnător și îngrijitor 

Ja toate din început şi pănă în sfirșit de 

“aceştia: Stoica Iordache, Stanca Pătru,   
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Gheorghe Niculae, Pătru "Țărcovnicul, . 

dînd și Măria fiind de obște tot satul,. 

Sa la zugrăvit şi s? ati zugrăvit după cum 

se vede, în zilele M. $. Gheorghe Di- 

mitrie Bibescu Voevod cu blagoslovenia 

prea Sf. părintelui Episcop al Rîmnicu- 

lut şi Mitropolit a toată Ungro-Vlachia. 
1844, Iunie: 20.2 , 

Sunt două scoli; 8 ctreiumi, 

După legea rurală din : 1864 
sunt 282 locuitori împămînte- 
niţi, iar după cea din 1879 sunt 

12 însurăței, , 

Suprafaţa teritoriului comunal 
este de 2288 pogoane, din care: 
2114 pogoane pămînt arabil, 118 
pogoane izlaz şi 56 pogoane 
lac și teren sterp. 

Moșia de pe teritoriul comunal 

se numește Rastul; are'o su- 

prafață de go0o pogoane ara- 

bile și un venit de 197000 lei; 

aparține principilor Bibescu şi 

Brincoveanu. 

- Pe marginea Dunărei 

zăvoae în întindere de 300 pog., 
situate tot pe moșia Rastul. 

Prin comună trece calea co: 

munală ce duce la Calafat, tre- 

cînd prin Ghidiciul, Tunari, Po- 

iana şi Calafat. 

- Budgetul comunei este de lei 

6011,74 la venituri şi de lei 

4969,03 la cheltueli, 

Vite cornute 116. Oi 40. 

In timpul războiului romîno- 

ruso-turc din 1877-78, la 22 Mai 

1877, se schimbară aci ostilităţi: 
un detașament turcesc pornit de 

la Lom-Palanca și voind se de- 
barce pe malul stîng al Dunărei 
a fost respins de călărașii Ro- 
mîni, - 

Pe acest punct se mai făcuse 
o asemenea încercare la 18 Maiă, 
același an, cînd Turcii fură de 

„asemenea respinși. 

Rastul, căzu, al com.. Boziorul, 
jud. Buzăii, cu 8o locuitori 'și 
23 case, 

Rastul, sa;, jud. Dolj, pl. Jiul: 

sunt! 
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d.-j., com. Damianul, la 31 kil, 

„de. satul Damianul. Are o po- 

pulație de 380 suflete; o bise- 
rică de lemn, deservită de 1 

preot și 1 cîntăreț. | 

Rastul, saţ, jud. Dolj, pl. Băi- 
leşti, com. Rastul, Vezi com. 

Rastul. 

Rastul, 4a/ză, jud. Dolj, pl. Băi- 
lești, com. Rastul; Se scurge în . 

Dunăre prin canale, Conţine 
-. pește. 

Rastul, moșie particulară, jud. 
Dolj, pl. Băileşti, com. Rastul, 
în întindere de aproape 9000 
pogoane. Aparține Principilor 
Bibescu și Brîncoveanu. Are şi 
pădure pe dinsa. 

„Rastul, moșie, jud. Dolj, pl. iul: 
d.-j., com. Damianul, aparținînd 
Domeniului Coroanei. 

Rastul, pădure -particulară, jud. 
Dolj, pl. Băilești, com. Rastul, 
pe marginea Dunărei, pe moșia 

Rastul. Are o întindere de 300 

pog. Aparține Principilor Bi- 
bescu şi Brincoveanu. Populată 
cu plopi şi salcîmi. 

Rastul, ze, jud. Dolj, pl. Jiul- 
d.-j., com. Damianul, în întindere 

de 60 hect, 

Raşa, sa, care unindu-se prin 

creșterea populaţiunei cu satele 

Vlăcheni și: Dudești, a format 

satul Dudești, pl. Ialomița-Balta, 

jud. Ialomiţa. 

Raşca, sâtuc, în jud. R.-Sărat, 
plaiul Rimnicul, comuna Dea- 
lul-Lung, pe piriul Valea-Rașca. 

-Raşca, deal, în jud. . R.-Sărat, 

plaiul Rîmnicul, com. : Dealul: 

Lung; se desface din culmea 

“Lupanul și se întinde printre pi-
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raele Valea- Rașca şi Valea-Pe-. 

“Ieticul, brăzdind partea de V.a 

comunei. 

Raşca, gîr/ifă, izvorește din pla- 
iul Şerbăneasa, com. Star-Chioj- 

dul, pl. Teleajenul, 

hova, curge de la V. spre E. 

şi se varsă în girla Chiojdul, 

tot în raionul com. Star-Chiojdul. 

Raşca, ziriă,. în jud. R.-Sărat, 

plaiul Kâmnicul, com. Dealul- 

Lung: izvorește din dealul Lu. 

panul, udă apusul comunei, cur- 

gind dealungul dealului Rașca, 

şi se varsă în riul Rîmna, mai 

jos de cătunul Petreanul, 

Raşca (Fundul-Văiei-), dea, 
în jud, R.-Sărat, plaiul Rimnicul; 

se desface din culmea Lupa- 

nului, brăzdează partea de V. 
a comunei Dealul-Lung și se 

sfirşește în pîriul Valea-Raşca, 
E acoperit cu păduri, 

Raşi, com. rur., în jud. Ialomiţa, 

pl. Ialomiţa - Balta, situată pe 
partea dreaptă a riului Ialomiţa, 
între comunele Bordușelul și 
Copuzul. 

Se întinde din riul Ialomiţa, 
spre S., pe cîmpul Bărăganul, 
pe o suprafață de 3350 hect. 
pămînt de cultură și 10 hect, 
pădure și coprinde două moşii: 
Raşi-d..j. şi Rași-d.-s., ambele 

"proprietăţi particulare. 
Dupe 'legea rurală din 1864, 

sunt împroprietăriți pe teritoriul 
125 locuitori; neîm- comunei 

proprietăriți mai sunt 76. 
Se compune din satele: Rași- 

d.-j. sai Cărăuși şi Rași-d.-s. 
sai Rași și din cătunele (tir. 
lele): Călciugeni, Hulueni și Moş- 
Ștefan, cu o populaţie de 1098 
locuitori. Reşedinţa. primăriei și 
a judecătoriei comunale este în 
satul Raşi-d..s. 

Are o școală primară mixtă; 

jud. Pra- 
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” „.o * biserică, deservită de doi 

preoţi şi” doi. dascăli. 
“Vite: 580 cal, 500 boi, 2000 

oi, 10 capre, 10 bivoli şi 300 

porci. 

Rași, sat, în jud. Ialomiţa, pl. 

Ialomiţa-Balta, pendinte de com. 

cu același nume, situat pe ţăr- 

mul drept al riului Ialomiţa şi 

-sub coasta Bărăganului, în drep- 

tul satului Sărăţeni-d.-s., de care 
se desparte prin riul Ialomiţa. 

Aici este reşedinţa primăriei 

și a judecătoriei comunale. 

_Are o populaţie de 180 fami- 

lil; o şcoală mixtă, condusă de 

un învățător şi o biserică, de- 

servită de 2 preoţi și 2 dascăli. 

Raşi, /ac, jud. Brăila, la E. com. 

Stăncuţa, între: canalul Vilciul 

şi Dunărea-Vechie, unit cu Vil- 

ciul prin privalul Ruptura-Băn- 

doiul. 

Raşi-de-Sus, a/fă numire a sa- 
ului Călăraşi, pl. Ialomiţa-Bal- 

ta, jud, Ialomiţa. o 

Raşova, câfuu, al com. Bălești, 

pl. Ocolul, jud. Gorj, situat spre 

N. de comună, 

Are o suprafaţă de 153 hect,, 

din care 80 hect. arabile, şz2 

hect. pădute, 1 hect. vie şi 20 

hect. finețe şi livezi cu pruni. 

Are o populaţie de 119 fa- 

milii, saii 529 suflete; o bise- 

rică, deservită de '1 preot și 1 

""cîntăreț; o moară, pe apa Po- 
loaga. 

Locuitorii posedă: 30 plu- 

guri; 60 care cu bol; 150 vite 

mari cornute, 4 cai, 8o oi, 10 

capre şi 100 rimători, 

Teritoriul com, este udat de 

piriurile Rașova și Poloaga. 

Comunicaţia se face prin dru- 
muri ordinare. 

Rateşul-Epureanu, sai Tirgu-   

şorul-Borăsăşti, firgușor, spre 
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N-V. com. Bodești, pl. Mijlo-. 
cul, jud. Vaslui, situat pe țăr-- 
mul piriului Cucoara- şi pe va 

lea dealului Poiana, de pe mo- 

şia Borosăşti, 

Are o populaţie de 101 lo- 
cuitori și 3 cîrciumi, 

Vite : 15 vite mari cornute, 

185 oi, 19 capre, 20 cai. 

Locuitorii posedă 1 plug, 1 

car cu. boi.şi 8 căruțe cu cai.. 

Rateşului (Dealul-), Zea/,. jud. 
Vasluiii, pl. Stemnicul, com. Bro- ' 

docul, prelungire a dealului Bir- 

ladul, 

Ratiaria,. zrme de cetate, jud. | 
Dolj, pl. Cîmpul, com. Cetatea, - 
care ai fost în vechime capitala 

Daciei-Ripense. 

Rativoiul (Muntele-), zăzure. - 
particulară, supusă regimului sil- 

vic încă din anul 1883, pe mo- 

şia cu același nume, pendinte 

de com. Sinaia, pl. Peleșul, jud. 

Prahova. 

Ratonul, viroagă, jud. Brăila, pe - 
lunca Dunării ; ia - naștere din 

dreptul satului Lipovenesc,. de 

pe teritoriul com. Izlazul; curge 
spre N., paralel cu Dunărea și 

pe teritoriul com. Cazasul se 
pierde în băltișul de lingă os- 

trovul Cotitura. 

Ratoşul-Apostol, sa, jud. .Bo- 

toșani, pl. Ștefănești, pe dreapta 

pîrîului Başeul, în partea de S, 
a com. Brăteni. Moșia, în ve- 

chime proprietatea paharnicului 
Apostol, 

spitalului Sf. Spiridon din Iași. 

Are o suprafaţă de .169, hect., 

cu o populaţie de 15 locuitori. 

Rața, cătun, în jud. Teleorman, 
-pl. Călmățuiului, format din în- 
surăţei împroprietăriți la 1880. 

„e astăzi a epitropiei
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=. Ține de- com. " Băseşti, - Are. o 
populaţie de 310 locuitori. 

, Rața, pădure, în jud: Ialomiţa, 
pl. Ialomiţa-Balta, com. Giur- 
geni, populată cu sălcii şi plopi. 

Raţa-Tolceasca, zoșie, jud. Te- 
leorman, cumpărată de la stat 

"de ciți-va locuitori, Purta în ve- 
chime numirea de Gilmeiul. Are 
cam 40 hect. pădure, 

Raţei (Valea- >, vale, ce. se în- 
tinde din com. şi satul Oncești, 

pl. Stănisești, jud. Tecuciii, pănă 
în satul Taula. 

Raţei (Piscul-), zise de deal, pe 
“moșia Havirna, com.. cu același 

nume, pl. Prutul-d.-s., jud. Do- 

rohoiiă, i 

Razelmul, /ac. Vezi Razimul „jua. 
Tulcea. 

"Razimul, pute, în jud. Neamţu, 
pl.- Piatra-Muntele, com. Galul. 

Razimul, /ac, la S. gurilor Du- 
-nărei, în jud. Tulcea, pl. Baba- 

dag, pe teritoriul comunelor: Du- 

-. navățul, Sarinasuf, Zibil, Baba- 

dag, Enisala, Caraman-Chioi, Ju- 

* rilofea, Camli - Ruceag, Casap- 

-Chioi;! zis şi Reazim, rusește 

Razim, turcește Razelm; Hero. 

dot îl numeşte. Preazimus. 

a) Geografia şi descripțiunea 
” fopografică. - . 

: Sub această denumire se în- 

“țelege complexul revărsăturilor 

gurei: sf. Gheorghe de-a dreapta 

- sa-şi de-a lungul coastei Dobro- 

gene, între Dunavăţ şi pănă 
-_aproape-'de Cap-Midia, ' (gura 

Buhazului) şi» de aci de-a lungul 

litoralului Mărei Negre la îm- 

bucătura gurei Sf. Gheorghe, la 

punctul Catirlez, și apoi în sus 
la satul Dunavăţul, 

„Pentru mai. bunul înțeles 'al   
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* celor ce urmează să' dăm “aci 
explicaţiunea unor numiri topo- 
grafice uzitate în . această “loca-: 
litate: | | 

Giol: lac cu caracter per- 
manent care nu seacă nici o- 

dată. | | 

„. Yiapșe: lac ce mai cu seamă 

are ființă în timpul revărsătu- 
rilor şi viiturilor Mării. 

Zaton : -lac vremelnic format 
de revărsătura Mărei-Negre și 
în zona litoralului acesteia. 

Periboina : girlă săpată ar- 
tificialmente. 

Periprava : gîrlă permanentă 

cu scurgere numai într'o direc- 
țiune. 

Perivoloc : girlă permanentă 

cu scurgere vremelnică, cînd 
într'o direcţiune, cînd în cea-V'altă, 
după nivelul extrem. 

Pardina : şîrlă închisă, fără 
scurgere. 

Periteasca : locul de scurgere 
al unei girle şi mai cu seamă 

contactul sai punctul de resu- 

flare al lagunei cu Marea. 
Buhaz : revărsătură generală 

către Mare. | 
“Liman: golf sai giol, des- 

chis numai deoparte. 

Jeric : girlă secundară ce 

leagă două periboine. 

Cherhanea :stabiliment în mar- 
ginea lagunei pentru păstrarea 

Saii sărarea peștelui. 

Labaj: numirea lipovenească 
pentru Cherhanea. 

Rinac: cot de giîrlă. 
Colej : garduri pentru prinde- 

rea peștelui. 

Rinac: numire rusească pen- 

tru coteț. 
Perdea : înpletitură verticală 

de trestie pentru abaterea peș- 
telui la coteţ. 

Cajar.: numirea lipovenească 
pentru Perdea. 

Șahăit : numirea lipovenească 

pentru Japșe.' 

"Matulă : năvod mare, întrebu-   

a RAZINUL - 

 înţat la” prinderea - peștelui 'pe 
„Mare. ” i, 

Seltcă: năvod des pentru prin- 
derea de scrumbii, 

Șamă : năvod special pentru 
prindere de canbulă şi calcan. 

Prostovol : năvod aruncător. 
Lăptaş : năvod agăţat de plu-. 

titor. 

Vintire : năvoade în formă de 

con sai sac. , 

Cîrmacl : undițe mari de fier 
pentru prinderea morunului și 
nisetrului în largul Mărei.. 

Giamandure : arătătoare de 

„ape mici saii bancuri de nisip. 

Lotcă : luntre mică, lungăreaţă, 

în care nu pot încăpea de cit : 
cel mult doi lopătari și cîrma- 
ciul, și întrebuințată numai prin 

lacuri și gurile Dunărei. 

„ Dubă : luntre mare pănă la 8 

lopătari, un cîrmaciii și doi oa- 

meni la scolc, ca echipaj com- 

plect, pentru serviciul pe Mare. 

Scolc: mici cupe de lemn 

pentru scoaterea apei ce inci- 

dental ar fi pătruns în dubă. 

Băbăici : lopeţi | 
Ghiondere: prăjini lungi pen- 

tru împinsul luntrei de la spate. 

Edec: funie cu care se trage 

luntrea, mai cu seamă în susul 
apei. 

Strapazane : cuele de care se 

sprijinesc. băbăicele, | 

ojiţe : funii saii sfori ce leagă 
„ băbăicele de strapajane. 

Crapină :. un giol sai japşe 

în care se stringe mai cu seamă 
crapi. 

Plevuşcă : peşte mărunt de tot. 

Ciortan : crap pănă la 20 c. 
m. lungime. 

Ciortănaş : crap pănă la 10 
„c€. m. lungime. 

Celal: bifurcaţie. 

Vilcaf': cuvint rusesc p. cetal. 

Chedril : pe turcește brațul 
Sf. Gheorghe. | 

Musura : aruncături de nisip .. 

din Mare, mai cu seamă restu-
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rile'de crustacee; musură însem- 

nînd pe turcește gunoi. 

Cocioc : țesătură compactă de 

rădăcini a plantelor acuatice, 

ca trestie, papură, sipică ş. a., 

care plutesc pe suprafața apei 

“de colo pănă colo după cum le 

înpinge vintul. 

Potmoliri : depuneri de mate- 

riale teroase și pietroase în formă 

de grohoţişuri în fundul unui 
curs de apă, în general al unui 

basin. 

AMalire : depuneri potmolitoare 

pe ambele margini ale unui curs 

sai la țărmul unui lac, sai în- 

suși pe litoralul Mărei. 

Nazimul sai mai bine zis 

laguna  Dobrogeană, se com- 

pune din următoarele lacuri : 

I. lezerul Razimul cu lacurile 

laterale despre Dunăre : Dranof, 
legat cu brațul Sf. Gheorghe 

prin girla Cerni-Fiorea, iar cu 

Razimul prin gura Dranofului, 

despre masivul Dobrogean; gio- 

“urile: Sarinasuf, Casica, Hagi- 

Giol, Savanciac, Babadag, Eni- 

sala și Caraman-Chioi, legate 
între dinsele și iezerul Razim 

parte direct parte prin Periboina 

saii indirect cu japșele vecine. 

Despre Mare, zatoanele : Crulic, 

Cacinova, Perișor și Malciana, 

MI. Lacul Goloviţa, ce însem- 

" ncază lipovenește capătul, legat 

cu iezerul Razimul prin canalul 
Bisericuța cu desvărsăturile des- 

pre masivul Dobrogean formate 

prin giolurile Jurilofea, Pașa- 

Cișla, Canli-Buceag, flancate în . 

direcţiunea spre Capul Midia 

de balta Zmeica, legată cu lacul 

Golovița prin gura Zmeica şi 

cu lacul Sinoe prin gura Sinoe 

şi în comunicaţie cu Marea prin 
gura Portia. 

III. Lacul Zmeica, pe rusește 

Șarpele, legat cu Goloviţa prin 

gura Zmeichei şi cu lacul Sinoe 

prin gură Sinoe, în comunicaţie 

cu Marea prin Periteașca-Mare.   
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"IV. Sinoe-Giol, rusește lacul 

albastru, legat despre masivul 

Dobrogean cu giolul Tuzla şi 
în legătură directă cu Marea 

atit prin gura Periteașca cit și 

prin gura Buhazului. 
V. Chituc-Giol, rusește capă- 

tul, sfîrșitul, fundul, zis și Li- 

manul, o continuare a lacului 

Sinoe, în legătură directă cu 

Marea prin gura Buhazului. 
In ce priveşte suprafața a- 

cestor lacuri și gioluri avem: 

Iezerul Razimul supraf, 36000 h. 

Giolui Dranof > 2500 > 

Giolul Babadag , 3 2000 > 

Lacul Goloviţa > 7200 » 

2 Zmeica » 6400 > 

>  Sinoe-Liman > 16300 » 

Giolul Tuzla » 1400 > 

Japşa Sarinasuf > 600 » 
Giolul Ilagi (Hagi-Giol) » 300 > 

Zatonul Malciana >. 400 » 

. Periteaşca-AMare » 200 > 

Diferitele japșe, gioluri, 

parziuri şi periboine > 4000 > 

Diferite limanuri și la. - 

curi izolate . » - 30v0 > 

Diferite periboine > 2500 > 

> zatoane > 1300 > 

> japșe » 5000 > 

> limanuri și bu 

hazuri - > 3000 » 

92500 h, 

la care se ma! adaogă stu- 

furi, și stepe de inundație, 

litoral maritim, morene, mlaş- | 

tinY şi țărm nisipos, dune, etc, "20000 > 
. ———— 

În total  ri2şcoh. 

Deci sistemul băltos al între- 

gci aceste revărsături este for- 

mat în sens curent prin iezerul 

Razimul, lacurile Gorovița, Zmei- 

ca, Sinoe şi Chituc şi o întindere 

apoasă în stare permanentă, de 

cel puţin 75000 hect., care la 

„viituri ordinare se sporește cum 

văzurăm mai sus la 92500 hect. 

La inundaţii extraordinare, în- 

treaga revărsătură ocupă o. su- 

prafață de 112500 hect. 

lezerul Razimul, împreună cu 

toate lacurile, giolurile, zatoa- 

nele, periboinele şi limanurile 

indicate mai sus, formează com- 

plexul lagurier” Dobrogene, '.la- 
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gună de o întindere: colosală 

față de cele-l-alte lagune și.re.. 

„vărsături ale continentului Eu- 

ropean, cu care de abia se poate 
măsura întru cit-va laguna 

Comacio la revărsătura Poului 

în Adriatica, | 

__b) Hidrografia. Razimul sai 

propriii zis. laguna Dobrogeană 

'și are ființa parte prin devăr- 

sarea apelor din braţul Sf. Gheor- 

ghe la viituri extraordinare, or- 

dinare și . normale, prin girlele 

Clinețul, Dunavăţul, Sulemanca, 

Cerni-Florea, Hundia și Gura- 

Dranovului, astfel alimentată cu 

ape fluviale la care se ames- 

tecă apele maritime ce -pă- 

trund în lagună prin orificiile: 

de la Perișor, Periteașca-Mare, 

(balisa Englezească), Gura-Mal-" 

cieni, punctul Pahani-Hrani, Por- 

tița, Gura-Periteașcă, Chivucul 

şi în fine Gura-Buhazului (Cara- 
Harman). 

După cum lesne se poate: 
vedea, această alimentare. este . " 

de natură întermitentă cînd a- 
pele Dunărei, adică braţul Sf. 

Gheorghe 'și aruncă apele sale: 

prin arterele Dunăvățului ce se 

bifurcă în punctul zis Cetatea- 

Zaporojeni în 2 braţe: unul di- 

rect, Clinetul, cu scurgerea: în 

Reazim nu departe de insula 

Popina şi alta, Dunăvăţul, cu 

diferitele sale ramificații, nu- 

mite periboine, din care dăm 

aci numai cite-va: Periboina, 

Jonlungul, Sulimanca și Ion- 

Puşcă, desăvirșindu-se în girla 

“sai pardina Cerni-Florea, apoi. 
periboinele Ivan-Nazarof, Leon- 

Comir, Lari- $marhun, Cubici- 

Șmărhun şi Tit- Rusu, săvir- 
şindu-se în giolul Dranof și 

în fine, la cherhaneaua vechie, 

ultima bifurcaţie, Deviatca, ce 

se varsă în. Reazim, în drep- 

tul sînului Holbina. Dunavă- 

“țul propriii zis își aruncă a-
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pele sale în Razim, la: punc: 
tul numit Meterezul - Turcesc, 
Gura-Dranovului. O altă arteră 
principală de alimentare cu apă 
dulce, se face prin girla Cerni- 
Florea, care purcede din Sf. 
"Gheorghe în dreptul localităţei 
Caciatina (rusește pisicuţa), se 
desface în nenumărate brațe și 
ramuri din care principalele sunt 
Pardinele - Grecului și Grulihul, 
pănă primeşte revărsăturile pe- 
'riboinelor enumerate mai sus, 
şi cari toate pornesc din Dunăvăţ. 
Intregul acest sistem apos se de- 
varsă apoi în giolul Dranof și de 
aci prin gîrla Dranovului în Ra- 
zim, la punctul cherhaneaua pă- 
răsită, 

Alimentarea din Mare a ]a- 
gunei dobrogene, se face proprii 
zis pentru iezerul Razim, prin 
orificiul Cistai-Case, la punctul 
Pahani-Hrani ; giolul Goloviţa, 
se alimentează direct prin ori- 
ficiul Portiţa (rusește Portițcaja); 
giolul Sinoe, . prin orificiul Pe- 
riteasca, Giîrliţa ce dă în japcea 
Lungana și zătonul Chituc. Pen- 
“tru complectare mai enumerăm 
şi Gura-Buhazului, cunoscută ca 
resuflătoarea Limanului. 

Despre masivul. dobrogean, 
laguna primește o contribuțiune 
de devărsări apoase prin rîurile 
şi piriiașele: Cataloiul, Taiţa, Te- 
lia, Slava-Rusă, Beidant şi vaăl- 
ceada Babadagului, care toate își 
revarsă apele mai întiiă în gio- 
lul Babadag, care se găseşte în 
legătură directă cu iezerul Ra- 
zimul prin canalul Eraclia ; apoi 
Slava-Cerchezească, pîriul Hagi- 
Arad, revărsindu-se în giolul 
Canli-Buceag; în legătură cu 
Zmeica, rîul Sarintului, vărsîndu- 
se 'în giolul Sinoe, piriul Dun. 
ghival şi Peletlia, vărsîndu-se în 
lacul Tuzla zis și Sărătura, legat 
cu Limanul-Sinoe prin canalul Ce- 
tatea-Vechie sai Cara-Harman 
(turcește Dumbrava-Neagră). 
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La aceste soiuri de alimentare 
se mai adaugă și -alimentarea 
cu apă din sub-so]. 

In scurt, sistemul alimentă- 

rei acestor revărsături formînd 
împreună laguna dobrogeană 
se explică ast-fel: în viiturile 
mari ale Dunărei ea devarsă 
în brațul Chilia cinci din nouă 

„părți, în brațul Sf. Gheorghe, 
patru din nouă și în brațul 
Sulina, una din nouă; după 

Credner, din totalul debitului de 
30—38 milioane m. c. de apă, 
braţul Chilia absoarbe 65 la %, 
Sf. Gheorghe 30 la % și res- 
tul de ș la 00, brațul Sulina. 

In anume anotimpuri, înce- 
pînd de la sfirșitul lui Februa- 
rie pănă la jumătatea lui Apri- 
lie, apele versantului rusesc că- 

tre : Marea-Neagră reprezintat 
“prin rigolile fluviale, Prutul, Do. |: 
nul, Doneţul, Dunistrul, Du. 
niprul, Cuban şi alte rîuri, ating 
maximul debitului apelor extra- 

ordinare ; prin acest fapt, Marea 
se găsește umflată, ridicîndu.și ni- 
velul peste cota normală cu 10,1 5, 

ba chiar 25 c. m. de-asupra obiş- 
nuitului, ast-fel că atunci cînd Du- 

nărea atinge maximul de debit în 

partea sa inferioară, ea se găsește 

oprită în cursul ei, prin feno- 
menul semnalat mai sus. Apele 
sunt dar oprite în cursul lor și 
această stagnare se resimte pănă 

aproape de devărsarea Siretului. 
Atunci brațul Chilia își aruncă 
apele sale în iezerile: Covur- 
luiul, Iarpugul, Catalpugul, Ca- 
hul, crapina Izmailului și Cartalul, 
formînd o înfinitate de lacuri, 
lăculeţe, limanuri, gioluri, japce, 
cu nenumărate ramificații late- 

„tale. La rîndul să braţul Suli- 
nei în această stare anormală 

formează și măreşte în mod 
considerabil lacurile:  Giolul- 
Roșu, Obretinul, Gorgova, For- 
tuna, Litcovul, Pordina, Șonţei, 
Triozelul, Gablavatca, Bogda-   
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prosta, Matiţa, Babina și alte 
" japce şi periboine fără multă în- 
semnătate, 

In fine, brațul Sf. Gheorghe 
formează de-a stinga, de partea 

deltei proprii zise, giolurile, jap- 
„cele și pardinele: Solenţia, Eren- 
cina, Izacoful, Uzlina, Caciatina, 
Litcovul, Lumina, Puiul, Puiu- 
leţul, Ivancea și alte multe mlăș- 
tini, iar de partea dreaptă apele ! 
Sf. Gheorghe, cari, după cum am 
arătat mai sus pornesc în spre 
laguna Dobrogeană prin gîrlele : 
Clinețul-Zaporogeni, Dunăvăţul, 
Sulimanca,Cerni-Florea şi Gruh- 
lia, mai întîiii formînd iezerul 
Razimul și apot tuate cele-l'alte 
gioluri deja enumărate. 

“Debitul alicot ce, în stare de 

mare viituri, gura Sf. Gheorghe 

aruncă în devărsările dobrogene 
poate fi socotit la 12 milioane 
m. €. pe oră saii aproape 300 
milioane m. c. apă revărsată în 
24 ore peste întreaga suprafață 
a acestei lagune. Din această 
cantitate cel puțin ș milioane 

m. c. pe oră saii 120 milioane 

-m, Cc, apă pe zi își ia cursul 
prăvălindu-sc parte în direcțiune 

spre Mare şi parte pornind spre 

iezerul Razimul și braţele sale 

laterale. Dacă această enormă 

cantitate de apă nu pătrunde 

în intregimea ei în iezerul Ra- 

zimul, cauza este sistemul nere- 

gulat al curgerei în această di- 

recțiune, parte prin faptul insu- 

ficienței de pantă, parte prin 

vegetațiunea lacustră,  mlăști- 

noasă și morenică, ce caracte- 

rizează întreaga această parte 

de loc. In asemenea momente 

de extraordinare revărsături o 

suprafață de peste : 300.000 

hect. de-a dreapta și de-a stînga 

gurei Sf. Gheorghe, și pănă 
la gura Chilia, se găsește sub 
apă; în orice parte de loc 
a acestei regiuni, apele se 

mișcă greoae, dar aceasta mai 
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cu seamă în direcțiunea către 

iezerul Razimul unde scurgerea 

devine aproape imperceptibilă, 
terenul fiind pe de o parte lipsit 

de orl-ce pantă, dealtă parte pro- 

ducindu-se anomalii datorite 

stagnărilor şi diferitelor oprituri, 

cauzate de barajele vegetațiunei . 
uscate sau în putrefacție, 

Cu toate aceste colosale pie- 

dici și plerderi de debit se poate 

admite că un milion m. c. pe 
oră, adică 24000000 m. c€. pe 

zi: pătrund în Razimul. Acest 

volum de apă, alimentată în mică 

parte, după cum văzurăm mai sus 

şi de versantul dobrogean, for- 

mează la un moment dat între- 
gul sistem lagunic al revărsărei. 

Mai ţinind seamă că principala 

cauză ce produce stagnarea ge- 

nerală a cursului Dunărei, adică 

umflarea Mărei, este cauzalitatea 

stagnărei și a celor 24000000 

m. €. pe zi proveniţi din răvăr- 

sătura Sf. Gheorghe, se poate 
conchide: Ji momentul ce Ala- 

rea începe să vevie la nivelul 

ordinar, în aceeaşi măsură Du- 

nărea începe a-şi arunca apele 

sale în Aare reducina întregul 

sistem dăltos al deltei dună- 

Tene şi lagunei dobrogene la 

starea normală ce descrește pen- 

tru lunile de secetă Ja elajul 

obișnuit.“ Atunci debitul de 

12090000 m. €. pe zice revine 

revărsăturilor dobrogene scade 

la un minim disparent pornind 
din masa de revărsare prin orifi- 

ciile Pahani-Hrani, Portiţa, Peri. 

teștile, Gura-Buhazului, care-și 

varsă la rindul lor apele în Mare. 
Invers alimentarea din Mare în 

spre laguna dobrogeană se face 

numai în anume epoce extraor- 

dinare, adică atunci cînd Marea 

se află la un nivel ridicat, dar 

nu provenit din viiturile fuvii- 

lor basinului rusesc sai debi- 

tului provocat prin apele spo- 

- pite ale Dunărei. Această um-   
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„ flare a Mărei, anormală, se da- 

torește, după cum vom vedea 

“la vale, influențelor aeolitice; a- 

pele maritime pătrund atunci 

prin orificiile enumărate mai sus 

în sistemul băltos al lagunei 
dobrogene. Astfel se explică 

starea salmastră sai brachică a 
jezerului Razimul și a gioluri- 

lor Goloviţa, Zmeica, Sinoe, Bu- 

hazul, Limanul, Chitucul, etc, 

Fapt de netăgăduit este că as- 

tăzi atit intrarea apelor din- 

spre Mare cit şi pătrunderea a- 

pelor despre Dunărea este cu 

desăvirşire îngrcuiată. 

Laguna dobrogeană, din tim- 

puri străvechi, a fost despărțită 

de Mare prin bancurile de nisip 

ce valurile acesteia aruncau ne: 

încetat în părțile puțin adinci, 

despre țărmul și litoralul mari- 

tim. Ast-fel încetul cu încetul 

din dreptul țărmului maritim, din 

direcțiunea Dranovului (punctul 

Perișorul) și pănă aproape de Cap 

Midia (buhazul Cara-Harman), 

s'a format un lung șir de avant- 

țărm (Vorland), pe o lungime de 

aproape 60 kil., măsuraţi în flan- 

cul Mării, fapt ce adesea se în- 
timplă pe coastele tuturor Mă- 

rilor mai puţin biîntuite de flu- 

xuri şi refluxuri. Tipic în această 

privință sunt așa numitele Haffuri 

de pe coastele germanice diu 

spre Marea Baltică. Ele se gă- 

sesc tot așa de respindite pe 
coastele Mărei de Nord, mai puţin 

- pronunţate la țărmuri stîncoase 

de cit acolo unde Marea pre- 

zintă lărgituri şese, sai ţărmuri 

acoperite de nisipuri zburătoare, 

înlesnitoare formaţiunei Dunelor. 

Stavila formată de Marea-Nea- 

gră între dinsa și laguna dobro- 
geană ar fi fost neîncetat ridicată, 

şi mărită de acţiunea valurilor, 

dacă nu sar fi găsit un curent 

puternic din partea opusă, care 
neincetat să fi lucrat în potriva 

consolidărei acestui țărm înte-   
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rior al Mărei. Nu se.poate bine 

admite pentru - timpuri de for- 
mațiuni quaternare că numai 

micile incursiuni de apă, ce stră- 

bat la N. Dobrogei, ca Taiţa, Te- 

liţa, Slava-Rusă şi Slava-Cer- 

cezească, piraiele : Potur, Pari- 

dăul şi altele, să fi provocat acest 

curent, dată fiind mica cantitate 

de apă ce ele poartă, şi aceasta 

numai în anumite - timpuri ale 

anului, cînd ele 'vin mari. Deci 

în altă parte urmează să căutăm 

curentul ce din timpurile forma- 

țiunei quaternare ale deluviului 

şi ale aluviului, de o parte, saii 

de altă parte intervențiuni se- 

culare şi instantanee ce nu aii 

îngăduit consolidarea compactă 

"şi continuă a lanului nisipos 

dintre Olinca și capul Midia. 

Acest curent nu putea fi ali- 

mentat deci din altă parte, de 

cit cu apă provenită din Du- 
năre. Aceasta constatată nu vom 

cerceta de o cam dată prin ce 

împrejurări naturale sai meşte- ' 

şugite apa a pătruns în laguna 

dobrogeană; aci vom avea în 

vedere numai curentul, grație 

puterei căruia bancul maritim 

a fost neîncetat atacat pe la 

spate. Efectele se văd la Malciana, 

Portița, Periteasca şi Buhazul. 

Deci, laguna dobrogeană pe 

de o parte despărțită prin mo- 

lul flancator creat de Marea- 

Neagră, de altă parte a: rămas 

totuși în strinsă legătură cu acea- 

sta prin curentul dunărean ce a 
întemeiat şi întreținut neîncetat 

orificiile de admisiune enumă- 

rate mai sus. 

Braţul Sf. Gheorghe, al doilea 

ca, volum de apă și întindere 

după braţul Chilia 'șiare originea 

în virful conului de dejectare al 

deltei (Cetalul Izmailului, Păt- 

lăgeanca) și 'și revarsă la punc: 

tul cetalul Sulinci aproape, ce-va | 

mai mult de cit un sfert din de- 

bitul săi în braţul Sulinei și por-
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nește de aci în colo greoi la vale 

pănă la revărsarea sa în Mare, la 
punctul Catirleţ. Dacă comparăm 

un moment cursul. braţului Chi- 

lia cu al brațului Sf. Gheorghe, 

suntem izbiți de mulţimea cotu- 

rilor ce cel din urmă face în ra- 

port cu cel d'intiii. Braţul Chilia 

îşi păstrează un curs ori-cum 
mai direct, de și ramificat, for- 

mind o mulțime de ostroave în 

cursul săi, dar menține neîncetat 

ținta directă spre Vilcov. Braţul 

Sf. Gheorghe, între Mahmudia și 

Catirleţ din potrivă 'şi schimbă 

neincetat cursul variind într'o 

înfinitate de direcționale, formînd 
coturi care de care mai opuse 

țintei naturale în spre Mare. Pen- 

tru a .caracteriza şi mai bine 

această stare 'de lucruri e des- 
tul a cita tipicul ocol ce acest 
braţ face între Mahmudia şi Mo- 

ru-Ghiol. Cine at recut vre-o dată 

prin această localitate, fie cu 

vaporul saii cu luntrea a putut 

să se încredinţeze de această 

variaţiune de direcționale ; de 

trei ori să întimplă călătorului 

"să îi se parăcă se înfoarce la 

Mahmudia şi totuşi el înaintează 

„către Moru-Ghiol. Tot așa, de aci 

la vale pănă. dincolo. de Ivan- 

cea, coturile se ţin lanţ. Numai 

de la Ivancea pănă la Catirleț 

cursul final păstrează direcţiunea 
dreaptă. Ă 

Acest braț dispune de o 
pantă cu mult mai mică de 

„cit a celor-l'alte două braţe, ex- 

ceptînd lucrările artificiale de 

corecţiune întreprinse de comi- 

Ssiunea europeană pe braţul Su- 

linei ; iar dejecţiunile depuse pe 

“acest braţ şi reținute de . Mare 
la revărsarea sa, ai găsit la 

Catirleţ un punct de sprijin des- 
tul de puternic pentru a nu 

putea fi “învins nici de curen- 

tul acestui braţ nici de efectul 

contrar al valurilor Mării; ce 

în. timpul marilor uragane, sunt 

împinse către .țărm 
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cu atita 

furie. In virtutea acestor „fapte 

S'aii produs stagnațiunea care 
pe de o parte a provocat .co- 

turile din braţul Sf. Gheorghe, 

iar pe de alta a înălţat patul aces: 
tuia, producînd schimbările secu- 

lare ale cursului şi mătcei sale. | 

Era dar firesc ca apele să'și 

caute din timp revărsări lătu- 
ralnice. Ast-fel poate că s'a pro- 

dus în timpuri străvechi încu- 
rarea apelor brațului Sf. Gheor- 

ghe înspre laguna dobrogeană 
şi în special în iezerul Razimul. 
Apele odată aci sosite pornesc 

încotro își găsesc curs liber şi 

curg fie în virtutea pantei celei mai 
favorabile, fie în virtutea vidului 

creat în laguna dobrogeană prin 

efectele aeolitice, pănă ajung în 

spre bancurile nisipoase ce mar- 
chează litoralul și țărmul Mărei 

despre această revărsătură. Cu- 

rentul apelor dulci caută și găsește 

punctele cele maislabe ale digului 

natural, le străpunge și se pune în 

directă legătură cu largul Mărei; 

astfel s'aii creat Malcianul, Por- 

_tița, Periteasca şi Gura-Buhazu- 
lui. 

c) Geojizita. Cind este vorba 

a descrie o părtenie a epocei 

istoriei omenirei, putem să ne 

mărginim în cercetări ori-cit de. 

restrinse și cu toate astea vom 

“da un ce complect și de sine 

stătător. Nu este tot aşa cînd 
este vorba de a descrie o par- 
te ori-cit de mică și neînsem- 

nată a istoriei geo-tectonice a 

formaţiunei crimpeului de su- 

prafaţă terestră ce suntem ne- 

voiţi a considera; căci aci ițele 

sunt atit de strins legate, pe 
cit urzeala se împrăștie în toate 

direcţiile. A ne cerca dar a schița 

geo-fizica istorică a formațiunilor 

ce aii predominat la creațiunea 

deltei dunărene și a lagunet do- 
brogene, însemnează a considera 

o Îîră întreagă geologică, a avea   
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în vedere mai multe epoce de for- 
„maţiune. şi a ne reslăţi privi. 

rea cel puţin asupra celor două 
continente învecinate.— Luăm în - 
ajutorul nostru vestitul op al lui 
Eduard Suess: «Das Antlits der. 

Erde>; volumul I, secț. VIII, pag. 

597 şi următoarele; asemenea 
publicațiunea specială Credner: 
« Die Deltas» în « Petermann's Mit- 
theilungen», fasc. complimen- 
tară, No. 56. 

Zbuciumările groaznice ce a 

îndurat planeta noastră, zice 

Suess, mai cu seamă între a doua, 

a treia și a patra Eră a forma- 
țiunei sale, aii preschimbat întru 
totul o stare de normalitate geo- 
logică. Intr'o hartă specială, a- 

cest specialist prezintă aceste 

zbuciumări și zguduiri prin anu- 

me traecturi și traseuri. Din punc- 
tul nostru de vedere considerăm 

numai traseul No. 8 ; contracţiu- 

nea cea mai grozavă ce a trebuit 

să îndure continentul european şi 

cel asiatic, pentru a se acomoda 

configurațiunei sale geognostice 
actuale. Ea își ea naşterea la în- 

tilnirea catenelor de munţi Mon- 

„ golo-Chinezi Tian-Chian, cu ma: 

sivul Indiilor, Himalaia; pornește 

prin Turchestan și Buhala, trece . 
“prin apropierea orașului rus de 

astăzi Mihailov, pe coastele Mă- 

rei-Caspice, străbate basinul aces- 

tei Mări și apare la cel-l'alt țărm 

în dreptul Bacului ; cutreeră Cau- 

cazul, atinge Crimeea, tangează 

aproape de gurile Dunărei şi li- 

toralul dobrogean al Mării-Ne- 

gre, urmează liniaşi creștetul bal- 

canului Etropul, trece pe la Cii- 

zura (Porţile-de-Fer), se strecoară 
pe la Porţile-de-Fer, coprinde tot 

Carpatul romîn și unguresc pă- 
nă în spre Tatra, trece prin Mo- 
ravia și Bohemia şi'și ia drumul 

prin tot masivul Alpilor pentru 

a'şi manifesta în mod slab exis- 

tența la-golful Genuet, de unde 
i se perde urma,
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Aceste puternice contracțiuni 

şi îndoituri de pămînt aă produs 

depresiunile Aralului caspic și 

al Mărei-Negre ; acestor groaz.- 

nice evenimente geologice se da: 

toresc basinul actualilor Mări: 

Caspica, Marea-Neagră şi lacul 

Aralul. Cit timp va fi trebuit pu- 

terilor geo-dinamice să creeze a- 

" ceste două formidabile lăsături 
sati depresiuni de pămînt, nu 

ştim! Dar știm că, la 1 Noembre 

1755, Lisabona şi o bună parte 

a coastei portugheze, sunt sfără 

mate şi reduse la nimic prin- 
tr'un teribil cutremur; valurile 

spumegînde ale Atlanticului se 
ridică cu furie pe coastele Fran- 
cici și Scoției, lovesc Izlanda, nă- 
pădesc într'o clipă peţărmurile şi 
coastele americane, sfășie aci 

O însemnată parte a Antilelor, 

„ deslipeștestînci şi confundă țăr- 
muri, pe cînd în Europa mugește 
Etva, iar Vezuvul scoate valuri 
de foc, lavă și cenușă; tot în 
această clipă în vîrful Cordilie- 
rilor, Popocatepelul izbucnește în 
foc și lavă producînd un urlet în- 
spăimîntător ! — Iată cum lucrea- 
zănatura !— Toate aceste s'ai în- 
timplat în aceeași zi și acecași 
oră. — Mai încoace, la 15 August 
1868, izbucneşte un puternic cu- 
tremur în Japonia; toată partea 
nordică a Oceanului Pacific se 
agită, ţărmul californian se zgu- 
duie şi iată ce ne raportea- 
ză căpitanul corvetei prusiene 
«Angora», care se găsea în acea 
zi în apele australiene: «La ora 
unu din zi de o dată se întu- 
necă încît nu se mai putea dis- 
tinge catargul corăbiei, un în- 
tuncrec desăvirşit stăpîneşte tot 
hausul, echipagiul e coprins de 
spaimă, Marea şi norii păreaă că 
s'a unit și s'aii închegat ; talazu- 
rile se ridica ca cele mai înalte 
casc, un uragan puternic le mînă 
cu furie, pe cînd o ploaie cu 
ciucură lovește feţele noastre, 

„cuaternare și terțiare şi le-ati dus 
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ca niște ace —şi de odată Marea 

şi uraganul se liniștește, se face 

iarăși senin, ca şi cînd nu s'ar fi 
întîmplat nimic.» 

Aceste două exemple arajun- 

ge, ca să ne edifice asupra timpu- 

lui cit a trebuit puterilor ele- 

mentare pe acele vremuri de- 

părtate și incalculabile să for- 

meze basinul Mării-Negre. Apoi 
în Era cuaternară și perioada 
deluvială, tot după același au- 
tor, trebue să se fi creat ac- 
tualul basin al revărsăturilor do- 
brogene. Sigur că atunci Mă- 
rile prăvălindu-se în abizul creat 
de contracțiunea mai sus de- 
scrisă, aii luat cu ele detrituri 

ca potmol în basinul. Mării. = 
Dar nu numai Suess ne spu- 

ne aceasta și alți geologi ca: 
Peters, Hochstetter, Toula, 7. 
Spralt, Favre, Sivers, Koschful 
Ș. a. cari toți sunt de aceiași 
părere, asupra formațiunei geo- 
logice a basinului Mării-Negre. 

Denudaţiunile coastelor do-, 
brogene de la Cap Nidia de-a 
lungul revărsăturilor dobrogene 
şi pănă la Dunavăţul-d.-s. ne spun 
despre stratificațiunea masivu- 
lui dobrogean precum și despre 
deslocaţiunile ce eleaii trebuit se 
îndure, iar văile și depresiunile în 
orografia și geologia versântului 
dobrogean ne 'arată colosalele 
mase ce aii fost ridicate de aci 
și duse de furia elementelor 
către țărmul și fundul Mării, așa 
că se poate admite cu oare-care 
siguranţă că aii fost deplasate 
100 mil. m. c. detrituri și anume: 

    
65000000 m, c, sedimente cuaternare 
35090009 m. c. detrituri terțiare | 

1000000090 m. €, materia scufundată 
în Mare. 

Odată aceste mase de detri- 
turi cufundate în Mare, parte 
prin puterea erodontă, iar parte 
printr'o scufundătură bruscă, 
după cum ne spun autorii ci-   
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taţi mai sus, dar mai cu seamă 

Fochstetter,- invocînd ca mar- 

tori  neperitori Insula Şerpilor 

în Marea-Neagră și insula Po- 

pina din iezerul Razimul, a că- 

ror mase pietroase staii pe un 

piedestal de granit și a altor 

mase eruptive, .de o virstă cu 

mult mai vechie de cît detritul 

din fundul actualului basin a 

lagunei dobrogene. Masele pră- 

vălite în Mare sunt acoperite 
de aceasta şi talazurile ei bat 

coastele actuale ale Dobrogei. 

Acum intervin dejecţiunile alu- 

"vionee și mai cu seama cele 

potmolitoare ale Dunărei după 
cum ne-o probează Credner în 

op. citat. . 

„Aceste dejecțiuni se compun 

în mare parte din nisipuri aduse 

de fluviii şi depuse în delta sa. 

Iată un exemplu în această pri- 

vinţă luat după PescZel, «Weue 

Probleme der vergleichenden 

Erdkunde», la cap.. Innisipări: 

Poul debușa în vechime în Ma- 

re în dreptul Ravenei, formînd 

pănă în Evul Mediii lagune cacele 
de la Veneţia; atunci Ravena 
era un orașînsemnatși vestitport 
la Mare; astă-zi se găseşte la 
7 kil. depărtat de ea. Poul și-a 
schimbat cursul de-abia în sec. 
al XII-lea, îndreptindu-se către 
N. dar chiar pe acele timpuri 
vechiul oraș Adria, ce în antichi- 
tate era port la Mare, se găsea 
deja depărtat de aceasta cu 12 
kil. Azi se află la distanță de 
33 kil. de la Mare. 

In această ordine de idei este 
a se privi formățiunea deltei 
dunărene și lagunei dobrogene. 

Afară de contracțiunea de 
care am vorbit mai sus, iată cele- 
lalte influențe capabile de a 
produce preschimbări seculare 
saii instantanee pe litoralul Mă- 
rii şi în special pe coasta do- 
brogeană: 

1. Fluzul şi refluxul.
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II. Curenţil maritimă, . 

III. Jzbirea valurilor şi _ta- 
“ Jazurilor. 

IV. Revărsarea afluenților 
maritimă, 

V. Jufluenţa acolitică. 
"VI. Zufiluența temperaturel. 
„VII. Denudarea şi rosătura 

fărmurilor, "Corosiuni şi Ero- 

ziuă, ! 

VIII. /nfuenţa organismelor. 

După cum se ştie basinul Mă- 

rei-Negre avînd aproape un con- 
tur închis, cu o deschizătură 

relativ destul de mică, a Bosfo- 

rului, face ca fluxul şi refluxul 

maritim să se reducă la un mi- 
nim, care mai nu se percepe. 

Izbirea valurilor este de o 
"mare însemnătate în cercetări 

geo-fizice mai cu seamă că malu- 

rile revărsăturilor dobrogene aii 

avut în timpul preistoric şi poate 
chiarla începutul Erei quaternare 
'să îndure multdin această cauză, 
care provoacă și astă-zi neînce- 
tate preschimbări ; probă des- 
pre acesta denudațiunile coas- 
telor masivului dobrogean din- 
spre lagună, la cap Iancina și 
Dolojmanul, Casap-Chioi și Sa- 
rinasuf; asemenea grohotișurile 
aflate în fundul cît şi pe mar- 
ginele întregului complex ale 
lagunei dobrogene. 

Toţi autorii moderni, socotesc 
acțiunea valurilor în timpul de 
față ca principalul factor al mor. 
fologiei Mărilor. Coastele do- 
brogene, după calculele făcute 
de profesorul Kzzer, de la 
şcoala politecnică din Berlin 
(Charlottenburg), sunt lovitecu o 
putere de 15000 kilogr. pe m. p. 

Influența revărsăturilor aflu- 
enților şi mai cu seamă a de- 

-jecţiunilor provocate de acestea 
în .spre basinul - maritim, cât și 
influența vînturilor, adică acțiu- 
nile aeolitice le vom trata în 
„paragraful formărei țărmurilor. 

Influențele temperature (Ner-   
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vitterung) precum și izbirea ta- 
lazurilor (Brandung) aii avut nu 

numai în . timpuri preistorice, 
dar chiar şi în timpii moderni 
o influență vădită asupra con- 
figuraţiei litoralului Mărir-Negre 
şi a întregului ţinut al lagunei 
dobrogene. * 

Pe'de o parte intemperiile 
ai slăbit coherența  materia- 
lului din care se compune ma- 
sivul coastelor; de aci denu- 
dațiunile, - pornirea  grohoțișu- 
rilor și detriturilor. In urmă 

" erosiunea și mai cu seamă co- 
rosiunea produse de valuri care 
bîntue cu vehemență această 
regiune, aii influențat şi infiuen- 
țează încă, potmolirile în interi- 
orul lagunei și mălirea din apro- 
pierea țărmurilor. O probă netă- 
găduită despre această acțiune 
sunt rosăturile de a lungul coas- 
tei dobrogene ce pe alocurea 
apar atît de vădite în malurile 
despoiate de argilul acoperitor,. 
In unele locuri chiar formaţiuni 
numulitice și fenomene fosile 
apar direct vederei noastre, cu 
toate că ele aparțin unor epoci de 
mult trecute și sunt în stare nor- 
mală acoperite adînc sub straturi 
de o virstă cu mult mai tînără. 

În fine influenţa organismelor 
asupra dislocărei şi formaţiunei 

“actuale a țărmurilor şi vecină- 
tăței lor, are o mare însemnătate, 
aci, ca și pretutindeni unde s'au 
produs asemenea acțiuni geo-fi- 
zice. Ca exemplu vom cita aci: 
Potmolirea aproape desăvirșită 
a portului Alexandria (Egipt): 
precum şi potmolirea de la gura 
de devărsare a fluviului Elba, 
prin acţiunea farelor foramine 
(molusce); îmlăștinarea golfuluy 
Odesei prin alge și conifere; re- 
ducerea. pe uscat a Cetăţei Albe 
ce în antichitate era un vestit 
port al Pontului Euxin, cunoscut 

- de cei vechi sub denumirea Ol-. 

bia, apoi potmolirea și zmîrcu-   
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“irea, scursurilor de apă, prin ar-. 

bori desrădăcinaţi şi vegetaţi- | 
uni plutitoare (Red-River, Co- 
'lombia, Nilul, etc.) pe care ac- 

"ţiune naturalistul și geo-fizici- 

anul german o numește carac- 

teristic: PWasser-Pest. 

Din acesta putem conchide! 
că: Masivul dobrogean în cele 
mai vechi epoci geologice a fost 
prăvălit spre fundul basinului 
Mării-Negre, formată şi ea prin 

marea falie continentală descrisă 
mai sus. În epoca cuaternară, 

s'a zămislit şi cimentat dar ac- 
tuala stare de lucruri prin ero-! 
darea şi corodarea întregului 
masiv balcanic. Apoi s'a ma! as- - 
tupat depresiunea și s'a ridicat 
fundul Mării din scufundătura 
îndurată în perioadele trecute 
şi care acoperise totul sub apă, 
afară de insula Şerpilor şi insula 

- Popina din fezerul Razim. Deci 
revărsăturile dobrogene, așa cum 
se găsesc astăzi, sunt datorite 
influențelor deluviane care ş-i-ată 
așternut pătura Sarmaticului şi 
"Permicului asupra marilor scu- 
fundături anterioare. 

În epoca aluvionee s'a format 
limbile de pămînt ce despart 
și formează astăzi în trăsături 
generale iezerul Razim și toate 
bălțile, giolurile, japcele şi pe- 
riboinele în legătură cu el, din- 
tre care principalele sunt: .Go- 
lovița, Zmeica, Sinoe, Limanul- 

Sinoe şi poate chiar și lacurile de 
la Sarinasuf, Calica, Hagi-Ghiol, 

- Sabanciag, Erencina, Enisala, 
Babadag, Canli-Bugeag, Casap- 
Chioi și Tuzla-Ceair. Intru cît la 
despărțirea acestor lacuri a con- 
tribuit Marea şi care este par: 
tea datorită dejecțiunilor dună- 
rene, o vom trata mai la vale 
sub paragraful formărei țărmu- 
rilor. Ne mulțumim aci a con- 
stata în rezumat că revărsăturile 
dobrogene sunt în prima linie 

“resturi și fragmente: ale Mării,
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dezbinate de aceasta prin acţi- 

unile deluviale și numai în urmă 

a intervenit aluvionul potmolitor 
şi mălitor care se găsește pe îci 

pe colea, cum arată configurația 

topografică a localităței. Straturi 

consistente ati format acele di-. 

guri și moluri de detrituri și 

sedimente, care imprimă carac- 
terul mlăștinos şi lagunic al în- 

tregei acestei regiuni. 

Formarea fărmurilor, — Pen- 
tru a putea să ne întemeiăm o 

părere asupra formărei și mai 

cu scamă a morfologiei țăr- 

mului dobrogean, cred că este 

nevoe a nu urmări numai lito- 

.ratul în cea mai apropiată ve- 
cinătate, ci a considera tot te- 

ritoriul occidental și o bună 

parte a acelui nordic, apar- 

ținînd Mării-Negre, precum și 

o bună parte a regiunci ma- 
ritime, a țărmului Mediteran. 

Deci trebue să ne încordăm 

privirea de la Dardanele prin 

Elespont în Propontis, Marea 

de Marmara, prin Bosfor şi 

pănă dincolo de Odesa. — La 

prima ochire asupra unei hărți 

geografice ni se imprimă carac- 

teristic formațiunea infinităței 

de golfuri, a nenumăratelor si- 

nuri și sinulețuri, sinuozităţi ce 

întrerup întregul complex contu- 

ral-periferic, al coastelor con- 

siderate. Intreaga complexiune 

de golfuri şi sinuri 'și păs- 

trează în mod caracteristic şi 

fără excepțiune concava spre 
S$., iar spata convexă îndrep- 
tată tot-d'auna spre N. 

Să cităm ciîte-va din aceste 
golfuri şi sinuri: 

Golful Midia de lingă San- 

Stefano cu capul proeminent 

Zandal-Bunar; golful Iniadei cu 

ascuţitura către S. a capului 

Cara-Bunar ; marele golf de la 

Burgas, cu sinurile secundare 

de la Iusuf-Efendi-Tschifi; sinul 

Mezembria pănă la capul E-   
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mine-Barum ; sinul Varni, ma- 

rele sin de la Balcic, termi- 

nîndu-se în capul Giul-Grad. 

Chiar - golful Constanţa 'și are 

concava spre S. şi însuşi lito- 

ralul devărsăturilor dobrogiene 

privite ca un complex, formează 

un golf larg a cărui cavitate 

urmează direcțiunea de S.V.; 

asemenea  îmbucătura  Dunis- 

trului, tot așa golful Odesa și 

mai departe Marea-de-Azof, 

Spre a ne da seamă în de- 
plină cunoştiință de cauză, sun- 

tem nevoiți a schița aci în 

cîte-va cuvinte hidrologia Mă- 
rii-Negre. 

Aci ne izbeşte mai întîi ma- 

rea afluență a puternicilor flu- 

vii ca: Dunărea, Dunistrul, Du: 

niprul, Donul, Doneţul, Cuban, 

Rion (Phasis) și Chisil - Imac 

(Halys), cară devarsă în Mare 

un debit de sute și sute de 

mii de metri cubi de apă pe 

secundă pe cînd Mediterana nu 

dispune în toată întregimea ei, 

nici de a zecea parte a unei 

afluențe de apă dulce, în ma- 

sele colosale ce vin să se re- 

verse în basinul Mării-Negre. 

Aceasta face ca evaporația pe 

Marea-Neagră, graţie poziţiunei 

geografice, să-fie minimală faţă 

de aceea a Mediteranei : 

Iată cum 'și dă seamă Rizfer 

asupra acestui fenomen al for- 

maţiunei golfurilor şi a unifor- 

mărei corodărei sinurilor ce am 

enumerat mai sus: "Marele mase 
de- apă strinse după un ver- 

sant atit de răzleț, s'aă con- 

centrat în depresiunile dintre 

Caucaz (Colhia), Ararat (Pa- 
flagonia), Anatolia, părțile bal- 

canice (Mezembria și Dardania), 

versantele Casariei și ale 'Tau- 

riei, pănă ce puterea lor deve- 

nind covirşitoare, aii spart ist- 
mul ţărimului ce leagă Europa 

de Asia, formînd mai întîi strîm- 

toarea Bosforului, răzlățindu-se   
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puțin cîte puţin în spre Marea- | 

de-Marmara (Propontis) şi stră.- 

pungînd Elespontul în Darda- 

nele. Atunci masele de apă nă- 

pădesc cu furie în Marea Me- 

diterană şi primul și cel ma! 
puternic curent este stabilit. 

De alt-fel sunt cunoscute ura- 

ganele de pe Marea-Neagră ; aces- 

tora 'și și datorește numele ei. 

Vînturile puternicece bintue, mai 

cu seamă toamna și iarna, de la 

E. spre S.E., formează marele 

curent contrar; aceste vinturi 

se întilnesc pe arealul supra- 

feței Mării -Negre, cu furtunile 

_intempestive ce suflă de la N. 

cu vitese uimitoare; la un mo- 

ment dat sunt oprite de curen- 

tul aeolitic descris mai sus, a- 

tunci în aer și pe Mare se pro- 
duc virtejuri, cari izbesc coas- 
tele occidentale ale Miării-Negre 

— şi aceasta se perpetuă din 

perioade geologice incalculabile, 

erodind forțat în direcţiunea 

S.-V. cu inflexiuni V„-N. A- 

ceasta este teoria pe care se 

bazează configurațiunea gene- 

rală a litoralului Mării-Negre 

dinspre partea occidentală. 

Acum să ne restrîngem pri- 

virea asupra formațiune revăr- 

săturilor dobrogene şi anume 

între Cap Midia şi Cap Olinca 

(Farul Sf. Gheorghe), la revăr- 

sarea braţului Sf. Gheorghe şi 

asupra coastelor acestui areal în- 

treCap Midia, proeminența Canli- 

Buceag, virful stîncos al Do- 

“ lojmanului Cap-Jancina, Saban- 
ciag ; coroziunile de la Sari- 

nasuf, virful cetăței Zaporoje- 

nilor și cotul Dunăvăţului, pănă 

în spre Moru-Ghiol. Deci avem 
să considerăm formaţiuni de 

coaste (maluri înalte și bine 

pronunțate) și formaţiuni de 

țărmuri proprii zise, adică lito- 

ralul Mării, 
In ceea ce privește forma- 

țiunea coastelor, ea a fost tra:
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tată de” o dată cu schiţa geo- 
techtonică a formaţiunei ba- 
sinului : lagunelor dobrogene. 
Pentru a fi complecţi vom mai 
arunca 0 ultimă privire asupra 
denudațiunilor acestei coaste, 
ajutaţi fiind în aceste consi- 
derațiuni de autorităţi şi spe- 
cialişti: Czerny (Wirkung der 
Winde auf die Meeresufer), 
OQuenstaedt (Epochen der Na- 

„tur), Lapparent (Trait€ de gto- 
. logie), Zyel/, întemeietorul ac- 
tualismului, în cartea sa <Prin- 
ciples of Geology,», Szess (Ant- 
litz der Erde), etc. 

Aproape toţi acești autori sunt 

de acord, întru cît priveşte forma- 
- țiunea basinului Mării-Negre şi în 

parte asupra actualei stări de lu- 
cruri ce domnește și pe la coas- 

> tele dobrogene. Dacă denudaţi- 
unile coastelor masivului consi- 

derat nu să arătă ochilor noştri de 

cît arare ori, pe ici pe colea și în 

mod sporadic, dar caracteristic, 

la Cara - Nasuf, Cap Dolojman și 
„lancina, precum și pe golul 

„coastelor de la Moru-Ghiol, unde 

se văd distinct succesiunea stra- 

tigrafiei clasice a formaţiunei 
şi dacă în alte locuri formațiu- 
nea dispare, cauza am expus'o: 
sedimentările  deluviale, mine- 

rogene și zoogene; cele din 

urmă în speciile treptelor geo- 
. logice, jurazice, crustacee şi nu- 

mulitice (fare foramine) și ici 
şi colea urme fitogene, aparți- 

nind  stratificațiunilor terțiare. 

Toate aceste conglomerate, de- 

trituri, sedimente și grohotişuri 

ce sunt liber aruncate ca sto- 

tiștea pe coaste și dealungul 

poalelor lor, ne întărește şi mai 

mult în expunerea făcută mai 

sus. 

Pe noi, din punctul de vedere 

al formărei geo-fizice şi hidrolo- 
gice, ne interesează mai mult 

formațiunea țărmului, către care 

acum ne îndreptăm privirea. 

“sipuri zburătoare. 
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Autorii consultaţi în această 

privință, pe lingă cei citați mai 
sus, sunt: Zlauer (Anwendung 
der Geologie auf die Kenntnisse 
der Bodenbeschaffenheit), Z7ar- 

tiug (Die Bildung und Befes- 
tigung der Diinen), Bertrand 

(Geologie des Kurischen Hafis), 

IVessely (Der europăische Flug- 

sand), Sokoloff (Dunele Rusești). 

" “Țărmul dobrogean sai mai 
restrins vorbind, litoralul mari- 

- tim coprins între capul Midia 
și Olinca, limbă-țărm ce des- 
parte Marea de laguna dobro:- 

geană, nu este o formațiune pro- 
priă zisă, nici de dune, nici de 

sedimente și mai puţin de ni- 

Netăgăduit 

că curentul 'vinturilor, descrise 

mai sus, contribuește în mare 

partela formațiunea acestuițărm, 
dar nu prin aducere de nisipuri, 

din alte locuri depărtate pe care 

să le depună și la o altă vreme să 

le transporte mai departe. Aci 

nu avem de a face, nici cu ni- 

sipurile ridicate şi purtate de 
furtuni şi uragane, ce aii format 

Sahara, pustiul Gobi, deșertul 

"Buhari, stepele Podolice, deșer- 
turile Egiptului saii groaznicele 
terenuri aride ale ținutului Bă- 

nățean și o parte a pustei un- 

gurești. Aci nu poate fi vorba, 

nici de dunele de-a lungul Băl- 

ticei şi Mării Nordului, ce se 

întind urmînd conturul țărmu- 

rilor acestor mări din Finlanda 

rusă, pe coastele germane, da: 

neze, olandeze şi belgiene și 

pănă dincolo de Bretania fran- 
ceză. Excepţiune formează, pe 
litoralul olandez, bălțile interi- 

oare ca Zuederzea și Haarlemul, 

care se aseamănă întru cît va cu 

sistemul băltos al lagunelor do- 

brogene. Cu toateacestea pentru 

susținerea celor avansate mai sus 

este bine să' arătăm aci în trea- 

căt ce sunt nisipurile zburătoare, 

sedimentele și dunele,   
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Wisipurile sburătoare, — din -. 

punctul de vedere al morfologiei 
_terestre și mai cu seamă a dina- 
mo-geologiei, sunt nisipuri com- 

puse din părticele: zdrobite și 

prăfaite pănă aproape la făină. 
Ele se compun din particule 
pietroase de granit, feldspat, 

roci lucitoare (glimer), titan, 

hornblende, interstice de natura 
bazaltică şi lave din epoca si- 
lurică şi paleozoică. Ele aii for- 
mat odinioară sedimentul şi pot- 

molul mărilor dispărute. Aceste 
nisipuri ai fost și sunt spulbe- 
rate, cum viscolul poartă zăpada 

şi o depune prin depresiunile te- 

restre, acolo unde vinturile în- 

dură o oprire sai un virtej și 
în generalitatea cazurilor o'do- 

molire a vitesei; atunci masele 

prin greutatea lor proprie cad 

şi acoperă coaja pămîntului, for- 
mînd deșerturi, pustiuri și cîm- 

pii aride. 

Daunele sunt expresiunea lo- 

cală a nisipurilor zburătoare, 

acolo unde vinturile nu aă pu- 

terea uraganului, dar ori cum 
sunt destul de intense, ca să ri- 

” dicesedimentele de pețărmii Mă- 

rilor, ce acopere zone întregi de- 

formaţiuni instantanee descrise 

mai sus, mutîndu-le de colo 

pănă colo, formind șiruri și în- 

troeniri nisipoase de alungul 

litoralului Mărilor. 

Dăm aci cîte-va date asupra 

fenomenului acolitic după cur- 

_sul profesat la şcoală politech- 

nică din Berlin al d-lui pro- 

fesor Azmmer («Der Bau am 

Meer»), | 
Formaţiunea lor, este adesea 

în lungul direcțiunei vintului, 
cind acesta nu e oprit în calea 

sa și transversal direcției lui, 

cind întilnește în drumul săii 

obstacole, ce abat curentul din 

cursul inițial “micoșorîndui în 

acelaș timp puterea iuţelei. Duna 
în fața Mării şi la originea ei
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se ridică sub un unghii de 
5—150 și cade după ce și-a for- 

mat muchia repede către inte 

riorul țărmului sub un ungbhiii 
mai lent variind între 30—409. 

Dunele ai tendința neîncetată 
de a avansa către interiorul li- 

toralului, marcind din ce în ce 

țărmul. Acelaș lanţ și sistem de 

Dune se găsește neîncetat în miș- 

care, cu tendinţa de a înainta 

spre interiorul țărilor; înălțimea, 

lor variază cu puterea vîntului, în- 

tinderea zonei aride de care dis- 

pune acesta, precum și de consis- 

tența mai mult saii maipuţin co- 

herentă a materialului nisipos, 
avind înălțimi măsurate la coamă 

de la 10—15 meţri, în termen de 

mijloc 30—40 metre și în unele 

cazuri ridicîndu-se chiar de la 
100—120 metre de-asupra supra- 
feței solului. Avansarea anuală 
este foarte variată; daii aci cîte-va 

date caracteristice pentru unele 
localităţi. Ast-fel pe insula Sylt, 
avansarea anuală este de 4 me- 
tri, pe coasta prusiană a Mării- 
Baltice, de 4—6 metre (Frische 
Năhrung), la Saint Paul de 
Leon și Laudes în Bretania 
franceză de 3 m., — Rec/us ad- 
mite  avansări anuale de la 
20—25 m. În localitatea ci- 
tată din urmă s'ai acoperit 
sate întregi și, la avansarea du- 
nelor către interior, răminînd 
în urma lor terenul natural 
desgolit, s'au descoperit turnu- 

„rile bisericilor din satele dis- 
părute și înnomolite sub masele 
nisipoase, 

Să examinăm dar, din acest 
punct de vedere revărsăturile 
dobrogene și ţinutul deltei du- 
nărene. In prima linie mate- 
rialul potmolitor și întroeni- 
rile nisipitoare se compun aci 
din dejecţiunile aduse și de. 
puse de Dunăre în prima linie 
şi în mod secundar de nisipul 
și potmolul ce Marea depune   
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la anumite timpuri către țăr- 

mul ei. Deci rămîne bine con- 

Sstatat - că țărmul dintre Vilcov 

şi Olinca este format aproape 
exclusiv din dejecţiunile Du- 

nărei și aceasta pe tot teritoriul 

Deltei, de la Oiinca pănă la 

Cap Midia, flancul lagunei do- 
brogene, Marea este care con- 

tribue în cea mai mare parte 

la formațiunea și consolidarea 

țărmului. Deci în ambele ca- 

zuri, sedimentările sunt dato- 

rite influențelor hidrologice. Ac- 

țiunea acolitică este aci ab- 

solut minimală și cu  desă- 

virșire locală. Despre nisipuri 

zburătoare în adevăratul sens al 

cuvîntului, aci nici vorbă nu 

poate fi. Ingrămădirele de nisip 
de la Letca, adică de la gura 
Chilia între Periprava și Cap 
Mozorali; de asemenea, de la 
gura Sf. Gheorghe la poalele 
pădurei Cara-Orman (Pădurea. 
Neagră), între Cisla-Văduvei și 
Catîrleţul, nu sunt de cit niște 
mameloane, ridicături deluroase, 
terenuri aride, produse localnice 

ale vînturilor ce bintue, la diferi- 

tele anotimpuri, în regiunea del- 
tei, Totasemencanisipările de la 
gura Periteasca și Malciana, în 
spre Cap Midia, cele de la Por- 
tița şi cele de la Gura-Buha.- 
'zului în spre Periteasca ca și 
limba de nisip, formată între 
lacul Sinoe (limanul Sinoe) și 
lacul Tuzla, sunt depuneri lo- 
cale și cu caracter. fix. La gu- 
rile Dunărei, cît și pe tot ţinu- 
tul lagunei dobrogene, nu poate 
fi vorba de o înnisipare în sen- 
sul larg al cuvintului și mai cu 
seamă, produsă prin nisipuri 
zburătoare cu caracterul du- 
nelor. 

Tot așa. şi nisipurile de la 
Chituc, Cetatea -Vechie, Cara: 
Harman (Dumbrava -Neagră) și 
Cara-Nasuf (Apele - Negre), nu 
pot fi luate și clasate drept   
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dune, căci nu există concor- 

danţă necesară între acțiunea 

vînturilor și influențele clima- 
terice ce stăpinesc aceste loca- 
lități. Faptul se probează ast- 

fel: în timpul. marilor vinturi 

ce suflă cu putere de la sfir- 

șitul lui Octombre pănă spre 

începutul lui Martie, tot arealul 

deltei dunărene și al lagunei 

dobrogene, întru cit nu se gă- 

sește sub apă, se află în stare 

închegată, amorfă și inertă, din 

cauza temperaturei scăzute; te- 

renul fiind imbibat de apă, a- 

ceasta face ca întregul sol să 

se găsească în stare îngheţată, 

consistență atit de puternică, 

în cît uraganele nu pot ridica 

masele terestre de cit prin 

corodare și într'o cantitate re- 

lativ infim de mică, nelăsînd 

în urma lor de cît niște slabe 

urme de rosături și denudări. 

In timpul verei, cînd nisipurile 

sunt mai puţin coherente, pu- 

terea acolitică este cu totul 

scăzută și nu depășește re- 

gimul: vinturilor obișnuite, Se- 

dimentarea se datorește dar 

dijecțiunilor dunărene pe teri- 

torul deltei proprii, iar pe ţăr- 

mul Mării, zvirlirei nisipurilor 

la mal în timpul obișnuit şi 

mai cu seamă al tempestelor 

şi uraganelor ce bîntue această 

Mare, și litoralul ei. , 

Am atins mai sus, în para- 

graful geo-techtonicei localităței, 

cestiunea formațiunei limbelor, 

proeminențelor și molurilor na- 

turale pe de o parte și de alta 

îngustimea digului natural, ce 

desparte Marea de laguna do- 

brogeană, ce se poate urmări 

de la periboina Perișorul spre 
baliza Englezească, toate Peri. 
teștile, Malciana spre Portița, 

lidul cea mare a Periteascei, 
de alungul Chitacului pănă 
din colo de cap Midia, de-a- 
lungul Mării la Mamaia, Sciut- 

2
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Ghiol și pănă în apropierea Con- 
stanței, pe care Germanul le nu- 
mește foarte caracteristic Ae/- 
rung, precum sunt Kurisches 
Haff, Trisisches Hafţ, Danziger 
Bucht şi Cantul de insule din- 
tre Suedia şi coastele Olden- 
burgului. Intemeiindu-se aceasta 
formaţiune geologică a locali- 
tăţei pe sedimentări și depuneri, 
fie ele seculare sai instantanee, 
dupt? cum consistenţa tere- 
nurilor a îngăduit, sai influen- 
țele :aeolitice mai mari saii 
mai mici, a sporit creșterea 
lor în alte cazuri; aceste di- 
guri despărțitoare sunt și re- 
zultatul unor perioade mai vechi 
de formaţiune în raport cu de- 
luvionul și aluvionul ce le aco- 
peră și apar la suprafață. , 

Gurile ce unesc laguna do- 
brogeană cu largul Mării, adică: 
complexiunea Periteștilor, Mal- 
ciana, Haholul, Pahani- Hrani, 
gura-cea -mare a Portiţei, Peri- 
teasca-cea-Mare și Buhazul, pot 
fi comparate în miniatură cu 
strimtorile: Bosforului, Elespon- 
tului, Gibraltarului sai Sca- 
geracului, unde mase puternice 
de stinci vechi s'aii opus coro- 
dărei şi efectului erosiv ale 
valurilor Mării ce le cutreeră, saii 
puterilor denudătoare ale vintu- 
rilor ce bintue aceste localități, 
Dacă litoralul între gura Buha- 
zului şi pănă dincolo de Peri- 
boina Perișorul, ar fi în adevăr 
numai. niște producte seculare 
sau instantanee, de mult comuni. 
cațiunea lagunelor dobrogene 
cu largul Mării ar fi fost des- 
ființată. Și aci, ca şi la marile 

- strîmtori continentale citate mai 

sus, puterea apei și acţiunea 
vînturilor se loveşte de rezistenţe 
paleontologice. Dacă din cînd în 
cînd aceste guri, vorbind în sensul 
restrins al strîmtorilor, sunt în 
parte potmolite şi chiar vre- 
melnic astupate, aceasta este un 

64745. Bfarele Dicționar Geografie. Vol, V. 
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fenomen trecător pe care tech- 
nica modernă ar putea să'l în- 
depărteze cu mijloace relativ 
foarte puţin costisitoare. 

Să rezumăm dar întregul sis- 
tem de formațiune al basinului 
pe care se află reslaţită laguna 
dobrogeană, pentru ca în urmă 
să trecem la hidrologia ei.: 

Am probat că prin scufundarea 
unci părți a masivului dobro- 
gean s'a creat depresiunea, care 
imediat în Ere 'și Epoci geo- 
logice de mult trecute a fost 
acoperită de apele Mării-Negre 
şi numai după desfășurarea și 

Sfirşirea evenimentelor terțiare 
(Mezozoice), această prăbuşire în 

epoca quaternară și perioadele 

deluviale și aluvionee de detri- 

turi și sedimente provenite din 

înființarea și scobirea actualelor 
văi ce brăzdează masivul do- 
brogean. 

Incetul cu încetul aceste se- 
dimente s'aii așezat, ai prins 
coherenţă, rămînind numai vir- 
furile insulei Şerpilor din Marea. 
Neagră și a Popinei din iezerul 
Razim, ca stilpi neperitori a 

acelor epoci dispărute. Sedi- 
mentele “se așează pe părţile 
stincoase formînd oscilațiuni şi 

ondulaţiuni în a căror depresiuni 
pătrund și rămîn apele Mării, 

întemeietoare ale lagunei do- 
brogene. Blocuri eratice respin- 
dite pe întreaga regiune lagu- 

nică îngădue formațiunea lim- 

„belor de la Cozbura-Holbina, 

„ Cistai-Caze Bisericuța, limba de 
pămînt despărțitoare între Go- 

loviţa și Zmeica, precum și limba 
despărțitoare dintre Zmeica și 
Sinoe, numită insula Curt-bei sai 

Ostrovul-Lupilor. Vine apoi pe- 
rioada aluvioanee, în care Du: 
nărea începe a se revărsa în 
perioade seculare asupra. între- 
gului teritorii al lagune, și 
efectul dejecţiunilor sale încep 

să se manifeste în potmolirea   
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intregimei arealului smircos, aflat 
astă-zi între braţul Sf. Gheorghe 
și iezerul Reazim, lăsînd în urma 
ei răsuflătorile Clineţului, Duna- 
vățului, Cerni-Florei, Tureţului și 
alte scursori de puţină însemnă- 
tate, dejecțiuni ce aii restrins răs- 
lăţirea lagunei despre Dunăre; a- 
poi tot aceste sedimentări aii a- 
coperit cu o pătură: potmolitoare 
“blocurile și limbele eratice des- 
părţitoare semnalate mai sus și 
imprimînd localităței caracterul 
tipic actual. Acţiunile seculare și 
instantanee complectează opera. 

d) /idrologia. — Asupra 
hidrologiei lagunci dobrogene 
ne rămîne foarte puţin de zis, 
căci partea esențială a fost 
deja tratată în cap. hidrografie, 
geo-fisică, precum şi în descrierea 
tectonică a basinului și țărmu- 
rilor sale, | 

Nu ne rămîne acum de cîta: 
trata aci cestiunea din punctul de 
vedere curat technic, cercînd a 

arăta sistemul de alimentare din 
Dunăre: prin gurele principale 
enumerate mai sus, a discuta 
generalitatea potmolirei de care 
sufere și sunt amenințate cu des- 
fiinţare atit canalele de alimen- 
tare cit și însuși dispariţia prin 
potmolire a întregei regiuni lă- 
gunice; apoi a schița în scurt 
alimentarea cu apă maritimă 
prin orificiile deja enumerate. 

In partea hidrografică, am 
arătat ce rol joacă cele 4 guri 
de alimentare cu apă dulce din 
Dunăre şi mat cu seamă a cana- 

lului Dunavăţul, care direct și 
în mod permanent întreține în 
starea apoasă aproape întregul 
sistem băltos. Acest canal de 
alimentare îștia cursul din braţul 
Sf. Gheorghe (Kedril, turcește 
balaurul) la punctul numit Mete- 
rezul-Turcescsaii Gîrla-Grecului ; 
lungimea sa măsurată în sborul 
păsărei, de la acest punct pănă 

la devărsarea sa în Razim nu 
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măsoară în linie dreaptă nici 20 

kil., pe cind de fapt, printr'o în- 

finitate de coturi, ocoale, peri- 

boine, peste 120 la număr, el 

este nevoit a străbate o distanţă 
„de peste 52 kil., avind a lupta 

la fie-care pas cu mlaștini și 

potmoluri, ne mai socotind gar- 

durile și coteţile abătătoare ce 

pescarii le înființează de a cur- 
mezișul cursului, spre a bate apa 

în periboinele și jepcile lor; apoi 

vine fecunditatea vegetaţiunei 

fixe și plutitoare, cociocuri de 

stuh, papură și sipică, ce la fie- 

care moment ii împedică și îi 

îngreuează drumul; toate aceste 

obstacole fac pe de o parte ca 
debitul acestui canal principal 

de alimentare să fie redus la 

un minim, îar potmolirea atingind 

- maximul putiincios. El debitează 
în Razim la viituri ordinare cam 

9. mil. m. c. apă, dar la viitură 

mari acest debit se îndoește și 

chiar să întreește. Din acest 

quantum de apă, lagunei do- 

brogene îi revine însă o foarte 
mică parte, căci cea mai mare 

să împrăștie fără rost și răslă- 

țindu-se se devărsă prin diferite 
scursori către Mare sai chiar 

înapoindu-se în matca gurei Sf. 
Gheorghe. 

“Dacă într'un timp mai mult 
sai mai puţin depărtat, apele 

braţului Sf. Gheorghe au încurat 

cu mai multă putere și cu un 

volum cu mult mai mare de cît 
cel de astăzi, către basinul la- 

gunei dobrogene și în special 
a lezerului Razim, cauzele ai 

fost: fie viituri extraordinare de 
apă, fir influenţe de perturbaţiuni 

terestre sai alte acţiuni hidro- 

nome. Odată această stare extra- 

ordinară încetată, dispărută sat 
nerepeţită, a produs starea nor- 
mală, secularitatea și actualita- 
tea. Apele Sf. Gheorghe au cău- 
tat de atunci în coace urmînd 
legile firești a-şi îngusta patul   

în sensul măliritor laterale, cea- 

ce a făcut ca cu timpul deriva: 

tele apoase ce altă dată serveaii 

de arteră de alimentare cu apă 

dulce a Razimiului, să fie mai 

mult sati mai puţin potmolite, 

restrînse ca număr și îngustate 

ca pat şi matcă din partea des- 

pre delta Dunărei pănă la 're- 

vărsarea lor în lagună. Tot așa, 

dar cu efect mai minimal și gu- 

rele despre Razim alimentă- 

toare ale restului lagunei cu în- 
cetul prin acţiunea valurilor a- 

cestor mase apoase, aii adus cu 

sine ridicarea patului arterelor 

de alimentare. De aci încolo 
începe ființa legendei, dacă le- 

gendă este, ce persistă încă în 

mintea. și gura a locuitorilor din 
partea locului, că mînă ome- 
nească a săpat și a dat ființă 

Cernețului, Dunavăţului și mai 
cu seamă înființarea Clineţului, 

după zisa locuitorilor autohtoni 

s'a făcut de mîna «letinului», 

Este de netăgăduit că oamenii 

cu dor de a produce șia se bu- 
cura de rodul muncei lor ai 

intervenit cu mina lor, spre a 
restabili o stare de lucruri bine 

făcătoare, ce altă dată natura fă- 

cuse și apoi iarăși prin capriciul 

ei au fost distruse. Cel puţin 

Cerneţul (Cerni-Florea, Turetul) 

şi Dunavăţul pot fi ast-fel con- 
siderate și: mai precis vorbind 

Cerneţul astăzi chiar în cea ce 

privește cursul săi între Razim, 

Sulimanca şi Dranof, presintă 

încă acele semne și urme nepe- 
ritoare ale unei creațiuni cu de- 

săvirșire naturale. Lărgimea sa 

extraordinară, de 25 în unele lo- 

curi pănă la 40 m.; adîncimea sa 

măsurată la apa mică care nu sca- 

de nici odată sub 5—6 m., toate 

aceste ne spun până la evidență 

că aci nu a fosto interveniență 

a minei omenești pentru adu- 

cerea în ființă a acestui canal. 

În partea de sus a Cerneţului, 

  

  

RAZIMUL 

adică de la Sulimanca, pănă la 

origina sa din Braţul Sf. Gheor- 

-ghe (punctul Calinova), se ve- 

de iarăși acțiunea netăgăduită 

a naturei; potmolirea și. astu- 

- parea desăvărșită caracterisează 

acest curs și întreaga sa regiune 

de revărsare, Și dacă nu mij- 

locea și se intrepunea mîna ome- 

nească, se înțelege în vremuri 

destul de depărtate, pentru a 

restabili statul quo ante, Sună 

încetul cu încetul acțiunea pot- 
molitoare şi astupătoare ar fi 

avansat pănă în spre apropierea 

Dranovului. Omul aci a urmat 

- marele principiii, a imitat natura, 

a făcut cea ce altă dată se în- 

deletnicise să facă dinsa; omul 

a săpat din noii canalul, între 

Calinova şi Sulimanca și a redat 

putinţa apelor de a porni iarăşi 

în spre luminișul apos al lagune! 

dobrogene. Identic acelaș lucru 

trebue să se fi întîmplat și cu 
cursul Dunavăţului, Și cursul 

lui de la vale între Razim şi 

Sulimanca prezintă urmele ac- 

țiunei naturei deși această rigolă, 
mai puţin largă şi ma! puțin 

adincă ca Cerneţul, totuși de- 

notind că nu mîna omenească 

a fost aceia ce de la obirșie l-a 

întemeiat. De la Sulimanca în 

sus cursul 'și schimbă deodată 

direcția primitivă S.-N., perpen- 

diculară E.-V., pănă în dreptul 

localităţei Dunavăţul-d.-j., nu de- 

parte de cetatea Zaporojenilor, 

de aci își ca iarâși direcţiunea 

S..N.:N. pănă la origina sa ac- 

tuală din Sf. Gheorghe (Duna- 

văţul-Greci bifurcat în Dunavăţul- 

Lipoveni și al Salciilor). Aci, 

adică de la Cetatea Zaporoje- 

nilor, pănă la gura Sf. Gheorghe, 

se vede directa intervenţiune 

a omului. De la Sulimanca în 

linie dreaptă și urmînd direc: 
țiunea primitivă a Dunavăţului 

pănă în Sf. Gheorghe (Punctul 

Perivolca) nu sunt de cit 4 kil.
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și de sigur odată cursul natural 
al Dunavăţului a urmat această 
direcțiune și interese sai cine 
știe ce trebuințe omenești şi si- 
gur vremelnice i-ai abătut cursul 
în spre cătunul Danavăţul-d.-j, 
şi îndrumîndu-l de aci în spre 
Dunăre. Dacă altă dată mîna 
omenească a restabilit calea a- 
poasă între Salimanca, Perivolca, 
nu se ştie nici nu se poate do- 
vedi, faptul persistă, însă că, cur- 
sul a rămas deviat așa cum se 
găseşte astăzi, 

Ne mai rămîne a mai vorbi de 
canalul de alimentare Clinețul, 
nume pe care-l poartă între Razim 
şi insula Popinei în dreptul lo- 
calităţei Sarinazuf (turcește, apă 
galbenă) şi pănă la întîlnirea 
sa cu Dunavăţul, care în acest 
punct în raport cu cursul săi 
'şi schimbă cursul la stîn ga către 
Sulimanca. Clineţul pare să fie 
opera complectă concepută de 
mintea omenească şi executată 
de mîna lor, — cînd cum și care 
a fost motivele inființărei Int, ne 
vom cerca a o dovedi, în partea 
istorică, 

Caracterul lagunic ce dom- 
neşte între gura Sf. Gheorghe 
şi fezerul Razim este în prima 
linie condiţionat de lipsa aproape 
desăvirşită a diferenţei de nivel 
între prima şi secunda. Panta 
este aproape redusă la nulă; o 
pajişte orizontală se întinde peste 
tot ţinutul, cea ce face ca scur- 

gerea apelor să fie: alternativă 
adică să se producă fenomenul 
une! scurgeri cînd din Dunăre 
în lagune, cînd din lagune în spre 

Dunăre. Pentru toate canalele 
de alimentare enumerate mai 

sus, putem susține cu drept cu- 

vînt că nu dispune de o pantă de 

scurgere în înțelesul obişnuit; 

căci dacă în adevăr am dispune 
de o diferență de nivel între 

origina acelor canale de alimen- 
„= tare şi devărsarea lor în Razim; 
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ea ar fi atît de mică în cit nici 
nu Sar putea ține seama de 

AL. ” u . . citimea ei numerică. Și cu toate 

acestea, observatorul atent care 

cunoaște localitatea poate să. 

asigure că la un moment dat, 
scurgerea pe aceste canale se 
face atit de repede în spre Ra- 
zim, în cît or şi cine ar fi în- 
dreptățit să creadă că aceste 
cursuri dispun de o altă pantă 
cu mult mai considerabilă de cît 
aceia de care în realitate este 
stăpînită localitatea. Efectul în- 

curărei apelor din Dunavăţ în 
Reazim, vorbim numai de acest 

canal, se mai poate proba şi 

“priatr'un alt fapt şi mat isbitor, 
Putem cita aci cazul observat 

de noi înșine în zilele de 7 şi 12 

Aprilie 1900. In ziua de 7 

Aprilie mai întreaga gură a Du- 

navăţului era malită, nedispunîad 

de o deschidere devărsătoare 

mai mare de ş m. în lărgime, 

cn o adincime de cel mult 1 şi 

jumătate metru, şi să se ţină 

seama că ne găsim în epoca de 

mare viituri a apelor; iar în 

ziua de 12 Aprilie gura Duna- 

vățului se lărgise cel puţin la 

25 metre, cu o adincime mini- 

mală de cel puţin 3 metre. Or 
cine e dispus a se întreba de 

unde această schimbare atît de 

bruscă și săvirsită numai în 

restimpul de 4 zile, fiind dată 

împosibilitatea schimbărei de 

pantă, adică a sporirei ei, deci 

a augmentărei scurgerei pe acest 

motiv, 

Explicațiunea acestui fenomen 

se întemeiază în parte pe în- 
treaga suprafaţă a Razimului 

şi în general a lagunei dobro- 

gene. Şi dacă consultăm auto- 
rităţi ca: 7/ome de Gumonid 

(Memoire sur le regime des 
aux courantes en France), Rey 
1.4. (Hydraulics of Grant Rivers), 
Lorenz o. Liburnau (Die Donau, 
ihre Stromungen und ) Ablage-   
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rungen), Zalbout de Marigny 

(Hydrographie de la Mer Noire) 

și alți, care cu toţi sunt de acord 

că, dacă Marea-Neagră nu dis- 
pune de un flux şi reflux tot 
atît de mare ca alaltor Mări, în 

schimb însă apele ei sunt su- 

puse unui groaznic freamăt pro- 

dus din alternativa şi simultana 

succedare a vinturilor $.-N., V.- 

E. Baterea acestor vinturi pro- 

duc schimbări foarte resimţite 

în nivelul normal-al acestei mari 

suprafeţe apoase. După cum se 
știe întensitatea vînturilor ca 

energie, sunt cu mult mai mari 

de la N. spre S., de cît opusele 

lor de la S. spre N. Ne-ar duce 

prea departe dacă am cita aci 
numai părerea unuia din auto- 

rităţile de mai sus, asupra exis- 

tenţei acestui fenomen aeolitic. 

Lnăm faptul ca constatat că: 

vînturile nordice sunt covirşi- 

toare asnpra celor sudice de 

unde şi denivelarea produsă. în 

direcțiune S. mat mare de cit 
în direcţiunea N. Curentul N, 

preponderent curentului S. Dacă 
aceasta se întîmplă pe Marea- 

Neagră cum s'ar putea întîmpla 

alt-fel în laguna dobrogeană și în 

special pe iezerul Razim, masa 
cea mailcompactă și mat resleață a 

întregului complex de revărsare. 

Apele aci se retrag în spre Mare 

cu o vehemenţă vertiginoasă în 

direcţiunea N. S., lăsînd în urma 

lor un gol simţitor, mai cu seamă 

avind în vedere mica adincime 

a Razimului față de reslăţirea 

sa. Atunci năpădesc apele Du- 

navățului şi a celor-l'alte canale 

alimentare, pare că ar fi animate 

şi pornite de panta unui rîii din 
văile munţilor (nu voi să înțeleg 

torent) şi nici nu sunt în stare 

a podidi umplerea golului; a- 

tunci se face adevărată primenire 
a Dunavăţului, a Razimului și 
a întregului sistem lagunic cu 

apă dulce adusă din brațul Sf,
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Gheorghe prin canalele enumă- 
rate mai sus. 

Dacă astă-zi acest fenomen 

nu se mai întimplă în între- 

gimea  grandiosităţei sale, a: 

ceasta se datorește vecinicei 

astupări, cînd a gurilor despre 

brațul Sf. Gheorghe, care nu 
îngădue atunci intrarea apelor 

în canalele de alimentare, cînd 

a gurilor de revărsare despre 

Razim, care tocmai în momen- 

tul prielnic se găsesc mălite, 
împedecind  năpădirea prodi- 

gioasă a apelor în spre lagună, 

— Cum se întîmplă acum, cînd 

bat vînturile S.-N.? Dată fiind 

inferioritatea viteselor acestor 

ape, deci a acţiunilor lor față de 
cele-l-alte, curentul la întoarcere 
nu mal este atit de puternic, deci 
nici rebufnirea apelor înapoi nu 
mai este animată de aceea forță, 
de care a fost coprinsă în cazul 
precedent. Apele maritime se în- 
torc lent şi se mulțumesc a pune 
o stavilă încurărei apelor dulci, 
ce debușează prin canalele deali- 
mentare din gura Sf. Gheorghe. 

Din toate aceste, vedem că 

cestiunea de pantă a Duna- 
vățului și a celoril-alte canale 
în alimentarea lagunei dobro- 
gene cu apă dulce, ţine un rol 
infim de mic față de energia 
desvoltată de elementele na- 
turei, ca influenţele aeolitice și 
ale valurilor. 

Acum cite-va cuvinte asupra 
întreținerei geo-dinamice, a ori- 
ficiilor de contact Portiţa, Peri- 
teasca și Buhazul. 

Pentru a complecta șirul ce- 
lor expuse mai sus, găsim ne- 

merit a justifica aci contactul 
mai mult sai mai puţin per- 
petuiă, între laguna dobrogeană 
şi apele Mărei. Mai la vale vom 
indica în treacăt existența lor. 
Aci ne rămîne numai a proba 
continuitatea influențelor aeo- 
litice, constatate mai sus.   
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Vinturile nordice ce în laguna 

dobrogeană, privite ca puteri 

şi acțiuni idrostatice, 'și iaă ori- 

gina pe flancul iezerului Ra- 

zimul, între Sarinasuf către Dra- 

nof și Mare și pornesc de aci în 

spre largul lagunei; forţa vie 
a maselor apoase se găsește 

abătută de  puternicile mase 

stincoase de la Cap Dolojman, 

lancina și pănă dincolo de pis- 

cul ruinei Eraclia, ceea ce pro- 

duce o schimbare de întensi- 
tate în direcţiunea şi vigoarea 

puterei apei, perpendicular la 
cea dintii, adică V.-E. mani- 

festată prin izbirile ante- țăr- 

mului despărțitor între lagună 

şi Mare, ceia ce dă naștere ori- 

ficiilor de la Portiţa și Peri- 

teasca, rămînind ca vînturile 

de ia N. spre S. să ţină des- 

chisă gura Buhazului. 

Intreţinerea proprii zisă a 

acestor orificii prin mînă ome- 
nească, nu vrea să zică alt-ceva 

de cit a ne îngriji iarăși de re- 
gulata funcționare, cel puţin a 
Dunavățului, dacă nu și a celor- 
l-alte artere de alimentare, căci 

ce ar folosi puterea vintului ca 
motor, dacă obiectul înlesnitor 

conducerei energiei sale ar lipsi. 
Dunavăţul și cele-l-alte artere 
în asemenea momente, trebue 

să ducă destulă apă în bazinul 
iezerului Razim şi al întregei la- 
gune, pentru ca puterea vin- 
tului să le poarte şi să le iz- 
bească cu putere, aruncindu-le 

peste forlandul maritim, deschi- 
zînd ast-fel porțile pentru eva- 
cuarea apelor staționare, încăr- 

cate cu rezidurile putrefacțiilor 
vegetale și morenice dintre Sf. 
Gheorghe și Razimul, care în- 
tr'un atare moment sunt scurse 
și vidate, iar apele dulci și 
proaspete ale Dunavăţului și 
celor-l-alte artere, adică apele 
Dunărei, să le ia locul. Deci, 
iarăși  reese importanța  exis-   
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tenţei şi regulatei funcționări, 

cel puţin a Dunâvăţului, ca ar- 

teră de alimentare pentru care 

trebue să se îngrijească în toate 

timpurile ca să facă față sco- 
pului menirei sale. 

Fenomenul geo-fisic ce pro- 

duce încurarea apelor dulci și 

maritime, în special în iezerul 

Razim și în general în laguna 

Jobrogeană se explică ast-fel: 

Mai sus am arătat care este 

menirea şi importanța Duna- 

văţului, apoi am căutat să pro- 

băm necesitatea netăgăduită a 

orificiilor despre Mare. Inter- 

mitenţa jocului încurărei apelor 

dulci și a apelor maritime se 

poate dar vedea în cele expuse 

în rîndurile precedente. Cu 

toate acestea vom rezuma în 

cîte-va cuvinte şi acest feno- 

men. 

Apele Dunavăţului, dacă nu 
şi a celor-l-alte artere de co. 

municaţie, ocupă spaţiul secat 

în basinul Razimului, pe cind 

apele stagnante aflate şi staţio- 

nare în întreaga regiune sub 

acțiunea vintului nordic, 'şi gă- 
seşte o repede scurgere prin 
cele trei orificii mai marcante 
în spre Mare, prin care fapt la 
un moment geo-fisic Dunavăţul 
trebue să 'şi încordeze într'atita 
debitul întru cît basinul lagunic 
se găsește mai mult golit și 
urmind a fi reumplut în vir- 
tutea gravităței și pantei celei 
mai favorabile; în acest mo- 

ment geo-fisic în presupunerea 
unei regulate funcţionări, cel 
puţin a Dunavăţului, basinul 
lagunei dobrogene este ocupat 
de apă dulce, cînd starea lu- 

crurilor se schimbă, vînturile 
de la Sud, dacă nu ait energie ca 
puterea vintului dela Nord, dar 
cel puţin ca volum de apă, ce 
încură în spre lagună este ceva 
mai mare de cit cel ce în pri- 
mul moment geo-fisic era de-
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bitat de Dunavăţ. Intr'un atare 
caz se produce un contra-efect 
între apele maritime cu ten- 
dință de a pătrunde în lagună 
şi neputința apelor dulci de a 
se retrage sub imperiul acestei 
presiuni prin gura Dunavățului. 

Acest fenomen se datoreşte 
deci regimului salmastru sati 
brachic, atît de bine-făcător în 
ale creşterei, înmulțirei peştilor 
şi a pescuitului lor, fapt ce as- 
tă-zi a dispărut numa! din cau- 
ză că Dunavăţul şi cele-l-alte 
artere de alimentare nu mai 
sunt în stare să 'și îndepli- 
nească chemarea. 

Pentru a complecta hydro- 
logia lagunei dobrogene, ur- 
mează să mai atingem încă 
ultimele 2 cestiuni: abiziologia 
și salinitatea acestui bazin apos. 

Adisiologia lagunei dobro- 
gene saii chiar aceia a ezerului 
Razim nu a fost pănă în mo- 
ment de nimeni cercetată, nici 
ca cestiune generală nici ca amă- 
nunte, tot ce putem spune. în 
aceasta privinţă sunt date foarte 
neinsemnate şi culese dintr'un 
trecut relativ depărtat de către 
căpitanul de navigațiune din 
Flota engleză 7. Sprazz, şi co- 
municate în <On the Geology 
of the N.-E. part of the Do- 
brutscha. Quart journal geol. 
Soc. vol. XIV», care pe acele 
vremuri a și întocmit o hartă 
indicatoare a curbelor de egală 
adincime, din care reese că adîn- 
cimele cele mai mari adică între 
trei şi patru m. şi jumătate s'ar 
găsi în iezerul Razim pe la 
mijlocul liniei balisa Englesă- 
Cap Iancina, precum şi la mij- 
locul liniei Cap Iancina-insula 
Popina, în colo adincimele mai 
marcante nu întrec cătimea de 
2 metri. Cum am spus însă 
această lucrare este învechită şi 
atunci cînd sa făcut nu i s'a 
„dat importanța ce cu adevărat 
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merită. Cele-l'alte studii făcute 
de Marconăcorf, Andruzoff, ş. a. 
se referă mai mult la basinul 
Mărei-Negre, atingînd numai în 
treacăt laguna dobrogeană, tot 
asemenea ca şi lucrările d-lor 
LZubsch şi Wolf publicate în 
«Deutsche Rundschau fiir Geo- 
graphie und Statistik», asemenea 
comunicatul d-lui Vezmayr din 
«Zur Geschichte des sstlichen 
Mittelmeerbeckens». 

Salinitatea lagunei Dobro- 
gene păstrează întru totul ca- 
racteristica apelor salmastre și 
brachice. Date precise, precum 
şi studii continue nici în aceasta 
privinţă nu s'a făcut, așa că 
prea puţin se poate spune și 
în această direcțiune. Gradul de 
salinitate fiind o funcțiune a 
temperaturei, a cătimei de eva- 
porație, nu prea se poate ști cu 
siguranță care este cătimea me- 
die a procentului de salinitate. In 
timpuri, cu ocazia studiului basi- 
nului Mărei-Negre, geologul rus 
Audruzoff, geo-fizicianul Mar. 
covnicoff, şi chimistul Ledidiusfi, 
S'aii indeletnicit cu cercetarea 
lăturalnică şi fără a'i da impor- 
tanța cuvenită, a salinitătei lagru- 
nci dobrogene, ocupîndu-se na- 
turalmente numai de basinul Mă- 
rei-Negre cu care ai fost însărci- 

„naţi de guvernul lor. De ase- 
menea și geologul german Peters 
s'a ocupat în treacăt de gradul 
de salinitate al lagunei dobro- 
gene, publicată în lucrările sale: 
«Die Donau und ihr Gebiet 
1876», precum şi în lucrarea sa de 
mare importanță «Grundlinien 
zur Geographie und Geologie der 
Dobrudscha» publicată în Denk- 
schriften der K. K. Academie 
d. Wissenschaften. Wien 1866. 
Din toate aceste lucrări dati 
aci următoarele date fără pre- 
tențiune de normalitate și exac- 
titate covirşitoare. Greutate spe- 
cifică a apei în lacul Razim în   
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termen de mijloc este de 1,011, 
lacul Babadag 1,009—1,01, deci 
ar urma ca apele lacului Baba- 
da să fie mai dulci de cît ale 
Razimului. În cea ce priveşte 
cercetările chimistului rus citat 
mai sus putem da aci observa- 
țiunile sale asupra gradului de 
salinitate din Marea-Neagră: La 
Surele Dunărel el constată pe 
o întindere de mai bine de 10 
kil. o nealterare a apei dulci 
cu apa maritimă, deci furia de 
revărsare a fluviului este într'a- 
tit de covirșitoare, în cît îm- 
pinge spre largul Mărei apele 
aceștia; tot acest cercetător gă- 
sește că gradul de salinitate 
al Mărei-Negre ar varia între 
I;20— 1.50 la 9%, deci în termen 
de mijloc 'cam 1,35 la %; pe 
cînd gradul de salinitate în ter- 
men de mijloc al Mărei-Medi- 
terane este cel puţin de 3%. 

Temperatura. In ceea ce pri- 
veşte laguna dobrogeană de 
asemenea pănă în present nu 
a fost studiată de nimeni. 

e) Fauna şi Flora, Şi în acea- 
stă privință suntem încă foarte 
săraci în cercetări speciale, cu 
toate că ar merita o mare im- 
portanță din toate punctele de 
vedere, un studii în această 

privință pentru laguna dobro- 

geană:. 

Flora a fost asemenca aproape 
cu desăvirşire neglijată, citim 
aci ca plante: zosfera marină, 
avalactuca şi Cucuta maritimă 

(lat. Cicuta virosa, germ. Wasser- 
schierling), care creşte pănă la 
înălțimi de 3 m. și care aco- 
peră mai cu seamă regiunea Del. 

tei, Pe insulele, holdele şi limbile 

lungăreţe ale Deltei, se observă 
o fecundă vegetaţie a stufurilor 
de trestie, sipică și papură; ca- 
racteristic este că aproape în- 

treaga lagună nu se găsește bin: 
tuită de cocioacele plutitoare 
care sc găsesc în ghiolul Dranof
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şi mai cu seamă în stare foarte 

fecundă în mai toate lacurile, 
ghiolurile, jepcile şi pardinele 

Deltei dunărene, Ca plantațiune 
lemnoasă, laguna dobrogeană 

este foarte săracă, sunt multe lo- 

calități care se numesc: Cara-Or. 

man (turcește, pădurea neagră), 

Deli- Orman (turcește, pădure 

nebună), Cara - Harman (um- 

brava neagră), Leti, ceea ce va 

să zică turcește, săsoi, mmără- 

ciniș, din toate aceste astăzi nu 

se mai pomenește nimic, excep- 

tind cîte-va sălcii pe la kerha- 

nalele pescarilor. In mod îmbu- 
curător te isbesc plantaţiunile 

de pomi fructiferi, meri, peri, 

caişi și mai cu seamă persicii 

cari reușesc foarte bine în par- 

tea locului, ce se găsesc plantate 

pe la kerhanalele de-a lungul Du- 
navățului, pe ici pe colea întîl- 

neşti vițe de struguri ce daii 
rod foarte bun. Aceasta e tot 

despre flora lagunei dobrogene. 

Fauna. Şi în privinţa aceasta 

nu putem să ne lăudăm că dis- 
punem de un material covirși- 

tor, nici chiar inventarierea ani- 

malică nu s'a făcut în partea 
locului. Se găsesc prin stufuri 

mistreți și pisici sălbatice, și cari 

de sigur nu sunt de cît urmele 

unor animale ce altă dată aii 

fost domesticite. Din Crustacee 
şi Conhile se şzăsesc multe şi ne- 

numărate specii de Kardium, 
Dreizena, Polimorfa, mai rar 

Crustaceul Edotea Emaginata, 

care formează spaima pescarilor 

locali, căci ea roade și distruge 
cu desăvirșire matulele, secile 

şi alte obiecte și novoade de 

pescuit, se mai găsesc crevete 

în specia Palaemon, Scvila şi 

Polibins, asemenea în melcărie 

şi scoicărie se găsesc specii și 

familii diferite, care însă toate 

așteaptă pe învățatul cercetător 

spre a le clasa și a fixa no- 

menclatura lor. Despre pescărie 
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vom vorbi mai la vale sub Ich- 

tiologie. Acum să complectăm 

aceste date cu capitolul: 

Ornitologie. In această pri- 

vință se dispune de un bogat ma- 

terial atît ca colecțiune, nomen- 

clatură și specificări, însă cu des- 

tulă părere de răii trebue s'o spu- 
nem că nu noi suntem aceia ce 

am întreprins studiul în această 

privință, ci vecinii noștri Ungurii 

aii trimis în 2 veri de arindul 

1896 şi 1897 pe naturalistul Dr. 
Almasy Gyorgy V. care a şi 

publicat un studii sub titlul: 

« Madartani Betekintes a Români 

Dobrudsâba», adică pe romi- 

nește: Recunoaștere-ornitologică 

în Dobrogea romină, Recoman- 

dăm tuturor ce-i interesează a- 

cest studiu, cartea numitului 
cercetător, 

f) Zchtiologia. lezerul Razim 

saii mai bine zis laguna dobro- 

geană se bucură de una din cele 

mai rari posițiuni geografice, 

care după cum am văzut şi am 

învederat mai sus, înlesnesc a: 

mestecul apelor Mărei cu apele 

dulci. In general aceasta se în- 

timplă acolo unde configura- 

țiunea topică îngăduește în a- 

propierea unei revărsături de rîii 

Saii fluviii, formaţiuni lagunice, 
«lido», fie ea restul Mărei ce 

s'a retras, fie produsul lateral 

al configurațiunei topografice 
sati geologice a deltei respec- 

tive. Din acest amestec de apă 

se formează aşa numitul regim 

Salamastru saii Brashic, ce în- 
gădue staționarea peștilor ma- 

ritimi cit şi a celor de apă dulce 

în unul și același basin și de 

multe ori aceste vieţuitoare a- 
quatice prefer menţionatul ames- 
tec de apă pentru diferite mo- 
tive a căror amănunțire nu poate 
face obiectul descripțiunei de 
față. Două în Europa sunt lo- 
calitățile ce caracteristic se bu- 

cură în înțelesul larg al cuvin- 
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tului, de poziţia geo-fizică ce 

am descris mai sus: laguna do- 

brogeană la gurile Dunării și 

în faţa Mării-Negre, iar a doua 

lagună Comachiu, la revărsarea 

Poului pe coasta italiană des- 

pre Marea Adriatica. Ambele aii 

aproape aceiaşi configuraţiune 

geo-fizică. Laguna dobrogeană, 

“un apendice al Mării-Negre, a 
fost şi este alimentată de apă 

dulce în trecut ca și acuma 

prin brațul Sf. Gheorghe (ca- 

nalele naturale sai artificiale 

Clinețul, Dunavăţul, Cerneţul, 

zis şi Cerni-Floarea saii Ture- 

țul), iar despre Mare apele să- 

rate încură în spre lagună prin 

orificiile diferite, dar cele mai 

principale sunt: Malciana, Perite- 
 ştile, Portiţa și Buhazul-Carahar- 
man; starea este analoagă în la- 
gună sai lido Comachiolui. Ea e 

apendicele Mărei Adriatice, din 

partea de N. se găseşte indirect 
alimentată cu apă dulce din 

riul Po di Volano, la Sud ia- 

răși indirect prin riul Reno, a- 

pele' pătrund în această lagună 

prin intrările de la Volano-Co- 

machio și Po-di-Primaro; pe cînd 

“laguna din sînul Mărei Adria- 
tice 'şi păstrează şi astăzi re- 
numele în ale pescăriilor (Iacob, 
«Der Fischfang în der Lagune 
von Comachio»), iar laguna 
noastră dobrogeană amenință 
pe zi ce trece să devie o ade- 
vărată Mare-Moartă. 

Peştii, ce altă dată popula 
această lagună, erati în număr 
foarte mare şi de diferite spe- 

“cil şi familii. 

Se împart mai întiiii în trei 

categorii: în pești care vin din 

Mare mai cu seamă în scopul 

reproducţiunei sai peşti migra- 

tori ce în diferitele anotimpuri vi- 
zitează regimul Salmastru al aces- 

tei lagune; al 2-lea, peşti cari vin 

din Dunăre și în fine, categoria 

staționară adică cea autohtonă,
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localnică, care nu părăsește nici 
„odată bălțile lagunei. Să enu- 
mărăm acum principalele specii 
de pești ce se prindea mai cu 
seamă altă dată aci din cele 
trei grupe descrise mai sus: 

_Cambula adică Calcan sai Plia 
(latinește Pleuronectus flessus, 
germ. Flunder, Flinder, Struft- 
butt, Sandbutt, Graubutt, franc. 

„Plie, englez. Flounder, Butt), di- 
feritele specii de Cuoidiz. (lat. 
gobios, niger, grecește Batra- 
chocephalus, franc. Gobie noir, 

-Bculereau, germ. Schwarze Meer- 
griindel, englez. Rockfisch), Bar- 
Bun (lat. Mullus, germ. Meer- 
barbe, franc. Rouget-mullet), di- 
feritele specii de Sarde/e, scrum- 

„bi, scrumbiţe (grecește hamsi, 
„latin. Eugraulis encrasicholus, 

franc. Auchois), Șa/ăi de Mare 
„ (lat. Luciperca volgensis, .rus, 
„ secret), Șa/âii de Dunăre (lat, 
Luciperca Sandra, germ. Zan- 
der, Sandart, Sandbarsch, Schill, 
Amaul, ungurește Fagoș, franc. 
Sandre), Crap (lat. Ciprinus 

„ Carpio, germ. Carpfen), Soma 
(lat. Silurus glanis, germ. Wels, 

„. Weller, Waller, Scheid, Schai- 
den, Schaden; Scharn), Arvat 

(lat. Aspius sapax, rus. bellisma), 
Morunaş (lat: 'Aspius. clupeoi- 

„ des), P/ătică. (lat. Abranus bra- 
ma, rus, Cebac, germ. Blei, 

Bressen, -Brassen,  Brachsen, 

Breitling), Cosac (lat. Abranus 
„balerus), Băfușcă (lat. leociscus 
„rutilus, rus. Tarun), apoi! tot fe- 

„lul de pește mărunt albişoară 
și altele.. Din peștii migratori 

„ce pătrund în lagună din spre 
Mare mai enumărăm aci: Cefa- 

„ul (lat. Mugil cephalus, mugil. 

-. capiito. etc., germ. Meerăsche, 
„franc. muge, mulet), apoi Scrzz- 

di? de Dunăre (Clupea pontica 
şi Clupea cultriventris, turcește 
Caraghios), Scrumbia de ilare 

(lat. Scromber, germ. Macrele, 
„franc. Macreant), Lufăr (latin.   
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Temnadon, Saltator, rus. Vizi- 

zop), apoi din cînd în cînd se 
rătăcesc Cegi (lat. Acipenser 
turtio, germ. Stâr), Stezlet, ni- 

setru (lat. Acipenser rutenus, 
germ. Sterlet, Stâr), Păstruga 

(Acipenser stelatus), Vzza (Aci- 
penser glaber), Moran (Aci- 

_penser huso). 

In anul 1886, Contele Behr- 

Schmolden în numele societă- 

ței germane de peșticultură 

(Deutscher Fischerei-Verein) s'a 
cercat să sădească în laguna 

dobrogeană Laz (lat. Salmo-Sa- 
lar, germ. Lachs, Salm, franc, So- 

mon) precum și fzpar? familia 

Anquilla vulgaris (germ. Aal, 
- franc. Anquille, grec.Helli), însă 

fără vre-un resultat practic. 

Terminăm acest capitol sem- 
nalind că urmează a se mai 

face mult în ceia ce privește 

"studiul faunei, florei şi mai.cu 

seamă a Ichtiologiei și a ex- 

ploatărei ichtiologice a lagunei 
dobrogene. 

g) Ftnografia. — In acest ca- 

pitol vom trata cestiunea etno- 
grafică numai din punctul de 

vedere al actualităței, rămînînd 
ca la partea istorică să-i dăm 

desvoltarea cuvenită, de la cea 

mai -veche obirşie și pănă astăzi, 

în marginea putinței și a cu- 
noştințelor istorice și geogra- 

fice ce aii fost înregistrate din 

antichitatea clasică și pănă pe 
la începutul secolului trecut. 

Populațiunea actuală ce lo- 

cuește tot litoratul costiș al 

lagunei dobrogene, începînd de 

la cap Midia și sfirșind la Mu- 

ri-Ghiol, este resultatul deselor 

deplasări şi zdruncinări ce a 

îndurat dislocarea și repopularea 

" acestei părţi de loc. 

Răsboaele ruso-turce ce fără 

precurmare s'a succedat în tot 

secolul trecut, ai făcut pe de 

o parte ca populaţia turcească 

venită în mare parte din Ana   
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tolia și Circazia și așezată aci 
„de stăpînirea turcească, să fie 

zbuciumată de colo pănă colo, 

pentru a forma un gard vii în 
potriva invasiei moscovite, ce ne- 

încetat amenința a  coprinde 

partea locului. 

Judecind după denumirea lo- 
calităților, ele sunt netăgăduit 
de proveniență turcească, însă 

fără o altă însemnătate de cit 
cea topică şi împusă de carac- 
terul  localităței, dacă nu care 

cum-va pe ici pe colea să se 
fi păstrat, ca prin minune, o de- 

numire străveche saii numiri 

„Slavice a cărui urmă nu poate 

însă fi socotită mai veche de 
cit din secolul al XVII-lea. 

Să cercetăm cîte-va din aceste 
numiri, să înțelege fără a ne 

atinge de numirile vechi cu ca- 

racter istoric saii geografic, des- 
pre care vom vorbi mai la 

vale. 

S'o luăm de la Cap Midia 

spre Casapchioi, Jurilofca, Ba- 

badag, Sarinazuf, Dunavăţ; se 
" termină la Muri-Ghiol. 

Localitatea Bacagic- Tepe în- 

semnează virful de la vale, se 

înțelege în raport cu coasta la- 
gunei dobrogene. 

Gagirlic - Buiuc, însemnează 
pămint respîndit. 

Buhas, capul revărsăturei. 

Cara - Harmau, Dumbrava: 

Neagră. | 

Peletii- Cara Șaithau, podul 
dracului negru. 

Tusla-Ceair, cîmpul sărat. 

Cara-Nasuf, apă neagră. 

Taş-Bunar, puţul de piatră. 

Toate aceste localități sunt 
încă locuite în mare parte de 

" populațiune tătărască și în mică 

parte de Turci antohtoni, acești 

Tătari s'a stabilit în partea lo- 

cului încă de pe la mijlocul se- 

colului XVIII cînd Chersonatul, 

Tauria și Crimea aii fost trans- 

formate în guvernăminte rusești,
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care a fost sporită cu alte se- 

minții tot tătărești, venite ase- 

minea în partea locului după 

răsboiul Crimeei din 1856. 

Casap-Chioi, satul măcelari- 
lor. 

Hamangi, grădinari, cultiva- 

tori de pometuri. 

Ciamurii, zidari sinonim cu 

acei ce ard peatră de var. 

Caulă-Duceag, marginea din- 
spre nisip. 

Aceste localităţi ati fost stă- 
pinite înainte de a deveni Do- 

brogea provincie romînească, 

de cei mai sălbatici Cerchezi 

adunați de prin Circazia și Ana.-. 

tolia și aduși aici poate pe vre- 

muri de un demnitar saii mare 

bogătaș turc, fie din interese 
economice pentru a-și popula 

posesiunea și a avea la dispo- 

siție brațe de muncă și la vreme 

de nevoc, să se servească de 

dinşii ca putere de apărare. 

Chiar din numirele următoare 
resultă aceasta : 

Paşa-Cişia, oerie sai tîrla pa- 
șci. 

Pașa-Chislic, locul unde paşa 

îşi stringe productele, 

Conac-Efendi, șederea stăpi. 
nului, casa, palatul lui și alte 

numiri de acest soii, 

Jurilofca, ce ar părea la pri: 
mul moment să sune a numire 
slavă, provine însă de la cuvin- 
tul turcesc Yurik (sună: jiiriik), 
ce vrea să zică vinători, der- 
bedei, oameni fără căpătăi. 
Dolojman- Tepe, virful groaz- 

nic. 

Caramanchioi, ce trebue des- 
părțit în trei cuvinte turceşti: 
Cara-negru, Adam-om, Chioi- 
sat, adică: satul-oamenilor-negri; 
sat arabesc. 

Cherhanca- Tepe, Cherhaneaua 
de la virf, din spre proeminenţă. 

Jaucina- Tepe, vwrtul plăcut, 
Ghiusel-Bakce, grădina fru- 

moasă.   
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Fui-Zala, Castelul-Vechiiă. 

Babadag, Baba însemnînd bă- 

trîn, vechiu; dag munte adică: 

Muntele-bătrin, | 

DBais- Tatia, întăritura de la 

deal. 

Zobrac- Iaș, pămintul de pia- 
tră. 

Toate aceste numiri iarăși de 

origină turcească, sunt în mare 

parte locuite de populaţie slavă, 

pe care noi îi numim Lipoveni 

și Ruși, ambele numiri însă ei 

le resping cu indignare ca in- 

" sultătoare, Ei 'și zic cu mîn- 

drie /la/oli «de altă credinţă», 

Zaporogeni «de la Cataracte», 

Răscoluici, împotrivitori cei ce 

s'a ridicat în revoltă și ne- 

supunere, Asupra originei și ve- 

nirei acestor neamuri în partea 

locului vom reveni la partea 

istorică, 

. Sabanciac, locul adînc. | 

Tighir- Ghiol, lacul de la fund. 

Tauşan- Tepe, Tauşan-epure, 
Tepe-virf. 

Sari-Ghiol, lacul galben. 
Carabil, malul negru. 

Sarinasu, apa galbenă. 
Beibuceag, drumnl domnesc. 

Actualmente localităţi stăpi- 
nite în mare parte de Romini, 

ce s'aii stabilit în Dobrogea 

amestecați cu populaţia autoh- 

tonă slavă și în număr foarte 

mic Muzulmani. 

Dunavăf, denumire provenită 

de la scursoarea, cu acelaș nume. 

Auri-Ghioi, lacul pietros. 

Sunt localități actualmente o- 

cupate aproape numai de Ro- 

mini, veniţi în partea locului 
după ocupația Dobrogei. 

Inainte de a părăsi această 
scurtă și restrinsă schiță etno- 
grafică care nu are altă valoare, 
de cit aceia a actualităței, mă 
simt dator de a atrage atenți. 
unea asupra unui fenomen de 
nomenclatură caracteristică în 
partea locului. Pe cînd toate 
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numirile aparţinind țărmului so- 

lului şi în general legate de to- 

pica terestră sunt de proveni- 

enţă turcească, toate numirile 

sai cel puțin în generalitatea 

lor referitoare la localități apoase, 
Smircoase etc., sunt în mare 

parte de proveniență slavă. Este 

destul să reamintim numiri nouă 
deja cunoscute ca Sznoe, Liman, 

Zmeica, Goloviţa, Malciane, Fla- 

Hol, Portițcaja, Pahani-Hrani, 

Olinca, Dranof ce însemnează 

furtunosul, chiar Dunavăţul nu 

este de cit diminutivul Duna- 

văț al Dunărei: “Cerni- Florea 
iarăşi de provenienţă slavă a- 

dică Florea cel negru, apol o 

mulțime de numiri cu caracter 

cu totul localnic, ca Șar/un, 

Ermatai, Cubrei, Nichifor, Flu- 

lati, Chiril şi altele multe, care 

amintesc numele diferiților pes- 

cari slavi ce ai stăpinit saii 

stăpinesc încă osebitele cherha- 

nale, periboine sai jepci. 

Excepțiune de la aceste nu- 

miri, sunt două foarte caracteris- 

tice: Gura Sf. Gheorghe, numită 

din timpuri străvechi așa, pe 

care Turcii Lai numit însă tot- 
d'a-una Kedril, balaurul, de 

unde și localitatea la devarsa- 

rea brațului Sf. Gheorghe, se 

numește Katirleţ; a doua numire 

caracteristică este însuși Ra- 

zimul, numire asupra cărei vom 

insista în cele ce urmează, 

h) Cercetări îstorice şi geo- 

grafia clasică a lagune) do- 

brogene. — Razimul cu toată la- 

guna dobrogeană, fiind în strin- 

să legătură cu revărsarea gu- 

relor Dunărei, nu putem să oco- 

lim aceasta, mai cu seamă că 

toți istoriografii și geografii an- 

tici de la Herodot-Euripides, 
Ptolomeii, Hesiod, Strabo, Pli- 
niăi și alţii, consideraii laguna 
dobrogeană ca o gură de ze- 
vărsare a Dunărei în Mare. Tot 
așa această revărsare a fost pri-
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vită de geografi pănă pe la sfir- 
șitul secolului al XVIII-lea. 

Mai întîi gurile Dunărei. — 
Din cea mai clasică vechime se 
discuta încă dacă Dunărea; /s- 

trul, Danubiul, are şapte, şase 

saii cinci revărsături sau scurgeri 
în spre Mare; după Ammianus 

Aarcellinus, Solinus şi tatăl geo- 

grafiei moderne, Biischiug, Du- 
nărea ar avea șapte guri de 

scurgere; după P/inzus şi Zacz- 
/us numai şase; iar după /Zero- 
dot, Strabo, Dionysios şi între - 

geografii moderni A /eemann (ca- 

„re a studiat prin anii 1764— 
1768 Delta Dunărei), precum 
și după Antiguarius, Dunărea 
ar dispune numai de cinci guri. 

In general, în vechime era ca în- 

contestabil considerat că Du- 
nărea dispune de șapte guri. 

In timpul lui P/inzus (Histo- 
ria natur. lib. IV, capit. 12), 

„cele șapte devărsături purtati 

următoarele numiri: Peuce, de 

la însula cu acelaș nume sai 
numirea şi mai vechie /77eros- 

toma şi Sacrurm-Ostium (lspos- 
ou), Varacustoma sai Narcos- 
Zona (vazrostoua), Secne- Ostium 

(gura moale, leneşă) probabil de 
la cursul lent și potmolit ce 

caracterisa această revărsare; 
Calostoma (Kadostoua) sai Pul- 
chrum - Ostium ;  Pseudostoma 

(W'ev3osrou.o), Falsum- Ostia, de 

oare-ce această scurgere 'și lua 

cursul, inai pe jumătate din lun- 

gimea sa pe sub pămint şi for- 

mînd între bifurcaţiile 'sale in- 

sula Rofopa; Borcostoma (Bo- 
pz00t0u.2), Borseale- Ostium re- 

vărsătura! despre E. sai N.; 
Spiracostoma (satpxz6stou.x), le- 
zuortt- Ostium, din cauza coti- 

turilor sale, iar a șaptea revăr- 
sare saii gură de scurgere se 

numea Srenostoma (0T3y05T044), 

Augustuim-Ostium. Cei ce ad- 

mit numai cinci guri eliminează 

revărsăturile Spiraeostoma şi 

64745. Marele Dicţionar ticografic. Vol, V. 
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Stenostoma, iar cei ce cu Pli- 

nius admit șase guri consideră 

aceste două ca una şi aceiași 

scurgere. 

Din cele mai vechi date tur- 

cești reese că și imperiul Oto- 

man admitea șase guri ale 
Dunărei și pe nume: Su/iua- 
Boghasi, Kedrill-Boghasi, Sa- 

„dona - Boghasi, Kiitschiik - Bog- 

asi, Portessa- Bog ghasi și Art 

Boshasi. 

„În nomenclatura turcă însă 

se omite gura principală ce udă 
coasta basarabeană Kilia; adao- 

gind dar şi aceasta, ajungem 

iarăși la șapte revărsături. Şi 

Tacitus (de moribus German. 1) 

zice: «Danubius molli et ele- 

menter edito  montis Abuoos 

paludibus hauritur». Dacă din 
cind în cînd clasicii geografi 

greci şi romani admiteai, cînd 

mai multe cînd mai puţine re- 

vărsături ale Dunărei, aceasta 

provenea probabil (după cum 

observă deja Celarius în No- 

tiția Orbis antiqui lib. II, cap. 
VIII) că în decursul timpului 

şi la diferite intervale, gurile 

se contopeaii şi iarăși se des- 

făceai, fie prin bifurcație, fie 

ca rezultat al unui fenomen hi- 
drologic, lucru ce de alt-fel se 

observă la clasicii geografi şi în 

” cea ce privește delta . Nilului. 

Incontestabil că delta Du- 

nărei şi, gurile ei de scurgere 

ce o formează, a îndurat în 

decursul secolelor nenumărate 

schimbări, deplasări de matcă 

şi direcțiune, cum aceasta se 

observă chiar în ultimii 40 ani, 
în care direcțiunea revărsăturei 

Dunărene. de la Nord-Est la 

Sud Est, numără actualmente 
şi așa cum o admit geografi 

moderni, nesocotind laguna do- 

brogeană, . că avind patru de- 

vărsări principale, adică: 
I. Gura Chilia, despărțită în- 

tr'o înfinitate de braţe. 

_devărsare sunt trei 
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II, Gura Sulina, cu scursoa- 

rea Eni-Fanal. 
III. Kedri/l-Boghaşi, adică gu- 

ra Sf. Gheorghe, admisă de unii 
geografi, din eroare ca potmo- 
lită, LL 

"IV. Dunavăţul, în sine o scur- 
soare secundară, cum am pro- 

bat la locul cuvenit, formînd însă | 
unul din principalele canale de 

alimentare ale iezurului Razim 

şi deci a întregei lagune. 
Orificiile despre Mare ce pun 

aceasta în legătură cu laguna, 
ai fost de cei vechi și chiar de 

unii din geografi moderni soco- 
tite ca revărsături ale Dunărei, 

admiţind probabil litoralul Mării- 

Negre, adică lidul dispărţitor ca 

făcînd parte întegrantă din delta 
dunăreană, aşa putem găsi chiar 
astă-zi în unele geografi numă- 

rate între gurele Dunărei, lucruri 

de alt-fel îndestul de stranii: Ja- 
lova-Boghasi de sigur orificiul 
de la Malciana şi Periteasca, Por- 

tița-Boghasi şi Kurth-Boghasi 
adică gura Buhazului. In alte 
cărți de geografie mai găsim că 
Dunărea ar avea patru guri de 

scurgere cu. şapte debușeuri. 

Nu este locul a trata aci cestiu- 
nea Încovârșiret, căci ea face 

parte din delta Dunărei şi ori- 

cine ştie astă-zi că gurile de 

| şi anume: 
Kilia, Sulina şi Sf. Gheorghe, al 
căror debit să varsă cu atîta pu- 
tere în Pontul-Euximus, în cit 

pe o distanţă de cel puţin 10 kil. 
spre largul Mării, apele dulci ale 

fluviului încă nu sunt amestecate 

cu apa maritimă. 

Este de netăgăduit . că atit 

delta Dunărel, cît mai cu seamă 

coastele lagunei dobrogene, sunt 
locuri clasice şi bine cunoscute din 

cea mai străvechie ântichitate. 

Insuși Strabo susține că ţărmul 

Pontului-Euxin, din partea locu- 
lui, înainte de a fi loc de adăpost 

corăbierilor Phenicieni, a fost 

24
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o colonie asiriană și persană; ca 
şi Herodot, ne aminteşte cum 

drumul lui Dariii pornea de la 
Odessos (Varna), prin strimto- 
rile munţilor dobrogeni şi cum 
în dreptul Isaccei, Aegissus, a 
a construit podul de trecere în 
spre Podolia și Chersonat. 

Era vestită confederaţia Pen- 
tapolilor-Pontice, adică alianţa 

celor cinci cetăţi din partea lo- 
cului și anume: Ozessos (Varna), 
Apolonia (Mangalia), Zomi, ac: 
tuala Constanţa, /s7ria şi /strio- 
polis, actualul Caraharman de 
la gura Buhazului, ZPonri-Ca- 
Zionia, cam în dreptul Vilcovului 
de astă-zi, precum şi O/dza, Ce- 
tatea-Albă, apoi numele generic 
ce se întilneşte adesea la scrii 
tori vechi, ca: Zlahu:, Plaliuis, 
Halmisa şi Flalmira, sunt nume 
generice, care se dă tuturor lo- 
calităţilor ce serveaii ca porturi 
saii puncte reputate, ca bune 
de: aostat și ca adăpost în contra 
groaznicelor furtuni de care a 
fost tot-d'a-una bintuite apele 
Pontului. Numiri generice cu care 
a fost împărtășită şi Dobrogea, 
și coasta lagune dobrogene, 
dintre care localitatea Halmis, 
actualul sat cerchezesc Caraman. 
Chioi, despre care am vorbit 
mai sus. 

Ne-ar duce prea departe dacă 
am căuta să facem cercetări isto- 
riografice şi geografice, de aceia 
vom căuta a ne restringe aci 
numai în principale indicaţiuni 
de această natură, cu îndoitul 
scop, ca pe de o parte să atra- 
gem atenţiunea tutulor asupra 
vechimei şi clasicităţei acestui 
țărm caracteristic, iar de alta a 
îndemnat pe cei ce se îndelet- 
nicesc cu asemenea studii să 
aprofondeze cestiunea. 

După cum se ştie, Herodot 
stabilește că expedițiunea mitică 
a Argonauţilor în loc să apuce 
pe Phasis în sus spre Anatolia; 
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Jason ar fi găsit regnul împăra- 
tului Eesel cam pe unde se află 
acum laguna dobrogeană, după 
cum mitul spune, Jason avea să 
ea de la regele -Eesel focul ne- 
stins şi tonsura berbecului de aur. 
Pentru a dobîndi aceasta, Jason 
urma să are un cîmp cu niște 
tauri de foc, iar din brazdele 
arăturei eşaii neîncetat balauri, 
șerpi şi văpăi de foc, Medea, 
fiica regelui Eesel, îna morîndu-se 
de Jason, îi dăduse o alifie cu 
care să se ungă și să se pue la 
adăpostul veri-cărui pericol. Du- 
pă cum se știe, Medea în cele 
din urmă părăsi pe tatăl săi şi 
porni cu Jason în susul Istrului.— 
Nu este ţinta noastră a urmări , 
mal departe peripeţiile acestey 
mitice călătorii, cea ce însă pe 
noi ne interesează, este cerceta- 
rea locală, ce confirmă spusele 
lui Herodot; prin păstrarea de 
numiri isbitoare atit în laguna 
dobrogeană cît și în delta Dună- 
rei. — Popoarele ce s'aii strecurat 
prin această parte de loc, aii 
păstrat în mod caracteristic o- 
biectul acelui mit ast-fel: insula 
Şerpilor, rusește Zminioș-Ostrof, 
turcește Hina-Adazi, apoi gura 
sf. Gheorghe, Kedrilul turcesc, 
ce în acea limbă însemnează 
balaurul, apoi ghiolul Zmeica, în 
laguna dobrogeană, ce iarăşi, 
în slavoneşte însemnează Şer- 
poaica, apoi canalul de alimen- 
tare Cerni-Floarea ce rusește 
se numește Pahani-Hrani, mon. 
strul negru, ne-ar fi de ajuns a 
ne proba, pănă. la un punct oare- 
care, ca întemeiat mitul aceler 
legende, 

Cine a avut ocazia a vizita 
vre o dată ruinele de la Cara.- 
harman, aşa. numită de locuitorii 
băştinaşi Cetatea-Neagră, sai 
zidurile vechi a putut să se 
încredințeze că aci a existat o- 
dată un măreț oraş şi port, pe 
care profesorul Kieppert în car- 
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tea sa «Lehrbuch der alten Geo- 
graphie», sub No. 250, pag. 280, 
îl numeşte //a/ipedou, adică Cim. 
pia-Sărată şi pe care numire Tur- 
cit aii păstrat'o sub Zws/a-Cair 
şi cum Tusla însemnează sare, 
iar Ceair cîmp, numirea nu poa- 
te să fie altă de cît vechiul //a- 
lipedou, Cimpul-Sărat. 

In inima lagunei dobrogene, 
pe peninsula aflată în faţa Do- 
lojmanului se află ruina Biseri- 
cuţa, un vechii fort saii cetă- 
ţuie de apărare, pe care citatul 
autor o indică sub denumirea 
de Munychia, ca o veche colo- 
nie Capadochiană şi în urmă 
Milieză, astăzi ea se numeşte 
de locuitori Bisericuța. 

Cine a călătorit pe coasta la- 
- gunei dobrogene, a văzut măreaţa 
ruină de la Enisala, pe care lo- 
cuitorii o numesc cetatea îm- 
păratului Eraclie şi îi zic He- 
raclia. Turcii şi Tătarii o nu- 
mesc Ereclic. Ori-ce vizitator al 
acestei localităţi rămîne încre- 
menit. sub impresia admiraţiei 
măreţelor zidării în ruină, ce- 
tate ce odată a dominat întreaga 
lagună cu privire departe în lar- 
gul Mărei, poate că aci noaptea 
un puternic fanal, arăta direcţiu. 
nea călătorilor rătăciţi în tim- 
pul furtunilor. Această mare ce- 
tate domină și în spre partea 
țărmului toată Valea-Babadagu- 
lui pănă aproape de Cataloi şi 
Tulcea, de Sigur ruină, ce poate 
să se măsoare cu 'vestitele cas- 
tele de alungul Rinului şi în 
susul Dunărei de la Passau în 
spre Ulm precum și alte castruri 
feodale din Turingia, Germania 
saii Tatra-Ungurească ; însă ve- 
chimea lor nici odată nu este 
mai virstnică de cit 6 secole pe. 
cînd sigur peste mușchiul cres- 
cut pe zidurile " Heracliei ai 
trecut mai bine de 2500 ani, 

Tot Kieppert în op. citată 
mai vorbeşte de o localitate sub
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No. 96, ela» care se numește 
astăzi Caranazul, Apele Negre, 
pe care o semnalează ca un 
vestit port grecesc. Herodot, 
Cartea IV, $ 22, vorbeşte de 
o localitate aflată nu departe 
de Halipedon pe care o nu- 
meşte "lăpza+ ceea ce va să zică: 
oameni fără căpătăi, vinători, 
din care Turcii ai făcut jiiriik, 
adică nomazi călători, iar popu- 
laţia slavă de acuma trăitoare 
în Dobrogea a prefăcut'o în de- 
numirea de Jurilofca. 

Inainte de a părăsi clasicis- 
mul antic, nu pot a trece peste 
o adnotaţiune a lui Herodot, Car- 
tea V, $ 16, în care descrie ur- 
mătoarele despre campania lui 
Dariii contra Schiţilor, prin a: 
nul 513 înainte de Era creștină. 
Să'l lăsăm să vorbească: «Acei 
locuitori ce trăesc în ţara Do- 
brerilor, Agrienilor şi Odoma: 
nilor să adăposresc cu locuinţele 
lor pe un lac ce se numeşte Zrea- 

_zimus, la coastele Pontului-Eu. 
in, (rog pe cititori să nu con- 
funde lacul Preazimus cu mo- 
cirla Prazia din Macedonia, des- 
pre care vorbeşte Kieperi sub 281 
$ Paeonia, mocirlă ce de multa 
dispărut şi ne-avind a face cu 
Preazimus după cum vom vedea 
din expunerea de la vale), pe 
care nu a puțut săi învingă Me- 
gabalus. Cu toate că Perșii sai 
căznit să-i repue dar nu aii reu. 
şit, din pricina felului cum _lo- 
cuesc, adică: locuinţele lor se 
află în mijlocul lacului pe pari 
înalţi, pe care se afla podelele 
şi de asupra lor sunt locuinţele, 
către țărm ci sunt legaţi cu 
poduri vremelnice, pe care la 
vreme de nevoe.le ridică; iar 
cu Marea se pun în comunicaţie 
cu luntrile lor, dintre care unele 
sunt foarte mari. Parik pe care 
se află podeala s'aă făcut de 
moși şi strămoși în devălmășia 
locuitorilor, apoi în urmă s'a fă- 
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cut o lege în această privinţă și 
anume: ca fie-care bărbat ce 
se însura avea îndatorirea de a 

aduce din muntele Orbelului, trei 
pari pe cară îi împlinta în fun- 
dul lacului, dar cum fie-care ce: 
tăţean este îndriduit a lua mai 
multe neveste, în aceaşi socoteală 
creşte şi numărul parilor, Ei sunt 
trăitori acolo în modul următor : 
fiecare posedă o colibă pe po. 
deala platformei şi în dreptul 
fie-cărei locuinţe se află un cher- 
peng (deschizătură, oblon orizon- 
tal) prin mijlocirea căruia se pă- 
trunde în lac. Copiii cei mici 
sunt legaţi cu funie de picioare 
pentru a nu cădea în apă. Caii 
şi cele-l'alte animale trăgătoare 
sunt hrănite cu pești. Peşti sunt 
o mulţime, pentru prinderea lor 
cine-va n'are decit să deschidă 
cherpengul și a lăsa să se cu. 
funde în valurile lacului un Coş 
şi el se va umple în scurt timp 
pănă în virf cu peşte. Acei lo- 
cuitori răsvrătitori saă nesupuși, 
ca pedeapsă sunt trimiși de mai 
marii lor, să muncească zi şi 
noapte spre a ţine deschise in- 
trările dinspre Mare, pe unde 
pătrunde apa de Mare în lac, 
aci ci se îndeletnicesc cu prin- 
derea peștilor celor mari şi în- 
grozitori, servindu-se de năvoade 
trăgătoare (oa)ijyn) saii asvirli- 
toare (auriBdpjzpov)». 

Din aceasta reese pănă la e- 
vidență că Herodot a vrut să 
înțeleagă laguna dobrogeană şi 
nici de cum lacul Prazia din 
virful munţilor Siris din Paconia. 

Și Diodor, Cartea III S 34, 
ne vorbește despre laguna do. 
brogeană și delta Istrului în călă- 
toriile maritime ale Phenicienilor 
în Pontus. Intre altele el re- 
marcă ciudățenie, că locuitorii 
acestor cimpuri de inundație i in 
timpul marilor vinturi de apă 
se adăpostesc ei și avutul lor 
în potriva înecurilor, pe niște 
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„ movilițe ridicate din dejecţiunile 
animalor domestice, pe care chiar 
astăzi locuitorii le zic Musurali, 
adică movili de gunoaie ; ceea ce 
se întîmpla pe vremea lui Dio- 
dor, se întîmplă şi astăzi, pes- 
carul în timpul viiturilor se a- 
dăposteşte ca și atunci pe vîr- 
ful muzurarilor, Da 

Strabo numește ţinutul coprins 
între Gura Sf. Gheorghe și la- 
guna dobrogeană, insula Peuceia, 
unde arată că există Niconia, o 
colonie saii factorie a Nicomediei. 
O altă localitate o numește Alt: 
monia, (poate că Altmăgeaua, 
localitate actuală în Dobrogea), 
în care locuesc Sidonii adică pes- 
carii, tot coprinsă în cartea Ia 
acestui autor, iar în cartea VII 
ne vorbește de orășelul /szrus, 
altă dată /stropolzs în depărtare 
de 500 stadii de la gura Istru- 
lui şi o indică ca un adăpost, 
în potriva furtunelor maritime. 
Aseminea JJelis, apoi vorbeşte 
de Zomeus, latinul 7 oi, deve- 
nit sub dominaţia bulgară 7o- 
îmisvar, care se află la şoo sta- 
dii de orășelul Istrus, în fine Ca/. 
alis, actuala Mangalie, o colo- 

nie pe care ne-o descrie Strabo 
în cartea citată, ca o cetate de- 
pendinte de Eraclia și în depăr- 
tare de Tomis la 280 stadii, 

Cea ce a fost delta Dunărei 
şi în special laguna dobrogeană 
pentru negustorimea genueză şi 
venețiană ne o spune Zleiz/ în 
vestitul săii op Comerciul Levan- 
tin. Ne ar duce prea departe, să 
descrim acea epocă în care toată 
laguna dobrogeană mişuia «de 
galiotele latine şi dromele gre- 
cești». Epoca lui Arcadios, Teo- 
dosios al Il.lea şi Justinian sunt 
pline de concesiuni acordate ace. 
lor popoare întreprinzătoare înale 
negoțului maritim. Mihail Paleo- 
logu pune oștirile sale în serviciul 
Genovezilor pentru a bate pe con: 
curenţii lor Pizant și Veneţieni.
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__ Arurma să descriem o întreagă 

epocă de activitate culturală, lă- 
sată de Genovezi şi Veneţieni 
în laguna dobrogeană și în delta 

dunăreană. Este astă-zi un lucru 
probat că canalul Clineţul, ce 
purcede din Iezerul - Razim la 

Popina în dreptul cetăţei Zapo- 

rojenilor şi pănă în gura Sf. 
Gheorghe, este opera lor. 

Care vor fi fost motivele în- 

temeerei acestei căi apoase, — 

Fost'aii ei conduşi de gindul 

unei alimentări cu apă dulce a 

lagunei dobrogene? Avut-aii ei 
în vedere scurtarea drumului na- 

vigator între Mare şi Dunăre, 

sai poate aii vrut să înfrunte 

desele și periculoasele potmoliri 
de la revărsarea gurei Sf. Gheor- 

ghe în Mare? Toate aceste sunt 

cestiuni ce aparţin unui studiii 

special în a cărui amănunte nu 
putem pătrunde aci, fiindu-ne 

teamă a depăși caracterul. dic- 

ționaric al subiectului ce trătăm. 

Activitatea genoveză să pro- 

bează pănă la evidență şi în 

delta dunăreană, unde zeci de 

canale ce strebat transversal: 

mente gurile de scurgere ale 

deltei sunt făptura acestor po- 
poare inteligente și cutezătoare. 

Scopul pentru care aceste ca: 
nale aii fost săvirşite, nu încape 
îndoială, că nu poate fi altul de 
cit acela al înlesnirei pescui- 
tului. 

De odată cu pătrunderea Tur- 
cilor în Europa şi luarea lor în 
stăpinire al acestui teritorii cla- 
sic, ca istorie și nepreţuit ca 
obiect comercial şi pescăresc, aii 
făcut ca prin barbaria lor să dis- 
pară mai mult saii mai puţin 
urmele activităţei Levantinilor. 

Pe la sfirșitul secolului XV şi 
începutul secolului XVI se mai 
vedeaii urmele culturale și de 
activitate ale Genuezilor în deltă 

"şi în lagună, dar cu cit se în- 
tărea dominanţa otomană cu atit   
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dispăreaii galiotele și dromele ne- 

gustoreşti ale Levantei de la gu- 
rele Dunărei și în general din 

Marea-Neagră, lăsînd loc la înce- 

put indolenţei şi nepăsărei tur- 
ceşti, apoi cu prilejul încorporârei 
chanatelor tătărești din Crimeea, 

Tauria şi Chersonat, teritoriul de 

la coasta dobrogeană deveni tea- 
trul celor mai sălbatice prădă- 

ciuni, nici vorbă nu mai putea fi 

în asemenea condiții de întreți- 

nerea în bună stare a funcţionărei 

acestui bogat areal în ale pes- 

căriei. A trebuit să treacă aproape 

întregul secol al XVI-lea şi jumă- 

tate din al XVII. lea pănă ce Tur- 

cii aii putut să se convingă 

de vandalica lor procedare. Ei 
revin la ginduri mai bune, în- 

cetul cu încetul, dacă nu mai 

reînosc splendoarea de altă dată 

a activităţii genueze şi venețiene 

în ale pescăriilor şi în general în- 

treprinderei negustoreşti, totuși 

ei înșghebează un serviciii . de 

întreţinere pentru păstrarea în 

bună stare de funcţionare a ca. 

nalelor de alimentare cu ape 
dulci din spre braţul Sf. Gheor- 
ghe' și menţinerea răsuflătorilor 
din spre Mare, adică a orifi- 

ciilor de la Malciana, Peritești, 

Portiţa şi Buhazul. 

Nu trece mult de la luarea 
acestei înțelepte măsuri şi tot 

teritoriul pescăresc din delta şi 
laguna dobrogeană reînsufleţeş- 

te. Pescari din Anatolia, Turci 

şi alte ginte,. Tătari din Cher- 
sonat şi Tauria, ba chiar po- 
poare semitice din Africa şi 

" Arabia vin a'şi exercita aci 
greaua dar bănoasa meserie de 
pescari, ceea ce altă dată făcea 
cu spiritul inteligent şi între- 
prinzător Genovezul, de astă 
dată este înlocuit de dibaciul, 
prevăzătorul și cunoscătorul ma- 
rinar grec, 

Era dat ca in asemenea con- 
diţiuni pescuitul să ia un mare   
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avint, lucru ce s'a şi intimplat. 

Administraţia turcească ca prin- 

tr'o minune ese din legendara 

ci nepăsare şi obligă ca fie-care 

mare şi mic întreprinzător al 

obiectelor pescuite după putinţa 
lor să dea trei pănă la 40 oa- 

meni anual în serviciul unui 

Agă, care avea subt a sa îngri- 

jire buna întreţinere a căilor 

apoase de alimentare şi deschi- 

zăturile de la Mare. Sub ordi- 

nele sale se găsea zeci de Bim- 

„başi şi Buli-başi, cari cu orta- 
lele lor erai împărțiți în secţiuni. 

Se înţelege că nu ni sa păs- 

trat nimic în scris, despre amă- 
nunţita organizare a acestui ser- 

vicii hydraulic; tot ce pose- 

dăm ca cunoştinţe se datorează 

citor-va bătrini turci, hogi şi 

cadii din Babadag, Enisala și 

Caraharmân, cari ne-aii comu- 

nicat minunăţiile acelor timpuri. 
De alt-fel dacă am judeca din 

punctul de vedere al inginerului 

hydrolog şi în general” a omu- 

lui de cultură technică, este lesne 

de priceput că canalele de ali- 

mentare ca .Dunavăţul, Cerni- 

Florea, Sulimanca saii Drano- 

vul, ar fi fost de mult dispărute, 
prefăcute mai întiiă în mlaștină, 

periboină, astupate de cocioace” 
şi în cele din urmă transformate 
în cîmpie mlăștinoasă și apoi în 
prierie lacustră și aquatică, după 
cums'a întîmplat aceasta cu cana. 
lul de alimentare Clineţul. Zic că 
dacă n'ar fi fost un interes vital şi 
o stăruință de fier, indiferent 
din partea cui, acele canale fa- 
talmente trebuia să dispară, dată 
fiind natura transformatoare ce 

caracterizează întreagă această 
regiune. Dacă dar legenda ne-a 
păstrat acel servicii de între- 
ținere; evidenţa faptelor ne-o 
probează pănă la netăgăduit, 
ființa bunei întreţineri. Popula- 
ţia slavă ce aproape exclusiva- 
mente exercită acum în aceas-
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„tă parte de loc pescăria, păs- 
trează încă un sentiment de o- 
roare pentru administraţia tur- 

„cească, care fără multă vorbă 

spînzura. pe ori şi cine îndrăznia 
să abată apele alimentare din 

cursul lor, spre a'și crea peri- 
boine şi jepci particulare. 

Pe lingă pescarii anatolieni, 
africani și negustorimea gre- 
cească mijlocitoare între produ- 

„cător şi consumator în secolul 
al XVII-lea, încep să se stabi- 
lească în Dobrogea //a/ol:, 
„Rascoluicii şi Zaporozenii, nea- 

muri slave, parte plecate ele de 

bună voe din Rusia, parte iz: 

gonite de Petru cel Mare, încă 
„din timpul revoltei Streliţilor; 
iar alţii ca Răscolnici izgoniți 
din partea locului pentru bi- 
zarele și fanaticele lor credinţe 
religioase. Aceste neamuri în 

mare parte pescari, prin fire şi 

apucături, care de pe coastele 
Caspice, care din ţinuturile Vol. 
gei, Donului şi Duniprului, vin 

„acum să se stabilească ca cute: 
zători pescari la gurele Dunăre! 
și în laguna dobrogeană. Ad- 

ministraţia turcească a înţeles 

de îndată dublul beneficii ce 
putea trage din primirea şi liniş- 
tita sălăşluire a noilor veniţi : — 

Intăiii, ura neîmpăcată în contra 
fraţilor lor de aceiași gintă şi 

neam, 'oferea Otomanilor garan- 
ţia trebuitoare, că antagonismul 
neimpăcat ce aceşti Slavi poartă 
în potriva fraţilor lor din Rusia, 

va constitui o stavilă puternică 
şi neînvinsă în potriva. inva- 
ziunilor moscovite, ce de pe 

atunci deja începea să se a: 

rate. Al doilea, "fanatismul re- 
„ligios şi unite cu o credință 
oarbă că tot pescarul de neam 
slav ce piere în valuri, este 

strins în brațele lui Dumnezeă, 

în momentul înecării, dai cu- 
rajul fără pildă pescarilor Ha- 

“holi şi Răscolnici, a înfrunta   
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uraganele și cele mai groaznice 
tempeste ale Mărei-Negre, prin 
care lapt ei deveneaii pescarii 

de cutezanță şi pilduitori, faţă 

de neindrăzneată și abatia pes- 
„carului musulman. 

Totul dar era dat, pentru ca 
pescuitul şi  producţiunea pes- 
cărească să atingă culmea ac- 
tivităţer. Dacă aceasta nu s'a 

“întimplat, fără îndoială, vina 
cade asupra vexaţiunilor spiri- 
tului de şicane, brutalităţer și 
cîştigului fără măsură, ce a ca. 
racterizat în toate timpurile stă- 

_pinirea turcească. 

Nu pot părăsi acest capitol, 

fără a arunca o repede şi tre- 

cătoare privire asupra stărei ac- 
tuale a pescuitului din deltă și 
lagună. Prin stare actuală voiii 
să înţeleg epoca de la 1878 în- 
coace, de cînd congresul. de la 
Berlin ne-a hărăzit această stemă 
şi pănă în zilele noastre. — Şi de 
ce n'am spune o? — De, chiar de 
la inceput, cum am pus mîna pe 

stăpînirea acestei țăi, de toate 

ne-am îngrijit mai mult sai mai 
puţin spre a transforma Do- 
brogea într'o ţară civilizată, 
demnă a purta numele de pro- 
vincie. maritimă romînă, numai 

în ceea-ce priveşte pescuitul şi 
producțiunea lui, nimeni nu s'a 
gindit. 
„Mai întiii serviciul technico- 
hydraulic, de care am avut pri- 
lejul a vorbi mai sus, dispare 
cu desăvirşire. In consecinţă ca- 

nalele de alimentare din spre 

Dunăre se potmolesc, cocioacele 

le astupă căile apoase, fie-cine 
sapă şi abate apele în cotro îi 
vine mai bine la îndemină, jepce 
şi periboine încursează toată re- 
giunea lacustră între Sf. Ghe. 
orghe și Razimul, fie-care făcea 
ce vrea, dispăruse spaima că de 
'] va prinde „vre-un Cadiu tur- 
cesc, pe loc şi fără multă jude- 

„cată "1 va spinzura, Al doilea   
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„factor ce a contribuit în mod 
simţitor la decăderea pescăriilor 

dobrogene, a fost desinteresul, 
ce de la început şi până astă-zi, 
îl, desfășuram şi ne caracteriză 

în .a împedeca şi a vexa pe 

pescarul musulman şi slav (de 
adins nu voiă să zic Lipovean şi 
Rus, căci locuitoru! de neam slav 

„din Dobrogea Haholul, Răscol- 
nicul și Zaporozeanul, consideră 

„ această numire, ca o mare insultă 

adusă lui) în a 'şi exercita me- 

seria, ceia-ce a adus cu sine din 

ce în ce mai mult dispariția lor 

din partea locului. ., 

Pescarul musulman emigrează - 
în apele Mediterane, iar pescarul 

slav trece cu destul .regret pe 
coasta anatolică a Mărei Negre. 

Şi în. fine, un altreilea factor, 

ce. pare a .fi menit.să. dea 

lovitura de graţie pescăriilor 

n6stre. Sunt măsurile extrem de 
energice, măsuri pline de înţe- 
lepciune şi voinţă ce guvernul 

rusesc a luat şi nu încetează a 

le răslăţi, pentru propăşirea pes- 
cuitului la gurele Dunărei, în 

special pe braţul Kilia. De la 

1878 și pănă astă-zi, adminis. 

traţia imperială rusă nu a cruțat 
nici mijloace bănești, nici mij- 

loace de voință absolută de a 

transforma. localitatea Vilcov, 

de 'la devărsarea extremă a 

Kiliei în Marea-Neagră, într'o 

localitate vrednică de comparat 

cu Ahtuba, Astrahan şi Zarizin 

de la gura și în cursul Volgei. 

De îndată ce Rusia a pus stăpînire 

la Vilcov, mat multe regimente | 
de infanterie s'aă pus pe lucru 

la acest punct, conduşi de ofi- 

țeri și ingineri destoinici în a 

apăra localitatea, în potriva inun- 

daţiilor ce făcea nesigură șederea 

în partea locului. Sotnii întregi 

de Cazaci cutreeraii Basarabia, 

inferioară, ţinuturile Podolene, 

Volnii, aurit şi coasta Mărei- 
Negre de la Cetatea Albă, cără-
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bănind locuitori ca în Evul Mediii 
la munca silnică, la potvoada, 

rămasă legendară în gura Ru- 
sului de la Vilcov, de unde 
şi astă-zi zicătoarea  trăitoare 
între locuitorii din partea lo. 
cului: «Să ne ferească Dumnezeii 
de furcile Vilcovulur». 

Astă-zi Vilcovul este o loca- 
litate înfloritoare în ale pescui: 
tului; să prinde peste 20—23 
mil. kgr. peşte, din care, prin 
manufactură, să transformă între 
10 —15 mil. kgr. în sărătură pes- 
cărească, în mare parte destinată 
exportului, în care privinţă Casa 
Schi;kin a atins o reputaţie con: 
tinentală. 

În atari împrejurări, mă întreb, 
la ce ne servesc toate legile cu 
menire a ocroti epocile de cru- 
țare a procreaţiunei peştilor, di- 
feritele convenţiuni încheiate cu 
statele vecine, multiplele repre. 
sentări ale “Țărei la Congresele 
şi Exposiţiunile pescăreşti ce din 
cînd în cind se organizează de 
deosebitele state europene. Dacă 
canalele de alimentare din zi ce 
trece se astupă, dacă orificiile 
de admisiune dinspre Mare ame- 
nință cu desăvirșita lor înnisi. 
pare, dacă laguna dobrogeană 
cu ani ce trece se măleşte şi 
se potmolește, nu va mai trece 
mult și adîncimea ei deja cu 
mult redusă, se va preface în- 
tr'o mocirlă de apă şi morenă 
stagnantă. | 

Dacă canalele de alimentare 
făcute de Genovezi şi întreţinute 
de Turci aii căzut în uitare, dacă 
vestitele Ghioluri și Pardine din 
Deltă sunt izolate, ne mat putînd 
pătrunde nici peşti, nici apă proas- 
pătă de primenire, dacă Șontile 
şi Litcovurile sunt astupate prin 
cocioace la capete, de numai 
ştie locuitorul dacă curge prin 
ele pohoiul de apă, pardină, pe. 
ripravă saii perivoloc. Dacă a- 
bilul pescar turc şi anatolian 
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ne a părăsit, dacă cutezătorul 
Hahol şi Răscolnic împreună cu 

fratele săi Zaporojean, părăseşte 

cu lacrimi locul unde s'a născut 

și a crescut și unde altă dată 

se îndeletnicea cu draga-i me- 

serie, dacă negustorului grec ia 

perit spiritul de intreprindere de 

altă dată, dacă armatori de 

șeici şi caice nu'şi mai trimet 

vasele lor din insulele Ionice, 

Dardanele, Marmara și Bosfor, 
să încarce pescării de la gurile 
Dunărei şi laguna dobrogeană, 
dacă micile întreprinderi de con- 
serve cercate la Jurilofca, Sari- 
Chioi, Uslina, Ivancea şi Catirleţ, 
sunt înăbușite în faşe și cînd în 
acelaş timp pescăriile imperiale 
ruseşti, de la Vilcov iai zilnic 
avinturi nepomenite. 

Incă odată, dar la ce bun sunt 
legi platonice, convenţiuni sună- 
toare, representări fără folos, în 
care timp cel mai grandios areal 
de pescărie de pe continentul 
european ameniţăcu dipariţia sa. 

Nu acuzăm pe nimeni, ne 
facem doar datorie a atrage 
atenţiunea celor cu dor de ţară 
asupra dezastrului ce ameninţă 
să distrugă una din principalele 

” şi cea mai înlesnicioasă produc- 
ţiune cconomică-a Țărei. 

Ţin a termina acest capitol, 
cu cea ce am început. — Legenda 
Razimului. — După cum am vă. 
zut mai sus, sigur prin Prea- 
simus Herodot a vrut să înţe- 
leagă laguna dobrogeană şi nici 
de cum mlăştina Prazia din vir- 
ful munţilor macedoneni. Turcii 
ai numit laguna dobrogeană adi- 
că iezerul Razimul cu toate cele- 
Valte ghioluri sub denumirea ge- 
nerică Razelm, el Turcul ce 
cu sfințenie a căutat să păstreze 
Halipedonul traducîndu-l în limba 
lui 'Tusla-Ceair, Melas l'a primit 
așa cum a cucerit şi i-a zis tur- 
ceşte Carazul adică apele negre, 
apoi muntele din virfurile Baba- 
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dagului ce'i zicea Antitauros, Tur- 
cul l'a schimbat în Bin-Bogha- 
daghlary, adică muntele celor 
o mie de tauri; din vechiul luchai 

(l5pza:) a făcut Jiiriik pe care 
apoi Slavii Vaii transformat în 
Jurilofca, Eracliei i-a zis Enisala 
şi tătăreşte Ereclic şi tot ast-fel 
am putea înșira mai toate nu- 
mirile actuale dobrogene pe care 
Turcul le-a tradus simplamente 
după originalul grec. De ce dar 
ne-am mira dacă din Preazimu- 
sui lui Herodot, la vreme gura 
Turcului l'a prefăcut în Reazelm. 
Numirea actuală Razimul este 
netăgăduit derivaţia Razelmului 
turcesc. Legenda slavă iată ce 
spune: Eraii trei mari stăpini- 
tori: şi domni pe tot pămîntul 
dintre Marea-Neagră și munţii 
dobrogeni, unul Hrişca Restrișca 
avea palatul luj la gîrla Haho, 
lului unde este acum Bisericuța, 
cel.l'alt frate, Wianca Caim, era un 
mare tilhar şi nebun, stă la Po- 
pina (insula în iezerul Razimul), 
iar cel mat bătrin Șenca Razin 
locuia cetatea lut Eraclie. Aceas- 
ta însă nu poate fi de cit o le- 
gendă parte adusă de Răscolnici 
de la Don cari cu adevărat, după: 
cum ne spune istoria, aii avut ca 
cap al Răscoalei pe un Razin, 
executat la Moscova în 1671, pe 
cind Răscolnicii aii venit de abia 
pe la 1700 în ţinuturile dobro- 
gene. De sigur cu acest nume 
în memoria lor, găsesc aci mă. 
reaţa întindere de apă pe care 
Turcii îi ziceaii Razelm, deci 
era la mintea omenească ca lo. 
cuitorii slavi noi stabiliţi în deltă 
şi în laguna dobrogeană Haholi, 
Rascolnici și Zaporojeni să nu- 
mească intreaga această regiune 
apoase Razimul, numire cea maj 
recentă şi actuală. 

i) Literatură : O literatură pro- 
prie a iezerului Razimul sai a 
lagunei dobrogene nu există, 
Vom cita insă aci pe lingă au-
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torii enumeraţi 'în cursul aces- 
tei descrieri, următorii scriitori 
clasaţi pe categorii geografo-is- 
torici, cercetări naturalişti, scri- 
eri speciale și de natură mai 

„mult technică, cari în lucrările 
lor s'a ocupat şi de laguna do- 
brogeană. 

Autori geografo-istorie Ad- 
partus ad historiam Hungariae. 

„Scripsit Matthias Bel. Posonii 

1735. 
„ Notitia Hungariae novae his- 
torico -geographice. Elaboravit 
Matthias, Bel. Viennae 1737. 

Codex diplomaticus Hungariae 
A. Georgio Fejer Budae 1829— 
1844. 

Notitia orbis antiqui, Lib, II. 
Cellarius. | 

Perts. Mon. Germ. IL. S. Mo- 
nachi Iangallensis de Gestiss 
Caroli imp. lib. II. 

Daniozusky. Fragmente zur 
Geschichte der Volker ungari. 
scher und slavischer Zunge. 

„_* Froissart, Chronique. Bericht 
iiber die Schlacht bei Nicopolis, 
1896. 
Eugen Katvalezush y. Der Krieg. 

Russlands mit der Tiirkei 1853-- 

1854. | 
Unter dem Halbmonde. Von 

Armand Freiherr von Sckweiger- 
Lerchenfeld. 

F. Kanitz. Donau-Bulgarien. 
Geschichte des transalphini- 

schen  Daciens. Von Su/zer. 
Wien, 1781. 

Topograpisch-historische Be. 
schreibung der beiden Fiirsten. 
thiimer Moldau-Walachei, Wien 
1810. 

Reise durch einen Theil Un- 
„arns,Siebenbiirgens, der Moldau, 
der Bukovina. Pest 1811. Von 
Graf Pincenz Bath panyi, 

Die Donau, Von 0. Z. 8. 
IVolff. Leipzig. 1. 1. Weber 1848, 

I. Auflage. 
Donausagen. Zamarsky und 

Dittmarsch, 1860. 

  

tului de către cei vechi, 
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„AVuth des Elements und Milde 
des „Menschenherzens, Von Au- 
tou Benkert. Budapest 1838. 

- Die Donau-Katarakte. Avon 
| Buleseni. Orşova 1874. | 

Beitrăge zur europăischen Lăn. 
derkunde. Von Graf Teodor von 
Karacsay. Wien 1818. 
“Archaeologiai Kâzlemenyek. 

„_ROmer Fl6ristâl. Pest. IX. Kăt. 
Hiinfalvi.  Magyarorszâg €s 

Erdely Kepegkben. Zavfer W. 
Cooperation de I'Armee rou- 

maine en Boulgarie. Capitarn 
Fisch. Bruxelles 1879. 

Bericht der Europăischen Do- 
nau-Commission zu Galatz. 1880. 

Strato : Geografia antică, 
Herodot : Descripţia Pontului 

Euxinus, | 
Fleinrich Kieppert : l.ehrbuch 

der alten Gcographie, 
Schiwveiger.Lerchenfela : Zi- 

schen Donau und Kaukasus. 
Îarineili: Cunoştinţa pămiîn- 

confe- 
rință ţinută la Societatea Geo- 
grafică . Italiană la Roma, 12 
Martie 1882. 

Genesis: Cartea III, $ 24. 
Isidorus : Orig. lib. XI, pag. 

274 şi următoarele. . - 
Schiaparelli: 1. Prescursori di |. . 

Copernico nel! antichită, ricer- 
che stor. in «Memorie del R. Îst, 
Lombardo, vol. XII. 111 della 
serie III», pag. 407. 

Casstodor:  Variarum lib. I, 
XLV Max. Bibl. Vet. Pate, „V> l. 
Il, pag. 112. 

Cercetători paturalişt — 7. 
P. Licherdopol: Excursiunt în 
Dobrogea. | 

Dr. Almdsy Gyăy 2y p. Ma- 
dărtani Betekintes a român Do- 
brudsâba. 

Kloeden's Handbuch der Erd- 
kunde. 

Herm, Credner: Elem. „der 
„ Geologie, III, pag. 225. 

Vogt: Lehrbuch de Geologie, 
pagina 114. “. 
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Credner.. Dic Deltas, pag. 15. 
Idem, pag. 23. 

K. F. Peters: Die Donau 
" „und ihr Gebiet, Leipzig, 1876, 

Ş 371. 
C. Muszyuski: Die .Reguli- 

rung der Sulina-Miindung und 
die Verănd. im Donau-Delta, mit 
Karten. Mitth. der K.K. Geogr. 
Ges. în Wien, 1876, $ 329, 
Taf, VL. . 

O. Fruas: Aus dem Orient, 
1867, $ 177. 

Lyell: Princ. of Geol. 9. ed., 
p. 284. 

C. Ritter: Erdkunde, Klein- 
Asien, 1, $ 437. 

O. Blau: Aphorismen alter 
und neuer Ortskunde Klein-A- 
siens. Peterm. Mitth. 1863, Ş 
250. 
Annalen der Hydrographie etc, 

1875, $: 184, nach Wenjukow 
in der Russ, Revue. .. 

A flaires Etrangăres du Mini- 
stere de France: Commission 
technique europânne, 1879. Pa- 
ris, Imprimerie Naţionale. 

Scrieri speciale, —. Antipa : 
Raport, publicat în Buletinul Mi- 

„_nist. Domeniilor, fasc. VI, din 
15 Oct, 1894.. 

FHartley: Ch. Description of 
the Delta of the Danube, and 
of the works, recently executet, 
of the : Sulina mouth. (London 
1862), from. the XXI. Vol. of 
îhe publ. of the Institution of 
Civil-Engineers, : 

Al. Mărthinonu : Exploatarea 
peștelui pe Volga și Rhin în 
raport cu . exploatarea lui pe 

:. Dunăre. 

Al. Mărthinenu : Cestiunea 
pescăriilor în Romiînia, 
Al. Mărthinenu: Laguna do- 

brogeană, publ. în Gazeta Li- 
berală. 

Al Mărthinena : Excursiune 
economică de alungul țărmului 
nostru maritim, publicat în Ga. 
zeta Liberală.
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Taibout de dlariguy : Hidro- 
graphie de la Mer Noir. Odesa 
1850. 

Beyer : Buletin de la Societe 

Gcologique de France, 2, p. 263. 

Tehihatchejf: Le Bosphore et 
Constantinopole. Paris, 1863, 

pag. 548 şi s68. 
Spratt: Quaterly journal of 

the geol. soc. XIII, pag. SI. 
Ad. Friederich : Kulturtech- 

nischer Wasserbau. 

Al. Penek: Die Donau (Verein 

zur Verbreitung der naturwissen- 

schaftlichen Kenntnisse in Wien). 

Fr. Toula: Eine geologische 
Reise in die Dobrudscha. 

“ Lorenz v. Liburnau: Die: Do- 
+ 

nau. 

Pather: Die Eisbildung in 
der Donau, 

Remâney A: Zur Geschichte 
der 'Donauflotille von den R5- 
merzeiten bis zur Schlacht bei 
Mohâes, 1526. 

£. Ssentblăray: A Dunai ha- 
jOhadak târtenete, 

Tuma Antoni : Die ostliche 
Balkan-Halbinsel, milităr-geogra- 
phisch, statistisch und kriegs- 
historisch dargestellt. 

Laguna dobrogeană, diri cele 
ce am văzut expuse, are din 
toate punctele de vedere o în- 
semnătate : deosebită” atit din 
puact de vedere clasic, istoric, 
cit mai cu. seâmă ca un areal 
de pescuire unic în felul săi, 
In toate privințele atit delta 
Dunărei cit şi laguna dobro- 
geană sunt pănă acum cu de- 
săvirşire lipsite de cercetări geo- 
fizice, economice, technice - şi 
nici chiar geograficeşte, pe de- 
plin cunoscute. 

Cunoștinţi a căror întirziere 
în cercetare sunt din toate punc- 
tele de vedere dăunătoare inte- 
reselor naţionale și economice, 

(Intreg articolul asupra Razi- 
mului a fost redactat de d. in- 
giner Alex. Mărthinenu),   
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Răbaia, căzuu, jud. Neamţu, pl. 

de Sus-Mijlocul, com. Petricani. 

Răbiia, sa/, pe moşia Horodni- 
ceni, jud. Suceava, com. Bră- 

dățelul, așezăt pe valea pîrîului 

cu acelaşi nume și pe coastele 
dealurilor Piciorul-Huciului, Zva- 

rici, Timofti și Răbiia. 

Vatra satului ocupă 5!) fălci, 

cu o populaţie de 308 suflete. 

Improprietăriţi în 1864 sunt 

2 fruntaşi, 78 pălmași şi' 6 co- 

daşi, stăpînind 216 fălci și 35 

prj. | 
Drumuri principale sunt: la 

Botești (1800 m.) şi la Horod- 

ceni (1500 m.). 

Răbiia, movilă, pe teritoriul com. 
Rișești, pl. Podoleni, jud. Fălciu, 

situată pe platoul din șesul Pru- 
tului, la 600 m. de satul Rî- 

şeşti şi la 17 kil. de orașul 

Huși. | 

lată ce zice Episcopul Mel- 
hisedec, într'o notă, la pag. 11 

din «Cronica Huşilor», asupra 

originei și numirei acestei mo- 
vile : 

«Cu însemnătatea strategică a 

Hușilor, cred că trebue să fi fost 

legată și movila numită Răbiia. 

Ea 'constă dintr'o movilă încon- 
jurată de un mur înalt de pă- 
miînt, cu intrarea despre Prut. 
Despre ea pomenește și Cante- 
mir în «Descrierea Moldovei», 

pag. 28, ed. 1851, pe care Tă- 
tarii o numeai: IHan-Tăpeşi, a- 
dică movila Hanului. Din docu- 
mentele Episcopici se vede că, 
la movila Răbiia, era pod peste 
Prut; de. aici putem deduce că, 
la movila Răbiiei, era fortăreță 
de apărarea podului, de năvă- 
litorii ce ar fi voit să treacă 
din acea parte a Prutului», 

Rîul Prutul curge în lun- 
gul “Țărei de la N. la $,, piin-: 
tre două, șiruri de dealuri, unul 
pe dreapta în Rominia și altul 
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pe stinga în Basarabia. Intre 

aceste două șiruri de dealuri se 

află un întins șes a căruia lă- 

țime prin unele localități trece 

peste 15 kil. Tot prin unele lo- 

calități se ridică din şes cîte un 
platoă întins. Pe moșia Rişeşti 

se află ridicat un platoi întins 

la o înălțime de 10o—15 m. de 
la nivelul șesului Prutul, avînd 

spre V. una din acele:două culmi 

ce formează valea Prutului. Pe 

marginea acestui platoii despre 

şes, stă! ridicată uriaşa movilă 

Răbiia, de la care privind spre 
E., în direcție dreaptă, se văd 

alte două movile 'mari pe cul- 

mea dealului opus din' Basa- 

rabia, care par a fi fost în le- 

gătură strategică cu aceste de 

pe şes. Distanţa dintre movila 

Răbiia şi acele două ce-i staii 
în față, trebue să fie aproxi- 

mativ de la S—10 kil. | 
Tot în direcţia dintre aceste 

movile, 'se văd în şesul Prutu- 

lui, de o parte și de alta a rîu- 

lui, o sumă de valuri de pă- 

mint, așezate paralel unele lîngă 

altele, de-a curmezișul și în: fața 

movileior și avind o lungime de 

10—15: m. a 

Nici o săpătură nu se vede 
în jurul movilei din care să se 
fi luat pămînt pentru ridicarea ei. 

Are forma unui con cu o pe- 

riferie la bază de peste 150 m. 
cu înălțimea treptată. De jur 
împrejur, această : movilă este 
înconjurată de un val mare de 

pămint care lasă a se vedea 

numai virful movilei, Intre 'mo- 

vilă şi valul ce o înconjoară se 

află în interior loc liber, iar în 

partea de E., spre şesul Pru- 
tului, se.află o deschizătură ce 
se lasă în vale pe şes; pe acolo 
era intrarea și eşirea din ce- 
tate. Această deschizătură este 
întărită de alte valuri de: pă- 
mint care se unesc cu valu- 
rile din şes. Valul de pămînt
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dimprejurul movilei are o cir- 
cumferență de 300—400 m. în 
partea externă. Nici un șanț, 
nici o săpătură, nu se zărese 
împrejurul movilei, ceea'ce do- 
vedește că pămîntul, atît din 
movilă cit şi din val,a fost că- 
rat din alte părți, sai că s'a 
nivelat pămîntul în urma lu- 
crărei. 

Valul din prejurul movilei se 
află ruinat în unele părți din 
“cauza mîncăturei pămîntului pro- 
venită din apa ploilor. 

Săpătură s'a făcut, sunt vr'o 

ciți-va ani, de către proprie. 

tarul moșiei Rișeşti, d-l Teodor 
Cerchez; nu s'a: găsit într'insa 
de cît pămînt argilos și o grindă 
de lemn. Cercetarea însă nu s'a 
putut face pănă la fundament, 
din cauza greutăţei lucrărei în- 
treprinse, 

Pe platoul din jurul movilei 
s'a găsit cule de fier de capete 
de .osii pierdute, de la care de 
tunuri, gloanțe de schijă, puști 
vechi. Aceste urme mai nouă 

sunt lăsate din timpul răz- 
boiului dintre Ruși și Turci 

de la 1711, care a avut loc 

la Stănilești, mat în jos de 
movila Răbiia; căci atunci aici 

la Răbiia a stat generalul rus 
Repuin, cu obuzul cel mare de 
pedestrime, pănă ce s'a odihnit 

oastea, care era obosită și bol- 

navă, de “unde apoi a plecat 
în jos, la satul Stănilești, unde 

s'a împreunat cu cele-Valte două 
obuze, cari trecuse cu mult mai 
înainte în jos de Stănilești, unul 

„cu generalul Ianoș, care a ajuns 
tocmai la Gura-Sărăţei, aproape 
de Fălciii și altul cu Impăratul 
Petru, mai înapoi la satul Lunca- 
Banului. 

Răbiia,. Zizi, în jud. Suceava, 
izvorește din satul cu același 
nume și, după un curs de 3500 
metri, se varsă în Brădăţelul. 

64745. Marele Dicţiunar Geografic. Pol. P. 

“ dealurile: 
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Răcari, com. rur., în jud. Dolj, 
pl. Jiuld..s., la 31 kil, de Cra- 
iova și la 4 kil. de reședința 
plășei, Filiași, situată pe Dealul- 
Inalt. 

Se învecinește la S. cu com. 
Braloștița, la N. cu' com. Fili- 
ași, la E. cu com. Tatomireşti 
și la V. cu Filiași. 

Comuna este accidentată de 
Inalt, Răcari-d.-s. și 

Răcari-d.-j. 
Riîul Jiul o desparte .de com. 

Braloștița. 

Comuna a fost înfințată la 
1833, Se compune din cătunele: 
Răcari-d.-s. și Răcari-d.-j. Inainte 
'se compunea din cătunele Ră- 
cari și Răcărelul. 

Cătunele Răcari-d.-s. şi Ră- 
cari-d.-j. sunt puse în comuni- 
caţie printr'un pod umblător, ce 
se află peste Jiul. 

In com. Răcari se afă o ce- 
tate, în care s'a găsit următoarea 

inscripție : 

Hoxoni. + 

C. VALERIO. 

LONGINIANO. 

FLAMIN, Q. 

AED. ÎI vro Mu. 

TR. Iu. HEROULANUS. 

AED. OP. SOCRO. 

pe care D-nul Tocilescu în opul 
săi: «Dacia înainte de Traian», 

p. 450, o citește ast-fel: 

Hoxonr C[aio) YALERIO 
LONGINIANO PrAmin[i) Q[uaestori] 

AED[Ili] 1I vino Mu[nicipii) 

Ta(oesmis] Iv. [ius] HencuLaxus 
AED[ilis] op[timo] socRo. 

adică «Zeiţei Honorei, lui Caiu 

Valeriu : Longinianu  flaminul, 
quaestorul, edilul duumvirului, 

Municipiului “Troesmis, Iulius 
Herculanu, edilul, prea bunului 

săii socru». 

Laurian descrie ast- fel cetatea 

Amutria : 

«Merserăm la satul Răcari, unde 

aflarăm ruinele unui castel ro- 

man. Fundamentele acestuia for-   
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mează o figură pătrată; linia de 
către N. face 180 pași, cea de 
către E., în al cărei mijloc se 
vede poarta, face 150 pași. Bu- 
cățile de cărămidă care le afla- 
răm aici mărturisesc în contra 
veri-cărei îndoiri, că e lucru 
“roman. La o cercetare mai cu 

de amănuntul, rămășiţile acestui 
castel ar putea să ne aducă mari 
deslușiri despre antichităţile pa- 

triei noastre, Distanţa de la E- 
geta cea mai însemnată, pe tabla 
peutingeriană, consună binișor 
cu pusăciunea locului acestuia. 
Dară numele ne îndreaptă la 
rîpa Motrul, care se varsă în 
Jiul, sub 41%20'—440%33"'». 

Are o populație de 1004 su- 

flete; o şcoală mixtă, în satul 
Răcari-d.j.; o biserică, în căt, 

Răcari-d.-s., fondată de către 

Ene Morait, avind în tinda bise. 

ricei inscripția următoare : 

Acest sfint locaș al domnului nostru 

Isus Christos s'a zidit din temelie la 1833 

de Ene Morait şi a stat: netencuit pănă 
la 1874 şi cu toată obştea locuitorilor, 

la leatul 1875 aii oferit banit după pea- 

tru vîndută la linia ferată și a zugrăvit'o 
după cum se vede. 

Sunt ş cârciumi. 

Suprafaţa teritoriului comunei 

este de 1339 pog,, din cari: 

1100 pămint arabil și 139 hect. 
izlaz. 

Moșia Răcari, în “întindere de 

1120 pog. arabile, 1200 pog. 

„pădure și 320 pog. fineaţă, a- 
parține d-lui G. Glogoveanu. 

Prin S. com. trece câlea fe- 
rată ce are staţie în Răcari, la 
630 m. departe de sat, 

Calea naturală trece prin com., 
la S., pe o întindere de 3! kil. 

“Budgetul com. e la -venituri 
"de 2339,47 lei şi la cheltueli de 
2085,47 lei. 

Sunt 359 contribuabili 

Vite: 174 vite mari cornute, 

340 oi, 48 cai, 14 capre şi 8o 
porci. 5 |
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Răcari, stație de dr.-a..f., în jud, 

Dolj, pl. Jiul-d.-s., com. Răcari, 

pe linia Ciaiova-T.-Severin, pusă 
în circulație la 5 Ianuarie 1875. 

Se află între staţiile Coțofeni 
Cr ki) şi Filiași (6,4 kil.). 

Inălțimea d'asupra nivelului Mă- 

rii de 103.64. Venitul acestei 

stații pe anul 1896 a fost de 
22286 lei și 47 bani. 

Răcari, moșie particulară, în jud. 

Dolj, pl. Dumbrava-d.-s., com. 

Răcari, în întindere de 1120 

pog. arabile, cu venit anual de 

21890 lei. Aparține d-lui C. 
Glogoveanu. Are pădure, po: 

pulată cu ceri, goruni şi tufani. 

Răcari-de-]Jos, sat, în jud. Dolj, 
pl. Jiul-d.-s., com. Răcari. Are 

o populație de 432 suflete; o 

şcoală mixtă, ce funcționează 

din 1850. . 

Răcari-de-Sus, sa, în jud. Dolj, 
pl. Jiul-d.-s., com. Răcari, reșe- 
dința primăriei. Are o populaţie 
de 572 suflete, locuind în 161 
case, 

Răcăciuni, A/asă, în jud. Putna, 
compusă din 20 comune, 36 
cătune şi 1 tirg, 

1. Aadjudul-Woti, cu satul Ad- 
judul-Noi. 

2. Adjudul- Vechii, cu satele: 
Adjudul-Vechii și Șișcani, 

3, Anghelești, cu satul An. 
ghelești. 

4. Bila, cu satul Bilca. 
5. Bereşti, cu satul Bereşti. 
6. Borșani, cu satul Borșani. 
7. Burcioaia, cu satul Bur- 

cioaia. 

8. Copăcești, cu satele: Co. 
păcești și Slobozia. 

9. Cornăţelul, cu satele: Cor- 
nățelul, Lunca-Dochiei și Sa- 
tul-Noii, 

10, Cofofâneşti, cu satele: Co- 
țofănești și Tămășoaia.   

11. Cucova, cu satul Cucova. 

12. Drăgușani, cu satul Dră- 
gușani. 

13. Afîndrișca, cu satul Min- 
drișca. 

14. Orbeni, cu satele: "Orbe- 

ni-d.-j. și Orbeni-d.s. 

15. Pănceşii, cu satele: Fin- 
finele, Păncești și Tirgul- Păn- 

cești, 

16. Parava, cu satele: Pa- 

rava şi Teiușul. 

17. Sasculul, cu satele: Băl- 

cuța, Conţeşti, Fabrica Zaharină, 

Fintinele, Sascutul, Schineni și 

Valea-Nacului. 

18. Scurta, cu satul Scurta. 

19. Urecheşti, cu satele: Ure- 
chești-d.-j. şi Urecheşti-d.-s. 

20. Valea-Seacă, cu satul Va: 
lea-Seacă, 

Are o populație de 5055 fa- 
milii, saii 19581 suflete; 32 bi- 
serici, din cari 17. parohiale și 
I5 filiale. 

După noua împărțire a pa- 
rohiilor, pl. Răcăciuni cuprinde 
17 „Parohii: 

I. Adjudul-Noii (com. Adju- 
dul-Noi), cu 3 biserici, din cari 
1 parohială cu hramul Sf, Du- 
mitru și 1 filială, cu hramul 
Adormirea, ambele în căt, Ad- 
judul-Noă și 1 filială, cu hra- 
mul S-ţii Voevoză, în Burcioaia, 

2. Adjudul-Vechiii (com. Ad. 
judul: Vechiii), cu 1 biserică pa- 
rohială cu hramul Sf. Nicolae, 

în căt. Adjudul-Vechiii. 
3. Bilca (com. Bilca), cu 2 

biserici, din care 1 parohială, 
cu hramul Sf. Nicolae, în căt. 
Bilca și 1 filială, cu hramul Sf, 
Gheorghe, în Coţofenești. 

4. Borșani (com, Borșani), cu 
1 biserică parohială, cu hramul 
Pogorirea S-tului Duh, în căt, 
Borșani, 

5. Berești (com. Bereşti), cu 
1 biserică parohială cu hramul 
Sf. Pantelimon în căt. Bereşti. 

6. Copăcești (com. Copăcești)   

cu 2 biserici, din care 1 paro- 

hială, cu hramul Sf. Nicolae, în 

căt. Copăcești și 1 filială, cu 

hramul Sf. Gheorghe, î în Anghe- 

leşti, 

7. Curnăţelul (com. Cornăţe- 

lul) cu. 2. biserici, din care 1 

parohială, cu hramul S-ţii Voe- 
vozi, în căt. Cornăţelul și 1 fili- 

ală, cu hramul Sf." Nicolae, în 

Lunca-Dochiei. 

8. Cucova (com.. Cucova), cu 
1 biserică parohială, cu hramul 
Adormirea, în căt. Cucova. 

9. Drăguşani (com. Drăgu- 
șani), cu I biserică parohială, 

cu hramul S-ţii Voevozi -și 1 
filială, cu hramul Sf. Nicolae, 
ambele în căt. Drăgușani. 

10. Mindrișca (comuna Min- 
drişca), avind 1 biserică paro: 
hială, cu hramul Sf, Nicolae, în 
căt. Mindrișca, 

11. Orbeni (com. Orbeni), 
avind 3 biserici, din care 1 pă- 
rohială, cu hramul S-ţii Voevozi 
şi 1 filială, cu hramul Sf. .Nj- 
colae, ambele în Orbeni-d.-s. şi 
1 filială, cu hramul Sf. Nicolae, 
în Orbeni-d.-j. 

12. Pănceşti (com. Pănceşti), 
cu 1 biserică parohială, cu .hra- 

„„niul Sf. Nicolae, în căt. Pănceşti. 
13. Parava (com. Parava), cu 

2 biserici, din care 1 parohială, 
cu hramul S-ţii Voevozi, în că- 
tunul Parava și 1 filială, cu hra- 
mul Adormirea, în Teiușul. 

14. Sascutul (com. Sascutul), 
„cu 3 biserici, din care 1 paro- 
hială, cu hramul Adormirea în 

căt. Sascut şi 2 filiale, din care: 
1, cu hramul S-ţii Ippăraţi, în 
Conţeşti şi 1, cu hramul Sf. Ni- 
colae, în Sascut. 

15. Scurta (com. Scurta), cu 
3 biserici, din care 1 parohială, 
cu hramul Sf. Nicolae şi 1 fili- 
ală, cu hramul Şf. Dumitru, am- 
bele în căt. Scurta și 1 filială, 
cu hramul Adormirea, în Cioaca. 

16. Urecheşti (com. Urech eşti),
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„cu 2 biserici, 1 parohială, cu 
hramul Buna-Vestire, în căt. Ure- 
cheşti şi 1 filială, cu hramul S ţii 
Voevozi, în Slobozia (din com. 
Copăcești). - 

* 17. Valea-Seacă (com. Va. 
lea-Seacă), cu 2: biserici, 1 pa- 

„rohială, cu hramul S-ţii Voevozi 
și 1 filială, tot cu acelaşi hram, 
ambele în căt. Valea-Seacă, 
„ Sunt 16 şcoli mixte, (1899— 
900) frecuentate de 1024 copil. 

Răcăciuni, „com. rur., jud. Ba- 
căi, pl. Bistriţa-d.-j., situată Ia 
limita spre jud. Putna, în dreapta 
Siretului. Este alcătuită din ş 
cătune: Răcăciuni, reședința, 

Gişteni, 'Teiuşul, Satul-Noi și 

Berindeşti,. 

Moșia a fost din vechime a 

„Domnului Moldovei Gheorghiţă 

Ștefan, apoi a postelnicului Ion 

Canta... Satul ce poartă numele 

acestei comune mai este Şi lo- 

„cul originar strămoșesc al Dom- 

„nului Gheorghiţă Ștefan, și aci 
S'aii întrupat mai multe fapte 

istorice (vezi Răcăciuni, . sat). 

Se mărginește la N. cu com. 
-Răcătăul, de care se desparte 

prin riul Siretul și cu com. 
Cleja; la S$., cu com. Parava 

(ud. Putna); la E., cu com. 
" Pănceşti şi la V., cu comunele 

„Fundul - Răcăciuni și . Gropile. 

" Este parcursă în direcţia de V. 
și E. de piriul Răcăciuni și 

brăzdată de dealurile Delureni 
şi Teiușul. 

. Are o populaţie de 2201 su- 

fete; o școală mixtă, înfiinţată 
la: 1865 în satul Răcăciuni, fre- 

cuentată de 55 copii și alta, 

tot mixtă, în Gişteni, cu 13 co- 

pii; 3 biserici, din care una 

catolică; 15 cîrciumi; 4 mori, 

3 de apă şi una cu aburi. 

Teritoriul comunei are o în- 

tindere de 5023 hect. Pădurile: 

La-Gropi, Fundul-Gișteni, Fun- 

dul-Răcăciuni, etc., ocupă 1700   
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hect. și aparţin la | mai mulți 
„proprietari. 

„Viile ocupă 102 hect. 
In satul Răcăciuni sunt 5 

căldări de fabricat rachiii. 
Vite: 180 cai, 1134 vite mari 

cornute, 337 porci, 1176 oi și 
80 capre. 

Stupi de albine sunt 120. 
Teritoriul : comunei e stră- 

bătut de calea naţională Bucu. 
rești-Roman și de calea ferată 
care trece pe la stația Răcă- 
ciuni, situată la E. de satul cu 
același nume. 

Budgetul com. e la venituri 
de lei 16017, bani 42 și la 
cheltueli de lei 6615, bani 3o. 

Distanţele: la Bacăi, capitala 
districtului, 29 kil.; la Valea- 
Seacă, reședința plăşei, 18 kil.; 
la com. Păncești, 8 kil.; la com. 
Fundul-Răcăciuni, 11 kil.; la 
com. Cleja, 15 kil.; la com. 
Gropile, 11 kil. și la com. Ră- 
cătăul, 8 kil. 

Răcăciuni, sat, jud. Bacăii, pl. 
Bistrița-d.-j., reședința com. cu 
același nume, situat pe stînga 
pîriului Răcăciuni, aproape de 

„ confluența lui cu Siretul. 
Are o populație de 1397 su- 

flete; o școală mixtă; 2 bi- 
serică, din care una catolică 
și una ortodoxă, fondată la 
1852, de către defunctul Vasile 
Sturdza ; 12 cîrciumi. 

Vite: go cai, 575 vite mari 
cornute, 137 porci și 10 capre. 

In acest sat care se mai nu- 
mea Rencheşul sau Rencheci, 
s'a născut Gheorghe sai Gheor- 
ghiţă-Ștefan din familia Ceau- 

„ reştilor, fiul lui Dumitrașcu sati 
Dumitru Ștefan (Miron Costin, 
Cogălniceanu, «Letopiseţul Mol- 
dovei», tom. Î, ediţia II, pag. 

322). 
La 1653, Gheorghiţă-Stefan 

s'a așezat în satul Răcăciuni cu 
oastea ce o căpătase de la   

Matei-Vodă, ca să alunge din 
„noii de pe tronul Moldovei pe 
Vasile-Lupu, și aștepta ajutor 
de la Racoți II din Ardeal. 

De aci a trimis Gheorghiţă- 
Ştefan pe Miron Costin, pe la 
Sfirșitul anului 1656, în Țara 
Muntenească, ca să întrebe - pe 
Constantin - Vodă, ce răspuns 
vor da Sultanului, care "i între- 
base prin Aga, anume Urzum.- 
Ali-Bei, dacă se vor apuca sa 

„ meargă amindoi asupra lui Ra- 
coți cu oști, să facă slujba a- 
ceasta împărăției, să se cură- 
țească de faptele lor și de a- 
mestecături ce avusese cu Ra- 
coți. Ştefan și Constantin-Vodă 
se aliase cu Racoți . II, care 

„ din îndemnul regelui Carol X 
Gustav, plecase asupra Poloniei 
(eLetop. Moldovei», tom. 1). 

Răcăciuni, stație de dr.-d..7., jud. 
Bacău, pl. Bistrița-d.-j. com. 

„Răcăciuni, pe linia Mărășești- 
Bacăii, pusă în circulație la 13 
Septembrie 1872. Se află între 
stațiile Negri (6,8 kil.) :și Fa- 
raoni (7,9 kil.), Inălțimea d'a- 
supra nivelului Mării de 1192.04. 
Venitul acestei stații pe anul 
1896 a fost de 111563 lei, 93 
bani, 

Răcăciuni, moșie, jud. -Bacăii, 
pl. Bistrița-d.-j., com. Răcăciuni, 
cu mai multe părți. 

AAN 
Răcăciuni, firii, ina, Bacăii, pl. 

Bistrița-d.-j., și jud. Putna. Izvo- 

reşte din locul numit. Limbari, 

străbate comunele: Fundul-Ră- 

căciuni şi Răcăciuni de la V. 

spre E., scăldînd satele care 
le compune, formează limita 
între jud. Bacăii și Putna și se 

varsă în Siretul, pe malul drept, 
după ce se îngroașă pe dreapta 
cu piriiaşele: Fundul-Răcăciuni 

şi Gișteni, iar pe stinga cu Că- 
prianul.
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Răcânei, saţ, în jud. Mehedinţi, 

plaiul Cloșani, com. rur. Glogova. 

"Locuitorii pe lîngă agricultură 
se mai ocupă și cu facerea oa- 

lelor. 

Răcărelul, fost sat, jud. Dolj, pl. 
Jiul-d.-s., com. Răcari, 

Răcătăul, com. rur., jud. Bacăi, 

pl. Siretul-d.-j., situată în stînga 

Siretului și în regiunea șesului 

acestui riii, în valea Răcătăul,. 

Este alcătuită din 5 căt.: Răcă- 

tăul sai Răcătăul-Răzeși, .reșe- 

dința, Gura - Răcătăului, Slobo-' 
zia-Răcătăul, Bizga și Răcea, 

Se mărginește la N. cu com. 

Gioseni; la S., cu com. Păncești; 

la E., cu com. Petreşti și la V,, 

cu com. Cleja și Răcăciuni, de 

care se desparte prin riul Siretul. 

Pe teritoriul com. şerpuesc 

piriul Răcătăul şi cursul inferior 

al piriiașului Corniţelul. Dealuri 

sunt: al Mazililor, Șoimul și 
Zdrobişul. 

Are o populație de 936 su- 

fete; o şcoală mixtă, în satul 

Răcătăul; 3 biserici, cîte una în 

satele Răcătăul și Răcea, deser- 

vite de 2 preoți și 2 cîntăreţi; 
7 circiumi; 2 mori de apă. 

„După legea rurală din 1864 

s'aii improprietărit 62 locuitori 

cu 155 fălci și 40 prăjini în ţa: 
rină. 

Teritoriul com. are o întin- 

dere aproximativă de 1870 hect. 

Pădurile ocupă 380 hectare. Vii 

sunt pe o întindere de 31 hect. 
Vite: 67 cai, 314 vite mari 

cornute, 167 porci, 63 capre și 

667 oi. Stupi de albine sunt 7o. 

Teritoriul com. este străbă- 

tut de calea vecinală Leca-Gura- 

Răcătăului și de căi comunale, 

care unesc reședința com. cu 

cele-lalte sate. - 

Budgcetul com. e la venituri 

de lei 3037, bani $2 și-la chel- 

tucli, de lei 2567, bani 49.   
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Distanţele: la Bacăă, capitala 

districtului, 29 kil.; la com. Pă- 

rincea, reședința pl., 14 kil.; 

la com. Petrești, 9 kil.; la com. 

Răcăciuni, $ kil.; la com. Păn- 

cești, 7 kil.; la com. Gioseni, 

-6 Bil, 

Răcătăul, Răcătăul- Răzeşi, 
sait Dealul-Mazililor, saz, în 

jud. Bacăi, pl. Siretul-d.-j., și 

reşedinţa com. Răcătăul, situat 

pe malul drept al piriului și pe 

costișea Dealului-Mazililor. Are 

o populaţie de 234 suflete; o 

școală mixtă; o biserică, făcută 

de răzăși în 1643; o circiumă, 

Vite: 20 cai, 137 vite cor- 

nute, 55 porci şi 6 capre. 

Răcătăul, 7zoșie, în jud. Bacăii, 

pl. Siretul-d.-j., de pe teritoriul 
com. Răcătăul. 

Răcătăul, zii, în jud. Bacăă, 

pl. Siretul-d..j., care udă Valea- 

Răcătăului. Izvoreşte în locul nu- 

mit Riîvna, trece prin comunele 

Boţeşti, Leca, Milești, Părincea, 

Năneşti, Gioseni și Răcătăul, 

vărsîndu-se pe stinga Siretului 

la satul Gura-Răcătăului, după ce 

se ingroașă cu piriiașele Boţeşti 

şi Alexandroaia pe dreapta, și 

cu piratele Fineţul, Boţeşti, Un. 

gurenilor, Brustureţul, Bălănea- 

sa, Rabinilor și Corniţelul pe 
stînga. 

Are o lungime de 27 kil. şi 
750 metri, 

Răcătăul, za/e, în jud. Bacăii, 
pl. Siretul-d.-j., foarte viabilă şi 

roditoare, care se întinde pe 
teritoriele comunelor Botești, 

Leca, Milești, Părincea, Nănești, 

Gioseni și Răcătăul, 

Răcăuţi, saș, în jud. Bacăiă, pl. 

Trotușul, com. Onești, situat pe 

dreapta piriului Caşinului, mai 
sus de confluența acestui rii   

RĂCEA 

cu piriiașul Buciumul, la 4 kil. 

de satul Onești. Are o popula: 

ție de 3şo suflete; o biserică, 

deservită de 1 preot și 2 cîn- 
tăreți ; 2 circiumi, 

Vite: 18 cai, 246 vite 'mari 

cornute și 88 porci. 

Teritoriul cătunului purta în 

vechime numele de Malurile. 

Râcăuţul, zz0ș:e, în jud. Bacăii, 

pl. TYrotușul, com. Oneşti, a ră- 

zeșilor, fostă domnească, pe tim- 

pul lui Ștefan-cel-Mare, 

Răcăuţul sai Răcăuţi, ziriiaz, 

în jud. Bacăi, pl. Trotușul, com. 

Onești, care își are obirşia la 

locul numit al-Olarului, - curge 

pe teritoriul satului Răcăuţul și 

se varsă în Caşinul, pe dreapta, 

după ce s'a încărcat cu Buciumi. 

Răcea, sai Răcia, sa, în jud. 
Bacăii, pl. Siretul-d.-j., com. Gio- 

seni, situat pe malul sting al 
Siretului și pe valea Răcătăul, 

la 4 kil. 650 m. de satul Hor- 

geşti. 

Locuitorii posedă: 2 cai, 54 

vite mari cornute și 20 porci. 

Răcea sai Răcea-Răzeșşi, saș, 
în jud. Bacăii, pl. Siretul-d.-j., 

com. Răcătăul, situat pe malul 

sting al piriului Răcătăul, la 

confluența acestuia cu pîriiașul 

Coraiţelul și la 4 kil. 8oo m, 

"de satul Răcătăul, Are o popu- 

laţie de 190 sufiete; o biserică 

făcută de răzeși la 1846; 3 'cîr- 
ciumi, . 

Vite: 15 cai, 94 vite mari 

cornute şi 27 porci, 

Răcea, saz, în jud. 'Roman, pl. 

Fundul, com. Iucșești, spre N. - 

de satul Iucșești-d.-j, și la 3 kil, 

de el, pe malul stîng al riului 

Siretul. 

Are o populație de 213 locui- 

tori; o biserică de lemn.
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Satul e compus din două părți: 
Răcea-d.-j. şi Răcea-d.-s. 

Răcea, sat, în partea de E.a 

com. Tingujei, pl. Funduri, jud. 

Vaslui, situat între dealul Toaca 

şi Dealul-Petreştilor. Prin -mij- 

locul satului trece pîrîul Ră- 
cea. 

Are o suprafaţă de 429 hect., 

cu o populație de 251 suflete 

şi o biserică, 

Locuitorii posedă: 142 vite 

mari cornute, 100 oi, 27 cai 

și 30 rimători; 50 stupi cu al- 
bine. 

Răcea, /oc cu siliște, în jud, Ba- 
căi, pl. Siretul-d.-j., com. Gio- 

seni, lingă satul Răcea, unde a 

fost sat și biserică. care ai ars. 

Răcea, v47/ de deal, în jud. Ba- 

căă, pl. Siretul-d.-i., com. Gio- 

seni, situat în. apropierea satu- 

lui Gioseni, 

Răcea, deal, în jud. Bacăi, pl. 

Trotuşul, com. Jăvreni, ramificat 

din şira Ciortolomului. : 

Răcea, dea/, în jud. Fălciu, în 

„partea de V. a satului Novaci. 

Răcea, deal, în jud..Iași, pl. Bah- 

luiul, com. Birleşti, cu trei ra- 

mificări : Țintei, Vulturului şi 

Hinciul, pe care se află. moșia 

Totoești din stînga rîului Bah- 
luiul, 

Răcea, deal, pe teritoriul com. 

Buznea, pl. Cirligătura, jud. Iaşi. 

Răcea, ziriiaş, în jud. Bacău, pl. 

Trotușul, com. Jăvreni, care se 

scurge pe stinga Trotușului. Iz- 

vorește din muntele cu acelaşi 

nume, 

Răcea, piriiaș, în jud. Bacăi, pl. 

Siretul-d.-j., com. Leca, care iese 

Răcea, zirin, 
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din locul numit Rîpa-Beroaiei și, 
după ce trece pe lîngă satul 
Botești, se varsă în „Răcătăul, 

pe. stinga. 

Răcea, zirii,: în jud. Botoșani, 

curge prin valea Răcea, pe te- 
ritoriul comunelor Todireni şi 

Comindăreșşti, formează mai. mul- 

te iazuri -şi se varsă în Mile- 

tinul, 

în jud. Botoşani, 

izvorește. din locul numit:Dum- 

brava, dintre Deleni și Pirco- 

vaci, se varsă în stinga Bahlu- 

iului, spre S. de Pircovaci, com. 
Deleni. 

Răcea, zirii, izvoreşte din par- 
tea de N. a com. Moșna, pl. Po- 

doleai, jud. Fălciii, trece prin 

mijlocul satului și, mai în jos, 

spre E., la Podul Boerului, unin- 

du-se cu  piraiele Plopi şi. Cetă. 
țuea, ia numirea de piriul Moşna. 

Răcea, sai Novaci, zirîz, jud. 

- Fălciu, pl. Podoleni, com. Duda, 

ia naștere din izvoarele de la 

poalele dealului Răcea, curge 
de la V. spre E.-S.; în cursul 

săii trece prin satul Novaci, a- 

poi pe teritoriul com. Huși și 

se varsă în piriul Huşi. 

Răcea, zîrii, izvorește din dea- 

lul Stroești, jud. Suceava, și pri- 

mește în acest judeţ: Coada: 

“Girlei, Zoița, Budăile, Ciomizga 

şi Șipotul-Mare, pe stinga; apoi 

intră în jud. Iași, prin partea 

de N.V., trece în com. Băiceni, 

pe sub poalele dealului Cetățuia, 

primește la dreapta pîriul Mitocul 

şi izvorul Puturosul și, eșind din 

"com, trece în pl. Cirligătura, 
prin com. Siîrca, de unde îa nu- 

mele de piriul Sirca; curge apoi 

prin satele: Mădirjești, (unde 

” formează iazul Mădirjeşti), Sirca 

(unde formează iazul Sirca) și'n   
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urmă se varsă în piriul Bahlueţul 

în marginea de S. a comunei 
Siîrca. 

Răcea, zîrii, jud. Iaşi, izvoreşte 
din dealul Răcea, com. Miros- 

lava, pl. Stavnicul, și se varsă 
în ochiul din șesul Birca, 

Răcea, pârii, curge prin valea 
cu același nume de pe terito: 

riul com. Șipotele, pl. Bahluiul, 

jud. Iași, și se varsă în piriul 
Meletinul, 

Răcea, ziriiaș, în jud. Neamţu, 

com. Uscaţi, pl. de Sus-Mijlocul; 

izvoreşte. din dealurile Socii şi 

se varsă în dreptul satului Us- 

cai, pe partea stingă a Piriului- 

Vadului (afluente din dreapta 
piriului Valea-Albă), după .ce 

traversează șoseaua. județeană 

Girov-Tupilaţi, între kil. 25 —26. 

Răcea, piriiaş, ce izvorește la S. 

de satul Buciumi, com. Chilile, 

jud. Roman, curge de la N. 
spre S. şi se varsă în pîriul Cre- 

. ţoaia, pe dreapta, în apropiere 

de satul Pădureni. 

Răcea, zîriiaş, ce: curge prin 

pl. Fundul, com. lucșești, jud. 

Roman, udă satul Răcea şi se 

- varsă în rîul Siretul, de a stînga. 

Răcea, zrîi, în jud. Suceava, 

izvoreşte din dealul cu același 

nume și se varsă în iezerul Un- 

ceşti. 

Răcea, fîriiaș, jud. Teleorman, 

format din izvoare, curge prin 

com. Netoţi și se varsă în pi- 
- „rîul Teleormănelul, 

Răcea, zirii, izvorește de sub 

“Dealul-Hirbului, com. Ruda-Ra- 

faila, jud. Vasluiii, curge prin 

valea cu același nume şi se varsă 

în pîriul Stemnicul.
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Răcea, /irîă, izvoreşte de sub 

dealul Tufeşti, jud. Vasluii, pl. 

Mijlocul, com. Bodești, trece 

de-a lungul satului Mircești, unde 

are malurile foarte înalte, iese 

prin partea de S. a satului și, 

cotind spre E., trece prin. Șesul- 

Mare și se varsă în piriul' Cu- 
țigna. 

Răcea, va/e, ce se întinde din par- 
tea 'de S.-V. a com. Todireni și 

Comîndăreşti, jud. Botoșani, în 

valea Meletinului, com. Șipotele, 

jud. lași. 

Răcea, va/e, ce se intinde spre 

dealurile Scaiul şi Răcea, com. 

Buznea, pl. Cîrligătura, jud. Iași, 

Răcea-de-Jos, parte din satul 

„*Răcea, pl. Fundul, com. Iuc- 

șeşti, jud. Roman. 

Răcea-de-Sus, farte ainu satul 

Răcea, pl. Fundul, com. luc- 

şești, jud. Roman, 

Răceni, saz, făcînd parte din com. 

rur. Voinești, plaiul Dimboviţa, 
jud. Mușşcel, 

Are o populație de 590 lo- 
cuitori, din care 77 s'a împro- 

„ prietărit pe moșia d-lui Iancu Gr, 
"Angheleanu, la 1877. 

Biserica din căt., cu hramul 
Sf. Treime, s'a fondat la anul 
1802 de ctitori! popa Nica și 

“alții, 

Răceni, /ru/ de moşie, nelocuit, 
jud. Vlașca, pe proprietatea Pa- 
raipani, com. Arsache. 

Răchicioasa, /ac, jud. Dolj, pl. 
Jiul-de-Sus, com. Scăeşti, în N. 
E. com. Are scurgere în rîul Jiul. 

Răchita, com. rur., jud. Dolj, pl. 

Dumbrava-d.-s., la 28 kil. de 

Craiova şi la 15 kil. de reședința 

plășei, com. Șopotul, situată pe   
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dealul Vilaia și pe ambele ma- 

luri ale piriului Valea-Vilcomul. 

Se învecinește la N. cu com. 

Brabova; la S., cu com. Moșna 

şi Căciulăteşti; la E., cu com. 

Pleșoiul și la V., cu com. Seaca 

şi Moșna.. 

Limita liniei de N. este for- 

mată de dealul Vilaia, 

- Limita liniei de S. este for. 

mată de șoseaua județeană Brea- 

sta-Cleanovul, ce unește jud. Dolj 

cu jud. Mehedinţi. . 

Limita liniei de E. este for- 
„mată de moșia statului Cerul 

saii Lemnul. 

Limita liniei de V. este for. 

mată de movila de hotar Bășica, 

unde se învecinesc moșiile Vil- 

comul, Brabova, Seaca şi Moșna. 

Terenul com. este accidentat 

de valea Vilcomului şi de dealul 

Vilaia, care are o inălțime de 
40—50 metri. : 

Este udată de pîrtul Leamna, 

ce izvorește pe teritoriul acestei 

comune, curge prin valea Vil- 

comul pănă la eşirea sa din co- 

mună. Tot aici se află o baltă, 

numită Răchita, 

In comună se găsesc 8 cruci, 
I izvor şi 16 fintini. 

In anul 1875, Răchita făcea 
„parte ca cătun din com. Moșna; 

azi se compune dintr'un singur 
cătun, Răchita, 

Are o populaţie de 1075 su- 
flete; o biserică, cu hramul Sf, 

Nicolae, zidită în anul 1867 de 

„locuitori, deservită de un preot 
şi un cîntăreţ; o.școală mixtă, 

frecuentată de 35 copii. 

După legea rurală din 1864 

sunt 159 împroprietăriți, iar după 
“cea din 1879 sunt 8 insurăţei. 

Suprafaţa teritoriului com. 
este de 2863 pogoane, din care: 

2563 pog. arabile, 100 pog. fi- 
neaţă şi 200 pog. izlaz. 

Moşiile de pe teritoriul comu- 
nal sunt: Vilcomul, Florarul și 

Ştubeiul. Aceste 3 moșii apar-   
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țineaii numai statului pănă la 

1864; azi aparţin atît statului 

cit și locuitorilor. Din Vilcomul, 

Floran şi Floranul i-a rămas 

389 hect. Suprafaţa vindută este 
de 1228 hect. Venitul aproxi- 

mativ este de 25630 lei. 

Viile se găsesc pe moșia Vil- 
comul, în întindere de 162 pog.; 

aparțin locuitorilor și daii vin 
negru, 

Pe moșia Vilcomul sunt stîne 

unde se fabrică brînză de oi. 

In comună se află o cîreiumă 
şi o brașovenie. . 

Căile de comunicaţie ce stră- 

bat comuna sunt: şoseaua ju- - 

deţeană  Breasta-Cleanovul ce 
trece chiar pe limita de S. a 

„: comunei, avind o lungime de 
35 kil., din această comună pănă 

la Craiova, Patru căi vecinale: 

spre N. la Brabova, pe o lun: 
gime de 3 kil.; alta spre S,, 

lungă de 4 kil.; a treia spre E. 

către Plosca, lungă de 6 kil. şi 

a patra spre V, către Moșna, 

lungă de 3 kil. 

* Budgetul com. e la venituri 

de 2377,03 lei şi la cheltuel;, 
de 1735 lei. 

Răchita, sa, jud. Dolj, pl. Dum- 

brava-d.-s., com. Seaca, cu 498 
suflete și 119 case, 

Are o biserică de birne ne- 

-„ tencuite, cu hramul Mucenica 

Varvara, 

Răchita, saș, jud. Dolj, pl. Dum- 

brava-d.-s., formînd com. Ră- 

chita, (V. a. n.). 

Răchita, fost sat, jud. Dolj, pl. 
Dumbrava-d.-s., com. Brabova: 

Răchita, moșie particulară, jud, 

Dolj, pl. Dumbrava-d.-s.,. com. 

Seaca, pe care se găsește o 
moară cu aburi. 

Răchita, pirîz, jud. Iași, izvo-
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rește din hotarul satului Za. 
horna, com. Tăutești, curge prin 

„Satul Epureni, com. Rădiul-Mi- 
tropoliei, pl. Capoul, și în partea 
de N. a satului, se varsă în 

.. Jijia, 

Răchitaşul; munte, pe-teritoriul” 
„com. Cimpurile, jud. Putna; pe 
el se află localitatea numită Co- 

- moara-lui-Bucur, . unde este și 
un mare șipot. 

: Răchitaşul, Ziriiaş, jud. Putna, 
ce izvorește din munții Sovejei şi 
se varsă în Sosiţa. 

Răchiteni, cont. zur. în jud. Ro: 
man, pl. Moldova, spre N.-N.-E. 
de orașul Roman, la 17 kil. de 
el și la 18 kil. de reședința 
plășei. “Este aşezată pe șesul 
Siretului şi pe malul drept al 
lui, într'o pozițiune joasă, și e 
formată din satele: Răchiteni 
şi Ursărești (lugani-din-Vale), cu 
reședința comunei în satul Ră- 
chiteni. 
“Are o populaţie de 925 su- 

flete, compusă numai din Un- 
guri; o biserică catolică - şi o 
școală mixtă, frecuentată de 36 
elevi, 

Este legată : cu orașul Ro- 
„man prin șosea. | 

„Răchiteni, -saţ, în jud. Roman, 
pl. :Moldova, com. Răchiteni, 

-. spre N-N.-E. de orașul Roman, 
la 17 kil. de el și la 18 kil. de 
reşedinţa plășei,- pe malul drept 
al rîului Siretul. Este așezat în- | 

„tr'o pozițiune joasă. | 
Are o populație de 380 ]o- 

cuitori, compusă numai din Un- 
guri. | 

Este reședința com, - Răchi- 
teni. ” 

Se face aci bilciii la 13 Iunie. 
„Are o biserică catolică și o 
şcoală primară mixtă, frecuen- 
tată de 36 elevi. 

Răchiteni - Agiudeni, 

-  Vite: 

Răchitişul, 
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Este legat cu orașul Roman 
prin. şosea, 

Htoşte, 
fostă a statului, în com. Ră- 
chiteni, pl. Moldova, jud. Ro- 

man, o | 

Răchitişul, sat, ape din sec- 
țiile  Răchitișul-d.-s.. și . Răchi- 
tişul-d.-j., jud. “Bacău, RI Taz- 
lăul-d.- -s., com.. Nadișa, situat 
pe dealul cu același nume, la 
7 kii. de satul Nadișa (şcoală). 

Are.o populație de 457 su- 
flete; o biserică ortodoxă, cu 
un cintăreţ, clădită la '1860 de 
locuitori, și una catolică, „clă- 

_dită la 1865; 3 cîrciumi, 

7 cai, 282 vite mari 

cornute şi 12 porci, | 

Pe teritoriul cătunului se gă- 

sesc izvoare cu apă. sărată, 

inte, în ramura 

munţilor Pingăraţi, com. cu a- 

" celași nume, pl. Piatra-Muntele, 

jud. Neamţu. | 

Răchitișul, deal, jud. Bacăii, pl. 
Tazlăul.d.-s., com. Nadișa, de 

pe teritoriul satului Răchitișul, 

care face parte din șira dea: 

lurilor ce despart Tazlăul. Mare 
de Siretul, 

Răchitişul, pate, în jud. Su- 

ceava, com. Neagra Șarului, 

Răchitişul, moşie, “jua. Bacăi, 

pl. Tazlăul-d. -s. com. Nadișa, 

“despre care .T.. Codrescu în 
-<Uricarul» săii (vol, X, pag. 266), 

aduce-un document din 1820, 

care cuprinde plingerea răze- 

şilor moșiei Răchitișul către Di- 

- mitrie Sturdza, Vel Logofăt, 

cum că părintele Macarie, egu- 

- menul Sf. Mănăstiri Berzunţul, 

împreună cu 'răzeșii din Nă- 

soeşti ce ai moșie vecină cu a 

lor, li-ai luat moșia. 

Răchitna, -piriă,: 
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Răchitişul, . pîrîzaş, jud. Bacău, 

pl. -Bistriţa-d.-j., . com. Dealul- 
“Noi, care udă satul Iazul şi 

apoi se uneşte cu pîriul Tur- 

luiul, aproape de satul Pietricica. 

Răchitişul, za/e, jud. Bacăi, pl. 
- Bistrița-d,-j., com. Călugăra- 
„Mare, de pe marginea pădurei 
„Răcila.. N ae 

Răchitişăl, zârtă, jud, Suceava, 
„mic afluent al - piriului Haita 
(1200 m). m 

AA Răchitişul, ziriit, jud. Suceava, 
afluent al piriului: Suha-Mare. 

izvorește din 

“ pădurea - Săcături, jud. Iași, de 

la locul numit Poiana-Jorovlea, 
curge spre E. de satul Frumu- 

şelele, 'com, “ Păuşeşti, pl. Cir- 

ligătura, și 'se varsă în piriul 

Șacovătul, la Poiana- -Mănăstirei, 
„din jud. "Vasluiă. 

Răchitoasa, mănăstire, în jua. 

" Tecuciii, situată în “partea de N.- 

V.a satului cu acelaşi. * nume, 

: într'o vale frumoasă, și avînd 

la V.:și E. două dealuri .mari, 

acoperite cu păduri seculare. 

„Iată ce ne relatează. defunctul 

episcop Melchisedec, relativ la 
„această mănăstire, în «Notiţe i is- 
"torice și archeologice» :: 

«La finele veacului al XVII-lea, 

"marele clucer Janaki a făcut la 

. Răchitoasa o biserică “mică de 

lemn de stejar, . care “există Și 

astă-zi lingă .mănăstire, servind 

de biserică a cimitirului sătesc. 

In” anul! 1867, fiul boerului 

Ianaki, marele spătar Ilie lanaki, 

și cu soția sa Tofana sai Teo- 

fana, fiica marelui vornic Ioan. 

Racoviţă şi: sora - Domnitorului 

“ Mihaiă Racoviţă, a zidit mănăs- 
” tirea actuală și a înzestrat-o cu 

moşii și cu tot ce trebue unei 

mănăstiri.» : :
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Această ctitorie se vede atit 

din inscripţia ce este pe pere- 

tele din afară al bisericei în 

partea de S,, cit şi prin testa- 

mentul pe care îl vom  repro- 
duce, 

Inscripţia sună astfel: 

In zilele luY Ion: Antioch Constantin 

Voivod, zidit-a această biserică dumnealuY 

Ilie vel stolnic, cu giupineasa dumisale 

Teofana. — Hramul Adormirea Maice! 

Domnului, Anul 7206 și 1697, Oct. 24, 

In această inscripție, se arată 

amîndouă datele, şi tot-odată 

se vede lămurit că autorul ia- 

scripției începea anul de la 1 

Septembrie, căci ca să dobîn- 
dim anul de la Christos, trebue 

să scădem 5509 din 7206. 

Iată și testamentul spătarului 
Ilie Ianaki: 

Mie Tanaki vel Spătarii şi cu soţia 

mea “lcofana, fata lu! Ioan Racoviţă, ce 

aii fost vornic mare, facem ştire tuturor 

cul se cade a ști, pentru o bisericuţă, 

care din munca şi osteneala noastră am 

fâcut-o de peatră, unde întîi! și din în- 

ceput aii descălecat și aii făcut biserică 

de lemn tatăl meii Ianaki, ce a fost clu- 

cer mare. Acum în urma părintelu nos- 

tru, miluindu-ne Dumnezeii, no! am mat 

zidit: unu pentru fuc, alta pentru traii; 

că lemnul petrece viața ma! scurtă, iar 

piatra viaţa ma! lungă. Deci avind not 

şi un cucon din trupul nostru, anume 

Gavriil, carele îl lisim să fie slugă și 

paznic bisericet aceștia ce-l numele RX- 

” chitoasa, și hramul Adormirea Maicel Pre- 

cista, ce este la ţinutul “Tecuciulut, pe 

0 despărţitură a Zeletinulut. Cum și not pe 

urma părintelul nostru cu acele ce s'aii 

cuvenit am făcut, aşa şi el, în urma noas- 

iră şi după a noastră viaţă, să facă şi 
să întărească, şi pe orl-ce moşie s'ar în- 
timpla de ale noastre, să are plugurile 
mănăstirel, nimenea zeciuială si nu ia. 
Şi încă şi eii am socotit din moșiile mele 
şi am dat sînte! mănăstirt satul Motă- 
șeşti, ce'f la ţinutul Tecuciuluy, pe apa 
BirladuluY; însă la vadul moref ce este 
în Birlad, să nu se aibă treabă; căcr 
este în hotarul Seseştilor vadul moare! 

şi este a Seseştilor,., 

De sar prileji fiulul nostru Gavriil 
moarte, şi să nu aibă feciori să-i rimie 
în urma lul, la moșiile mele ce's de pe 
tatăl meii, să n'aibă treabă ruda mea de 
pe tatăl ineit a se amesteca. Așişderea și   
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moșiile cele de pe maica mea, să n'aibă 

treabă ruda mea de pe maică a se a- 

mesteca. Aşişderea şi pe moşiile ce am 

cumpărat eii în viața mea, iarăşi nime 

să nu se amestece, Aşişderea și la mo- 

şiile soţie! mele, a Tofanel, ce va fi 

partea mea, să n'aibă treabă fraţit sati 

rudele mele, Şi cînd ne-ar pedepsi Dum- 

nezeii cu aceasta ma! sus pomenită, toate 

moşiile noastre să fie a sîntef mănăstiri 

a Răchitoasel; că aceea ne rămîne de 

aici fecioară. lar cine s'ar amesteca a 

ue strica a noastră tocmeală şi așezare 

ce am făcut, să fie triclet şi proclet afu- 

risit. Așişderea şi pe toate casele mele 

pun epitrop pe soția 'Pofana, să aibă a 

o asculta pină va fi și ea vie. Aşisderea 

şi din odoare și alte ale caset agoniselY 

iarăşt toate să fie pe seama soţie! mele 

Tofana, ca să aibi a griji sufletul meii 

şi al el, şi a istovi zidul la Mănăstire, 

şi un rînd, donă, saii cite a putea, să 

fie nevoitoare să facă chili! de piatră, 

vrind Dumnezeii şi dindu-i putinţa, Iar 

rudele mele la nimica să nu se amestece, 

căci fecior las pe Mănăstire. Iar pe 'To- 

fana și pe copilul şi casa mea o las pe 

ajutorul Mărie! sale Michaiii Voevod, să 

le poarte de grije şi sintet Mănăstiri tij, 

Şi pentru ca bună şi credincioasă să fie 

această diată a mea, am iscălit și ei şi 

soţia mea Tofana. Insă și soţia mea To- 

fana să nu se mirite în urma mea, ci 

cu cinste să petreacă ca şi alte jupînese 
deosebit pentru cinstea caset ce este. 

lar cine ar eși dintr'această așezare și 

tocmeală cum și ma! sus am zis, să fie 

blestemat de Domnul Dumnezeii şi de 

toţi amin. Şi eii singur cu mina mea am 

scris, Leat, 7212 Maii, 16, 

Subscrișit: Ilie Ianaki vel spătariă. 
Tofana spităreasă, 

După moartea lui Ilie Ia- 

naki, Epitropia închină biserica 

şi averea ci mănăstirei Vatoped 

de la muntele Athos. Aceasta 

se constată din actul boerilor 

din 7237==1729, Ghenarie 10. 

Cu două zile înainte, Gri- 

gorie Ghica le dă un hrisov 
prin care aprobă hotărîrea lor. 

In 1742, Octombrie 26, ad- 

ministrația mănăstirei Vatoped 
ia și de la Mihaiii Racoviţă, 

care era Domn în Muntenia, și 

de la fratele 'Tofanei, un alt 

hrisov de întărire, 

Această mănăstire a fost dă-   
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rîmată de un cutremur în 1739, 

Maii 31. 

Biserica actuală s'a reparat 

de Egumenul Daniil. Ea este 

frumos zugrăvită; catapeteazma 

e sculptată și poleită cu aur. 

Pe peretele despre V. sunt 

"zugrăviți ctitorii în mărime na- 

turală: în partea dreapta, Ilie 

Spătarul, soţia sa Tofana şi 

fiul lor Gavril, în costumul lor 

boeresc, tatăl și fiul cu îșlice; 
la stinga, Ianachi Clucerul, ta- 

tăl lui” Ilie, Mihaiă Racoviţă, 

Nicolai Mavrocordat şi Grigori 

Ghica. In rînd cu dinșii sunt 

zugrăviți: împărații bizantini, Ar- 

cadie, ctitorul. mănăstirei Vato- 

ped, și Teodosie-cel-Mare. 

In păretele despre N. al bi- 

sericei este cripta cu mormîn- 

tul ctitorilor. Deasupra mor- 

mintului e o piatră cu urmă- 

toarea inscripție rominească: 

Să se ştie că aici sub această piatră 

este îngropat dumnealui Ilie vel spătar 

sin lanake vel clucer și dimpreună şi 

fiul dumisale Gavril sin Ilie (an. 7243 

Maiii 26). Așisderea și dumneael Tofana 

spătăroae s'aii săvirşit (an. 7235 April 

19), Şi s'aii săpat în zilele Egumenului 

Neofit (anul 7245 Noembre 20). Ă 

Sunt încă două mici pietre 

mormiîntale izolate, una în bi- 

serica mare, alta în biserica cea 

vechile de lemn. 

De: pe forma lor mică se 
vede că ele ai fost .puse pe 

morminte . de prunci aj ctito- 

rilor şi familiei lor. 

Pe cea d'intii se citește acest 

epitaf: 

Această piatră o aii înfrumusețat dum- 

nealut Jane Mare S:olnic cuconilor săr 

Alexandru şi Sata (a. 7297=—=1699, Maiii 
31). 

Pe a doua piatră este epi- 
taful următor: 

«Această piatră o aii ficut şio ati 
făcut și o aii înfrumusețat giupăneasa 
Anna, Mare Vorniceasă fiuluY săi Irimie
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în zilele lui Ioan Duca Voerod (anul 
71S85=1630),. 

Aci s'a păstrat o frumoasă 
colecție de cărți slavonești, ma- 
nuscrise şi „tipărituri grecești 
şi romînești, 

Intre manuscrisele slavone 
sunt: Minee lunare: și obștești, 
sbornice de predici de ale sîn- 
ților părinți, Tetravanghele, psal- 
tire, Theologia lui Damaskin, 
etc. , 

Iată cele mai importante: 
1. Mineiul slavon manuscris, 

în care se spune că s'a scris 
în anul 7074=—1556 de Mo- 
nahul Macarie, în zilele lui 
Alexandru Voevod Lăpușnea- 
nul. 

2, O Evanghelie slavonă, ti- 
părită în Liov, în anul de la 
zidirea lumei 7152, iar de la 
naşterea lui Christos anul 1644, 
Mai 25. 

3. Noul testament, în folio ti- 
părit în Ardeal, sub George Ra- 
coţi, craiul Ardealului. Fără fron- 
tispiciii. Se începe cu o prefață 
dedicată către craiul Racoți și 
tipărită în Belgrad în anul 1648. 
"4. Psaltirea romînă tradusă 
din Evreește,.tot.în Transivania 
sub craiul Racoți, N'are fron- 
tispicii, nici sfirșit, 

Afară de cele indispensabile 
serviciului, obiecte de valoare 
Mănăstirea nu posedă, căci în 
timpul secularizărei cel din urmă 

egumen grec a transportat peste 

Dunăre toate argintăriile şi alte 

obiecte de valoare ce manăs- 
tirea le poseda. 

De la anul 1872, chiliile din 

curtea Mănăstirei ai fost trans- 
formate în azil de infirmi, pus 
sub conducerea statului. 

Răchitoasa, com. rur., în jud. 

Tecuciii, pl. Zeletinul, compusă 

din 4 cătune: Bărcana, Fundă- 

tura, Gunoaia şi Răchitoasa. 

E situată pe valea Zeletinului, 

656940. Aarele Dicţionar Geografic. Vul, Y, 
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la V. şi la 70 kil. spre N. de ca- 
pitala judeţului, 

Are o populație de 446 fa: 
milii, sai 1605 suflete, locuind 
în 420 case și 10 bordee; 2 
biserici, una în satul Răchitoasa, 
mănăstirea, şi cea-laltă în satul 

Gunoaia, deservite de 3 preoți 
și 4 cîntăreţi; o şcoală înființată 
în 1864 şi frecuentată de 62 
copii. 

Vite: 300 boi, 380 vaci, 60 
cai și 1325 oi. 

Sunt 220 stupi cu albine.. 
Locuitorii parte sunt împro- 

prietăriţi prin legea rurală din 

1864, parte vechi răzeși. 
Teritoriul com. este de 5636 

-_hect. și 22 arii, din care 1013 
hect., 63 arii cultivabile. 

Prin com. trece şoseaua ve: 

cinală ce merge pe valea rîului 
Zeletinul, ducînd în com. Buda, 

spre Coloneşti. 
Budgetul com. se urcă la 4718 

lei. 
E străbătută prin centru de 

Valea-Răchitoasa şi udată în par- 
tea de E. de riul Zeletinul, ce 
curge în direcție N.-S. 

Se mărginește la N. cu com. 
Burdusaci, la E. cu Valea-Ze- 
letinului, jud. Tutova, şi la N. 

cu com. Stănișești și Crăești. 

Răchitoasa, saz, făcînd parte din 

com. rur. cu același nume, pl, 

Zeletinul, jud. Tecuciiă. 

E aşezat pe valea cu același 
nume, între 2 dealuri şi stră- 

bătut de pirîul Răchitoasa. 

Are o populaţie de 182 fa- 

milii, sai 552 suflete, care lo- 

cuesc în 170 case și 2 bordee. 

Spre N.-V., pe vale, se află 
mănăstirea. Răchitoasa. 

Aici e reședința com, şi o 

școală frecuentată de 62 copii. 

Satul are o vechime cam de 
200 ani și este înființat de o 

familie, numită Alexe, venită din 

Bucovina.   
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Răchitoasa, zăzure, în jud. Te- 
cuciii, situată la E. de satul cu 

același nume; se întinde pănă 
în com. Burdusaci. 

Răchitoasa, zirîz, în jud. Te- 
cucii ; izvorește din fundul văii 

Răchitoasa, trece prin satul Fun- 
dătura și prin mijlocul satului 
Răchitoasa și se varsă în riul 
Zeletinul, pe partea dreaptă, în 
faţa satului. 

Răchitosul, zzzire dată locului 
__Ze care se află situat satul Plă- 

cințeni, com. Giurgioana, jud. 
Tecuciii, 

Răchitosul, toşie a statului, fostă 

a mănăstirei Răchitoasa. Pe a- 

ceastă moşie se află satul Gri- 

vița, com. Călmăţuiul, pl. Bir- 
ladul, jud. Tecuci. 

Răchiţi, saz, pe valea piriului 

Sicna, în centrul com. Popouţi, 

pl. Tirgul, jud. Botoşani, cu o 
suprafaţă de 479 hect. şi o po- 
pulație de 125 familii, sai ş1o 
suflete. 

Are o biserică, deservită de 

I preot și 1 cintăreț; o școală 
mixtă, condusă de 1 învățător 
şi frecuentată de 43 copil; o 
moară de apă la iazul de Ră- 
chiți ; 2 cîrciumi, 

locuitorii posedă: 187 boi şi 

vaci, 58 cai, 198 oi și 44 porci; 

15 stupi. 

Răchiți. Vezi Poiana-Răchiţii, sat, 

în com. Galul. 

Răchiţile, căzu, al com. Run- 

cul, plaiul Vulcan, jud. Gorj, 
spre S. de com,, situat pe șes. 

Are o suprafață de 200 hect., 

din care 152 hect, arabile, 8 

hect. pădure, 40 hect. vie, fi- 

neţe și livezi de pruni; o po- 

pulație de 33 familii, sai 145 
suflete; o biserică! de zid, fă- 
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cută de Andronachi Ciuchi Cal- 

foglu, în 1859, cu 7 turle și ş 

clopote, deservită de 1 preat și 

1 cîintăreț. 

L.ocuitorii posedă: 20 pluguri, 

20 care cu boi, 2 căruţe cu cai; 

120 vite mari cornute, 210 oi, 

195 capre, 12 cai și 200 porci. 

Este udat de apa Sohodolul 
ce trece în apropiere. 

Comunicaţia în cătun se face 
prin șosele comunale și prin 

șoseaua vecinală ce trece prin 

comună. 

In cătun se găsesc: 1 cuptor 

de var; 4 mori și 1 piuă pe 

apa Sohodolul și 5 fîntîni. 

Afară de agricultură, locuitorii 

se mai ocupă și cu lemnăria, 

prăștila și fabricarea de var. 

Răchiţile, pădure de sălcii și 

plop, în jud. Ialomiţa, pl. Ialo- 

mița-Balta, teritoriul com. Re- 

viga. Are o suprafaţă de 60 
hect., populată cu sălcii și plopi. 

Răchiţilor (Hîrtopul-), Zârzop, 
pe moșia Cordăreni, com. cu a- 

celași nume, pl. Prutul-d.-s., jud. 
Dorohoi. 

Răchiţilor (Iazul-), zaz, pe mo- 
şia Amara, com. Movileni, pl. 

Copoul, jud. Iași. E bogat în 
stuh. 

Răchiţilor (Iazul-), 2a5, în su- 

prafața de 12 hect., pe moşia 
Lișna, com. Pilipăuți, pl. Prutul. 
d.-s., jud. Dorohoii. 

Răchiţilor (Pădurea-), pădure 

particulară (27 hect.), în jud. 

Bacăi, pl. Siretul-d.-j., comuna 
Leca. 

Răchiţilor (Piriul-),. priză, în 
jud. Iaşi, pl. Copoul, com. Mo- 
vileni, izvorește din fintînele Ră- 

chiţilor, formează iazul Amara, 

apoi trece printr'un șes mlăști-   
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nos, bogat în papură, şi prin 

iazul Humăria, de unde eșind 

se varsă în piriul Potingeni. 

Răchiţilor (Valea și Piriul-), 
izvoreşte din dealul Soci, satul 

Romiînești, com. Movileni, pl. 

Copoul, jud. Iaşi, şi se varsă în 
iazul Romineşti. 

Răcila, zirizaș, în jud. Neamţu, 
pl. Bistriţa, com. Tazlăul; iz- 

vorește din muntele Stridinile 

(aproape unde acesta se leagă 

cu muntele Scaunele); curge 

spre S., traversind şoseaua jn- 

dețeană Dobreni-Moinești între 

kil. 37—38, mergind apoi pa- 
ralel cu această șosea și mun- 

tele Dragva, pănă în dreptul 

ki]. 42, unde se varsă pe stînga 
piriului Tazlăul. 

Răciuleni, fost saz. Vezi Păuşești, 

sat, pl. Cirligătura, jud. Iaşi. 

Răcmanul, dea/, la V. de com. 

Poiana, pl. Prahova, jud. Pra- 

hova. Are o poziţiune frumoasă 
și este acoperit cu crîng, pă- 

dure şi livezi pentru pășunatul 
vitelor. - 

Răcoasa, comm. rur., în jud. Putna, 

pl. Zăbrăuţul, situată în fundul 
văei piriului Repejoara, avind 
case şi pe malul Șușiţei. 

Distanţa comunei de reșe- 

dința județului e de 45 kil. 
E udată de piraiele: Dracia, 

Alba, Bălicioasa, Răcoasa, Rin- 
ghioaia, Verdea şi Verdea-Seacă, 
afluenţi ai piriului Șuşiţa. 

Se compune din cătunele: 
Gogoiul, pe malul Șușiţei, în sus 
de piriul Alba, pănă în ptriul 
Dracia ; Mărăști, pe deal, din sus 
de Răcoasa (unde e și primă- 
ria comunei); Verdea, în fun- 
dul unei văi. Cătunul Mărăşti 
a format comună deosebită piină 
în 1884.   
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Are o populaţie de 623 fa- 

milii, sai 2162 suflete; 1 bise- 

rică parohială, cu hramul Sf. 

Nicolae, și 4 biserici filiale: S-ţii 

Voevozi în căt. Răcoasa, Sf. Ni- 

colae în Mărăști, Sf. Voevozi în 

Gogoiul şi Sf. Nicolae în Ver- 

dea; o şcoală mixtă. 

Budgetul comunei e la veni- 

turi de 5153,33 lei și la chel- 

tueli, de 48326,84 lei. 

Locuitorii posedă: go1 boi, 

042 vaci, 238 cai, 2281 oi, 176 

capre și 563 porci; 138 stupi 
cu albine, 

Sunt în comună: 6 comerci- 

anţi, 10 rotari, 2 morari, 1 fie- 

rar, 1 vărar, 1 brutar; 13 fa- 

brice de rachiă de prune. 

Răcoasa, căfuu, în com. cu 
același nume, pl. Zăbrăuţul, jud. 

Putna, situat pe malul pîriului 

Repejioara, avind cite-va case 
şi pe malul Șușiţei. 

Are 1 biserică parohială, cu 

hramul Sf. Nicolae și 1 biserică 

filială, cu hramul S-ţii Voevozi; . 

I şcoală mixtă, 

Răcoasa, faro/hie, în com. cu a- 

celași nume, pl. Zăbrăuţul, jud. 

Putna, avînd 1 biserică paro- 

hială, cu hramul Sf, Nicolae, 

în Răcoasa și 4 filiale, în că- 

tunele; Răcoasa, Mărăști, Go- 

goiul și Verdea, 

Răcoasa, zîrii, format pe terito- 

riul com. cu același nume, pl. Ză- 

brăuţul, şi care se varsă în Șușiţa. 

Răcorelele, 745 de pădure al 

statului, în întindere de 17 hect., 

pendinte de com. Apostolache, 

pl. Podgoria, jud. Pgahova, care, 

împreună cu trupurile: Lacul- 
Trestiatul (35 hect.), Ursoaia 
(41 hect.), Virful- Pietrei (12 

hect.) şi Valea - Păcurei (1şo 
hect.), formează pădurea Apos- 
tolache.
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Răcorelelor (Valea-), za/e, jud. 
Vilcea, izvorește din raionul 

com. Păușești - Măglași, plaiul 

Cozia, și se varsă în rîul Rîm- 

nicul, tot în această comună. 

Răcoreşti, fost saţ, în jud. Ia- 

lomița, pl. Cimpului, acum con- 
topit cu satul Manasia. 

Răcosul, da/fă, în partea de V. 

a satului Răducani, com. Stă- 
nilești, pl. Prutul, jud. Fălciă, 

pe șesul Prutului, între bălțile 

Colacul și Lunguţa. I s'a dat 

acest nume din cauza marei 

cantități de raci ce conține. 

Răcosul, zădure, jud. Botoşani, 

curge prin codri Deleni şi se 

varsă în stinga Humosului, un 

braț al Bahluiului din dreapta. 

Răctivanul, mahala, făcînd parte 

din com. rur. Aricești, pl. Fili- 
peşti, jud. Prahova. 

Răculeşti, saz, în jud. Mehedinţi, 

plaiul Cloșani, ținînd de com. 
rur. Ponoarele. 

Răcurelele, sc, pe creasta și- 

rului de dealuri ce brăzdează 

în lung şi lat com. Costești, 

plaiul Horezul, jud. Vilcea. Se 
prelungește pe toată partea de 

E. a comunei, în stînga rîului 
Costești, 

Răcuşana, saș, făcînd parte din 

com. rur. Giurgioana, pl. Zele- 
tinul, jud. Tecuciii, așezat pe 

coasta dealului cu acelaşi nume, 

la 3 kil. 500 m. de reședința 

comunei. | 

Teritoriul satului e de 180 

hect., cu o populaţie de 108 su- 
fete. 

Locuitorii sunt vechi răzeși. 

Rădaua, căzu (tîrlă), în jud. Ia- 

lomiţa, pl. Ialomiţa-Balta, com,   
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Ciulniţa, situat pe cîmpul Bără- 
ganul. 

Rădăcina, dif de munte, com, 

Comarnicul, pl. Peleșul, jud. Pra- 

hova. 

Rădăcina - Mare, zi/cea, jud. 

Mușcel, pl. Argeșelul, com. Vul- 

tureşti, izvorește de la V. dea- 

lului Pană, străbate partea de 

E. a com. Birzești şi se varsă 

în piriul Lentea. 

Rădăcineşti, saz, cu 480 locui- 

tori, jud. Argeșul, pl. Loviştea, 

făcînd parte din com. rur. Dăn- 

cești-Rădăcinești. Are o bise- 

rică, cu hramul Sf-ţii-Ingeri, de- 

servită de un preot și un cîn- 

tăreț. 

Rădăcineşti, sa/, făcînd parte. 

din com. Corbiţa, pl. Zeletinul, 

jud. Tecuciii, așezat pe partea 

dreaptă a rîului Berheciul, la 
800 m. de reședința comunei, 

spre N.-V. 

Are o populație de 446 su- 

fete, locuind în 114 case; o 

biserică, cu hramul Adormirea 

Maicei Domnului, făcută de lo- 

cuitori în 1772 şi reparată î 

1854. : : 

Teritoriul satului este de 689 
"hect,, 9 arii. 

Moșia se numește Pietrosul. 

Locuitorii sunt răzeși şi stă- 

pînesc 644 hect.; iar familia 
Plitos, 40 hect. 

Rădăcineşti, moşie, com. Rădă- 
cineşti, pl. Loviștea, jud. Ar- 

geșul, proprietatea Eforiei Spi- 

talelor Civile din Bucureşti, pen- 

dinte de schitul Berislăvești, 

Rădăeşti, co. rur. şi sat, în jud. 

“Tutova, pl. Simila, spre N. de 
Birlad, pe piriul Bogdana. 

Satul formează com. Rădăești, 

cu cătunele: Cepești, Birjoveni, 
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Cernaţi și Hupca, cu o populaţie 
de 551 locuitori; o școală mixtă 

-de băeţi; 2 biserici, 

Are 13,75 hect. vie și 9 hect, 

livezi de pruni. 

Comerciul se face de 6 per- 
soane, 

Budgetul com. e de 3570 lei, 

"91 bani. 

Rădăeşti, moșie, în jud. Tutova, 

pl. Simila, com. Rădăești, pro- 
prietatea statului, arendată cu 
14000 lei anual. 

Rădășeni, cor. ru, jud. Suceava, 

situată în partea de E. a pl. 
Moldova-de-sus și la 214 kil. de 

Fălticeni, 

Altitudinea com. de la nive- 

lul . Mării variază între 340— 
350 m. 

Se mărginește la E. cu com. 

Oprişeni; la V., cu com. Sasca 

şi Brădăţelul; 'la S., cu com. 

Baea și la N., cu Bucovina. 

Are forma unui poligon ne- 

regulat înclinat spre N.-E. 

Se compune din satele: Ră- 

dășeni și Lămăşeni, cu reședința 

în satul Rădășeni. 

Are o populaţie de 636 fa- 

milii, saii 2721 suflete; 3 bise- 

rici, deservite de 4 preoți, 1 dia- 

con şi 9 cintăreți; 2 școale mixte, 

conduse de 2 învățători. Bud- 

getul com. e la venituri de 7903 

lei şi la cheltueli, de 7563 lei. 

Locuitorii posedă: 46 cai, 298 
boi, 346 vaci, 1396 oi și 230 

porci, 

E udată de: Șomuzul-Mare (6 

kil.), Șipotele (5730 m.), Siliştea 

(4 kil.), Lămăşanca și Brădăţelul. 

A patra parte din moşia Ră- 

dășeni este proprietatea Statu- 

lui, iar moșia Lămăşeni ea d-lor 

G. Ciudin și G. Văsescu ; restul 
e al sătenilor, 

Intinderea teritoriului com. e 

de 2322 fălci, din care 2269 

cultivabile și 53 fălci pădure,



RĂDĂȘENI 204 RĂDĂȘENI 
  

Improprietăriți în 1864 sunt: 

33 fruntaşi, 160 pălmași și 316 

codași, stipinind 1821 fălci şi 58 

prăjini; 16 însurăţei ai 32 fălci; 

iar. 131 locuitori aii cumpărat 

tot atitea loturi mici de cite ş 
hect. 

Loc mai însemnat în com. 
este Cetăţeaua, un platoii d'a- 
supra satului Rădășeni, spre S-E., 

unde S'aă găsit unelte de cre- 
mene și vase de lut. (Vezi și 
Rădășeni, sat). 

Rădăşeni, saz, pe moşia și în 

com. cu același nume, jud. Su- 

ceava. Partea de S.-V. poartă nu- 
mele de Fundoaia, E așezat în- 
tr'o albie adîncă, încunjurată de 
dealuri mari, deschisă numai 
spre N.-E. Are aspectul unei 
păduri mari de arbori roditori. 
Satul nu se poate vedea de cit 
aflindu-te d'asupra lui, așa că 
dealurile din juru-i formează un 
fel de cetate naturală. Pănă la 
1886 satul Rădășeni forma sin- 
gur com. a parte. Are o popu- 
laţie de 417 familii, sat 1907 
suflete; o biserică, a căreia te- 
melie a fost pusă de Ștefan 
Tomşa-Vodă, deservită de 3 pre- 
oți, 1 diacon şi 3 cîntăreți; o 
școală mixtă, reînființată în 1858 
şi cea mai vechie școală din 
judeţ. 

Vatra satului ocupă 455 fălci 
şi 34 prăjini, 

Așezările locuitorilor pot servi 
de model tuturor satelor din 
judeţ. Mat toată moșia e pro- 
prietatea locuitorilor, dobindită 
în virtutea legilor din 1864, 1878 
și 1889. 

Livezile cu pomi fructiferi din 
Rădășeni sunt prea frumoase și 
aduc un însemnat venit Rădă- 
şenilor. Perele și merele de Ră- 
dășeni sunt foarte căutate. De 
pe timpul lui D. Cantemir mer- 
sese vestea despre merele de 
Rădășeni,   

Cultura trifoiului s'a introdus 

la 1851 în Rădășeni, 

In vechime a existat în Ră- 

dăşeni o şcoală preoțească. Ște- 
fan Tomşa-Vodă, care a domnit 

între 1611—1615 şi 1622—1623, 

de și originar din ținutul Put- 

nci, învățase carte la școala pre- 

oțească din Rădășeni, în ținutul 

“Sucevei, după cum ne spune un 
document de pe timpul lui Con-. 
stantin Mavrocordat, în care mai 
mulţi oameni bătrîni din satul 
Rădășeni mărturisesc, cu prile- 
jul unei hotărnicii, că «apucase 
şi ci de la bătrinii lor, că fiind 
Ştefan Vodă Tomșa copil mic 
şi sărac, a învățat carte la școală 

din Rădășeni și miluindu-l Dum: 

nezei cu domnia, ai venit la 

Rădăşeni, şi au făcut aiclo bi- 

serică, și jăluind oamenii că li-r 
locul strimt şi n'ai unde se 
hrăni, le-aii dat și o bucată de 
loc din hotarul tirgului» (Baia 
se înțelege). Această mărturisire 
a documentului, de şi nu con- 
timporană, este însă întărită de 
alte împrejurări. Așa, tradiţia, 
păstrată pănă acum în Rădășeni, 
atribue lui Ştefan Tomșa zidirea 
bisericei ce se află în acel sat, 
El făgăduise că o va zidi atunci 
cînd, fiind fugărit de Constantin 
Movilă, căutase scăpare la Tă- 
tari, adăpostindu-se, după cum 
spune tradiţia, întîiii în Rădășeni. 
Cînd dînsul se urcă în scaunul 
Moldovei, își îndeplini făgădu- 
inţa făcută în timpul fugrei sale. 
Și astăzi se pomenesc de ctitori 
ai bisericei: Ștefan Voevod și 
Elena Doamna, și se află şi o 
linguriţă de aur cu inscripţia 
slavonă, care pe romîneşte sună: 
«Şi am dat'o pre ca, spre a se 
ruga pentru noi, în biserica din 
satul Rădăşeni, unde este hra- 
mul Marele mucenic Mercurie, 
lo Ștefan Voevod Tomșovici». 
Inscripția nu poartă nici o dată. 
(Linguriţa a fost dusă de că-   

lugării din Slatina, care puseră 
mai tirziu mina pe Rădășeni, la 
Mănăstirea Neamțului, unde se 
află și astăzi). Rădășenii însă în- 
grijiră a se face -una de argint 
poleit, întocmai ca şi cea ori- 
ginală, pe care o păstrează ca 
un scump odor, o frumoasă do- 
vadă despre trainica iubire a 
trecutului în acel sat, cel mai 

frumos din toată Moldova. Se 

vede din inscripţia linguriţei 
care arată de soţie a lui Ștefan 
Tomșa pe.Elena că acesta a 
fost Tomşa II și nu I,a căruia 
soție am văzut din aerul de la 
Buneşti că era Axinia. Și des- 
pre şcoala din Rădășeni s'a păs- 
trat în popor urme de tradiţii, 
însă mult mai slabe de cît de- 
spre biserică». (A. D. Xenopol, 
Ist. Rom., vol. III, p. 492). 

Din trecutul satului. — Ră- 
dășenenii sunt din obirşie răzăși. 
Intre documentele care ne amin- 
tesc despre acest sat, cel mai 

vechiii cunoscut ni s'a păstrat 
în archiva din Moscva și e de 
la Alexandru-cel-Bun (vezi Bu- 
ciumeni); deci vechimea satului 
datează de mai nainte de dom: 
nia acestuia. 

Următoarele documente ne 
vorbesc despre Rădășeni: 

1. Documentul prin care Ale- 
xandru-cel-Bun dărueşte lui Po- 
pa luga moșia Buciumeni, a- 
flat în păstrarea lui Vasile Dia- 
conul, din Buciumeni; 

2. Documentul din 1434, prin 
care Ștefan, fiul lui Alexandru 
Vodă, întărește din noă stăpi- 
nirea lui Popa luga asupra sa- 
tului Buciumeni, de lingă Ră- 
dăşeni ; 

3. Documentul de la Ilieș şi 
Ştefan, fiul lui Alexandru-cel- 
Bun, din 1435, prin care se 
hotăreşte iarăși satul Buciumeni 
şi o parte din Rădășeni protoe- 
reului Iuga; 

4. Un alt document din 1439
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de la acciași și cu același con- 
ținut; - 

5. Mărturia din 1723, lunie 
20, a locuitorilor din Bosancea 
si Lămășeni, de pe timpul lui 
Mih. Racoviţă, privitoare la ju- 
decata răzășilor din Rădășeni 
“cu călugării Mănăstirei Slatina, 
cari usurpaseră moșia și-i pu- 

sese în boeresc; : 

6. Anaforaua către N. Ma- 

vrocordat, din 1743, Aprilie 20, 

în care se zice că Stefan Tomşa 

fiind-că învățase carte la școală 

din Rădășeni, a dăruit locuito- 

rilor o bucată din trupul moşiei 
tirgului Baia ; 

7. Anaforaua de judecată către 
C. Racoviţă, din 1750, Oct. 28, 

prin care se spune că Rădășeni 

aii fost darabani domneşti și că 

de la a doua domnie a lui Va. 

sile Lupu ai fost închinați Mă- 
năstirei Slatina; 

8. Documentul din 7258 (ace- 
lasi an) în care, nedîndu-se drep. 
tate nici Mănăstire, nici Rădă- 
şenilor, s'a făcut așezare într'a- 

-_cest chip, adică de tot anul ca 

să se facă cite o falce de fin 
pe an, să o dea gata şi să ducă 

şi cite o podvoadă de piîne la 

mănăstire şi iarăși într'o zi să 

cosească cu toţii o clacă de fîn 

şi acel fîn să-l ridice ţiganii Mă- 
năstirei, şi iarăşi la o moară ce 

are sf. Mănăstire la Borghineşti 

pe Șomuzul, cîndar trebui a se 

iezi să iasă cu toţii să tocmească; 

9. Hotărirea boerilor judecă- 
tori din 1752, Mai 15, prin care 

se dă drept de stăpinire Mă- 
năstirei Slatina, atît asupra mo- 

şiei Rădăseni, cit şi asupra oa: 

menilor ce s'aii aflat şezători a- 

colo pe acea moșie, spunîndu- 
se: că fusese dată Mănăstirei 
de Alexandru-Vodă Lăpuşnea- 
nul; iar Rădășeni susțin că mo- 
şia e a lor din bătrîni şi că nu: 

mai oamenii ar fi fost: daţi în 

slujba Mănăstirei nu și moșia ; .   
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I0. Anaforaua din 1764 către 

Gr. Al. Ghica, tot în pricina 

acestei judecăţi ; 

II. Idem din 1765, lunie 3, 

tot către Gr. Ghica, în care se 

zice dreapta moşie a Mănăstirei ; 

12. Anaforaua și hrisovul din 

1765, lunie 3, prin care se po- 

runcește a se rupe cărţile ce a- 
veaii locuitorii din Rădășeni ca 

drept de proprietate; 

13. Anaforaua și hrisovul din 

1767, Dec. 2, şi 1768 Ghenar 

30, de la Cr. Calimach, tot pen- 

tru ruperea actelor. (V. cUrica- 
rul», de T. Codrescu, vol. X). 

In 1803, «Rădășeni a Mănăs- 

tirei Slatina număra 201 liuzi, 

plătind 4212 lei bir anual, ocu- 

paţi cu lucrul pămîntului şi poa- 
me». (Uricar., vol. VII, pag. 
252). 

Rădăuţi, com. rur., în partea de 

NE. a pl. Prutul-de-Jos, jud. 

Dorohoiii, formată din satele: 

Iznovăţul, Rădăuţi şi tirgușorul 

Rădăuţi cu reşedinţa primăriei 

în tirgușorul Rădăuţi. Are o 

populație de 666 familii şi 3160 

suflete; 2 biserici, cu 4 cîntă- 

reți și 3 pălămari; 1 școală 

mixtă; 976 hect., 76 arii pă- 

mînt sătesc; 2821 hect., 44 arii 

cîmp şi 20 hect., 50 arii pă- 

dure; 7 iazuri şi '12 pogoane 

de vie. 

Budgetul com. e la venituri 
de 12857 lei și la cheltueli, de 

lei 12845, bani 23. 

Locuitorii posedă: 454 vite 

mari cornute, 1833 oi, 12 capre, 

421 cai, 408 porci; 71 stupi. 

Rădăuţi, Zirgușor, pe moşia cu a- 

| celași nume, jud. Dorohoi, com. 

Rădăuţi, pl. Prutul-de.Jos, si- 
tuat pe o rădicătură, în șesul 

Prutului, nu departe de rîii și cu- 

prinzind o suprafață de 47 hect. 

26 arii, cu o populație de 1059 
suflete.   

RĂDĂUȚI 

Aşezările locuitorilor în mare 

parte sunt bune. În centrul tîrgu- 
lui se afla strada principală, cu 

dughene ţinute de Evrei, pe o la- 

ture şi alta a şoselei. Mahalalele 

sunt ocupate de creştini, cari ai 
case bune cu livezui şi grădine. 

Biserica cu şcoalele se află 

în satul Rădăuți. Comunitatea 

Izraelită are aici: 6 sinagoage, 

4 belferii şi un feredeti. 

Ocupaţiunile tîrgovețţilor sunt: 

comerciul, meseriile, agricultura 

şi comerciul cu vite. Intre me- 

serii se găsesc: ciobotării, croi- 

torii, cojocării, fierării, stolerii, : 

etc. Sunt două mori pe apa 
Prutului. 

In fie-care săptămînă, Dumi- 

nica, e zi de tîrg. 

Pe lingă reşedinţa Primăriei, 

aici se mai află sediul unei 

companii de dorobanţi cu o 

cazarmă, biuroul vamal al tre- 

cătoarei de la Rădăuţi-Lipcani 

în Basarabia; un biuroii telegra- 

fo-postal. Aici a fost şi reşedinţa 

Sub-Prefecturei și a Judecătoriei 

de Ocol pănă în anul 1881, cînd 

s'a făcut unirea administrației 

plășei Prutul-de-Jos, cu a pl. 
Başeul. 

Tot aici se află trecătoare 

peste rîul Prut la Lipcani în 
Basarabia; trecerea călătorilor 

se face pe un pod umblător 

ce aparține proprietarului mo- 

şiei. | 

Vatra tirgului ocupă o su- 
prafață de 47 hect. 26 arii; iar 

imașul din jurul tirgului, 138 

hect., 92 arii. 

Fostul proprietar, Marele-Lo- 
gofăt şi Cavaler Costachi-Sandu- 
Sturdza, văzînd că, prin înfiin- 

țarea de tirgușoare prin loca- 

lităţile depărtate de orașul Do- 

rohoiii, se sporește veniturile 
moșiilor, şi: văzînd că neîn- 

cetat se sporește adunătură de 

oameni pe lingă ratoșul ce era 

făcut în 1772 de părintele săii
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Sandu Sturdza, la drumul ce 

vine din jos de la Stefănești 

pe malul Prutului în sus şi trece 

cătră Lipcani spre Hotin, a stă- 

ruit și a scos cuvenitul hrisov 

de la Mihail Grigore Sturdza: 

Vodă, pentru recunoașterea tîr- 

guşorului, cu zi de tîrg Marţa, 

în fie-care săptămînă. -Immul- 

țindu-se tirgoveţii, a format la, 

1845, luna 'Maiii 14, actul de 

: învoială, legalizat sub No. 182, 

prin care s'aii stabilit dreptu- 

rile şi “îndatoririle dintre am- 

" bele părți, hotărîndu- “se și bez- 
mănul. 

Trecătoarea la Lipcani peste 

Prut a drumului cătră Hotin, 

- atrase încă din vechime acolo 

adunătură de locuitori şi negu- 

țători; aceasta se dovedeşte 

nu numai din spuse populară 

dar și de o piatră mormîntală 
din ţintirimul rusesc ce poartă 
data de la 1755. Mai ales 
după închiderea Prutului prin 
luarea Basarabiei la 1812, şi 
prin așezarea autorităților ad- 
ministrative aici, tîrgul spori 

mai mult în populație. 

Rădăuți, sa, pe moșia cu a- 
celași nume, com. Rădăuți, pl. 
Prutul-d.-j., jud.. Dorohoiii, cu 
224 familii, sait 1089 suflete. 

Proprietatea moşiei e a ere- 

zilor defunctului N. V. Pilat, 
cumpărată dela Iorgu C. Sturdza, 
fiul defunctului marelui Logo- 
făt şi Cavaler Costache G. 
Sturdza. 

Arc o biserică, cu hramul 
Sf. Nicolae, deservită de 1 preot, 
2 cîntăreţi și 2 pălămari, mică, 
de lemn, avind o vechime de 
200 ani; o școală mixtă; o moară 
de aburi pentru măcinat; o 
brăhărie pentru îngrășatul vi: 
telor; 4 iazuri, din care unul 
numit al Sturdzei, de 3 hect.; 

- livadă cu pomi fructieri și 6 
pog. de vie. 

- moşie este Negrul, 
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Sătenii împroprictăriţi ai 309 

hect., 35 arii pămînt, iar pro- 

prietarul moșiei, 1732 hect., 96 

arii cimp. 

Piriul principal ce curge pe 

care trece 

prin satul şi tîrgul Rădăuţi. 

Spre E., curge rîul Prutul, 

Drumuri principale sunt: ca- 

lea judeţeană Rădăuţi-Darabani; 

drumul . ducător la Bivol- Mi- 

leanca și acel ducător la Mior- 

cani, Mitocul, spre Ștefănești, 

numit din vechime Calea-Ilo- 
tinului, 

Hotarele moșiei sunt: Mior- 

cani, Bivolul, Iznovăţul și Pru- 

tul, ” 

Rădeana, sa, jud. Bacău, pl.. 

Trotușul, com. Bogdana, situat 

pe piriul Rădeana, la 4 kil. de 
satul Bogdana (şcoală). 

Are o populație de 370 su- 
flete; o biserică, clădită la 1628 
de marele Logofăt Dumitrașcu 
Ştefan și soţia sa Kneghina 
Zenica, deservită de 1 preot 
și un cintăreț; 3 cîrciumi. 

Vite: 14 cai, 219 vite mari 
cornute și şo porci. 

Aci sunt cariere de piatră 
și 2 mori de apă. 

Rădeana, Şir de dealuri, jud. 
Bacăi, pl. Trotuşul, com. Bog- 
dana, dintre Caşinul şi Căiuţul, 
care prezintă dealurile Cosmina, 
Dolea, Arșiţa, Popei și Neghi- 
noasa. 

Rădeia, dea, jud. Vilcea, pl. 
Cozia, la 7 kil. spre N. de 
vatra com. Călinești, 

Rădeiul, munte, în jud. Gorj, 
plaiul Novaci, la N. de căt. Hiri- 
şești, aparținind com. Novaci, 
E situat pe dreapta apei Gi- 
lortul, lingă muntele Rotunda. 

Rădeni, com. rur., în partea de 

„culturi e: 

fineţe. 255 hect., imaş 715 hect. 
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S. a pl. Coșula, jud. Botoșani. 

Se întinde pe dealul Holmul, 

Care e o continuare a dealului 

Ţencuşa, pe Dealul- Viei, pe 

valea Babhluiul şi pe valea Pi- 
rîului-Vlădenilor. 

Se compune din satele: Bos- 
coteni, Babhluiul, Rădeni, Șen- 

dreni, Schitul-Baluș şi Vlădeni, 

avind o întindere de 2434 hect. 
și o populație de 407 familii, 

. Saii 1282 suflete, 

Pămintul, aproape pe jumă- 
tate acoperit cu păduri, e de 

natură petroasă. și calcaroasă, 

iar parte, pămînt negru, se 
cultivă, 

Distribuţia pămîntului după 

„arătură 1973 hect., 

Pădurea care ocupă partea de 

S. și S.-V. a comunei are o în- 

tindere-de 1144 hect. și e com- 

pusă mai mult din fag, carpen 
şi stejar. Are și plantaţiuni de vie. 

-Are două biserici, deservite 

de- 1 preot și 2 cîntăreți; o 
“şcoală mixtă, frecuentată de 116 
elevi; 6 iazuri, conținînd pește; 
5 mori de apă și 1 moară de 
vînt. . 

Sunt aci 6 comercianți și 30 
meseriași, 

Vite: 74 cai, 565 boi şi 
vaci, 135 porci şi 361 oi. 

Budgetul com. e la venituri 
de 4139 lei, 49 bani și la chel- 
tueli de 4026 lei. 

Prin partea de E. a comunei 
trece calea națională Botoșani- 
Hirlăă. 

Rădeni, saz, cu 30 familii, jud. 
Argeșul, pl. Oltul, pendinte de 
com. rur,: Launele-d.-j. Are o 
biserică, cu hramul Sf-ţii Impă- 
rați, deservită de un preot şi 
un cîntăreţ. 

Rădeni, sa/, jud. Botoşani, în 

centrul com. Rădeni, pe coasta 
de E. a dealului Holmul.
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Moșia are o întindere de 1287 

hect. și e formată din 2 trupuri: 

Boscoteni și Rădeni, din cari 

vre-o 600 hect. este pădure. Pe 

teritoriul acestei moșii sunt sa- 

tele Bahluiul și Boscoteni, In 

Rădeni sunt vii renumite prin 
calitatea vinului. 

Are o populaţie de 330 su- 

- fete; 1 biserică, construită din 

piatră, foarte veche, deservită 

de 1 preot și 2 cîntăreţi; 1 școală | 

mixtă, condusă de un învățător 

şi frecuentată de 116 elevi; ş 

„mori de apă pe -Bahluiă în pă- 

dure și 1 moară de vînt; 2 cîr- 

ciumi. 

Vite: 269 vite cornute, 83 cai, 

205 oi, 40 porci, 

Rădeni, saf, în partea de S.E. 

a com. Roșcani, jud. Iași, pl. 

Turia, situat pe valea Rădiului, 

cu o suprafață de 716 hect. și 

o populaţie de 90 familii, saii 

363 locuitori, vechi răzeși, ocu- 

pîndu-se cu agricultura, creşterea 
"vitelor și cultura viilor. 

Aici este reședința comunei. 

Are o biserică, deservită de 

1 preot, 1 cîntăreț și un ecle- 
siarc; o şcoală, frecuentată de 

52 elevi. : 

Vite: 327 vite mari cornute, 

265 oi, 50 cai și 106 rimători. 

Rădeni. Vezi Popești, sat, com 
Popești, pl. Cirligătura, judeţul 

Iași. 

Rădeni, rup de sat, în jud. Neam- 

țu, pl. de Sus-Mijlocul, com. Rău- 

cești. 

Rădeni, cătun, în jud. Neamţu, 

pl. de Sus- Mijlocul, com. Păs- 

trăveni. 

Rădeni, sa4, în jud. Tutova, pl. 

Tutova, com. Tulești. 

Rădeni, fost schăt, în jud. Neamţu,   

207 

com. Păstrăveni, pl. de Sus-Mij- 

locul. 

Rădeni, ramură de dealuri, în 
jud. Neamţu, situată în prelun- 
girea de E. a dealurilor Grumă- 

“zești; formează în parte hotarul 

dintre com. Păstrăveni și Uscaţi. 

Rădeni, ziriz, se formează în sa- 
tul Rădeni, com. Popeşti, pl. Cîr- 
ligătura, jud. Iași, și se varsă în 

iazul Dudăul. 

Rădeni, ziriă, jud. Iași, pl. Cîr- 

ligătura, com. Păuşeşti. Izvorește 

din valea Rădiului, aproape de 

hotarul Scobilţenilor, curge prin 
marginea despre E. a satului 

- Hoisești, unde, unindu-se cu pi: 

„riul Hălăgie, ce face hotarul în- 

tre satele Dumești și Iloisești, 

se varsă în Bahluii, în dreptul 

satului Hoisești. d 

Rădeşti, com. rur., în jud. Muş- 

cel, pl. Rîurile, ia 24 kil. spre 
$. de. Cimpulung și la 3 kil. de 

reședința pl. (com.. Stilpeni). 

E situată pe țărmul stîng al 

riului Tirgul, și se compune din 

2 căt.: Rădeşti şi Piţigaia. Se 

mărginește la N. cu com. Va- 
lea-Popei, la $., cu com. Stilpeni, 

la E, cu.com. Vulturești și la 

V., cu com,-Bălilești. 

Are o populație de 833 lo- 

cuitori;: o biserică, clădită la 

„anul 1778 de Partenie Ieromo- 

nahul și reparată la 1867 de lo- 

cuitorul N. Mărcușanu, deservită 

de un preot și-un dascăl; o 

şcoală, frecuentată de: 70 elevi.“ 

La 1864, s'aii împroprietărit 
133 locuitori pe moșia statului. 

Locuitorii posedă: 192 boi, 

99 vaci, 8 cai, 104 oi, 23 capre 

şi 93 porci, 
Budgetul com. e la venituri 

şi la cheltueli de 1179 lei. 

In interiorul com. sunt pruni 

şi alți arbori roditori, iar în ju-   
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rul săi sunt. locuri: cultivabile 

„şi. păduri.de fag. In partea de 
E. :a com. sunt dealurile: Piscul 

său Dealul-Vlada, Dealul-cu-Me- 

rii-Dincului, Glodul, al-Ordiilor, 

Repegușul, al-Colinelor,epurele, 
Drumurile și Aldea. | 

In partea de V. curge Riul- 

Tirgului. Mai este străbătută 
de văile: Țiganului, Șipotului, 
Fintinei, Lupului, Cămianului, 

care toate se varsă în Riul-Tiîr- 

gului. 

:Pe acest riii, în dreptul com., 

“sunt 2 mori. | 

- - Calea ferată Golești - Cîmpu- 

lung și șoseaua naţională Bucu- 

reşti-Pitești- Frontiera trec pe la 

2V. comunei, : 

Rădeşti, com. rar. pl. Oltul-d.-j., 

jud. Oit, .cu.o populaţie de 
525 locuitori.: 

E situată pe valea Tesluiului, 
la 25 kil. de capitala judeţului 

" şi. la 20 kil.: de reședința plă- 
şei. 

Are 2 biserică, una fondată 

în anul 1753 și cea-laltă la 

1789, ambele avind de ctitor pe 

un Grama Eromonahul şi de- 

servite de 1 preot; o școală 
mixtă, 

Locuitorii sunt moșneni, afară 

„de 8, cari s'aii împroprietărit 

după. legea din 1864, pe 32 

hect. din moşia statului Căză- 

neasca-Rădești. 

Ei posedă: 27 cai și iepe, 

260 boi, 115 vaci, 350 porci 

ŞI 1000 oi. . 

Comuna se întinde pe o su: 

prafață de 1185 hect. 
Budgetul com. e la venituri 

de 1300 lei și la cheltueli, de 
1200 lei. 

Șoseaua judeţeană Slatina- 

Cîmpul-Mare trece pe lingă co- 

mună şi înlesneşte comunicația 

cu Oporelul și Ibănești, 

Comuna este închisă între 
două dealuri, cu .o lungime de
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6 kil. fie-care. Din creștetul 

acestor dealuri, încep șesuri în- 

tinse, unde se cultivă porumb, 

grii, orz şi ovăz. Afară de a- 
ceste dealuri mai este Poiana: 

Călugărului și Piscul-cu-Șira, cari 
servesc de livezi de fin. 

E udată de Valea-Caselor, 

Valea-loanei și Valea-Solomo- 

nului, 

Rădeşti, sat, făcînd parte din 

com. rur. cu același nume, pl. 

Rîurile, jud. Mușcel, şi avind o 

populaţie de 686 locuitori și 169 
case. Aci este reședința comu- 
nei, şcoala și biserica. 

Locuitorii posedă: 164 boi, 
76 vaci, 74 porci, 15 oi şi 19 
capre. 

Rădeşti-Fripți, căzu, pendinte 
de com. Crăciunei-d.-j., pl. Siul- 
d.-j., jud. Olt. Are o populaţie 
de 120 locuitori, din cari 30 
sunt împroprietăriți după legea 
rurală. Aci se află și o moară 
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munei trece şoseaua judeţeană 

Birlad-Galaţi. 

Budgetul com. e de 7797 lei, 

76 bani. 

Rădeşti, proprietate a statului, 

jud. Muşcel, pendinte de Schi- 

arendată cu 20100 tul-Valea, 

lei anual. 

Rădeşti, 744 de moşie a statului, 
jud. Olt. Vezi Căzănești. 

Rădeşti, pădure, a statului, jud. 
Mușcel, com. Rădești, pl. Riîu- 
rile, în întindere de 3321 hect. 

Rădeşti, pădure, a statului, jud. 
Mușcel, în întindere de 3497 
hect., formată din 4 trupuri : 
Rădești (3321 hect.), Tînjala 
(157 hect.), Zăvoiul-de-lîngă-Clu- 
cereasa (0 hect.) și Zăvoiul- de- 
la-Luncă (10 hect.). 

Rădeştilor (Valea-), za/e, jud. 
Covurluiii, începe de la N. de 

RĂDOALA 

Vite: 16 vite mari cornute, 
13 Cai, 30 oi și 10 rimători, 

Rădianul, 4a/4ă, lingă Prut, pe 
teritoriul căt. Vădeni, com. Ro- 
goieni, pl. Horincea, jud, Co- 
vurluiă, 

Rădiciului (Valea-), za/e, ce se 
întinde din com. Bujorul, pl.. 
Prutul, jud. Covurluiii, din a- 
propierea Văei-Miloaei pănă în 
com. Firţănești. 

Rădineşti, co. rur., în jud. Gorj, 
pl. Gilortului, la S. com. Obir- 
șia, situată pe valea piriului 
Plosca, pe șes și coastă. 

Are o suprafață de 850 hect., 
din care: 306 hect. pădure, 250 
hect, arabile, 256 hect. fineţe, 
35 hect. livezi de pruni, 10 hect. 
vie și 5 hect. izlaz, cu o popu- 
laţie de 222 fam., saii 931 sufl. 

Locuitorii sunt moșneni, parte 
împroprietăriți după legea ru- 
rală.. . 

cu aburi. 

Rădeşti, saz, în jud. Tutova, pl. 
Simila, com. Puntișeni, spre E. 
de satul Puntişeni, pe piriul 
Bilavoiul. Are o populaţie de 
184 locuitori. 

Rădeşti, com. zur. şi sat, în jud. 
Tutova, pl. Corodul, spre S..E. 

la marginea jude- de Birlad, 

ţului. 

Are o populație de 1414 lo- 
cuitori; o biserică și o școală 
mixtă. 

Satul formează com. Rădeşti, 
cu căt. Oanca, 

Locuitorii cultivă via pe o 
suprafață de 137,50 hect., din 
care 24,50 nelucrătoare și lu- 
crează rotăria şi căruțăria ordi- 
nară. 

Comerciul se face de 19 per- 
soane. 

Prin marginea de V. a co.   
com. Rădești (Tutova), merge 
spre S. pănă aproape de teri- 
toriul com. Jorăști, lăsînd acea- 

“stă comună la E,, și d'acolo în- 
cepe a se pierde, formînd în 

„capul despre S. un mic podiş în 
lungime cam de 2 kil., apoi 
treptat începe a forma valea 
Covurluiului-Sec, ce vine spre 
E. de com. Virlezi, merge spre 
S. şi se termină la S$. de Puţi- 
chioaia. Valea-Rădeștilor merge 
în linie dreaptă spre S. și dă în 
valea Covurluiului-Sec; această 
vale aparține parte teritoriului 
com. Rădești, parte com. Cră- 
ești și parte Jorăştilor. 

Rădiacul (Rădiul), sas, în par- 
tea de E. a com. Buhăești, pl. 
Stemnicul, jud. Vasluiii, situat 
pe coasta dealului Rădiacul. 

Are suprafață de 225 hect, 
şi o populaţie de 58 familii, saă 
225 suflete.   

Are o școală mixtă, frecuen- 
tată ;de 46 elevi; 2 biserici de 
lemn, făcute de locuitori, una 
la 1812 și cea-l'altă la 1837, de- 
servite de 1 preot şi 1 cîntăreț, 
Locuitorii posedă: 50 pluguri, 

135 care cu boi, 7 căruțe cu 
cai; SII vite mari cornute, 23 
cai, 701 oi, 76 capre și 370 riî- 
mători. 

Comunicația în com. se face 
printr'o șosea comunală, care o 
pune în legătură la N. cu Obir- 
şia, și prin drumuri ordinare. 

Rădiul. A se căuta cuvintele cu 
acest nume și compusele lui, la 
cuv. Rediu, Rediul-Aldei, Re- 
diul- Mitropoliei, etc. 

Rădoaia, pirizaș, în jud. Putna, 
izvorește din coasta Dealului- 
Mare, din Budan, şi dă în Șuşiţa 
prin Ciurucul; udă com. Cim- 
purile.
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Rădoeşti, com. zur., în jud. Te- 
leorman, pl. Tirgului, situată 
pe partea stingă a pîriului Ti- 
noasa, -. 

Este împărţită î în două părți: 
Rădoești-din-Vale sai de. jos, 
situați tot pe partea stingă a 
Tinoasei, și, la o mică depăr- 
tare, Rădoești-din-Deal sai de- 
sus; împărțirile nu constitue 
cătune osebite. Depărtarea com, 
de Roșiori este de 13 kil.; de 

» Alexandria, de 27 kil, și de 
Turnul-Măgurele, de ş7 kil., pe 
şosele judeţene și vecinale. 

Se învecinește la N.-E. cu 

Virtoapele-d.-j., la S. cu com. 
Duleanca, la E. cu com. Bivo- 

„lița, la V, cu com. Drăgănești, 
„la N-V. cu com. Sfinţești, la 

S.-E. cu com. Antonești. 
- Întinderea com., dimpreună cu 

diferitele trupuri de moşie, este 

de 1600 hect. aproximativ. Sunt 
mulţi moşteni în comună; ei 
ai pămint de muncă și pă- 

dure; un trup din moșia moște- 

nilor poartă numirea de Briești, 
cel-lalt trup se numește Dici- 
lești, 

Locuitori împroprietăriți după 
legea rurală: sunt 211, din cari 

121 în. Rădoești-d.-s., cu 444 

hect. şi 90 în Rădoești-d.-j., cu 

342 hect. 

Are o populație de 1260 su- 

flete; o şcoală frecuentată de 

33 elevi; o biserică, în Rădo- 

ești-d.-i., deservită de 2 preoţi 
şi 2 cîntăreţi. 

Vite: 573 vite mari cornute, 
197 cai, 1783 oi şi 263 porci. 

Viile locuitorilor sunt pe o 
întindere de 85 hect. 

Budgetul com. e de lei 2659 
la venituri și de lei 2467, bani 

87, la cheltueli, 
- Căi de comunicaţiune are spre 

com. Antoneşti la S-E. şi spre 

com. Sfinţeşti la N.-V. pe şo- 

sele vecinale ; spre N.-E. se lea- 

gă. cu Vîrtoapele-d.-j, și spre V. 

65940. 3farele Dicţionar Geografic, VU. V, 
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“cu com.. Drăgăneşti, tot prin. 

şosele vecinale. 

 Rădoești, moşie, în jud. Teleor- 
man, pl. Tirgului, proprietatea 
fraților Butculeşti și a d-lui Ma- 

ior D. Brătianu. 

Răducanul, mânăstire, Vezi Tir- 
gul-Ocna, oraș, jud. Bacăt. 

Răducăneni, top. rurg în partea 

de N.-V. a plăşei Podoleni, jud. 

Fălciu, așezată pe Valea-Boho- 
tinului, formată din satul Ră- 

- ducăneni și tîrgușorul Răducă. 
neni. Se întinde pe o supra: 
față cam de 2214 hect. șiare: 
o populaţie de 411 familii, saii 
1864 sufiete;.o școală şi o bi- 
serică. 

Este udat de pîrtul Bohotinul. 
Budgetul com. e la venituri, 

- de lei 6475; iar la cheltueli, de 
lei 5o5o,.bani 36. 

Vite: 648 vite mari cornute, 

112 cai, II9I oi, 36 capre Șie 
226 porci, 

S'a numit în vechime Pietro- 

sul. I se zice acum Răducăneni, 

după numele fostului proprietar 

hatmanul Răducanu Roset. Sa. 

tul s'a înfiinţat pe la 1806 cu 

-"0 colonie de Unguri, Biserica e 
- din anul 1826. Tirguşorul e din 

1830, 

Răducăneni, /irgușor, pe moșia 
și în com. Răducăneni, pl. Po- 

doleni, jud. Fălciii, așezat pe 

valea pirîului Bohotinul, sub sa- 

tul Răducăneni, ce vine spre V. 

E înființat în 1830, de Hatmanul 
Răducanu Roset. 

Are o populaţie de 1038 su- 

flete; o școală, cu 2 învățători, 

frecuentată de 78 copii (1899— 

900); o biserică catolică, cu un 

dascăl. 

Prin mijlocul tirgului trece șo- 

seaua judeţeană, care duce spre 
* Iaşi și Iluși.   
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Prin partea de E. trece piriul 
Fundul-Bohotinului, care mai în 

-..jos ia -numirea de Bohotinul. In 

capătul de N. al tirgului se ter- 
mină satul Bazga, iar spre S. 
începe moșia Bohotinul. 

In partea despre N.-E. a tir- . 

gușorului, peste pîrtul Bohotinul, 

pe poala. plană a dealului, se 
află spitalul rural, construit de 
stat. 

In centrul tirgului e primăria 

și cazarma unei companii de do- - 

robanți. 

Tirgoveții sunt bezmănari. 

Răducăneni, saz, în partea de 
E. a com. Stănilești, pl. Prutul, 

jud. Fălciii, situat pe șesul din- 
tre Pruteț și Prut, la 6 kil. 
de satul de reşedinţă. Are o su- 

prafață de 400 hect. şi o popu- 
lație de 20 familii, sai 69 su- 

flete. 

Locuitorii, pelingă agricultură, 
se ocupă și cu pescăria. Proprie-: 
tatea satului e răzăşie veche a 

locuitorilor. 

Răducăneni, sa/, în com. cu a- 

celaşi nume, pl. Podoleni, jud. 
Fălciu, așezat pe coasta Dealu- 

lui-Beșleagei și pe valea Boho- 

tinului, înfiinţat la 1806 de Ră- 

ducanu Roset Hatman, şi colo- 

nizat cu Unguri, avind o popu- 

laţie de 727 locuitori, cari sunt 

împroprietăriți. după legea din 

1864. 

Face parte din trupul moșie! 

“Răducăneni, şi este considerat 

ca mahala a tirgului Răducăneni, 

Răduceşti, sas, în jud. Rimnicul- 

Sărat, pl. Rimnicul-de-sus, căt, 
com. Băbeni, așezat în partea de 

$., pe malul drept al rîului Rim- 

nicul-Sărat, la 31 kil. spre S. 

de căt. de reşedinţă, Băbeni. 

Are o suprafaţă de 265 hect,, 

cu o populaţie de 60 familii, 

saii 213 suflete; o biserică. 

27



RĂDUCEȘTI 

Răduceşti, ză/cea, care se for- 

mează pe teritoriul com, Mier- 

leşti, pl. Siul-d.-s., jud. Olt, curge 

paralel cu Iminogul şi se varsă 
în dreapta lui, între Măgura și 
Catanele, 

210 

milii; o şcoală mixtă, condusă 

de un învățător şi frecuentată 

de 44 copil (1899—900); o bise- 

rică, deservită de un preot şi 

2 dascăli, 

RĂGOAZA 

211 care și căruțe: 161 cu boi, 

5o cu cal. . | 

Improprietăriţi sunt 211 locui- 

tori și neimproprietăriți, 87. 

Comerciul se face de 3 cir- 

ciumari și 1 hangiă. 
Răduleşti, zarte din comuna Ca- 

pul-Piscului, jud. Mușcel. Răduleţul, zea/, făcînd hotar în- “ Răducului (Lacul-), Zac, în jud. 
Tulcea, pl. Sulina, pe teritoriul 

com. rur. Şatul-Noii şi pe al căt. 

săi Letea, situat în partea cen- 

trală a pl. şi în cea de S..V. 

a com. Este format deo re- 

vărsare veche a brațului Sulina, 

cu care comunică prin 3 mici 

girlițe; la V., comunică cu lacul 
Matiţa printr'o altă girliță; iar 

alte trei gîrlițe se pierd în stuf. 

Are o întindere de. 100 hect. 

E inconjurat cu stuf și conține 

pește, ce se consumă de locui- 

torii din Letea și Cara-Orman. 

Rădueşti, saţ, în partea de N. 
a com. Chetrești, pl. Stemnicul, 

„jud. Vasluiă, situat pe valea for- 
mată din prelungirea dealurilor: 
Viei, Boldei şi Cioata, pe o su- 
prafață de 340 hect. și cu o po- 
pulație de 57 fam. sai 186 su- 
flete. 

Are o biserică de lemn, fă- 
cută la 1818, de Iordache Cuza, 
fost proprietar. Locuitorii po- 
sedă: 85 vite mari cornute, 6 

cai, 60 oi, 35 rimători și 10 stupi 
cu albine. 

Rădulea, păzure, jud. Dolj, pl. 
Jiul-de-Mijloc, com. Lipovul, în 
întindere de 108 hect. Apar- 
ține Domeniului Coroanei. Pre- 
domină cerul şi girnița. 

Răduleşti, saț, în jud. Ialomiţa, 
pl. Cimpului, pendinte de com. 
Armășeşti, situat pe ţărmul 
sting al piriului Sărata, pe o 
mică vale adăpostită de coline 
şi la 2 kil. spre N. de satul 
Armășești, 

Are o populaţie de 173 fa-   

Răduleşti, saz, făcînd parte din 

com. rur. Voroveni, pl. Arge- 
şelul, jud. Mușcel. 

Răduleşti, câzuz, în jud. Putna, 

com. Mircești, pl. Biliești, situat 

la E. Mirceştilor şi pe malul 

Putnei, lingă balta lui Tudor, 

și balta Cotul-Roibului. Are o 

populațiune de 536 suflete, care 

locuesc în 127 case; 1 bise- 

rică filială, cu hramul S-ţii Voe. 
vozi. 

Răduleşti - Resimnicea, com. 

rur. jud. Ilfov, pl. Mostiștea, 

situată la N. de București, lingă 

riul Prahova, la ş1 kil..de Bu. 

curești. Stă în legătură cu com. 

Maia prin o şosea vecinală. 

Se compune din satele Cal- 

dăruşani, Rădulești-Filitis, Mo- 

vileanca și Resimnicea, cu o 

populaţie de 1160 locuitori. 

Se întinde pe o suprafață de 
2197 hect. D-nii N. G. Filitis, 

Fraţii Filitis, G. Z. Nicolai, 1. 

C. Calcianul și V. G. Nicolescu, 

ai 1401 hect. și locuitorii, 796 

hect, | 
Proprietarii cultivă 1050 hect. 

(98 sterpe, 83 izlaz, 170 pădure). 
Locuitorii cultivă 609 hect., re- 
zervind restul pentru izlaz. 

Are 2 biserici (la Filitis şi 
Resimnicea); 1 școală mixtă; 
1 mașină de treerat cu .aburi; 
o fabrică de cognac. 

Vite: 98 cai și iepe, 7 armă- 
sari, 234 boi, 191 vaci și viței, 

„23 tauri, 240 porci, 1359 oi. 
Locuitorii posedă: 133 plu- 

guri, 107 cu boi, 26 cu cai; 

  

  

tre comunele: Stoeșeşti, din pl. 

Mijlocul, jud. Fălciă, şi com. 

Ghermănești din jud. Tutova; 

se întinde de-a curmezișul, de 

la- E. spre V., pănă în şesul 
Birladului, purtînd spre E. nu- 

mirea de Podeiul. 

Răduţari, zîriz, jud. Putna, for- 

mat în munţii com. Paltinul, 

şi care se varsă în piriul Ză- 
bala. 

Răduțeşti, saz, făcînd parte din 

com. rur. Ciomăgești, pl. Oltul- 
d.-s., jud. Olt. Are o popula: 

țiune de 200 locuitori. - 

Răfacea, pante, com. Breaza- 

d.-s., pl. Prahova, jud. Prahova, 

de sub care izvorăște Valea- 

Tirsei, care se varsă în riul Pra- 

hova. 

Răgazul, ziriiaș, jud. Tecuciii, 

pl. Zeletinul ; izvorește din com. 

Boghești și se varsă în piriul 

Vlejului, în raionul aceleași co- 
mune. 

Răgăjeni, ziriz, în jud. Suceava, 
com. Modeiul; izvoreşte de sub 

Gherghea şi se varsă în Bis- 

trița. 

Răgoaza, z/7ă numire a satului 

Nistra, jud. Roman, pl. Siretul. 
d..s., com. Boghicea. 

Răgoaza, ba/ră, jud. Iaşi, for- 
mată din vărsarea riului Jijia, 

în partea de S.-E, a satului Bo- 

sia, din pl. Braniştea. Conţine 

peşti, raci, stuh și papură.



RĂICULEȘTI . 

„Răiculeşti, saz, jud. Dimboviţa, 
pl. Bolintinul, com. Sărdanul. 

Răi, mzoșie,. în jud. Buzău, com. 
Finţești şi Tisăul, proprietate 
moșnenească. Are 520 hect,, 
din care 195 pădure şi 325 
hect. arături, vii, fineţe şi izlaz, 
făcînd un corp cu Băduleşti 
din com. Tisăul și cu Buni, 
Glogoveanul şi Sarul, din com, 
Pinţeşti. 

Răiuţul, mute, jud. Putna, pe 
teritoriul com. Miera, cel mai 
înalt dintre toate piscurile află- 
toare. în această comună. Din- 
tr'însul. izvoreşte piriul Răiu- 
țul. E 

Răiuţul, 2îî4, jud. Putna, afluent 
al Arvei; curge din muntele cu 
acelaşi nume și udă com. Miera. 

Rămăşiţa, Za/ză, formată de riul 
* Siretul, lingă satul Bălineşti, 
com. Zamoştia, pl. Berhometele, 
jud. Dorohoiii. 

Rănceni, com. rur., în partea de 
S. a pl. Prutul, jud. Fălciu, for- 
mată din satele: Cristiniciul, 
Gura-Sărăţei, Mușata, Rănceni 
şi Stuhuleţul. . 

Are o suprafață de 5317 
hect,, cu o populaţie de 310 fa- 
milii, sai 1297 suflete. 
“Se află între comunele : Vetri- 

șoaea, Mălăești, Gușeţi, Băr- 
boşi și Berezeni. 

Este udată de piraiele: Mu- 
șata, Rănceni și Stuhulețul. 
„ Are 3 biserici, deservite de 
2 preoţi și 4 cîntăreți ; o şcoală. 

Vite: 170 cai, 1261 vite mari 
cornute, 331 porci şi 1550 oi. 

Rănceni, saii Spircoceni, sat, 
în partea de S.-V. a com. Răn- 
ceni, pl. Prutul, cu o suprafață 
de 733 hect. și o populaţie 
de 150 familii, saii 606 suflete. 

  
"Răpciuni, 
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Este . reşedinţa. comunei cu 

același nume. , 

Are o școală; o biserică, de- 
servită de 1 preot și 2 cîn- 
tăreți, . 

Se cultivă și 10 hect, vie. 

Rănceni, iri, izvoreşte din 
“dealul Holmul, teritoriul com. 
Rănceni, pl. Prutul, jud. Faăl- 
ci; unit cu piraiele Stuhulețul 
și Mușata, din jos de satul Răn- 
ceni, se varsă în balta Bere- 
zenilor, în com. Berezeni, 

> 

Răpciuni, saţ,jud. Neamţu, com. 
Hangul, pl. Piatra-Muntele, si- 
„tuat pe malul drept al rîului 
Bistriţa și la poalele Ceahlăului. 

Are o populaţie de 660 su- 
flete; o şcoală, frecuentată de | 
73 elevi (1899—900). | 

Locuitorii se ocupă cu plu- 
tăria şi agricultura. 

Răpciuni, fost schit, situat pe 
valea piîriului cu același nume, 
jud. Neamţu, pl. Piatra-Muntele, 
com. Hangul, 

Răpciunele, z477e, 
în grupa Ceahlăului, situat pe 
teritoriul com. Hangul, pl. Pia- 
tra-Muntele, jud. Neamţu. 

Răpciuni (Răpciunele), pâriiaș, 
ce izvorește din muntele cu a- 
celaşi nume, jud. Neamţu, com. 
Hangul, pl. Piatra-Muntele. Se 
varsă pe-partea dreaptă a rîu- 
lui Bistrița, lîngă satul cu a- 
celaşi nume, după ce stră- 
bate şoseaua națională Piatra- 
Prisăcani, între kil. 105—106. 

Răpciuniţa, sat. Vezi - Firţigi, 
" sat, în comuna Hangul, judeţul 
Neamţu. 

Răpciuniţa, prune. Vezi Obcina. 
- Verde, saii Firţigi, munte, jud. 

Neamţu. 

Răpedea, 

  

REPEGIOARA 

Răpciuniţa, piriiaș. Vezi Boura- 
Firțigi, munte, 

Răpedea, cătun, în jud. Putna, 
com; Străoani-d. Î-» pl. Zăbră- 
uțul. 

Are o populație de 246 su- 
„flete și 78 case; 1 biserică fi- 
lială, cu hramul Adormirea, 

Răpedea, szabi/iment de bă!, jud. 
Iaşi, com. Buciumi, pl. Codrul, 
situat pe coasta de N.-V, şi 

“aproape în virful dealului Ră- 
pedea, lingă șoseaua națională 
Iași-Vasluii, la 8 kil. de orașul 
Iaşi, Are o poziţiune foarte fru-. 
moasă și aer curat. Acest sta- 
biliment balnear este vizitat în 
timpul verei, atit ca loc de pe- 
trecere pentru orășeni, cit şi 

ca loc de cură pentru sufe- 
rinză, ” 

De la Răpedea se desfă- 
'şoară o frumoasă privelişte a 
Iaşilor. 

Stabilimentul de hidroterapie 
deacia fost cel d'intiiii în Mol- 
dova, înființat de Aga dr. Vîr. 
nav. 

deal, continuare a 
“dealului Bordea, în jud. Iași, 

com. Buciumi, pl. Codrul, nu. 
mit ast:fel de la coborișul săti 
drept. Aproape de virful lui 
este o cișmea cu apă. Peste 
acest deal trece șoseaua. na- 
țională' Iaşi-Vasluiii. Pe virful 

"săi se află stabilimentul de băi 
cu același nume, 

Răpedea, Ziria, jud. lași, pl. Co- 
drul, com. Buciumi, ce izvorește 
“din dealul Răpedea ; curge spre 
N. paralel cu șoseaua naţională; la 
satul Socola, se unește cu pirtul 
Vămășoaia, trece prin tîrgușorul 

Trei-Fintîni, de unde mai spre 
E. se varsă în rîul. Bahluiul. 

Repegioara, pădure, a statului,



" RĂPEGIOARA 

în jud, Putna, com. Răcoasa, în 

întindere de 61 hect. 

Răpegioara, saii Răpejoara, zi- 

riiaș, format pe teritoriul com. 

Străoani-d.-s., jud. Putna ;, izvo- 

rește din Fintinele-din.Deal și 

se varsă în Șușiţa, printre Ver- 
dea și Varnița, ” 

Răpuroasa, vale, jud. Vilcea, 

com. Olăneşti, plaiul Cozia. Pe 

ea sunt sursele de apă minerală: 

Domniţa- Maria, Eufrosina, Re- 

gina-Elizabeta, Regele Carol I, 

Semiramiza și Libertatea. 

„Se varsă în riul Olănești, pe 
teritoriul com. Olăneşti. 

Rărăul, za/e, situată în raionul 

coin. Matca, pl. Nicorești, jud. 
Tecuci. 

- Rărăul, va/e, ce se întinde în di- 

recție N.-S., în partea de V.a 
satului Matca, pl. Nicorești, jud. 
Tecucii, 

Rărișul, pisc, jud. Vilcea, pl. 
Ocolul, com. Birsești, 

Răroaia, zîrî4, ce izvoreşte din 

partea de N. a com. Idriciul, pl. 
Crasna, jud. Fălciu, din pădurea 

Tilhărești, curge prin satul I- 

driciul şi, din jos de sat, se 

varsă în dreapta piriului Idriciul, 

Răsăritul și Apusul, (Vatra- 

Schitului-Cotmeana), zzoşie, 
jud. Argeș, pl. Oltul, pendinte de 
mănăstirea Cozia, cu o întindere 

de 19304 pog., din care 12701 

pog. pădure, proprietate a sta- 

„tului, dind un venit anual de 

20000 lei. 

Răsboieni. Vezi Războieni. 

Răsboinicul. Vezi Războinicul. 

Răsboiul, Vezi Războiul.   
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Răsboiului (Valea-). Vezi Răz- 

boiului (Valea-). 

Răscăeți, s4/ jud. Argeş, pl. Gă- 

lăseşti, făcînd parte din com. 

rur. Răscăeţi-Drăghineasca. Are 

o biserică, cu hramul Cuvioasa 

Paraschiva, deservită de 1 preot 

și I cîntăreț, Aici. este reșe- 

dinţa primăriei. 

Răscăeți, mahala, făcînd parte 

din com. rur. Fișcălia, pl; Ol- 
tul-d.-s., jud. Vilcea, situată în- 

tre Pealul-Oltului şi Balta-Ris- 

ciiatului, In partea de E. trece 

calea ferată Piatra-Rimnicul-Vil- 
cea. 

Răscăiasca, za/e, în jud. Muş- 

cel, plaiul Dimboviţa, ce udă 

centrul căt. Runceasa și se varsă 

în riul Dimboviţa, pe malul drept, 

în raionul acestui cătun, 

Răscoleşti, saţ, în jud. Mehe- 

dinți, pl. Ocolul-d.-s., ţinînd de 

com. rur, Izvorul-Birzei.: 

Răsmireşti saii 'Trestenicul-de- 
Sus. Vezi com. Trestenicul-d..s., 
jud. Vlașca. 

Răsmireşti, cătun, pendinte de 

com. Trestenicul-d.-j., jud. Vlaş- 

ca, fostă proprietate a Mitro- 

poliei și azi aparţinind moşteni- 

torilor def. Eremia Carpescu. 

Suprafaţa moşici este de 378 

hect. In vechime se mai numea 
și Gomoaia. 

Răsmireşti, zru/ de moșie nelo- 

cuit, jud. Vlașca, proprietatea 

Eforiei Spitalelor Civile din Bu- 

cureşti. Are o suprafaţă de 1163 

hect. şi ţine de com. Tresteni- 

cul-d.-s. 

Răsmireşti, va/e, ce trece .prin 

com. Răsuceni şi Trestenicul, 

şi dă în Ludăneasa, pl. Margi-   

RĂSTĂCIOASA 

nea, jud. Vlașca. Are heleștei 

pe ea.: 

Răspochi (Răspopi), sa, făcînd: 
parte din com: Neguleşti, plasa 

Berheciul, jud. Tecuciă, situat 

la N. com,, la 4 kil. de reşe- 

dința com.: 

Are o populaţie de 150 su- 

flete, care locuesc'în 30 case. 

Locuitorii sunt improprietă- 

riți la 1864. 

Are o biserică, cu hramul S-ţii 

Voivozi. “Data fondărei se cu- 

noaște după un pomelnic care 
zice: 

„_ <Pomelnicul lui Simion Oprisan, și- 

nerele lui Neculae Serucerescu, ce a pre- 

făcut biserica din Răspochi la 1833, fon- 

dată de Nicolae Serucerescu la anul 17752, 

Teritoriul satului este de 534 

hect. şi 84 arii. Locuitorii, foşti 

clăcași, stăpînesc 178 hect. şi 28 

arii, iar proprietarul, d-l I. Za- 

rifopol, stăptoeşte 356 hect. - și. 
56 arii. 

Locuitorii posedă : 10 pluguri 

de fer, 2 de lemn, 1 mașină de 

secerat și 1 de treerat: 

Comerciul se face de 2 cîr- 
ciumari. 

Răspochi (Răspopi), dea, -în 

jud. 'Tecuciiă, situat la E. de 

satul Blaga, în direcţie N.-E. 

spre S.-E.,: pe o lungime de 4 

kil. și 800 m., pănă în valea riu- 

lui Berheciul. 

Răspochi (Răspopi), zăzure, 

lingă satul cu acelaşi nume, jud. 

Tecuciii, pl. Berheciul, com: Ne- 
gulești. 

Răstăcioasa, va?e, în jud. Gorj, 

pl. Ocolul, com. Hodoreasca, 

spre 'S. de com. Incepe din ho- 
tarul com. Stejerei, merge spre 

S.-V. şi se termină în căt. Strim- 
ba, pendinte tot de Hodoreasca, 
Este formată din dealurile Ho.



RĂSTENI 

doreasca și Găleşoaia și acope- 

rită de pădure, 

Răsteni, ma/ala, în com. zur, Sal- 
cia, pl. Podgoria, județul Pra. 
hova. 

Răstoaca, con. rur., în jud. Putna, 

pl. Biliești. E situată pe malul 

stîng al Milcovului, la revărsarea 

lui în Putna, pe întinsa cîmpie 

a Focşanilor, la 6 kil. de. sub- 

- prefectura plășei și la 7 kil. de 
capitala județului. 

Pe teritoriul com. se află o 

baltă, numită Mindreşti, cam de 

25 hect., formată din izvoare 

şi conținînd peşte. 

Are o populație de 215 fa- 

milii, sai 860 suflete; o biserică 

parohială, cu hramul Sf. Nicolae; 

o școală mixtă, care a fost fre- 

cuentată în 1899—900 de 55 

copii; 8 cîrciumi și 5 fabrici de 
rogojini. | 

Vite: 350 boi, 150 vaci, 20 

cai, 860 oi, 100 porci. 

Budgetul com. e la venituri 

de 2883,92 lei și la cheltueli, 

de 2841,03 lei. 

Răstoaca, sat, în jud. Bacăi, pl. 

Siretul-de-jos, com. Păncești. E 

situat pe malul drept al Siretu-. 

lui, aproape de Răcăciuni, la 

5 kil. de satul Pănceşti. Are o 
populaţie de 35 suflete. 

Răstoaca, fost sa!, în jud. Tecuciii, 

ce a existat pe lingă malul stîng 

al rîului Birlad, în locul, care 

astăzi se numește Malul- Alb, 

“din com. Barcea, la N. de sa- 
tul Drăgănești, 

Răstoaca, câfuz, în jud. Vilcea, 

“pl. Ocolul, com. Ocnele-Mari. 

Răstoaca, parokie, în jud. Putna, 

com. cu același nume, avind o 

biserică parohială, cu hramul Sf. 
Nicolae.   
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Răstoaca, /a//ă, în jud. Bacău, 

pl. Bistrița-de-sus, com. Răcă- 

. ciuni, formată de piriul Răcă- 

ciuni. E situată lingă satul Giîş- 

teni și are o întindere de 2 hect, 

Răstoaca, ziriă. Izvoreşte din 

pădurile şi dealurile coprinse 

între com. Bogaţi şi Hulubești, 

jud. Dimboviţa ; curge prin ra- 

ionul com. Glimbocata, sub nu- |: 

mele de Valea-Seacă și apoi, 

curgind cam spre S.E., trece 
_pe lingă comunele Valea-Mare, 

Crîngurile, Găești şi mai la vale 

de Dragodana se uneşte cu pi: 

riul Potopul. De aci Potopul își 
pierde numele și apa curge sub 

numele de Răstoaca, trecînd pe 

lingă com.: Mătăsarul, Costeşti, 

Măranţișul, Crovul, Văcărești-de- 

Răstoaca, Ruminești şi apoi prin- 

tre com, Găiseni din jud. Dim- 

bovița și com. Florești din jud. 

Ifovul, întră în jud. Ilfovul pier- 

“ “zîndu-și acest nume și conti- 
nuind sub numele de Sabarul, 

pănă cind se varsă în Argeș, 

mai la vale de București. In 

Riăstoaca afară de Potopul :cu 

afluenții lui, se mai varsă: pi- 

riul-Șuţa, care se varsă din sus 

de com. Văcăreşti-de-Răstoaca ; 
pîriul Baiul, care se varsă în Răs- 

toaca: din sus de Florești, jud. 

Ilfov, şi aproape de Găiseni, 

jud. Dimboviţa; Ciorogirla, ca- 

re-și ia naștere din jud. Dim- 

bovița, puţin spre N.-E. de Po- 

iana-Lungă-d.-j., şi care nu 

„este azi de cît un canal al riu- 
lui. Dimboviţa, care curge spre 

S. printre com. Brezoaiele şi Po- 

iana-Lungă-d.-j., intră în jud. 

Ilfov şi curge la vale pe lingă 
com. și mănăstirea Ciorogirla 

şi Domnești și se varsă în Saba. 

rul, aproape de com. Măgu- 

reni. (Vezi Baiul, Braniștea, Cio- 
rogirla și Sabarul). 

- Răstoaca, zîrâ4, jud. Dorohoii,   

RĂSUCENI 

începînd de pe Hudești, com. 

Hudești, pl. Prutul-d.-s., şi văr- 

sîndu-se în Bașei. 

Răstoaca, zîriă, jud. Vilcea, pl. 

Olteţul-d.-s., ce udă com. Milos- 

„tea şi se varsă în riul Tirtia, tot 

în raionul com. Milostea. 

Răsturnați, 7oșze, în jud. Buzăii, 

com. Boldești, Glodeanul-Sărat 

și Mihăileşti, care prin succesi- 

uni s'a despărţit în: două mari 
trupuri; primul: : Glodeanul și - 

Grădiștea, despărțit şi acesta în - 

Glodeanul-Cufurit, din com. Glo- 

deanul-Sărat, și Glodeanul-Gră- 

diștea, din com. Boldești. Al 

doilea trup al Răsturnaţilor co- 

prins în com. Mihăilești, s'a des- 

părţit şi el în Răsturnaţi-lui-Mişu 

şi Răsturnaţi-Doamnei-Bălașa, 

Răsturnaţi- Doamnei - Bălașa, 
moşie, în jud. Buzău, com. Mihăi- 

leşti, proprietate a spitalului Brîn- 

covenesc. Are 600 hect., mai 

toate arabile, - 

Răsturnaţi-lui-Mişu, sai Doam- 

na Paraschiva, zzoșie, în jud. 

Buzăi, com. Mihăilești. Are 600 

hect., mai toate arabile, şi pu- 

ţin stufâriș. E cunoscută mai 

bine sub numele de Mihăilești. 

Răsuceni, corp. rur., jud. Vlaşca, 

„pl. Marginea, compusă din căt.: 
Gostieni, Asan-Aga, Răsuceni- 

d.-s. și Răsuceni-d.-j., situată pe 
valea Cilniştea, la N, plășei. E 

departe de orașul Giurgii de 

32 kil., iar de București, de 58 kil. 

Suprafaţa trupurilor de moşie 
care constitue com. este de 6000 

hect., din care 969 pădure. 

Are o populaţie de 2089 su- 

flete, din care 425 contribuabili ; 

4 biserici, deservite de 4 preoţi 

şi 6 cîntăreți, constituind paro- 

hia din Răsuceni-d.-s.; o şcolă 

mixtă, frecuentată 'de 77 copii



RĂSUCENI-DE.JOS 

(1899—900); 3 mori cu aburi 

şi 10 cîrciumi, 

Budgetul com. e la venituri 
de 12351 lei, 19 bani şila chel- 

tueli, de 8195 lei, 83 bani. 
Vite: 844 boi, şo bivoli, 307 

cai, 1552 oi, 320 riîmători şi 6 
asini. 

Răsuceni-de-]Jos, sai Berbe- 
cari, cătun, pendinte de com. 
Răsuceni, pl. Marginea, jud. 
Vlașca, situat pe valea Cilniș- 
tei. Proprietatea moșiei apar- 
ține doamnei Zmaranda Hris- 
topol, d-lui Dem. Profirescu și 
maștenilor. : 

Are o suprafață de 1500 
hect., din care sa dat la lo- 
cuitori foști clăcași 360 hect. 

Pe aci trece valea Berbecari. 
Are o biserică zidită la 1883, 
deservită de 1 preot și 2 cîn- 
tăreți; 2 mori de aburi și 4 
cîrciumi, - 

Răsuceni-de-Sus, căzuu, pen- 
dinte de com. cu același nume, 
pl. Marginea, jud. Vlașca, situat 
pe valea Cîlniştea, proprietate 
a d-lor Filipescu şi general Zef. 
cari. Are pe dinsa și căt. Asan- 
Aga saii Bujoreanca și Singu. 
reni, care este nelocuit. ] se mai 
zice și Răsuceni-Baba, 

Are o suprafață de 5357 
„hect., din cari s'a dat la 300 
locuitori foști clăcași 1308 hect. 

Singureni aii o suprafaţă de 
2051 hect., iar Asan-Aga are 
867 hect., din care 296 date la 
locuitori. 

Venitul anual al moșiilor este 
de 60000 lei. 

Trece printrinsa valea Cil- 
niștea ce vine din Drăgăneşti 
și merge în Prunarul, apoi: Va. 
lea-Manafului, Valea-Cringului- 
Frumos,  Ulmuleţul, Simileni, 

: Trestenicul, Brezoiul, Urzicele, 
Valea - Berbecarilor,. Valea-lui- 
Dimian, Valea-lui- Moș - Chițu, 

Răşani, 
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Valea-lui-Bratan sai Puţul-Ba- 

bei, Gropani şi Valea-Spălatu- 

lui, care dati toate în valea Bre- 

zoiul și Valea-Manafului. 

Are două biserici, una clădită 

la 1824 şi cea-l'altă la 1876 și 

cu hramul Sf. Nicolae, deser- 

vite de 2 preoţi și 5 cîntăreți, 
I şcoală mixtă. 

- Răsvadul. Vezi Râzvaqdu/. 

Răsvan, (Movila - lui -). Vezi 
Răzvan, 

Rășşani, a/fă numire a com. Adin- 
cata, pl. Cîmpul, jud. Prahova. 

proprietate a  Rforiei 
Spitalelor Civile din Bucureşti, 

" jud. Prahova, pl. Cîmpul, com. 
Adincata, fostă pendinte de 
mănăstirea Tirgşorul, în întindere 
de 937 hect., din care so hect, 
suprafață împădurită și 887 hect. 
pămînt cultivabil și finețe. 

Rășşina, com. rur., jud, Gorj, pl. 
Jiului, situată la S.-V. de com, 
Țicleni, de ambele laturi ale 
şoselei vecinale. 

Are o suprafață de 2014 hect., 
din care: 810 pădure, 270 hect. 
izlaz și vatra satului, 270 hect. 
fineţe şi 670 hect. cultivabile, 
cu o populație de 251 familii, 
saii 946 suflete; 6 fîntîni; 3 
cișmele; 2 cîrciumi şi 2 mori 
pe apa Cioieni; 1 şcoală, fre- 
cuentată de 41 elevi; 2 bise- 
rici de lemn, fondate de locui- 
tori la anul 1752 şi 1832, cu 1 
preot și 2 cîntăreți. 

Locuitorii posedă: 46 plu- 
guri, 112 care cu boi, 2 căruțe 
cu cai; 23 cai, ş28 vite mari 
cornute, 499 porci, 639 oi şi 
capre. 

„ Budgetul com. e la venituri 
de 1034 lei, 65 bani, iar la chel. 
tueli, de roo2 lei, 75 bani, 

Comunicația în comună se 

  

  

RĂTEȘTI 

face pe șoseaua vecinală care 
o pune în legătură la N.-E. cu 
com. Țicleni, iar la S.-V. cu 
com. Peşteana-d.-s., unde şo- 
seaua dă în calea naţională. 

Rătăcitul, picior de munte, jud. 
Bacău, pl. Muntelui, com. Co- 
măneşti, de pe stinga Șupanului, 
acoperit de o pădure, în mij- 
locul căreia se află o poiană 
mare, de peste 4 hect. întindere. 

'Răteasca, căzuu, în jud. Teleor- 
man, pl. Tirgului, ţinînd de 
com. Sfinţeşti. Are o populație 
de 239 suflete, din care 63 con- 
tribuabili. 

Răteasca, poșie, situată în căt. 
cu același nume, jud. Teleor- 
man. Vezi Sfinţeşti, com. rur. 

Răteiul, munte, jud. Dimboviţa, 
plaiul Dimboviţa, în sus de 
Moroeni, spre stînga, despărțit 
de o parte de muntele Cufu- 
ritul, prin rîuleţul Cufuritul”; iar 
de altă parte de muntele Les. 
pezile prin riulețul Brăteiul. Pe 
ambele riulețe sunt herăstrae 
pentru tăiat scînduri, 

Răteşti, sa, făcînd parte din 
com. rur. Mălureni-Bădiceni, jud. 
şi pl. Argeșul. 

Răteşti, sa/, cu 362 suflete, jud. 
Argeș, pl. Gălăşeşti, făcînd parte 
din com. rur. Rătești-Furdulești, 
Aici este reședința primăriei, 
Are o biserică, cu hramul Ador. 
mirea, deservită de un preot şi 

un cîntăreţ. 

Răteşti, câfun al com. Gura-Ani- 
noasei, jud. Buzăii, cu 640 lo- 
cuitori și 160 case. Are sub. 

„divizia Schitul-Răteşti. | 

Răteșşti, saţ, jud. Dimboviţa, pl. 
Cobia, com. Cringurile.



RĂTEȘTI 

Răteşti, schit de călugărițe, în 
jud. Buzăii, com. Gura- Ani- 
noasei, căt. Rătești, sub poa- 
lele „muntelui Șoimul şi la extre- 
mitatea de V. a muchiei Ră- 
teştilor, avînd o frumoasă po- 
ziție. Biserica și cimitirul sunt 
în bună stare; chiliile; frumoase 
şi curate. Numărul maicelor e 
de 96, iar al surorilor, de 21. 
Fondarea lui se pune în se- 
colul al XVII-lea și se atribue 
Grecenilor. Episcopul Chesarie 
rezidindu-l în 1844, n'a mai 
menţinut nici una din datele 

“cele vechi. | | 

Frontespiciul este acesta: 

Intru slava și cinstea prea sfintei cei 
de o fiinţă şi nedespărţită sf. Treime, s'a 
ridicat din temelie această sf, biserică 
în locul celei vechi, și împodobită, pre- 
cum se vede, cu: zugrăveală și cu alte 
multe podoabe prin osîrdia și cheltuiala 
prea sfinţitului și mult rîvuitorului de 
cele D-zcești DD. Chesarie, Episcopul 
"Buzăului, într'al 19lea ari al' păstorici 
sale, la care a ajutat şi alţi. pravoslav- 
nici creştini, ale căror nume scrie- va-le 

" Domnul în cartea 'vieței, în ceruri ; așe- 
zîndu-se i iarăși hramul Sf, Troiţe, precum 
a fost din vechime, domnind în această 
vreme Măria Sai George Demetru Bi- 

- bescu Voevod, iar cîrmele pravoslavici 
țiind pre sfințitul Witropalit DD. Neofit, 
precum și stariță a acestui sf. schit fiind 
cuvioasa Evghenia Schimonachia Gre- 

* ceanca. Leat 1844. 

"Dintre cei ce: ai contribuit 
“mat mult pe. lingă Chesarie la 

rezidirea şi înavuţirea acestui 

„schit, sunt: Marele Clucer Gri- 

_gore Tăut, soţia sa Elena și 

boerii Scărlătești. 'Hramul. bi- 

” sericei este Sf. Treime, iar al 

cimitirului: Invierea lui Lazăr 

și Buna-Vestire. In timpii. mai 
noi, Demetru Papazolu a res- 
taurat cimitirul, iar Episcopul 
Dionisie, în 1865, a ridicat din 

noă o frumoasă clopotniţă. Tot 

el a. stăruit .pentru: înființarea 
unei școli de fete .în schitul 

Răteşti, școală care sa închis 

de ciţi-va ani.   
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Răteşti, moşie, jud. Argeș, pl. 

Gălășeşti, com. Rătești, proprie- 

tate a „Eforiei Spitalelor Civile 
din București, dînd un venit 

anual de 2950 lei. 

Răteșşti (Vatra-Schitului-), 7z0- 
șie, în jud. Buzău, com. Gura- 

Aninoasei,: căt. Rătești, proprie- 

tate a statului, pendinte de 

schitul Răteșşti, avînd 426 hect. 

„ pădure și puțină fineață. Mare 

parte din această pădure a 

fost dăruită schitului de boerii 

Scărlăteşti ; o altă parte a fost 

cumpărată de. maici cu. banii 

dăruiți de Clucerul Gr. Tăut. 

Răteşti-Furdueşti, comp. rur., pe 
malul drept al rîului Argeş, jud. 

Argeș, pl. Gălăsești, la 26 kil. 

de com. sur. Costești, reședința 

subprefecturei, și la 44 kil. de 
Pitești, Se compune din 5 sate: 

„Furdueşti, Pătulul, Şindrilitul, 

"Raletul, Rătești și Tigveni, cu o 

"populație de 1003. suflete. 

Are 3 biserici şi o școală. 

Budgetul com. e de 3140 lei 

„la venituri şi de :2737 . lei la 
cheltueli. . 

Vite: 700 boi și vaci, 200 

cai, .17. bivoli, goo oi, 20 capre 
- Și 450 rîmători. 

Rătezul, com. rur., în jud. : Me- 

" hedinţi, plaiul Cloșani, la 61 

kil. de orașul Turnul-Severin. Se 

mărginește la .N. cu com.. Go- 

dineşti;: la E., cu com. Căl- 

cești, ambele ținind de jud. Gorj; 

la S., cu com. Glogova; iar la 

V., cu com. Negoești.: 

Este formată din trei maha- 

lale numite: Luna-d.:j., Luna- 

d.-s. şi Chiliul, avînd o populaţie 

"de 800 locuitori, și 262 case, 

Are o biserică, deservită de 

1 preotși 1 cîntăreț; o școală, fre- 

cuentată de 45 elevi (1899-900). 
„ Budgetul com. e la venituri de 

8$21.,iar la cheltueli, de 641 1.   

RĂȚĂLEȘTI 

Locuitorii posedă: 20 pluguri, 
15 care cu boi, 3 căruţe cu cai; 

60 stupi cu albine; 200 vite 

mari cornute, 20 cai, 360 oi şi 

_280 rimători. 

Are o șosea, care o leagă cu 
„şoseaua com. Glogova -și care 
merge şi spre 'jud.. Gorjului. 

Dealuri mai însemnate în com. 

sunt: Lazura-Bojei, Dealul-de- 

jos și Dealul-de-sus, acoperite 

cu vii, dînd un vin bun, 

Ca piraie în com. sunt: Ogaşul, 

Făgetul, Valea-Viezurilor, Valea- 
lui-Nănăi, Valea-Stanei, Ogașul, 

Pădina - Mare, Podul - Turcului, 

Ogașul-Bisericei-Ulmătul și Apa- 
Sărată. 

Răticna, punte, în jud. Suceava, 

com. . Bogdănești, acoperit. de 
pădure de rășinoase, mesteacăni 

și fagi. 

Rătuleşti, sas, în jud. Argeș, pl. 

Pitești, făcind parte din com. 
rur. Bradul-d.-j, 

Rătunda, com. rur,, la. N. plășei 
Balta-Oltul-d.-j., jud. Romanați, 

formată din satul cu același. nu- 

me, situat pe un teren șes, la 

V. de com. Studina, la 26 kil. 

spre N. de Corabia și la 15 kil. 

spre S. de Caracal. 

Are o populație de:759 lo- 

cuitori; o şcoală mixtă, frecuen- 

tată de 43 elevi (1899—900); o 
biserică, cu hramul Buna-Vestire 

(1868), deservită de: 2 preoţi și 
2 cîntăreți; 6 cîrciumi.: 

Budgetul com. e de 2326 lei 

la venituri și de 2317 lei. la 

cheltueli. . | 

Rătuneiul, zane, în jud. Dim- 

boviţa, în partea de N.-V., cam 

spre jud. Muşcel. 

Răţăleşti, mazala, în jud. Vi 
cea, pl. -Cerna-d.-j., com. rur. 

Roșiile. Are o populaţie de go



RĂȚENI 

locuitori; o biserică, făcută de 

Ion Roșianu.' 

Răţeni, saș, în jud. Bacăi, pl. 

Tazlăul-d.-s., com. Schitul-Fru- 

moasa, situat nu departe de ma- 

lul drept al pîriului Comanul. 

Are o populație de 193 su: 

flete ; o biserică, clădită la 1863 

de Grigoriţă Constantinidi, de- 

servită de 1 cîntăreț; o cir- 

ciumă. 

Vite: 113 vite mari cornute 

şi 47 porci. 

Răţeni-Tazlăul, moșie, în jud. 
Bacăi, pl. Tazlăul-d.s., de pe 

teritoriul com. Schitul-Frumoasa, 

aparţinînd: statului, 

Răţoeşti (Dealul-), dea, în jud. 

Suceava, satul Sodomeni. 

Răţoaia, saz, în jud. Dimboviţa, 

pl. Dealul-Dimboviţa, com. Hă- 

beni. - 

Răţoiul, saţ, făcînd parte din 

com. rur. Izvorul, pl. Vedea-d.-s., 

jud. Olt. Are o populaţie de 

63 locuitori. Cade în partea de 
SE. a com. 

Răţoiul, fra (prival), în jud. Ia: 
lomiţa, insula Balta, pl. Ialomiţa 

Balta, com. Dudești. . 

Răţoiul, zaz, format din piriul 
* Uluci, în partea de V. a com. 

Broscăuţi, pl. Coșula, jud. Do- 
rohoiă, 

Rău (Izvorul-), îzvor, în jud. 

Buzău, com. Valea-Mușcelului; 

începe din muntele Virful-Feţii 

şi se scurge în Valea-Mușşcelului. 

Rău (Izvorul-), zzoor, în jua. 
Buzăii, com. Goidești; începe 

din muntele Viforita și se scurge 

în piriul Bisca-Mare, puțin mai 
sus de 'Trestia-Milei.   
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Răuceşti, corp. rur., în marginea 

despre N.E. a plășei de Sus- 

Mijlocul, jud. Neamţu, pe teri- 

toriul ce se întinde către V. 

Moldovei, pănă în ramurile es- 
tice a munţilor Hălăuca (mar- 

ginele jud. Suceava), cum și pe 

podișele și dealurile ce se întind 

între cursul piriului Rișca spre 

S., se mărginește spre S..V. cu 

com. Vinători-Neamţului, spre 

Ş. cu o parte din pămînturile 

aceleeaşi com. și moșia Grași, 

spre E. cu com. Păstrăveni, iar 

spre: N. cu hotarul jud. Su- 

ceava, care desparte com. de 

moșiile Drăgușeni, Sirbi, Săvești 

Și Brusturi, prin o a treia parte 

a piriului Rîșca, 

E formată din cătunele: Rău- 

ceşti, Munteni, Aprodul-Purice, 

Oglinzi şi Lingurari, pe o supra- 

față de 2834 hect, | 

Locuitorii sunt în mare parte 
răzeși. | | 

Dintre locuitorii împroprietă- 

riți în 1864, sunt astă-zi: 135 

cari încă trăesc și-și stăpînesc 

încă singuri locurile; 183 ce 

stăpinesc locurile, ca urmași ai 

celor împroprietăriți. Dintre lo- 

cuitorii împroprietăriți în 1878 

sunt: 157 cari trăesc; 157 cari 

aii moștenit pămîntul de la cei 

împroprietăriți și 64 de inși, cari 

de şi cultivatori de pămînt și 

însuraţi, n'aii nici un fel de pro- 
prietate. - 

Are: 3 biserici, deservită de 

4 preoți şi 6 eclesiarci; o școală 
mixtă; 2 mori de apă. 

Budgetul com. e de 4559 lei 

la venituri şi de 4553 ler la 

cheltueli. | 
Vite : 1836 vite mari cornute, 

1600 oi, 214 cai şi 380 rimători. 

Comunicaţia cu satele vecine 
se face prin: șoseaua județeană 
Neamţu - Fălticeni, şi Neamţu- 
Pașcani; apoi prin un drum care 
se leagă cu șoseaua Fălticenilor, 

trecînd prin satele Oglinzi, Rău.   

RĂUSENI 

cești, Munteni, Ungheni, la Ti- 

mișești. 

Răuceşti, saț, în jud. Neamţu, 

com. Răucești, pl. de Sus-Mijlo- 

'cul, situatla 48 kil. de orașul Pia- 

tra și format din trupurile Rău- 

ceşti-d.-j. (Rădeni) și Obraji, cu 

o “întiadere de 723 hect., 90 

arii (635 fălci), şi o populaţiune 

de 262 familii, 

Are 2 biserici, dintre care 

cea din Răucești-d.-j., cu hra- 

mul Adormirea Maicei Dom- 

nului, a fost începută de M. Co- 

gălniceanu la 1866; o şcoală, 

frecuentată de 77 elevi, 

Intre alte multe ispisoace re- 

lative la acest sat, cităm pe 

“următorul: 

“lo Dumitrie Cantemir „Voevod B. m. 

g.z M. 

Adecă înaintea Domniel-noastre şi îna- 

intea tuturor boerilor noștri a mari şi a 

mici, aii venit lorest egumenul şi cu tot 

soborul de la sf. mănăstirea lu! Zosim, 

ce se chiamă Secul, şi de la sf. mănăs- 

tice din Cetatea-Neamţului, jăluind precum 

dresă şi isbisoace ce aii avut mănăstirea 

pre satul Răuceşti, ce aii avut schimbătură 

de la Constantin biv. ve]. post. şi de la 

jupăneasa lui Safta aii perit de Cazaci 

cînd răscoalele, fără cît numa! ce-ai aflat, 

un zapis de schimbătură ce-ai făcut mă. 

năstirea cu Constantin postel. şi W'aii răs- 

cumpărat din țara Căzăcească de la Nijnal, 

deci s'aii rugat Domniel-mele ca să le 

fac ispisoc de întăritură pe acel zapis, 

deci şi Domnia-mea văzind acel zapis, 

adevărat iscălit cu iscăliturile tuturor bo- 

ierilor mari pănă la vornici! de poartă 

anume, şi Domnia-mea am dat şi îatărit 

sf. mănăstirt din Cetatea-NeamţuluY acel 

sat Răucești, cu vecini cu tot, ca să fie 

sfintelor mănăstiri dreaptă ocină şi moşie, 

şi să fie spre pomenirea ctitorilor, şi a 

lui Urechi Vornicul ce-aii fâcut mănăstirea 

Săculut. 7219 (1711). 

Răuceşti-de-Sus. Vezi Suzeni, 
jud. Neamţu. 

Răuceşti-de-Jos. Vezi Rădeni, 

jud. Neamţu. 

Răuseni, sa, în partea de V. a
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coin. Comăndărești, pl. Jijia, jud. 
Botoșani, așezat parte pe şes, 
parte pe coasta de E. a Dea- 
lului-Răusenilor și Livezilor, în 
dreapta Jijiei. 

Intinderea moșiei este de 3318 
hect., din care 2700 -hect. ale 
proprietarului, d-l Ioan Pavili, și 
618 hect. ale locuitorilor. 

Locurile cultivabile aă o în- 
tindere de 2000 hect. 
„Sunt cite-va rădiuri de stejar 

în întindere de 25 hect. și o 

vie pe coasta Dealului-Viei, în 

întindere de 6 hect. 

Are o populaţie de 200 fa- 
milii, sait 6go suflete ; o biserică 
vechie, de birne, zidită la 1789 

de d-na Bogdan, născută Ghica, 
şi avînd catapeteazma luată de 

la o altă biserică foarte vechie, 

ce era în grădina caselor pro- 

prietăţei, biserică deservită de 1 

preot, 2 ciîntăreți și 1 paracli- 
ser; 1 moară de apă pe Jijia 

și 1 de aburi, 6 iazuri bogate în 
peşte şi stuh. 

Locuitorii posedă: ş9o boi 

și vaci, 63 cai, 2000 oi, 105 

“porci ; 250 stupi cu albine. 

Urmele unui sat foarte vechii 
se văd la o localitate situată 
spre V. de satul Răuseni pe 

coastă de deal și în dreapta 
Jijiei, unde astă-zi se află cîte-va 
bordee, numită : Odaia-Răuseni. 

Legenda 'atribue aceste urme, 

unui sat numit Huseni, care ar: 

fi fost ars de Turci acum 300 

de ani. 

Spre N.-V. de Răuseni, pe 

țărmul stîng al Jijiei, față în față 

cu vechiul sat Huseni, la poa- 

lele podișului Ciurgăul, legenda 

așează un vechii sat, numit 

Murăreni, ale căruia urme de 

grădini şi locuri de case se pot 

observa şi astă-zi. 

Mai tirziu, moşia Răuseni ia 

numele de Domneasca şi se stă- 

pinește de o familie Ghica. A-. 

"ceastă familie a avut case mari 

66940, Blarele Dicţionar Geografic. Vol, V, 
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de piatră lîngă biserica ve- 
chie. 

Tot p'aci sunt urmele unei 

vechi iezături, la N.-V. de satul 

„ Răuseni, de ambele părți ale Ji- 
jiei, care se zice forma un iaz 

foarte mare ce se întindea spre 

V. şi acoperea tot șesul Jijiei 

și care se numea Iazul-Doamnei. 

„Numeroasele gropi de piine 
care se află prin sat și. împre- 

jurul săi, dovedesc că aici, mai 

fhainte vreme, a fost un centru 

de populaţie mare și bogat. 

Răuţa, zăzure, pe moșia Fun- 

doaia, com. Hreaţca, pl. Herţa, 

jud. Dorohoiii. 

Răuţeni, săfuc. Vezi Zamoştia, 
sat, com. Zamoștia, pl. Berho- 

metele, jud. Dorohoiii. 

Răuţeni, dea? și fodiș, pe teri- 
toriul satului Zamoștia, com. cu 

același nume, pl. Berhometele, 

jud. Dorohoiii; se întinde de la 

locul numit Budăi, pănă la A- 

gape. 

Răzăşia-Gogoiul, râzâșie, jud. 

Putna, în suprafață aproxima- 

tivă de. 300 hect., situată pe 

moșia cu același nume, pendinte 

de com. Răcoasa, limitată la 

N. cu moșia Mușunoaele sta. 

tului, la V. cu răzășii Răcoasa 

şi la E. și S. cu pădurea Ciu- 

sucul a statului și cu răzașii din 

Găuri. 

Răzăşia-Răcoasa, zăzure, jud. 
Putna, în suprafață aproxima: 

tivă de 5oo hect., situată pe mo- 

şia cu același nume, pendinte de 

com. Răcoasa, limitată la N. şi 

E. cu Muşunoaele statului, la V. 

cu răzaşii Cimpuri şi la S. cu 

moșia Vizantea a statului. 

Răzăşia - Varnița, pădure, jud. 

Putna, în suprafață aproxima-   
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tivă de 100 hect., situată pe 
moșia cu același nume, pendinte 

pe com. Străoani-d.-s., limitată 

la N. cu răzașii Străoani-d.-s,, 

la E. cu moșia d-lui Aposto- 
leanu, la V. cu Răcoasa și la 

S. cu Varnița: | 

Războieni, saz, în jud. Neamţu, 

pl. de Sus-Mijlocul, com. Us- 

cați, situat pe piriiașul . Strugi. 
nosul. Vezi Războieni, moșie. 

Războieni, sc/his, în jud. Neamţu, 
com. Uscaţi, pl. de-Sus-Mijlocul, 

situat în satul cu acelaşi nume. 

Posedă următoarea inscripțiune : 

In zilele evlaviosului și iubitorului de 

Christos Domnului lon Ştefan Voevod, 

cu mila lui D-zeii Domnitor țării Mol- 

dovel, fiul lui Bogdan-Voevod. In anul 

6984, iar al domniei lui al 20-lea an 

" curgătoriă, seulatu-s'aii puternicul Maho- 

met, împăratul turcesc, cu toate ale sale 

răsăritene puteri, Incă și Basarab-Voe- 

vod, cel numit Laiota, venit'a cu dinsul 

cu toată ţara sa cea basarabească. Aii ve- 

nit ca să jefuiască și să piarză ţara Mol- 

dovei şi aii ajuns pănă aci, la locul nu- 

mit' Piriul-Alb, şi noi Ștefan Voevod, cu 

fiul nostru Alexandru, cșitam înaintea 

lor aci, şi am făcut cu dinșii mare răz- 

boiii în luna lui Iulie în 26 zile. Și cu 

îngăduirea lut D-zei biruiţi fură creștinii 

de către păgini, și căzură acolo multă 

mulțime de ostași Moldoveni. 'Tot atunci 

şi 'Tătarii lovit-aii țara Moldovei din acea 

lature. Pentru acea bine-voit'a Io Ștefan 

Voevod de buna sa voinţă, și zidi acest 

templu întru rugășie şi Doamnci sale Ma- 

rici și fiilor săi Alexandru și Logdan 

şi întru pomenirea şi întru desuficţirea 

tuturor ortodoxilor creștini cari aci ai 

perit. In anul 7004, iar al domniei lui, 

anul al 40-lea curgătoriii, luna Noembre $. 

“Inscripția datează de la zidi- 

rea bisericei, în anul 7004 (1495), 

adică cu 18 ani mai tîrziii de 

războiul de la Piriul-Alb sai 

Valea-Albă ; ziua de 8, arătată 

în înscripțiune, coincide cu ser- 

barea sf, Arhistratie Mihail, că- 

ruia Marele Ştefan a dedicat 

templul de la Războieni, 

Cea d'întiiii tălmăcire a in- 

scripției de la Războieni a pu- 

28
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““blicat-o Gh. Asachi la 'sfirșitul 

- nuvelei sale istorice Valea-Albă 

(v. Asachi: Nuvele ist, ed. III, 
Iași, 1867, p. 122). Vezi și Răz- 

boieni, moșie. ” 

Războieni, moșie, în jud. Neamţu, 
pl. de Sus-Mijlocul, com. Uscaţi, 

fostă pendinte de schitul Răz: 

boieni. . 
Istoric. Din o cartă de jude- 

cată din 1620, de la Gașpar-Vodă, 

se constată că Ştefan-cel-Mare 

zidind biserica dela Războieni, 

ca un monument comemorativ 

celor căzuţi în războii pentru 

apărarea țării, a dotat acea bi- 

„serică cu o bucată de loc, din 

al cărui venit ea. să se. poată 

întreținea și să se perpetue po: 

menirea ostaşilor . acolo: îngro- 

pați. Pe acel local bisericei, cu 

timpul s'a format sătişorul Răz- 
boieni. 

În curgerea timpurilor însă, 

această proprietate a bisericei 

de la Războieni a devenit pro- 

prietate boerească. Aşa, pe tim- 

pul lui Ștefan Tomșa (1612), pro: 

prietarul moşiei Războieni, îm- 

preună cu ea și a bisericei Ma- 

_relui Ștefan, era visternicul Ni. 

coară Prăjescu, care, participînd 
la revolta boerilor contra Dom- 

nului Tomșa, ca şi mulți tova- 

răşi de ai luf'a fugit în Polo- 
nia. Vodă a confiscat moșia lui 
Nicoară-Războieni, şi a dăruit o 

„- Mănăstirei sf. Ilie din Bucovina. 
„Sub domnia lui Radu-Vodă, 
“călugării de la sfîntul Ilie se ju- 
decară la domnie pentru o bu- 
cată .de loc a moșiei Războieni, 
ce o împresuraseră răzeșii din 
Uscaţi, şi ciștigară procesul în 
1632. a 

Lupu Prăjescu, fiul lui Nicoară, 
prin bună învoială cu călugării 
de la sf. Ilic, răscumpără moșia 
Războieni cu biserica, dindu-le 

„300 de taleri și nişte vite şi pri- 
-“ mindu-și documentele : înidărăt,   

In același an Jonașcu Prăjescu 

a pretins a i se da și lui o parte 

din moșia părintească Războieni. 

Logofătul Petraşcu Başotă, con- 

damnat de la domnie, a împărţit 

moșia Războieni în două părţi: 
Lupului i-a dat partea din jos, 

iar lonașcului, partea din sus. 

Moşia aceasta s'a stăpînit de 

familia Prăjescu pănă la anul 

1668, cind ea toată se stăpînea 

de Dimitrașcu Prăjescu, carele 
” = - 2 a trecut'o în stăpînirea cumă- 

trului săi Gavril Tăbirţă, fost 

biv. cămăraș, jumătate prin da- 

nie, iară jumătate prin vînzare. 

Tăbirță, împrumutind de la 
Ionașcu Prăjescu 130 lei, “i-a 

amanetat jumătate din Războ- 
ieni, și neplătind banii, partea, de 

moșie cea amanetată a trecut 

iarăși la familia Prăjescu. In anul 
următor, 1660, Tăbirţă a vîndut 

şi cea-l'altă parte din Războieni 
fostului spătar Tudurachi Ior- 
dachi. Se vede însă că această 
vînzare nu s'a efectuat; căci 

peste două luni face vinzare 
pe jumătate din moșia Războieni 
nașului săi, al doilea logofăt Du- 
mitrașcu Boul. Această vinzare 

se întărește prin ispisoc dom- 

nesc de la Ştefan Petriceicu- Vodă 
din anul 1673. 

In anul 1688, Maria Prăjasca, 

cu fiul săi Ștefan şi cu ginerele 
ei vind jumătatea lor din Răz- 
boieni, Hatmanului Constantin 
Veliciko:: Vinzarea aceasta -s'a 
făcut cu condiție ca Hatmanul 
să plătească o datorie a vin- 
zătoarei Prăjasca la Mănăstirea 

" Hangului, unde era amanetată 
acea parte de moșie, 

Hatmanul Veliciko însă n'a 
plătit acea datorie, și mănăs- 

- tirea, avind trebuinţă de bani ca 
să acopere biserica mănăstirei, 
a vindut acea parte de moşie 
slugerului Necolai, împreună cu 
biserica. _. - . 

In 1714, a patra parte din   

moșia Războieni se stăpinea de 

Veliciko sin Caţiki, starostele 

de negustori din Iași, care : în 

acest an a vindut-o slugerului 

Neculai și jupiînesii sale Ca. . 
triaei. 

Aşa dar atunci mai toată mo- 

șia Războieni se stăpinea de 

Slugerul Neculai, fiul Medelni- 

cerului Ene, care la rîndul său 

şi el a avut procese cu răzăşii 

din Uscaţi, pentru hotare; dar 

„judecata constată dreaptă stă- 

pinirea Slugerului și o confirmă. 

Egumenul mănăstire! Hangul, 

cînd a vindut Slugerului partea 

Prăjascăi din Războieni, se adre- 

sase mai întiiii nepotului ei An- 

drei, feciorul lui Ștefan Prăjescu 

cu propunere de a rescumpăra 

el acea parte a mătușei sale; 

acela însă i-a răspuns, că n'are 

bani ca s'o răscumpere. Mai pe 

urmă acest Andrei Prăjescu, în 

anul 1731, a intentat proces 

Slugerului. In curgerea acestui 

proces pentru .jumătatea Pră- 

„jască din satul Războieni, pe 

care cădea și biserica Marelui 

Ștefan, în anul 1734, Slugerul 

Neculai, văzînd că împreună cu 

partea Prăjascăi are să piardă 

şi biserica Domnească, ca să 

scape măcar acea biserică de 

--a trece la alt stăpin, s'a decis 

"a preface biserica marelui Ște- 
fan de la Războieni în mănăs- 

tire de călugări. Spre acest sfir- 

şit i-a hărăzit a patra parte din 

moşia sa de la Războieni pentru 

întreținere; a ales de egumen 

pe preotul Dumitru; a împu- 
ternicit pe fiii sei Sandu şi Safta 

să se ducă la mitropolitul țărei, 

care pe atunci era Antonie, spre 

a cere pe deoparte recunvaș- 

terea şi întărirea nouei mănăstiri 

și a daniei, iar pe de alta, să 

dobindească binecuvîntarea pre- 

otului Dimitrie. de a se călu- 
gări. 

De atunci datează fondarea
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mănăstirei sai schitului Răz- 
boieni. Ă 

Intre acestea, procesul Sluge.- 
rului cu Prăjescu continua. După 
ce judecata a legitimat drep- 
turile Prăjescului, Slugerul n'a 

voit să primească de la el banii 
de răscumpărare, și a lăsat pro. 

cesului loc deschis pentru alte 
> Vrem, Prăjescu însă, puind stă- 

pînire pe partea din moșia Răz- 

boieni n'a ţinut seamă de schit 

şi de dania Slugerului, ci a 
vîndut toată acea parte de mo. 

şie cu schitul, Logofătului Sandu 

Sturdza. 

După moartea Slugerului, fiul 

săii, Vatavul Costachi, a conti- 

nuat procesul cu Andrei Pră- 

jescu, carele însă prin judecată 

a silit pe rivalul săă a primi 

banii ce-i dăduse tatăl săi Slu- 

gerul de răscumpărare pe par- 

tea Prăjascăi din Războieni. 

Noul proprietar al moşiei Răz- 

boieni, Sandu Sturdza, a respec- 

tat schitul fondat acolo de Slu- 

gerul Nicolai, şi a lăsat pe 

călugări în pace, să stăpinească 

biserica și dauia făcută lor de 

Slugerul, precum şi alți răzeși 

din vecinătate, A șa, în documen- 

tele schitului, se vede că în anul 

1768 era la schitul Războieni 

- Egumen, Manadul Visarion, care 

se judecă cu răzeşii de la Us- 

caţi, cari pretindeaii că biserica 

„schitului ar fi pe moșia lor, că 

prin urmare călugării ar fi stă- 
pînind cu nedreptul o parte din 

moșia răzășească. Dar pe te- 
meiul ispisocului de la: Radu- 

Vodă din 1624, ce era la mîna 

călugărilor, s'a recunoscut drep- 
tatea schitului. 

In anul 1789, Monahul Ilie 
Dabija, dintre răzeşii locali, hă- 

răzește schitului toată averea sa. 

Din o scrisoare din anul 1790, 

se vede că moşia Războieni cu 

schitul trecuse de la Sandu 

Sturdza la Constantin Sturdza, şi   
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acesta o dase de zestre gi- 

nerului  săii Vornicul Mihail 
Sturdza. Tot din acea scrisoare 
să vede că era năcealnic schi- 

tului Arhimandritul Efrem. Gi- 

nerele Sturdzei împuternicește 
prin amintita scrisoare pe Efrem 

a stringe veniturile moșiei Răz- 
boieni, ca şi sub socrul săi Şi 

a le întrebuința întru ţinerea bi- 
sericei și a servitorilor ef, De 

aci se vede, că, la început, noul 

proprietar, Mihail Sturdza, era 
favorabil schitului şi Arhiman- 

dritului Efrem. Dar aceasta n'a 

durat mult, precum vom vedea 

mai jos. 

În arhiva Mitropoliei Mol- 
dovei se află o mărturie a mai 
multor boeri Sturdzeşti, dată în 

1790, prin care se adevereşte 

că moşia pe care Marele Ștefan 
a zidit biserica de la Războieni, 

a fost cumpărată de tatăl lor, 

marele Logofăt Sandu Sturdza 
de la un Prăjsscu şi o a afie- 
risit schitului Războieni, carele 

la acel timp se administra de 

Arhimandritul Efrem, pe care 
îl laudă şi-l recomandă pentru 

buna orînduială duhovnicească 

ce ţine în schit. Boerii Sturd. 

zeşti, subscriși în acea mărturie 

sunt; I. Sturdza Vel Vornic, Ste. 
fan Sturdza Vel Logofăt, Dumi- 
trachi Sturdza Ban, Gr. Sturdza 

Hatman. ...: : 

Ia anul 1792, Domnitorul Alex. 
Moruzzi, prin hrisovul săi, mi- 

luește schitul Războieni cu oare- 

care hărăziri din veniturile (ru- 
zumaturile) domnești. Aceleași 
hărăziri se confirmă în anul ur- 

mător, de Domnitorul M. Şuţu. 
Din o suplică a Arhiman- 

dritului Efrem, din anul 1793, 

către Mitropolitul Iacob Stamate 
(suplică ce se păstrează în 

archiva . Mitropoliei .Moldovei), 
se vede că acest Efrem a fă- |.. 

cut mai multe îmbunătățiri la 

schitul Războieni, și care, cum   
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se exprimă. el, la costat sudori 
de singe, întrebuințind toată 

silința sa spre înzestrarea schi- 
tului cu mori şi vii. 

Dar tot din aceea se vede că 

proprietarul moșiei Războieni, 

logofâtul M. Sturdza, schimbase 
atitudinea sa anterioară către 

schit. El tindea acum a se face 
deplin stăpîn pe moșia schitului 

şi chiar a: desfiinţa acesta, în- 

trebuinţind la aceasta pănă și 
silnicii şi violări. Se vede că 

contra acestei atitudini ilegale 
a logofătului Sturdza, Efrem își 

“ procurase de la boerii Sturd- 

zești, mărturia citată mai sus, 

şi în care nu figurează Sturdza 
cel cu pretenția, 

Efrem apoi se jeluește Mitro- 
„politului că acest boer voește 

să-l alunge de la Războieni și 

să strice schitul ca să se facă: 

el stăpîn pe moșia schitului, că 

s'a încercat în multe rînduri să 

- apuce documentele schitului, ce 

se păstraii la Egumen. Spre 
acest sfirşit i-a prădat chilia în 

mai multe rînduri, pănă ce în 

"fine a izbutit a pune mîna pe 

“documentele schitului. Apoi a 
instalat pe vătaful săi cu fa- 

milia în schit, poruncindu-ă fa 
pune mîna pe toată averea că- 

lugărilor. Efrem s'a tînguit Mi- 

tropolitului; dar se vede că 

acesta nu l-a putut ajuta, căci 
de acum schitul Războieni cu 
moșia sa a trecut în stăpînirea 

familiei Sturdzești și schitul de 

călugări a rămas desființat de-o 
“cam dată, 

La 1803, după o înţelegere 

particulară -a Mitropolitului Ve- 

niamin cu familia Sturdzească, 
S'aii aşezat aci 25: maice; de 

„. aceea, pănă la 1813, călugărițele 

de acolo n'aii avut nici un act 

public constatător dreptului lor 

„de a locui acolo și a avea 

„drept la întreţinerea din averea 

schitului,
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Ia 1811, murind marele Lo- 

gofăt M. Sturdza, răpitorul schi- 

“tului Războieni, urmașii lui, îm. 

preună cu toată familia Sturd- 

zească, aii închinat schitul cu 

moșia Războieni, spitalului Sf. 

Spiridon din Iași (vezi actul de 

danie publicat de d. Gusti, fost 

“Epitrop al casei Spiridon, în 

jurnalul Curierul (Balassan), din 

Iași, în anul 1786, No. 87, re- 

produs de Melchisedec). 

Epitropia, luînd în stăpînire 

dania, a voit să depărteze de 

acolo acele 25 călugărițe şi să 

rămiie toată averea schitului în 

mina spitalului, însă Mitropolitul 
Veniamin s'a opus. 

La 1835, Alecu Sturdza, urmaș 

al donatorilor schitului, cere 

alungarea călugărițelor de la 

Războieni pentru tot-d'a-una şi 

cu venitul schitului să se între- 

țină 5 paturi pentru bolnavi, 

peste cele ce întreținea pănă 
atunc! spitalul, amenințînd că 

la caz contrar va cere de la 
guvern stricarea daniel și reîn- 

turnarea ei la urmaşii familiei. 

Veniamin s'a opus. Mai tirziii 

chiar Epitropia spitalului s'a în- 

cercat a desființa schitul și a 
întrebuința averea lui numai la 

spital, dar Mitropolitul Meletie 

s'a opus; așa în cit și astă-zi 
stai acolo cite-va călugărițe bă- 

trîne, care se întrețin după un 
budget aparte. 

Moşia schitului a avut o în- 

tindere de 777 hect., 70 arii 
saii 684 fălci, din care 230 fălci 
s'a dat locuitorilor clăcași din 
satul Războieni, și 445 fălci aii 
rămas pe seama proprietăței. 

Arendat, acest pămînt aduce 
6o0o lei anual, din cari 4480 
lei se dai pentru întreținerea 
“schitului, şi restul spitalului. 

Războinicul, dea/, în com. rur, 
Albulești, pl. Dumbrava, jud. 
Mehedinţi.   
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Războiul, zzaute, în jud. Buzăă, 

com. Goideşti, căt. Brătileşti și 

Ploştina. Virful e acoperit de 

pășuni, iar poalele, cu seculare 

păduri de brad, fag și mesteacăn. 

El lasă mai multe ramificații în 

partea de N., care se întind 

pănă în riul Bisca-Rozilei, 

Războiul, ză/cea, izvorăște din 

dealurile despre E, ale com. Slă- 

veşti, pl. Oltețul-d.-s., jud. Vilcea, 

şi se varsă în riul Tiriia, 

Războiului (Valea-), vaz, iz- 
vorăște din imprejurimile com. 

Urlaţi, pl. Cricovul, jud.Prahova; 

curge prin com. Tomșani, unde 

formează 'mai multe heleștaie, 

se îndreaptă spre S.-E., pănă 

lîngă com. Parepa, de unde cur- 

gind spre E, 

Parepa de Rușani, ocolește pe 

acest din urmă pe partea de E. 

şi âpoi se îndreptează iarăși 

“spre E, unde se întilnește cu gîrla 

Ceptureanca, care îi schimbă di- 

- recțiunea spre S.E. și apoi iar 

spre E. spre com. Fulga. 

Răzeşii-de-Clipiceşti, 7oșie, în 

întindere de 140 hect., pe teri- 
toriul com. Clipicești, pl. Gir- 

lele, jud. Puţna. E proprietatea 
răzeșilor Clipicești. 

Răzeşii - de - Leontineşti,  pă- 
dure, jud. Bacău, pl. Tazlăul-d.-s., 

com. Leontinești, a răzeșilor din 

com., care se întinde pe o supra- 

față devre-o 130 hect. Este fo- 

ioasă (fag, stejar, alun și carpen) 

şi este supusă regimului silvic, 

Răzeşii - de- Măgireşti, pădure 
foioasă, jud. Bacăi, pl. Muntelui, 

com. Măgireşti, proprietate a 

răzeșilor din com. Are 'o întin- 

dere de 620 hect. şi este supusă 
regimului silvic. 

Răzeşii,- Podurile, zădure, fo- 

desparte căt. | 
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ioasă, jud. Bacău, pl. Muntelui, 

com. Podurile, a răzeșilor din 

com., cu o întindere de şo hect, 

şi supusă regimului silvic. 

Răzeşii-Riîpile, pădure, jud. Ba: 

căi, pl. Tazlăul.-d..j., com. Rî- 

pile, foioasă (fag, stejar), cu o 

întindere de 160 hect. şi supusă 

regimului silvic. 

Răzeșşilor (Pădurea-), păzure, 
pe moşiea Ruși-Ciomărtan, com. 

Zamoştia, pl. Berhometele, jud. 

“ Dorohoiii. 

Răzeșul-Vechii, pădure, pe mo- 

şiea Hănţăşti, com. cu același 

nume, pl. Berhometele, jud. Do- 
rohoii. 

Răzoarele, mute, la N. de com. 

Comarnicul, pl. Peleșul, jud. Pra- 

hova, caprins între riul Prahova 

şi văile: Conciul și Oraţiele. 

Răzvadul, cor. rur., jud. Dim- 

boviţa, pl. Dealul- Dimboviţa, 

situată parte pe cîmpie şi parte 

pe dealuri, la 4 kil., peste Ia- 

lomița, spre E. de Tirgoviște. Prin 

Răzvad trece şoseaua judeţiană 

Tirgovişte-Ploești. Această co- 

mună este de podgorie și pro- 

duce mai numai vinuri şi fructe. 

Dealurile principale sunt: Feţile- 

Zarafului, Călugăreasca, Valea- 

Mare, Valea-Pietrei, Valea-An- 

gheleştilor, Valea - Opreştilor, 

Valea-lui-Socol și Valea-Viei; iar 

cimpiile sunt: Răzvadul-d.-s., 
Răzvadul-d.-j. şi Drăgăneasca. 

Prin raionul com. curge Slăni- 

cul spre E. și Răzvedeanca prin 

centrul com. Este un podeţ peste 

Slănic și altul peste Răzvedeanca. 

Se compune din trei cătune: 

Răzvadul-d.-s., Răzvadul-d.-j. şi 

Gorgoteni, cu o populaţie de 
2457 locuitori. 

Are 2 biserici; o şcoală și 

2 mori pe apă. Păduri sunt două,
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“una de? 63000 arii, şi alta de 

21000 arii. 

Se învecinește la E. cu com. 
Gura-Ocniţii și Săcueni, la V. 

cu Tirgoviştea şi Viforita (căt. 

Mahalaua), la N. cu Ocniţa și 

la S$. cu riul Ialomiţa, despăr- 

ţindu-se de Ocniţa prin văi și 

dealuri acoperite cu păduri, iar 

de cele-l'alte, prin dealuri cu vii 

și cimpii,: 

Răzvan (Movila-lui-), movilă, 
jud. Suceava. Iată ce zice cro- 

nicarul Miron Costin despre a- 

ceastă movilă, aflătoare pe mo- 
șia Baia, deasupra dealului Mo- 

vila-Mare: «Cînd Ieremia Vodă 

din biserică (la sat la Areni), 

ai eşit la oști, timpinatu-sai 

oştile de ambele părți, şi după 
cită-va luptă între oşti ai lovit 

Leşii pre oastea Ungurească 
din aripa despre Scheea. Indată, 

" îmbărbătîndu-se și fruntea oşti- 

lor unde era Ieremia Vodă, aii 

frînt pe Unguri. Subt Răzvan 

Vodă ai căzut calul atunci în 

războiii; ce, încălecînd pe alt 

cal îndată a silit să oprească 

oastea Ungurească, și ati oprit'o; 
şi puseră războiul iar. la loc. 

Ce, îmbărbătîndu-se iar oastea 

lui Teremia Vodă, unde și Le- 

şii în frunte, aii dat dos oastea 

lui Răzvan Vodă, şi Lai dus 

la leremia Vodă». 

Rea (Valea-). Vezi Valea Rea. 

„Rebegari, cătun, în jud. Putna, 

com. Nistorești, pl. Vrancea, 

situat pe malul pîriului Năruja, 

între cătunele Năruja şi Herăs- 
trăul. 

- Are o populaţiune de 185 su- 

„fete, care locuesc în 45 case. 

Rebegeşti. Vezi Creţulești-Mănă- 

stirea, pl. Znagovul, jud. Ilfov. 

Rebegi, saț, jud. Dolj, pl. Balta,   
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com. Greceşti, situat pe malul 

drept al “Jiului, la' 1 kil. de 

Greceşti, cătunul de reședință 

al com. Are o populaţie de 385 
suflete. 

Comunicaţia se face prin șo- 

selele comunale, care leagă că- 

tunul la N. de Grecești, la S. 

„de Gingiova, iar la V. de Mă- 

ceşul-d.-s. unde e reședința sub- 
prefecturei. . 

Rebegi, moşie a statului, în jud. 

„Dolj, pl. Balta, com. Grecești, 

'arendată cu 13000 lei anual. 
Are pădure pe ea. 

Rebegi, fădure a statului, în jud. 

Dolj, pl. Balta, com. Grecești, 

pe moșia statului Rebegi.. Are 

“o întindere de 318 hect., popu- 

lată cu cer şi girniță. Face parte 
din ocolul Murta. 

Rebricea, sfafie. de dr-d.-f., în 

jud. Vasluii, pl. Fundurile, com. 

Drăgășani, pe linia Vasluii-Iași, 

pusă în circulaţie ia 1 Maiii 1892, 

“Se află între stațiile Buhăeşti 

(8.7 kil.) şi Scînteia (5.5 kil.). 

Inălţimea d'asupra nivelului Mă- 

rii e de 127,00. Venitul aces- 

tei stații pe anul 7896 a fost 

de 21739 lei, go bani, 

Rebricea, ziriz, în jud. Vasluii, 
pl. Mijlocul; izvorește din pă- 
durea statului, numită  Valea- 

Satului, de sub coasta dealului 

Bordea, din partea de N.a com. 

" Valea-Satulni; curge spre S,, 
"prin valea cu același nume și, 

trecînd în com. Bodești, se u- 

nește cu piriul Cucoara, mai în 

jos de tirgușorul Rateșul-Epu- 

reanului; trece apoi prin șesul 

».. satului Scînteia, face hotarul în- 

tre com. Bodești și Scheia; în- 

tră pe teritoriul com. Parpaniţa, 

atinge teritoriul - com. Negreşti 

şi Buhăești: și, la locul numit 

Postovarul (com. Birzești), se 

Rece (Valea-), ziriă, 

Recea, sai Recile, co.   
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varsă în riul Birladul, după ce 

primește mai mulți afluenţi. 

Reboca. Vezi Mihăești, moșie a 
statului. 

Rece (Valea-), ziriă, în jud. 
Tulcea, pl. Isaccea, pe teritoriul 
com. urb. Isaccea ; își ia naş- 

tere din poalele sud-vestice 

ale dealului numit Muntele-lui- 

Hasan ; se îndreptează spre N,, 
_aviad o direcţiune generală de 

la S$. la N., brăzdînd partea de 
N. a plășei şi pe cea de V.a 

com. urb.; taie calea județeană 

" Isaccea-Măcinul şi, după un curs 

de aproape 3 kil., se varsă în 

mlaștina stufoasă ce înconjoară 
balta Piatra-Căcată, la V., cu 

Cherhanaua-lui-Melentie. Cursul 
săi este repede, fiind un piriii 

de munte. Curge numai prin pă- 
duri. Pe valea lui e drumul ve- 

cinal Tichilești şi şoseaua jude- 

țţeană Isaccea-Măcinul. 

în jud, 
Tulcea, pl. Măcinul, pe terito- 

riul com. rur. Greci; izvorește 

din poalele orientale ale Dealului- 
Grecilor; se: îndreaptă spre S,, 

avînd o direcțiune generală de 

la N.-V. spre S.-E.; brăzdează 
partea de E. a plășei şi pe cea 

de N.-V. a com.; taie drumul 

comunal Luncaviţa - Greci și, 

după. un curs de 1 kil.'se a- 
runcă în piîriul Valea-Grecilor, 

pe partea dreaptă, nu departe 

“de izvorul acestuia; malurile 

sale sunt înalte și acoperite cu 

verdeață. 

rar. 
pe riul Teleorman, jud. Argeș, 
pl. Gălăsești, la g9 kil. de com. 

“rur. Costești, reședința subpre- 
-fecturei şi la 54 kil. de Piteşti, 

“Se compune din satele: Recea- 

d.-j. şP Recea-d.-s., cu o popu- 

laţie de 354 fam., sai 1562 sufi.
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Are 2 biserici; o şcoală; 2 

mori cu aburi. 

Pe aici trece şoseaua jude. 

țeană Piteşti— Turnu-Măgurele. 

Budgetul com. e de 2629 lei 

la venituri și de 3571 lei la chel. 
tueli, 

Vite: 1280 boi și vaci, 100 

cai, 15 bivoli, 9 asini, 2500 oi, 

IO capre şi 500 rimători, 

Recea, com. rur., în jud. Mehe.- 

dinţi, pl. Cimpul, la 45 kil. de 

orașul 'Turnul-Severin. 

Arc o populaţie de 6şo lo- 

cuitori; o biserică, deservită de 

1 preot și 2 cîntăreţi; o școală; 
o ciîrciumă, 

Ocupaţiunea locuitorilor este 

agricultura şi creșterea vitelor. 

Locuitorii posedă: 3o pluguri, 

56 care cu boi, 5 căruţe cu cai, 

500 vite mari cornute, 18 cai, 

560 oi și 360 rimători, 

Prin com. trece şoseaua Vin- 

jul-Mare-Recea-Cujmirul. 

Budgetul com. e la venituri 

de 3153 lei, iar la cheltueli, de 

1516 lei. 

Recea, com. rur., jud. Vilcea, pla- 

iul Horezul, formată din 2 căt.: 

Recea și Marița, împărțite în 4 

mahalale: Coasta-Corbului, Rîpa, 
Zăvoiana și Delureni. 

E, situată pe riurile Recea și 

Marița, la 50 kil. de reședința ju- 

dețului şi la 8 kil. de a pla- 
iului, 

Are o populaţie de 1175 lo- 

“cuitori; 4 biserici, 2 în Recea 

şi 2 în căt. Marița; o școală 
mixtă. 

Locuitorii, pelingă agricultură, 

se mai ocupă cu olăria, dulghe- 

ria, rotăria, fierăria simplă şi zi- 

dăria. Ei desfac produsul mun- 

cei lor la bilciurile: Rîureni, Ho. 

rezul, Giînguleşti și Polovraci, 

Vite sunt: 35 cai, 150 boi, 

200 vaci, 290 capre,?1000 oi, 

300 porci.   
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Pe riurile Recea și Marița sunt 

4 mori, 1 joagăr, 1 piuă. 

Locuitorii sunt moşneni, po- 

sedind pămînt din moşi stră- 

moşi, . 

De uceastă com. aparțin mun- 

ţii: Mamul, Găuriciul şi Piatra, 

cu direcțiune către E. "și V, și 

spre N. de com. Pe acești munţi 
se fabrică brînză. 

Vatra satului are 200 hect,, 

iar în total peste 1500 hect., cu 

izlaz,: munte, pădure, livezi şi 

arături. | 

Două mici şosele sunt în in- 

teriorul comunei. 

Budgetul com. e la venituri 

- de 1230 lei şi la cheltueli, de 

1040 lei. | | 

Se mărginește la E. cu com. 
Vaideeni, la V. cu com. Fome- 

tești și Racoviţa, la S. cu com. 

Slătioara și la N. cu munţii: 

Mamul, Găuriciul şi Piatra, 

E brăzdatăide dealurile : Buza, 

Piscul, Piscul-Cerbului,' Poiana- 

Paltinului, Piatra; de munţii: Gă- 

uriciul şi Mamul, Piscul-Vacii, Co- 

manda. E udată de riurile: Re- 

cea, Marița, Maricioara, Reci- 

şoara. “ 

In com. Recea s'a născut E- 

gumenul mănăstirei Horezul, Iov, 

contimporan cu Constantin Vodă 

Brîncoveanu și care a dotat a- 

ceastă mănăstire cu întinse do- 

menii. ” 

Iată moșiile, cu care părintele 

Ion Egumenul de la Horez a 

dotat mănăstirea : 

1. Moşia Bălești, cumpărată 

“de la Barbu Paharnicul Urdă- 

reanu, pe seama mănăstirei; 

2. Moşia Otăești, asemenea; 

3. Moșia Fălcoiul-d.-j., cu me- 

tohul şi casele de piatră, cu viea 

şi 2 roate de moară pe apa Bis- 

trița ; 

4. Locurile și livezile din Dea- 
lul-Troianului; 

5. Metohul de la Șirineasa, 

cu casele şi 2 roate de moară   
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şi o dirstă în apa Luncavă- 

țului; - 

6. Moșia Bratovoieşti-d.-j., din 

Dolj ; 

7. Via de la Sălcuţa; 

8. Moşia din Popeşti; 

9. Moșia Stoiceni din Argeş; 

“10, Metohul de la Stoiceni 

din Argeș, cu viea şi cu moara 

după apa Topologului; 

11. O vie în Dealul-Piteştilor 

cu delniță şi livedea din poalele 

viei, cu casa și slomnul; 

12. Moșia Birzoteni ; 

13. Moșia Cirstănești; 

14. Moșia Băgdăneşti şi parte 

din hotarul Riîmeștilor ; 

15. Moşia Ulmetul ; 

16. Moșia Bîrzotea și altele. 

"Asupra părintelui Ion, arhi- 
mandritul, hrisovul lui Const, 

Vodă Basarab, se exprimă asttel : 

care moşii cu lucrurile lor ce s'aii lu- 

crat pe dinsele sunt cumpărate şi lucrate 

întru adăogirea și întărirea sfintei mănăs- 

tiră de părintele Ion archimanăritul, care 

a fost năstavnic și ostenitor la facerea 

acestet sfinte mănăstiri pănă s'aă ispră- 

vit de tot, 

Recea, sa/, făcînd parte din com. 

rur. Turia, pl. Oltul-d.j., jud. 

Olt. Are o populaţie de 60 lo- 
cuitori, 

Recea, sat, făcînd parte din com. 

Găiceana, pl. Berheciul, jud. 

Tecuciii, situat în partea de N, 

a comunei, pe dealul cu același 

nume, la 5 kil. de reședința com. 

Are o populație de 63 fa- 

milii, saii 250 suflete; o bise- 

rică, cu hramul Adormirea Mai- 

cei Domnului, construită de 

Ecaterina Sturdza, cu ajutorul lo- 

cuitorilor, după cum se vede 

din o inscripţie ce se află dea. 
supra ușei. 

La intrare în sat, în partea 

de S., se află cite-va izvoare 

cu apă.
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Recea, sa/, în jud. Tutova, pl. 
Tutova, com. Hălăreşti, - cu o 

populaţie de 171 - locuitori şi 

42 case. S'a format la 1879 de 

"către împroprietăriți pe moşia 

statului. : e 

Recea, saz, făcînd parte din com. 

Tur, cu același nume, plaiul Ho- 
rezul, jud, Vilcea. 

“Are o populație de 874 lo- 

cuitori; două biserici, una cu 

hramul Cuvioasa Paraschiva, re- 
parată la 1867, şi a doua, cu 

hramul Sf. Voevozi, construită 

la 1775 şi reparată la 1870. Aci 

e reşedinţa comunei și o şcoală. 

Recea, zădure, a statului, în în- 

tindere de 150 hect., pendinte 

de com. Bălteni, pl. Siul-d..s., : 

jud. Olt, formată din trupurile: 

Coscova (70 hect.), Luda (60 

" hect.) și Vediţa (200 hect.). 

Recea, îzzor, în jud. Buzău, com. 
Minzălești, ce izvorește din 

muntele Martinul şi se varsă 

în rîul Rîmnicul, în dreptul mun- 

telui Curcubeta-Mare, făcînd ho- 

" “tar între județele Buzău şi Rim- 
nicul-Sărat. 

Recea, ziriiaş, ce udă căt. Ghe- 

reasca, din com. Lupeşti, pl. 

Horincea, jud. Covurluiii, şi se 

varsă în Horincca. 

Recea, ziriiaș, ce izvorește din 
o ripă cu același nume, în par- 

tea despre V. a satului. Gă- 

neşti, pl. Horincea, jud. Covur- 

"luiă; 'servă ca hotar între sa- 

"tele Gănești şi Comănești, din 

com. Gănești. - 

Recea (Drîncea), gir/ă, . izvo- 

reşte în jud, Mehedinţi, în ho- 
tarul com. Căiuţul, curge pănă 

la com. rur. Podul-Grosului sub 

„numele de Pirîul-Albului, primeş. 

“te ciți-va afluenţi, apoi, îndreptîn-   

998 

du-se către S., udă comunele: 

Slasoma, Cornăţelul, . Cujmirul, 
- şi, la Braniștea, confluențează cu 
Pirîul-Oprișanului, îndreptîndu- 

se. către .com. Salcia, unde for- 

mează bălțile Salcia și Balta- 
Ascunsă. Pătrunde în jud. Dolj, 

pl. Cimpului, în. com. Cetatea, 

pe care o udă cu direcţia de 

N.-V. către S.-E. Are scurgere 
- în balta Ochiul, 

In com. Cetatea, are mai multe 

poduri, iar în jud. Mehedinţi, 

are. mori pe diînsul, din care 
cea mai principală este moara 
d-lui Pebșa construită pe tur- 
bină. | , 

Numele de Drincea îl poartă 

mai cu seamă în jud. Mehe- 
dinţi. 

Recea, zîriz, jud. Tecuciii, ce trece 

prin satul cu același nume, com. 

Găiceana, din pl. Berheciul. 

Recea, ziriii, ce izvoreşte în ra- 

ionul com. Boghești, pl. Zele- 

tinul, jud, Tecuciii, şi se varsă 
în Olul. 

Recea, zirîi, ce curge prin pl. 

Corodul, jud. Tutova; izvorește 

şi udă teritoriul com. Cărăp- 
ceşti și se unește apoi cu piriul 
Cetăţuia, 

Recea, zirîi,. ce curge prin pl. 

Tirgul, jud. Tutova; izvorește 

din apropierea satului Ghermă- 

nești, dintr'un loc numit Recea, 

curge de la E. spre V.,, pete- 

- ritoriul com. Banca și se varsă 

“în stînga - rîului Birladul. Peste 

acest .piriă trece ' linia ferată 

Birlad-Vasluiă, pe un pod cu 

-7 m, deschidere. 

Se mai numește şi Piriul-Gher- 

măneştilor. 

„Recea, 7îz, jud. Vilcea, ce izvo- 

rește din muntele Zăvidanul, 

se. unește. cu Recsişoara; la N,   tul... 
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de com. Recea, udă această 

comună în tot lungul săi și se 

varsă în riul Cerna, lingă Slă- 
tioara. 

Recea, ză/cea, ce izvorește din ra- 

„ ionul com. Ogretinul, pl. Te- 

leajenul, jud. Prahova, și se 

„varsă în girla Ogretinul. 

Recea, vă/cea, ce separă com. Sur- 

.patele, pl. Oltul-d.-s., jud. Vil- 

cea,+de com. Şerbăneşti şi, după 

ce udă partea de V. a com. 
Surpatele, se varsă în rîul O- 

tăsăul, pe.teritoriul aceleași co- 

mune. 

Recea-de-]Jos, sas, cu 750 loc. 
pe rîul Teleorman, jud. Argeș, 
pl. Gălăsești, făcînd parte din 

com, rur, Recea, Aici este re- 
şedinţa primăriei. Are o-biserică, 

cu hramul Cuvioasa Paraschiva, 

deservită de 1 preot și 1 cîn- 
tăreţ. 

Recea-de-Sus, saz, cu 812 loc, 

» riul Teleorman, jud. Argeş, 

|. Gălăsești, făcînd parte din 

com. rur. Recea. Are o biserică, 

cu hramul Adormirea, deservită 

de 1 preot și 1 cîntăreţ. 

Recelea, zii, ce izvorește din 

partea de N. a com. Tătărani, pl. 

" Crivina, jud. Prahova, trece prin 

“partea 'de N.-E. a ei, se întil- 
nește cu piriul Calda şi impre- 

ună formează piriul Recelea- 

Calda. După ce udă și partea 

de S. a com. Tătărani, iese din 
„com. face mai multe cotitură și 

apoi se varsă în riul Leaotul. 

Recelea-Calda. Vezi Recelea şi 

Calda, două piriiașe, care iz- 
vorăsc din com. Tătărani, pl. 
Crivina, jud. Prahova, se împre- 

ună tot în raionul com. Tătă- 

rani şi se varsă în riul Leao-
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Recile. Vezi Recea, jud. Argeş. 

Recile, ziraze, în partea de N. 

a com. Petroșani, pl. Crivina, 
jud. Prahova, udă pădurea Strim- 

bei și se varsă în riul Telea.- 

jenul, după ce formează hotarul 
între cătunele Mălăeşti și Moara- 

Domnească, din com. Rifovul. 

Recişoara, 7;4, ce izvoreşte din 

Poeana-Paltinului și se unește 

cu riul Recea la N. com. Recea, 

plaiul Horezul, jud. Vilcea. 

Redea, co. rur., pl. Ocolul, jud. 

Romanați, formată din satele: 

Redea (2900 locuit.) şi Valea- 
Soarelui (i?lămînda, Chinteşi 332 

locuit.), situată pe valea Govora, 
la 8 kil. spre S.-V. de Caracal, 

pe drumul Caracal-Bechet. Căt, 

Valea-Soarelui, se află la 3 kil. 
„mai spre S. de reședința com. 

Are o populaţie de 3232 locui- 

tori; o școală mixtă; 3 biserici, 

S-ţii Voevozi (1868), Intrarea în 

Bis. (1850), și Sf. Nicolae (1844), 

deservite de 4 preoți și 8 cîn- 
tăreți; 14 circiumi. 

Vite mari 3049, vite mici 1375 
şi porci 745, 

Bndgetul com. e la venituri. 
de 7235 lei și la cheltueli de 
ZI45 lei. . 

Redea, măgură, și punct trigo- 
nometric de observaţie, lingă sa- 
tul Redea, pl. Ocolul, jud. Ro- 
manați. 

Redea, pădure, în jud. Ialomiţa, 

pl. Cimpului, com. Malul, 

Redea, vi/cea, ce se întinde de 
la N. spre N.-V. com. Zim- 
breasca, pl. Teleormanului, jud. 
Teleorman. Se înfundă în valea 
Burdea, spre com.. Beuca. 

Redeluia, gir/ă, în jud. Tulcea, 
pl. Măcin, pe teritoriul com. rur,   

224 

: Turcoaia; se desface din apa 

Bălanul, 1 kil. mai jos degura 

acesteia; se îndreaptă spre N., 

avind o direcțiune generală de 

la S. la N.,  brăzdind partea 

de V. a plășei și cea de SV. 

a com.; după un curs de. 212 

kil. se varsă în gîrla: Apa-No- 

roioasă, închizind între ele și 

* Dunăre o insulă nisipoasă; (100 

hect.). Pe partea dreaptă are 

numai stuf. 

Redeşti, cătun, cu 10 familii, jud. 

Argeș, pl. Oltului, pendinte de 

com. rur. Bărbăteşti. 

Redii (Dealul-), 0477 de deal, în 
jud. Tulcea, pl. Tulcea, pe te- 

ritoriul com. rur. Cataloi; este 

unul din piscurile cele mai înalte | 

ale Dealului-Mare, ce mărginesc 

orașul “Tulcea la. S.; situat în 

partea de V. a plășei și în cea 

de E. a com.; așezat între cele 

două văi Cardonul și Puturosul 

afluente ale Izvorului-Telița ; are 

300 m. înălțime și e punct trigo- 

noimetric de rangul al 3-lea, do- 
minînd asupra satului Cataloi; 

pe la poalele sale de V. trece 

drumul național Tulcea - Baba- 

dag-Constanţa și drumul Lipu- 

lui ; este acoperit cu pășuni. 

Redişoara (Răzişoara), moșie 
a statului, jud. Romanați, pl. 

„Ocolul, com. Redea, cu o arendă 

anuală de 20500 lei. Are o pă 
dure de 48 pog.: 

Rediul, com. rur., în jud, Neamţu, 

pl. Bistriţa, spre S. Se înveci- 
nește la S.-E. cu com. Socea; 

la V., cu com. Tazlăul, de care 

se desparte prin munţii Dragva 
şi Căţinul; la N., cu com. Mas- 

tacănul şi Borlești, şi la E., cu 
riul Bistriţa, 

Terenul săii se ridică treptat 
către V., fiind acoperit cu pă- 
duri, altă dată nestrăbătute,   

REDIUL 

Este formată din satele: Ră- 

diul, Polobocul și Mirăuţeni, cu 

o suprafață de 1977 hect. şi o 

populație de 1246 suflete. 

Dintre locuitori împroprietă- 

riți în 1864 sunt astăzi: 22 cari 

încă trăesc și-și stăpinesc locu- 

rile lor; 30, care stăpinesc pă- 

mînturile în calitate de urmași 

ai celor împroprietăriți; 2 locuri 

se stăpinesc de către com.; 97 

"de loc. sunt, care de şi însuraţi 
şi cultivatori de pămint, nu au 

nici un fel de proprietate. 

Intinderea locurilor cultivabile 
e de 785 hect,, 11 arii, 

Imașul (suhatul), are o întin- 

dere de 250 hect. și nutrește: 

I96 boi, 118 vaci, 170 junci, 

58 cai, 2146 oi și 83 rimători. 

Are 2 biserici de lemn, de- 

servite de 3 preoţi şi 4 eclesi- 

“arci; o şcoală, condusă de un 

învățător ; 1 moară de apă cu 
2 pietre. 

Budgetul com. e de 6794 lei, 

63 bani, la venituri și de 4754 

lei, 33 bani, la cheltueli. 

Comunicaţia cu satele vecine 

se face prin: un drum ce duce 

de la satul Rediul la satul Ru- 

seni, legindu-se cu șoseaua jude- 

țeană Dobreni:Moinești între kil. 

27—28 şi din care drum pleacă 

o. ramură de dru:m în satul Po- 

lobocul și alta în satul Mirăuţeni ; 

prin un drum (continuare a ce- 

lui precedent), de la satul Re- 

diul prin satul Beţeşti (com. So- 

cea); prin un drum de la satul 

Rediul prin satul Soci-d.-s. 

Rediul, com. rur., în partea de 

S. a plășei Stemnicul, jud. Vas- 

lui, la 3 kil. de orașul Vasluiă 

şi de 28 kil. de Negreşti, re- 

şedinţa plășci, situată între rîul 

Birladul şi Piriul- Racovei. E 

formată din satele: Rădiul, Puș- 

cași şi Buhnari, pe o suprafață 

de 5619 hect., din care 1287 

hect. pădure și cu o populaţie
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de 357 familii, sau 1633 su- 

- flete. 

Prin această com. trec: pira- 
iele Vaslueţul,” Racova și rîul 
Birladul, calea naţională Vasluiă- 
Birlad şi căile judeţene Vasluiti- 
Pungești și Vasluiii-Negrești. 

Are 2 biserici, deservite de 
2 preoți şi 2 cîntăreţi; o școală; 
2 circiumi, 

„Vite: 484 vite mari cornute, 

I1 bivoli, 525 oi, 75 cai şi 47 
rimători. 

_Budgetul com. e de 4011 lei 

la venituri şi 3470 lei, 11 bani, 

la cheltueli, 

Rediul, sa, în partea de V.a| 

com. Idriciul, pl. Crasna, jud. 

Fălcii, situat pe un platoă pu- 

"ţin ridicat, proprietatea locui- 

torilor răzeși. Are o populaţie 

de 20 familii, saii 150 suflete; 

o biserică, făcută de obștea ră- 

zeșilor, în 1868. 

Rediui, saz, în jud. Neamţu, pl. 

Bistrița, com. Rediul, situat la 
V. de satul Beţești și la N. de 

satul Soci (ambele din com. 

„Socea), cu care stă în legătură 

prin drumuri comunale. E așe- |.. 

- zat pe 'colinele şi podișele de 

E. a munţilor lurcani, fiind udat 

de piriul Rediul și pirîul Mirău- 

țeni, care se unesc la extre- 
mitatea satului, trecînd apoi pe. 

-. teritoriul com. Socea..: .. 

Are o întindere, împreună cu 

vatra satului de 585 .hect,, cu 

o populație de 420 suflete. 

Are o biserică de lemn, vechie, 

- deservită de 2 preoți. şi 2 ecle- 

„siarci ; o şcoală; o. moară cu 2 

pietre, situată la 21/2 .kil. de sat, 

pe o gîrlă. ce vine din riul 
Bistriţa. 

Vite: 88 boi, 75 vaci, 29 vi- 

ței, 17 gonitoare, 25. mînzaţi, 

52 cai, 1555.0i şi 34 porci. 

Rediul, sa, în jud. Roman, pl. 

65940, dlarele Dicţionur Geografic. Vot. V 
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“Siretul-d.-s., com. Doljeşti, spre 

-S. de satul  Doljești, și la 2 Ja 
kil. de el. Are o populaţie de 

"451 locuitori; o biserică de zid. 

Sunt 639 capete vite mari. Acest 

sat, împreună cu. moșia încun- 

-jurătoare, era a mănăstirei Băr.- 
boiul din Iași,- care era închi- 

nată mănăstirei Golia. 

Rediul, saz, în jud. Roman, pl. 

Siretul-d.-j., com. Trifeşti, spre 

S.E.. de satul Trifeşti, și la 

2 kil. de el, pe piriul Valea- 

Neagră. i 

Rediul, sat, Vezi „Giulești, “jud. 

Suceava. 

Rediul, „parte a satului Rugi- 
„_noasa, jud. Suceava, 

Rediul, saz, în partea. de N.-V. a 

com.. Rediul, pl. Stemnicul, jud. 

Vasluiii, situat pe coasta de E. a 

dealului Rediul, între pîrtul Ra- 
cova şi riul Birladul, pe o supra- 

față de. 3500 hect. şi cu o po- 

pulație de 130 familii, saii 570 
suflete, 

Dealul e acoperit de vii şi de 

livezi. | E 

-Pe drumul ce .merge. de la 

acest sat spre S., la satul Chi- 

țocul, se află un pod de lemn 

preste piriul Racova, despre 

„care pod se spune, că e făcut 

-. din timpul lui Ștefan-Vodă, pur- 

„tînd de atunci numele de: Po- 

i dul-Arapului.. 

Rediul, care e reşedinţa co comu- 

nei, are o'biserică, zidită la 1845, 

şi. deservită de 1 preot şi 2 cîn- 
tăreți. : 

Vite: 253 vite mari cornute, 
- 41 cai, 250 oi, 11 bivoli și 10: 

„rimători. 

Rediul, saz, în jos.de satul Va- 

lea-lui-Nastase, com. Armășoaia, 

- pl. Racova, jud. Vasluiă. 

„ strămutat aici din 1864, cînd 

„tăreţi, 

„tului Trușești, 

- jud, Botoșani, 

. cani, pl. 

-. coastele lui sunt sădite vii.   

REDIUL 

s'a făcut împroprietărirea locui- 
_torilor, de Ia lacul numit Rediul- 

Vechii, ce se află în apropriere. 

Are o suprafață de 284 hect., 
din care 82 hect. pădure și . 
58 hect. loc de cultură, fînaţ, 

“.imaș'ale proprietăței, iar : 144 
_hect; sunt ale locuitorilor. - 

Are o populație de 23. fa- 

milii, sai 142 suflete; o biserică, 

deservită de 1 preot și 2 cîn- 

Locuitorii posedă: I plug, 1 

car cu boi; 10 stupi, 17 vite 

_mari cornute, 43 oi, 7 cai şi 8 

.„rimători, . 

Rediul, stație de drd, jud. Bo- 

toşani, pl. Jijia-Ştefănești, com. 
„Comîndăreşti, pe linia Iași-Do- 

rohoii, pusă în circulație la 1 > p , 

| : August, 1896. Se afiă între sta- 

țiile Șoldana (7,8 kil.) şi 'To- 

„„„„direni (10,1 kil.). Inălţimea d'a- 

supra nivelului Mării e de 150 

„m. 61. Venitul acestei staţii pe 

“anul 1896 a fost de 15232 Iei, 
60 bani. 

Rediul, deal, jud. Bacăti, pl. Taz- 

lăul-d,-s., com. Scorţeni, de pe 

hotarul com. spre com. Nadișa. 

Rediul, zea/, jud. Bacăiă, pl. Taz- 

lăul-d.j.,. com. Birsănești, "pe 

costișa căruia se zice că ar fi 

fost satul Voinești, sai Voi- 

cești. Urmele de biserică se mai 

„văd încă, 

Rediul, deal, numit şi al-Catargei, 

în dreapta Jijiei, pe moșia sta: 

com. - Trușești, 

continuare din 

Dealul-Hulubului: 

Rediul, Zeal, în valea căruia e 

situat satul Rădeni, com. Ros- 

Turia, jud. lași; pe 

Rediul, deal, în jud. „lași, com. 

29
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Birlești, pl. Bahluiul, cu trei 

ramificări: Nucuşorul, Dorostei 

şi Birleşti, pe care se întinde 

o parte a moșiei Erbiceni, în 

stinga Bahluiului. : 

Rediul, dea/, spre V. de satul 

Hoisești, jud. Iași, coni. Pău- 

şești, pl. Cirligătura, pe care 

din vechime se afla pădure mare. 

In satul Hoiseșşti, şi astă-zi există 

casc construite din lemnul tăiat 

din acea pădure. 

Rediul, dea, pe care e situat o 

parte din satul Ruginoasa, ce 

poartă numele dealului, jud. Su- 

ccava, 

Rediul, Jea/, în jud. Vasluiu, pl. 

Crasna, com. Soleşti; pornește 

de lingă stînga piriului Fundă- 

turei, merge spre S$., apoi spre 

E., formînd o curbă şi unindu- 
se: cu dealul Anina, formează 

“un fel: de cetate, avind în mij-. 

loc Valea-Fundăturei cu pîriul ei. 

Rediul, moşie a statului, în jud. 

Roman, pl. Fundul, com. Bo- 

zieni, arendată cu 22100 Iei a- 

nual. - 

Rediul, sai Mitocul, zăzure, în 

“partea de S.-E. a com. Uriceni, 

pl. Coșula, jud. Botoşani. 

Rediul, zădure, în partea de S. 

a com. Poiana-Cirnului, pl. Cras- 

na, jud. Vaslui, în hotar cu 

com. Ciorteşti. * 

Rediul, fa//ă, pe moşia Cărniceni, 

pl. Turia; jud. Iași, trece peste 

Şanţul-lui-Traian și întră în com. 
-Rediul - Mitropoliei, plasa Co- 
pol. 

Rediul, fa//ă, spre S.-V. de satul 

Măcărești, com. : Costuleni, pl. 

Braniștea, jud. Iași, formată din 

vărsarea Prutului.   
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Rediul, zîriă, în jud. Iași, izvo- 

reşte din pădurea Izvoarele, cur. |: 

ge de la S. spre N., trece prin 

satul Iepureni, com. Rediul Mi- 

tropoliei, și se varsă în Jijia. 

Rediul, zirii, izvorește de sub 

Dealui - Rediului, com. Rediul- 

Mitropoliei, pl. Copoul, jud. Iași, 
curge de la S. spre N. prin sa- 

tul Rediul și se varsă în Jijia. 

Rediul, ziriă, în jud. Iași, pe 

moșia Larga. Vezi Budăiul, pi- 

rîi, com. Movileni, pl. Copoul. 

Rediul, zîriz, izvorește de la lo- 

cul numit Fundul-Văiei, com. 

Tăuteşti, pl. Copoul, jud. Iași, 

curge prin satul Rediul-lui-'Tă. 

tar, printre dealurile Mirzăşti și, 

unit cu Copoul, prin Gitul-Brea- 

zului şi printre dealul Capul-Re.- 

diului; apoi, tăind șoseaua na- 

țională Iași-Podul-Iloaei, se varsă 

în stinga rîului Bahluiul, după 

ce primeşte în dreapta piriul 

Siliştea, iar în stînga pîriul Brea- 
zul. 

Rediul, zîrîz, în jud. Neamţu, ce 

izvoreşte dintre ramurile mun- 

" ţilor Căţinul și Dragva, curge 
spre E., trecînd pe la satul Po- 
lobocul (lurcani), apoi pe la sa- 

tul Rediul (în com. Rădiul); iese 
de pe teritoriul acestei com. și 

intră în com.: Socea, Beţești, 

Belcești şi, trecînd pe la N. sa- 

tului Cindești, se varsă pe dreap- 

ta riului Bistriţa, după ce pri- 
meşte următoarele” ape pe par- 

tea stînga: Mirăuţeni, Dragva 
şi Cocîrla. 

Rediul, za/e, începe din satul 
Brătuleşti, merge spre S., pănă 
în pădurea Blinzi, com. Corodul, 

pl. Nicorești, jud. Tecuciii. 

Rediul-Aldei, saz, în jud. Iaşi, 

pl. Copoul, com. Copoul, situat   
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pe partea de S. a dealului cu 
acelaşi nume. Are o populaţie 

de 69 familii, sai 213 suflete; 

o biserică, făcută de d-na Ma- 

ria Catargiii, deservită de 1 preot 

şi 1 cîntăreț. Satul e acoperit 

de vii și livezi, 

Vite : 329 vite mari cornute, 

63 oi, 35 cai şi 85 rimători, 

Rediul-Burchii, sai al-Zmeu- 

lui, saz, în partea de S. a com. 

Mircești, pl. Mijlocul, jud. Vas- 

luiii, situat pe coasta de E. a 

dealului Holmul. 

Are o suprafață cam de 1001 

hect., din care 57 hect. pădure 

şi 646 hect. loc de cultură, fi- 

naț, imaș, ale proprietăţei, iar 

208 hect., ale locuitorilor. 

Are o populaţie de 74 familii, 

saii 356 suflete, foști clăcași; o 

biserică, deservită de 1 preot 

şi 1 cîntăreț; o moară și o cir- 
ciumă. 

Locuitorii posedă: 16 pluguri, 

32 care cu boi; 10 stupi; 229 

vite mari cornute, 1149 oi, 15 
capre, 25 cai și 99 rimători. 

Rediul-Ciaurului, zâdure, jud. 
Iași, pl. Bahluiul, com. Birleşti, 

pe moșia Erbiceni. Are o întin- 

dere cam de 45 hect., împărțită 

* în pilcuri de cîte 7—8 hect,, 

compuse mai mult din stejari. 

Rediul-lui-Buzilă, sa4, pe coasta 

dealului Topala, în dreapta i. 

jiei, în partea de S.-E. a com. 

Comindăreşti, pl. Jijia, jud. Bo- 
toșani. | 

Are o suprafață de 824 hect., 

din care vre-o 630 hect. ale pro- 

prietarului şi 174 hect. ale lo- 

cuitorilor, cu o populație de 

60 familii, sau 280 suflete, 

Lîngă sat, pe dealul Topala, 

se află 20 hect, pădure şi o 

vie de 4 hect. 

Are o biserică, fâcută de 

proprietarul moșiei, d-nul Cons-
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tantin Corjescu, la 1874, deser- 

vită de preotul din Răuseni. 
Pe riul Jijia se afiă 2 mori 

"de apă și 1 de aburi. . | 

Vite: 50 cai, 420 boi şi vaci, 

'124 porci și 286 oi; 200 stupi 

„cu albine. . 

Moșia e compusă din-tret tru- 

puri: Pungeni, în partea de E., 

despre care se:zice că era ră- 

zăşie, Rediul în centru și Vidra 
la N.-V., moşie răzășească cum- 

părată' de la răzeșii, cari for- 

maii sațul Vidra, aşezat lîngă 

Jijia, spre N.-E. de Rediul și care 
s'a desființat la 1872, 

Rediul-lui-Tătaru, sa, în par- 

- tea de'S. a com. Tăutești, pl. 

Copoul, jud. Iași, la 6 kil. de 

orașul Iaşi, situat pe: vilceaua 

_piriului Siliştea, în capătul de 

N-V. al piriului Rediul și pe 

coastele dealului Mirzești și Ca- 

pul-Rediului. 

-Are o populaţie. de 172 fa- 

milii, sai 398 suflete; o „bise- 
frică, deservită de 1 preot, 1 

__cîntăreț și 1 eclesiare; o școală 

înființată în anul 1879, frecuen- 

tată de 44 elevi, 

- Vite: 96 cai, 919 vite mari 

cornute, 160 rimători și 1386 ol. 

Rediul-lui-Vodă, ea, pe teri- 

toriul satului Bahnari, com. Re- 

diul, pl. Stemnicul, jud. Vasluiii. 

Se zice că Ştefan-Vodă ar. fi 

avut un palat de vară pe acest 
deal. - - 

Rediul- Mihăeştilor, vaz, pe 
care se află așezat satul Mi- 

hăeşti, jud. Suceava. 

Rediul-Mitropoliei, com. rur., 

în centrul pl. Copoul, jud. Iași, 

întinzindu-se de la N. Ja S., pe 

partea dreaptă a _riului. Jijia. 

Terenul său este accidentat, for- 

„__mînd:. dealuri, ponoare, văi şi 

podișe, pe cari. sunt așezate   
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satele: Rediul-Mitropoliei, Moi- 

nești,. Popricani, Coarba, Ţi- 

pilești, Iepureni şi Izvoarele, 

„avind o suprafață de 6500 hect., 
„cu :0 populaţie. de, 375 familii, 

sai: 1698 suflete. 

Pe partea. de S.-E. a com. 
trece şoseaua judeţeană Iaşi- 

” Botoșani, 

Are 4 biserici, deservite. de 

2 preoţi, 1 cîntăreț .şi 4 ecle- 

siarhi; 2 şcoale, conduse de 

2 învăţători și frecuentate. de 

67. elevi; 2 mori de aburi. . 

Vite: 201 cai, 2277 vite mari 

cornute, 11 bivoli, 373 rimători 
- și 2576 oi, 

- Budgetul .com. e .la venituri 

de 9669 lei, 20 bani, iar la 

cheltueli, de 9448 Iei, 47 bani. 

Rediul-Mitropoliei, saf, cam în 

„centrul com. Rediul-Mitropoliei, 

jud. Iași, pl. Copoul, situat în 
o înfundătură între dealurile: 

» Coarba şi Rediul. Are o popu- 

_ laţie de 18 familii, saii 88 su. 

flete; o școală; o biserică, fă- 

cută de. locuitori. | | 

„ Vite:.113 vite mari cornute, 

15 cai, 38 oi şi 50 rimători. 

Rediul- Mitropoliei, deal, în par- 

tea de S.-E. a satului Rediul- 

Mitropoliei, jud. Iaşi. Se prelun- 
gește de la S. spre N., termi-” 

nîndu-se în şesul Țijiei, La poa- 
lele lui se formează valea cu a- 

celași nume, | 

„Pe acest deal se află şi pă- 

durea  Rediul, unde ai scăpat 

„o parte din Darabanii lui Ștefan- 

Vodă- Gheorghe, du pă. bătălia 

“urmată cu Cazacii lui Timuș, la 

Podul.]ijiei şi Popricani. (eLet.», 
p. 330.) Vezi Popricani. 

"Rediul-Roşu, pădure, în partea 

de N. a com. Dracșani, pl. Mi- 
„ letinul, jud. Botoşani, pe moșia 

Cerchejeni, cu o suprafață de 
213 hect,   

REGE-DERESI-CEAIR 

Rediul-Scînteei, sa/, în partea 

“de E. a com. Bodești, jud. Vas- 

lui, pl. Mijlocul, situat pe coasta 

unui podiș, înconjurat de un re- 
di. 

Are o suprafață de 1312. hect., 
din care 84 hect. pădure și 1139 
hect. loc de cultură, finaţ, imaș 

„ale proprietăţei, iar 97 hect. ale 
locuitorilor, cu o populaţie de 
54 familii, sai 185 suflete. 

Locuitorii posedă: 18 pluguri 

şi”15 care cu boi, 1 plug şi o 
„căruță cu cat, 269 vite mari cor- 

nute, 113 oi, 42 cai, 20 rîmători 

şi 20 de stupi. 

Redivoaia, va/e, pe care e situ- 

ată com. Corbi-Mari, jud. Vlașca, 

şi care dă în Neajlovul. 

Regalul, oszrov, cu pădure de 

salcie, pe domeniul Giurgit, jud. 

Vlașca, proprietate a. Statului, 

cu o suprafață de 50 hect., de- 
- pinzind de ocolul silvic Giurgiu. 

Rege- Deresi- Ceair, vale, î în jud, 

Constanţa, pl. Silistra- Nouă, pe 

teritoriul com. rur,. Alrnaliul, si- 
„.tuată, în partea de V, a plășei 

_şi a com. Se desface din. poa- 

lele de N,-V. ale dealului Ieral- 

cea-Bair şi anume de la virful: 

-„ de unde se desface culmea Top- 

ci-Olu; se îndreaptă spre N,, 

avînd.o direcţiune. de la S-E. 

spre N.-V.; ; se întinde printre dea- 

lurile Ieralcea-Bair de o parte, 

| Topci-Olu și Siil-Olu-Sirti, din 

jud. Silistrei (Bulgaria) de altă 

parte; formează..0 fintînă nu- 

mită Ibraim-Paşa-Ceșme; trece 

pe la 5o m. spre V. de fortă- 

- reața Arale-Tabia, de unde apoi 

„ iese din judeţ şi din Dobrogea 

spre a intra în Bulgaria, udind 
"partea de E. a districtului. Si. 

listra și se deschide după un 

drum de 6 kil. în malul drept al 
Dunărei lingă, orașul Silistra, De 

la izvorul șăă și pănă, lîngă
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Arale-Tabia, ea face hotarul în- 

tre Bulgaria și Dobrogea. De la 

Arale-Tabia şi pănă la vărsarea 

sa,. malurile îi sunt acoperite cu 

vii. Pe vale merge și calea na- 
țională Silistra-Pazargic. 

Regele Carol I-ii, sursă de apă 
minerală sulfuroasă, în valea 

Răpuroasa, com. Olănești, jud. 

Vilcea, care dă în 24 ore 1200 ve- 

dre de apă. | - 

Are ca substanţe fixe aceleași 

ca și sursa Regina Elizabeta 

(. a. n.), însă cu iodure' mai 

concentrate. 

Apele din această sursă și 

din izvoarele Regina Elizabeta 

şi Petre Munteanu, străbat pro- 

fund pănă la baza organizmului, 

ceea ce face ca acţiunea lor să 

fie stabilă şi efectele prelungite. 

Aceste ape, avînd aceleași pro. 

prietăţi medicale ca apele de la 

Bonnes, ca şi acestea numai 

după mai multe luni de la în- 

trebuințarea lor încep a'și ma- 

nifesta proprietăţile reale și de- 

finitive. Prin profunditatea aces- 

tor acțiuni prelungite, aceste ape 

lucrează nu numai asupra cata- 

relor de piept, astmelor şi afec- 

ţiunilor cronice ale gîtului, dar 

şi chiar asupra ftisiei, 

Contra acestei alterațiuni 

atit de gravă, apele de,la Bon- 

nes (ca şi cele de la Olăneşti), 

desfăşură o putere cu care:! me- 
dicamentele oficinelor nu se pot 
compara. 

Regene-Bair, dra/, în jud. Con- 
stanța, pl. Silistra-Nouă, pe te- 

ritoriul com. rur. Garvan (Şi a- 

nume pe acela al căt. săii Cu- 

iurgiuc) ; este o prelungire N.-V. 

a dealului Garvan-Bair; are as- 

pectul unui masiv mai mult; e 

situat în partea de S. și V.a pl. 

„Şi în cea S.-V. a com.; are o 

înălțime de 164 m. și domină 

prin înălţimea sa valea Nursus-   
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Ceair, ce trece pe la poalele sale 

de E., un drum comunal Gir- 

lița Cuciuc - Cainargi, ce trece 

“pe vale, un alt drum ce trece 

aproape pe muchia sa; pe la 

poalele sale de S. trece şi ho- 

tarul Dobrogei către Bulgaria. 

Regep-Cuius, con. rzr., în jud. 
Constanţa, pl. Silistra-Nouă, si- 

tuată în partea meridională a 

jud., la 94 kil. spre S.-V. de 

orașul Constanţa, capitala dis- 

trictului, şi în cea de S.a pl, 

la 29 kil. spre S.-E. de orășe- 

lul Ostrovul, reședința ocolului. 

Se mărginește la N. cu căt. 

Calaigi al com. Ghiuvegea; la 

E., cu com. Dobromirul, iar la 

S. şi V., cu com. Cadi-Chioi, din 

Bulgaria. 

Relieful solului e accidentat 

de culmea Teche-Deresi, cu ra- 

mificațiunile ei. Cele mai însem- 

nate dealuri sunt: Cara-Peritlic- 

Artasi (140 m.) la N-V, Ai- 

valic-Bair (120 m.), tot la N.-V., 

acoperite cu livezi şi păşuni şi 

aparținind dealurilor 'Cranova 

“(din Bulgaria); dealul Sîntr-Iol- 
Bair (180 m.), cu pădurea Ca- 

tana la N.-E., Uzum-Bair prin 
interior, Caralmus-Orman -Bair 

(210 m.), cu pădurea Sarpali-Or- 

man la S. şi S.-E., acoperite cu 

livezi, păşuni şi păduri întinse, 

resturi. din întinsele păduri ce 

ocupaii odinioară toate aceste 

dealuri și platouri. 

Văi: Ghiuvenli, ce vine din 

„Bulgaria sub numele de Regep- 
Cuius-Ceair, trecînd și prin sa- 

tul Regep-Cuius, brăzdind N. și 

N.-V. com.; valea Catana, adia- 

centa sa, la N., valea Biuiuc-Os- 

man-Culac, tot adiacenta sa, pe 

dreapta, brăzdind interiorul co- 

munei; valea Techi-Deresi, ce tre- 

ce prin satul cu același. nume 
și intră în Bulgaria și se uneşte 

cu valea 'Terescondu-Ceair, brăz- 

dind partea de S.a com.; toate   
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aceste văi curg numai prin pă- 

duri. 

"E formată din două cătune: 

Regep-Cuius, reşedinţa, așezat în 

partea de N. a com., pe valea 

Regep-Cuius, între dealurile Ai- 

valic-Bair la N. și Uzum-Bair la 

S.; Teche-Deresi, în partea de 

S. a com., pe valea Teche-Deresi, 

la 4 kil. spre S.-E. de reşedinţă, 

între dealurile Uzum-Bair la N. 

şi E. și Tuzla-luc la V. 

Are o populaţie de 149 fa- 
milii, saă 654 suflete. 

Suprafața com. este de 4804 

hect., din care 142 hect. ocu- . 
pate de vatra satelor cu 128 

case ; restul e împărțit între stat 

cu proprietari, cari posedă 2220 
hect. şi locuitorii, cari stăpinesc 

2442 hect. 

Locuitorii posedă: 42 pluguri, 

93 care şi căruțe, 1 mașină de 

-treerat cu aburi; 1400 vite, mai 

cu seamă oi şi boi. 

Budgetul com. este de 1846 

lei la venituri și de 1406 lei la 

cheltueli. 
Căi de comunicaţie sunt dru- 

murile vecinale şi comunale ce 

duc la satele învecinate : Calaigi, 

Carvan, . Para-Chioi şi Dobro- 

mirul. 

Regep-Cuius, sa, în jud. Con- 

stana, pi. Silistra-Nouă, cătunul 

de E. al comunei Regep-Cuius, 

“situat în partea meridională a 

plăşei și cea de V.: a comu- 

nei, pe valea Calaigi, la conflu- 

ența ei cu valea Regep-Cuius; 

are o întindere de 2442 hect,, 

din care 20 hect. ocupate de 

vatra satului, cu o populație, în 

maioritate compusă din Turci, 

de 639 suflete locuind în 115 
case. a 

Regep- Cuius- Ceair, zale, în 

jud. Constanţa, pl. Silistra- 
Nouă, pe teritoriul com. rur. 

Regep-Cuius. Se desface din
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poalele de S. ale dealului Ghi- 
vermelic-Bair; se îndreaptă spre 
N., printre dealurile 
Coreci la V. 

Cavalic- 

şi. Uzum.- Bair 

"la E., avînd o direcțiune gene-: 
"rală de la S. la N.; trece pe 

lingă satul Regep-Cuius, unde 

primește pe dreapta valea Biu- 

iuc-Orman-Culac, şi amîndouă 

unite, sub numele de valea Sarp- 

Orman-Ceair, intră pe teritoriul 

- bulgăresc, pe lingă dealurile 

Cara - Peretlic- Artasi şi Uzum- 

Bair. Pe această vale merge un 

drum comunal ce trece de la 

Regep-Cuius la. Cadi- Chioi în 
Bulgaria, . 

Reghinari, srădivizie a căt. Lun- 

ca, com. Vintilă-Vodă, jud. Buzău. 

Reghinari, colină, în jud. Buzăiă, 

com. Viatilă-Vodă, căt. Lunca, 

d'asupra căreia se află ruinele 

mănăstirei Ot-Menedecul, și ale 

cetăței lui Vintilă-Vodă. 

Reghineşti, căzun, al com. Mă- 

neşti, jud. Buzăă, cu 100 locui- 
tori și 28 case. 

Reghineşti, parte din moşia Ma- 

"_vra, jud. Buzăă, pe care s'au 

| împroprietărit locuitorii din com. 

Mănești. 

Reghiul, câzazn, în jud. Putna, 

- pl. Vrancea, com. Năruja, situat 

d'asupra dealului cu acelaș nume, 

la poalele căruia curge Zăbala. 

Are o populaţiune de 102 

suflete, care locuesc în 23 case. 

In trecut cătunul purta numele 

Șindrilari-d.-s. | 

Reghiul, pîriz, ce izvorește din 

munții com. Năruja, jud. Putna, 
şi se varsă în Milcov. Udă com. 

Miera şi Năruja. | 

Reghiul (Dealul-), şi Blago- 

iul, zădure, în întindere de 150   
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hect., pe teritoriul com. Năruja, 

pl. Vrancea, jud. Putna, pro- 

prietațea locuitorilor din com. 
Năruja. . Ea 

Regina-Elizabeta, sursă de apă 

- minerală -în valea rîului Ripu- 
” roasa, com. Olăneşti, jud. Vil- 

cea, care dă, în 24 ore, 6800 

vedre apă, 

Are ca substanţe fixe: Clo- 

- -ruc de sodium (concentrat), lodur 
de sodium și de magnezium 

| (mai forte), Sulfat de calce, Sul- 

"fat de magnezie, Hiposulfat de 

calce şi de sodă (foarte pronun- 
țate), Carbonat de calce. - 

Renaşterea, saţ, jud. Ilfov, pl. 
Dimboviţa, făcînd parte din com. 

rur. Cucueţi-Plătărești. Se în- 

tinde pe o suprafață de 990 

hect., cu o populație de 285 
locuitori. Proprietatea e a însu- 

răţeilor, cari o cultivă toată: | 

Are o şcoală, frecuentată de 

46 copii (1809—900),.J biserică; 

2 heleșteie. 

Comerciul se face de 3 cir: 
ciumari. 

Numărul vitelor mari e de 

104 și al celor mici, de. 313. 

Renciul, cătun (trlă), în jud. 
* Talomiţa, pl. Borcea, com. Co- 

cargea, situat pe Bărăgan. 

Renea (Izlazul), îus4/ă, în Du- 
năre, în. dreptul com. Izlazul 

din jud. Romanați și în fața 

satului Lemoviţul din Bulgaria. 

Renea, dară, jud. Dolj, pl. Bă- 

lești, com. Negoiul, care, prin 

gîrla Uriţii, se scurge în Dunăre. 

Intr'insa se varsă girla Porum- 

bul, ce-i aduce apele bălței Cot- 

lova. 

Renea-Budurului, păzare, jud. 

Brăila, pl. Balta, situată pe ma- 
lul stîng al Dunărei. Se mărgi-   
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nește la.E. cu Dunărea, la. V. 

cu Fineţele şi cu Iezerul-Ţigăn- 

cil, și la N. şi S. cu Cîmpul- 

Bălței. Suprafaţa este de 7!/ 
hect., acoperite cu salcie Şi că- 
tină; 

Renea-Ciîrnului, pădure, situată 
în jud. Brăila, pl. Balta. Se măr- 

- gineşte la E. cu iezerul Vultu- 

relele, lă S. cu Vilciul. Supra- 
"fața sa este. de 7! hect., po- 

pulate cu salcie, 

Renea-Toana, 'zădure, în insula 
"Balta, jud. Ialomiţa, pl. Borcea, 

com. Petroiul, de 20 hect.,, aco- 

periie cu plop și salcie. 

Renea-Turcoaia, pădure, pen- 

dinte de com. Tichilești, jud. 
Brăila, pl. Vădeni. Se mărgi- 

nește la E. cu Dunărea-Măcinu-: 

“lui; iar în cele-l'alte. părți cu 

Balta. Are o suprafață de şo 

hect. Esenţă : salcie. 

Renţea, 7povilă, situată la 600 

metri spre E. de căt. Buta, jud. 

Olt, pl. Şerbănești, com. Şerbă- 

nești-d.-s. Are o înălțime cam de 

: 12 metri și o circomferinţă la bază 

de 72 metri. Locuitorii spun că 

ar fi făcută de Tătari. Arînd, 

S'aii găsit împrejurul ei diferite 

- bucăţi de olărie groasă, vechie. 

Reni (Pădure-de-la-), pădure 

de sălcii și plopi, în jud. Tulcea, 

pl. Măcin, com. Pisica, în fața 

orașului Reni, în partea de N, 

a pl. și a com., coprinsă între 

Dunăre şi grindul Pogoncea, în- 

tinzindu-se de la mila 78 pănă 

la mila 85. Are o suprafață de 
280 hect., aparţinînd com. Pi- 

sica. | 

Repaosul, co/ivă, în jud. Buzău, 
com. Pănătăul, căt, Sibiciul-d.-].; 

desparte cătunul în două: Si- 

biciul-d,-j. și Diculeşti.
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Repedea, dea, stabiliment bal- 

near, în jud. Iași. Vezi Răpedea. 

Repede (Pirîul-), ziri, în jud. 

Dolj, pl: Dumbrava-d.-s., com. 

Brabova, ce dă în piriul Bogdă- 

nelul, cu care împreună se varsă 

în girla Obedeanca. 

Repedea, 7r+/ de moşie, pe te- 

ritoriul căt. Corni-d.-s., jud. Te- 

cuciii, proprietatea -d-lui Leon 

Vidrașcu. 

Repedea, zriva/, în jud. Brăila, 

începînd din Gingărășoaia spre 

E. de Sainca și dind în Nomolita. 

Repedea, vale şi ziriă, în jud, 

Tecuciii, ce trece prin satul Dea- 

lul-Perjului, cm. Oncești, şi se 

varsă în rîul Berheciul. 

Repedea, rii, în jud. Vilcea, ce 

se varsă în Lotriţa, aproape de 

căt, Ciungetul, care este singura 

localitate locuită ce se află în 

această vale. 

Repedea, zirii, ce izvorește din 

munții com. Mălaia, plaiul Cozia, 

jud. Vilcea, şi se varsă în riul 

Lotrul. 

Repejoara, jazșe, pleacă din Du- 

nărea - Veche de pe teritoriul 

com. Luciul, din jud. Ialomița, 

spre N., trece prin tezerul Peș- 

teanul, din com. Bertești-d..j., 

jud. Brăila, şi se unește cu pri- 

valul Vilciași. 

Repejorul, fra (prival), în jud. 

Ialomița, pl. Ialomiţa-Balta, si- 
tuat în insula Balta, pe terito- 

riul com. Făcăeni și Găiţa. | 

Reprivăţul, firîă, ce izvorește din 

satul Barna, com. Godineşti, pl. 

Zeletinul, jud. Tecucii, curge 

spre S.-E. şi se varsă în riul 

Berheciul. În cursul săi primește   
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2 piriiaşe: Valea-Sălciei şi Go- 

dinești. 

Resimnicea, saţ, făcînd parte 

din com. rur. Rădulești-Resim- 

nicea, jud. Ilfov, pl. Mostiștea, 

situat la N. de Filitis, pe malul 

drept al riului Prahova, la ex- 

tremitatea judeţului despre jud. 
Prahova. 

Se întinde pe o suprafaţă de 

356 hect., cu o populaţie de 345 

locuitori, | 
D-nii 1. C. Calcianu şi V.G. 

Niculescu ai 221 hect. și locui- 

torii, 135 hect. | 

Proprietarii cultivă 162 hect. 

(5 sterpe, 22 izlaz, 32 pădure). 
Locuitorii cultivă tot terenul. 

Comerciul se face de 1 cîr- 
ciumar. 

Are o biserică, cu hramul A- 

dormirea, deservită de 1 preot 

şi 1 cîntăreț. | . 
Numărul vitelor mari e de 

368 şi al celor mici, de 202. 

Reşca, 2. rur., în N.-E. plăşei 

Ocolul, jud. Romanați. Se com- 
pune din satele: Reșca cu Reș- 
cuța (500 locuitori) și Chiliile 

(259 locuitori), situate pe apa 

Tesluiului, pe țărmul stîng (vezi 
Romula, Antina), la 7 kil. spre 
N.-E. de Caracal, în apropiere 

de gara Reșca (Romula), şi de 

şoseaua Corabia-Rîul-Vadului. 

Are o populaţie de 759 lo- 
cuitori; o școală, mixtă, con- 

dusă de un învățător și frecuen- 
tată de 48 elevi; o biserică, cu 
hramul Sf. Nicolae (1781), de- 
servită de 2 preoți şi 2 cîntă- 
reţi; 7 cîrciumi. 

Locuitorii posedă: 559 vite 
mari cornute, 975 vite mici și 
933 porci, 

Reşca, sfafie-de-dr.-d.f., spre N. 
- de Caracal și lingă satul cu ace- 

lași nume, jud. Romanați. Vezi 
Romula.   
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Reşca, cu trupurile, 7z0șie, a sta- 

tului, lingă com. Reșca, pl. O- 

colul, jud. Romanați, cu o a- 

rendă anuală de 55730 lei. Are 

o pădure de 13094 pog., pen- 

dinte de Episcopia Rimnicului. 

Reşcani, câtuu, în jud. Neamţu, 

pl. Piatra-Muntele, com. Călu- 

găreni. 

Reşcuţa, cătun, al com. Reşca, 

pl. Ocolul, jud. Romanați. : 

Retevoeşti, com. rur., în: jud. 

Muşcel, plaiul Nucșoara, la S.-V. 

de Cimpulung, la 24 kil. de la 

acest oraș şi la 28 kil. de la 

reședința plășei (com. Stilpeni). 

Drumul e şoseluit; pănă la Cim- 

pulung trece prin comunele: 

Petroşani, Domnești, Slănicul, 

Berevoeșşti și Godeni; iar pănă 

“la subprefectură trece prin. co- 

munele: Lerești, Coșești, Dir- 

monești, Piscani, Racovița, TȚi- 

țeşti și Livezeni. 

E situată pe țărmul dreptal 

rîului Doamna. : 

Se compune din 2 cătune: 

Retevoeşti şi Gănești și se măr- 

ginește la N. cu com. Petroșani, 

la S. cu com. Leiceşti, la E. cu 

com. Vlădești și Golești şi la 

V. cu jud. Argeș. 

Mai înainte, satul, care era 

mai la deal, se numea Siliștea. 

Pe la anul 1793, satul Siliștea 

s'a desființat din cauza ciumei . 

și locuitorii cari ati mai rămas 

s'aii mutat mai la vale. 

Locuitorii, afară de agricul- 

tură, se mai ocupă cu sităria și 

olăria. 

In jurul com. sunt livezi şi 

pruni ; iar în partea de E. şi V,, 

sunt păduri compuse din fagi, . 

stejari, aluni, mesteacăni, 
Riîul Doamna udă partea de 

V. a com. Pe el sunt 2 mori 

şi 2 herăstrae. 

Locuitorii au fost clăcași şi
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S'aii - împroprietărit pe moșia 
fostă a dlui N. Laptew. 

Proprietari mari în com. sunt 

“d-nii Colonel 'A. Carcaleţeanu 
și D. 1. C. Păltineanu. - .. 

Are 2 biserici, în fie-care căt, 

cîte una, deservite de 3 preoți 
“și 3 dascăli; o. şcoală, frecuen- 

„tată (1899— 900) d de 77 elevi şi 
'10 eleve.: 

In. com. se văd 'cite-va ruine, 
“unde a fost satul Siliştea ș şi bi- 

serica vechie. 

Retevoeşti sat, făcînd parte din 

- com. tur, cu același nume, jud. 
Mușcel. Aci este reşedinţa com. 

Are'o şcoală și 'o-- biserică de 

zid, vechie, ctădită în anul 1792 

de boerul Drugănescu. S'a clă- 

dit în urma distrugerei satului 
Siliştea, care a avut biserică mai 

la N.-de aceasta.. Urma 'poartă 
numele de Biserica-Vechie. - 

Retevoeşti, pădure. supusă . re- 

gimului silvic, în jud. Mușcel, 

“plaiul Nucșoara, com. Retevo- 
ești, în întindere. de şoo hect., 

“cu o vegetațiune activă, avind 

ca principale esențe: fagi, stejari, 
mesteacăni. Se învecinește la N. . 

cu Retevoești, la S. cu pădurea 

Corbul-Pădaureț, la E. cu Baăli- 

lești şi la.V. cu u Stroești. 

Retivoiul, munte, la E. pl. Pe- 

leșul, jud. Prahova, SI de 

"1718 mi. d'asupra nivelului Mă- 

„'rii-Negre. Este înconjurat la E., 

N. şi V. de pirtul “Azuga, iar 

la S..de Lacul-Roşu. 

Acest .munte, împreună cu 

"-Susaiul, Vîrful-lui-Drăgan, Faţa- 

Găvanei, Coștila, . Unghia-Mică, 

":Ș. a» aparţinea din timpurile 

„cele mai .vechi familiei Dudeş- 

tilor. 

S. Regele Carol I, și a fost 

cumpărat, impreună cu toți mun- 

ţii de mai sus, în Maiii 1892, 

- Astă-zi se stăpineşte de M.   
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"de la  Manuc- -Bey, pe = pretul de 

"850, 000 lei. 

Revedere, cătun (târlă), pe cîm- 
pul Bărăgan, jud. Ialomiţa, pl. 

Borcea, com. Călărași-Vechi. 

Revenicele, vale, în jud, 'Mehe- 

dinţi, pl. Motrul-d..j., com. rur. 

“Menţi -din- aţă 

Reviga, | cor. Tur, în jud. lalo- 
- miţa,- pl. Ialomiţa-Balta, situată 

"în N. plăşei; Se învecineşte spre 
"E. cu'com. Miloșeşti şi spre V. 

cu com. Cocora. RI 
Teritoriul com., cu o supra: 

față de .10000 hect., se întinde 

din teritoriul com. Padina, din 

jud. Buzăi, spre S., pănă în com. 

„ Căzăneşti. Proprietate a statu- 

“ lui, fostă pendinte de .mănăsti- 

rea Căldărușani. 

-După legea rurală din 864. 

sunt împroprietăriți .112. locui- 
tori. In 1878 s'a mai împro- 

„ prietărit 534 locuitori; neîm- 

proprietăriți se mai află 609. 

“Teritoriul :com. este brăzdat 

de prelungirea văii Fileanca. 
Pănă la 1 Aprilie 1891, com. 

" Reviga coprindea trei sate :.Re- 

: viga, Cocora şi Munteni-Buzăii ; 

“ de la acea dată, satul Cocora 
a format singur o com. și satul 

„Munteni-Buzăi rămăsese -pen- 
dinte de Reviga; Munteni-Buzăii, 

fiind pe teritoriul com. Cocora, 

acum cad sub administrația com. 
Cocora.-. | 

Are un. singur “sat, Reviga, 

situat în partea de N. a văii 

Fileanca,: pe malurile lacului cu 

„ același nume. Prin sat sunt două 

văi formate de prelungirea văii 

Fileanca. De această 'com. mai 

țin şi câtunele (tirlele): Ghinica, 

Tumea .şi Rechiţele. Reședința 

primăriei şi a judecătoriei co- 

munale este Reviga. : 

"Are o școală mixtă, frecuen- 

tate de '76 elevi și 16 eleve   

" RICIIITELE 

(1899—900); o biserică, deser- 

vită de 2 preoți şi 2: cîntăreţi. 
Vite : 550 cai, 1020 bol, 5350 

oi, 25 capre și 1809 porci.: 

Reviga, /ac, în jud. Ialomiţa, pl. 
” Talomiţa-Balta, situat la S$. sa- 

“tului Reviga și :comunicind cu 
: lacul Crunţi prin valea Fileanca. 

Richicioara, sat, facind „parte 
din com..rur. Mereni, pl. Vedea- 

„..de-sus,. jud. Olt, situat la S. 

„com,, pe ambele maluri ale gârlei 

Eiul. Are o populaţiune de 320 

locuitori; o. biserică, zidită la 

-1848. 

Richicioara,: pirii, ce izvorește 

dintre dealurile com.: Bărăști:de- 

Cepturi şi Mereni, pl: Vedea-d.- 

s., jud. Oit, şi se varsă în girla 
Eiul, pe ţărmul drept, i în cercul | 

com. „Mereni, DR 

Richita, pirta, ce trece prin com. 
Frăţila, pl. Olteţul-d..j., jud. Vil- 

cea. Iși'are obirșia în raionul 

com,, izvorind din dealurile sale. 

In el se varsă Valea- Matuşii și 

.. Valea-cu- Cruce. - 

Richita şi Negaia, pădure par- 

" ticulară, supusă regimului silvic, 
: pendinte de com. Prejoiul,. pl. 

„ Oheţald-j jud, Vilcea. 

Richitele, cătun (&i3), pendinte 

de com. Reviga, pl. : Ialomiţa- 
"- Balta, jud.. Ialomiţa. 

"Richitele, gea/, la 6 kil. spre N. 

“ de vatra satului Călinești, plaiul 
* Cozia, jud.. Vilcea. 

'Richitele, /oc z0/a7, într'o poiană 

ce ține de moșia Govora, jud. 

Vilcea, şi unde se află o > foarte 

: vechie - “ruină, 

Richitele, (Licoi saii Hîrboca, 

Richiţi), zoșie, în jud. Buzăii,
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com. Cărpiniștea, căt. Valea-Ho- 

-tarului; are 800 hect. arături, 

fineață şi izlaz; face parte din 

corpul Virboceni - Blestematele. 

Richitele-de-]Jos, co. .rur., :pe 

apa Cotmeana, jud. Argeș, pl. 

Piteşti, la 12 kil. de com. rur. 

Biscovul - Flești, reședința sub- 

prefecturei, şi la 11 kil. de Pi- 

tești. Se compune din satele: 

Arseneşti-Chelbeştii, Bogdanul, 

Dealul-Scroafei, Grebenul, Mo- 

gindeneni, Pleșești și Răchitele- 

d.-j., cu o populaţie de 843 su- 
flete. 

Are 3 biserici și o școală. 

Budgetul com. e de 1829 lei 

la venituri şi de 1428 lei la chel- 
tueli. 

Vite: 1şo boi şi vaci, 16 cai, 

800 oi și 350 rimători. 

Ricbitele-de-Jos, saz, cu. 169 

locuitori, jud. Argeș, pl. Pitești, 

făcînd parte din com. rur.. Ri- 

chitele-d.-j. Are o biserică,. cu 

“ hramul S-tul Nicolae, deservită 

de un preot și un cîntăreţ. 

Richitele-de-Sus, com. rur., pe 

apa Cotmeana, jud. Argeș, pl. 

Pitești, la 14 kil. de com. rur. 

Biscovul-Fleștii, reședința sub- 

prefecturei, și la 5 kil. de. Pi- 

tești. Se compune din satele: 

Dealul - Scroafei, Grebenul sat 

Dealul-Grebenului și Richitele- 

d.-s., cu o suprafaţă de 782 loc. 

Are 2 biserici, deservite de 

2 preoţi și 2 cîntăreţi; o şcoală 

mixtă, frecuentată de 48 copil. 

Budgetul com. e de 1663 lei, 

la venituri și de 1262 lei [a chel- 

tueli. 

Vite: 182 Eoi şi vaci, LI cai, 

396 oi şi 104 rimători, 

Richitele-de-Sus, sa, cu zoo 

locuitori, jud. Argeș, pl. Piteşti, 

făcînd parte din com. zur. cu 
același nume.   

Aici este reședința primăriei. 

Are o biserică, cu hramul 

S-tul Nicolae, deservită de un 

preot și un cîntăreț; o școală. 

Richiţele. Vezi Richitele. 

Richiţelul, /ac, în jud. Vlașca, 

com. Arsache, pe' proprietatea 

Paraipanul; se scurge în Girla-: 

"Mare, în dreptul căt. Bălăriile. 

Richiţeni, sas, făcînd parte din 

com. rur. Poborul, pl. Vedea- 

d.-j., jud. Olt.”Are o populaţie 

de 75 locuitori. 

Richiţi. Vezi Richitele. - 

Rigăi (Dealul-), dea, în partea 
“de N.-V. a podgoriei Galata, 

jud. Iaşi, pl. Codrul, a. căruia 

coastă de N. formează Valea- 

lui-Ștefan-Vodă, între com. Ga- 
lata și Miroslava. 

Rigla, munte, în partea de N.- 

V. a com. Robești, plaiul Cozia, 

jud. Vilcea, în care se fabrică 

- brînză, ” 

Risipa, pirizaș, ce curge prin pl. 

“Tirgul, jud. Tutova; izvorește 

din locul numit Rediul-Turcului, 

udă teritoriul com. Vinderei şi 

Docani și se varsă în dreapta 

piriului Jeravăţul. 

Risipiţi, com. rar. şi: sat, în jud. 

Dolj, pl. Dumbrava-d.-j., la 62 

kil. de Craiova și la 1ş kil. de 

reședința plăşei Virtopul. . 

E situată pe loc șes și peo 
vălcea, ramură din Valea-Coţo- 

bițului ce trece prin S$. com. 
Se învecineşte la E. cu com. 

Rudariul, la V. cu com. Gemeni, 

jud. Mehedinți, la N. cu com. 
Dobridorul. 

Limita liniei de N. începe de 

la hotarul movila Piatra-Nanului, 

merge spre E., face o cotitură   

spre S. şi apoi o curbă spre 

N.-E. Limita liniei de S.. trece 

prin Valea-Coţobiţului, făcînd în 

“lungimea sa 33 mici cotituri. 

Limita liniei de E. incepe. din 
Măgura-Ciaringului și merge spre 

N.-E. în linie dreaptă. 

Terenul. com. este aproape 

şes. Se găsesc cite-va movile, 

cu numele locuitorilor pe al că- 

ror pămînt de muncă se găsesc. 

 Văi sunt două, una la S. nu- 

mită Valea-Coţobitului, și alta 
la N., numită Padina-Purcelei. 

Este udată de Piriul-Comunei, 

ce izvoreşte din niște fintîni la 

N. Risipiţilor, curge spre S. şi 
se pierde chiar pe teritoriul com., 

după ce a curs:pe Valea-Coţo- 

bițului, . 

In com. sunt fintinele: Un- 

gureanului, a-lui-Găinăi, a-Di- 

cului, Inaltă, din-Plaiti, Coţobi- 

țul și Conaca. 

Are: o biserică de zid, cu hra- 

mul Sf. Nicolae, fondată de lo- 

cuitori la 1847, deservită de 

un preot și doi cîntăreţi; o școală 

mixtă, ce funcţionează din 1854, 

frecuentată de 202 copii; 5 cîr- 

ciumi şi 8 prăvălii cu articole 

de băcănie şi alte mărfuri. - 

Locuitorii sunt moşneni. 

Suprafața teritoriului comunei 
este de 40931J hect., din care 

3865! pămint arabil și 2861 
vii, 

Moșia. Risipiţi are o supra- 

față de 3868) hect., cu un ve- 

nit de 154740 lei. Aparține 

moșnenilor Risipiceni. 

Comuna este străbătută de 

calea județeană Craiova-Cetatea, 

care trece prin moşie pe o lun- 
gime de 6 kil, 

O cale comunală lungă de - 

2!/. kil. duce la Dobridorul. 

Budgetul com. e la venituri 

de 6217,16 lei şi la cheltueii, 

de 4252,03 lei. | 

Risipiţi, con. rur., în jud. R.-Să-
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rat, pl. Orașului, pe malul drept 
al rîului Milcovul. 

E așezată în partea de N. a 

- jud, la 39 kil. spre N.-E. de 

orașul R.-Sărat și în partea de. 
E. a plășei Orașul, la 19 kil. de 

com. Coteşti, reședința plăşei. 

Se învecinește cu comunele: 

Mindrești, la 4 kil.; Gologanul, 

la $ kil.; Slobozia-Ciorăști, la 

IO kil. şi Golești, la 1o kil. 

; Se mărginește la N. cu com. 

Mindrești, de care se desparte 

prin riul Milcovul, la E. cu com. 

Răstoaca (din jud. Putna), la 

V. și S. cu com. Slobozia-Cio- 

răști, 

Riîul Milcovul o udă de la 
V. la E. și formează la V. co- 

munci lacul Argintoianul. Are 

şi 64 puțuri. 

Suprafaţa com. e de 1631 

hect., din care 100 hect. vatra 

satului, 731 hect, ale locuitori- 

lor și 800 hect. ale proprietăţei 
particulare. 

Are o populaţie de. 275 fa- 
milii, sai 1154 suflete; o bise- 

rică, cu hramul S-ţii Voevozi, 

zidită la 1859 de locuitori și 

deservită de 1 preot şi 2 cîn- 

tăreți; o şcoală de băeţi, fon- 

dată în 1857; frecuentată de 

48 elevi; 9 cîrciumi; o moară 

cu aburi. - 
Locuitorii posedă: Işo plu- 

guri; 388 boi, 304 vaci, 56 cai, 

215 iepe, 1055 oi și 117 rimă- 

tori. 

Comerciul e activ și constă 

în import de instrumente agri- 

cole, coloniale și vestminte și 

în export de cereale și vite, 

Transportul se face prin gara 

Coteşti, la 9 kil. spre V. de 

comună. 

Căile de comunicaţie sunt dru- 

murile vecinale: spre Mindrești ; 

spre orașul Focșani; spre Go- 

lești şi gara Coteşti; spre Hin- 

guleşti-Măxineni ; spre Gologa- 

nul-Obileşti-Mărtineşti; spre Slo- 

65940. Jlarele Dicţionar Geografie, Pol, V, 
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bozia - Ciorăști - Poplești şi spre 

Plăineşti-R.Sărat, 

Budgetul com. e la venituri 
de 4830 lei, 33 bani, iar la chel- 

„tueli, de 4800 lei, 6 bani. 

Risipiţi, saz, făcînd parte din 

com. rur. Locusteni, pl. Mijlo- 

cul, jud. Vilcea, situat pe valea 
Risipiţi. . 

Are o populațiune de 189 

locuitori și o biserică, zidită la 
1864, A 

Locuitorii, în număr de 54, 

S'aii împroprietărit la 1864 pe 

moșia statului Risipiţi, fostă a 

Episcopiei de Rîmnic, şi din 
care |i s'ai dat 140 hect. 

Risipiţi, moşie particulară, jud. 

Dolj, pl. Dumbrava-d.-j., com. 
Risipiţi, în întindere aproxima- 
tivă de 3868! hect,, cu venit 

anual de 154740 lei. Pe moşie 

locuește ceata de moșneni numiţi 

Risipiceni. 

S 

Risipiţi, zădure particulară, su- 

pusă regimului silvic, aflată pe 

moșia Locusteni-Risipiţi, com. 

Locusteni, pl. Mijlocul, jud. 
Vilcea. 

Rizea, ziriz, jud. .Olt, com. Cio- 

măgești, pl. Oltul-d.-s., care se 

varsă în Cungrea-Mare, pe ţăr- 

mul drept, în raionul com. Cio- 
măgești. 

Rizeşti, saz, cu 62 familii, jud, 

Argeș, pl. Oltul, făcînd parte 

din com. rur. Uda-d.-s. 

Rizii (Dealul-), Zea/, jud. Vilcea, 

com. Birseşti, pl. Ocolul, 

"Rica, saii Rica-Vechie, corp. rur., 

în jud. Teleorman, pl. Teleor- 

manului, situată pe Valea-Buco- 

vului, pe partea stingă, la punc- 

tul unde se împreună valea cu 

vilceaua numită . a-Purcarului,   

RICHII (LACUL-) 

Se învecinește la N. cu com. 
Bucovul-Adunaţi, la S.-V. cu 

căt. Rica-Nouă, la E. cu com. 

Popeşti-Palanga și la V. cu com.. 
Siliștea-Gumești. 

Întinderea comunei și a mo- 

şiilor de pe dinsa este cam de 
820 hect. Sunt îniproprietăriți 
8 locuitori pe 28. hect.. 

Are o populaţie de 769 lo- 

cuitori; o școală, frecuentată de 

55.elevi; o biserică, în centrul 

comunei, deservită de 3 preoți 

şi 2 cîntăreți. 

Vite: 414 vite mari cornute, 
80 cai, 1994 oi, 6 capre şi 226 

porci. 

Budgetul com. e la venituri 

de 6605 lei, 8 bani, şi la chel- 

tueli de 4596 lei, 51 bani. 

Se leagă la N. cu com. Bu- 
covul prin o șosea vecinală și 

un pod peste apa Bucovului, 

iar cu com. Siliștea-Gumești, 

prin o altă şosea vecinală, lungă 
de 6 kil. 

Satul de astăzi Rica, cunos- 
cut mai înainte sub numele de 
Rica-Vechie, este din cele mai 

vechi ale judeţului. Il găsim 

trecut în lista satelor princi- 
pale sub a treia domnie a lui 

Constantin Mavrocordat, făcînd 

parte din pl. Mijlocul. Mai în 

urmă a trecut la plasa care 
poartă pănă astăzi numirea Te- 

leormanului. 

Rica-Nouă, câăfun, pendinte de 

com. Gumești-Siliştea, pl. Teleor- 

manului, jud. Teleorman, cu o 

populaţiune de 478 .sufiete. 

Rica-Nouă, moşie, în jud. Te. 

leorman, pl. Teleormanului, fă- 

cînd parte din domeniul Gumeş- 

ti-Siliştea; are o întindere de 

1250 hect., din care o mică parte 
acoperită cu pădure, 

Rîchii (Lacul-), fac, la: SV. 
com. Rica, jud. Teleorman, spre 

30 |
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„ hotarul dintre moșiile din com. 

Balaciul şi moşia Siliștea. 

Rieni, saf, în jud. Mehedinţi, plaiul 

Cloşani, ţinind de com. rur. Po- 

noarele. 

Riîeşti, mahala, a orașului Huși, 

jud. Fălciii. 

Rieşti, ziziă, în jud. Fălciu, for- 

mat din piriiașele Sara și Tur- 
bata; curge prin partea de N. 

a orașului Huşi, mahalaua Ri- 

ești și în partea de E. a tîrgu- 

lui, unindu-se cu piriul Broșteni, 
- formează Piriul-Hușului, 

Rifovul, cor. rur., în jud. Pra- 

hova, pl. Crivina, situată pe loc 

“şes, pe malul drept al rîului Te- 

leajenul și pe ambele maluri ale 

girlei Căţimboaia și Ghighiul, 

la 11 kil. de capitala jud. și la 

9 kil. de reședința plășei. 

Se compune din.6 cătune: 
Rifovul, Antofiloaia, Buchilași, 

Goga, Mălăești şi Moara-Dom- 

nească, cu o populație de 1238 
locuitori, 

Are 4 biserici: la Rîfovul, cu 

hramul Sf. Nicolae, fondată în 

1724 de Chivu Căplescu; la 

Antofiloaia, cu hramul Sf. Ni- 

colae, fondată în 1783 de Șe- 

trarul Paraschiv Căplescu și re- 

parată de enoriași la 1875; la 

Goga, cu hramul Sf. Nicolae, 

fondată la 1776 de Pitarul Gr. 

Brezoianu şi Vornicul C. Bălă- 

ceanu și reparată în 1866; Ja 
Mălăeşti. Sunt deservite de 3 
preoți. 

Școala funcţionează în com. 

de la 1854, și e frecuentată de 

5o băeţi și:10 fete. 

Locuitorii, în număr de 211, 

S'aii împroprietărit la 1864 şi 

la 1879, dindu-li-se la toţi 695 

hect., pe moșiile Rifovul, Mălă- 

ești, Antofiloaia, Moara-Dom- 

nească, Buchilași și Goga.   
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Ei au: 120 cat, 96 iepe, 373 

boi, 266 vaci, 13 bivoli, 1143 

oi și 405 porci. 

In com. sunt 3 piue: 1 pe 

piriul Recilea și 2 pe piriul Dim- 

bul, Sunt şi 5 mori: 2 pepiriul 

Pria și 2 pe piriul Dimbul. 

Suprafața totală a com. e de 
2255 hect. 

Comerciul se exercită în com. 
de 6 circiumari. 

Budgetul com, e la venituri 

de 5748,25 lei și la cheltueli, 

de 4837,49 lei. 

Prin com. trece şoseaua ju- 

dețeană Ploești-Rifovul-Buda-Pa- 

lanca şi șoseaua vecinală Cos- 

legiul-Rifovul-Pietroșani. 
E udată de piriul 'Teleajenul 

şi de girlele Dimbul, Pria, Ghi- 

ghiul, Coţimboaica și Recilea. 

Se mărginește cu comunele: 

Corlăteşti, Coslegiul, Buda-Pa. 

lanca, Pictroşani și Bărcănești. 

Rifovul, sa, făcind parte din 

com. rur. cu același nume, pl. 

Crivina, jud. Prahova. Are o 

populație de 225 locuitori. Aci 
e reședința comunei. 

Riga, vale, ce izvorește de la V. 

de com. Slănicul, pl. Vărbilăul, 

jud. Prahova, curge de la N. 

spre S.-E. şi se varsă în gîrla 

Slănicul, mai jos de gară, pe 

țărmul drept, tot în raionul com. 

Slănicul, după ce trece printre 

bisericile Sf. Gheorghe și Sf. 
Erarhi, 

Rîioasa, con: rur., în jud. Teleor- 

man, pl. Călmăţuiul, pe Valca- 

Siului, în partea de V.a jude- 

țului, între com. Pleașovul și 

Segarcea-din-Vale de o parte, 

rîul Oltul şi Dealul-Oltului de 

altă parte, la 12 kil. de capitala 

judeţului T.-Măgurele. 

Piriul-Siului udă toată mar- 

ginea comunei, formînd nume- 

roase șerpuituri; iar riul Oltul   

RÎIOASA 

formează limita de V. a co- 
munei, la depărtare de 2î/ kil. 

de vatră. 

Suprafaţa comunei, cu a mo- 

șiei Riioasa, e de 2750 hect., în 

care intră şi zăvoaele de pe 

marginea Oltului. 

L.ocuitorii împroprietăriți pe 

moșie sunt 314 pe o întindere 

de 610 hect, 

„Viile ocupă o suprafaţă de 

92!) hect. 

Din zăvoaele de pe marginea 

Oltului, cel mai: mare este Lu- 

păria. 

Locurile de muncă ale locui- 

torilor şi ale proprietăţii sunt 

situate pe deal; iar în vale este 

numai o mică parte, precum şi 

cite-va grădini de zarzavat, 

Solul este fertil; numai par- 

tea despre Olt este nisipiște, 

dar și aceia se cultivă, mai ales 

cu porumb și rapiță. 

Are o populație de 1707 su- 

flete, din care 503 contribua- 

bili; o școală, condusă de un 

învățător, şi frecuentată de 49 

elevi; o biserică, deservită de 

2 preoți și 1 cîntăreț; mai 

multe cîrciumi, unde se vind şi 

mărfuri de manufactură; o moară 

de măcinat cu aburi, a propri- 
etății, 

Locuitorii posedă: 1go cai, 

789 vite mari cornute, 1511 vite 

cornute mici și 248 porci, 

Femeile se disting în lucrări 

de industrie casnică, mai ales 

în țesături; ele păstrează încă 
portul oltenesc. 

Veniturile comunei ai fost în 

1890 de 7316 lei, so bani; iar 

cheltuelile, de 6288 lei, 10 bani. 

Căile de comunicaţiune sunt: 

spre com. Pleașovul și Segarcea. 

din- Vale, pe şosele vecinale, în- 

trerupte în mai multe părți de 

şerpuiturile piriului Siul. Comu- 

nicațiunea la locurile de muncă 

ale locuitorilor se face pe mai 

multe ruşti care daii în șoseaua
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judeţeană Turnul-Slatina. Peste 

Olt, locuitorii trec cu luntrele 

saii cu dubele, 

Loc de însemnat este Gur- 
“guiul-Nemţilor, unde se văd ur- 

mele unei întărituri, înaltă de 

16 metri, avind un şanţ lung 

de 114 metri. Printre măguri, 

cea mai importantă este Măgura- 

Stanii, în partea de E. 

Satul Riioasa este foarte ve- 
chii; îl găsim trecut în nomen- 

clatura satelor mari, sub dom- 

nia lui C. Mavrocordat; făcea 

parte din jud. Oltul, pl. Mar- 

ginei, pănă la anul 1836, cînd 

s'a mutat reşedinţa județului la 

Turnul-Măgurele. 

Aci a fost reşedinţa pl. Căl- 

măţuiului pănă la anul 1875, 

cînd sa mutat în Turnul-Mă- 

gurele. Intrunindu-se plășile Căl- 

mățuiul și Marginea, a trecut și 

reședința lor la Alexandria. 

Riioasa, sa/, făcînd parte din com. 

rur. Băbeni, jud. Vilcea, pl. O- 

tăsăul. Are o populație de 90 
locuitori. E situat la 2 kil. de căt, 

Ungureni, unde e școala. 

Riioasa, a/ză, jud. Dolj, pl. Jiul- 

d.-s., com, Filiași, la V. de com., 

în întindere de 21; hect. Se 

scurge în rîul Jiul. Conţine pește, 

mai cu seamă plătică, crap şi 

ştiucă, 

Riioasa, moșie, în jud. Teleorman, 

pl. Călmățuiului, fostă proprie- 

tate a Societății de asigurare 
Dacia-Romania, vindută în urmă 

d-lor Belizarie Leontopolu și C. 

Atanasiu, din Caracal. 

Riîioasa, /r4p de moşie, nelocuit,. 
în suprafață de 1635 hect., pen- 

dinte de mănăstirea Comana, 

azi încorporat cu moșia Co- 

mana, 

Riioasa, fostă moşie a statului,   
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pendinte de schitul Dintr'un- 
Lemn, jud. Vilcea. 

Riîioasa, zădure a statului, în în- 

tindere de 250 hect,, situată în 

com. Băbeni, pl. Otăsăul, jud. 

Vilcea. | A 

Riîioasa, vâ/cea, ce se varsă în Va.-. 
lea-Popei, pe teritoriul com. cu 

acelâși nume, pl. Rîurile, jud. 

Mușcel. 

Riîiosul, Zac, în jud. Ialomiţa, pl. 

Borcea, com. Ciocănești-Sirbi, si- 

tuat spre E. de lacul Boianul şi 

spre $. de satul Ciocăneşti-Sirbi. 

Rîioasa, pădure, în jud. Ilfov, pl. 

Znagovul, spre V. judeţului. Se 

întinde între com. Popeşti-Dra- 

gomirești,. Bucoveni și căt. Făl- 

coianca. .Prin mijlocul ei trece 

calea ferată București-Pitești și 

şoseaua județeană Bucureşti-Tir- 

govişte. Este așezată între gările 

Chitila și Ciocăneşti. 

Riiosul, zăzure, în jud, Ialomiţa, 

pl. Iulomiţa-Balta, com. Pribegi; 

formează cu pădurea Motilva 

un trup de 130 hect., populat 
cu ștejar şi ulm. 

Riîiosul, pichet No. 36, jud. Dolj, 

pl. Cimpul, com. Ciuperceni, din 

dreptul căruia Dunărea curge din 

noii cu direcțiunea de N.N.E, 

spre $..S.-V., pănă la pichetul 

"No. 37, Canapa. 

Riîiosul, zusu/ă, în balta Suhaia, 

jud. Teleorman, în partea de 

pe proprietatea moşiei Fîntine- 

lele. Are o întindere cam de 

150 hect. 

Riîiosul, da/7ă, în jud. Dolj, pl. 

Cimpul, com. Ciuperceni, spre 

E. și spre N. de pichetul Riio- 

sul, în întindere aproximativă 

de 15 hect. Conţine pește. Se   
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scurge în Dunăre. De Riiosul 
“ţin Strimba și alte vărsături, 

avind o întindere aproximativă 

de 10 hect, 

Riîiosul, /ac, în insula cu același 

nume, jud. Teleorman. Se dis- 

- tinge bine cind apele bălții Su- 

haia sunt mici; alt-fel formează 

o masă cu balta întreagă, 

Riîiosul, zarfe de Joc, cuprinsă 

între rîul Siretul și Moldova, 

jud. Roman, la S.-E. de orașul 
Roman, la vărsarea rîului Mol- 

dova în Siretul. 

Riîiosul, za/e, în jud. Prahova, 

plaiul Prahova, com, Valea-Lun- 

gă, ce izvorește de sub dealul 

Telpeșoaia, şi se varsă în valea 

Priboiul, tot în raionul com. Va. 

lea-Lungă. E acoperită cu pă- 

duri, proprietăţi ale d-lui G. 

Gr. Cantacuzino, avind şi livezi 

de pășune. 

Riîioşi, vechie numire a cătunului 

Gemenile, jud. Buzăti, com. Gă- 

geni-Vintileanca. : : 

Riioșşi, moșie, în jud. Buzăii, com. 
Găgeni-Vintileanca, căt. Geme- 

nile. Are 180 hect., din care 

120 hect. arabile, restul izlaz. 

Riîioşi, pzoșze, în jud. Buzăii, com. 

Găgeni-Vintileanca, căt. Geme- 

nile, proprietate a statului, pen- 

dinte de Episcopie. E despăr- 
ţită de sfoara Vintileanca și îm- 

preunată cu o sfoară din Mi- 

roși, făcind un corp de 1şo 

hect., din care parte s'a vindut, 

Are arături, izlaz şi sărături. 

Riîioşi, 7zoşie, în jud. Teleorman, 

pl. Tirgului, ţinînd de com. Peri- 

Riioși. E proprietatea Eforiei 

Spitalelor Civile din Bucureşti. 

Rijleaţa, gîr/ă, ce izvorește din
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jud. Argeș, şi se varsă în riul 

Vediţa, în raionul com. Rijleţul- 

Vieroşul, pl. Vedea-d.-s., jud. 

Olt, avind de afluenţi piraiele: 

Urdinișul, Ferata, Săușul şi To- 

pora. 

Rijlețul-Govora, com. rur., jud. 
Olt, pl. Vedea-d.-s., compusă 

din 3 cătune: Govora, Rădu- 

leşti și Diconești, cu o popu- 

laţie de 771 locuitori și 264 
case. | 

E situată parte pe deal, și 

parte pe valea Ciorica, la 65 

kil. de capitala jud., şi la 4 kil. 

de reşedinţa plășei. A fost așe- 
zată de la început pe dealul și 

valea. Ciorica, afară de căt, Di- 

conești, care sa format în tim- 

pul delimitărei clăcașilor. 

Comuna, se zice, a fost în- 

ființată pe la 1788 din cîte-va 
. familii venite de peste Olt, pe 

timpul răzmirițelor, şi din alte 

cite-va familii, venite aci înainte 

de 1788. Numele de Rijleţul îi 

vine de la valea Rijleţul sai 

piriul Rijleaţa ; iar Govora, de la 

mănăstirea Govora, căreia acea- 

stă moșie, azi a statului, a fost 

închinată. 

Are o biserică, zidită la 1824, 

cu următoarea inscripţie : 

Cu vrerea tatălui, cu ajutorul fiului, 

şi cu săvirșirea sf. duh, s'a zidit această 

siîntă biserică din temelie, ce se prăz- 

nuește hramul Cuvioasa Paraschiva, sf, 

lon şi sf. Nicolae după cum se vede, 

împodobită cu osteneala şi cheltuiala sf. 

sale părinteluț Cioriceanu, în zilele bine. 

credinciosulul Domn Ion Grigore Dimi- 

trie Ghica Yoivod, și Iubitorul de Dum- 

nezeii Episcop Grigorie Argeșiu, zidită 

la leatu 1824; iar de zugrăvit s'a săvirşit 

în zilele binecredinciosulul Domn și 

Împărat a toată Rusia Nicolae Pavlovici 

şi bine-credincioasa Doamnă şi Impără- 

teasă Alexandra Teodorovna, starea Li- 

piscopului de mat sus numit, Leatul de 

la Tristos 1$28. 

Locuitorii s'aii împroprietărit 

în 1664, pe moşia statului Rîjleţul- 

Govora, din care li s'ai dat şo5   

hect. Ei posedă: 20 cai și iepe, 

240 boi, 60 vaci, 1100 oi şi 

140 porci. 

Comerciul se face în com. de 

un hangiii. 

Budgetul com. e la venituri 

de 1289 lei și la cheltueli, de 

1189 lei. 

“ Prin com. trece şoseaua Uda- 

d.-j., din jud, Argeș, care merge 

la Profa și Slatina, și şoseaua 

Rijleţul-Vieroșul, care leagă com. 

cu Gura-Boului şi Profa. 

E brăzdată de dealurile: Ca- 

rului, Cireşului, Buţi, Nevoei, 

Piscul - Casei, Piscul-lui- Prună, 

care servesc mai mult ca pășune 

pentru vite. 

O udă valea Vediţa şi Cio- 

rica și vălcelele: Pirîul și Plopul. 

Se mărginește la E. cu com. 

Fata, la V. cu com. Chilia, la 

“N. cu com. Uda-d.s. şi la S. 
cu Profa şi Gura-Boului. 

Rijleţul-Govora, Zea/, în raionul 

com. Rijleţul-Govora, jud. Olt, 
pl. Vedea-d.-s., pe care se cul- 

tivă 40 hect., 50 arii, vie. 

Rijleţul-Govora, moșie a sta- 
tului, jud. Olt, fostă pendinte 

de mănăstirea Govora. 

Riîjleţul-Govora, zăzure a sta- 
tului, în întindere de 800 hect,, 

pendinte de com. Rijleţul, jud. 

Olt, pl. Vedea-d.s. 

Riîjleţul - Vieroşi, com. rur., în 

jud. Olt, pl. Vedea-d..s., com- 

pusă din 5 căt.: Bărănești, Dea- 

lul-Tolcești, Dealul-Bisericei, Li- 

nia-Mare și Chirițești. 

E situată pe dealurile: Vedi- 

ței, Tolceşti, Bisericei, Gemenei, 

Grebănului și Cireşului, şi pe 

ambele maluri ale riului Vedița, 

la 75 kil. de capitala județului 

şi la 6 kil. de reședința plășei. 

Are o populație de 1104 lo- 
cuitori; 253 case; două biserici   

(la Dealul-Bisericei și la Lunca- 

Vediţei), deservite de 3 preoți; 

o şcoală, frecuentată de 73 

copii. 

Locuitorii, în număr de 194, 

S'aii improprietărit în.anul 1864, 

pe 724 hect., din moșia statului 

Rijleţul-Vieroși. Ei posedă: 1ş 

cai şi iepe, 267 boi, 172 vaci, 

25 capre, 1171 oi și 276 porci. 

B.„dgetul com. e la venituri 

de 2737 lei şi la cheltueli, de 
2730 lei. 

Afară de şoselele ce înles- 

nesc comunicaţia la V. cu Va- 

lea-Ungureni și la E. cu com. 

Cocul - Popești, d'alungul com. 

este șoseaua care înlesnește co- 

municația la N. cu com. Uda 
şi la S. cu Rijleţul-Govora. 

Dealurile pe care e așezată 

com. aii următoarele piscuri: Pis- 

cul-Runcului, Fintînelor, Burteş- 

tilor, Bărăneştilor, Săliştei, Urdi- 

nişului, Vlazilor, Iconarului, etc. 

E udată de girlele: Ciorica, 

Vediţa, Rijleaţa, Geamăna-Mică 

şi Geamăna-Mare, în care se 

varsă alte diferite piraie şi vil- 
cele. 

Se mărginește la N.-V. şi E., 
cu com. Valea-Ungureni, Uda- 

d.-j. și Cocul-Popești, din jud. 

Argeș, iar la S., cu com, Rijleţul- 
Govora. 

Riîjleţul-Vieroşi, dea, în raio- 
nul com. Rijleţul - Vieroși, jud, 

- Olt, pl. Vedea-d.-s., pe care se 
cultivă 58 hect. vie. 

Rijleţul-Vieroşi, moșie a statu- 

lui, fostă pendinte de mănăs- 

tirea Vieroși, jud. Olt. 

Rijleţul-Vieroşi, pădure, a sta- 

tului, în întindere de goo hect., 

pendinte de com. Rijleţul-Vie- 

roşi, jud. Olt, pl. Vedea-d.-s. 

Rima, deaj, la E. com. Slăveşti, 

jud. Vilcea, pl. Olteţul-d.-s., din
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poalele căruia izvorește: Valea. 
„Rimei. 

Rîma, ziriz, în jud. Gorj, com. 

Novaci, pl. Novaci, pe dreapta 
riului Gilortul, în care se varsă. 

Rima, vă/cea, în jud. Vilcea, pl. 

Olteţul-d.-s., com, Slăveşti. Iz- 

vorește din.dealul Rima și se 

varsă în rîul Tiriia, în raionul 

com. "Țărmurile sale sunt înalte 

de la izvor şi pănă la confluența 
sa cu riul Tiriia. 

Rimeşti, co. rur., în jud. Vilcea, 

pl. Oltul-d.-j., situată pe valea 

Beica, la 69 kil. de reşedinţa 

jud. şi la 15 kil. de a plăşei. 

Are o populație de gr2 lo- 

cuitori; o biserică, fondată la 

1790, reparată la 1840 de Tu- 

dor Lică şi la 1882 de fiul săii 

Stan Teodorescu; o moară pe 
riul Beica. 

Vite: 20 cai, 200 boi, peste 

200 vaci, 100 capre, 1000 ol. 

140 locuitori s'aii împroprie- 
tărit la 1864, cînd li s'ai dat 
480 hect. pămînt, pe moșia sta- 
tului Rimeşti, pendinte de schitul 
Stănești şi în vechime pendinte 

de hanul Zlătari din Bucureşti. 

Suprafața com. e de 493 hect. 

O șosea comunală înlesnește 

comunicaţia între această com. 

şi Cirlogani (la S.), și Șușani-d.- 
j. (a N.). 

Budgetul com. e la venituri 
de 1700 lei și la cheltueli, de 
„1000 lei, 

In jurul com. sunt: la E., mo- 

şia statului Mamul-Fumureni ; la 

V., moşia Ciutura sai Știrbei- 

Vodă; la N., com. Şușani-d..j. și 
la S., com. Cepari. 

E brăzdată de dealurile : Muta 

şi Meelor şi udată de văile: Beica, 

Morișca și Căprioara. 

Riîmeşti, com. rur., jud. Vilcea, 

pl. Horezul, compusă din 2 că-   
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tune: Rimești și Ursani. FE si- 

tuată pe riurile Rimești și Lunca- 

văciorul, la 50 kil. de reședința 

"jud. și la 4 kil. de a plaiului, 

Are o populaţie de 1212 lo- 
cuitori; 282 case; 4 biserici: 

la Covrigești, fondată de enori- 
aşi la 1844, la Moșneni-Romînii, 

fondată de Nicolae Popa An- 

ghel și preotul Simion, la 1877, 

la Ifrimeşti, fondată de Ion Gru- 

ețeanu la 1853, reparată acum 
în urmă și în căt. Urşani, fon- 

dată de Vătaful Ion Urșanu la 

1805; o şcoală, frecuentată de 

6 copil; 4 mori pe rîul Rimești 

şi 2 pe Luncavăciorul, 

Vite: 60 boi, go vaci, 1000 

oi, 70 capre, 20 cai. 

Locuitorii sunt moşneni. 

De comună aparțin munţii: 
Bolca, Piscul-Țiganului, Pietri- 

cica, Mărgineaua, Ludeasa, Ro- 

şiile, Piscul-Lung și: Vătaful-lui- 

Roman. 

Com. se întinde pe o. supra- 
faţă de 1043 hect., cu izlaz cutot. 

Cite-va drumuri înlesnesc co- 
municația către Horezul. 

„Veniturile şi cheltuelile com. 

se urcă la 2300 lei. 

E  brăzdată de dealurile: 

Coasta, -Ulari, Poameșul și u- 

dată de riurile: Rîmeşti, Lun- 

cavăciorul! și Urşani. 

Are la E. moșia Romani; la 

V., com. Vaideeni; la N., Tran- 

silvania și Munţii Lotrului și la 

S., Moșnenii Tirgului-Horezul. 

O parte din moșia Rîmeşti a 

” fostînchinată mănăstirei Horezul 

de Popa Danciul la 7232 (1724); 

iar cea-laltă parte a fost cum- 

părată de părintele Ion, Egume- 

- nul mănăstirei Horezul, şi închi- 

nată acestei mănăstiri. Un hri- 

sov al.lui Constantin Vodă Brîn- 

coveanu se exprimă ast fel: 

<Şi eară aii cumpărat (părintele Ion) 

moşie în hotarul Rimeştilor ot S. Vilcea 

parte lut Grigorie Vătaful şi a lu! Zane 

Zgîrciul, drept talere 44.»   
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Rîmeşti, sar, făcînd parte din 
com. rur. cu același nume, pl. 

Horezul, jud. Vilcea. Are o po- 

- pulaţie de 809 locuitori. 

Rîmeşti, zădure particulară, su- 

pusă regimului silvic, aparţinînd 

de com. Rîmeşti, plaiul Horezul, 

jud. Vilcea. 

Rîmeşti, deal, în: raionul com. Ri- 

meşti, pl. Oltul-d.-j., jud. Vilcea, 

pe care se cultivă 67 hect. vie. 

Rimeşti-Stăneşti, păduri, ale 

statului, în întindere de 1520 

- hect., situate în comunele Șu- 
şani și Lungeşti, pl. Oltul-d.-j., 

jud. Vilcea, și formate din tru- 

purile: Stupina (380 hect.), Gir- 

bovul (350 hect.), Cernișorul 
(350 hect.) şi Lunca-Stăneștilor 

(440 hect.). 

Rîmna, sa, în jud. R.-Sărat, pl. 
Orașului, com. Andreași,. pe 

rîul Rîmna, la 2 kil. spre E. 

Are o întindere de Soo hect,, 

cu o populație de 43 familii, 

sau 228 suflete. 

Rîmna, rii, izvorește din culmea 

Lacului, Dealul-Rimnei, jud. R.- 

Sărat, pl. Orașului, com. An- 

„ dreaşi; se îndreaptă spre S.E,, 
trecînd .prin căt. Tiritul, Petrea- 

nul, com. Odobasca; întră în 

Ea plaiul Rimnicul, udind com. Dea- 

lul-Lung, apoi în pl. Marginea- 
d.-s., trecînd prin com.: Lacul: 

lui - Baban, Dragosloveni, Plăi- 

nești, Slobozia-Ciorăşti şi Golo- 

gan ; intră în Putna, unde udă 

com. Răstoaca şi se varsă în 

riul Putna, aproape de vărsarea 

Milcovului. Are un curs de 85 

kil., brăzdind pl. Orașul și Mar- 

_ ginea-d.-s., plaiul Rimnicul, din 

jud. R.-Sărat şi parte din jud. 

Putna. 

Basinul, cuprins între culmile 
Lacului, Scorușului, Deleanul,
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Lupanul, “Turculețul, Streaja și 

Nuci, are o suprafață de 340 

kil. pătraţi. 

Afluenții săi principali sunt: 

pe dreapta Valea-Neagră, unită 

cu piriul Lacul și Păcurele şi Va- 

lea-Rașca, unită cu Peleticul și 

Strimba ; iar pe stînga: Valea- 

Mahriul şi Oreavul, unit cu Cîr- 

ceiul. Valea sa este una din cele 

mai frumoase; strîmtă şi închisă 

în pl. Oraşului, unde şi rîul curge 

cu iuțeală, mai deschisă în pl. 
Marginea-d.-s., unde rîul curge 

mai liniștit şi deschisă cu totul 

pentru a se cufunda în cîmpie, 

în partea de E. a pl. Marginea. 

d.-s. Pe apa sa sunt 30 de mori. 

Rîmnic-Bair, dea, în jud. Tul- 

cea, pl. Istrului, pe teritoriul 

com. rur, Tocsof și Cogelac; 

are o direcțiune generală de la 

N.-E. spre S.-V., brăzdînd par-. 

tea centrală a plășei, pe cea de 

N.-E. a com. Tocsof și pe cea 

de V. a com. Cogelac. Desparte' 

întru cit-va basinurile piriului 

Rîmnicul (afluent al pirîului Ca- 

simcea) de acelea ale piraielor: 

Beidant (tributar al lacului Go- 

lovița) şi Cogelac sai Duimgi 
(tributar al lacului Sinoe); lasă 

spre E. mai multe prelungiri, 

din care cele mai însemnate sunt 

dealurile Sarim-Meselic, Sarim- 

luc, Haidin şi luan-Bair şi, la S$,, 

dealul Tașlă-Cula; mai stă în 

comunicație cu dealurile Caşca- 

lac-Bair și Veli-Tepe-Bair. Este 

întretăiat de hotarele ce despart 

cătunele Rimnicul-d.-s., de Rîm- 

cul-d.-j. (ale com. Tocsot), Rim- 

nicul-d.-s., de Iuan - Cișme (al 

com. Cogelac). Ondulaţiunile sale 

de V. se termină pe malurile pi- 

riului Rimnicul şi ale afluentu- 

lui său Sari-Ghiol-Dere, care 

din pricina naturei stincoase a 

dealului sunt și ele ripoase, stîn- 

coase și înalte prin unele ]o- 

curi. Se întinde de-alungul aces-   
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tor două pirate. Vîrful cel mai 

înalt este de 266 m.; mai are 

două de cite 204 m, unul de 

202 m., unul de 192 m. și al- 

tele mai mici, puncte trigono- 

metrice de observaţie de rangul 

al 3-lea. La poalele sale de V. 

sunt aşezate satele Rimnicul- 

d.-s., Rimnicul-d.-j. și Culelia. 

Este străbătut de drumurile co- 
munale ce duc de la cele două 

Rimnice, la Iuan-Cișme și la Co- 

gelac. Este acoperit cu semă- 

nături şi pășuni, 

Rîmnic-Dere, zârîa, în jud. Tul- 

cea, pl. Istrului, pe teritoriul 

com. rur, Tocsof, şi pe al căt. 

sale Rimnicul-d.-s., Rimnicul-d.-j. 
şi Culelia. Izvorește sub numele 

de Sari-Ghiol-Dere, din poalele de 

S. ale dealului Caragea-Punar (de 
pe teritoriul căt. Sari-Ghiol, com. 

Beidant) ; se îndreaptă spre S,., 

avind o direcțiune generală de 

la N.-E. spre S.-V.; curge pe la 

poalele dealului Iuci-Tepe-Bair, 

intră în satul Rimnicul-d.-s., de 

unde incepe a purta numele de 

Riîmnic- Dere; trece apoi prin 

satele Rîmnicul-d.-j., Culelia, 

curge tot spre S.-V. și, după un 

curs de 14 kil., se varsă în piriul 

Casimcea, pe'malul drept, la locul 

numit Moara-Cucoanei, pe hota: 

rul județului. Cursul săii este pu- 

țin cam repede, iar malurile sale, 

începind ceva mai sus de satul 

Rimnicul-d.-s. și pănă în satul 

Culelia, sunt înalte, stîncoase și 

ripoase. Brăzdează partea de S.- 

V.aplăşei şi pe cea de V.a com. 

Basinul săi este destul de 

mare, cuprins între dealurile Cu- 

ciuc-Chioi-Bair și luci-Tepe-Bair, 

de-oparte şi între Rimnic-Bair 

şi Tașlă-Cula, de altă parte. Are 

o întindere de 30 kil. pătraţi 

(3000 hect.), cuprinzînd teritoriul 

cătunelor Rimnicul-d.-s. și Rim- 

nicul-d.-j. şi Culelia (ale com. 
Tocsof).   

RÎMNICENI 

Afluenții săi cei mai însem- 

nai îi are pe stinga: Curt-Ba- 

lic, pe care-l primește nu de- 

parte de izvor; Curu-Dere, pe 

care-l primește chiar lingă satul 

Riîmnicul-d.-i. Are apă destulă 

şi fertilizează locurile pe unde 

trece. 

Rîmnicelul, zîriă, în jud. R.-Să- 
rat, plaiul Rimnicul. Izvorește 

din virful Alunișului; brăzdează 

plaiul de la N. spre S., udind 

teritoriile com. Andreaşi, Du- 

mitreşti, Chiojdeni şi Jitia; trece 
prin căt. Dumitreşti-d.-s., Poe- 

nița și se varsă în riul Rimni- 

cul-Sărat, pe dreapta lui, lingă 

căt. Dumitrești-d.-j. Cursul săi 

e repede și încărcat cu o mul- 

țime de torente. Are o lungime 

de 30 kil. şi 3 mori pe el. 

Rîmniceni, - com. rur., în jud. 

R.-Sărat, pl. Marginea-d.j., pe 

riul R.-Sărat. : 

E așezată la N. județului, la 

40 kil. spre NE. de orașul 
R.-Sărat, şi în partea de V. a 

plăşei, la 3 Kil. spre V. de Măi- 

cănești, reședința plășei. Co- 

mune mai învecinate sunt: Ma- 

luri, la 5 kil.; Obilești, la 13 

kil.; Mărtinești, la 12 kil. 

Se mărginește la N. cu Ma- 

luri; la E., cu Măicănești; la V., 

cu Obileşti și Mărtinești și la 

S., cu Gulianca. 

Riul R.-Sărat o udă de la N.- 

V..E., formînd la E. lacul Coada- 

Girlei. Are și 43 puțuri. 

Se compune din cătunele: 

Riîmniceni, reședința, la E. şi 

Slobozia-Rimniceni, la V. 

Suprafața com. este de 5150 

hect., din care 150 hect. vatra 

com., 800 hect. ale locuitorilor 

şi 4200 hect. ale proprietarilor, 

Are o populație de 404 fa- 

mili, sai 1523 suflete; o bise- 

rică, cu hramul Sf. Dumitru, zi- 

dită în 1834 de locuitori, de-
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„servită de 1 preot și 2 cîntă- 
reți; o școală mixtă, fondată în 

anul 1867, frecuentată de 121 
elevi. | 

Calitatea pămîntului este bună. 

Sunt 2905 hect. arabile, 2095 

hect. îmaş. 

Locuitorii posedă: 289: plu- 

guri, 2 mori cu aburi, 2 mașini 

de secerat, 1 mașină de treerat; 

1097 boi, 654 vaci, 176 cai, 325 

iepe, 2145 oi, I4 capre şi 135 

rîmători, 

Meseriași sunt: 2 cojocari, 2 

plăpămari, 4 tîmplari și 1 pot- 

covar, 

Căile de comunicaţie sunt dru- 
murile vecinale: spre Mărtinești, 

Ciorăşști, R.-Sărat; spre Măică- 

nești; spre Maluri-Hinguleşti ; 

spre Obilești; spre Gulianca. 

Budgetul com. e la venituri 

de 3763 lei, 20 bani, iar la chel: 

tueli, de 3647 lei, go bani. 

Rîmniceni, saț, în jud. R.Sărat, 

pl. Marginea-d.-j., căt. de reșe- 

dință a com. Rimniceni, așezat 

pe malul drept spre E. Are 

110 hect. întindere și o popu- 

lație de 334 familii, sai 1259 
suflete; o biserică și o școală, 

Rîmniceni-Slobozia, sa?, în jud. 

R.-Sărat, pl. Marginea-d.j., căt. 

com, Rimniceni, așezat la V., pe 

“sul Rimnicul, la 2 kil. spre V. 

de căt, de reşedinţă. Are o în- 

ftindere de 40 hect.,-cu o po- 

__pulaţie de 70 familii, sai 264 
suflete. 

Rimnicul, plai, în jud. Rimni- 

cul-Sărat, așezat în partea de 
V. a jud., în partea sa cea mai 

muntoasă. Este brăzdat la V. 

de munții Bisoca, Pietrele-Fetei, 

Piatra-Penei, Carimbiul, Omul, 

Furul, Ștejicul; la E., de Cul- 

mea-Lupăul, dealul Măgura, Dea- 

lul-Chiojdenilor, al-Dumitreștilor, 

Dealul Roșu; la V.,.de Cătăuţul,   
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Scărișoara, Ulmușorul, Carpenul, 
Cumăria, Goicelul, Cilnăul şi 

altele. . 

“In privința apelor, face parte 
din basinul rîului R.Sărat, 
care izvorește din muntele Mar- 

„tinul, udă pl. prin mijloc, tre- 
cînd. pe lingă comunele Jitia, 

Chiojdeni, Dumitreşti şi Buda. 

„Are ca afluenți principali :. Cer- 

. bul, Martinul, Mălușelul, Corbul, 

Turburea, Tocitoarea, Săritoa- 

"rea, pe stinga; Recea, Folcea, 

Ulmușorul, Schitul, Cătăuţul, 

Valea - Rea, Buda, pe partea 
dreaptă. 

Se compune din 7 comune 
rurale: Bisoca, la V.; Chiojdeni, 

Jitia, în mijloc; Dumitrești, Dă- 

nuleşti şi Buda, la E., Valea- 

Sălciei, la S. 

Are o suprafață de 42205 

hect. și o populaţie de 2300 fa- 

milii, saii 11440 locuitori. 

Produse naturale are păduri 

întinse. Are puţin loc pentru 

cultura cerealelor. Sarea se gă- 

seşte în mare cantitate, în nu- 

meroasele localităţi, care poartă 

numele de Dealul-Sărei, Pirtul- 

Sărei, satul Dealul-Sărei; chiar 

riul R.-Sărat de aci își sărează 
apele sale. | 

Căile de comunicaţie sunt: 

"calea județeană Rîmnicul-jitia 

și căile vecinale, care merg pe 
albiile riului Rîmnicul și ai aflu- 

enților săi. E acum unit cu pl. 

"Rîmnicul-d.-s. 

Rîmnicul, deal, pe moșia Buda, 

com. cu același nume, pl. Herţa, 

jud. Dorohoi. 

Rimnicul, dea/, pe moşia Buda, 

com. Buda, pl. Herţa, jud. Do- 

rohoiii, 

Riîmnicul, gea/, în raionul ora- 
şului Rimaicul, pl. Ocolul, jud. 

- Vilcea, pe care se cultivă Sr 

hect,, 25 arii vie. |   

RÎMNICUL-DE-JOS 

Rîmnicul, pîrîiaş, ce curge prin 
pl. Siretul-d.-s., com. Gidinţi, 

jud. Roman, și se varsă în pîriul 
Pietrosul, pe dreapta. 

Riîmnicul, pâriiaș, în jud. Su- 
ceava, com, Dolhasca, a căruia 

obirșie este între dealurile Hur- 
muzul şi Ciubărul, și care se 
pierde pe. șesul Siretului, după 
un'curs de 4 kil. 

Rimnicul, (Rîul-Morilor), zi, 
„jud. “Vilcea, format din două 

brațe: Cheia și Olăneşti. Am- 

bele:se unesc la com. Sărăci- 
nești și curg sub numele de Riul- 

Rimnicului, vărsîndu-se în Olt pe 
malul drept, în dreapta orașului 

Rimnicul. 

Rimnicul-Cogălniceanu, Za//ă, 

pe moșia Vlădeni, com. Corlă- 

teni, pl. Coşula, jud. Dorohoi. 

Rîmnicul-de-Jos, 2/asă, în jud. 

Rimnicul-Sărat, în partea de 
S.-V. a județului. Se mărginește 

la N. cu pl. Rimnicul-d.-s.; la 

E., cu pl. Gradiștea; la S., cu 

jud. Brăila, de care se desparte 

prin. rîul Buzăul, şi la V., cu 

jud. Buzăul. 

La S., sunt malurile Buzăului, 

și în interiorul plășci numeroase 

movile. Riul Buzăul o udă la 

S., trecînd prin comunele Ni- 

sipuri și Vişani; un alt curs de 

apă este piriul numit Valea- 

Boului, care udă plasa prin mij- 

loc precum și comunele Costieni, 

Bălăcianul, Galbenul, și formează 

în cursuri mici heleștae, ce poartă 

numele: comunelor lîngă care 

se află; Valea-Boului se varsă în 

întinsa baltă Jirlăul sati Văceni. 

Este formată din comunele 

rurale: Sălcioara, Ghergheaca, 

la N.E., Costieni-Mari, Cos- 

tieni-d..j., Socariciul la V.; Ni- 

sipuri, Vișani, Drogul, Jirlăul, la 

S.; Bălăcianul, Galbenul şi Slo-
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bozia-Galbenul, la mijloc. Reșe- 

dința este în com. Bălăcianul. 

Are o suprafață de 48920 

hect., și o populaţie de 2504 

familii, sai 12504 suflete, 

Pămintul plăşei este produc- 

tiv, bun mai cu seamă pentru 

„agricultură, care e principală 

ocupaţiune a locuitorilor. 

Comerciul constă în importul 
de coloniale, instrumente agri- 

cole și în exportul de cereale 

și vite. 

Căile de comunicaţie sunt: 

calea ferată Buzăui-Rimnicul-Să- 

rat, la V.; drumul comunal Rîm- 

nicul-Făurei, ce trece prin mijlo- 

cul plășei, şi drumurile vecinale. 

E acum .unită cu pl. Gra- 

diştea. 

Rîmnicul-de-Jos, sas, jud. Tul- 
cea, aşezat în partea de N, a 

com. Tocsof, la 7 kil. spre N. de 

reședință, Tocsof, pe ambele 

maluri ale piriului Rîmnic-Dere. 

Are o întindere de 92 hect,, 

şi o populaţie de 63 familii, sai 
280 suflete, cea mai mare parte 

Bulgari. 

Pămiîntul este favorabil pen- 

tru agricultură și grădinărit, ocu- 

paţiunile principale ale : locui: 
torilor. 

“Are o giamie, cu un hoge. 

Printr'însul trece drumul Ciu- 

ciuc-Chioi-Sari-Ghiol. 

Rîmnicul-de-Sus, 2/as&, în jud. 

Riîmnicul-Sărat, în partea de V. 

a județului. E udată de iul 

R.-Sărat, în partea de E, 

Se mărginește la N, cu plaiul 

Rîmnicul; la V., cu jud. Buzăul, 

despărțit prin culmea Cimpu- 

lungeanca; la S$., cu pl. Rim- 
nicul-d.-j., şi la E., cu plășile 
Marginea-d.-s. şi Gradiştea. 

Face parte din regiunea dea- 
lurilor şi este brăzdată la V., 
de culmea Cimpulungeanca, cu 

virfurile J.icoi, Dămieni și Hir-   
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boca, îar prin mijloc, de dealu.- 

rile Cilnăul, Baba, Două-Coaie, 

Fintina-Turcului și Strejeşti. 

In privința apelor, partea de 
E. face parte din basinul rîului 

R.-Sărat, şi partea de V. din 
basinul rîului Cilnăul. Rimni- 

cul o udă la E., trecînd prin 

com.: Deduleşti, Băbeni, Zgirciţi 

şi Jideni. Acest rîii primește ca 

afluenţi : Valea-Deduleștilor, Mo- 

canca, Bădila, Căprăria, Izvo- 

rul, Baba, Greabănul, Oreavul 

şi Putrida. Cilnăul o udă la V,, 

trecînd prin comunele: Cîmpu- 

lungeanca, Valea-Raţei, Racovi- 

țeni, şi primind ca afluenţi pi- 

raiele: Cărpinișul, Hirboca, Par- 

doşi și Iernatica, 

E formată din comunele: 
Cimpulungeanca, Mărgăriteşti, 

Valea-Raţei și Racoviţeni, la V.; 

Pardoși, Greabănul şi Putrida 

la mijloc; Deduleşti, Băbeni, 

Zgîrciţi și Jideni, la E.; Bălțați 

și Obidiţi, la S. | 
Are o suprafață de 30249 

hect., cu o populație de 4543 

familii, sai 11991 suflete. Reșe- 

dința plășei este în com, Zgiîrciți. 

Producţiunile plășei sunt: la 

V. pădurile; la E. şi mijloc, viile, 
şi la S,, cerealele. 

Comerciul constă în importul 

de manufacturi, țesături și în 

exportul de lemne, vite și ce- 
reale. 

Căile de comunicaţie sunt: 

calea ferată şi șoseaua națio- 

nală Buzăui-Rîmnicul-Sărat ; ca- 

lea județeană Rîmnicul-]itia și 

drumurile vecinale. 

E acum unită cu plaiul Rîm- 
nicul. (v. a. n.) 

Rimnicul-de-Sus, saz, jud. Tul- 
cea, pl. Istrului, aşezat în par- 
tea de S. a plășei și în cea de 
N. a com. Tocsof, al cărei că- 
tun este, pe ambele maluri ale 

„piriului Rîmnicul, la S kil. spre 
N. de reședință.   

RÎMNICUL-SĂRAT 

Are o suprafață de 77 hect,, 

cu o populaţie, în maioritate 

compusă din Bulgari, de 44 fa- 

milii, sai 172 suflete. 

Prin el trece drumul comu- 
nal Culelia-Sari-Ghiol. 

Rimnicul-Sărat, judz/, ce şi-a 
luat numele de la rîul Rîmnnicul- 

Sărat, care-l udă prin mijloc. 
Este așezat între 240 18 și 

250 28" longitudine orientală și 

450 4 și 45% 48 latitudine 

boreală, aproape în mijlocul Ţă- 

rei, şi este unul din cele 6 ju- 

dețe (Oltul, Rimnicul-Sărat, Ro- 

man, Tecuciul, Vasluiul, Brăila), 

care nu ating. de loc fruntaria, 

“Este coprins între jud. Putna, 

Buzăii, . Brăila, Tecuciii şi Co- 

vurluiti. 

Incepind din muntele Furul- 

cel-Mare, numit și virful La-trei- 

Hotare (căci se află între trei 

judeţe vecine, Buzăă, Putna și 

Rîmnicul-Sărat), hotarul judeţu- 

lui se urcă în sus pănă la Mun- 

tele-Prelung, se îndreaptă apoi 
spre E., către stîncosul munte 

Omul, și culmea Fundul-Milco- 

vului, de unde izvorește riul 

Milcovui; de aci hotarul urmează 

cursul rîului Milcovul, se în- 

dreaptă într'o direcțiune con- 

tinuă spre N.-E., printre . cul- 

mele Alunului, Lacului, Chicioa- 

rei de o parte (jud. R.Sărat) 

şi culmea Zăbalei de altă parte 

(ud. Putna), pănă la satul Șin- 

dilari; de la Șindilari hotarul 

se îndreaptă spre E., pe riul 

Milcovul, trecînd pe lingă sa: 

tele Vilcăneasa, Valea-Largă, 

Valea-Rea, Pitulușa şi Broșteni 

(jud. R.-Sărat), Șindilari, Mera 

şi Capeieanul (jud. Putna); din 

dreptul cătunului Broşteni, ho- 
tarul și rîul se îndreaptă spre 

S.-E., iar în dreptul: cătunului 

Pintecești (R.-Sărat), hotarul, pă- 
răsind riul Milcovul, care și-a 
schimbat cursul, urmează vechia
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albie a riului; ajungînd la ora: 

şul Focșani, îl înconjoară pe la 

„:S. (mai înainte .de 1862 trecea 
chiar. prin oraș, închizînd în jud. 

R.-Sărat o parte din. oraș, nu- 

mită Focșani-Munteneşti) ; se în- 

dreaptă spre E., pănă la. com, 
Maluri, de unde se coboară spre 

-S., pănă dă iarăși de riul Mil- 
covul, îl: taie, dă de rîul Rimna, 

îl taie şi pe acesta ; se îndreaptă 

- spre S-E, și după. mai multe 
cotituri, trecînd pe lingă com. 

“ Maluri şi “Măicănești, taie riul 

R„Sărat, se urcă .pe cursul a: 

cestui rii, pănă la cătunul Gîr- 

lești; în dreptul căruia se varsă 

Rîmnicul în Putna; pe această 
întindere de 60 kil. se limitează 

cu jud. Putna; de la Girleşti, 

hotarul urmează o direcție spre 

E., ajunge la riul Siretul, la 

com. Corbul, despărțindu-se pe 

această scurtă distanță, de 13 

kil., de jud. Tecuciii; de la Cor- 

bul, hotarul urmează cursul rîu- 
lui Siretul, pănă la gura Buzău- 

lui, despărțindu-l pe o distanță 

de 12 kil. de județul Covurluiă; 

de la gura Buzăului hotarul ur- 

mează cursul riului Buzăul, în- 

tr'o direcţie spre S.-V., şi, după - 
numeroase cotituri, trecînd pe 
lingă comunele Domnița, Raco- 

vița, Gradiștea, Ciineni, Vișani, 
_- Nisipuri,. pănă la Movila-Epis- 

„copului, îl desparte pe o în- 
tindere de 70 kil. de jud. Brăila; 

de la :Movila:Episcopului, hota- 

“rul urmează o linie artificială, 

în direcţia de N,, trecind prin 

apa Costeiului, pănă în dreptul 

cătunului Cochirleanca (Pirliţi); 

de aci hotarul se îndreaptă spre 

V., taie calea ferată între. sta- 

ţiile Boboc și Zoiţa, la kil. 145, 

“unde, făcind.o mică cotitură, 

se îndreaptă spre N.-V.,- taie 

şoseaua națională și de aci a- 

junge în riul Cilnăul, în drep- 

tul satului Fundeni (Buzăii); 

trecînd -Cilnăul. urcă dealurile 

65940, dlarele Dicţionar Geoyrajic. Vol. V. 

  

"Clociţi şi Hîrboca, avînd o. di- 

-recţiune mai mult spre N., a- 

poi trece muchiile dealurilor Ri- 
chiţelele, - Motohani, Gărdoaia, 

Licoi şi  Dimiana; de aci se în- 

„dreaptă numai spre N., ţinînd 
muchia Cîmpulungeanca, trecînd 

"- prin vârfurile Homocioaia, Cim- 

.. pulungeanca, Cărănăul, Tătarul, 

-Goicelul, Cumătra, Carpenul şi 

-Dinul: (Țuţuiul); se îndreaptă 
apoi spre S$., pe culmea Ulmu- 

- şorul, trecînd prin piscurile Mîn- 

dra, Locusta, .și ajunge în ma- 

sivul Bisoca, de unde se ridică 

în sus pe piriul Bisoca și pe 

muchia Șindila-Pleșii, formînd un 
mic arc pănă atinge riul R.-Să- 
rat, la locul numit Podul-Coiţei; 

de aci, pe albia Rîmnicului, se 

„îndreaptă spre V., avind pe 

stînga pîriul Sărăţelul, - muchia 

Bisericuţei, Găvanul și Curcu- 

beta-Mică, pănă la punctul nu: 

„mit Urzicările de unde se ridică 

spre N., pe la poalele muntelui 

Curcubeta-Mare, urmează cursul 
riului Recea, numit şi. Fundul: 

- Rîmnicelului, unul din izvoarele 

rîului R.-Sărat, avind la dreapta 

virful Piatra-Penei şi Carimbul 

şi ajunge la defileul prăpăstios, 
numit Belciul, de unde izvorește 

„piriul Recea; de aci, descriind 

un mic arc.spre V., urmează 

cursul piriului : Martin, - trecînd 
“pe la poalele muntelui. Furul- 

Mare, se urcă apoi în virful lui, 

punctul de unde am plecat; pe 

această. întindere: de 80 kil. se 
. desparte de jud. Buzăi. - 

Se mărginește la N. și N.-V., 

cu jud. Putna, de care. se des: 

__parte prin munții. Omul, Ste- 

jicul și rîul Milcovul; la N.-V., 

cu jud.: Tecucii şi Covurluiii, 

despărţindu se de Covurluiă prin 

- rul Siretul; la SE, cu ju- 

deţul Brăila, despărțindu-se prin 
riul Buzăul; la S.-V. și V., cu 

judeţul Buzăii, despărțindu-se 

„prin. culmile: Hirboca, - Cimpu-   

- lungeanca, Bisoca și piriul Re- 
„cea, a 

_ Orografia. : Regiunea  mun- 
 toasă coprinde o mică parte din 

„. Vestul județului; e. cuprinsă pe 
de-o parte între culmea ce pleacă 

„. din muntele Furul-Mare,. merge 

+ pănă la muntele Omul și urmează 
„cursul Milcovului, pănăla comuna 
Broşteni. De aci, o linie imagi- 
„nară, ce ar trece- prin culmile 

Priveghiul, Virful-Deleanului şi 

. Piciorul-Nucului, taie. riul Rim- 

na, mai sus de com. Odobasca, 

- culmea Dealului-Lung, pirtul Va- 
lea-Neagră și Peleticul, trece 
„drin dealul Lupan, taie riul Mot: 

năul, lingă căt. Gura-Trestiei, 

trecînd prin Lacul-cu-Richiţi, se 
lasă apoi în jos, pe virful dea- 

„urilor Roşu și Măgura, închide 

com. Jitia, taie riul R.-Sărat, în- 

„ tre Chiojdeni și Jitia, și se o- 

_prește în virful Țuţuiul saă Di- 
nul; de aci urmează . limita ju- 

_dețului, trecînd prin muntele 

Ulmușorul, Bisoca, Şindila, riul 

Rimnicul,. munţii Vîrstele și Fu- 

rul-Mare. Partea muntoasă .co- 

prinde cam a 8-a parte din în- 

„„ tinderea judeţului, adică o su- 

: prafaţă de 400 kil. pătraţi, ocu- 

pînd mai tot plaiul Rîmnicul și ju- 

mătatea vestică a plășei Orașul. 

_. Culmile, care străbat această 

regiune sunt: masivul Bisoca, 

al.cărui virf atinge 973 m., la 

- hotarul dintre jud. R.-Sărat și 
Buzăii, şi ale cărui ramificațiuni 

„principale, sunt: Șindila, Popa, 

„Cetăţuia, Ripa-Albă, Ghizdita, 
_ Ulmușorul, ce se întind printre 

riurile Rîmnicul şi Buzăul. O cul- 

- me, ce pleacă din Furul, trece 

-prin Omul, și de aci se desface 

în două culmi, una spre V. în 

„jud, Putna, și a doua spre.E,, 

„închizînd ast-fel Valea-Milcovu- 
lui. Cea din R.Sărat are ca vir- 
furi: Orbul, Stejicul, Girbova, 

„ Păcurele, Sorbul, Spoata, Lacul 

„și Chioara, care trimit ramifica- 
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ţiuni. printre afluenții Rimnicu- 

lui, şi acei ai Rîmnicului şi Rim- 

nei ; princi palele ramificațiuni 
sunt: Neculele, cu virful Pietrele- 

Fetei, culmea Măgura, cu virful 

Măgura, dealul Stoica, cu virful 
Stoica, Lacul-cu-Richiţi și Dealul- 
Roșu, printre riul Motnăulși Rim- 

nicelul. Culmea Alunului, printre 

Motnăul şi “afluenții Rîmnei, cu 

virfurile: Alunul, Furul și I-ăs- 

tuni, trimițînd pe dreapta cul- 
mile: Dealul- Lung, Peleticul, 
Tinosul şi Lăstuni, printre a- 

fluenţii Rimnei. Culmea.Iacu- 
lui, ce se desface din virful La- 

cului, printre Rimna și afluentul 

săi  Valea-Neagră, prezintiac 

virfurile "Țigna şi Petreanul. 

Culmea-Scoruţului, ce pleacă din 

virtul Poarta-Scorușului, printre 

afluenții Rîmnei și Milcovului, 

cu virfurile: Scoroșul, Cumea. 

na, Crucea-Ciocănelului, Delea- 

nul, Capra și Teiușul. 

Regiunea dealurilor coprinde 
partea de mijloc a județului şi 

este coprinsă între limita regi 

unei munților, și calea ferată ce 

taie mijlocul judeţului, încingîn- 
du-l ca un briă. Are o întindere 
de 550 kil. pătraţi, și coprinde 

partea de E. a plășer Oraşul, 

partea de V. a plășei Marginea- 

d.-s., şi întreaga plasă Rimni- 

cul-d.-s. Inălţimile sunt coprinse 

între 700 şi 20 m. Principalele 
dealuri, cari brăzdează această 
regiune sunt: Deleanul, cu ra: 

mificaţiile - sale: Hopa, Prive- 
ghiul, Cucul, Capra, Teiușul, 

Perișorul, Corniţele și Piciorul. 
Nucului, printre afluenții riului 
Milcovul şi Rimnei; Dealul-Lung, 
Peleticul și Tinosul, printre aflu- 
enţiiriului Rimna ; dealurile Cos 
"tandoiui şi Caliţa, continuaţii ale 
Peleticului ; dealul Lupan şi Tur. 
culețul (360 m.), cu ramificațiile 
Streaja, Nuci, Dănuleşti, Jinu- 
mul, Coţatcul, Gurguiatul și Plc- 
șești, printre afluenții Rîmnei,   

ta
 

po
e 

t>
. 

Slimnicului şi Rimnicului; dea- 

lul Cilnăului, cu virfurile: Fun- 

dul-Cilnăului, Spidele, Poiana- 

Părului, Poiana-Mălaiului, Baba, 

Douaă-Coaie, Strejești, şi cu ra- 

mificaţiile 'sale: Schitul, Cătău- 

“țul, Buda și Fintina- Turcului, 

printre afluenții riului Rîmnicul 

şi Cilnăul; dealul: Cimpulun- 

geanca care se desface din dealul 

Țuţuiul, cu virfurile: Carpenul, 
Cumătra,' Valea-Sălciei, Cimpu- 

lungeanca, 'Modreni, Licoi, Dă- 

mieni, FHirboca și Clociţi, prin- 

tre afluenții rîului Cilnăul și Slă- 

nicul, şi desparte județul Bu- 

„zău de jud. R.-Sărat. Regiunea 

dealurilor e acoperită cu întinse 

pășuni, numeroase vii și cite-va 
semănături. 

Regiunea cimpuiui ocupă par- 

tea de E. a judeţului, şi este 
„coprinsă între calea ferată, rîul 

Buzăul şi hotarul despre N. al 

„județului, dinspre Putna, Tecuciii 

şi Covurluiii. Are o întindere 

de aproape :2500 kil. pătraţi, 

coprinzind plășile Rîmnicul-d.-j., 
Gradiştea,' Marginea-d. -. şi par- 
tea de E. a plășei “Marginea. 

d.-s. Inălţimile variază între ș 

şi 50 m. Este o întinsă cîmpie, 

accidentată de malurile Rimni 

cului, Buzăului, Siretului şi ale 

lacurilor. Numeroase movile, cele 
mai multe artificiale, sunt răs- 
pîndite în această regiune. Pu- 
ține riuri udă cimpia, și: afară 
de riurile Buzăul, R.-Sărat și Si. 
retul, celelalte n'aii nici o ini- 
portanță, fiind formate din ploi; 
în schimb însă, multe, mari și 
numeroase lacuri sunt risipite 
pe această regiune. Principa- 
lele sunt: Balta-Albă, A mara, Vă- 
ceni, Ghergheasa, Boldul, Putu- 
rosul, Ciulniţa, Măxineni,  Hin- 
guleşti, Voetinul, Negrul, etc. 
Pămintul săii este fertil şi este 

” acoperit cu semănături. întinse 
- şi bogate. 

| /Iidrografia Judeţiil Rimnicul. 

“sunt: Milcovul, la N.; 

-. Slimnicul şi Rimnicul, la mijloc; 
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Sărat ţine de marele basin al 

Siretului, sub-divizat în alte ba- 

sine mai mici. Rîurile care-l udă 

Rimna, 

Cîlnăul, la V., și Buzăul, la S. Cel 

mai însemnat din toate, pentru 

judeţ, este riul R.-Sărat, care-l 

udă prin mijloc, trecînd şi prin 

orașul R.-Sărat, capitala jude. 

țului, și care a dat numele său 

şi județului şi capitalei sale; - 
apoi vine Rimna,; la N., care udă 

tirguşorul Plăinești ; Cilnăul, Mil- 

covul ; iar în partea de “S. se 
găseşte basinul “marilor lacuri 
Balta-Albă, Amara, Văceni și 

" apoi basinul Buzăului. 

Suprafața. Împărţirea: admi- 

nistrativă şi Populaţia. După 
hotarele ce am descris, judeţul 

are forma unui trapez neregulat, 

ale cărui colțuri ar fi: muntele 

Furul, Șindilari, Gura-Buzăului şi 

Movila-Episcopului. Diagonalele 

cele mai mari sunt: de la Furul 
la gura Buzăului, lungă de go 
kil., şi de la Șindilari la cotul 

Ciinenilor, lungă de 80 kil. In- 
tregul circuit este de 250 kil. 

Suprafața jud. este de 334000 
hect., saii 3340 kil. pătrați. 

„ Este împărţit în 7 plăşi: 
1. Plaiul Rîmnicul, în partea 

de V., brăzdat de numeroşi 

munți şi plaiuri, udat de riul 
Rimnicul și format din $ co- 

mune: Jitia; Bisoca, Dumitrești, 

Chiojdeni, Buda, Dănuleşti, Dea- 

“lul-Lung și Valea-Sălciei, cu re- 

şedinţa în Dumitrești, şi avind 

o suprafață de 42205 hect.: 
2. Plasa Orașul, în partea de 

N., brăzdată la V. de munți, la 
mijloc şi E. de dealuri acope- 
rite cu vii și semănături. Mil- 

covul o udă la.N., Rimna la S. 

E formată din 14 comune: An- 
dreași, Blidare, Bonţeşti, Bu- 
dești, Broşteni, Cimpineanca, 
Cirligi, Coteşti, Golești, Fara- 

oanele, Odobasca, Risipiţi și Vir-



RÎMNICUL-SĂRAT (JUDEŢ) 

„teșcoi, cu: reședința în Coteşti, 
Are o întinderede 44506 hect. 

3. Gradiştea, la S.-E., cîmp 

întins, udat la N. de Rimnicul 

şi la S. de Buzăul, lingă care 

-se află. bălțile Amara şi Balta. 

Albă. E formată din 13 comune: 
Amara, Balta-Aibă, Boldul, Cti- 

neni, Domnița, Gradiștea-d.-j., 

Gradiştea-d.-s., Măcrina, Nico- 

-leşti, Pueşti, Racoviţa, Ștubeiul 

și Vâlcelele, cu reşedinţa în co-. 

muna Gradiştea-d.-s. Are o în- 

tindere de 49904 hect. 

4. Rîmnicul-de-sus,. în partea 

de: V., străbătută de numeroase 

dealuri, brăzdată de Rimnicul 

“la E, şi de Cilnăul la V.E for- 

mată din 13 comune: Băbeni, 

Bălțați, Cimpulunșreanca, Dedu- 

leşti, Greabănul, Jideni, Mărgă- 

-riteşti, Obidiţi, Pardoși, 'Putre- 

"da, Racoviţeni,. Zgârciţi şi. Va- 

lea-Raţei, pe o întindere: de 

30249 hect. a 
5. Marginea-de-sus, aşezată în 

mijlocul judeţului, brăzdată la 

V. de dealuri, la E., cîmpie, u- 

dată de Rîmna la N. şi de Slim- 

nicul la S. E formată din 13 
comune: Bogza, Bordeşti, Dra: 

gosloveni, Gologanul, Lacul-lui- : 

Baban, Plăineşti, Popeşti, Sihlea, 

Slobozia, Slobozia-Ciorăști, Tim- 
"boeşti, Urecheşti şi Voetinul, 

cu reşedinţa în Plăineşti. Are 
o întindere de 60329 hect. 

6. Rîmnicul-de-jos, la S., cîm- 

pie întinsă, udată Ja S. de riul Bu- 

zăul, lîngă care se află balta Vă- 

ceni. E formată din 12 com.: Bă- 

lăceanul, Costieni- d.-j.. Costieni- 

Mari, Drogul, Galbenul, Gher- 
gheasa,  Jîrlăul, Nisipuri, Sălci- 

oara, Slobozia, Socariciul şi Vi- 

şani, cu reşedinţa în Bălăceanul. 

Are o întindere de 48920 hect. 

7. Marginea-de.-jos, în partea 

“de NE. a judeţului, cîmp în- 
"tins, brăzdat la V. de Rimni- 

cul şi la E. de Buzăul și Sire- 
tul, care: formează balta Măxi-   
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nenilor. E formată din 12 co- 

mune: Bălești, Ciorăști. Corbul, 

. Gulianca, Hînguleşti, Măicăneşti, 
Maluri, Mărtineşti, Măxineni, O- 

bileşti, -Rîmniceni şi. Slobozia- 

.Mihălceni, cu reședința în Măi- 

cănești. Are o întindere de 67315 

hect.: 

Aceste plăşi sunt azi (1900) 
unite, formînd.4 plăși: Margi- 

_nea-de-jos — Oraşul, Rîmnicul- 

de-sus — plaiul Rimnicul,. Mar- 

: ginea-de-sus, Gradiștea- — Rîm.- 

nicul-de.jos, 

Populaţia jud. R. „Sărat e de 

136467 suflete (1900). 

Bisericile fin de paria Bu. 

zăulvi. 

Școale: un gimnazii în R.- 
Sărat ; “1: şcoală : primară ru- 

rală şi 5 şcoale primare.urbane 

"(3 de băeţi şi 2 de fete) în ca- 

-pitala jud.; 10r școale rurale 

mixte și 11. școale de cătun. 
"(1900—901). : 

Justiţia e reprezintată prin 82 

judecătorii comunale, 3 'judecă- 

torii de ocol şi 1 tribunal, care 

depinde -de curtea din Galaţi. 

Serviciul sanitar: Sunt 6 me- 

dici în “reşedinţa județului, 2 

sub - chirurgi, 3 vaccinatori ai 

judeţului, 3 moaşe, 2 farmacişti, 

I doctor al orașului, 1 doctor'al 

spitalului judeţean: şi Spitalului 

"Bagdat. Sunt 2 spitale: în reșe- 

dință, 1 în Plăinești. 

Producţiuni. Minerale : : Piri- 

ta se găsește la Argintăria- Ve. 

_chie, la  Malul-Negru, la Sări 
şi pe albia rtului Cilnăul; Sarea 
gemă. formează munți de sare: 

Dealul-Sării pe valea Rîmnicu- 

“1ui, La-Sări, pe valea Sărăţelu- 

lui și La-Sări în munții Sării, 
'Lignit se găseşte la Pliscul, lingă 

„ cătunul: Lindilari, în dealul Hir- 

jea, la Modreni, pe: valea Cil- 

năului. Petroliii se găseşte la 

* Valea-Rea și la Scropus. Afară 
de Balta-Albă, lac salin, se mai 

găsesc izvoare de apă sulfuroasă,   
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din care. cele mai importante 

sunt: Ja. Bisoca, sulfuroasă. şi 
: sărată, Poiana-Mărului, sulfuroa- 

să dulce,: Mănăstirea - lui - Birsa- 

che, pe piriul Furul, între munţii 

„:Purcelul şi Carîmbul. Mai sunt 

şi fierbători la muntele : Cloco- 

tişul, pe: malul Sept al Milco- 
vului, 

In tot judeţul sunt: 26882 
cai, 173 măgari, 65934. vite | 

„marti cornute, 140441 oi, 28459 

porci şi 5910 capre (Decembrie 
1900), 

„Stupi cu albine sunt 9429, 

Viile ocupă: o. suprafață de 
9052 hect. . 

Căile de comunicație sunt: 

“ calea ferată Buzăii-Focșani, ce 

trece: prin com. Zoiţa, Rimni- 

cul, Sihlea, Gugești şi 'Cotești- 

calea naţională Buzăi-Focșani ; 

„căile “judeţene: de la Rîmnic la 

.Jitia, la Pueşti, la Măicănești, la 

Balta- Albă; o: mulțime de căi 
vecinale între. comune. * 

Din trecutul județului. Şte- 
--fan-cel-Mare, Domnul Moldovei, 

luptîndu-se cu Radu:cel-Frumos, 

Domnul Munteniei şi aliatul Tur- 

cilor, la 1474, bate pe Radu, care 

fuge la-Turci, îar el intră în Rîm- 
"nic,şi pune fundamentele biseri- 

cei Piatra sai Domneasca. Cu pu- 

ţin înainte: de Țepeș, se luptase 

cu Turcii, și se știc! şi. astă-zi 

locul de unde îşi: făcea el ţe- 
pele pentru “Turcii 'prizonieri: 
este dealul 'Țeapa, în plasa Ora- 

: şul, comuna :: Odobasca.. Ştefan 

a bătut pe Radu la Cursul-Apei, 

- care nu este probabil'de cît cur- 
'sul apei. Rimnicului, şi, în ade- 

văr, la Mărtinești, legenda spune 
de o. bătălie între Domnul Ște- 
fan şi. Radu. Din acest timp 

- judeţul a: rămas liniștit; semna- 

: lăm însă trecerile armatelor tur- 
cești, în Polonia, pentru răz- 

. boaiele lor. 

Declarindu-se război între 

Turci şi Ruși, Ruşii, în unire cu
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Austriacii, bat pe Turci la Mărti- 

nești,la 1789, după care se în- 

cheie armistițiul de la Focșani; 

dar războiul continuă în anul ur- 

mător, şi se termină numai prin 

pacea de la București, 1812, 

cînd Rușii iau Basarabia. Pănă 

la 1862, jud. purta numele de 

Slam-Rimnicul, şi reședința lui 

era în Focşani-Muntenești, iar 

de atunci își schimbă numele 

în cel de Rîmnicul-Sărat, şi-şi 

mută capitala sa în tirgul Rîm- 
nicul-Sărat, care cu timpul de- 

veni un mare antrepozit al pro- 

ductelor din acest roditor judeţ. 

Rimnicul-Sărat, com. ură. în 

"jud. R.-Sărat, pe malul stîng al 

riului Rimnicul, situată între 450 

22' latitudine boreală și 240 

'43' longitudine orientală. 

E așezată în partea de S.-V. 

a județului,. și în partea de E. 

a plășei Rîmnicul-d.-s. 
Se mărginește la N.-V. și S. 

cu moşia sa numită Moșia-Dom- 

_nească, iar-la V., cu riul Rîm- 

„nicul-Sărat, care-l desparte de 
comunele Zgirciţi şi Bălțați. 

Este așezat pe un platoii din- 

tre riul Rimnicul și pîrîul Valea- 
Coțatcul, platoi avînd o încli-! 
nare spre S.S.-E. 

Este udat în partea de V. de 

riul Rimnicul-Sărat, care curge în 

direcțiune de la N.-V. la SE, 

Iazul-Morilor, ce se desface din 

riul Rîmnicul, din dreptul com. 

Jideni, curge d'alungul orașului; 
apa, atit a rîului Rimnicul, cît 
şi a Iazului-Morilor, fiind să- 

rată și. rea de băut, apa po- 
tabilă se aduce din cătunul Ră.- 
ducești (al com. Băbeni), la o 
depărtare de 7!/ kil. spre N.-V. 
de oraș, prin tuburi de pămînt, 

şi se distribue în oraș prin 12 
fîntîni, 

Are o suprafaţă de 2310 hect,, 

din care 444 hect. ocupate de 

vatra orașului şi 1866 hect. în-   
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tinderea moşiei Domneşti, care 

este tot a orașului. . 

Este împărţit în 3 culori: 

Roşu, în centru, care coprinde 

vechia parte, numită Vatra-Ora- 

șului; culoarea de Galben, la S., 

care coprinde vechile mahalale 

Pităreasa şi Erculești; culoarea 

de Albastru, la N., care coprinde 

mahalaua Sf. Nicolae. 

" Are 117 strade, și 2114 de 

case. . 

Locuri de plimbare sunt: 

Calea Victoriei, Grădina pu- 
blică, situată în centrul oraşu- 

lui, între strada Carol I și bu- 

levardul Justiţiei, 'şi avînd o în- 
tindere de 4 hect. 

Serviciul sanitar se face de 1 

medic al orașului, 1 medic vete- 

rinar şi 1 moașă, Sunt2 spitale: 

spitalul judeţean, cu 40 paturi, și 

- spitalul Bagdat, cu 12 paturi. 

Are o populaţie de 13134 su- 

flete : 6884 bărbaţi și 6250 femei 

(1899). 
Sunt 8 biserici ortodoxe, de- 

servite de 11 preoți, 1 diacon, 

IO cintăreți și 3 paracliseri; 3 

sinagoge, cu 3 cîntăreți. 
Bisericele ortodoxe cele mai 

principale sunt: 

Biserica Piatra sati Domneas- 

ca, cu hramul Cuvioasa Paras- 

chiva, zidită” din temelie de Ște- 

fan-cel-Mare, Domnul Moldovei, 

pe la 1474, după războiul cu 
Radu-cel-Frumos. La început 

a fost de piatră, de unde și nu- 

mele de Piatra. S'a reparat în 
urmă de familia C. Dragomi: 
rescu. Are ca deservenţi 3 pre- 

oți, 1 cîntăreț şi 1 paracliser. 

Biserica catedrală, cu hramul 

Adormirea Maicii Domnului, zi- 
dită în 1697, de Constantin Ba- 
sarab-Voevod și Mihail Canta- 
cuzino, Vel Spătar; are ca de- 
servenți 2 preoți. A fost inchi- 
nată mănăstirei Muntele-Sinai. 

Are 2 preoţi, 1 diacon, 2 ciîn- 

tăreţi și 1 paracliser.   
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Biserica Robeasca; cu hramul 

Adormirea Maicii Domnului și 

Sf. Spiridon, zidită în 1784 de A- 

sanache Nicolescu, biv-vel-pitar 

şi soția sa Maria; s'a reparat 

în 1814 de biv-vel-serdar Asa- 

nache Robescu; e îngrijită de 

stat; are 2 preoți, 1.cîntăreţ și 

I paracliser; a fost închinată 

Sf. Mormiînt; înainte de secu- 

larizare avea moșia Nisipurile, 

Jideni şi 40 pog. vie în Jideni. 

" Biserica Bagdat, cu hramul 

Sf. Dumitru şi Sf. Toma, zidită 
în 1753 de Dumitrașcu Bagdat, 

reparată în 1870—71 de Toma 

Bagdat, fiii adoptiv al paharni- 

cului Alecu Bagdat; are ca de- 

„servenţi: 2 preoţi şi 2 cintăreţi, 

din care 1 paracliser; n'a fost 

închinată nicăeri și posedă și 

astă-zi moșii, vii, prăvălii, etc., 

din cari se întreţine și spitalul 

Bagdat. | 

Bisericile aparțin Eparhiei din 

jud. Buzăii, Ie 

Este în R.-Sărat un gimnaziii, 

fundat la 1889 și care poartă nu- 

mele cunoscutului bărbat poli- 

tic Vasile Boerescu ; 2 școale pri- 

mare urbane de băeţi; 2 școale 

urbane de fete și o scoală ru- 

rală mixtă (1900—901); 2 școale 

private. Cea d'intiii scoală pri- 

mară urbană s'a înființat la 1864, 
a 2-a la 1867... 

* Din 2310 hect., suprafaţa o- 

rașului R.-Sărat, 1866 hect. sunt 

ocupate de Moşia-Domnească. 
Aceasta se mărginește la E. cu 

riul R.-Sărat, şi cu moşia Bălțați, 

Brăeşti-Dumitreşti ; la N., cu mo- 

şia Jideni, şi la S., cu moșiile 

Obidiţi şi Rubla. E divizată în 

6 parchete şi e arendată pen- 

tru agricultură ;. 12 .hect. sunt 

arendate pentru grădinării, 18 

hect., în partea de N. sunt-re- 

-zervate pentru exerciții militare, 
şi 636 hect. pentru pășune. 

Mai sunt în comună 2 mici
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fabrici de săpun, 8 poverne de 

fabricat rachiii, apoi 2 fabrici 

de lumiînări, 10 fierării, 11 lem- 

"nării; 34 cizmari, 2 -dogari, 1 

olar, 22 croitori, 3 boiangii, 

"3 hotelieri, 2 librari, 1 tipograf 
şi litograf. .. 

Comerciul este activ ; 'se face 

ide 452 persoane şi: constă : în 

vînzări și cumpărări de lemne, 

vite, lemne de construcție, vin, 

'rachiă 'și manufacturi. - 
"* Sunt în oraș-următoarele pi- 

eţe: Piața:Halelor, situată în cen- 

trul orașului, lingă riul Rimnicul, 

“unde se vind toate cele necesare 

pentru alimentaţiune; Piaţa Li- 
bertăţii, în partea de-N, a ora: 

şului, unde se fac bilciurile anu- 

- ale şi săptămînale, pentru vînzări 
“de vite, lemne şi cereale. 

Bilciurile, cari se fac aci sunt: 

la Sf.' Gheorghe: (23: Aprilie), 

- Drăgaica (la 24 Iunie), la Ispas 
(Mai, la Inălţare); în afară de 
aceste 3 : bilciuri "mat sunt şi 

bilciurile săptăminale, ce se fac 

în piaţa Halelor. 
Şoseaua națională Buzăii-Rîm- 

nic-Focșani, trece prin partea 

"de V.a orașului de unde pleacă 
“căile judeţene: spre Jitia, spre 
Măicănești și spre Balta-Albă, 

“şi alte drumuri vecinale spre 
“comunele. învecinate: Zgirciţi, 
Ștubeiul, Voetinul, etc. : | 

«- Nu se cunosc fapte relative la 

"fundarea orașului. Pe la anul 

1474 exista, căci vedem pe Ste- 

“ fan-cel-Mare, în -războiul lui cu 

Radu.cel-Frumos, că intră în o- 

raş şi pune temeliile bisericel 

catedrale. 

Rimnicul-Sărat, 7îil, ce izvoreş- 
te din jud. Buzău, dintre munții 
Curcubeta-Mare și Curcubeta- 

» Mică. Izvoarele lui sunt socotite 3 
mici pirăiașe, Măluşelul, în com. 

Minzălești, Martinul și Curcu- 
beta. După ce se împreună, intră 

în județul R.-Sărat, se îndreaptă 

“nei, Streaja, Jinurul, 

“la N., şi între munţii: 
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mai întîi spre N.-E., pănă la că- 

tunul Intre-Rîmnice, de unde, 

avînd o direcție spre E. pănă 
la căt. Biceşti, face o mare curbă 

în formă de S. întors, pănă la 

„com. Deduleşti; de aci se în- 

dreaptă spre S-E, pănă mai 

jos de orașul R.-Sărat, de unde 

ia direcția: continuă spre N.-E., 
“pănă la comuna Ciorăști ; apoi 
“se îndreaptă spre N, pănă la 
cătunul Tătăranul, 'și după ce 
“face o mare curbă; se îndreap- 
tă spre E.,, şi, ia căt, Bolboaca, 
iese din jud. R.-Sărat, întră în 

jud. Putna, şi, după cit-va drum, 

se varsă în riul Siretul, pe dreap- 
“ta lui, în dreptul com. Fundeni 

(jud. Tecuciii).: Are un curs în 
forma unui semi-cerc, avind şi 

“izvorul şi îmbucătura 'pe același 

grad latitudinal. Are o lungime 
cam de 150 kil. Cursul săii 

pănă la căt. Biceşti este repede 
de tot; de aci' pănă la R.-Să- 
rat se mai domolește, pentru a 

deveni liniștit de tot pănă la 
vărsarea lui. 

" Basiînul săă este coprins între 

“munţii Omul, Stejicul, Stoica, 
Alunul, culmea Lupanul, Dea- 

lul-Turculeţul, Măgura - Căpăţi- 

Coţateul, 
Curcu- 

beta, Bisoca,  Dealul-Cilnăului, 

Spidele, Poiana-Părului,: Baba, 

Două-Coaie, Fintina-Turcului şi 

Strejeşti, la V. și S. 

 Basinulare o întindere cam de 

“1100 kil. patraţi şi coprinde mai 

tot plaiul Rimnicul, cu comunels: 

"Bisoca, Jitia, Chiojdeni, Dumi- 

"treşti, Buda şi Dănuleşti; par- 

tea de E. a plășei Rimnicul-d.s., 

cu comunele: Băbeni, Dedu: 

leşti, Jideni, Zgirciţi, Greabănul, 

Putreda, Bălțați şi Obidiţi ; par- 

tea de N. a plășei Gradiştea, cu 

comunele : Ștubeiul, Măcrina, 

Nicolești, Puești, și partea de 

"V. a plăşei Marginea-d.-j., cu 
comunele : Ciorăști, Slobozia-Mi-   
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hălceni, Mărtinești, Rîmniceni şi 

Măicănești saii Bolboca. 

“Afluenții să! mat însemnați 
sunt: pe dreapta: Recea-Moţ- 
„dovanul,. Sări “(prin aceste: lo- 

curi el primeşte o mulțime de 
“piraie a căror apă i-aii sărat-o 
şi pe a lui de unde şi numele), 

Schitul, Cătăuţul, Valea-Rea, Să- 

rat, unită cu Buda, Dedulești, 

Buda, Oreavul, unit cu Greabă- 

“nul și Putreda; pe stînga, Pur- 
celul, Cerbul, Corbul, Turburea, 

Săritoarea; Motnăul, Dumitrești, 

Mocanca, Bădila, Căprăria : şi 

altele mai mici. Mai'are apoi 

vre-o 15 iazuri de ale morilor 

în Jideni, R.-Sărat, Bălțați, Obi- 
diți şi Ștubeiul. In cursul săii, 
cînd apele sale vin mari, ali- 
mentează şi cîteva lacuri de 

pe malurile sale, ca: balta Ne- 
grul, în com. Bălești, Coada- 

Girlei, în Rîmniceni. Pe el sunt 

mai mult ca 40 mori, 

Rimnicul-Sărat, 'srajie. de dr. 
dj. jud. R.-Sărat, pl. Rimni- 

“cul-d..s., com. urb. R.- Sărat, 

„pe linia Buzăii-Mărășești, pusă 

în circulaţie la 13 Iunie 1881. 
118.43 'm.' d'asupra nivelului 
"Mării? Venit pe 1896: „422433 

lei. 

Rîmnicul - Vilcea, oraș, situat 
sub poalele dealului Capela, la 
“confluența rîurilor Rimnicul şi 
Oltul. Are o suprafață de 16 

kil. pătrați. Este capitala jud. 

Vilcea și reședința Episcopa- 
tului: Rimnicul-Noul-Severin. 

Orașul Rîmnic se cunoaşte 

bine între anii 1240—1259; iar 

din 1290 îl găsim pănă azi ca- 
 pitala județului; din 1304 devine 

şi capitala Archiepiscopiei La- 
turilor;: mutată definitiv din Se- 

verin între anii 1355—1370 de 

Alexandru şi Vladislav Basarab, 

„Sub numele de Archiepiscopia 
Rîmnicul-Noul-Severin.
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„Limitele sale sunt : la N., com. 

Bujoreni; la S,, com. Ocnele- 

Mari, de care se desparte prin 

dealul Inăteşti ; la E, riul Ol- 

„tul, care îl.desparte de jud. Ar- 

geș şi la V., com. Vlădești, de 

"care se desparte prin dealurile 

Priba și Capela. . 

De orașul Rimnic sunt alipite 

şi cătunele: Inătești, la S., pe 

malul drept al riului Rîmnicul; 

"Cetăţuia, la N.; : Priba, la V;; 

Arhanghelul şi Ostroveni, la E. 

Orașul s'a divizat în 3 colori 

“sai comisii : coloarca albastră, 

„în centru; coloarea roșie, la S.- 

„E. pe malul drept al rîului Rîm- 

nicul, coprinzind şi căt. Ostro- 

veni; coloarea. galbenă, la N. 

 (Țigănia şi Cetăţuia). 

Are o populațiune de 7317 
„locuitori: 4125 bărbaţi, 3192 

femei (1899). | 

Arc: 2 şcoli primare urbane, 

una de băcți și una de fete, cu 
-2 institutori și 7 institutoare, 

frecuentate de 482 copii (1899: 
„—990); o şcoală primară rurală 

în sub. Arhanghelul, frecuen- 

„tată de 73 elevi; un seminar de 

gr. I-iă pentru tinerii care se 

" hirotonisese preoți pentru co- 

„munele rurale; un gimnaziă, în- 

ființat în anul școlar 1891—g2 
și o școală de meserii, întreţi: 

nută de jud. In această școală 

se învaţă: fierăria, dogăria, tîm- 

: plăria, rotăria și strungăria, a- 

"vind şi o secţie de dogărie în 

Drăgășani. Elevii, în număr de 

40, sunt interni. 

Pe lingă catedrala sfintei E. 

piscopii, mai sunt 7 biserici şi 

anume: Cuvioasa Paraschiva, 

Maica- Domnului, Toţi-Sfinţii, Sf. 
Dumitru, Sf, Gheorghe, Sf. Ioan 
Botezătorul și Capela Cetăţuia, 

„În centrul orașului e mănăstirea 

catolică (Bărăţia), a Francisca- 

nilor. In această mănăstire este 

şi o şcoală primară mixtă, subven- 

ționată de comunitatea catolică.   
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Episcopia s'a zidit la 1504 de 

Tugomir Basarab, care în domnie 

luă numele de Ion Radu-Vodă. 

Vladislav Basarab, la 1370, în- 

ființă a doua mitropolie cu scau- 

nul în Rîmnicul-Vilcea,. vechia 

mitropolie fiind în Severin, Epis- 

copia din Rimnicul poartă nu- 

mirea de Noul-Severin, pentru 

că a. căpătat cam. același ținut 

eparhial, care Pa avut fosta Mi- 

tropolie din Severin. 

Această mitropolie, la 1497, a 

fost schimbată în Episcopie, de 
Radu-cel-Mare şi mutată defi- 
nitiv, unde se vede azi, sub Mi- 

hail Episcopul, | 

Reşedinţa Episcopiei a. fost 

pururea în Rîmnicul, afară de 

scurtul timp dintre anii 1847 
—1856, cînd biserica, cu toate 

_dependințele sale, a ars cu de- 
săvirșire; din această cauză s'a 

strămutat la Craiova. | 

Biserica actuală a. Episcopiei 
s'a zidit la 1856, sub domnia 
lui Barbu Dimitrie Știrbeiă. In 
pisania acestui an se zice: «In 
acest loc, unde a fost mai 
înainte biserică zidită de Arhie- 
piscopul Eftimie al Severinului 
şi Mihail Episcopul, dar la 7243 | 
(1735), în vremea războiului Tur- 
cilor cu Nemţii, arzînd, s'a făcut 
a doua oară de Grigore 'Soco. 
teanu, Episcopul, apoi d'atunci 

"și pănă la 1847, stricindu-se de 
vechime, precum și de focul în- 
tîmplat din anul acela prin mai 
multe orașe cum şi într'acesta, 
mistuind atit o parte din oraș 

„cit şi această Episcopie, cu toate 
împrejurimile ei şi bolnița, ati 
rămas numai nişte ziduri ruinate 
pănă la 1850, cînd Episcopul 
Calinic a zidit biserica din _te- 
„melie şi a împodobit-o cu zu- 
grăveala a doua oară». 

In interioriul bisericei se văd 
“la dreapta portretul Principelui 
„Barbu Știrbeii, la stînga al lui 
Calinic, episcop al eparhiei Rim-   
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nicul. Ușile sunt frumos sculp- 

„tate în nuc. Pe una se vede 

marca "Țărei, iar pe cea: Laltă, 
marca LEpiscopiei. 

In partea dreaptă, cum întri 

în curtea Episcopiei, este palatul 

episcopal, din care, prin galerii, 
treci în bibliotecă şi d'aci în pa- 
raclisul Sf. Grigore,. zidit. de 
Grigore  Socoteanu, Episcopul 

Rimnicului, la. 1745. | 
De aci, d-l Grigore G. Toci- 

lescu, după care împrumutăm 

aceste științe, a luat pentru mu- 

zeii următoarele hrisoave : 

I. Hrisovul pe - pergament 
din 1767, Octombrie 23, lui A- 

lexandru Scarlat Voevod, prin 

care, pentru credincioasele slujbe . 
ale boerului Badea Ştirbei, ma- 
rele vistier, îi confirmă darul 

- făcut de alți Domni antecesori 
acestuia, consistind într'o pe- 
reche de case din mahalaua Go- 
lescului, cu toate namestiile ce 

sunt pe dinsul, ca să le -stăpi. 

nească din neam în neam. 

2. ' Hrisovul lui Alexandru 

Ion Ipsilante Voevod, prin care 

întărește metohului Episcopiei 
Rimnicul din București, cu hra- 

mul Sfinţilor 40 Mucenici, pri- 
vilegiul și al altora Domni de 
mai înaintea acestuia, de a avea 
metohul, numai el singur dreptul 
de a ținea o Kerhanea saii fa- 

brică de luminări de ceară-albă 
„pentru sfintele biserici, plus: 2 

„ scaune de carne, scutite de ori-ce 

taxe, cum și 20 oameni scutiţi 

„de toate dările către hazna (anul 
1797, Octombrie 10). . 

3. Hrisovul lui Constantin 

Gheorghe Hangerii, din anul 
1798, Iulie 27, confirmînd ace- 

leași drepturi zisului metoh. 

4. Hrisovul lui, Const. Alex. 

Ipsilante Voevod, din anul 1803, 

August -10, cu acelaşi cuprins. 

5. Hrisovul lui Grigore D. 

Ghica Voevod, din 1825, Martie 

12, asemenea.
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Bolniţa, din sus de Episcopie, | 
"este: zidită: la anul 7254 (1745), 
după cum'se vede în inscripția 
săpată în piatră E intrare: 

Este zidită „din temelie prin oste: seala 
şi cu toată “cheltuiala Prea Sfinţiei sale 
Kir Grigore Socoteanu Episcopul, pre- 

"* cum şi biserica cea mare iarăşi de Sfin- 
ţia Sa -s'a împodobit în'zilele MărieY Sale 

Io Constantin. Nisolae. Voevod. 

„ Inscripția” de sub peretele bol: 
ţii dela intrare ne arată că bi- 
'serica s'a zugrăvit şi s'a înzes- 

trat cu 'odoare tot de “Episco- 

| “pul Grigore Socoteanu, î în anul 
1748, prin zugravi! Popa George 
şi Badea Dincă. Icoanele împă-. 

rătești, în număr de patru, sunt 

tot din acel an. Clopotul cel 

“mare datează numai din 1848. 

Aci se află 2 uşi vechi, sculpate 
foarte frumos. 

Pe deal, în viea de ligă bol- 

niță, este o cruce mare, cu 

inscripțiune - slăvonă din anul 

1656, din care se vede că s'a 
înălțat de Constantin : Șerban 
Voevod și de soția: sa Bălașa, 

"cu blagoslovenia Episcopului de 
Rîmnic,. Dionisie, * i 

La bolnița Episcopiei: 'din 

Rîmnic se afla înainte de 1850 

școala pentru candidaţii de preo- 
ție, şi arzînd a fost rezidită la 
anul 1856, 'cu cheltuiala Prea 

“Sfinţiei Sale Episcopului Calinic, 
_“ Infiinţîndu-se seminarul, localul” 

"şcoalei de candidaţi de preoție 
a” fost prefăcut în tipografie a 

Episcopiei. Astă-zi serveşte de 
locuință personalului servitor al 

“ bisericei. * 
Biserica Cuvioasa Paraschiva, 

"după cum se arată în pisania 
din 'năuntru,: d'asupra ușei bi- 

'sericei, cu data 1880, 'es'aii' în- 
"“ceput “din: teinelie ' de Ion 'Pă- 
trașco "Voevod, la: anul 1557; 

iar-la anul 1558; “fiul: săă, Mi- 

haiă Bravul, “Banul Craiovei, aă 

terminat-o, La anul 1738,' Ba- 

natul Craiovei - fiind - sub; 'stăpi- 

“gustorii 
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-nirea Imperiului Austriac, impe- 
ratore fiind Carol VI, și făcîodu- | 
se rezbel cu Turcii, aceştia ai 

„scos' Nemţii din: Țară, şi aii de- 
- vastat tot Orașul prin foc.” La 

anui 1740 S'aii reparat de 'ne- 
'Kiproveni: La' îanul 

1768, cu ocaziunea rezbelului 
"între. Austria şi Turcia S'aii dă-! 
“"rimat, iar biserica la: ahul 1790 
"Sa reparat de enoriași ; "la 1844 

-:* Sterie Iufca biv vel: Ceauş ai 
“ zugrăvit-o din noii: făcînd fe- 

» restrile». - o 

Biserica este mică. Timpla e 
de zid, pictura din anul 1679. 

" Portrete la stînga: despre în- 
" trare: Mihaiu Bravul, în costum 

de dorobanţ; alături, portre- 

“tul doamnei Marița Măldărescu, 
- care, 'zidind cu banii săi turla 

"din “mijlocul bisericei şi zugră- 

vind: biserica, a devenit cti- 
toră. La dreapta este portretul 

“lui Pătrașcu-Vodă, iar alăturea 

„portretul lui Biv- Vel Ceauș Ste- 
rie lufca, 

Biserica:cu-toți- Sfinţii: s'a zi- 

"dit cu cheltuiala Proin 'Episco- 
“pului de Rîmnic Grigorie Soco- 

teanu, a lui Hagi Constantin Ma- 
“lahia șia lui Tudor Monahul, E.- 
gumenul Dobrușei, de la 1762— 

--1764;cum se citește pe pisania 
din tindă, cu data ; 7274 (1765), 

Septembrie 13. 

- Portrete sunt: Hagi Constan- 
tin Malahia: în costum de ne- 

“guţător, cu: scurteică și cu an. 
teriii, ținînd în mînă biserica; 

alăturea este Ion: Lahovari, ta: 

tăl răposatului Nicu Lahovari, 

în costum ..modern cu gheroc 

și pantaloni; apoi Bica Ion La- 

hovari, născută Socoteanu. Ea 

a înzestrat biserica cu un venit 
de 1000 lei noi pe an. 

Biserica .Maica Domnului s'a 
fondat de Mircea-cel-Bătrin la 

anul: 1388, cu prilejul trecerei 

”- “sale prin Rimnic. Lai 1747, fiind 

“arsă de Turci, s'a: prefăcut cu 

“8 Comp. ; 
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totul de logofătul Radu Rîmni- 
„ceanu (Socoteânu), frate matniare 
4 Episcopului Grigore și'al d-lor 
“Ion: “Moldoveanu şi - jupîn ' Gri- 

- gore, fiind: acești doi din” urmă 

"din Sibiiu, ajutind și - Kir Cle- 
"ment Episcopul. m 

In comună sunt! 5 cimitire: 

_ două creştine, “unul izraelit, unul 

„catolic, şi unul “protestant, 

“In Rimnicul: Vilcea suit: ur- 

"“'mătoarele fabrici: i 

' Fabrica: de cheregtea; Stâgni 

fabrica: de cherestea 

a 'dilu N. C. Vămășescu ; fa- 

”brica de fringhii a fraților Si- 

" mianu și: fabrica 'de pielărie a 

_ fraţilor Hanciu & Comp.; moara 

” Avrămescu, pe apa: Rimdicul, 
“unde se macină odată pănă la 

cinci i feluri de făină,  seoțină şi 

“Sunt “două - bilciuri anuale, 

unul: la 'Sf. Petru (29 Iunie) și 

altul la: Vinerea-Mare - (4 'Oc- 

“ tombric) se ţin lingă oraș. Afară 

„de “acestea mai “este: şi tîrgul 

" săptămînal ce 'se' ţine în toate 

“ Marţile. Orașul este legat cu jud, 

* Argeșul prin podul: de fier de 
pe apa Oltului. | NI 

“Are. 2 pieţe: „una “lîngă: Ia: 
“zul - Morilor, cu: gherete  con- 
“struite; alta în centrul săi, pe 

“loc deschis. | a 

Are 4 barieri: Traian, spre 

S.; Cetăţuia, la N.; Tudor-Vla- 

dimirescu, la podul de fier peste 

Olt, la, E.; și bariera. “Olăncşti, 

"pe calea Călăraşilor, spre' V. 

O. grădină” publică, ' numită 

<Zăvoiul», între iazurile mori- 

lor, legată cu un podeţ peste 

iaz pe “strada ! Călăraşilor, are 

o poziţiune frumoasă... Aci' se 

"află mai multe izvoare de apă 

sulfuroasă, un stabiliment . de 

“băi și o fintînă cu apă, care 

' alimentează tot orașul, Lîngă 

“Podul-de-Fer de peste Olt se află 

„o altă fintină; fondată! de Epis- 
copul Rimnicului Filaret, în 1792.
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Are un spital judeţean cu 30 

paturi, din care unul întreţinut 

cu venitul fondului de 7000 lei, 

ce Episcopul Iosif Bobulescu a 

lăsat pentru întreţinerea unui 

pat și alte două paturi întreţi- 
nute din fondul lăsat de Doamna 

Elizabeta Constantin Lahovari. 

Judeţul, pentru plata perso- 
nalului acestui spital, inscrie 

anual în budgetul săii 14760 
lei ; iar pentru hrana bolnavilor 

din spital, medicamente, înscrie 

anual în budgetul săi 18332 lei. 
Budgetul orașului R.-Vilcea pe 

1898—99 are la venit270729,69 
lei și la chelt., 270115,98 lei. 

Rîmnicul-Vilcea, sfafie de dr. 
2.7... jud. Vilcea, pl. Ocolul, 

com. R..Vilcea, pe linia Drăgă- 

șani-Rîmnicul-Vilcea, pusă în 

circulație la 20 Iunie 1887. De 

aci pleacă și linia R.-Vilcea — 

Frontieră (Riîul- Vadului), pusă 

în circulaţie în 1901. Inălțimea 
d'asupra nivelului Mării e de 

234,03. Venitul acestei staţii 

pe anul 1896 a fost de 265094 

lei, 96 bani. 

Rimnicului (Girla-), gîr/ă, jud. 

Botoșani, izvorește din dealul 

Deleni, moșia Băiuşeni, com, 

Fintinelele, și se varsă în Giîrla- 

lui-Boghian. 

Rinca, munte, în partea stîngă a 

Gilortului, plaiul Novaci, jud. 

Gorj, la N. com. Novaci, între 

munții: Paltinul, Dilbanul şi Tit. 
vele. 

Rîncăciovul, saţ, în jud. Dimbo. 

vița, pl. Dealul-Dimboviţa, căt. 

com. Lucieni. Are 'o pădure de 

peste 145000 arii. 

Rincăciovul, pare a comunei 

Gorganul, jud. Mușcel, populată 

numai de Țigani de vatră at mă- 
năstirei cu același. nume.   

213 

Rîncăciovul, mânăstire, în jud. 
Muşcel, pl. Podgoria, com. Gor- 

ganul, zidită de Arsenie Șoimu, 

Vel Căpitan şi de soția sa, Ana, 

la 7155 (1647), reparată la 1838 

de David Rincăcioveanul. Astă. 

zi este redusă la biserică de mir. 

Rîncăciovul, moșie, în jud. Bu- 
ză, com. Boldești, proprietate 

a statului, pendinte de mănăs- 

tirea Rîncăciovul ; are 400 hect., 

mai toate arabile;. .128 hect. 

s'au. dat însurăţeilor şi 8.5 hect., 

școalei. 

Riîncăciovul, gir/ă, izvorește de 

la locul numit Fundul-Văei-Rus- 

cului, din punctul Sălcioara, jud. 

Mușcel, străbate com. Gorganul, 

pl. Podgoria, de la N. spre S. 

şi se varsă în riul Argeșul, în 

raionul com. Gorganul. | 

Rincezi, com. rur,, jud. Prahova, 

plaiul Teleajenul, situată la poa: 

lele muntelui Posada, plaiul Nuc- 

șoara şi Rîncezi, şi pe văile Nuc- 

şoara și Rîncezi, la 43 kil. de 

capitala județului, și la.:r2 kil. 

de Văleni, reședința plaiului. 

Se compune din 2 cătune: 

Rincezi și Nucşoara, cu o po- 

pulaţie de 1760 locuitori, locuind 

în 375 case, | 

Are 3 biserici, una în Rin- 

cezi, cu hramul Sf. Dumitru și 

Sf. Niculae, rezidită la 1890 

cu ajutorul locuitorilor; două în 

căt. Nucșoara, din care una fon- 

dată în 1840, cu înscripţia urmă. 

toare : 

Biserică sunt ei sfinţită, 

Pentru slava lui Dumnezei zidită 

Alexandru Ghica domnea 

Chesarie episcopea. 

Prin osirdia Nucșorenilor și a egu- 

meuului Motrenilor, Arhimandritului Eu- 

frosin Poteca, născut în satul acesta în 

veci să fie pomeniţi, 

Iar cea-l'altă fondată în 1895 

din osirdia și cheltuiala d-lor   
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Gheorghe Salaoru, cu soția sa 

Rada şi Nicolae Ionescu cu so- 

ţia sa Rada şi alţi locuitori. Sunt 

deservite de doi preoți. 

A patra parte din locuitori 

sunt moșneni, iar restul, clăcași. 

S'aii împroprietărit la 1864, 
pe 410 hect., 120 locuitori, pe 
moșia moșnenilor și a statului. 

Ei posedă: 88 cai și iepe, 375 
boi, 75 capre, 1500 oi și 128 

porci. | | 

Școala datează în com. de la 

1880 şi e frecuentată (1899— 
1900) de 52 băeți și 18 fete. 

Suprafaţa comunei, împreună 

“cu locurile cultivabile, izlaz şi 

- pădure, este aproximativ de 950 

hect. 

Comerciul se exercită în co- 

mună de 5 cîrciumari. 

Budgetul com. e la venituri 

de 7986,98 let, şi la cheltueli, de 

450532 lei. | 
Șoseaua judeţeană Văleni-Po- 

sești, o pune în comunicație cu 

com. Posești, spre E. şi cu O- 

gretinul, spre V. Din partea de 

E. a com. începe o șosea ve- 

cinală la com. Star-Chiojdul şi 

Bătrini, 

E brăzdată, în partea de N.- 

V. a cătunului Rîncezi, de mun- 

tele Leurdeanul cu plaiul Stănila ; 
în partea de N., se află muntele Po- 

sada cu ramurile Zamora și vir- 

ful Chiciura; în. partea de S. a 

comunei este muntele Mierla ; iar 

prin centru, plaiul Nucșoara, nu- 

mit și Cărpenișul, care. se întin- 

de de la N. spre S.prin mijlo- 

cul comunei, pe care o desparte 

la E. de căt. Nucșoara şi la V. de 

Rincezi şi care este plantat în 

cea mai mare parte cu livezi de 

pruni, meri, nuci, cireși, etc. Mun. - 

ţii Virful- Mierlei, Leurdeanul, 

Posada, cu ramurile sale: Zamo- 

ra și Chiciura, sunt acoperiţi cu 

mici tufișuri de pădure şi ser- 

vesc, în timpul verei, pentru pă- 

şunarea.. vitelor.
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E udată de piraiele Nucşoara 
şi Rincezi, care se impreună la 

“locul, numit Gura-Rîncezilor și 
intră: în com. Ogretinul. 

Se mărginește la N. cu munții 
Posada și Leurdeanul, la E. cu 
moşia Zeletinul și com. Star- 

- Chiojdul, la S, cu com. Poseşti 
- și munţii Viîrful-Mierlei și la -V. 

cu com. Ogretinul. 

Rîncezi, sa, făcînd parte din com. 

Tur. cu același nume, pl. Telea- 

jenul, jud. Prahova. 

Rincezi, moșie şi pădure ale sta- 
tului, jud. Prahova, pl. Teleaje- 

nul, com. Rîncezi, pendinte de 

mănăstirea Cotroceni. Moșia pe 

- periodul 1886—1896 s'a arendat 
“cu 3100 lei anual. Pădurea are 

250 hect. și e formată din tru- 

purile Plopișul (125 hect.) și 

“Pietrele-Infierate (125. hect.). 

Rîncezi, gîr/ă, jud. Prahova, iz- 

voreşte din muntele Leurdeanul, 
de la poalele pădurei Purcăreţul, 

curge de la N. la S. prin com. 

Rîncezi, pl. Teleajenul, şi, la lo- 

cul. numit Gura-Rîncezilor, se 

” unește cu piriul Nucșoara, cu 

care se varsă în girla Ogretinul. 

Rindunica, « cătun, jud. Vlașca. 
Vezi Băţcoveni.. 

Riînghileşti, cop. zur., în partea 

de S.E. a plășei Stefănești, jud. 

Botoșani. Se întinde pe dealuri 

- ce se prelungesc de ambele părţi 

ale piriului Corogea. pănă . în 

“ riurile Prutul şi Jijia. 

E formată din. satele: Boro- 

-“seni, Călărași, Ciornoha, Dur- 

- neșşti-Mitropoliei, Odaia-Ringhi- 

lești,. Berza, Ilişeni,. Rînghilești 

şi Santa-Maria, 

“ Teritoriul com. este format 

:" din dealuri înalte, podize întinse 
și văi. -înguste, 

Suprafaţa com.. este de 97 66 

66940. Alarele Dicţionar Geografie, Vol. V, 
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hect., din care 4636 hect. ale 

proprietarilor, 3700 hect. ale lo- 
cuitorilor și 1430 hect. ale sta- 

- tului, cu o populație de 729 fa- 
milii, sai 3407 suflete. 

Are 3 biserici, deservite: de 

3 preoţi și 6 cintăreți; 3 şcoli 

mixte, conduse de 3 învățători 
şi frecuentate de 150 băcţi și 

20 fete; 6 circiumi; 21 comer- 

cianți şi 26 meseriași. 

Locuitorii posedă: 2081 boi 
și vaci, 635 cai, GI61 oi, 955 

porci, 164 capre, 2 bivoli şi 458 

stupi cu albine. 

In com. sunt 13 iazuri; 2 

mori de apă la iazuri și 1 moară 
cu aburi. : 

Rudgetul e de 14937 lei la 

venituri şi de 11100 lei, so b,, 

la cheltueli, - E 

Ringhileșşti, sa/, în jud. Botoşani, 

situat pe coastă de deal şi îm- 
prejurul unui iaz, pe o vale care 

„se deschide spre valea Corogea 

şi a Prutului în partea de V. 

a com, Rînghilești, pl. Ștefănești. 

Moșia are o întindere de 3245 
hect. și o populaţie de 147 fa- 

milii, sai 664 suflete, din care 

"216 contribuabili. Pe moșie sunt 

satele Ringhilești, Odaia. „Ringhi- 
lești și Jlișeni. 

Agricultura se face aici sis- 

- tematic. Moșia care poate servi 

de model, e înzestrată cu 8 îa- 

zuri bine îngrijite, cu 2 mori 
“de apă şi 1 de aburi la Ilișeni, 

care produce mari cantităţi de 

făină de grîii pentru comerciii; 

iar pe moșie, şi în satele Odaia- 

Ringhilești și Ilişeni, sunt con- 

struite magazii, șuri, șoproane, 

grajduri, ateliere de fierărie, ro- 

tărie și lemnărie, - pentru ex- 
" ploatațiunea agricolă. : 

Pe virful dealului: Ciornohal 
“se află o -pădure. de stejar, de 

II5 hect. 

Aici este reședința primăriei 
i com. Rînghilești. 

Ringoaia, piriz, 

  Ripa-Fetei, “pisc, în jud. Mușcel, 

RÎPA-FETEI 

Are o școală mixtă, condusă 

de un învățător și frecuentată 
de 36 elevi; 1 biserică de zid, 

în centrul satului, deservită de 

1 preot și 2 cîntăreți. - 
Vite: 740 vite mari cornute, 

236 cai, 2770 oi, .50 capre, '10 

bivoli și 890 mascuri..:. ...: 

Stupi cu albine 192. 

viii, izvorește! din | 

partea de N. a com. Dumești, . 
pl. Fundurile, jud. Vasluiii, udă 

com. și, în mijlocul satului Du- 

mești-Mari, se: varsă în rîul Biîr- 

ladul, | : 
Valea sa este formată . din 

prelungirea dealului Rîngoaia. 

Rînzăşti, com. rur. şi sat, în jud, 

Tutova, pl. Tirgul, spre E: de 

Birlad, pe malul rîului Prutul. 

Satul formează com. cu acelaşi 

nume cu căt, Golia. î: 

Are o populaţie de ş15 lo- 

cuitori, 135 case și o biserică, 

Teritoriul com. este mlăști- 

nos. Se scoate din bălți mult 

pește și stuh, 

Se cultivă viea pe o suprafață 

de 1725 hect. 

Comerciul se face de 10 per: 
soane. 

Pe teritoriul com. sunt pichete 

pentru paza fruntariilor.- 

"Budg com. este de 3457 lei, 

Ripa, sat, în n jud. Mehedinţi, pl. 

Motrul-d.-s., com. rur. Lupoaia. 

Ripa, suâdivisie a com. Recea, 

pl. Horezul, jud. Vilcea. 

Riîpa, mamire vechie a satului 

Braniștea, jud. Prahova, pl. Fi- i- 

„pesti, com. Haimanalele, 

Ripa, cănmaş, în jud, Mehedinți 

pl. Motrul-d.- -S. com. rur. Jeg 
“jani. a. . „3 

.. e 
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com. Cimpulung, mahalaua Ma- 

lul-d.-s. 

Ripa-lepei, sa, în jud. Bacău, 

pl. Tazlăul-d.-s., com. Slobozia- 

Luncani, situat aproape de Pă- 

durea-lui-lanoli, pe dealul Gri 

goreni. Are o populaţie de :28 

familii, saii 105 suflete. 

_Ripa-Lungă, saţ, în jud. R.-Să- 

rat, plaiul Rimnicul, căt. com. 

Chiojdeni, situat în partea de 

S. a com, la poalele dealului 

Ripa-Lungă, pe piriul Ripa-Lun- 

gă, la 5 kil. de căt. de reședință, 

Chiojdeni-Mari. 

Ripa-Lungă, gea, în jud. R.- 

Sărat, plaiul Rimnicul, comuna 

Chiojdeni, se desface din Dealul. 

Cilnăului, se întinde printre nişte 

mici afluenţi ai piriului Cătăuţul 
şi piriul Ripa-Lungă, brăzdind 

partea de S$. a com. 

Ripa-Lungă, ziriii, în jud. :R.- 
Sărat, plaiul Rimnicul, comuna 

Chiojdeni; izvorește din dealul 

Ripa-Lungă și, după un curs de 

7 kil., se varsă în piriul Cătău- 

țul, in apropiere de căt. Rîpa- 
Lungă. 

Ripa-Tătarului, 7iză, în partea 

de S.-V. a satului Rînceni, pl. 

Prutul, jud. Fălcii, numită ast- 

fel pentru că pe aci era locul 

unde năvăleaii Tătarii în ţară, 
trecînd Prutul, 

Riîpeni, subdivizie a căt. Cernă- 

teşti, com. Cernătești, jud. Bu. 

zăi,. 

Ripile, căzun, al com. Rușiavăţul, 

jud. Buzău, cu 380 locuitori și 

77 case, 

Ripiceni, saț, pe țărmul drept al 

Prutului, în partea de N. a com. 

Movila-Ruptă, pl. Ștefănești, jud.   

Botoșani, cu o suprafaţă de 1718 

hect. şi o populaţie de 153 fa- 

milii, sai 670 suflete. 

Arc o biserică, deservită de 

1 preot şi 2 cîntăreţi; o școală 

mixtă, condusă de 1 învăţător 

şi frecuentată de 66 elevi; 2 

cîrciumi. 

Vite: 410 boi şi vaci, 50 cai, 

3630 oi, 4 capre, 3 bivoli, 84 

porci. 

Riîpile, co. rur., jud. Băcăi, pl. 
Tazlăul-d.-j., așezată în valea Tro- 

tușului. E alcătuită din 7 cătune: 

Borzeşti-Clăcași, Borzeşti-Răzeşi 

sau Crucea-de-Piatră, d'a dreapta 
Trotușului; Slobozia - Mielului, 

în stînga Tazlăului-Mare, aproape 

de confluența lui cu Trotușul; 

Riîpile, reședința, în stinga Tro- 

tușului; Pătrășcani, Motocești 

şi Păltinata, pe piriul Păltinata. 

In condica Liuzilor găsim 

Borzești și Rîpile, răzăşești, iar 

în statistica din 1874 numai 5 

cătune îar Păltinata și Motocești 

lipsesc (Motoceşti erai alipiţi 

la com. Gropile). 
Se mărginește la N. cu com. 

Brătila; la E., cu com. Gro- 

pile; la S$., cu com. Bogdana 

şi la V., cu com. Oneşti. Este 

udată de rîul Trotușul, care se 

împreună aci cu Tazlăul-Mare 

şi se încarcă cu piriul Păltinata 

pe stînga. 

Dealul-Benei și culmea Cior- 

tolomului sunt ridicăturile mai 

însemnate de aci. 

Are o populaţie de 762 fa. 

| milii, saii 2774 suflete; o şcoală 

mixtă, frecuentată de 46 elevi; 

6 biserici, 2 în.Ripile (una “în 

Ripile-d..s. și alta în Riîpile- 

d.-j.) şi cite una în Borzești: 

Clăcași, Borzești - Răzeși, Pă- 

trășcani și Slobozia-Mielului, de- 

servite de 3 preoţi și 9 cintă- 

reţi; 9 circiumi. 

După legea rurală din 1864 

Sai improprietărit 231 locui-   

tori, cu 816 fălci şi 40 prăjini 

pămînt în țarină. 

Teritoriul comunei are o în- 

tindere de 4735 hect. Pădurile 

Pătrășcani,: Slobozia, Răzeşi-Ri- 

pile, ocupă peste 1000 hect. 

Proprietari mari sunt: Du- 

mitru Paraschiv, cu Gr hect. 

pămînt productiv; Alex. D. Pa- 

raschiv, cu 335 hect.; G.E. 

Bogdan ; casa defunctului D.A. 

Hepites. - 

Pămiînturile mai sunt împăr- 

țite între foştii clăcași și vechi 

răzeși. 

Viile sunt pe o întindere de 

186,25 hect. 

Totalul păminturilor de cul- 

tură este de 2532,04 hect. 

Vite: 67 cai, 1404 vite mari 

cornute, 394 porci, 211 capre 

şi 1375 oi. | 
Budgetul com. e la venituri 

de lei 11523, bani 41 şi la chel- 

tueli, de lei 2804, bani 9o. 

Comuna este străbătută de 

calea vecinală Rîpile-Gropile-Ră: 

căciuni și de linia ferată Adjud- 

Tirgul-Ocna. 

Distanţele : la Bucăi, capitala 

districtului, 55 kil.; la Tirgul- 

Ocna, 18 kil.; la com, Gropile, 

S kil.; la com. Onești, 7 kil.; 

la 'com. Bogdana, 12 kil.; la 

com. Brătila, 15 kil. și la com. 

Tirgul-Valea-Rea, reședința plă- 

şei, 24 kil. 

Distanța de la satul Ripile 

pănă la stațiunea drumului-de- 

fier Onești, este numai de 4 

kil., iar satele Borzești și Cru- 

cea-de-Piatră vin pe stinga liniei 

ferate, mai aproape de Oneşti 

"de cit Ripile. Tot pe la aceste 

două cătune trece șoseaua na- 

țională Adjud: Căiuţul- Onești, 

paralelă cu calea ferată. 

Riîpile, saz, jud. Bacăii, pl. Taz- 

lăul-d.-j., compus din secţiile: 

Ripile-d.-s. şi Ripile-d.-., reşe- 

dința com. Ripile, situat pe
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stînga Trotușului, aproape de 
confluența Tazlăului-Mare. 

Este format din trei alte sate, 
care în vechime erai separate: 
Bălăceni, Răuani şi Murceni. 

" Are o populaţie de 320 fa- 
milii, sai 1144 suflete; 2 bi- 

serici, una în Ripile-d.-s., de- 

servită de 1 preot şi 2 cîntă- 
reți, clădită la 1790, şi a doua 
în secţia Rîpile-d.-j., cu 1 cîn- 
tăreț; 1 școală mixtă, frecuen- 
tată de 36 copii; 3 cîrciumi. 

Vite: 15 cat, 545 vite mari 

cornute, 190 porci şi 25 capre. 

Ripile, saz, în jud. Fălciu, pl. 
Podoleni, com. Drănceni, așezat 
între dealuri, spre V. de tir- 
gușorul Drănceni, la ș kil, 

Suprafața teritoriului moșiei 
e de 3000 hect., cu o populaţie 
de 66 familii, sai 260 suflete. 

Are o biserică, fondată de pro- 
prietarul moșiei; 1 moară cu 
vapori. 

„Aici este încă așezarea vechie 
a familiei răposatului om politic 
Mihail Cogălniceanu. - 

Ripile, fost sa, în jurul iazului 
Stroeşti, com. Drăguşeni, jud, 
Suceava, 

Ripile, zzoșie, în jud. Buzău, com. 
Ruşiavăţul, .căt. Ripile. Are 152 
hect., proprictate moșnenească. 

Ripile - Ciorbenilor, /oca/zzate, 

pe moşia Darabani, comuna cu 

același numire, pl. Prutul-d,j., 
jud. Dorohoii, în care s'a des- 

coperit urme de lignit, care după 
analiza chimică fâcută în labo- 
ratoriul din Bucureşti, s'a găsit 

de foarte bună calitate. 

-Rîpile-de-Jos. Veză Riîpile, sal, 
- jud. Bacăă. 

Ripile-de-Sus. Vezi Ripile, sas, 
jud. Bacău,   
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Ripta, sai Slobozia, saz, pe 
moșia cu același nume, . com. 
Hreaţca, pl. Herţa, jud. Doro- 
hoii, cu o populație, de 18 fa- 
“milii, sati 92 suflete, 

Hotarele moșiei sunt cu: Be- 

cești, -Buda și Pasatul. 

Rişca, Vezi Lehnești-Rișca, sat, 
„com. Movila-Ruptă, pl. Ștefă- 
eşti, jud. Botoşani, 

Rișca, mănăstire de călugări, 
în jud. Suceava, com. Bogdă- 
nești, așezată pe malul drept al 
piriului cu același nume, sub 

- poalele munţilor, într'o poziţie 
foarte frumoasă, 

Este zidită în stilul mănăs- 
_tirei Probota și zugrăvită și pe 
„din afară cu tablouri din istoria 
vechiului şi noului testament, 

Pe zidul :bisericei (în partea 
"de S.) sunt două inscripții. D'a- 
supra uşei arhondaricului mare 

se citeşte; 

«La 1540 s'aii zidit biserica Riîşca 

în a doua domnie a lui Petru Rareș- 

Voivod şi opt.odăf; la 1766, Calistru 

Eni Egumen Mănăstirei ati adaos 4 odăi; 

iar la 1$39, în zilele prea sfintului Mi- 
tropolit Kirio-Nirio-Veniamin Costache, 
Isaia, Archimandritul, Egumen Mănăs- 

tirci, ai înoit vdăile' lui Petru Rareș 

Voivod și a lui Calistru Eni și ai făcut 
d'asupra lor 12 odăi și 2 trapezi cu 

beciul lor de dedesubt, un acoperemint 

cu oserdia și cu toată cheltuiala sa; gă- 
tindu-se la 1840, Iulie 20 de zile». 

Iar d'asupra intrărei arhon- 
daricului mic se zice: 

«Întru slava sfintei Treimi s'aii făcut 

aceste 12 chilii din întreg pămînt cu 

temelie de piatră și cu păreți de cără- 
„midă şi cu pivniţă boltită de desubt în 
zilele prea sfintului Mitropolit Veniamin 
Costache cu drept banii mei :de mine 
smeritul Isaia Archimandritu, întru lauda 

” Terarchului Nicolae, patronul mei, că 
slujind cii sfintei Mitropolii 26 ani în 
slujba dicheici” m'aii tras a fi sluga sa 
şi egumen acestei Mănăstiri, spre veci- 
nica mea pomenire am făcut acestea la 
anul 1830». : 

Inăuntru la trapez; pe pere-   
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tele de d'asupra mesci, este un 

tabloii reprezintind familia lui 
Petru Rareș, compusă din Elena 
Doamna, Ștefan şi Petru Voi- 
vod, ținînd biserica sprijinită de 
ei, de sf.- Ierarh Nicolae şi de 
fiii Luxandra și Constantin. 

Sub tabloi stă scris: 

„câceste cadre după cum se văd s'aii 
pa. = d. . scris și s'aii făcut cu cheltucala sfânţici 

sale... Kir-Kirie Arhimandrit i proin 
po egumen sf. Mănăstiri Răşcăi. Anul 1807», 

“În curtea mănăstirei este o 
cișmea cu apă. Mat sunt două 
livezi mari cu pomi roditori, o 
grădină de legume, o florărie ce 
înconjură mănăstirea și un iaz. 
Istoric. — Adevărata dată a 

“ înființărei acestei mănăstiri nu 
este cea de 1540 ce se vede 
d'asupra arhondaricului mare. 

Gr. Ureche în «Letop.», pag. 
210, scrie: 

<lară într'acestaș an 7066, 

(1558) Septembre, pristăvitu-s'aiă 
Macarie, Episcopul de Roman, 

ziditorul și începătorul Mănăs- 
tirei Rișcăi, carele a fost la 

scaunul Romanului 27 ani şi cu 

cînste l-ai îngropat în Mănăs- 
tirea sa. Rîșca ...» 

Deci, nu Petru Rareș, ci Epis- 

copul Macarie este adevăratul 

ziditor şi începător al Mănăs- 
: tirei. Rişca. Aceasta ne-o con- 

firmă şi ne-uitatul Episcop Mel- 
hisedec Cronica Romanului» (I, 
p. 193) şi Pumnul («Mănăstirile 

din Bucovina», p,.. 89), 

De și tot în Letopiseţe citim: 
«După întoarcerea din Ungaria 

(1532) face Petru Vodă Mănăs- 

tirea Rişca (], p. 205';» se vede 

însă că Petru Vodă a restaurat 
Saii a terminat definitiv ceea ce 

Episcopul Macarie începuse. 

La 1569, Anastase I, Episcop 

al Romanului, hărăzește acestei 

mănăstiri satul Bărlești. (Melhi- 

sedec, «Cron. Rom.», |, p. 195). 
„Afară de Bărlești, mănăstirea 

Rişca mai stăpînea următoarele
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moșii: Bogdănești, Rişca, Bo- 

roaia, Hărmănești,. Zamoştea, 

Graşi și viile din dealul Neicueni 

şi de la Cruce, din jud. Putna. 

- Moșşiile Teţcani și Săbăoani 

S'aii ţinut numai în arendă de 

foştii superiori al mănăstirel, 

La -1821, Arhimandritul Isaia 

şi dechiii al Mitropoliei se afla 

“Egumen la Rişca, înlocuind pe 

Arhimandritul Grigorie Crupens- 
: chi, care cumpărase, pe prețul 

de 15000 lei, mănăstirea Rișca 

«cu contractul acel întărit cu 

sfinta pecetea Mitropoliei şi sub- 

„. scris cu însuși iscălitura Preao- 

sfinției-voastre, (Mitropolitului), 

- făcut pe 12 ani și păzit numai 
2 ant». (<Ist. Mitr. Mold. și Suc.», 

165, 198 și 199). 

In același an (1821), mănăs- 

„tirea Rişca fu prădată fără nici 

un motiv de rămăşiţele eteriști- 

-lor (Xenopol, V, p. 499). <Mă- 
„năstirea Rişca, Duminică, s'au 

prădat de 40 de Turci; numa! 

zidul a rămas; pe călugări i-ati 

- legat şi i-au bătut și i-ai pră- 

dat; astă-zi am văzut pe ulii 
straele frate meii Vasile ce 'l-am 

vătaf acolo și straele vătafului 

Pavel şi rochiile nevestei; po- 
" runcă aii dat nimeni să nu cum- 

pere de la Turci; le vezi cu 

ochii și taci» (Scrisoarea Arhim. 

" Isaia din 1824, cătră Paharnicul 

" Costantin, «Ist. Mitr. Moldovei 

-; şi Sucevei», p. 131.) 

In 1826, Arhimandritul Isaia, 

Egumenul Mănăstirei Rișca, se 

judecă cu oamenii” pronumiți 

„ «bogdaprosti» pentru moșia Po- 

pești din obirşia piriului Vasluiul 

(<Uricariul» de T. Codrescu, vol. 
VI, p. 230). 

Rişca, saii Cotul-Rişcăi, saz, pe 
moșia și în com. Bogdănești, 

jud. Suceava, așezat pe ambele 

țărmuri ale piriului Rişca. Are 

o populaţie de 361 familii, sai 

1165 suflete, din cari. 589 băr-   
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baţi şi 576 femei; o biserică de 

lemn, deservită de un preot şi 

2 cîntăreți; o şcoală mixtă, în- 

- fiinţată în. 1876. 
Vatra satului ocupă 150 fâlci. 

Improprietăriți în 1864 sunt: 

22 fruntași, 47 pălmaşi şi 136 

codași, stăpînind 754 fălci. 

Drumuri principale sunt: la 

Bogdănești (1 kil.), la Mănăstirea 

Riîşca (1500 m.) şi la Slătioara” 

(12 kil.). 
Satul Rișca a fost întemeiat 

de robii mănăstire! Rișca. (Vezi 

Pomii-Robului). 

Rişca, zirii, în jud. Suceava, pl. 
Moldova.d-j., format din pi-. 

raicle Druganul și: Pădureţul, ce 

izvorăsc de sub muntele Pădu- 

reţul. Curge mai întiii de la 

V. spre E., străbate satele 

Rişca și Bogdănești, udă com. 

Bogdănești, pe o lungime de 

7—8 kil., şi, după ce a învirtit 

trei mori, trece în com. Boroaia, 

pe care o udă pe o lungime de 4 

kil. Apoi, mai învirtind o moară, 

intră în com. Drăgăneşti, luînd 

” direcţiunea de la N. la S., curge 

"aproape paralel cu Moldova, șer- 
puind prin satele Giuleşti şi 

Pănureşti și pe lîngă Tonţi, 

- printre Şoimăneşti și Săveşti, 

formează “ Cotul-Turcului, învir- 

teşte moara lui Agioglu și după 
7 kil. de șerpuire prin această 

comună, intră în com. Drăgu- 

şeni, unde are un curs de 4 kil. 

şi se aruncă în Moldova. Are 

de tributari din dreapta: Rișcuţa, 

Moişa, Bogdăneasca, Pirlea, Iz- 

vorul, Chilineasa, Saca, Ulia, 

Tirzia, Culeșa, Brustura şi Să- 

rata; iar din stinga: Slătioara, 

Budăcelul, Piriul-Colibei, Piriul. 

Arinului și Runcul-Bornii. 

Conţine pești: păstrăvi, zglă- 

voci, grindele, boișteni, mreane, 

porcușor, zvirlugă și cleni. 

Rişcana, zirii, izvorește de sub   
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culmea dealului, ce uneşte Dea- 

lul-Catelinei cu dealul Hlindru- 

lui, com. Cotnari, pl. Bahluiului, 

jud. Iaşi, curge prin valea „cu 

același nume, trece .pre lingă 

marginea de S. a satului Cot- 

nari, printre dealurile: Ineamă- 

nul, Mindrului şi Sărata, lăsin- 

du-se spre S.-E., și, lingă lunca 

Cirjoaia, se varsă în dreapta 

riului Bahluiul. 

Rîşcani, safţ, în partea de N. a 
com.  Jigălia, pl. Mijlocul, jud. 

Fălciă, situat în fundul unei văi, 

şi avînd o populaţie de 56 fa- 

"milă, sai 274 suflete, 

Are o biserică, făcută la 1750, 

deservită de 1 preot și 2 dascăli. 

Locuitorii sunt răzeși şi se 

ocupă și de cultura viilor. 

Rîşcani, saţ, în partea de N., a 

com. Bercasa, pl. Mijlocul, jud. 

Vasluiă, situat pe Dealul-Rișca- 

nilor, pe o suprafață de 286 

hect., din care 27 hect. pădure, 

şi 149 hect. loc de cultură, 

finaţ, imaș ale proprietăței. Are 

o populație de 15 fam,, saă 78 

suflete. 
Locuitorii posedă: 2 pluguri 

şi 3 care cu boi, 2 căruțe cu 

cai; 16 vite mari cornute, 30 

oi, 3 cai, 9 rimători; 10 stupi. 

Rişca-Mare şi Intre-Rişcuţa, 

culte de munţi, în jud. Suceava, 

com. Bogdănești, a cărei prin- 

cipale piscuri sunt: Crucea-To- 

mii, Gruiul, Piciorul-Lupului și 

Piciorul - Cirlanului.  Acoperită 
de păduri de brad și fag. 

Rîşca-Mare şi Între-Slătioara, 
culme: de munţi, în jud. Suceava, 

com. Bogdănești, avind ca pis- 

curi principale: Bitca- Neagră, 

Lidvul și Capul-Dealului. Imbră- 

cată în păduri. 

Rişcusa, zirii, jud. Suceava, for-
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mat de piraiele Chiţigăile şi Dim- 
boviţa, ce izvorăsc de sub munții 
Chiţigaia-Mare și Pleșul. - După 

un curs-de 4—5 „kil., se arun- 
că în Rîşca... 

Are de tributari din dreapta: 
" Harjulea şi Piriul-Rusului; iar 

din stînga: Răticna, Pîrîul-Toci- 
lei, Vizunoaia, Gruiul şi Crucea. 
„EL udă com: Bogdănești și 

conţine: păstrăvi, boiştenişi g grin- 

. „dele. 

Riîşeşti, com. 'rur.; în partea de 

SE. a-pl. Podoleni, jud. Făl- 

ciă, așezată în valea rîului Prutul, 

“Mărginită la Nicu com. Drăn- 

ceni; la S., -cu com. Duda; la 

" E. cu- Basarabia, despărțită prin 

- „rîul Prutul şi la-V., cu moșiile 

Drănceni şi Ripele: 

Este formată numat din satul 
... Rişeşti, situat: parte pe podișul 

din şesul Prutului și parte pe şes. 
- Suprafaţa teritoriului com. e 

cam de 1000 hect., cuo popu- 

laţie de 260 familii, sati 752 su- 
- flete, : - 

In capătul de N. al satului 

se află biserica,. făcută la anii 

1841—1846, de comisul Costa- 

che Cerchez, fostul proprietar 

“al moșiei. Alăturea cu biserica, 

„este casa: proprietăței;: Ambele 

moșii sunt la' o distanţă de 5oo 

: metri în jos'de movila Ribiea. 
Astă-zi, proprietatea moşiei 

este a d-lui Teodor Cerchez. 

In sat se află o-şcoală, con- 
- dusă de un învățător. 

„In partea de E. a satului se 
: află pădure, pe malul Prutului, 

jar în partea de V,, pe deal, viea 
proprietății. . 

„ Locuitorii . posedă: 600 .. vite 

mari cornute, 120 cai, 600 oi 

„Şi 400 porci. 

Rişeşti, sat. Vezi Rişești, com. 
rur., jud. Fălciă. 

Rişnarul, Fost sat, jud. Prahova, 

Rişniţele, :ezer, 

Riîşnova, pante,   
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care s'a desfiinţat, împreună cu 

satele Stefănoaia, Cioricești și 

Chira, care ai format com. Ghi- 
roveni, din pl Filipești, 

Riîşniţa; saz, în partea de N.-V. 

» com. Laza, pl. Racova, j. Vas: 

"-luiii, situat pe coasta dealului 

Rîșniţa, cu o populaţie de 40: 

familii, saă 227 suflete. 

jud. “ Brăila, : în 
partea de S-E. a comunei Gro- 

peni, între privalul Dobrota: și 

„“Xezerul Ulmul; comunică la N. cu 

jezerul Babalicul,-prin privalul 
Scheauca. 

Rişnova, age minerale, la Poiana- 

Pietroasa, în jud. Prahova, com. 

Predealul, pe valea Rîșnova, 1050 

“m. d'asupra Mării, aproape'de 

„gara Predealul, pe proprietatea 

M. S. Regelui și Eforiei Spita- 
lelor Civile din Bucureşti. 

- Conţin sare, iodur de natriiă 

şi foarte puţin carbonat de calce. 
" Instalaţiuni sistematice. ncexis- 

tind, se fac băi într'o piscină. 
Ai fost descoperite îi în. 1859 

„de Dr. Davila. 

Rișnovei (Valea), za7e, izvoreşte 

de la limita jud. Prahova, cu jud. 

Dimboviţa, trece pe la poalele 

munților Rișnova și Şipotul și 

„se varsă în riul Prahoviţa, pe 

malul drept, din sus de Azuga. 

jud. Prahova, 
„înalt de 1218 m. de asupra 

nivelului Mării.Negre, situat la 

„extremitatea jud. Prahova spre 
: jud. Dimboviţa. 

| Acest munte, împreună cu 

Piscul-lui-Cumpăt,  Dutca, Clă- 

bucetul-Taurului şi Dosul-Cer- 

„_bului, a fost vîndut la 1821 
de Biv-vel logofăt Chrisoscolei, 
doamnei D. Sachelarie. 

„La anul 1844, Baronul Chris: 
„todor Sachelarie, . proprietarul   
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“prin : moștenire al munţilor. cum: 

„păraţi de doamna Sachelarie de 

- la Biv-vel logofăt Chrisoscoleii, 

- Tăsînd în urma morţei sale mari 

- datorii, acești. munți. i-a cum- 

părat marele Ban . Alexandru 
„ Filipescu. 

Astă-zi se stăpăneşte de M. 

„S. Regele Carol I, prin actul 

„de cumpărătoare de la 15 Au: 

: gust 1882. A fost vindut de 
„„d- N. Creţulescu pe preţul de 

400000 ei,. împreună cu Sorica, 

Dutea, Cumpătul, Jepil-Mari și 

- Jepii-Mici. D-l Creţulescu îi moş- 

tenise de la fratele săi Scarlat, 

iar acesta îi poseda prin cum- 

părătoare de la familia Filipești- 
lor. 

La 1846, muntele Rișnova, 

care pe atunci se numea și Pro- 
vița, a fost măsurat de inginerul 

Gheorghe Fischtum, trimis de 
marele Postelnic Ion Al. Fili- 

pescu:, 

Ritul-Porcului, deal, cu pădure, 

- în partea de N. a com. Bazga, pl. 

Podoleni, jud. Fălciii. Depe valea 

din partea. dreaptă, curge piriul 

cu acelaşi nume şi din cea stîngă 
piriul Fundul-Bohotinului. 

Riul, câfuu, al com, Boziorul, jud. 

Buzăii, cu 97 locuitori și 20 case. 

Riul, cătun, făcînd parte din com. 

- Poenari, plain Novaci, jud. Gorj, 

situat la: S. de riul Galbenul 
(Baia-de-Fer),' pe şes. : 

Are o populaţie de 30 familii, 

sai 97 suflete romîni moșneni, 
şi o biserică, 

Comunicaţia în cătun se face 
prin șoseaua judeţeană T..Jiului- 

Ciuperceni-Vilcea, care o traver: 

sează. 

Rîul-Alb, comp. rur., jud. Dim- 

boviţa, plaiul Dimboviţa - Ialo- 

miţa, situată spre N. de Tirgo. 

viște, pe valea pîriului Riul-Alb
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și între dealurile Giurcul și Ia- 

covul. Are o populaţie de 1098 

locuitori ; o biserică ; o şcoală; 

trei mori de apă. 

Locuitorii, şi mai cu seamă 

femeile, se ocupă cu industria 

domestică, făcînd tot felul de 

costume :naționale. 

Se vecineşte la E. cu com. 

Runcul, la V.. cu Bărbulețul, la 

N. cu com. Brebul și la S. 

cu com. Pietrari și Cucuteni, căt. 

Vilcana-d.-s., despărțindu-se de 
toate prin păduri, dealuri şi 

văi și unindu-se cu Bărbuleţul și 

Pietrari prin şoseaua comunală, 

iar cu cele-l'alte, prin poteci și 

drumuri neşoseluite. 

Locuitorii posedă multe ca- 

pete de vite: boi, vaci, cai, 

capre şi porci, precum şi livezi 

cu pruni. 

Riul-Alb, pîr?i, care izvoreşte 

de sub muntele Brebul, jud. Dim- 
bovița, curge prin com. Riîul- 
Alb și Pietrari, pe lingă com. 
Izvoarele şi se varsă în Dimbo- 

viţa, în dreptul com. Priboiul. 

Afluenții săi sunt: Valea-Tisei, 

Valea-Bărbulețului și Valea-Run- 
cului, ce curg prin raionul com. 
Bărbuleţul ; pîrîul Burlănești, ce 
curge prin raionul com. Voi- 
nești. 

Riul-Ciinenilor, 7îz, jud. Vilcea, 
"afluent al Oltului. Izvoreşte din 
muntele Robul, curge de la V. 
spre E., printr'o vale mult mai 
largă ca a Rîului-Vadului și se 
varsă în Oltul, pe ţărmul drept, 
din sus de com. Ciineni. De la 
origină și pănă aproape de Cii- 
neni, valea sa e îngustă şi a- 
dincă ; iar de la Cîineni, are o 
lărgime de la 200—300 metri. 

Albia de asemenea la origină 
este îngustă; iar aproape de 
Cîineni are o lărgime: de 60 m. 
Fundul conţine pietriş mare. Lăr- 
gimea apei e de 2 m.; adincimea,   
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de 0",20. Peste acest riii, aproa- 

pe de Ciineni, este un pod de 

piatră, lung de 40 m. 

Riul-Doamnei, foastă plasă, în 

jud. Mușcel, care coprindea pe 

la începutul secolului al XVIII-lea 

toate comunele de la Domnești 

pănă la Mărăcineni. 

Rîul-Şes, picher de graniță, în 

jud. Mehedinți, plaiul Cloșani. 

Riîul-Vadului, ssdivizie. a com, 

Ciineni, plaiul Cozia, jud. Vil- 

cea, la 7 kil. de Ciineni, 

Riîul- Vadului, vară, jud. Vilcea, 

pl. Cozia, com. Ciineni, cu un 

edificii frumos, posedind şi un 

biuroii telegrafo-poștal. S'a în- 

ființat la 1 lanuarie 1860. Ve- 

nitul pe 1896—97: Gr1rr5 lei, 

10 bani. De la Rîul-Vadului și 

pănă la trecătoarea Scăunelele, 

trecătoarea cea mai apropiată, 

sunt 12 kil. Pe aci trece calea 

naţională și calea ferată în Ardeal. 

Riul-Vadului (Turnul-Roşu), 
trecătoare, însemnată din punc: 

tul de vedere istoric și cea mai 

adincă, avînd de la 3—400 m., 

în fundul căreia se rostogolesc 

apele Oltului, jud, Vilcea. 
Romanii fortificaseră această 

trecătoare, de unde și vechia 

sa denumire de Poarta-Traiană. 

In timpul luptelor dintre Turci, 

Unguri şi Romini, avu o mare 

„importanță. Ungurii bătură aci 

pe Turci în anii 1442 şi 1493. 

In anul 1849, pe aci întrară 

trupele ruseşti în Transilvania 

sub comanda generalului Liiders, 

care voi să taie linia de retra- 

gere a Ungurilor și tot pe aci 

acest general bătut de Bem 

trebui să se retragă repede în 

mijlocul ernei şi într'o noapte 

îngrozitoare, ducînd cu sine nu- 

meroase familii romîne din Si- 
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biiii, care fugeaii de impilările 

Ungurilor. 

Prin această trecătoare trece 

şoseaua, care plecînd de la Sla- 

tina, merge la Drăgășani, Rîm- 

nicul, Cîineni, Riul-Vadului și 

ajunge la Sibiiu. La Ciineni, a- 

ceastă şosea se întilneşte cu alta, 
care, pornind din Pitești, trece 
prin Curtea-de-Argeș, Tigveni, 

Sălătrucul, Titeşti şi ajunge la 

com. Ciineni, după țărmul sting 
al Oltului. 

In Transilvania, la ro kil. de 

frontieră, această trecătoare este 

fortificată. 

La Riul - Vadului începe un 
„lung şi -strîmt defileii, care se 
termină aproape de Rîmnicul- 
Vilcea și are o lungime de 56 

kil. şi o lărgime de la 100 m. 
pănă la 1 kil. | 

In vechime, fortificația acestui 
debuşeii consista dintr'un turn 

de cărămidă care a făcut săi 
se dea numele de trecătoarea 

Turnul-Roșu. 

Pe aci trece acum și calea fe- 

rată R. - Vălcei-Frontiera-Sibiiii, 

cu stația finală, lîngă frontieră, 
Cîineni. 

Riul-Vadului, 7îă, în jud. Vil- 
cea, afluent al Oltului. Izvoreşte 

din muntele Virful-Mare, Curge 
de la V. spre E. printr'o vale 

îngustă şi se varsă în Olt, pe 

țărmul drept, aproape de vama 

cu același nume. Acest afluent 

al Oltului formează frontiera, în 

această parte a țărei, la vărsa- 

rea sa în Olt. Lărgimea albiei 
este de 20 m. Fundul săii con- 

ține pietriș mare. Un pod de 

piatră, lung de 18 m., înlesnește 

comunicația între Rîmnicul şi 

Sibiiul. Acest râ se mai numeşte 
şi Vodul. Are o lungime de 40 
kil. 

Riureni, cătun, în jud. Vilcea, 

pl. Ocolul, com. urb. Ocnele-
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Mari. . In cîmpia -Riurenilor se 
face bilciul Rîurâni (v. a. n.), 
care ţine de la 25 August pănă 
la 8 Șeptembrie în fie-care an. 

Are o biserică zidită la 1747. 

Riureni, /oca/itate, în jud. Vilcea, 
cunoscută dincolo de limitele 
jud. și chiar ale Țărei, prin im- 
portantul bilcii ce se ţine în 
fie-care an aci la Sf. Maria mi- 
că (8 Septembre). 

" Cade la 6 kil. spre S. de 
Rimnic. | A 

Bilciul de la Riureni era de 
„o importanță comercială însem- 
_nată în vremurile de demult. 

Dificultatea, comunicaţiunilor, 
mulțimea mănăstirilor și orașe- 
lor de a doua mînă ca Drăgă- 
Șani, Ocnele-Mari, Horezul, Cur. 

„.tea-de-Argeș şi altele, contribu- 
iau la prosperitatea acestui bilciă. 

Mânăstirile, orașele, proprie- 

tari şi boerii din judeţele limi- 
trofe, se aprovizionai de la Rîu- 

reni cu cele trebuincioase pen- 

tru gospodăria lor.- 

Bilciul Riureni s'a înființat 
pe la 1636, pe timpul lui Ma- 
tei Basarab, de neguțători mă- 
mulari; mai înainte n'avea loc 
stabil. Din acest timp a început 
să fie stabilit aci, | 

Bilciul se ținea înaintea mă- 
năstirei Govora, la 15 August, 
fiind hramul bisericei. S'a ţinur 
în vechime și pe locul unde 
este Ocniţa, 

Riureni, szație de dr.-def., jud. 
Vilcea, pl. Ocolul, com. Ocnele- 
Mari, cătunul Riureni, pe linia R.- 
Vilcea-Ciineni: (frontieră), . pusă 
în circulaţie în anul 1gor. Se 
află între sțaţiile R.-Vilcea (6 kil.) 
și Govora (6 kil.). 

Riureni-Noi. Vezi. Chiricuţa, pl. 
Negoești, jud. Ilfov. 

Rîurile, plasă, în jud. Mușcel,   
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contopită cu pl. Argeşelul de la 
1 Aprilie 1882, și avind reșe- 
dința în com. Stilpeni. 

Această plasă coprindea par- 
„tea din centru și V, a jude- 
ului, 

Se mărginește la N: cu plaiul 
Nucșoara, de care se desparte 
printr'o linie aproape orizon- 
tală, începînd din jud. Argeș, și 
:mergînd pe la S$. de comunele: 
Petroșani, Bădești, Aninoasa și 
Capul-Piscului, şi terminîndu-se 
la S. de Schitul-Goleşti; la V. și 
S$. cu jud. Argeș, printr'o linie 
ce trece pe la V. de comunele 
Retevoeşti, Jupănești, „Micești, 

" Ciumești și Mărăcineni; la E., 
cu pl. Argeșelul, de care se 
desparte prin riul Doamna, și 
prin diferite : muchii de dea. 
luri şi văi, coprinse între co- 
munele Piscani și Mioveni, Ți- 
țeşti și Davidești, Livezeni și 
Voroveni, Stilpeni și Birzești, 
Rădeşti şi Vultureşti, Drăghiciul 
şi Hirtieșşti, 

Are forma unui poligon ne- 
regulat, cu locuri aci -șese, aci 
brăzdate cu dealuri acoperite 

cu păduri și pomi roditori, 
Se compune din 62 sate, care 

„formează 21 comune rurale: 

Băjești, Bălilești, Ciumeşti, Co- 
șești,  Dirmonești, Drăghiciul, 
Golești, Jupînești, Leicești, Li- 

„_vezeni, Mărăcineni, Micești, Mi- 

hăești, Piscani, Purcăreni, Ră- . 

deşti, Retevoești, Stilpeni, Ţi- 

țești, Valea-Popei și Vlădești. 

Plasa Riurile, pănă la începu- 

tul secolului al XVIII-lea, se îm- 

părţea în pl. Riul-Doamnei, care 

„ coprindea comunele de la Dom: 
nești pănă la Mărăcineni şi pl. 
Bratia-Bughea, care coprindea 

„comunele de la Aninoasa pănă 
la Băjești şi de aci în sus pănă 
la Poenari, împreună cu Go- 
deni, Furnicoși şi „Capul-Pis- 

cului. 
Este udată. de multe rîuri,   

RÎURILE (PLASA) 

gârle și gârlițe. Principalele sunt: 
Riul Doamna, care udă comu- 

nele: Retevoeşti, Leicești, Co- 

șeşti, Dirmonești, Jupînești, Pis- 

cani, Purcăreni și Mărăcineni ; 

rîul Bratia, care udă comunele: 

Vlădești, Golești, Bălilești şi Bă- 

jeşti; . Rîul-Tirgului, care . udă 

partea de E. a plășei, trecînd 

prin. comunele: Mihăeşti, Ră- 
deşti, Stilpeni și Livezeni. 

Are o populație de 12473 
„suflete. 

Dealurile plășei sunt însem- 

nate prin ..bogatele livezi de 
pruni. | 

Căile de: comunicaţie, care 
străbat pl. Riurile, de la S. spre 
N. sunt: calea naţională Pi- 

teşti-Cîmpulung-Frontieră, care 
trece prin comunele: Mărăci- 

neni, Piscani, Livezeni, Stil- 

peni, Rădeşti, Valea-Popei, Mi- 

hăești, etc.; calea. ferată Go. 

leşti - Cîmpulung,-. care merge 

aproape paralel cu șoseaua na- 

țională și se opreşte, în această 

plasă, la gările: Gropeni, Ciu- 
mești, Clucereasa, Stilpeni, Mi- 

hăești și Furnicoşi; calea, care 

pleacă din Piscani, din șoseaua 

națională și merge pe malul 

drept al riului Doamna, trecînd 

prin comunele Dirmoneşti, Co- 

sești, Leiceşti, Retevoești, etc.; 

„Şoseaua, care pleacă din Purcă- 

reni, din şoseaua națională şi 

merge pe malul drept al rîului 

Doamna, trecînd prin: com. Ju- 

pînești și unindu-se cu calea ce 

pleacă de la Piscani, între co- 
munele Leicești și Retevoeşti; 

Șoseaua care pleacă din com. Bă- 

jeşti, trece prin comunele: Bă- 

lilești, Golești, Vlădești, etc,, 

pe malul drept al riului Bra- 

tia. . 

In plășile unite Argeșelul- 

Riurile sunt 35 școale mixțe și 
1 școală de cătun, frecuentate 

de 1871 copii (1899—900). 
In. pl. Rîurile: singură sunt



RÎUȘORUL 

37 biserici, deservite de 41 pre- 

-oţi și 36 dascăli. 

Riuşorul, rii, jud. Muşcel, izvo: 

reşte din: muntele Păpușa, com. 

“ Rucărul, trece prin .Rucărul, 

unde - malurile sale sunt bine 

asigurate în contra înecurilor 

şi” din jos de comună se varsă 

în riul Dimboviţa. 

Riuşorul, zîriz, jud. Mușcel, com. 

Lerești, plaiul Dimboviţa, izvo: 

rește dintre . munţii Iezerul și 

“Tăriţoasa, şi se varsă în Riul- 

Tirgului, pe partea dreaptă. 

Roaba, sa, jud. Dolj, pl. Jiul- 

d.-j., com. Căciulăteşti, cu o po- 
pulație de 2095 suflete. 

In: sat “sunt 2 biserici (mă- 

năstiri), schitul Roaba-Vechii, 

fondat la 1834, şi schitul Roaba- 

Noi, fondat la 1855 de Pahonie 

Robu Ieromonahul. " 

Roaba, moșie, jud. Dolj; pl. Jiul- 

d.-1., com: Căciulătești,. în care 

statul. are a q-a parte. Venit 

anual 59846 lei. 

Are pădure și cete de moș: 
neni pe dinsa. 

Roaba-Not, schiț, jud. Dolj, pl. 

" Jiul-d.-j., com. Căciulăteşti, fon- 

- dat la 1885 de Pahonie Robu 

Teremonahul, în satul Roaba. 

Roaba-Vechiti, schi, jud. Dolj, 
pl. Jiul-d.-j., com. Căciulătești, 
fondat la 1834. 

Roata- Cătunul, corni. rur., jud. 

Vlaşca, situată pe valea Drim- 

““ bovnicul, la 66 kil. de Giurgiii, 

și la 11 kil. de Obedeni, reșe- 

dinţa pl. Glavaciocul-Neajlovul. 

Are o populaţie de 758 su- 

flete; o şcoală. mixtă, frecuen- 

tată de 42 copii. 

Roata-de-]Jos, com. rur.,. jud. 

» cuitori; 

  

Vlașca, pl. Neajlovul, compusă 

“din cătunele: Roata-d.-j. şi 
Zgaia, situată pe valea Drim- 

bovnicului, în jos de Roata- 

Cătunului. 
cureşti de 33 kil.; de Giurgiu, 

“de 63 kil. şi de Obedeni,-reşe 

dinţa plășei Glavaciocul- „Neajlo- 

vul, de 11 Ri. 
„Are o populaţie de 733. 1o- 

o școală mixtă; o bi- 

serică, deservită de un preot 
şi un dascăl, finînd, de parohia 

Sadina. 

Prin comună trec Valea-Drim- 

bovnicului şi valea :Glodeni,:ce 

vine din proprietatea Roata-d.-s. 

“Pe apa Drimbovnicului :se -află 
o moară de apă. 

Roata-de-Jos, cătun, pendinte de 
com. cu același nume, pl. Neaj: 

lovul, jud. Vlașca, situat pe stin- 

ga apei Drîmbovnicul, cam sub 

mal. - tă 
"Are o suprafaţă de 1486 hect. 

S'a dat la 122 locuitori, împro- 

prietăriţi. după legea rurală din 

1864, o suprafață de 331 hect 
Aci sunt școala, biserica și 

primăria. 

Roata- Ursoaia- Faţa, pădurt 

particulare, supuse regimului sil- 

vic, pe moşia. Piriieni-d„s., pl. 

Mijlocul, jud, Vilcea, - 

Robăneşti- -de-Jos, cătun, a com, 

Robănești-d.-s., pl. Olteţul-Ol- 

-tul-d.-s., jud. Romanați, situat 

lîngă 'Tesluiul,-pe malul drept. 
Are 60 familii și o biserică, cu 

hramul Inălţarea (1740), deser- 

vită de i preot şi 2 -cîntăreți, 

Robăneşti-de-Sus, com. rur.; în 

S.-V. pl. Olteţul-Oltul-d..s., jud. 

Romanați, formată din satele: 

Robăneşti-d.-s., în care: e.pri- 

măria, Robănești-d..j., și Bojoiul, 

situată pe malul drept al riu- 

lui Tesluiul, la 7. kil: spre S$. 

Depărtarea de Bu-. 

"S., pe .rîul Buzăul, 

 noaiti; 
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de Balş și-la 23 kil., spre N.- 

Vu: de Caracal. 

Are o populaţie de 735 lo: 

“ cuitori; 2 biserici, una, cu hra- 

"mul Inălţarea (1881), în Bobă- 
neşti, și cea-l'altă, cu hramul A- 

„ dormirea Maicii Domnului (1810), 

în: 'Bojoiul, deservite de 2 preoți 

„și 3 cîntăreți; “5 -cîrciumi. 

- Locuitorii posedă: 560 vite 

“mari cornute, 1569 vite: "mici Și 

114 porci. - - 

Robescu, lac, în jud. -R.-Sărat, 

pl. Marginea-d.-s.,: 'com. Voeti- 

nul, format din ploi și de're- 

vărsările piriului - Coţatcul, : în 
partea de E., comunicînd cu 

Liacul-Negru, din com. Bălești. 
: 

Robeşti, con. rur., în jud. Bu- 

zăui, plaiul Pirscovul, situată pe 

malul“ stîng al' rîului Buzăul, la 

"30 kil: de oraşul Buzăul. - 

Limita sa, la N., începe din 

Valea-Purcarului, urcă“ pe: dru- 

mul 'Trestienilor : (hotar între 

„cătunul Oleșeşti și: Runcul), pe 

care merge pănă în izvorul-Ara- : 

bagiul; la E., se* lasă: pe .iz- 

vorul: Arabagiul și merge pe el 

pănă în albia rîului: Buzăul; la 

- urcă pe 

albia sa, pănă: la Părul-Mari- 

la: V;, urcă din Părul. 

Marinoaiei -la Părul-cu-Preces- 

-tânie, trece pe la Roschila și 

- coboară în Valea-Purcarului. 

E formată din -cătunele: Rc- 

bești, Runcul și Stănileşti, cu 

"o populaţie” de 630 locuitori. 

Are 2 biserici, deservite de 

“1 preot și 2: cîntăreţi.-Catedrala 

-e cea-cu hramul Nașterea Maicii 

* Domnului, 

Vite: 74: boi, 59 vacă, 12vi- 

ței, 8 cal, 5.iepe; 5 minji, 600 

oi și 140 porci. 

Suprafaţa com. -e de 630 hect., 

din care.186.hect, arabile, 13 

hect. pădure, 95 hect. fineață, 

:83 hect. izlaz, 80 .hect. livezi,



ROBEŞTI 

27 hect. vie și 144 hect. sterp, 
Proprietăţi mai însemnate sunt: 
Robești, Oleșeasca - Robești şi 
Pirscovul-d.-j., ale cetelor de moş. 
neni Robeşti, Runceni și Pălcăj, 

Terenul e accidentat și pro- 
pri ori-cărei culturi. 

Căi de comunicaţie sunt : şo- 
seaua Mărăcineni-Rușiavățul, un 
vad peste riul Buzăul şi dru- 
mul Tircovului. 

Robeşti, con. rur., jud. Vilcea, 
plaiul Cozia, compusă din 2 că- 
tune: Robeșşti și Sărăcinești. 

E situată pe malul drept al 
Oltului, pe culmea dealului Ghim- 
purosul, la 53 kil. de capitala 
jud. și la 35 kil. dea plaiului. 

Are o populaţie de 381 lo- 

cuitori; 2 biserici, una de zid 

în căt. Robeşti, construită la 

1817, de răposatul ctitor, văta- 
ful Constantin Robescu, și cu 
ajutorul locuitorilor, cea-'altă 
în căt. Sărăcinești, reparată la | 
1858, de boerul Măciuceanu și 

alții; o școală mixtă. 

Locuitorii posedă: 30 cai, 59 

boi, 100 vaci și 1700 capreși oi. 

Pe valea Robești, în raionul 

com., sunt 3 mori de măcinat 

şi 1 herăstrăii; iar pe valea Să. 
răcinești, o moară. 

Locuitorii sunt moșneni. De 

această comună aparţin munții: 

Robul, Danul, Murgașul, Rigla, 

Prislopul şi Gorganele. Cei d'in- 
tiiii trei sunt situaţi în partea 
de S.-V. a comunei, iar cei din 

urmă, în partea de N.-V. In a- 

cești munţi se fabrică brinză. 
Parte din ci se arendează și parte 

se opresc pentru vitele locuito- 
rilor. 

In căt. Sărăcinești se văd ruine 
de ziduri vechi şi urme de bi- 
serici. S'a găsit un. picior de 
preastol de piatră, care s'a a- 
şezat în biserica de la Robești 
şi niște săgeți, cu forma dacică. 
Pe valea satului, în partea stingă, 

65240. Jlarele Dicţionar ticografic. Vol, Y. 
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la locul numit Comori, se afiă 
multă piatră de var, 

Vatra satului ocupă 40 hect., 
iar întreaga com., 1250 hect. 

Prin com. trece șoseaua na- 
țională care unește punctele 
R.-Vilcea cu Sibiiul, străbătind 
comunele : Bujoreni, Bogdănești, 
Călimăneşti, Brezoiul, Călinești, 
Robești și Ciineni, ultima co- 
mună la frontieră. 

Veniturile comunei se urcă 
la 2000 lei anual. 

E brăzdată de dealurile: Ghim- 
purosul, Zăpodioarele, Dealul- 
Negru, Dealul-Viei, Piscul-Ba- 
lota și Măgura, şi udată de văile: 
Robești, Sărăcinești și Siliştea. 
Locurile din jurul comunei Ro- 
beşti sunt: Poeniţa și Ostrovul 
la N., Lunca-Robeștilor și Os- 
trovul-d.-j., în centru, lîngă Olt, 
Cimpul-Sărăcineştilor şi Bolo- 
vanul, la S. 

Se mărginește: la E., cu ju- 
dețul Argeș, de care se des- 
parte prin riul Oltul; la V., cu 
munții Murgașul; la N., cu co- 
muna Ciineni; şi la S., cu co- 
muna Călinești, 

Robeşti, căfun de reședință, al 
com. Robești, jud. Buzăi, cu 

260 locuitori și 64 case. 

Robeşti, saz, făcînd parte din 
com. rur. cu același nume, pl. 
Cozia, jud. Vilcea, situat pe. 
valea Robești, în dreapta rîului 
Oltul, și pe șoseaua naţională 
Rîul- Vadului, 

Are o populaţie de şo familii; 
o biserică, cu hramul Sf, Mi- 
hail și Gavril, cu următoarea 
inscripție : 

Întărirea celor ce nădăjduesc spre tine, 
întăreşte Doamne biserica ta care a! cîş- 
tigat-o cu scump sîngele tăti. 

Această sfintă biserică s'a început a 
se zidi din temelie de repausatul robul 
lut Dumnezeii, vătaful Constantin sin An- 
ghel Robescu, în anul 1777 şi s'a ter. 
minat și sfințit în 1517, Iulie 18. 

  

  

ROBOAIA 

Robeşti, ma/ala, în com. rur. 
Menţi-din-Faţă, pl. Motrul-d.-j., 
jud. Mehedinţi. 

Robeşti, zirii, ce izvorește din 
munții com, Paltinul, jud. Putna, 
și se varsă în Zăbala. 

Robeşti, za/e, jud. Vilcea, plaiul 
Cozia. Izvorește din muntele 
Murgașul, desparte muntele Ri- 

gla dt Prislopul și Gorganele, 
trece prin com. Robești, şi se 

varsă spre E,, în rîul Oltul. 

Roboaia, sa, făcînd parte din 
com. rur. Rușătești, jud. și pl. 

Argeșul. Are o populație de 
140 familii. Aci se află schitul 
Roboaia. 

Roboaia, sa, făcînd parte din 
com. rur. Berislăvești, jud. Ar- 

geș, pl. Loviștea. Are o popu- 

laţie de 68 familii; o biserică 
cu hramul Sf. loan, deservită 

de 1 preot și 1 cîntăreț, și în- 

treținută de Eforia Spitalelor 
Civile din Bucureşti. 

Roboaia, schiţ, cu hramul Buna: 

Vestire, jud. și pl. Argeșul, si- 
tuat pe valea Roboaiei, care se 

varsă în Vilsana, la 2 ore, cu 

trăsura, de Curtea-de-Argeș. 

Această mănăstire s'a înte- 

meiat de. Sava Liveru Mușat 

și era cu totul independentă, 

neatirnînd de nici o altă mă- 
năstire din țară sai din străină- 

tate, Pe la 1843, fiind cu totul 
ruinată, s'a rezidit de către E.- 
piscopia de Argeș, căreia ser- 
vea de metoh. Biserica se află 
în bună stare, și este deservită 
de 2 preoți, 1 cîntăreț și 1 pa- 

racliser. În urma secularizării 

averilor mănăstirești, schitul Ro- 

boaia se întreţine de stat. 

Aci se află, după cum arată 

d. Slavici, una din cele mai 
mari şi mai interesante colecții 

33
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de cărți vechi şi manuscripte 

rominești, 

Robul, Zraz, al Borcii, în insula 
Balta, jud. Ialomiţa,. pl. Ialo- 

mița-Balta; pleacă din Borcea, 

din dreptul satului Vlădeni, cur- 

ge spre N., între braţul Borcea 

şi Săltava, și se varsă. iărăși 

în Borcea, în dreptul satului 

Chioara. 
4? 

Robul, mante, situat în partea 

de S.-V, a com..Robeşti, plaiul 

Cozia, jud. Vilcea, în care se 

fabrică brînză, 

Robul, zise, jud. Vilcea, pe cul- 
“ mea Veveriţa, situat la S. de 
muntele Virful-Mare. Din el se 

ramifică : Culmea-Brezoilor, între 

riul Pușcoiul şi Brezoiul, 'avîind 

ca .piscuri: muntele Murgașul și 

Muntele-lui-Popovici. 

Robul (Muntele-), păzure par- 

ticulară, jud. Vilcea, plaiul Co- 

zia, com. Robești, cu o supra: 

faţă aproximativ de 400 hect., 
Supusă regimului silvic. 

Roca, subdivisie a com, rur. Mar- 

ga, plaiul Cerna, jud. Mehedinţi. 

Rociul, com. rur. şi sat, pe apa 

Drimbovnicul, jud. Argeș, pl. 

Gălășești, la 16 kil. de com. 

rur. Costești, reședința sub-pre- 

fecturei, şi la 42 kil. de Pitești, 

Are o populaţie de 170 fa- 

milii, saii 6:10 suflete; o. bise- 

rică, cu hramul Înălțarea Dom- 

nului, deservită de 1 preot şi 

1 cintăreț; o școală mixtă. 

Vite: 400 boi și vaci, 30 cai, 

700 ol şi 200 rimători. 

Prin com. trece șoseaua jn- 

dețeană Piteşti-Giurgiă. 

Rociul cu trupul Stanislăvean- 

ca, moşie, jud. Argeș, pl. Gă- 

lăşești, com. Rociul, proprietatea   
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Eforiei Spitalelor Civile din Bu- 

curești, pendinte de schitul Be- 

rislăvești. Are o intindere de 

2741 pog., din care 1062 pog. 

pădure. 

Rocşoreni, con. rur. şi satț, în jud. 

Mehedinţi, pl. Motrul-d.-j., la 41 

kil. de orașul Turnul-Severin. Se 

mărginește la N., cu com. Greci; 

la E., cu com. Greci și Bălțați; 

la S., cu com. Adunaţi-Teiului; 

iar la V., cu com. Plopi. 

Este situată pe vale. Satul for. 

mează comună cu satul Varadia 

saii Putinciul, avind o populaţie 

de 900 locuitori, și 180 case. 

Locuitorii posedă: 42 pluguri, 

So care cu boi, S căruțe cu cai; 

460 vite mari cornute, 30 cai, 

500 oi și 460 rimători ; 20 stupi. 

Are o biserică, deservită de 

I preot și 2 cîntăreţi; o școală, 

mixtă, condusă de 1 învățător, 

frecuentată de 67 elevi. 

Budgetul com. e la venituri 

de 1063 lei, şi la cheltueli, de 

481 lei, 

Dealuri şi văi mai principale în 

această comună sunt: Dealul-Co- 

corului cu Valea-Cocorului, Cîm.- 

pia-Nucului și Valea-Nucului. In 

partea de E, se află pădurea 

Cerchezelor, proprietatea statu- 

lui, Valea - Roşiorii, cu Valea- 

Băii şi a Lupului, iar la S,, 

dealul Brigleasa, cu . valea Bri- 
gleasa. 

Roeşti, com. rur., jud. Vilcea, 

pl. Cerna-d.-j., compusă din 2 

cătune: Roești şi Ciocilteiul, cu 

multe subdivizii, situată pe rîu- 

rile Peșteana și Cernișoara, la 38 

kil. de capitala județului şi la 
34 kil. de a plăşci, 

Are o populaţie de 1276 lo- 

cuitori; 3 biserici, 2 în Roești 

şi 1 în Ciocilteiii, 

O parte din locuitorii, pe lingă ! 

agricultură, se ocupă cu dul- | 

gheria și rotăria. Fi posedă: 10 ! 
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cai, 180 boi, 250 vaci, 30 capre 

ŞI 100 oi. 

Locuitorii sunt moșneni. 12 
Saii împroprietărit la 1864 pe 

moșiile d-lor Em. şi 1. Cernă- 

tescu, și 7 pea d-lor Diaconești, 

dindu-li-se 75 hect. pămint, 

In raionul comunei se văd 

niște ruine, în formă de cetate, 

unde se zice că aii locuit Dacii. 

Comuna se întinde pe o su- 
prafaţă de 1750 hect., cu izlaz 

cu tot. | 

Veniturile comunei se urcă 

la 1934 lei și cheltuelile, la 1630 
lei anual. 

E brăzdată de dealurile: Cer- 
na, Peșşteana și Luncavăţul și 

udată de văile: Riioasa, Por- 

„cului, Manasul, Negraia, Peş- 

teana și Cernișoara. 

Roeşti, sa/, făcînd parte din com. 

rur. cu acelaşi nume, pl. Cerna- 

d.-s., jud. Vilcea. Are o po- 
pulație de 662 locuitori şi 2 bi- 

serici. 

Rogina, figure, în jud. Iaşi, pl. 
Stavnicul, com. Mogoșşești; parte 

este proprietatea statului şi parte 

particulară. 

„Rogina, pâîriă, format între pă- 

durile Hărpășeşti și Popești, pl. 

Cîrligătura, jud. Iași; serveşte 

şi de hotar între aceste două 

moşii și se varsă în iazul Fan- 

dolica, 

' Rogna, sat, în jud. Roman, pl. 

Fundul, com. Bătrîneşti, spre 

V. de satul Bătrîneşti şi la 2 kil. 

de el, pe piriul Glodeni. Are o 

populație de 3zo familii. 

Rogoaza, sai Bujorul, ziriă, 

izvoreste .din partea de N. a 

com. Oţeleni, pl. Mijlocul, jud. 
Fălciii, din pădure, despre hota: 

rul com. Hoceni; curge prin mij- 

locul comunei Oţeleni, unde for-



ROGOAZA 

mează iazurile de pe valea Ro- 
goaza: Botezatului, Dahore, Dră- 

gunoiul şi Cotacul saii Horja, 
după care, unindu-se din jos de 
sat, cu piraiele Burghelea și 

Saca, trece în com Deleni, sub 

numele de Bujorul; aici primeşte 
Pirîul - Fîntinelor şi, de la sa- 

tul Talaba, ia numirea de piîriul 

Talaba şi se varsă în dreapta 
Elanului. 

Rogoaza, sa/, făcînd parte din 

com. rur. Corbasca, pl. Zeleti- 

nul, jud. Tecuciii. E așezat pe 

valea cu acelaşi nume, pe malul 

sting al Siretului, la 2 kil. de 

reşedinţa com., spre S. 

Are o populație de 44 fa- 
milii, sai 166 suflete. 

Teritoriul căt. este de 707 

hect. Locuitorii sunt parte îm- 
proprietăriți, parte răzeși, şi stă. 

pănesc 153 hect., iar d-l1D. Si- 

mionescu, 5şI hect. | 

Lîngă sat, la V., se află un 

pod de vase peste Siret. 

Rogoaza, zirîă, jud. Tecucii, iz- 

voreşte din punctul numit Ta- 

băra-Țiganilor, sub numele de 

Neagotă, trece prin partea de 

S. a comunei Corbasca, udind 

satele Fofaza și Rogoaza, pri- 

mește pe stinga piriul Corbasca 

şi piriul Zăpodia şi se varsă 

în Siret, în partea de V. a sa- 
tului Rogoaza. 

Rogoazele, ra; (prival), în jud. 

Ialomiţa, pl. Ialomița-Balta, com. 

Găiţa, în insula Balta ; curge din 

Dunăre în 'brațul Săltava-d.j. 

Rogoazele, proprietate a statului, 

în jud. Ialomiţa, pl. Ialomiţa- 

Balta, com. Fundul-Crăsani ; for- 

mează cu moșia Grindul un trup, 

cu numele de Grindul-Rogoazele. 

Rogoazele, fădure, în insula Bal- 

ta, jud. Ialomiţa, pl. Ialomiţa-   
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Balta, com. Găiţa ; are 200 hect. 
populate cu salcie și 'plop. 

Rogoazele, zădure, jud. Bacăiă, 
pl. Tazlăuld.-j., de pe teritoriul 

„com, Brătila. 

Rogojanca și Valea-Nucetu- 
lui, trupuri de moşii ale statului, 
jud. Prahova, pl. Teleajenul, 
com, Riîncezi, pendinţi de bise- 

rica Sf. Ion din București. 

Rogojelul, câfuu, al com. Roşia, 

s 

pl. Jiului, jud. Gorj, situat parte 
pe deal, parte pe vale şi la N.-V. 
comunei, 

Are o suprafață de 1037 hect., 
din care 487 hect. pădure, -70 

hect. izlaz și vatra satului, 35 

hect. fineţe și 445 hect.. ara- 

bile. 

Are o populație de 87 fami- 

lii, sai 368 suflete; 1 biserică 

“de lemn, fâcută de locuitori în 

1750, deservită de 1 preot și 

1 cîntăreț; 2 cîrciumi, 

Locuitorii posedă: şo pluguri, 

76 care cu boi, 6 căruțe cu cai; 

290 vite mari cornute, 30 cai, 

100 porci și 182 oi şi capre. 

Cominicaţia în cătun se face 
prin drumuri ordinare. 

Rogojelul, vaze, în căt. Rogo- 
jelul, com. Roșia, pl. Jiului, jud. 

Gorj; începe de la N., din capul 

„cătunului şi merge spre S$,, de 

se termină în culmea com. Te- 

mişani, care parte este așezată 

pe această vale; pe aci merge 

şi matca piriiașului Rogojelul, 

această vale e formată de Dealul- 
Roșu. 

„Rogojelul, vaz, în jud. Gorj, 

plaiul Vulcan, com. Virtopul; 

pleacă din această com., de la 

N. spre S$., pe o întindere de ş 

kil., pănă în hotarul jud. Mehe- 

dinți; are la V. dealul Chivă- 

darul, iar la E. Dealul-Roșu.   
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Rogojeni, com. 7ur., în jud, 
Covurluii, pl. Horincea, așezată 

pe malul Prutului, la 70 kil. de . 
Galaţi. Se mărginește la N. cu 
jud. Tutova prin com. Blăgești, 
spre V. și Cirja, spre E.; la 
S$., cu com. Oancea; la E., cu 
Prutul și la V., cu Cavadinești. 

Apele ce o udă sunt: riul 
Prutul, pîriul Horincea, piri- 

iașul Oarba (Chirileşti), lacul 
Sovirca, precum şi alte bălți 

mai mici, formate de vărsăturile 

Prutului. E formată din trei 

cătune : Rogojeni (reședința), 
Chirilești și Vădeni, cu o popu- 

laţie de 574 familii, saii 2299 
suflete, 

Suprafața com. e' de 9438 

hect., din care 3718 arabile, 4290 

„păduri, 371 hect. 80 arii ' imaș, 

"228 hect. 80 arii fineţe, 211 vii, 

20 grădinării și 143 livezi și 

vetrele satelor. 

Statul posedă 1601 hect., 60 

“arii, în moşia Vădeni. Propri- 

etatea mare particulară este re- 

prezintată prin moșiile Rogojeni 
şi Chirilești, ale moștenitorilor 

defunctului Alexandru Calimah, 

"în întindere de 5750 hect. (din 

care peste 4000 hect. pădure); 

iar sătenii posedă 1801 hect., 80 

arii, - ” - 

Locuitorii din com. Rogojeni 

“sunt foști clăcași împroprietăriți 
în 1864; iar în Vădeni sunt în- 

surăţei împroprietăriți la 1880, 

Locuitorii posedă: 2 mașini 

de treerat și 300 pluguri, 1198 

boi, 481 vaci, 170 'viţei, 150 

mînzați, 150 mînzate, 7 tauri, 

"56 armăsari, 60 cai, 140 iepe. 

Are 3 biserici: Sf. Voevozi, 

în Rogojeni, vechie, de vălătuci, 

Sf. Spiridon în Chirilești, şi Sf. 

Pantelimon'-și Sf. Voevozi în 

Vădeni. 

Sunt 3 școale mixte, în Ro- 
gojeni, frecuentată cu 66 elevi, în 

Chirileşti, frecuentată de 42 co- 

pii, şi în Vădeni, cu 40 elevi.
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Veniturile comunei se ridică 

la 9875 lei, iar cheltuelile, Ja 

8798 lei. 

Pe teritoriul comunei trece 

pe 'o întindere de 3 kil. calea 

judeţeană ce merge la Fălciu. 

Din satul Rogojeni pănă la ca- 

lea judeţeană e șosea petruită, 
în întindere de un kil. 

Rogojeni, sat, şi reședința com. 

cu același nume, pl. Horincea, 

jud. Covurluiii, pe malul Pru- 

tului. Are o populație de 843 
suflete, o biserică şi o şcoală. 

Rogojeni, căzun, făcînd parte din 
com. Petrești-d..s., pl. Amara- 

dia, jud. Gorj, aşezat pe dealul 

din partea dreaptă a Gilortului. 

Are o suprafață cam de 30 

hect., cu o populaţie de 10 fa- 
milii, saă 35 suflete. 

Locuitorii sunt moșneni. EI 

posedă: 6 pluguri, 6 care cu 

boi, 1 căruță cu câi; 55 vite. 

mari cornute, 86 oi, 10 capre, 

35 rimători şi 4 cai. 

Comunicaţia în cătun se face 

prin drumuri neşoseluite, care o 

leagă la N.-E. cu comuna de 
reşedinţă. | 

Rogojeni-Chirileşti, szoșie par- 
ticulară, de 5750 hect., în com. 

Rogojeni, pl. Horincea, jud. Co- 
vurluiii. 

Rogojina, com. rur., în partea 
» de S. a com. Vierşani, pl. Gi- 

lortul, jud. Gorj, situată pe va- 
lea Gilortului. 

Are o suprafață cam de 403 
hect., cu o populaţie de 456 fa- 
milii, saă 490 suflete. 

Are 1 biserică, fondată în 
1888, deservită de 1 preot și 1 
cintăreţ, 

Locuitorii posedă: 36 pluguri, 
42 care cu boi, 2 căruțe cu cai, 
175 vite mari cornute, 208 oi, 
72 capre, 118 rimători și 12 cai,   
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Budgetul com. e la venituri de 

980 lei, 50 bani, iar la cheltu- 

eli de 918 lei, 89 bani. ” 
Teritoriul comunei este udat 

de riul Gilortul, care curge prin 

mijlocul ei, de la N. la S. 

Comunicaţia în Rogojina se 

face prin şoseaua comunală, care 

o pune în legătură la N. cu Vier- 

șani, iar la S. cu Andreești, 

Rogojina, va/e, care se formează 

pe teritoriul com. Ursoaia, pl. 

Mijlocul, jud. Olt, curge de la 

N. spre S., formînd hotar între 

com. Timpeni, Icoana și Florul 

şi apol trece pe teritoriul com. 

Şerbănești-d.-s. şi Şerbăneşti- 
d.-j., și se varsă în Dorofeiul, 

la N. de com. Şerbănești-d.-j., 
pl. Şerbănești. 

Rogojina, vale, în parte de E. 

a com. Mărgineni, pl. Cerna- 

d.-j., jud. Vilcea. Izvoreşte din 

dealul Drăganul și se varsă în 
rîul Beica, 

Rogova, com. rur., în jud, Me- 

hedinţi, pl. Blahniţa, la 24 kil. 

de orașul Turnul-Severin. 

Este formată dintr'un singur 

sat, aşezat pe un loc șes pe 

marginea piîriului Blahniţa. 

Are o populaţie de g9oo lo- 

cuitori; o biserică, deservită de 

I preot și 1 cintăreţ; o școală 
mixtă, frecuentată de, 53 elevi; 

2 cîrciumi. 

Locuitori! posedă: 46 pluguri, 
81 care cu boi, 7 căruțe cu cai, 
740 vite mari cornute, 24 cai, 
800 oi și 540 rimători, 65 stupi. 
Prin această comună trece şo- 
seaua “Turnul - Severin-Hinova- 
Rogova-Corlățelul precum şi şo- 
seaua Broscari-Rogova-Pătulele, 

Budgetul comunei e la veni- 
turi de 3820 lei, iar la cheltueli, 

de 3218 lei. 

Deal mai principal în com. este 
Dealul-Rogovei, plantat cu vii.   
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Comuna e udată de apa Blah- 

niței care are pe dinsa mori de 

măcinat. 

Rogozi (Dealul-Rogozii), sa4, 

cu 30 locuitori, fâcind parte din 

com. rur. Samara, jud. Argeş, 
pl. Piteşti. 

Rogozul, fost sat separat, în pl. Ia- 

lomița-Balta, jud. Ialomiţa. A- 

cum unit, formează partea de 

N. a satului Fundul-Crăsani. 

Rogozul, sat, în jud. R.-Sărat, 

pl. Marginea- d.-s., com. Slo- 

bozia, spre V. de cătunul de 

reşedinţă, pe piriul Rogozul. 

Rogozul, schiț, în jud. R.-Sărat, 

pl. Marginea-d.-s., com. Slo- 

bozia, la 2 ore de orașul Rim- 

nicul-Sărat, fondat în anul 1825 

de către Constantin Ghimulea 

(Robescu) și Maria C. Ghimulea, 

soția sa. 

Inainte vreme, fusese aci o 

biserică de lemn, locuită de pă- 

rinți Ruși, — de unde şi numele 

de Poiana-Rușilor, dat poienei 

ce înconjoară schitul. 

Intre obiectele vechi ale acestui 

schit, mai preţioase sunt: un 

hrisov, dat de Grigore Ghica 

Voevod, în anul 1828, Fevruarie 

15, prin care înzestrează schitul 

cu 6 scutelnici, 6 poslușnici, re- 

cunoscind mănăstirei dreptul 

de a primi pe fie-care an cite 

30 bolovani de sare din salinele 

Slănicului, 

Rogozul, /ac, în jud. R.-Sărat, 

pl. Marginea-d..s., com. Slobozia, 

lingă schitul Rogozul, format de 
piriul cu același nume. 

Rogozul, fruf de moşie, în jud. 

Ialomița, pl. Cimpului; formează 

moșia Broșteni-Vechi— Rogozul. 

Rogozul, japșe, jud. Brăila, uneşte
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iezerul Baba. Alecu cu japșa 
Cămniţa în ostrovul Iazului, 

Rogozul, zii, jud. Prahova, 
pi. Teleajenul, com. Măneciul-Un- 

gureni, izvorește de sub muntele 

Bobul-Mic, curge de la N.-V. 

către SE. şi se varsă în riul 

Teleajenul, pe malul drept. 

Rogozul, zirii, în jud. R..Sărat, 
pl. Marginea-d.s., com. Slobozia, 

izvorește din Dealul-Trăistenilor, 

udă cătunul Rogozul și schitul: 
Rogozul, unde formează o baltă 

și se varsă în piriul Slobozia. 

Rogozul-Vărăţii, pădure, de fag, 
stejar și jugastru, în jud. R.-Să-. 
rat, pl. Marginea-d.-s., com. Slo- 

bozia, lingă schitul Rogozul, 1015 

hect., din care 15 hect. ale 

statului. 

Rogozului (Piscul-), zise, în 

partea de N. a com. Star-Chioj-. 
dul, plaiul 'Teleajenul, jud. Pra. 

“hova. Se întinde de la N. la S. 

şi servește locuitorilor pentru 

arătură. : 

Rojiştea, com. rur., jud. Dolj, 

pl. Jiul-d.-j., situată la 29 kil. 

de Craiova şi la 17 kil. de re- 
şedinţa plășei Căciulătești, 

Situată pe costișa unui deal 
ce vine din com. limitrofă, Bra- 

tovoești, și se întinde de la N. 

la S., cuprinzînd rîpele: Ripa- 

Tomei, Rîpa-Roşie, Riîpa -Bel- 

cineanu și Ripa-Vijoaele, între- 
rupte de 4 mici văi. 

Se învecineşte la E. cu com. 

Apele-Vii; la V., cu rîul Jiul, 
care o desparte de com. Foi- 
şorul ; la N., cu com. Bratovoeşti 

și la S., cu com. Murta. 

Este udată de mici piriiașe 

care izvoresc din ripele: Rîpa- 

Tomei, Ripa-Roşie, Rîpa:Belci- 

neanu şi Ripa-Vijoaele. Aceste 
izvoare, afară de Vijoaele din   
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tipa cu același nume care se 
găsesc în partea de S. a com, 

„se unesc între ele și cu piriul 
numit al-Morii, ce. vine de la 

- N din com, Adunaţi-de-Gior- 
- mane, satul Bratovoești şi curge 

spre S:, pe partea joasă și de 
V. a com., matca Jiului, şi se 
varsă în balta Strâmba, la punc- 
tul numit Capacul-lui-Trică. 

Bălți : Strimba, Metiţa, Lunga, 
Trestina, Jieţul și Ochiul pe 
moşia Madona-Dudu, şi avînd 
toate o întindere de 35 pog.; 
Balta-Boului, Girla-Iţelor, Balta- 

cu-Sălciile,  Balta-Folei și Gil- 

dăul-Morii, pe moşia numită Ro- 

jiştea, 

Are o populație de 806 su- 

flete; o biserică, cu hramul Sf, 

Nicolae, deservită de 1 preot 
şi 1 cîatăreț; o şcoală mixtă, 

frecuentată de 27 copii; 4 cir- 

ciumi. 

Vite: 400 vite mari cornute, 
17 cai, 180 oi, 24 capre și 36 

porci. 

După legea rurală din 1864 
sunt 129 locuitori împămiînteniţi. 

Are o suprafață de. 975!p 
pog., din care 49! pog. ocu- 
pâte de vatra comunei, 

In com. sunt 2 moșii: Ro- 

jiştea, a familiei Paianu şi alta, 

care aparține bisericei Madona 

Dudu din Craiova. Ambele ai 

cîte 5240 pog. arabile şi aduc 
un venit-de 32000 lei. Păduri 

sunt 2, de 307 hect. fie-care, 

compuse din aluni și jugaștri 
mai cu seamă, 

Calea judeţeană Craiova-Be- 
chet străbate com. Mai e o cale 
naturală ce duce la com. Apele- 
Vii și care are 6 kil. r0o m. 

Roma, cătun, al com. Clătina, jud. 

Buzăii, cu 40 locuitori și 11 case; 

se alipește de căt. Tronari. 

“Roma, moșie, în jud. Buzăă, com. 

Cătina, căt. Roma, proprietatea   
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moşnenilor Izbășoi și Garoflide; 
are 90 hect., din care 35 ara. 
bile, 40 fineaţă, apoi pădurea 

- Tronari-Roma. 

Roma, /l/aii, în partea de E. a 
com. Star-Chiojdul, pl. Teleaje- 
nul, jud. Prahova, pe care se 
află pădure și izlaz, 

O tradiţiune în privința acestui 
plaiii este cea următoare: «Pe 
cînd Tătarii stăpîneaii aceste lo- 
curi, ai venit peste dinșii niște 
oameni foarte răi, numiţi Ro- 
mani, care i-aii alungat și s'a 
stabilit aci, şi în com. Chiojdul- 
din-Bisca, județul Buzăă». De 
sigur că Romanii, despre care 
se zice că ai invadat aci, 

sunt Țigani lăeţi, cari 'și dau 
numele și azi de Romani, Rimi, 

ctc., veniți aci sub diferiți con- 

ducători, din Transilvania, și 

formînd diferite cete de moșneni, 

din care cea mai însemnată a 

fost Sitilești, . din Transilvania. 

Pănă azi, fie-care ceată de 

moșneni poartă brii cu colori 
distinctive de alte cete. 

Roman, jude/, situat în regiunea 

șeasă, în partea de N. a Ţărei, 

în Moldova, pe ambele maluri 

ale riului Siretul, și înconjurat 

de judeţele: Suceava, Iaşi, Vas- 

luiul, Tutova, Bacăul şi Neamţu, 

Oraşul Roman este capitala 
acestui judeţ. 

Se mărginește la N. cu jud. 
Suceava, de care se: desparte, 
începînd de la V. către E, prin 
riul Moldova, însă numai pe o 
foarte mică distanţă şi apoi prin 
o linie convențională, ce începe 
din malul acestui rii, la N. de 
satul Tupilați, şi merge spre E., 
ridicindu-se puțin către N., pănă 
în malul rîului Siretul, la S. de 
satul Cozmești (jud. Suceava); 
de aici urmează puţin spre N,, 
Vr'o 400 m,., cursul riului Sire- 
tul, de -unde se desparte iarăși
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prin o linie convenţională, trasă 

din malul riului Siretul, cam la 

1 kil. N. de satul Volintireşti, 

spre E. și pănă la N.-E. de sa- 

tul Criveşti. La S. se hotăreşte 

cu jud. Bacăi și Tutova (cu a- 

cest din urmă numai pe o mică 

distanță), de care se desparte 

prin o linie convenţională, care 

începe din dreptul satului Leţ- 
cana (jud. Bacăă), cam la 1 

kil. spre N. de acest sat, și mer- 

ge spre E., pe la S. de satul 

Galbeni, pănă în riul Siretul, cam 

3 kil. spre S. de satul Cotul: 

Grosului; de aici urmează spre 

S., pănă în dreptul satului Ur- 

soaia, cam la 3 kil. de riul Si- 

retul, de unde, o linie conven- 

țională trasi spre E., pe la S. 

de satele Ursoaia, Alexandri, 

Ciuturești și Poiana-Humei, se 

termină la S-E. de acest din 

urmă sat, Intre satele Ciutu- 

reşti şi Poiana-Humci, jud. Ro- 

man se limitează cu jud. Tu- 

tova. La V. de jud. Neamţu se se- 

pară. prin o linie convenţională, 

ce merge de la N., din dreptul 

satului Tupilați, spre S., pănă 

la N. de satul Leţca (jud. Ba- 

căii). Această linie convenţio- 

nală urmează, în cca mai mare 

parte, culmea dealurilor din par- 

tea de V.a jud. Roman, ale că- 

ror piscuri mai înalte, de la N. 

la S., sunt: Chicera, Cetăţuia, 

Corhana, Dealul-Câlinei, Dea- 

lul-lui- Stan, Dealul-Mocanilor, 

Dealul-lui- Vodă, Movila- Goro- 

nului, Dealul-Țuţcanilor, Oretea 
şi Valea-Rea. 

La E., de jud. Iaşi se separă 

prin o linie convenţională, ce 

începe de la N.-E. de satul Cri- 

veşti, și duce de la N. la S. pănă 

la E. de satul Hindrești, şi de 

aici se îndreaptă spre E., pănă 

aproape de satul Nistra. La N.. 

E. de Nistra, se limitează cu 

jud. Vasluiiă, de care se desparte 

prin o linie convențională, dusă   
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de la N. spre S$., pănă la S. de 

satul Boatca și apoi de aici pu- 
ţin pria valea pirîului Girbovăţul, 

de unde apoi către S., urmează 

culmea dealurilor, prin codri în- 

tinși pănă la N. de satul Fun- 

dul-Tutovei (jud. Tutova). 

Lungimea cea mai mare a 

acestui județ este acea socotită 

de la N. de satul Volintirești 

şi pănă la S. de satul Ursoaica, 

de 55 kil., iar lățimea cea mai 

"mare a lui este între satele Vă- 

leni și Vadul-Vejei. 

Suprafaţa acestui județ este 

de 165772 hect. 

Teritoriul jud. Roman se poate 

împărți în două părți: partea 

din dreapta riului Siretul, a- 

aproape toată plană, şi partea din 

stînga acelui riii, mai deluroasă. 

Culmile de dealuri, cele mai 

principale care străbat jud. Ro- 

man, sunt: 

I. Culmea Dealul-Mărului-Go- 

lani, cea mai înaltă, situată în 

stînga rîului Siretul, în partea 
de E. a judeţului. Virfurile cele 

mai înalte din această culme 

sunt: Todireni, Vlădnicelele, Buz- 

dugi, Mănăstirea, Chicera, Pis- 

cul-Rusului, Ghida, Zimbrul, Că- 

pățina, Stan, Dealul-Mărului, Po- 

ganul, Golani, Tabăra, Chiliile, 

Muncelul, Fundul-Șiştarului și 

Poiana-Humei. Din ea se desfac 

și alte culmi secundare, din care 

cele mai principale sunt: Poiana: 

Humei, Fundul-Șiștarului, Cul- 

mea - Goronului, a -Giurgenilor, 

a-Holmului, Creţoaia, a-Taberei 

şi a-Brâteștilor. Aceste 3 culmi 

secundare se termină în valea 

rîului Birladul. 

2. Culmea de V. care nu 

este alt-ceva de cît ultima terasă 

despre E. a munților, ce separă 

basinul Bistriţei de al Moldovei. 

Această culme se continuă prin 

partea de V. a județului, de la 

N. la S., avind următoarele vir- 

furi mai înalte: Chicera, Cetă-   

ROMAN (JUDEŢ) 

țuia, Corhana, Dealul- Călinei, 

Stan, Dealul-Mocanilor, Dealul- 

Movila, Goronul, Dealul-Țuţca- 

nilor, Oretea și Valea-Rea. 

Această culme nu lasă nici 

o ramură către E, în interiorul 

judeţului. 

3. Culmea-Muncelului, carevine 

din jud. Suceava și care nu este 

de cît ultimele ramificațiuni a 

munților dintre Moldova și Si- 
retul, | 

Șesurile cele mai principale 

din acest judeţ sunt: 

Șesul Moldova, sai mai bine 

Platoul Moldovei, șesul Cirli- 

gilor și al-Scheei. 

Văile cele mai mari din jud. 

Roman, sunt următoarele: 

- Valea-Siretului, prin care curge 

riul Siretul, şi, care străbate 

acest jud. de la N. la S.; Valea- 

Moldovei, în care curge riul 

Moldova ; Valea-Birladului, prin 

"care curge riul Birladul; Valea- 

Neagră, prin care curge pîriul 

Valea-Neugră, și ' Valea-Albuei, 

prin care curge piriul Albuia. 
Ape: 
I. Siretul, care curge de la 

N. la S. prin mijlocul județului 

“ udindu-l în toată întinderea sa. 

EI intră în acest județ puţin 

mai la N. de satul Volintireşti și 

iese la S$. de satul Ursoaia. — 

Acest rii primeşte în sine pe 

dreapta, în coprinsuljud. Roman, 

începînd de la N. spre S.: pi- 

riul Draga, pirîul Luţca, încărcat 

pe dreapta cu piraiele Ciorgul 

și Berendiș, riul Moldova, încăr. 

cat pe dreapta cu piraiele Va. 

lea-Albă şi Moreanca, iar pe 

stinga cu piriul Ciurlicul, piriul 

Valea-Neagră, încărcat pe dreap- 

ta cu piriul Brănişteni, unit cu 

pirial Poarca şi acesta cu piriul 

Puiul, -piriul Turbata (care se 

varsă în riul Siretul, pe teritoriul 

jud. Bacăii), încărcat pe dreapta 

cu piraiele Bahna și Galbeni. 

Pe stinga, riul Siretul primeşte:
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pîriul Țiganca, mărit pe stinga 
cu piriul Caracaș, Piriul-Morii, 
Pirîul-Stircei, pîriul Albuia, mă- 
rit pe dreapta cu pîriul Buhoanca 

şi pe stinga cu Piriul-Velniței 
şi Poenele-Oncei, mărit cu piîriul 
Pricopul în care se: varsă pi- 
raiele Stăniţa și Călugăriţa, pi. 

riul Vulpășești (Șagna), mărit pe 
dreapta cu Piriul Lincani, piriul 
Petrosul, mărit pe dreapta cu 

Piriul-Velniţei şi Rîmnicul, pîriul 
Brăteasca, mărit pe dreapta cu 
piraiele Averești, Lingurari și 

David, piriul Ciolac, mărit pe 

dreapta cu Piriul- Bălușeştilor, 
pîriul Corhana, piriul Glodeni, 
mărit pe dreapta, cu piîriul Val- 

ceiele, piriul Creţoaia, mărit pe 

dreapta cu piriul Răcea și -pe 
stinga cu piriul Poenele și pîrîul 

„Sasa. | 

2. Birladul, care curge de la 

E. şi udă partea de S.V. a 

județului, pe o intindere aproape 
de 20 kil. şi iese din acest ju- 

de, pe la E. de tirguşorul Bă. 

cești. — Primeşte în' sine, în 

cuprinsul judeţului, începînd de 

„la izvor, piraiele Giurgeni, Ciu- 

bota-Roșie, Săcăluşul, Valea-lui- 

Ene, Trestiana, Mărmureni, Bo- 

zianca, Crăieasca (Toinar), for- 

mată din piriul Chisălița adaus pe 

stinga cu piriul Fodorul și din 

piriul Zimbrul, pîriul Gîrbovăţul, 
pe stinga, piîrîul Goronul, Pi- 

riul-Şipotului, Pirîul-Ocei, pîriul 

“Pustieta și piriul Brăbușa, pe 
dreapta. 

Agricultura ocupă întîiul loc 

printre ocupaţiunele locuitorilor 
acestui județ. 

Cantitatea griului ce se sea- 

mănă în acest județ, în raport 

_cu suprafaţa și cu cultura celor- 
_Palte cereale, precum și calita- 

tea lui superioară ai făcut să 

“se dea ca marcă a judeţului trei 
„spice de griă. 

„Pădurile acoperă aproape toată 
- marginea de V. şi cea de E, a   
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judeţului precum şi culmea Dea. 

lului-Mărului-Golani cu toate ra- 
mificațiunile ei. Statul posedă în 

acest județ 5655,90 hect. pă- 
dure, 

Viea se cultivă la Porcești, 
Hociungi, Bahna, Brăleşti şi Cîr- 

ligi. Cartoafele, la Săbăoani, Hă- 
lăucești, Agiudeni şi Sămășeni. 

Se lucrează tîmplăria în satul 
Tupilați, rotăria în satele Văleni, 
Pustieta, Corneiul, Valea -lui- 

Ene, Băcești, Boghicea, Slobo- 

zia, Sagna și Todireni ; căruţăria 

ordinară în satele Iugani și Hă- 

lăucești; linguri, coveţe, fuse, în 

satele Păltinişul, Solca, Veja.- 

Lingurari, Vulpăseşti, Ghideon, 

Nistra şi Vadul-Vejei; juguri în 

satul Vadul; dogăria în tirgușorul 

Băcești ; olăria în satele Munce- 

lul-d.-s., Izvorul, Linsești, lucșa, 

Oţeleni, Mănăstirea, Chicera, 

Hiîndrești și Dulcești ; fierăria în 

Fundul-Ocei; fringhieria în sa- 

tele Mărmureni şi Galbeni; co- 

jocăria în satele Liţca și Ghi- 

răești; mangalul în satul Bun- 

shi; rogojinele la. Dulcești și 

țesăturile de lină mai mult în 

satul Bahna. 

Se. fabrică spirtul în 3 fabrici 

(velniţi): la Dulcești, la Poenile 

d.-j. și la Vovriești, 

Sunt 2 mori cu vapori: la Bră- 

tești şi Dagiţa, și mai multe 

“cu apă, din care cele mai bune 

sunt cele de la Simionești, Ro- 

man, Văleni, Moreni, Dulceşti și 

Trifești. 

Comerciul constă mai mult 

în desfacerea cerealelor. Sunt 2 

pieţe: orașul Roman şi tîrguşorul 

Băceşti. Griul, pentru calitatea sa 

superioară, este mai mult căutat. 

Vite se vind mai cu seamă pe pia- 

ţa orașului Roman, în fiecare 

Marţi, la iarmarocul (tîrgul) săp- 

tămănal şi odată pe an, la îar- 

marocul anual de la 6 August; 

de asemeni şi în tirgușorul Dă- 

mienești în fie-care Duminică din   
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timpul primăverei și al iernei. Se 

mai face un comerciii destul de 

întins: de făină și mai cu seamă 

de păpuşoiii, pe care o macină în 

mari cantități morile de apă; de 

spirt, pe care îl fabrică velniţele 

de la Dulceşti, Poicnele-d.-j.: şi 

Vovriești; de pește, caresescoate 

din iazurile de la Dulcești, Bră- 

nișteni şi Trifeşti, precum şi din 

rîurile Moldova și Siretul. * 

Sunt cariere de piatră în ex- 
ploatare la Averești şi Găureana. 

Ape minerale sulfuroase se 

găsesc la Strunga, unde este 
și un stabiliment balnear. 

Căile de comunicaţie cele mai 

principale sunt: 
Linia ferată Bacăii- Roman- 

Pașcani, care străbate acest ju- 

deţ prin mijloc, în toată lungi- 
mea sa, de la S. la N. Ea ur- 

mează malul drept al rîului Si: 

retul; întră în județ la S. de 

satul Galbeni, şi iese pe la 

N. de satul Hălăucești, avînd 

în cuprinsul judeţului 4 staţiuni: 

Galbeni (23 kil. spre S. de o- 
rașul Roman), Roman, Mircești 

(6 kil. spre N.) și' Hălăucești 

(20 kil. spre N. de orașul Ro- 

man), Această linie are în cu- 

prinsul acestui jud. 3 podeţe: 

peste piraiele Galbeni, Turbata 

și Valea-Neagră și un pod peste 

riul Moldova, lung de 226. m. 
Șoseaua națională Bacăi-Ro- 

man-Pășcani ce vine de la Ba- 

căi şi intră în acest judeţ pe 

la S. de satul Galbeni. Ea face 

parte din șoseaua națională prin- 

cipală, care străbate în lung ţara 

prin mijlocul săă, de la Mihăi- 

leni la Virciorova. , 
Șosele județene: Roman-Pia- 

tra, care începe din șoseaua na- 

țională Bacăi-Roman-lași și Ro- 

man- Fălticeni, chiar de lîngă 

podul de fier de lingă riul Mol- 

dova lingă Roman; Roman-Bu- 
huși - Piatra; Roman - Băceşti - 

Vasluiii, ce străbate acest județ
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pe o lungime de 3o kil. 700 

m.; Roman-Bira-Vasluii ; Piatra: 

Tupilaţi-Iași și Piatra-Buhuşi- Vas 

luiiă, 

Afară de aceste șosele, na- 

ţionale și judeţeane, mai multe 

alte şosele vecino-comunale leagii 

diferitele comune între ele. 

Este împărțit în 4 plăşi: pl. 

Moldova, în partea de N.V. 

a judeţului, pl. Siretul-d.-s., în 

partea de N.-E.; pl. Siretul-d..j., 
în partea de S.-V. și pl. Fundul, 

în partea de S-E. a lui. 

Acum, pl. Moldova și Siretul. 

d..j. sunt unite, avînd un singur 
subprefect. 

Orașul Roman are un spital, 

iar județul întreţine un spital 

la Dămicești, și spitalul din com. 

„ Bira, E 

Judeţul Roman are un tribu- 

nal în orașul Roman, care de- 

pinde de Curtea de Apel din 

Iași și 3 judecătorii de ocol: una 
în orașul Roman, a doua în tîrgu- 

şorul Bira și a treia în tîrgu- 

șorul Dămienești. 

In privinţa bisericească, jud. 
Roman singur formează o pro- 

toerie, care are sub privigherea 

sa 121 biserici ortodoxe. Acest 

județ împreună cu jud. Bacău, 
Putna și Tecuciii formează o 

eparhie, Eparhia Episcopiei de 

Roman, cu reședința Episco- 
pului în orașul Roman şi care 

eparhie depinde de Mitropolia 
de Iași. Tot în acest judeţ sunt 

30 biserici catolice, care alcă. 

tuesc 8 eparhii, puse sub ascul- 

tarea directă a Episcopului ca- 
tolic din Iași. 

Judeţul Roman, împreună cu 

judeţele: Iași, Neamţu și Vasluii, 

alcătueşte a VIII-a circumsctip- 

ție a Camerei de comerciii. 

Sunt în tot jud. 60 comune, 
din care 59 rurale şi 1 urbană. 

In anul 1899—900, ai func- 
ționat în jud. Roman 75 școli 

rurale, din care 69 mixte şi 6   
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de cătun. Ati fost frecuentate 

în acel an şcolar de 3019 copii. 

Pe teritoriul com. Elizabeta. 

- Doamna și pe moșia statului 

Pincești-Dragomirești, la 5 kil. 

spre S$. de oraşul Roman, este 

o școală practică de agricultură. 

Budgetul jud. Roman pe 

1898—99 a fost la venituri de 

lei 362734,39 și la cheltueli, de 

lei 35344644. 

Roman, com. urd., în jud. Ro- 

man, pl. Moldova, pe malul stîng 

al riului Moldova și la 3 kil. de 

vărsarea sa în riul Siretul, Este 

așezată pe un loc înalt, la extre- 

mitatea de S. a platoului, ce se 

pară basinul Moldovei de al Si- 

retului și aproape în mijlocul ju- 

deţului, la 346 kil. de București, 

116 kil. de Iași, 103 kil. de Su. 

ceava, 44 kil, de Bacăă și 102 
(46 kil. pe șosea) de Piatra. 

Teritoriul întregei com. ocupă 

o suprafață de 350—400 hect. 

Are o populaţie de 14019 su- 

flete, locuind în vr'o 2500 case. 

Această populaţie în mare ma- 

ioritate este compusă din Ro- 

mini, apoi vin Evrei, Armeni, 

Unguri, Greci și Nemţi. 

Are un seminar inferior (cu 4 

clase), înființat în 1858 ; un gim- 

naziii, înființat în 1872; o şcoală 

profesională de băeţi și una de 
fete, înființate în 1880; trei școli 

primare de băeți, una (școala 
No. 1 sai Ghica-Vodă) înfiin- 

țată la 1832, a doua (şcoala No. 

2) la 1851 şia treia (școala No. 

3 Saii Costachi-Negri) la 1867; 

două școli primare de fete, din 

care cea d'intiiu (școala No. 2) 
înființată la 1867; un pensionat 
de băeți şi două de fete și o școa- 

lă primară de băeți şi una de fete 
acomunităţeiarmene din Roman. 

Sunt în Roman 6 biserici orto- 

doxe și anume: 

Episcopia, cu hramul Sf. Pa- 

raschiva, începută la 1542 de 
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Petru-Rareș și terminată în 1550 

de fiul săi Iliaș-Vodă. Este bise- 

rica cea mai vechie și cea mai 

frumoasă. Este catedrala orașu- 

lui. Episcopia eparhiei de Ro- 

man se datează de pe vremea 

lui Alexandru-cel-Bun. 

Aci se "păstrează felonul lui 

Ioan Crisostomul, așezat într'o 

cutie cu capacul de sticlă și 

pecetluit. Nu se păstrează însă 

nici un document istoric despre 
originea lui, afară de relaţiunea 

ce ne-o dă Arhidiaconul Paul, 

care însoțea în călătorie prin 

Moldova pe Patriarhul Makarie. 

O tradițiune locală însă spune 

că felonul acesta ar fi fost unul 

din darurile ce le-a primit Ale- 

xandru-cel-Bun, şi Mitropolitul 

Iosif, de la Impăratul Constantin 

Paleologul și că Alexandru-cel- 

Bun lar fi dăruit mănăstirei sale 

de la Episcopia de Roman. în- 

soțit de documentul respectiv, 

care a existat la Episcopie pănă 

la 1722,'cînd documentele Epis- 

copiei s'aă înecat în apa Bis- 

triţei.: Tot aici sunt şi cite-va 

părticele de moaște (o parte din 

palmă), care dacă trebue să cre- 

dem tradițiunea sunt ale Sf. Pa- 
raschive, 

Precista-Mare, cu hramul A- 

dormirca - Maicei - Domnului, zi- 

dită la 1569, de Doamna Ru- 

xandra, soția;lui Alexandru Lă- 

pușneanu. Iată, după inscripțiu- 

nea, ce se păstrează în pridvo- 

rul bisericei, fazele prin care 

a trecut această biserică : 

Această sf. biserică unde se prăznu- 

eşte Adormirea Precistei, întiiii a fost 

zidită de Doamna Ruxandra, maica lui 

Bogdan-Voivod, la 1:69. Al doilea s'a 

zidit de iznoavă de Episcopul Ioanikie, 

cu ajutorul Domnului Constantin Raco- 

viță- Voevod, la 1753, și s'a dat metoh 

“Sf. Spiridon din lași. Al treilea s'a zidit 

din noii, fiind egumen Gerasim Putneanul 

la 1787, carele aii făcut și începere spi- * 

talului, Al patrulea iarăși, stricindu-se, 

s'a zidit din noii de Archimandritul Ghe-
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rasim Bucovineanul, carele a mai sporit 
în spital 10, crivaturi, la 1826. Al cin- 

cilea, hrintuită 'de cutremurile urmate, s'a 

stricat pănă la un loc și s'a zidit de Ie- 
gumenul Macarie Basarabeanul cu ai săr 

bani, carele”a mai sporit şi 20 criraturi 

în spital, mijlocind și cumpărarea bina- 

lei pentru 40 crivaturi, domnind Dom- 

nul Mihail Grigorie Sturdza-Voivod, iar 
Mitropolitul „fiind profesorul -Veniamin 

Costache, 1838, Oct. 21. 

In curtea acestei biserici este 

spitalul “zidit la 1872, de Epi- 

tropia”Sf. Spiridon, alăturea de 

vechiul spital, care acum e des- 
ființat. 

Biserica - Albă, cu patronul 

Sf. Voevozi, zidită la 1695, de 

vel-Spătarul Vasile Cantacuzino, 

după ce se surpase cea vechie, ce 
fusese zidită de Ștefan Tomșa, 

cu vr'o 100 ani mai înainte, 

Această biserică a avut, din 

vechime, mulți ani judecată, pen- 

tru loc, cu biserica armeană din 

acest oraș, cu care este alăturea. 

Ea avea ca venit, mai înainte 

de începutul secolului nostru, 

taxa de la harabagii și de la 

miăsurătoarea vaselor cu băuturi. 

Incasa cite -4 parale la lei, 

din preţul chiriei; cîte 20 pa- 

rale de bute, de la cotitul va: 

selor; 10 parale de la bolobo- 

cul cu vin,.de la toți cei ce'și 

măsura singuri vasele și cite o 

para de vadră, pentru măsura- 

rea cu cotul sai cu vadraa va- 

selor : cu rachiii după obiceiii, 
Taxa de harabagelic se des- 

fiinţă la 1853 Iunie 2. 

Biserica Sf. Nicolae făcută 
mai întiii de lemn și apoi cu 

90 ani în urmă, făcută de zid 

în forma în care se-vede şi as. 

tăzi. | | 
Biserica Precista-d.-s., făcută 

mai înțiiii din lemn şi apoi de 

zid, la 1791, avind patronul 
Adormirea, 

„Biserica Sf. Gheorghe, zidită, 

cum este astă-zi, la 1847, de Gri- 

gore și Elena Donici, în locul 

64745. Jarele Dicționar Geografie. Vol, V. 
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alteia mai vechi. Ea este cu 4 
turnuri, Această biserică avea 
din vechime ca venit taxa de la 
cinatar. De la 1843, Iulie 2, prin 
anaforaua statului No. 1681, se 
obligă Eforia tirgului a da acestei 
biserici cite 500 lei în locul a-. 
celei taxe pe care o încasa E- 
foria. 

Afară de acestea, mai este o 
capelă ortodoxă și una catolică 
la cimitir, făcute de curînd. 

Biserica armeană din acest o. 
raș este zidită pentru prima oară 
la 1609.. | 

Orașul are un spital mare şi 
frumus, care depinde de. Epi: 
tropia Sf. Spiridon din Iași şi 
s'a clădit în 1872 în locul celui 
vechiii. Acest spital își are în- 
ceput pe la 1787 și este fondat 
de Gherasim Putneanul, egume- 
nul mănăstirei Precista - Mare. 
Pănă la această dată, aici 'era 
un azil pentru săraci. El a fost 
organizat pe la 1798, de Epis- 
copul de Roman Veniamin Cos- 
tache. 

Agricultura și creșterea vitelor 
ocupă aproximativ 1/; din locui- 
torii acestui oraș; iar o parte se 

"ocupă cu industria și comerciul. 
Industria care se practică, este 

cea de primă necesitate ca: zi- 
dăria, lemnăria, fierărie, ciubo. 
tăria, croitoria, 'etc.; puțini se 

îndeletnicesc cu muingeria și fa- 
bricațiunea săpunului şi foarte 
puțini cu blănăria care odinioară 
era în floare în Roman. Periul 
Moldova este o singură moară 
de, apă. 

Comerciul îl face cu orașul 
Galaţi şi cu străinătate prin 
punctul Ițcani. Produsele care 
se expoartă sunt cereale (griti 

- şi păpușoi mai mult) şi vite, 
El serveşte ca piață numai 

pentru jud. Roman. 
In acest oraș, în fie-care an, 

se face la 6 Augustun iarmaroc 
anual, careţine, în unii ani, cite 10   
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zile şi care este al doilea din Mol- 

dova după cel din Fălticeni. (A- 
cestiarmaroc în vechime se făcea 
la 20 Iulie). Afară de acest iar- 

maroc anual, se mai face cîte 

unulsăptămînal, în fie-care Marţi, 

mai mult pentru vite. Are 3-pie- 

țe, din care cea din faţa bise- 
ricei Precista-Mare, datează de 

pe la finele secolului trecut. 

Este pe lingă reședința ad. 
ministraţiunei judeţului, și aceea 

a Episcopului din Roman. 

Notife istorice. Lăsînd la o 
parte diferitele idei emise de 

unii istorici ca: Bising, Benku, 

Fotino, Bonfiniu, Cantemir, Wolf 

și alții, care ai căutat să dea 

orașului Roman o vechime mai 

mare de cit poate o are în rea- 
litate, punîndu-l unii ca înte- 

meiat pe timpul lui Traian, al- 
ţii pe timpul lu! Claudiiă, idei 

care se contrazic unele pe al- 

tele și care nu se bazează pe 

nimic sigur; lăsînd la o parte 

și Cronica lui Hur, în care se 

spune că judeţul Romanului ar 
fi existat înainte de Dragoș- 

Vodă, cronică pe care iarăși 

nu putem pune bază, ne vom 
opri la cel mai vechiii docu- 

ment sigur, pe care îl avem 

și care datează de la 1302 Mar- 

tie 30. In acest document, Ro. 

man-Vodă. ne spune că el se 

afla atunci în cetatea de la'Ro- 

man, pe care o. numește ce- 

tate a sa Roman-Vodă și de 

unde el și fiii săi, Alexandru și 
Bogdan, hărăzesc lui lanăș Vi- 
teazul, trei sate pe Siret: Ciur. 
saciuți, Vlademirouți și Bucu- 
rouți. (Arh, ist. a Romo, t.], 
No. 19). — Că acest tirg a fost 
înființat de Roman-Vodă sai 
că a existat mai înainte de el 
şi. că acest Domn nu-l avea 
atunci, de cît ca un oraș fa- 
vorit al săi, în care poate 
își avea reședința, aceasta nu 
se ştie cu preciziune Este știut 
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însă că el îşi are începutul în- 

nainte de 30 Martie 1392, 

Din un document al Epis- 

copiei de Roman din 1408, de 

la  Alexandru-cel-Bun, se vede 

că afară de cetate exista o bi- 

serică, în onoarea Sf. Paraschive, 

care a devenit patroana Epis- 

copiei. In această biserică a 

fost înmormîntată soția lui Ro- 

man-Vodă şi  muma lui Ale- 

xandru-cel-Bun, Doamna Anas- 

tasia. In ce anume loc a fost 

aceea biserică nu se știe. 

Episcopia de Roman, dacă 
trebue să credem pe cronicarul 

Ureche, a fost înființată de A- 
“ lexandru-cel-Bun, Domnul Mol: 

dovei, care i-a dat şi eparhie 

pe sub munte în jos; iar cro- 

nicarul Ștefan Logofăt zice că 
acea eparhie era formată din 

județele: Roman, Bacăă, Putna, 

Tecuci, Tutova şi Vasluii. [. 

piscopia acestui oraș a purtat 
mult timp numele de Mitropolie 
și une-ori, spre deosebire de 
Mitropolia Sucevei, se numea 

Mitropolia 'Ţărei-de-Jos. Acest 

nume l'a purtat Episcopia de 

Roman pănă la începutul seco- 

lului al 17-lea, cînd Mitropolitul 

Sucevei, ca unul ce era al ca- 

pitalei, şi-a apropriat exclusiv, 
pentru sine, titlul de Mitropolit, 

lăsind celui de Roman, numai 

numele de Episcop. In secolul 

al XIV-lea și aproape în întiia 

jumătate a secolului al XV-lea, 

istoria nu ne-a păstrat numele 

nici unui Episcop de Roman, 

căci de și cu ocaziunea con- 

flictului cu Patriarhia se amin- 
teşte numele unui Episcop Mc- 
letie, care se presupune a fi 

al Romanului, însă pozitiv nu 
se ştie dacă e așa. Cel d'intiiti 
Episcop de Roman, de care ne 
vorbesce pozitiv documentele 
cunoscute pănă acum, este Ca- 
list, pe laanul 1444. (Vezi p. a. 
«Cr. Rom.> de Ep. Melchisedec).   
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Episcopul Romanului era al 

doilea după Mitropolitul “Țârei. 

Orașul Roman, din vechime, 

ca şi acum, a fost reședința ţi- 

nutului cu asemene numire, unde 

își aveaii șederea Pircălabii, Ţi- 

nutul Romanului din vechime 

avea 2 Pircălabi, şi orașul avea 

administrațiunea sa proprie, com- 

pusă din șoltuz ca președinte 

și 12 pirgari. 

Pe la 1458, pe timpul lui 

Ştefan-cel-Mare, vedem că lo- 

cuitorii de prin satele vecine 

cu orașul Roman, care aduceai 

pește şi varză, pentru vînzare 

în acest oraș, la iarmarocul a- 

nual, ce se făcea lu Sf.Ilie (20 

Iulie), plăteaii vama domneasc:.; 

de unde deducem că, încă de pe 

la aceasta dată, orașul Roman 

era un tirg cu un venit oarc- 

care și clestul de întemeiat, căci 

avea şi zile fixe pentru iar- 

maroc. - 

La anul 1467, Decembrie 7, 

el a fost ars de către Mateiă 

Corvin, regele Ungariei, în mer- 

sul săă către Baia, contra lui 

Ștefan-cel-Mare, Domnul Mol 

dovei, după ce a stat de s'a 

odihnit cu oștile sale în.el 6 

zile. Aici și-a concentrat Ștefan. 

cel-Mare oastea sa din ară, 

cînd a venit Albert, Craiul Lc- 

șesc, cu oști asupra Moldovei, 

de sa dat bătălia la Codrii- 

Cozminului, în 26 Octombrie 

1497. 
Pe una din piețele acestui 

oraș a fost tăiat cronicarul 

Miron Costin, în Decembrie 69, 

din ordinul Domnului Moldovei 

C. Cantemir, 

Din documente se vede că 

acest oraș, în vechime, ca şi Hir. 

lăul și Vasluiul era, din cînd 

în cînd, locul de ședere pentru 
Domnul “Țărei. 

Acest oraș, din deosebite do- 

cumente, se vede că pe lingă 

Romini mai era locuit și de alte   
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naționalități, încă din timpuri 

vechi în o relaţiune comunicată 

de Secretarul Episcopiei de Ca- 
menița în 1571 Nunţiului Papal, 

se vede că Ungurii, din acest 

oraş și județ, rătăciți d'intiiii 

în eresul lui Hus, aii trecut la 

religiunea catolică. (Hasdeii, «Ist. 

tol. relig. în Rom.>, pag. 29). 
Afară de către Unguri, acest 

oraș mai era locuit de Armeni şi 

Evrei. (Melchisedec, <Cr.Rom.», 

t. IL, p. 17—39). 

In orașul Roman exista din 

vechime o mulțime de bresle, 

ca a blănarilor, a croitorilor, a 

bărbierilor, a cojocarilor, a ca- 
licilor (a mișeilor), a cioclilor, 

etc. 

_Vom vorbi ce-va despre cele 

două din urmă, de oare-ce cel- 

alte sunt destul de cunoscute. 

Din un uric al lui Ştefan-cel- 

Mare, din 1458, se vede că în 

Roman erai mulţi săraci, cari 

formau, aşa zicînd, un fel de 

asociațiune și pe care Ștefan- 

cel-Mare îi dă sub jurisdicțiunea 

bisericească a Episcopiei. Pe la 

1704, lanuarie 21, vedem că 

această asociațiune era organi- 

zată în toată regulă și purta 

numele de breasla mișeilor, a- 

vind starostele lor, cu membrii 

scutiți de dări către stat. («Cr. 

Rom.», Melchisedec, t. 1, p. 317). 

O altă breaslă tot aşa de 

curioasă ca și cea de mai sus, 

care exista în vechime în orașul 

Roman, era breasla cioclilor, 

după cum ne arată un docu- 

ment de la Domnul Moldovei, 

Mihail Racoviţă, de la 1718, 

April 20. Această breaslă se 

compunea din 30 oameni hol- 

tei, destinați pentru astrucarea 

oaselor celor morţi şi periți şi . 

mai ales a celor străini și ne- 

mernici. Ei aveati starostele lor, 

depindeai de Episcopia de Ro- 

man, care îi administra, judeca 

și certa la trebuință. Era scu-
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tiţi de dările către stat şi de 
toate angaralele, şi servitorilor 
domnești, de ori-ce categorie 
ar fi fost ei, nu le era permis 
să se amestece în afacerile lor. 
Numărul acestor ciocli s'a re- 
“dus în Ianuarie 1751, sub Con- 
stantin Racoviţă, la 15 oameni 

Andreas Wolf, care scrie pe 
la finele secolului trecut, spune 
că Romanul era un tirguşor 
compus din ceva mai mult de 
300 case. (Est. Theil, t. [., pag. 
184. «Cr. Rom.», Melchisedec). 

Pămîntul pe care este situat 
orașul Roman a fost din vechime 
proprietatea statului şi numai 
treptat şi cu timpul a devenit 
proprietatea Episcopiei. Venitul 
pe care îl dă acest oraş la Dom- 
nie, era destinat, după cum zice 

Dem. Cantemir, pentru întreți- 
nerea a 4 Vornici de poartă, 
care reședeaii în Iaşi, din afară 
de Curtea-Domnească şi judecati 
procesele cele mici; iar pe cele 
mari le trimeteaii la Domnie. 

Din un document de la 1712, 

se vede că Pahomie, Episcop 
de Roman, este împuternicit a 
lua dijmă de la toţi cei ce cul- 
tivaii locuri de hrană pe moşia 
tirgului Roman ori-care ar fi, 

căci acea dijmă era hărăzită 
“Episcopiei de Domnii cet mai 
dinainte. Din alte două docu- 
mente, unul de la 4 Januarie 
1721 și altul de la 1722, date 

de Mih. Racoviţă-Vodă, se spe- 
cifică anume de la ce trebuia 
să ia Episcopia dijmă. In acele 
documente se spune că dijma 
se lua de la pîne, fin, priseci, 
grădini, etc., şi de la tot locul 

cu venit din cuprinsul tîrgului. 
Ea mai lua afară de aceste și 

cite 2 bani de la ori-cine va 
vinde ceva în tirg, Aceste ve- 
nituri le lua Episcopia de Ro- 
man încă din vechime. 

Tocmai tirziă, la 17 August 
1844, comunitatea orașului s'a 
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tinguit Episcopului de asupri- 
rile ce suferă din partea aren- 
dașilor moșiei tirgului, prin în- 
Ccărcarea şi îngreuerea dărilor 
bezmănale și a otcupului (an- 
treprizei) rachiului. Episcopul 
convingindu-se că orășenii sunt 
în suferințe, le-ai propus,-ca et 
să împuternicească din parte-le 
nişte persoane de încredere, cu 

"care el să poate chibzui modul 
cum S'ar putea curma pe viitor 
aceste nemulțămiri comune ora- 
şului și Episcopiei. Orășenii ati 
delegat dintre dînşii pe spăta- 
rul Grigori Doni, pe spătarul 
Dimitrie Strat, pe Clucerul Ova- 
nes Criste (Armean) și pe Gri- 
gore Naum. Aceștia ai arătat 
Episcopiei toate asupririle ce su- 
ferea orașul din partea între. 

"prinzătorilor venitului ce este 
în drept a trage Episcopia. de 
la orăşeni. Veniturile aceste, 

prin o concurenţă bazată pe lă- 
- comia antreprenorilor şi pe la- 
titudinea abuzurilor, ajunsese a- 
tunci la suma de 8şo galbeni, 
plătiți Episcopiei anual, osebit 
de cea ce aveaii a profita acei 
antreprenori, Spre curmarea a- 
cestor abuzuri, Episcopia a con- 

simțit la propunerea delegați- 
lor: de a se rescumpăra orașul 
şi a deveni com. proprietară pe 
locul, ce ocupă şi cit îi va mai 

fi necesar, în cît, pe viitor, să 

nu mai depindă întru nimic de 
Episcopie. Invoiala s'a făcut cu 
condiţiunile următoare: 

1. Episcopia cedează orășe- 

nilor dreptul de proprietate pe 
vatra tirgului, şi osebit, afară 

de periferia orașului, un imaș 
de 330 fălci. 

„2. Locul acesta stilpindu-se 
şi făcîndu-se harta, se va da în 

stăpînirea orașului, 
3. Spre despăgubirea Epis- 

copiei de venitul ce avea de la 
oraș, să se cumpere o moșie, 
care să producă anual suma de   
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500 galbeni, ce corespunde cu 

„ adevăratul venit, ce poate fără 

abuz să aibă Episcopia de la 
oraș, după drepturile dobindite 

“de ea din antichitate. 

„4. Podul de pe apa Moldovei 
rămîne și pe viitor proprietate 

„ „a Episcopiei, lăsîndu-sc însă o- 
răşenilor libertatea de a trece 
prin vaduri şi iarna pe ghiață. 

5. Morile de pe Moldova și 
zalhanaua rămîn și pe viitor în 
posesiunea Episcopiei, şi tir- 
goveții nu vor pretinde nici o 
plată de la Episcopie pentru 
ele, precum și pentru imașul 
dimprejurul lor; pentru care s'a 
şi dat orașului 30 fălci imaș 
mai mult peste 300 fălci, ce li 
se cuvenea, 

6. Vor fi scutite de ori-ce 
dare către oraș, şi chiar de plata 
despăgubirei la împroprietărirea 
orașului: casa Sf. Episcopii, cu 
tot locul dimprejurul ei şi alte 

- acareturi ale Episcopiei din in- 

teriorul orașului, precum şi alte 

15 locuri, dintre care 2 sterpe, 
iar 13 locuite de servitorii Epis- 
copiei, 

Invoiala aceasta s'a aprobat 
şi de guvern, după ce s'a votat 
anul următor (1845), și de ob- 
şteasca Adunare a "Țărei, Con- 

form condițiunilor expuse mai 
sus, orășenii aii cumpărat două 

moșioare: una în ținutul Fălciii, 

anume Cordărenii, pe Crasna, 
cea-l'altă Coșmanii, în ţinutul 

Neamţu, pe Orbic, şi le-au dat 
în stăpinirea Episcopiei. (Cr. 
Melchisedec, t. II, p. 201,.202 
şi 204).. 

In anul 1845, orașul a mai 

ars odată, 

Roman, sfație de dr.-ad.J., jud. 

și orașul Roman, pe linia Roman- 

Burdujeni, pusă în circulaţie la 

15 Decembre 1869. Se află în- 
tre staţiile Secueni (11,6 kil.), 

și Mircești (15,1 kil.). Inălțimea.
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d'asupra nivelului Mării e de 

189",40. Venitul acestei staţii 

pe anul 1896 a fost de 474600 
lei, 28 bani. 

Romanați, unul din cele 32 ju- 

dețe ale Romîniei. 

Situaţiunea geografică şi Liă- 

mite, Romanați este un district 

de cîmp format din o mică parte 

spre N., deluroasă și din cîmpie 

vastă ce face parte din regiunea 

şesului Dunărei. Al 42-lea grad 

de longitudine orientală se tae, 
în dreptul com. Vlădila (la $. 

de Caracal), cu al 44-lea grad 

de latitudine boreală. 

Este situat în partea de S.- 

E. a Olteniei și ocupă unghiul 

ce se formează prin vărsarea Ol- 

tului în Dunăre, întinzîndu-se 

pe țărmul drept al Oltului și 

pe cel stîng al Dunărei. 

Jud. Romanați se mărginește la 

N. cu jud. Vilcea; la E., cu jud. 

Oltul și Teleormanul ; ja $., cu 

principatul Bulgariei şi la V., 

cu jud. Dolj. 

La E., are o limită naturală, 

riul Oltul, care-l desparte, de 

la satul Foișorul pănă la. com. 
Scărișoara, de jud. Olt, iar de 

aci în jos, pănă la Izlaz, face 

hotar dinspre jud. Teleorman, 

avind în genere o direcţie de 
la N.-V. la S.-E. La S. are iarăși 

o limită naturală, Dunărea, care 

formează și graniţa "Ţărei către 

Bulgaria, așa că toate insulele ce 

sunt dincoace de firul apei ne a- 

parțin. Acest fluviu face hotarul 

de S.alRomanaţilor, începînd din 

dreptul com. Dăbuleni (insula 

Domnița Bălașa) şi pănă la gura 

Oltului, într'o linie care prezintă 

un arc de cerc ce începe dela 

com. Gura-Padinei și se termină 

în dreptul com. Izlazul, și la care 

orașul Corabia vine ca un punct 
tangenţial, la N. 

La V., hotarul este o linie ar- 

tificială care se determină prin   
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împărțirea administrativă a co- 

munelor. Această linie pleacă de 

la pichetul Blana, trece'pe lingă 

Dăbuleni, face un cot înăuntrul 

Romanaţilor prin moșia dome- 

nială Sadova, trece pe la V. 

de comunele: Amărăști-d.-j., Do- 

brotești, Apele-Vii, Cacaleţi, Le- 

ul, Golfinul, Robăneşti, Ungu- 

reni, Vulpeni şi Băzgărei, și se 

termină lingă riuleţul Căluiul. 

Direcția generală a acestei linii 

este de la S..-E. spre N.-V. și 

paralelă cu cursul Oltului. 

La N., este iarăși un hotar 

artificial, paralel cu Dunărea, 

care desparte Romanați de Vil- 

cea, începînd de la rîul Căluiul 

şi mergînd în linie dreaptă, de la 

V. spre E.,pe la N. de satele: 

Preoțești, Mărcușul, Dobriceni, 

Mologești, Stupina, Strejeşti- 

d.-s. și Runcul, și terminîndu-se 

la satul Foișorul, 

Întindere. “Teritoriul acestui 

județ, de la N. la S., are o 

lungime de 94 kil., socotită pe 

şosea de la Corabia pănă în sus 

de satul Runcul, şi o lățime de 

26 kil., socotită pe şosea, de la 

podul de peste Olt, pănă în 

valea Tesluețului. Suprafaţa jud. 
este de 333660 hect. 

Topografie. Considerind as- 

pectul topografic al jud. Roma- 

naţi, avem la N. dealurile: al-Stre- 

jeştilor (246 m. altitudine), Ba- 

nul, între Manmul şi Beica, Morun- 

glavul, între Olteţul şi Burluiul, 

Dealul Secilor, dealul Cocoreșşti, 

Grădişte, Pavalioaia și Dealul- 

Surului, al-Chiliei, o parte din 

dealul Frăţilă, Curtișoara, Ungu- 

reni şi dealul Bobul, o ramifi- 

cație din dealul Balș, şi în fine 

Dealul-Murgașului. 

La E., este şesul format de 

valea Oltului, iar spre S., ma- 
rele șes Dunărean. 

In Romanați sunt mai multe 

movile: Strimba, Tigani, Viși- 

nele, Voinei, Ștevii, Ascuţita,   
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Ascuţita-cu-Colţ, Bălanul, Ota- 

rul, Jidovi, Jidova, Jidovilor, Bes- 

legiul, Gisca, Tovariştea, Piatra, 

Muntele-Mare, Mărunţelul, Mo- 

cia, Neichi, Padini, Rusăneasa, 

Orlea, Florilor, Gostevi, Movila- 

cu-Viţă, Mutulei, Movila-Morii, 

Titiri, Panci, Sterie, Barbu, De- 

lei, Dadul, Călugărul, 'Tufanul, 

Drăgoi, Drăgici şi Craiului. 

Se mai distinge un val de pă- 
miînt foarte vechi, anterior chiar 

epocei Romanilor în Dacia, nu- 

mit Brazda-lui-Novac, care taie 

judeţul în două părți, cam pe 

aceeași linie care desparte re- 

giunea dealurilor de a șesului. 

Se observă la satele Popin- 

zăleşti, Viişoara, Dobrunul, Șo- 

pirlița, Vlăduleni și Greci, unde 

e călcată transversal de calea 

Romană, ce merge la Apulum. 

Spre S., acţiunei apei, com- 

binată cu a vintului, se datorește 

formarea acelor cîmpii întinse 

de nisip, cu deluşoare, numite 

dune şi care aci provin din ni- 

sipul fin adus de Ji, depus la 

gură și pe malurile sale și dus 

de vint în jud. Romanați. 

Jdrografie. Cursuri de apă mai 

principale în Romanați sunt: Ma- 

mul, pîriă, udă N.-E. Romana- 

țului şi se varsă în Olt, mai sus 

de Colibaşi; Beica (Beiha), piriă, 

udă N.-E. jud. şi se varsă în Olt, 

"în fața oraşului Slatina; Cor- 
neșul și Dranovăţul, care unite 

formează Oltişorul, care se u- 

neşte cu Oltul la com. Greci; 

Burluiul, străbate Romanați în 

direcție paralelă cu Oltul, udă 

pl. Olteţul-Oltul-d.-s., și se u- 

nește cu Oiteţul la com. Pirş- 

coveni; Olteţul, izvorește din 

jud. Gorj, intră în Romanați la. 

com. Dobriceni, trece pe lingă 

Balș și se varsă în Olt la Făl- 

coiii, după un curs de 1şo kil. 

în care primește ca afluenți: Ti- 

riia, Măneasa, Cerna și Curluiul, 

pestinga, Cioroiul, Căluiulşi Gea-
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martaluiul, pe dreapta; Căluiul, 
pirii, udă N.-V. plășei Olteţul. 
Oltul-d.-s., și se varsă. în Olteț, 
la com.:Oboga; Frăția, unită 
cu Geamartaluiul la com. Băzgă- 
rei, se varsă în Olteţul, la com. 
Vîrtina, udă N.-V. plăşei Olte- 

- ful-Oltul-d.-s., și curge prin o 
„vale largă de 1—2 kil.; : Tes- 

lueţul, pirîiaş, se varsă în Tes- 
luiul, are o direcţie, de la E. la 
V., paralel cu cursul de jos al 

Oltețului, se varsă în Olt la com. 

Stoeneşti, și udă în cursul săi 

S.-V. plășei Oltețul-Oltul-d.-s., 

și pl. Ocolul, de-alungul, de la 

V. la E.; Caracalul, pirtă, for- 

mat din mai multe ape mici, 
trece prin mijlocul orașului Ca- 
racal şi se varsă în Olt la com. 

Slăveni. Oltul face limita de 

E. a județului, primeşte pe 
dreapta toate riurile de mai sus 

şi se varsă în Dunăre, între 

Izlaz și T.-Măgurele. Dunărea, 
udă partea de S. a jud. Roma: 
naţi, de la com. Dăbuleni la 

Izlaz, în linie dreaptă de la V. 

la E., cu un arc de cerc la Co- 

rabia, 

Bălţi și lacuri sunt: Lacul- 

Turcului la S.' de. Caracal, și 

mici bălți la com. Vlădila și Ga- 
leșul; bălțile Vultoarea și Glo- 

dul, la S. de com. Dăbuleni; 
Izlazul, Racovicioara și Plămini, 

în o insulă din întinsa baltă 
Potelul, care se întinde de la 

Dăbuleni pănă la Corabia, pe 
malul Dunării. 

Văi principale sunt: 
Dunărei și Valea-Oltului. 

Insule. Oltul, prin cotiturile 
sale, își împarte de multe ori 

apele formînd mai multe insule 
neînsemnate, din care una mai 

mare în sus de com. Izlazul. In 

balta Potelulsunt 4 insule. Dejud. 
Romanați ţin în fine toate insu- 

lele din Dunăre, dincoace de firul 

apei şi anume: Doamniţa-Bălașa, 
Păpădia-Mare, Păpădia-Mică, I- 

Valea-   
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bra, Potelul, Ciulniţa, Dragaveiul, 
Chichinetele, Corabia, Prundul- 
lui- Ahmed, Psarda, Plopi, Calno- 
vățul,: Benea-Izlazul, Chichine- 
tele - de -Izlaz, Ostrovul - Sîrbi. 
lor, Verdea, Ostrovul-Banului, 
Prundul - Chirţelor, Cătina sati 
„Gura - Boazului, Ostrovul - Satu- 

lui, Ostrovul-Mare, Jirăul-de-la- 
Olt, Bica, Mărincioaica, Vădinul, 
Teușanul, Mosafirul, Boldul, Ba- 
nul, etc. 

Împărțire administrativă. Jud. 
Romanați se împarte în 3 plăşi: 
Ocolul, Oltul-d.-j.- Balta şi Ol- 
teţul-Oltul-d.-s., . coprinzind 110 
com. rur. şi 2 com. urb.: Ca- 

"racalul, capitala, şi Corabia, port 

la Dunăre. îi 

Populația. 202439 locuitori 

(1899). 
Agricultura este ocupaţiunea 

principală a populațiunei. Din 
punctul de vedere al calităței 
solului avem (1897):210711 hect. 
pămînt arabil, 23367 izlaz, 19179 
livezi de fin, 1283 hect. cu li- 
vezi şi pruni, 678 grădini, 7514 
vii, 18280 păduri, 1385 hect. 
suprafața vetrelor com., $1203 
sterp și drumuri, în total 833660 
hect. 

Cîmpiile spaţioase: şi foarte 
fecunde formează bogăţia jude- 

ţului, prin recoltele admirabile 

ce daii, — de aceea marca ju- 

deţului este un snop de grii. 

Vite, după statistica din 1900, 
sunt: 36014 cai, 74760 bo! şi 

vaci, bivoli și bivolițe, 189 mă- 

gari şi catîri, 4894 capre, 190801 

03, 77947 porci. 
Comerciul are 2 centruri de 

desfacere mai însemnate: Cara. 

“calul și Corabia. Se fac bilciuri 

la Caracal, Băbiciul, Brincoveni, 

Slătioara, Osica-d.-s., Pirşcove- 

ni, Strejeşti-d.-j., Oboga, Cruşo- 
vul, Dăbuleni, Izbiceni, Rusă- 

nești-d.-]., Studina, Vădăstriţa şi 

Vișina: 

In Romanați este un singur   
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port, Corabia, vizitat de bastimen- 
"te cu pinze şi aburi, şi de vapoa- 

rele de poștă pe Dunăre care 

transportă pasagerii, Mai î înainte 
şi Izlazul a fost port. 

Că? ferate şi şosele, Teritotiul 
Romanaţilor e străbătut de 2 
linii ferate: Corabia -R.-Vilcei, 

care are 94 kil. de la Corabia 
la satul Runcul, şi Slatina-Craio- 

va; de 2 şosele naţionale, Cora- 

bia-R.-Vadului, de 95 kil., de la 

Corabia la Runcul şi Slatina-Cra- 

„_iova(v. Balș), de41 kil. în Roma- 

naţi;. de şoselele judeţene: Dă- 

buleni-Corabia-lzlaz, de şo kil.; 

Caracal-Leul (la hotarul Dolju- 

lui), de 35 .kil.; Caracal-Stoe- 

neşti (12 kil.); Caracal-Zvosca- 

Dăbuleni (51 kil.), Vlăduleni- 

Mirila - Morunglavul-Laloșul (40 

kil.); Izlazul - Oltul - Stoeneşti; 

apoi căi vecinale între toate co- 
- munele judeţului, 

Sunt 3 biurouri poștale: la 
Balș, Caracal și Corabia, afară de 

biurourile de pe la gări. | 

Cultul. Judeţul Romanați face 
parte din eparchia Rîmnicului (N.- 

: Severin) și este administrat în afa- 

cerile bisericeşti de un protoe.: 

reii și un proestos, cu reşedin- 

ţa în Caracal. Are 149 de pa- 

rohii, 216 biserici, din care ş 

întreținute de stat, iar cele-l'alte 

de comune, și unde funcţionează 

236 preoţi, 1 diacon, 259 de 

cîntăreţi şi 66 paracliseri, 

Îustrucțiunea - publică. Este 
un gimnazii şi o școală de me- 

serii în Caracal; 3 școale pri- 
mare urbane de băeți și 2 de 
fete în Caracal; 2 de băeţi şi 

una de fete în Corabia; 113 

şcoale primare rurale și 11 școale 

de cătun prin sate, şcoale care ai 

„ fost frecuentate de 8208 copii 
în anul şcolar 1899—900. 

Justiţia se împarte în judeţul 

Romanați de un tribunal, de 

resortul curții de apel din' Cra- 

iova, de o curte cu juri și de
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3 judecătorii de ocoale şi una 

de oraș, în Balș, Ocolul, Corabia 

şi Caracal. 

In Romanați sunt trei spi- 

tale: unul în Caracal, cu 30 pa 

turi, întreținut de județ și de 

oraș, care plătește o subvenție 

de 4000 lei anual, instalat în- 
tr'un local care poartă numele 

unei donatoare, Smaranda VIă- 

doianu; spitalul arondismentului 

Corabia; şi spitalul plășei Ol. 

tețul-Oltul-d.-s., în Balș. 

Istoricul județului Romanați. 

Dintre județele Romîniei, puţine 

sunt ca Romanați, așa de inte- 

resante prin rămășițele așeză. 

mintelor romane: la Recica, Ho- 

tărani, Slăveni, Rusănești și Ce- 

leii ; prin așezămintele preisto- 

rice la Vădastra; prin valul de 

pămînt, numit Brazda-lui-Novac, 

ca şi prin șoselele romane, ce 

încă sunt pe alocurea vizibile. 

Tot în acest judeţ, la Grojdibod, 

s'a găsit o diplomă militară a 

împăratului Hadrian ; la Slăveni 
un templu al zeului Mithras, etc. 

Ori unde sapa întră în pămînt, 

-pe vetrele vechilor cetăţi ro- 

mane, scoate la iveală: monede, 

hirburi, pietre gravate (antice), 

obiecte de metal, etc. Movilele 

de pe lingă satul Hotărani con: 
țin toate sarcofage, pe cari lo- 

cuitorii nu încetează a le tot 

scoate. cu dorul după bani și 
obiecte preţioase. 

Numele chiar de Romanați, 
după etimologia d-lui Hasdei, 
vine de la Romunates, adică 
locuitorii Romulei, colonia cea 
mai însemnată romană din Ro- 
miînia-Mică pe timpul Romanilor. 

La Celeiii se observă și ur- 

mele podului peste Dunăre, res- 
taurat de Constantin-cel-Mare, 

După diploma lui Bela IV, 
regele Ungariei (1247), Roma- 

nații fac parte din ţara: Severi- 

nilui, căci Romînia-Mare se 

numea pe atunci Cumania.   
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In toți timpii s'aă ridicat din 

acest județ bărbaţi cari să lupte 

pentru libertatea şi independenţa 

Țărei. Așa la satul Ciuturoaia, 

(azi Știrbeiu), a fost vatra și lo- 

cuința Buzeştilor, vestiți gene- 

rală ai lui Mihaiii, care ai înfrun- 

tat atitea orde de Tătari și 

Turci, şi ai domolit furia lor pă- 

gină. Iar la mănăstirea Căluiul, 

fundațiunea a aceleiași familii, 

se văd amintiri pe zidurile cele 

zugrăvite şi pe pietrele mormiîn- 

tale, despre cei trei frați Bu- 
zeşti, vitejii căpitani ai lui Mi- 

haiii- Viteazul, 

„ Tot din acest judeţ se ridică 

căpitanul priceput în ale oștilor, 

popa Stoica din Fărcaș, care 

cu puțini ostași izbea cete în- 

zecite de Turci. 

Aga Mateiii-Basarab, care cu 

oștile Craiovei şi cu Roșii, porni 

în contra lui Leon-Vodă, și ma! 

pe urmă se face Domn. ” 

De la 1718 (pacea de la Car- 

lovitz), Romanaţii trec împre- 

ună cu Oltenia sub dominațiu- 

nea austriacă, dar pacea din 

Belgrad (1739) restituie Turciei 

Oltenia. La 1775,sub Alexandru 

Ipsilante, erai 4 căpitani în Ro- 

manaţi : a) al-Caracalului ; b) al- 

Izlazului; c)-.al podului Balş; 
şi d) Catanele-Călărașilor. 

În sec. al XIX-lea joacă un 

rol foarte important în istoria 

Țărei prin ridicarea stindardului 

regenerațiunei, la Izlaz, în 1848 

(v. Izlaz) ae către Heliad, Tell 
şi Magheru. 

In fine, la 1877, Corabia, Iz- 

lazul și Gura-Oltului, sunt punc- 
tele atacate și bombardate mai 

mult de Turci. La 20 August 
1877 s'a terminat podul pentru 
trecerea oștirei noastre, stabilit 
la com. Seliștioara, și M. S. 
Regele dă un ordin de zi către 
armată, indemnînd-o la luptă 
crîncenă pentru scuturarea ju- 
guiui păgin,   
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De la Corabia, după revistă, 

pornesc batalioanele romîne și 

zboară spre Plevna unde mai 

încercindu-și Rominul vitejia şi 

virtutea strămoșească, odată cu 

laurii victoriei, ne aduce inde- 

pendența și regatul romin. 

Romanați sai Romineşti, saș, 

cu 100 locuitori, jud. Argeş, pl. 

Gălășești, pendinte de com. rur, 
Negrași. ” 

Romanați saii Romîneşti, Zro- 

prietate a statului, jud. Argeş. 

V. căt. Negrași. 

Romanaţul, va/e cu pădure, în 

jud. Gorj, pl. Jiului, com. Peș- 

teana-d.-s., situată spre E. de 

comună. Pe ea curge girla Ro- 

manațul. E formată de dealul 

Chicioara-lui-Epure. 

Romani, com rur., jud. Vilcea, 

plaiul Horezul, formată din 2 

cătune: Romani și Birzoteni. 

"E situată între două dealuri: 

Bălănești la V. şi Costești la E., 

pe riul Bistriţa, la şo kil. de 

reședința jud. şi la 3 kil. dea 

plaiului. In vechime, parte din 

această com. se numea Dezro- 
biți şi parte Neagota. 

Are o populaţie de 938 lo. 

cuitori; o biserică, cu hramul 

Sf. Voevozi, afară de mănăsti- 

rea Horezul; o şcoală, reînfiin- 

țată în 1889 și care în 1899— 

goo a fost frecuentată de 29 

copil. De la mijlocul secolului 

al XIX-lea și pănă la 1872 a 

fost școală în com., numită ca 

Plaiului», care s'a întemeiat de 

arhimandriți d'ai mănăstirei Ho- 
rezul. 

» Vite sunt: 23 cai, 83 boi, 

231 vaci, 115 capre, 160 ol și 

130 porci. 

Pe riul Horezul, în raionul 

com., sunt 2 mori, și pe Luncavă- 

ciorul, tot două, în căt. Birzoteni.
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La 1864, s'aii împroprietărit 
186 locuitori pe moșia Romani 
a statului, din care li s'aii dat 
552 hect. pămînt, 

Veniturile și cheltuelile com. 

se urcă la 1299 lei anual. | 

E brăzdată de dealurile: Bă- 

lănești, Coasta-Mănăstirei, Plă. 

viceanu, Piscul-Dăroilor, Bistri- 

ței şi udată de văile: Strimptul, 

Neagotii și Mărului. 
„Se mărginește.la E, cu com. 

Costești, la V. cu Bălănești, la 

N. cu pădurea statului Romani 
şi la S. cu căt. Bogdănești. 

Romani, saz, făcînd parte din 
com. rur. cu același nume, jud. 
Vilcea. Moșia aparţine statului. 
Are o populaţie de 493 locui- 

tori; o școală; o biserică, cu 

hramul Sfinţii Voevoză, fondată 
la 1765 de către loan şi Dioni- 

sie, archimandriți ai sfintei mă- 
năstiri Horezul: . 

Romani, 7pa/ala, în jud. Vilcea, 

plaiul Cozia, com. rur. Rimeșşti. 

Romani, pădure a statului, în 

jud. Vilcea, în întindere de 785 

hect., situată în com. Horezul şi 

- formată din' trupurile: Neagota 

și Valea-lui-Neagu (750 hect.), 
Cringul-Popești (15 hect.) şi Plă- 

ețul (26 hect.). | 

Romani, Neagota şi Bîrzoteni, 

moșii ale statului, pendinţi de 

mănăstirea Bistriţa, com. Romani, 

plaiul Horezul,. jud. Vilcea. 

Romani, Bolca, Ludeasa şi 

Brădulețul, zăzur? particulare, 

supuse regimului silvic, pe mo- 

şia Romani, aparținînd de com. 

- Rimești, plaiul Horezul,. jud. 

Vilcea. 

Romanul (Plătica .şi Ceau- 
-nari), com. rur., jud. Brăila, pl. 
Vădeni, situată pe un platoii. Se   
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mărgineşte la. N. cu Latinul Și 
com, Cungul; la S.şi S.-V,, cu 
Scorţarul-Vechii și cu Movila- 
Miresei; la E., cu. Nazirul şi 

Tudor Vladimirescu. 
Suprafața com. este de 2290 

hect., cu o populaţie de 1255 
suflete. | 

Are o biserică, cu hramul Sf. 
Voevozi, construită la 1890 de 
locuitori și deservită de 1 preot 
și I cîntăreț; o școală mixtă, 
înființată la 1881, frecuentată 
de 134 elevi (1899—900); 2 
mori de vînt; 13 strade bine 
aliniate şi 2 piețe. 

Venitul com. e de 4390 lei, 

iar cheltuelile, de 4032 lei. 
„Vite: 694 boi, 500 vaci, 8 

tauri, 168 viței, 582 cai, 3 mă- 
gari, 578 oi şi 232 rimători, 

Drumuri: la Nazirul și Caza- 
sul, spre E., 10—15 kil.; la Brăila, 

spre N.E., 15 kil.; la Latinul, 

- spre N., 12 kil.; la Gurgueţi, 

spre N., 8 kil.; la Scorţarul. 
Noi, spre V., 28 kil.; la Mo- 

'vila-Miresei, spre S., 10 kil.; la 

Scorţarul-Vechiii, spre S., 8 kil. 

Comuna e înființată la 1879 

prin împroprietărirea însurățeilor 

şi venirea altor locuitori din tîr- 

lele din vecinătate : Jipeşti, Cîr- 

păceni, Ghesuiţi, Soreni, Jilava, 

Ceaunari. Pe acest loc ai fost 

satele Plătica și Ceaunari, care 
mai în urmă aă luat numele de 
Romanul. 

Romanul, sa, în jud. Brăila, în 

partea de E. a com. Romanul, 

unde a fost vechiul sătișor Ciau- 

nari, la 21 kil. spre- V. de ora- 

șul Brăila. Este înființat la 1870 

cu ocazia împroprietăririi. La în. 

ceput purta numele de Plătica; 
de la 1822 i s'a dat numele de 
Romanul. 

Vatra satului este de 200 

hect., cu o populaţie de 274 
familii, sai 1245 suflete. 

Are o școală mixtă, înființată 

Romanul, zâriz, 
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la 1881, frecuentată de 134 
elevi; o biserică, clădită la 1890, 

de locuitori, deservită de un 

preot, un cîntăreț și un para: 

cliser; 10 cîrciumi și 2 mori de 

vint. - ! ” 

Vite: 582 cai, 2 asini, 1 ca- 

tîr, 1365 vite mari cornute, 578 

oi şi 231 rimători. 

îrîi, în jud. Gorj, 
plaiul Novaci; izvoreşte dintre 

munții Pleşcoaia și Mohorul, se 

varsă în Gilort la N. de com. 

Novaci. 

Romina, cătin de N. al com. 

Viîrtina, pl. Olteţul-Oltul-d..s., 

jud. Romanați, situat pe valea 
Oltețului, pe ţărmul drept, la 7 
kil. spre N. de Balș, la poalele 
dealului Chiliile, care are 187", 

„altitudine d'asupra nivelului Mă- 
rii. Are 300 locuitori, 

Romina, câfuu, al com. Boso- 

teni, pl. Ocolul, jud. Romanați, 

situat pe malul drept al apei 

Tesluiului, la 17 kil. spre'N.-V. 

de Caracal. Are o populaţie de 
45 familii, sai 200 suflete. Nu- 

mele satului vine de la vorba 

<rumîni», prin care în secolele 
16 și 17 se desemna țăranii 

cari S'aii vindut clăcași de bună 
voie, 

Romiîneşti, cor. rur., jud. Dim- 
boviţa, pl. Bolintinul, situată la 

8 kil. spre S. de Titu, pe ma- 

lul stîng al pîriului Răstoaca și 
pe loc şes. 

E formată dintr'un singur gat, 

care are o populație de 1500 lo- 
cuițori, o biserică şi o școală. 

Peste Răstoaca este un pod 

şi peste Baiul un podeţ al pro- 
prietăței Poiana-d.s. - 

Se învecinește la E. cu Po- 
iana-Lungă-d.-s., la V. cu Pot: 

logi-Rurali și Urbani, la N. cu 

Lunguleţi şi Răstoaca. De Poia-
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na-Lungă se desparte prin Baiul 

şi de cele-l'alte, prin cîmpii. Se 

unește cu toate prin șosele co- 

munale. 

Romiîneşti, com. zur., jud. Gorj, 

pl. Ocolul, situată la S. oraşului 

T.-Jiul, pe un teren şes. 

Are o suprafață de 423 hect., 
cu o populație de 110 familii, saii 

463 suflete: 2 biserici, din cari 

una de zid, făcută în 1883, iar 

cea-l'altă de lemn, mai vechie, fâ- 

cută de locuitori, deservite de 

1 preot și 1 cîntăreț; o şcoală; 
3 cîrciumi, 

Locuitorii posedă: 24 pluguri, 

39 care cu boi, 3 căruţe cu cai, 

320 vite mari cornute, 24 cai. 

I04 ol şi 132 rimători. 

Budgetul com. e la venituri 

de 827 Iei, 20 bani, iar la chel- 
tueli, de 814 lei, 70 bani. 

Comuna este udată de rîul 
Jiul și piriul Slaștiul. Pe apa 

Jiului sunt 2 mori. 

Comunicaţia se face prin şo- 

seaua națională Filiași - Pietro- 

şani, care o străbate și o pune 

în legătură cu orașul T.-Jiul. 

Romiîneşti, com. rur., jud. Pra- 

hova, pl. Crivina, situată pe loc 

șes şi compusă din două cătu- 

ne: Romiîneşti şi Pușcași, cu o 

populație de 7094 locuitori. 

Are o şcoală; o biserică, cu 

hramul Tăierea capului Sf. Ioan, 
zidită la 1792 şi deservită de 

1 preot, | 

56 locuitori s'au împroprietă- 
rit la 1864, dindu-li-se 242 hect. 
Ei posedă 19 cai şi iepe, 63 
vâci, 166 porci și 190 boi. 

Comerciul se exercită în com. 
de doi cîrciumari. _ 

Budgetul com. e la venituri 
şi la cheltueli de lei 2541. 

Prin comună trece șoseaua 
naţională Ploești-Bucureşti. 

Romiîneşti, com. rur., jud. Vil.   
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cea, pl. Cerna-d.-s., compusă din 

2 cătune: Romînești și Balaciul. 

Este situată pe valea Șasa, 

la 60 kil. de capitala judeţului 

și la 15 kil. de a plăşei. 

Are o populaţie de 569 lo- 

cuitori; o școală; 2 biserici, una 

în Romineşti, fondată la 1863 de 

răposatul Ion Busuioc și alți eno- 

riaşi, şi cea-l'altă în căt, Bala- 

ciul. 

Vite sunt: 138 boi, 28ovaci, 

58 viței, 13 cai, 18 bivoli, 185 

oi, 169 porci şi 149 capre. 

Lîngă riul Şasa se află o fa: 

brică de cherestea a d-lor I. şi 

C. Weisbock şi N. T. Popp. 

Locuitorii sunt moșneni, afară 

de 29 cari s'aii împroprietărit la 

1864 pe moșiile d-lor Greceanu, 

Ioan Busuioc, Safta. Greceanca 

și răposatului Patnoghi, dindu.li- 

se 94 hect. pămînt, 

Vatra satului are 40 hect.; 

iar suprafața întregei com. este 

de 5121 hect., cu izlaz cu tot. 

Veniturile comunei se urcă la 

1553 că și cheltuelile, la 1202 

lei anual. 

Două şosele: una vecinală și 

alta comunală înlesnesc comu- 

nicația cu com. Roșiile și Lăpu. 

șata. . | 

E brăzdată de dealurile: Lă- 

pușata, Viilor, Băești, Poiana: 

cu-Peri, Boerul-Dinu, Păraua și 

udată de văile: Zgubea, Șasa, 

Hirtopul și Trestia. 

Se învecinește cu comunele: 

Lăpușata, Străveşti, Băești şi 
Roşiile. 

Romiîneşti, sa, și moșie, jud. 

Argeş. Vezi Romanați. 

Romineşti, sa, pe coastă de 
deal, în megieșie cu Ciurul, com. 
Ostopceni, pl. Ştefăneşti, jud. 

Botoşani, cu o suprafață de 250 
hect. şi o populație de 83 fa- 
milii, sai 387 suflete. 

Are o pădure de salcie și   
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plopi, de vr-o 200 hect.; 1 moară 

de vînt și 2 de apă pe piriul 
Saha, 

Vite: 120 vite mari cornute, 

20 cai, 244 oi și 30 porci. 

Romineşti. Vezi Dumbrăveni, . 
sat, com. Dumbrăveni, pl. Siret, 

"jud. Botoșani. 

Romineşti, sas, jud. Dolj, pl. 
Ocolul, com. Işalniţa, cu o po- 

pulație de 189 suflete, şi 37 
case, 

Are o biserică vechie, cu hra- 

mul Nașterea Maicii Domnu- 

lui, fondată la 1800 de Dincă 

Mică şi reparată de Opran, la 
1856; 2 cîrciumi. 

Romineşti, saţ; jud. Iași, pl. Co- 

poul, com. Movileni, situat între 

dealurile: Fundătura, Holmul, 

Romînești și Cimitirul, printre 

cari se întinde o vale mare, pe 

care e situat satul și prin care 

curge piriul cu același nume. Are 

o suprafață cam de 859 hect,, cu 

o populație de 173 familii, saii 

789 suflete; o biserică, zidită 

la 1821, deservită de 1 preot, 

1 cintăreț și 1 eclesiarc; o scoală, 

înfiinţată la 1879, frecuentată 

de 34 elevi (1899—900). 

„Vite: 611 vite mari cornute, 

937 ol, 68 cai și 111 rîmători. 

Romiîneşti, satţ, făcînd parte din 
com. Bălilești, pl. Rîurile, jud. 

Mușcel, situat pe malul stîng 
al riului Bratia. 

Are o populaţie de 248 su- 

flete, şi o biserică, zidită de lo- 

cuitori. 

Romineşti, sa/, făcînd parte din 

com. rur. cu acelaşi nume, pl. 

Crivina, jud. Prahova. 

Romineșşti, căfuu, în jud. Pra- 

hova, pl. Vrancea, com., Nisto- 

rești.
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Are o populație de 162 su. 
flete și 20 case. 

Romineşti, saz, făcînd parte din 
com. rur. cu același nume, pl. 
Cerna-d.-s., jud. Vilcea. 

Are o populaţie de 362 lo- 
cuitori. Aci e reședința comunei, 

„Este udat de piraele Șasa și 
Zgubea.. 

Romineşti, suddiuis ste a satului 
Stroești, jud. Bacăii, pl. Tazlăul- 

“d.-j., com. “Berești, : 

Romiîneşti, subdivisie a com. 

rur. Greci, pl, Motrul-d, În ind. 
Mehedinţi. 

Romineşti, dea/, ce se întinde 
în partea de E. a satului Ro- 

miîneşti, jud. Iași, pl. Copoul, 
com. Movileni. Pe podișul lui 

sunt izvoare și imașe. 

Romiîneşti, dea? cu păduri, în 

jud. R..Sărat, pl. Marginea-d.:s., 

com. Slobozia; se desface din 

“dealul Gurguiatul și brăzdează 

V. comunei, 

Romineşti, moșie întinsă. parti- 
culară, în jud. Dolj, pl. Ocolul, 
com. Işalniţa. 

Romineşti, pirii,- izvorește de 
sub poalele dealului Fundătura, 

din satul Rominești, jud. Iași, 

pl. Copoul, com.. Movileni, trece. 
prin mijlocul satului, și în jos 
de el se varsă în îazul Romi.- 

nești. 

Romiîneşti și Balaciul, zădur: 

ale statului, județul Vilcea, pl. 

Cerna-d.-j., com. Romiînești. 

Romini, saf, în jud. Neamţu, pl. 

Bistrița, com. Siliștea, situat spre 

V.. de satul. Siliștea, de care se 

- desparte printr'un îiaz.. 

Are:o întindere de 1308 hect., 

65940, Jiarele Dicjionar- Geografie. Yol. V, 
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72 arii, cu o populaţie de 150 

familii, sai 520 suflete, și o bi- 

serică deservită de 1 preot și 
3 eclesiarhi, . 

Vite: 190 boi, 105 vaci, 30 

junci, 39 cai, 396 oi şi 31 ri- 

mători. 

Romiîni, zoșie, -în jud. Neamţu, 
pl. Bistrița, com. Siliște, pro- 

prietatea 'Sf. Spiridon” din Iași. 
"Este arendată cu 25577 lei a- 

“nual, 

Romula, "județul Romanați, mu- 

nicipii și mai -pe urmă co- 

lonie romană. Pe la anul 245 d. 

Chr. se întărește cu ziduri, pro- 

babil în urma războiului lui Fi- 
lip Arabul cu Carpii. Aci se 

încrucișa drumul roman ce ve- 

nea de la Severin (Drubeta) cu 

cel care. pornea de la Celeiii 
(Malva) spre a. merge pe Olt 

în sus în Transilvania. Săpătu- 

turile arheologice făcute de d. 

Tocilescu în localitate ai dez- 
velit, între altele, însemnâte 

“ruine de edificii pardosite cu 
plăci de: marmură. Pe o cără- 

- midă, epigrafistul nostru a des- 
cifrat versuri din Iliada lui Ho- 

mer şi a conchis că acea cără- 

midă servea elevilor în școală 

ca 'aparat didactic. (Vezi Toci- 

lescu, Omer la Reșca). Cimi- 

tirul: orașului antic este azi o- 

cupat de satele Reșcuţa şi Ho- 
tărani din apropiere. : 

Romula, stație de dr-a.f., jud. 

Romanați, pl. Ocolul, căt. Reșca, 
pe! linia -Piatra-Corabia, -pusă în 
circulație la 1 Aprilie 1887. Se 

află între staţiile Vlăduleni (10,0 

kil.) și Caracal (7,5 kil.). Inăl- 

țimea' d'asupra nivelului Mării 
e' de 75,59; Venitul acestei 

staţii pe anul 1896 a fost de 

„35976- ei 10 bani. 

Rosetti, cătun, al com. Cotul-   

ROSEȚI-VOLNAȘI 

Ciorii, jud. Buzău, cu: 290'lo- 

cuitori şi 59 . case, -format din 
- însurățeii împroprietăriți la 1883, 

pe moșia Ciorani, : 

Rosetti, staţie de dr.d.7; vă. 
Buzău, pl. Cîmpul, . căt. Cotul- 

Ciorii, pe linia Buzăii - Brăila, 

„pusă în circulaţie. la '13: Sep: 
“ tembre 1872. Se află între sța: 

- ţiile Cilibia (10,4 kil.),.şi Făurei 

(10,1 kil.). Inălțimea d'asupra 
nivelului Mării e de 47%,68. 

- Venitul acestei staţii pe anul 
1896 a fost de 25154 lei, 1 

bani. 

Roseţi-Clăcaşi, sas, în:jud.: Ia- 
lomița, pl. Borcea, pendinte-de 
com.. Tonea, situat. la 2 kil. 

spre E..de satul de reședință 
şi alăturat de satul Roseţi -Vol- 
nași. 

Are o populaţie de 9o familii 

de Tigani, câri se ocupă cu cără- 

“midăria ; o-biserică, deservită de 
“1 preot şi 2 dascăli, 

Roseţi-Volnaşi, com. zur., în 
jud. Ialomiţa, pl. Borcea, situâtă 

* între comunele 'onea -și Dichi- 
seni, jud. Ialomiţa, la 8 kil. spre 

E. de orașul Călărași. 

Teritoriul comunei. ;coprinde 

“numai vatra satului: Roseţi-Vol- 

nași, ai cărui 'Jocuitori ;posedă, 

prin cumpărare, locuri de case 
de cite 200'stînjeni patrați. . 

Maioritatea locuitorilor: com. 
- sunt agricultori ȘI . sunt învoiţi 

a face plugărie pe moșia.- : Ro- 

_seţi-Cioroiul, care este proprie- 

tate particulară,: cu o suprafață 

de 7000 hect., pendinte de com... 
Tonea. IDR a Sepi 

Se compune dintr'un: sigur 

sat: : Roseți: Volnași, “căruia lo- 

"cuitorii îi zic Cioroiul,:sat situat 

pe ţărmul stîng al Borcii, pe loc 

şes şi care e împărțit în strade . 

drepte şi largi... Stă 
" Are.6 “popluaţie: de 368, '1o- 
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cuitori; o școală mixtă, frecuen-. 

tată de 206 copii (1899—900); 

3 biserici, deservite de ş pre- 

oți şi 6 dascăli, O 

Vite: 1600 cai, 5250 boi, 

4000 oi, 300 capre, 5o bivoli, 

17 asini şi 2600 porci. 

Rosogeşti, saț, cu 190 locuitori, 

jud. Argeş, pl. Pitești, făcînd 

parte din com. rur. Dealul-Bra- 
dului. 

Rostovanul, sate, în jud. Gorj, 

plaiul Vulcan, situat în partea 

de V. a muntelui Arcanul. Are 

o suprafaţă cam de 440 hect,, 

coprinzind şi muntele Prisloa- 

pele, şi se prelungește de la S. 
la N., pănă în hotarul Austro- 

Ungariei. Pe el se află păduri 

de brad și fag, pășuni de vite 
şi 2 stîni. 

Pe cracul de munte Prisloa- 
pele, se află un pichet. 

Prisloapele se află la V. de 

muntele Nediuţa şi la E. de 

muntele Răstovanul. 

Roşca. Vezi Unsa, mănăstire, 
com. Feredieni, județul Boto- 
șani, 

Roşca (Vadul-) sai Vadul- 

Roşcăi, cătun, în jud. Putna, 

com. Vulturul, pl. Biliești, situat 

pe malul Siretului, lîngă apa 

Putnei. In trecut acest cătun se 

numea Cracul. 

Are o populațiune de 402 
suflete, locuind în 101 case; o 
biserică parohială, cu hramul 
S-ţii Voevozi. 
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dobul, după ce trece pe terito- 

riul satului Tisa-Silvestrul, jud. 
Bacău, pl. Siretul-d.-s., com. 

Odobești. 

Roşca-Liman, Zac, în jud. Tul- 

cea, pl. Sulina, pe teritoriul 

com. urb. Chilia-Vechie, situat 

în partea de N. a plășii și în 
cea de E. a comunei, format 

de revărsările bălții Velichi-Mer- 

hei, cu care comunică acum prin 

o girliță; mai comunică și cu balta 

Matiţa și cu prelungirea acesteia, 

numită balta Saon. Este încon- 

jurat de toate părţile cu stuf. 

Are o întindere de 110 hect., 

aparținind com. : 

Vechie. 

Roşcani, com. rur., ocupînd par- 

tea din mijlocul pl. Turia, jud. 
Iași, formată din satele: Roş- 

cani, Rădeni, Borșa, Găureni, 

Albota, Eduţul, Căueşti şi Pău- 

leni, cu o suprafață cam de 

7919 hect. şi cu o populaţie de 

495 familii, saii 1957 suflete. 

Terenul com. fiind accidentat 

prezintă o mulțime de dealuri 

cu întinse podişe, ramificațiuni 

ale dealului Turia. - 

Are 5 biserici, deservite de 

„2 preoți, 2 cîntăreţi şi 4 ecle- 

siarci; 3 școli, conduse de 3 

învățători și frecuentate de 102 

elevi (1899—900); o moară de 
apă și una cu aburi. 

Vite: 2262 vite mari cornute, 

4188 oi, 22 capre, 296 cai şi 

„468 rimători, 

Budgetul com. e la venitură 

de 8670 lei, 64 bani, şi la chel- 

urb, Chilia- 

ROȘCOI 

Are o biserică, deservită de 

1 preot şi 1 cintăreţ şi o şcoală 
mixtă, 

Vite: 117 vite mari cornute, 

19 cai, 151, oi, 50 porci. 
Sunt 197 stupi cu albine. 

Roşcani, saţ, în jud. Covurlui, 

com. Vlădești, pl. Prutul, cu o 

populaţie de 157 familii, saii 571 

suflete, o biserică şi o școală. 

Roşcani, saț, în partea de N. 

a com. Roșcani, pl. Turia, jud. 

Iași, situat pe coastele dealului 

„Roșca, pe o suprafaţă de 401 

hect. Are o populaţie de 48 fa- 

milii, sai 184 suflete; o bi- 

serică. 

„Vite: 344 vite mari cornute, 

1176 oi, 2 capre, 26 cai şi 60 

rimători. 

Roşcani, zoșie particulară, de 
2864 hect., 60 arii, în jud. Co- 

vurluiii, pl. Prutul, com. Vlă- 

dești, 

Roşcari, sa, în jud. R.-Sărat,. 

plaiul Rimoicul, com. Dumitrești, 

subdiviziune a cătunului de re- 

ședința, Dumitrești-d..s, 

Roşcari, numire veche a călu- 
nului Dumitreşti-d.-j., com. Du- 

mitrești, plaiul Rimnicul, jud. R.- 

Sărat. 

Roşchila, pădure particulară, în 

întindere de 400 fălci, situată 

pe teritoriul com. Cîmpurile, pl. 

Zăbrăuţul, jud, Putna. 

tueli, de 8634 lei, 64 bani. Roşcoi, că/uu,alcom. Gura-Teghii, 

jud. Buzăă, cu 240 locuitori și 

32 case; are subdivizia Dia- 
coneşti. 

Roşca (Vadul-), moșie a:sta- 
tului, jud. Putna, fostă pendinte 
de mănăstirea Agapia din jud. 
Neamţu, în întindere de 241 po- 
goane, . 

Roşcani, saţ, jud. Botoșani, pe 

şesul Siretului, la vărsarea Su- 

cevei în Siret, în partea de S. 
a com. Fintînelele, pl. Siretul, cu 

o suprafață de 542 hect. şi o 

populaţie de 209 familii, sai 

901 suflete, | 

Roşcoi, va/e, în jud. Buzăiă, com. 

Gura- Teghii, căt. Roșcoi; începe 

din localitate şi se scurge în 
riul Bisca-Rozilei; în- albia sa 

Roşca, ziriia;, care vine din jud, 
Tutova și “se varsă în piriul O-    
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se găsește chihlibar și în malu- 
rile sale se-află lignită. 

Roşculeşti, căzun, în jud. Putna, 
pl. Zăbrăuţi, com.. Cîmpurile, a- 
şezat pe malul Șuşiţei: și mai 

în sus de Cimpurile-d,-j. 
Are o populațiune de 194 

suflete, care locuesc în 54 case. 

Roşculeţul, zo2:7ă, în jud. Tul- 

cea, pl. Istrului, pe teritoriul 

com. rur, Casimcea (și anume 

pe acela al cătunului săă Ali- 

Faci); e situată în partea ves- 
tică a plășii şi în cea nord- 

vestică a com., la 2 kil. spre 
V. de satul Ali-Faci; este unul 

din virfurile cele înalte ale dea- 
Inlui Turbencea-Bair, așezată a- 

proape de frontiera jud., are o 
înălțime de 250 m. și e punct 
trigonometric de observaţie de 
rangul al 2-lea, dominînd asu- 
pra piriului Curu-Dere, ce curge 

pe la poalele sale estice, asu- 

pra satelor Ceauş-Chioi, Ali-Faci 

(ale comunei Casimcea), Curu- 

gea (din jud. Constanţa), şi 

asupra drumurilor com. Curu- 

gea-Ali- Faci, Ceauș-Chioi-Ali- 

Taci-Curugea, Casimcea-Calfa; 

este acoperită cu păşuni și 

fineţe. 

Roşeni, câfuu, în jud. Neamţu, 

pl. Piatra-Muntele, com. Călu- 

găreni, situat pe malul drept al 
rîului Bistrița. 

Roşeşti, mahala, în com. rur. 

Samarinești, pl. Motrul-d.-s., jud, 

Mehedinţi, 

Roşeşti, stație de dr.-d.f., jud. Făl- 

ci, pl. Crasna, com. Roșeşti, 

pe linia Birlad-Vasluiii, pusă 

în circulație la 13 Noembrie 

1886. Se află între staţiile Banca 

(11,2 kil.) și Crasna (8,8 kil.). 
” Inălțimea d'asupra nivelului Mă. 

rii, de 772,28. Venitul acestei   
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stații pe anul 1896 a fost de 
81666 lei, 5o bani. 

Roşi, vechile numire a satuluIRoşi, 
pl. Ialomiţa-Balta, jud. Ialomiţa. 

Roşia, cont. rur., în jud. Gorj, 
pl. Amaradia, situată pe Dealul. 
Muerei. Se mărginește la E. 

„cu comunele Alunul şi Colţeşti, 
din Vilcea, iar la V,, cu Poiana- 
Seciurile din pl. Amaradia. Se 
compune din 3 cătune: Sitoaia, 
Roșia-d.-s. şi Roșia-d.-j. 

Are o suprafață de 2008 hect., 
din care 500 hect. pădure, 400 

hect. arătură Şi 1512 livezi şi 

izlaz; 3 părți sunt ale proprie: 
tăţei, iar restul ale locuitorilor 

„ împroprietăriți. 
Are o populaţie de 232 fa- 

milii, saii 878 suflete ; o școală; 

2 biserici, deservite de 1 preot 
“şi 1 cîntăreț, 

Locuitorii posedă: 25 pluguri, 
S1 care cu bol, 1 căruță cu cai, 

631 vite mari cornute, 31 cai, 

489 oi, 85 „capre şi 212 rîmă- 

tori, 

Veniturile şi cheltuelile com. 

sunt de 1000 lei. 

Este udată de râurile Căprio- 
rul, Roșia, care, unită cu Că- 

priorul, se varsă în Olteţul, la 

Colţești, jud. Vilcea. 

Comunicaţia în com. se face 
prin şosele comunale. 

Dealurile mai însemnate sunt: 

Dealul-Muerei, dealul Căpriorul 
şi Dealul-Roșu, în partea de V.,, 

Dealul - Gruiului, în partea de 
N-V. 

Roşia (Roşia-de-]ii), comp. rur-., 
jud. Gorj, pl. Jiul, pe partea 

dreaptă a rîului Jiul, în areptul 

com. Moi, situată pe loc șes şi 

pe ambele laturi ale șoselei ve- 

cinale, care trece prin comună. 
E formată din 2'cătune: Ro- 

gojelul și Roşia, cu o suprafață 

de 2000 hect,, din care: 900   
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hect. pădure, 150 hect. izlaz, 60 

hect. fineţe şi 8go hect. cultură, 

“şi o populație de 137 familii, 

saii 868 suflete.. 

“Are o școală, frecuentată de 

34 copii; 2 biserici de lemn, 

fondate de locuitori la 1775 și 
1780, deservite de 1 preot și 2 

cîntăreţi. 

In com. se află: 3 fîntîni și 2 
cișmele, 2 cîrciumi şi 4 mori 
de apă. - 

Locuitorii posedă: 80 pluguri, . 

| 124 care cu bol și vaci, 15 că- 

ruțe cu cai, 482 vite mari cor- 

nute, 50 cai, 244 oi și capre și 

209 rimători. 

Budgetul com. e la venituri 

de 2281 lei, 48 bani, iar la chel- 

tueli, de 2214 Iei, 32 bani. : 

E udată de apele Jiul şi Tis- 
mana. 

Cormunicaţia î în com. se face 

prin şoseaua vecinală şi prin 
șosele comunale.! ' 

In partea despre N. a com, 

se văd nişte urme de. zid care 

sunt înconjurate de "pădure. 

Această cetate, așezată mai jos 

"de confluenţa riurilor Bistriţa cu 

Tismana, formaii sistem de apă- 

rare al văilor acestor rîuri, cu . 

ruinele care se găsesc în apro- 

piere, în căt. Virţul, pe malul 

stîng al riului Tismană. 

Roşia, cătuu, al com. Roșia, jud. 

Gorj, pl. Jiului. Are o suprafață 

de 963 hect., din care 413 hect. 

pădure, 81 hect, izlaz şi vatra 
satului, 28 hect. finețe și 445 

hect. arabile, cu o populație de 

150 familii, saii 500 suflete. | 

“Are 2 biserici de lemn, fon- 

date de locuitori în anii 1775 
şi 1780, deservite de 1 preot 

- şi 2 cintăreți; 2 mori şi 2 cîr- 

ciumi. 

Locuitorii posedă: 30 pluguri, 

48 care cu boi, 9 căruţe cu cat, 

192 vite mari cornute, 20 cai, 

62 oi şi capre și 109 porci.
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Roşia, sa/, în jud, Mehedinţi, pl. 

Motrul-d.-s., com. rur. Căzănești. 

Roşia, sat, făcînd parte din com. 

rur. Colţești, pl. Olteţul-d..s., 

„ jud. Vilcea. Are o populaţie de 

"406 locuitori și o biserică, fon- 

dată la 1794 şi reparată la 1860. 

„Roşia; veche numire a satului 

";: Diaconi, com. Poiana, pl. Nico: 

reşti, jud. Tecuciii. 

Roşia, insulă în Dunăre, în drep- 
tul com. Cioara, jud; Teleorman. 

Roşia, baltă, în jud. Teleorman, 

în lunca Dunărci, în dreptul com. 

Cioara. Crește" mult stuf și 'pa- 
pură întrînsa. Locuitorii din 

-- com. Izlazul, din jud. Romanați, 

se aprovizionează de aci cu ma- 

terialul pentru rogojini. 

Roşia, moșie particulară, de 429 

"hect., 64 arii, în jud. Covurluiii, 

"pl. Prutul, com. Jotăști, 

Roşia, parte din moșia statului 

Dideşti, pl: Tirgului, jud. Te. 
leorman. 

Roşia, pădure a statulu;, în întîn- 

dere de.75 hect, jud. Ilfov, pl. 

Olteniţa; 

Roşia-de-Jos, căzu, al coni. Ro- 

şia, pl. Amaradia, jud: Gorj, 
" situat în partăa de S. a com. 

pe 'Dealul-Muerei: şi la 'N. de 

- căt. Roşia-ds. * - "2? 

- "Are o suprafață de Sos. hect., 

cu 6 populație de '100 familii; 
are o şcoală şi o biserică, de- 

-servită de preotul şi “cîntăreţul 
com. | . 

Locuitorii posedă: 4 pluguri, 

35 care cu boi; 9 cai, 248 vite 

- mari cornute, 153 :0i, -15 capre 
-și 63 porci, . 

Roşia-de-Sus, cătun, al com. Ro- 

“şia, jud. Gorj, pl. Amaradia, si- 

-_tăreț. 

"287 vite mari cornute, 245 oi, 

tori. PI 

Roşieni, com. rur., la S. plășei 

"“brunul şi Osica-Mică, în apro- 

piere de Olteţul, la 15 kil. de 

“ cuitori; o şcoală; o biserică, cu 

. servită de 1 preot și 2 

Roşieni, cu cureaua din Dobrun, 

Roşieşti, con rur., în partea de 
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tuat pe Dealul-Muerei. 

Are o suprafață de 10558 hect., 

cu o' populaţie de 102 familii, 

saii 382 suflete; 1 biserică, de- 

servită de 1 preot şi 1 cîn- 

Locuitorii posedă: 16 pluguri, 

38 care cu boi, 1 căruţă cu cai; 

S cai, 27 capre și 114 rimă. 

Olteţul-Oltul-d.-s., jud. Roma- 

nați, formată din satul cu ace- 

laşi nume, situat între com. Do- 

Balş şi la 16 de Caracal. Alti- 

tudinea terenului este de 145 

m. d'asupra nivelului Mării, pe 

dealul Bobul. 

Are o populaţie de 85 lo. 

hramul Sf. “Nicolae (1843), de- 

cîntăreți. 

" Vite mari cornute 490, vite 
mici 1292, porci 66. 

moșie a statului, jud. Romanați, 

pl. Olteţul-Oltul-d.-s., lingă sa: 

tul: Roşieni. Are o pădure de 

502 pog. Arendă: "5000 lei a- 
nual. 

$.-V. a plăşei Crasna, jud. Făl- 

ciă, situată-mai mult pe șes în 

stinga rîului Birladul. Se măr- 

gineşte la E. cu com. Vutcani; 

la V., cu judeţul. Tutova, avînd 

de limită apa Birladului; la S,, 

cu com. Băşești şi Vicolești și 

la N. cu com. Idriciul. 

E formată din satele: Bo- 

gheni, Gura-ldriciului, Roșieşti 

şi - Valea-lui-Darie. 

„Suprafața com. e de 23856 

hect., cu-o populaţie de 379 

familii, sai 1424 suflete.   

ROȘIILE 

Are 3 biserici, deservite de 

3 preoți; o școală mixtă. 

Vite: 1004 vite mari cornute, 

168 cai, 1170 oi și 493 porci. 

Roşieşti, saţ, şi: reşedinţa com. 

Roșiești, jud. Fălciii, pl. Crasna, 

așezat pe piriul Idriciul, pe o 

suprafaţă de 3062 hect., din care 

715 pădure, şi cu o populaţie 

de 173 familii, sai' 6go suflete. 

Are o şcoală primară mixtă ; 
o biserică, făcută la 1827. 

Aici a fost locul natal al Mi- 
tropolitului Veniamin Costache; 

urmele casei, unde a locuit cu 

părinţii săi, se mai cunosc şi 

astă-zi în livada cu pomi a lo- 
cuitorului Constantin "Ursache 
Chelariu. 

In acest sat, Grigore Ghica, 

a poposit cu oastea, în anul 1728, 
în-ziua de Bobotează, făcînd Ior- 

danul, apoi a stat la masă cu toți 

boerii, în casele Hatmanului 

Const. Costache, iar de aici a 

plecat la: Fălciu, unde s'a aşezat 

în: preajma 'Tătarilor Mirzaci, 

care serezvrătise contra Hanului 

şi voiaă să pră'le Moldova. 

Moșia este proprietatea Spi- 

talului Sf. -Spiridon din Iași, 

donată de vechiul ei proprie- 
tar Negel. 

Roşieşti, pădure, jud. Fălciă, pl. 

"Crasna, com. Roşiești, cu o su- 

prafaţă de 715 hect.,- proprie- 
tatea Epitropiei -Spitalului. Sf. 

Spiridon din Iași. 

Roşiile, cor: '7rur.; jud. Vilcea, 

pl. Cerna-d.-j., compusă din S$ 

mahalale:  Osăceni,  Perteşiti, 

Lupuești, Hotăroaia,.. Rățălești, 

- Herăști, Păsărei și: Pleșești, si- 

tuată pe riuleţul Şasa,la şo kil. 

" de reşedinţa județului şi la 11 
kil. de a plășei. 

-Are o populaţie de: 787 lo- 
cuitori;, 5 „biserici: la Pleşeșşti, 

făcută de preotul Ion Pleșescu
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şi reparată de enoriași; la Lu- 
puești, făcută de I. Catalistru 
și reparată de M. Roșianu în 
anul 1875; la Perteşti, zidită în 
anul 1770 de preotul: Streangă 
Şi reparată la anul 1888; la 
Hotărtoaia; și la Răţăleşti,. fă- 

“ cută de [. Roșianu ; o școală, 

înființată la 1856, frecuentată 
de 89 copii (1899--900). 

Vite: 58 cai, 669 boi, 388 

vaci, 107 capre, 1091 d, 313 
porci, 

Pe riul Şasa, îu raionul com. 

sunt 4 mori, 

“Locuitorii sunt toți moșneni. 

Cu izlaz cu tot, com. are 5141 
hect. pămînt: 

Budgetul com. e la venituri 

de 5227. lei și la cheltueli, de 
3678 lei. 

" Şoseaua comunală: înlesnește 
comunicația cu com. Roma- 
nești, de unde se unește cu şo- 

seaua județeană, care urmează 
“cursul Cernei, apoi cu com. 
Nenciulești, Crăpăturile, Şer- 

băneşti şi cu șoseaua județeană 
a Oltețului, la com. Gănești. 

E brăzdătă de dealurile : Bo- 

rului,  Bratcului, Bobului, Case. 

lor și Teiului și udată de văile: 

Șasa, Budele, Geamăna, Bratcul, 

Budichia și Zgubea. 
Se mărginește la N. cu com. 

Romanești, la S. cu Nenciu- 

leşti, la F. cu com. Ciumagi, 

- Măldăreşti și: Lăpușata, şi la V. 

- “cu Dăeşti. 

Roşioara, altă numire a com. Di- 

"ţeşti, pl. Filipești, jud. Prahova, 

'Roşioara, deal, la poalele căruia 

e situată com. Diţești, pl. Fi- 
-„lipeşști, jud. Prahova, 

Roşioara, 'ziiii, izvoreşte din 

fundul. văiei  Heleşteul, com. 

Filipești-de-Pădure, pl. Filipești, . 

"jud. Prahova, curge de la N. 

“la S., formează miai multe zig-. 

S-E.   
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Zaguri și se varsă în riul Pra- 
hoviţa în raionul com. Diţeşti. 

Pe țărmul drept și stîng al 

acestui pirii și la poalele dea- 
lului Roșioara este situată com. 

Diţeşti, pl. Filipești, 

Roşiori, com. ur. jud. Teleor- 
man. Vezi Roșiori-de-Vede. 

Roşiori, com. rur., jud. Brăila, 
pl. Călmățuiului, situată pe șes. 
Se mărginește la S.-E., cu com. 
Iazul, din jud. Ialomiţa; la N.- 
E., cu com. Tătarul; la E., cu 

com, Cioara-Radu-Vodă; la V., 
„cu com. Colțea şi la S.-V., cu 
com. Chichineţul. 

Suprafața com. este de 3550 

hect., proprietatea locuitorilor, 

cu o populaţie de 1550 suflete. 

Are o biserică, deservită de 
un preot; o şcoală mixtă, fre- 

cuentatăde 92 copii(1899—900). 
Vite: 724 cai, 16 tauri, 878 

boi, 679 vaci, 345 viței, 708 
rîmători, 2093 oi şi 14 capre. 

Budgetul com. e la venituri 

de 3873 lei, 82 bani şi la chel: 

tucli, de 3723 lei, 75 bani. - 
Drumuri: la “Tătarul, spre N., 

pe la Crucea-lui-Vlad-Vodă (5 
lil.) ; la com. Cioara-Radu-Vodă, 

spre E., pănă .la capul propri- 

etăţii locuitorilor şi de aci prin 
căt.. Vînătorii (11 kil.); la com. 
Chichineţul, spre S.V.(9 kil.); 

„la com. Colțea, spre V. (4 kil.); 

la com. Iazul, jud. Ialomiţa, spre 

la Brăila, spre N.-E.. (68 
kiL.). a 

Sunt 2 pieţe şi 7 strade bine 
aliniate. ” ” 

Com. s'a înființat la 1881 

prin împroprietarea însurățeilor, 

după legea din anul 1878. 

Roşiori, com. rur., jud. Ilfov, pl. 
Mostiștea, situată spre N.-E. de 

București lingă drumul Moca- 

nilor, la extremitatea judeţului, 

la 46 kil. de Bucureşti. -   
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Se întinde pe o suprafață de 
575 hect., cu o populație de 672 

locuitori şi 157 case. Proprieta- 

tea e a însurăţeilor, care rezervă 
6o hect. pentru -izlaz. : 

„Are o școală mixtă, frecuen- 

tată de 18 copii (1899 —900). 

Budgetul com. e de 2435 lei 

- la venituri şi de 2259 lei la 

cheltueli. 

Vite: 98 cai şi iepe, 7 armă! 

- sari, 234 boi, 191 vaci și viței, 

23 tauri, 172 porci şi 805 oi, 

Locuitorii posedă: 74 pluguri: 

46 cu boi, 28 cu cai; 124 care 

şi căruțe: 106 cu boi, 28 cu cai, 

. Improprietăriți sunt 100 locui- 
- toriși neimproprietăriţi mai sunt 

70. , | 

Comerciul se face de 4 cîr- 

ciumari. 

Roşiori, com. rur., în jud. Ro- 

mau, pl. Fundul, spre S.-E. de 

oraşul Roman, la 32 kil. deel și 

la 7th kil. de. reşedinţa plășei. 

Este aşezată în cea mai mare 

parte pe un loc plan, şi e formată 
din satele Roșiori și Ruși, cu 

reşedinţa comunei în satul Ro- 

şiori, 

Are o populaţie de 353 lo- 

cuitori, din care 112 Unguri. 

Budgetul com. e la venituri 

de 2134,50 lei şi lacheltueli « de 

2117 lei. 

Roşiori, sat,. jud. Botoșani, așe- 

zat pe coasta dealului Teişoara, 

în partea de S.-E. a com. Po- 
pouți, cu o suprafață «le 1002 
hect. și o populaţie de 130 fa- 

“milă, sati 518 suflete. 

„ Satul e înființat pe moșia sta- 
tului Popouţi, cu noii împroprie- 

tăriți în 1879. ” 

Se află 3 cîrciumi, 3 comer. 

cianți și 2 'meseriași. | 

Are o biserică, deservită ) de 
Ipreot și 1 cintăreț; 1 şcoală, 

condusă de 1 învățător și fre- 

cuentată de 40 copii.
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Vite: 200 vite mari cornute, 

32 cai, 310 oi și 50 porci. 

Roşiori, saț, în partea de S. a 

com. cu acelaşi nume, jud. Brăi. 

la. Colţul satului despre N.- 

E. atinge muchea văei lacului 

Tătarul. Se află la 68 kil. spre 

S. de orașul Brăila, și s'a înfiin- 

țat la 1879 cu ocazia împro- 

prietărirci. . 

Suprafața satului este de 167 

hect., cu o populaţie de 1559 
locuitori şi 247 case. 

Are: o școală mixtă, înfiin- 

țată la 1883, frecuentată de 76 

elevi și 16 eleve (1899—900) ; 

o biserică, zidită la 1890, de- 

servită de un preot, un cîntăreţ 
şi un paracliser; 7 cîrciumi; o 

brutărie și o lipscănie. 

Vite: 1918 vite mari cornute, 

724 cai, 2093 oi, 708 rîmători 
şi 20 capre. 

Roşiori, căfuu, al com. Cochir- 

leanca, jud. Buzău, cu 120 lo- 

cuitori şi 20 case, 

Roşiori, saț, în partea de N. a 
com. Avereşti, pl. Crasna, jud. 

Fălciu, situat pe valea cu ace- 

laşi nume, cu o populaţiede 11 
familii, sai 31 suflete. 

Roşiori, sat, în jud. Roman, pl. 

Fundul, com. Roșiori, spre S.- 

E. de orașul Roman, la 32 kil. 

de el şi la 7!/2 kil. de reședin- 
ţa plășei. Este așezat pe un loc 

plan şi e reședința com. Roșiori. 

Are o populație de 75 fami- 

lil. Este înfiinţat prin împroprie- 
tărirea noilor însurăței. 

Roşiori, saț, în jud. Roman, pl. 

Şiretul-d.-j., com. Dulceşti, spre 

S.-V. de satul Dulcești și la 2 

kil. de el. Este aşezat pe deal. 

Are 199 locuitori și o biserică. 

Roşiori, subdivisie a cătunului   
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Vipereșşti, jud. Buzău, com. Vi- 

perești. 

Roşiori, stație de dr-d.-f., jud. 

Teleorman, pl. Tirgului, com. 

Roşiori-de-Vede, pe linia Cos- 
tești-Roşiori, pusă în circulaţie 

la 1 Ianuarie 1887. Seaflă între 

staţiile Papa (9,4 kil.) şi Troian 

(13 kil.). Inălțimea d'asupra ni- 

velului Mării e de 78,42. Ve 

nitul acestei staţii pe anul 1896 

a fost de 511768 lei, 43 bani. 

Aci se fac încărcări de producte 

atit pentru Turnul-Port, cît și 
pentru Brăila. 

Roşiori sai Ruși, poșze, a bise- 
ricei Sf. Spiridon din Bucureşti, 

jud. Teleorman, dăruită în par- 

te orășenilor din Roşiori pe tim- 

pul lui Mihaiii Viteazul, cu pri- 

vilegiile prevăzute în hrisovul 

ce a lăsat. Privilegiile, statorni- 

cite de marele Domn, aii fost 

reinoite sub domnia lui Alexan- 

dru Sc. Ghica, 

Roşiori-de-Vede, co. 4rd., în 

jud. Teleorman, pl. Tirgului, si- 

tuată pe partea dreaptă a riu- 

lui Vedea, pe vale, la 238 kil. 

de capitala Țării, pe calea fe- 

rată, la 44 kil. de orașul de 

reședință Turnul-Măgurele și la 

32 kil. de Alexandria, | 

O parte din marginele orașu- 

lui sunt înconjurate de dealuri; 

iar pe la extremităţile lui de S.- 

V. şi NE, trec pîriul Bratco- 
vul și rîul Vedea, 

Se învecinește: la N.-V. cu co- 

munele Scrioaştea şi Măldăeni ; 

- la E. cu comuna Meri-Goala (din- 

colo de riul Vedea); iar la S. 

cu moșiile Belitori și Roşiori. 

Populaţia com. este de 8492 

locuitori: 4388 bărbaţi și 4103 

femei (1899). 

Comerciul se face pe o scară 

întinsă, şi a luat un mare avint 

(cel de cereale” mai ales) de la   

ROȘIORI-DE-VEDE 

deschiderea liniei ferate Cos- 

teşti-T.-Măgurele. 

In toate Vinerile se ţine aci tîrg 

săptămănal. Sunt și două tirguri 

anuale: unul la 25 Martie și cel 

d'al doilea la 8 Septembrie, care 

se țin pe locul anume destinat, la 

marginea orașului, între linia 

ferată și riul Vedea. In oraș sunt 

trei pieţe. 

Școli sunt 4: 2 școli primare 

urb. de băeţi, 1 școală primară 

urb. de fete și 1 școală primară 

rurală mixtă. Aii fost frecuen- 

tate în 1899—9o de 644 copii. 
Biserici sunt 8, deservite de 

II preoți şi un diacon. 

Are o grădină publică. 

Are un spital cu 25 paturi, 

întreținut de judeţ; o farmacie; 

un oficiă telegrafo poştal. 

Aci este subprefectura plășii 

Tirgului, şi judecătoria ocolului 
Roșiori. 

Căi de comunicaţiune sunt: 

şoseaua județeană Turnul - Ro- 

şiori-Strimbeni, care străbate tot 

orașul în lung, formînd strada 

principală ; şoseaua Roşiori-Cio- 

lănești, care ia direcțiunea spre: 

com. Drăgănești-Țigănia, cu un 

pod peste Vedea; șoseaua Ro- 

şiori - Măldăeni și de acolo în 
jud. Olt. 

Locuitorii posedă 7783 ca- 

pete de vite: 616 cai și fepe, 

2331 vite mari cornute, 38500 

vite mici cornute și 1020 porci. 

Istoricul. Roşiori sati Ruși-de- 

Vede sunt unul din cele ma! vechi 
tirguri. Intemeierea lui ar fi da- 

tind, după unii, din epoca lui 

Mihaii-Viteazul, după alții, Ro- 

şiori ar fi existat pe timpul 

lui Mircea-cel-Bătrin. Afirmaţiu- 
nea celor d'intii este bazată pe 

hrisovul lui Mihai-Vodă, prin 

care acordă diferite privilegii 

locuitorilor din acest tîrg, lăsîn- 

du-i a stăpini ei şi urmașii lor, 
nesupărați, atit proprietăţile din 

oraș, cit și a se folosi de moșie,
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dind numai o dijmă. Venitul 
întreg al moșiei era al mănăs- 
tirei Sf. Spiridon din Bucureşti. 

Privilegiile acordate au primit 
mai în urmă diferite modificări, 

căci, din pricina evenimentelor 

prin care trecea ţara, adesea- 
ori nu se mai ținea seamă de 

scutiri, ci se lua cît se putea şi 
de unde se găsea. 

Ca dovadă că nu s'a ținut 
seamă de cele statornicite prin 

- hrisov, este o carte din 13 Apri- 
„lie 1793, în favoarea moșiei Sfin- 

tului Spiridon: 
“ial se dă voie să aibătirg la 
moşia Roșiori-de-Vede din Te. 

leorman odată pe săptămănă, 
și vama ce se va agonisi să fie 

a mănăstirei. „Asemenea pănă 
la 2000 vedre .de vin şi 100 

vedre de rachiă să fie liberă 
mănăstirea a aduce deori unde 

„la tirg scutite de căminărit şi 

vamă. Prăvălioarele din Roşi-de- 
Vede vor fi apărate de fumărit 
şi de coşărite. 

Roșiori. aii fost pănă la 1838 

reședința judeţului Teleorman, 
* după împărțirea ce a avut pănă 
atunci. 

În memoriile generalului Bau- 
„er, scrise la finele secolului al 

XVIII-lea, se menţionează despre 
Roșiori ca scaun al isprăvniciei 

şi se exprimă părerea că pe locul 

unde este azi acest oraș ar îi 

fost vechia Arcina. 

Locuri istorice sunt: Cetatea 
de la S. orașului, rotundă, ocolită 

„de un șanț ordinar și avînd o lăţi- 
me de 8 m., o adincime de8m. 

şi o înălțime în interior de 10 m, 

„ Diametrul ei este de 260 m. 
Astă-zi este arată mai din toate 

părțile. 

La S.-E. orașului, spre livezi, 

„este o altă întăritură de 66 m. 
diametru, avind o înălțime de 16 

m. Imprejurul ei sunt înşirate opt 
măguri, grupate una în faţa al- 
teia.   
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În partea de S.-V,, lîngă Ur. 
luiul, se mai vede încă un patru- 

later, lung de 40 m., larg de 

24, în care s'aii găsit resturi de 

cărămidă ce se presupune a fi 

romană. 

Roşiorilor (Valea-), vale, în 
„jud. Buzăiă, com. Vipereşti; în- 

cepe din slemnea muchei Vipe- 

reştilor, se unește cu Izvorul 

Cîrstei,. și dă în rîul Buzăul. 

Roşiuța, com. rur., şi sat, în jud. 
Mehedinți, pl. Văile, la 49 kil. de 

oraşul 'Turnul-Severin, situată 

pe vale, 

Se mărginește la E. cu com. 

Runcurelul, de care se desparte 

prin; Dealul- Grigorescului; la 

$., cu com. Ploștina; la V., cu 

com. Lupoaia; iar la N., cu jud. 

Gorj, de care se desparte prin: 
Dealul-Bujorescului. 

Satul formează com. cu căt. 
Lupoiţa şi mahalalele Știrbeţul, 
Cacova şi Valea-Mare, avind o 

populaţie de 850 locuitori. şi 
I90 case. 

Locuitorii posedă: 60 pluguri, 

109 care 'cu boi, 6 căruţe cu 

cai; 150 stupi; 360 vite mari 

cornute, 400 oi și 400 rimători. 

Este străbătută de. şoseaua 

judeţeană Turnul-Severin-Bujo- 
rescul-Tirgul-]iii. | 

Are 2 biserici, deservite. de 

3 preoți și 4 cintăreţi; o şcoală, 

frecuentată de 53 elevi (0099 

900). 
Budgetul com. e la venituri 

de 1594 lei şi la cheltueli, de 

775 lei. 
Dealuri mai principale sunt: 

Bujorescul, cu , ramurile sale, 

* Culmea-Busuiocului, Dealul-Chi- 

vădarului, Ghiara-Miţei,. Cul- 

mea-Cerveniei,. Groapa-Lupului, 

Dealul-Viilor, Cioaca Sf. Ilie, 

Pădurea.- Chivădarului, Culmea. 

Inaltă, culmea Țitlea și Piscul-: 

Lung.   
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Văi: Valea-Stirbețului, Valea- 
Largă, a-Viilor, a-Socului, a-Cer- 
vinei, a-Lupoiţei, a-Stirpăriilor, 
a-Conacelor, Valea-Mare şi Va- 
lea-Popei. 

Piriiaşe: apa Roșiuţa şi apa 
Știrbeţului. 

Lacuri: 
.fără-Fund.: 

In cătunul Lupoiţa se află 
cărbuni de pămînt, -. 

Lacul-Mic şi Lacul- 

Roşt-Bair, dea/, în jud. Cons- 
tanța, pl. Ilirșova, pe teritoriul 
com. rur, Ostrovul. Se întinde 
de la Movila-Săpată pănă la virful 
Ghiolgic-Tepe, avind o direcți- 
une generală de la N..V. către 
S.-E. Se află printre văile De- 
reaua-Roșt şi Valea-Moșului. Are 

o înălțime maximă de 197 m., 
pe care o atinge în virful său 

Haznale-Tepe. Este acoperit cu 
pășuni în cea mai mare parte; 

“numai în partea sa de NE, 
sunt puține păduri. Este situat 
în N-V. plășei și S. a comu- 
nei. 

Roşul, com. rur., jud. Ilfov, pl. 

“Znagovul, situată la V, de Bu- 

curești, pe riul Dimboviţa, la 8 
kil. de București. Stă în legă- 

“tură cu com. Militari și Chiajna 
prin şosele vecinale. 

Se compune din satele: Boja, 

Catanele, -Cringași, Giuleşti și 
Roșul, cu o populaţie de 800 
locuitori, și 179 case. 

Se întinde pe o suprafaţă de 
1763 hect. 

Statul, d-nii Al. Costescu, 1. 

“Ionescu ai 1138 hect. și locuito- 

rii, 626 hect. Proprietarii cultivă 

: 845 hect. (58 sterpe, 207 izlaz, 

restul. pădure). Locuitorii re 

zervă 106 hect. pentru izlaz. 

Are 3 biserici, la Cringaşi, - 

Giulești şi Roșul; 1 şcoală mixtă; 

1 moară cu apă; 2 poduri stă- 

tătoare, , 

Vite: 50 cai șiiepe, 173 boi,
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256 vaci şi viței, 25 bivoli, si 

bivolițe, 30 porci şi 209 oi, 

Budgetul com. e de 5137 lei 

la venituri și de 4975 lei la 

cheltueli. 

Locuitorii posedă: 81 pluguri: 

77 cu boi, 4 cu cai, 56 care 

-- și căruțe: 48 cu boi, $ cu cai. 
Improprietăriți sunt 125  lo- 

'cuitori și neîmproprietăriți mai 

sunt 123. 

Comerciul se face de $ cîr- 

ciumari. 

Roşul, saz, jud. Fălciu, în partea 

de N.-E. a com. Bazga, pe mo- 

şia Bazga, situat pe culmea dea: 

lului Roșul, care este acoperit 

cu vii și livezi, purtînd numirea 

de podgoria Roșului. | 
Vatra satului e de şi hect,, 

cu o populaţie de 68 familii, 

sai 261 suflete. 

De la poalele dealului, pe 

care e situată podgoria, se în- 

tinde spre E. șesul [Jijiei şi acel 
al Prutului, 

Roşul, saz, făcînd parte din com. 

. Tur, cu același nume, jud. Ilfov, 

- pl. Znagovul, situat la V. de 

București, pe malul drept al 

„ riului Dimboviţa. . 

Se întinde pe o suprafață de 

722 hect., cu o populaţie de 3837 
locuitori. 

„D- I. Ionescu are 469 hect. 

și locuitorii, 253 hect. Proprie: 

tarul cultivă 370 hect. (71 izlaz, 

28 pădure). Locuitorii cultivă 

214 hect. (39 izlaz). 
Aci este reședința primăriei. 

Are o școală mixtă, frecuen- 

tată de 41 copii (1899—900); 

o biserică, cu hramul Izvorul 

Tămăduirei, deservită de 1 preot 

și 1 cîntăreţ; 2 fabrici de cără- 

midă; 1 moară cu apă. 

“Comerciul se face de 3 cir- 

ciumari. - 

Numărul vitelor mari e de 

- 301 şi al celor mici, de 170.   
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Roşul, însu/ă, în jud. Ialomiţa, 
pl. Borcea, com. Cocargea, în 

dreptul satului Buliga. Este for. 
mată de brațui Borcea, și are 

o lungime de 4 kil. 

Roşul, mute, în jud. Muşcel, 

plaiul Dimboviţa, la E. de com. 

Dragoslavele. Are un virf de o 
mărime impunătoare, Pe coaste 

e păduros, iar pe culme este 

acoperit cu pășuni, ce nutresc 

numeroase turme de vite. Se în- 

tinde. în lungul rîului Dimbo- 
viţa. 

Roşul, deaf, în jud. Dorohoiă, pl. 

Coșula, com. Șendriceni, pe care 

se află pădurea Buhaiul, -pro- 

prietatea statului, în suprafață 

de 380 hect. 

“Roşul, dea, spre N. de satul 

Gura - Bohotinul, pl. Podoleni, 

jud. Fălciu, prelungire a dealului 

Şurpa, care începe din com. Bo- 

hotinul, trece prin com. Rădu- 
căneni şi se termină la coasta 

de N. a satului Gura-Bohoti- 

nului, 

Roşul, dea/, în jud. Gorj, pl. O- 

colul, com. Cilnicul, spre N. de 

com. Se întinde din căt. Leuca, 

pănă la Cilnicul-d.-s. Pe el se 

află plantaţii de vii și pruni și 

pădure, 

Roşul, deal, ce se întinde din 

com. Roșia, jud. Gorj, pl. Jiu- 

lui, de la Matca-Roşie,. spre 

- 5-V., pănă la com. Bourelul, 

din jud. Mehedinţi. 

Roşul, dea/, în jud. Gorj, plaiul 

Vulcan, la S. de com. Virtopul. 

"Se prelungește de la N. spre S. 
pănă în hotarul jud. Mehedinţi. 

„. Pe cracul său trece hotarul. E 

proprietate a locuitorilor com. 

- Virtopul. Are pe dinsul.pădure 
şi locuri arabile, .   

ROȘUL 

Roşul, deaf, în jud. Gorj, plasa 

Jiului, din partea despre V. a 

* com. Turceni-d.-j., întinzîndu-se 

de la N., de la com. Turceni- 

d..s. şi pănă spre S., la com. 
Ioneşti. 

Formează culmea Jiului din 

dreapta şi linia despre V. a 

com. Turceni-d.-j. i 
Pe coasta despre com. este 

acoperit cu vii și pruni, iar pe 

creastă, cu pădure. 

Roşul, cu/me, în, jud. .R.-Sărat, 

plaiul Rîmnicul, com. ]itia; se 

desface din virful  Lacul-cu-Ri- 

chiţi; se întinde printre piraiele 

Turburea și Cerbului, afluenţi 

ai riului .R.-Sărat; virful princi- 
pal este Dealul-Roșu, acoperit 

cu păduri şi pășuni. 

Roşul, « griud, jud. Tulcea, ol. 

Sulina, pe teritoriul com. rur. 

Cara-Orman, situat în . partea 

- centrală a plășei și a com.;: are 

o formă lunguiaţă, cu o direc- 
ţiune generală de la S.-V. spre 

 N-E.; lungimea lui atinge 6 kil., 

iar lățimea medie e de-300 m.; 
are o suprafață de 115 hect.; 

este străbătut de-alungul de o 
'girliță;, în partea de S$. comu- 

nică cu grindurile Luriciul și 

al-Ivancii. - 

Roşul, punct trigonometric „de 

" observaţie de rangul al g-lea., 

jud. Tulcea, pl. Sulina, pe te- 
ritoriul com. rur., Cara-Orman, 

-în partea centrală a plășei şi a. 

com. ; are o înălțime 'de 24 m, 

dominind asupra drumului Ma- 

mut, ce uneşte grindul Cara- 

Orman, cu malul brațului Sf. 

Gheorghe. - 

Roşul, pădure, în jud. Ialomiţa,: 

pl. Borcea, situată între braţul 

Borcea şi satul Cocargea. 

Roşul, pădure a statului, în în-
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tindere de 200 hect,, aparținînd 

de Munţii mănăstirei Cîmpulung, 
care fac parte din com. Corb- 
şori şi Berevoeşti, plaiul Nuc- 

şoara, jud. Mușcel, .. 

Roşul, /ac, din delta Dunării, jud. 
- Tulcea, pl. Sulina, pe teritoriul 
com. rur. Cara-Orman, situat în 

partea de E. a plășei și a com, 

Este cel mai considerabil din 

„toată delta, după lacul Gorgova. 

Are o întindere. de 6!j kil. 

Este format de o revărsare an- 

terioară a brațului Sulina, cu 

” Care comunică prin gîrla Tudor- 

Vătaful, ce trece mai întîiă prin 

„ “lacurile Potcoava și Lumina. La 

E. comunică prin 11 girlițe cu 
lacul Roșuleţul, cu. Girla- Împu- 

țită şi Marea, Conţine peşte în 

mare cantitate : știucă, lin, crap, 

„chefal și alte varietăţi ce se 

pescuește de cherhanaua Erma- 
laiul şi se 'consumă în Cara- 
Orman şi Sulina. - 

Roşu, zac, în jud. și pl. Tulcea, 
pe teritoriul com. rur. Satul-Noii 

şi pe acela al căt. săi Pătlă- 

geanca, situat în partea de N. 

a plășei și de V. a com., for- 

mat de vre-o revărsare anterioară 

a braţului Chilia, 'cu care co- 

munică prin 2 girliţe; e încon- 

jurat numai cu stuf; are o în- 

tindere de 200 hect.; conţine 
peşte : lin, ştiucă și biban: 

Roşul (Leţcani), zîrîz, izvorește 

de pe teritoriul satului Leţcani, 

com,  Tăutești, pl. Copoul, jud. 
lași. Curge de ia N. spre V.,, 

pănă în dreptul hirtopului Ca- 

ţinul, . de -unde trece în com. 

“Cucuteni, pl. Stavnicul, și se 

varsă în Bahluiul.. 

Formează hotarul, despre V., 

între: comunele: Tăuteşti și Cu- 

cuteni. 

Roşuleţul, /ac, în jud. Tulcea, 

65340. Ararete Dicţiunur Ucogrugue. Vol, P. 
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pl. Sulina, pe teritoriul -com. 
rur. Cara-Orman, situat în par- 

„tea de E. a plășei şi a com, 

la 2 kil. spre V. de țărmul Mă- 
rei-Negre; e: format de lacul 
Roșul, cu care comunică prin 
II girliţe, prin care este ali- 

mentat de lacul Roșul; are o 
întindere de 200 hect.; la E. 

comunică prin o mică scursoare 
- cu Girla-Împuţită și prin aceasta 

cu Marea; în interioriul săi are 

2 insuleţe, acoperite cu stufşia 
căror întindere este de 20 hect.; 

este înconjurat de toate părțile 
cu stuf; conţine pește în can- 
titate mare: biban, știucă, ca- 
racudă și crap, 

Rotarea, saţ, făcînd parte din 

com. rur. Star-Chiojdul, pl. Te- 

leajenul, jud. Prahova. Are o 
populațiune de 375 locuitori, o 

biserică, 

Este situat la poalele plaiului 

Roma și Dealului-Coastelor. Prin 

centru îl udă izvorul Rotarea, 

iar pe la $., girla Bătrineanca. 

Rotarea, zoșie, în jud. Buzăi, 

com. Cătina, proprietate: moș- 

nenească, avind şohect. Pe dinsa 

se văd încă ruine de zid și cîte- 

va viţe foarte groase. Legenda 

“spune că ruinele ai fost biserică 

tătărască, și că viea ar fi fost 
plantată de Tătari. 

Rotari, sa/, făcînd parte din com. 

“rur. Ceptura, pl. Cricovul, jud. 

* Prahova. Areo populațiune de 

şor locuitori; o biserică, cu hra- 

mul Adormirea Maicei Domnu: 

lui. 

In cătun se găsesc foarte 
mulți cărbuni de pămînt. 

Rotari, saţ, în jud. și pl. Tutova 
com. Puiești. 

Rotarilor. (Dealul); deal, aco- 
perit cu pădure, la E. de satul   

ROTĂREȘTI 

Costuleni, com. Costuleni, pl. 
Braniștea, jud. Iaşi. 

Rotarilor (Pădurea-), zădure, 
în întindere de 3og.hect., pe 
Dealul şi Valea-Rotarilor, com, 
Costuleni, pl. Braniștea, jud.- 
Iași; proprietatea Statului, 

Rotarul, sfoară de moşie, în ra- 
ionul com. Gohorul, pl. Zeletinul, 
jud. Tecuci; începe din riul 
Zeletinul, și se întinde paralel cu 

moşia Răchitoasa, care a apar- 

ţinut pănă la 1862 mănăstirei 
Răchitoasa.: La' 1868, statui a 

vîndut-o locuitorilor din Gohor. 

Rotarul, va/e şi pâriă, izvorește 

din culmea dealului Bordea, 

. com. Mogoșeșşti,. pl. Stăvnicul, 

„jud. Iaşi, trece prin pădurile 

“Crețul și Rotarul, apoi se îm- 

preună cu piriul Mihoi, și se 
varsă în piriul Șanta. : 

Rotarul, sai Mălăeşti, zea;, în 

partea de S.-V. a com. Podoleni, 

pl. Podoleni, jud. Fălciii, acoperit 
cu pădure, proprietatea statului. 

Rotarului (Piîriiașul-), ziriiaș, 
în jud. Neamţu, pl. Piatra-Mun- 

tele; izvorește din ramura mun- 

ților Cozla şi se varsă pe dreapta 

„ pirîului Cuejdiul, 

Rotarului (Pirtul-), firii, în 

jud. Neamţu, pl. Piatra-Mun- 

tele, com. Hangul; izvorește din 

Munţii-Hangului și se varsă pe 

"stînga riului Bistriţa, în dreptul 
satului Hangul. 

Rotata, fost pichet de graniță, 

“ în plaiul Cloșani, jud. Mehedinţi. 

Rotăreşti, saz, cu 30 familii, jud. 

- Argeș, pl. Pitești,. făcînd parte 
“din com, rur. Biscovul-Fleștii. 

Rotăreşti, sas; 'cu 68 locuitori, 

36
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Oltul, făcînd 

Bălcești. 

jud. Argeş, pl. 

parte din com. rur, 

Rotăreşti, saf, în jud. R.-Sărat, 

pl. Oraşul, căt. de reședință al 

com. Virteșcoi, așezat în mij- 

locul com., pe malul drept al 

riului. Milcovul. Are o întin- 

dere de 25 hect., cu o populaţie 

de 47 familii, sai 235 suflete; 

o biserică și o şcoală. 

Rotăreşti, căfuu. Vezi Biţcoveni, 

jud. Vlașca. | 

Rotăria, sat, în jud. Tutova, pl. 

Pereschivul, com. Chilieni, spre 

N. de satnl Chilieni-d.-s. Are 

„147 locuitori, 

Rotăria, dea/, în jud. Suceava, 

comuna Valea-Glodului, făcînd 

parte din culmea dealului Hal- 

înul, ce desparte albia Șomuzului- 

Mare de aceea a Șomuzului-Mic. 

E îmbrăcat în pădure de di- 

ferite esențe. 

Rotăria, zîriă, în jud, R.-Sărat, 

plaiul Rimnicul, com. Chiojdeni; 

izvorește din Dealul-Lupanului, 

udă partea de V, a com. şi 

se varsă în riul Motnăul, pe 
dreapta lui. 

Rotăriei (Vîrful-), mzute, în jud. 
Buzău, comunele Cătina şi Chioj- 

dul, căt. Roma, în care sunt 

săpate mai multe grote. . 

Rotileşti, căzun, în jud. Putna, 
„pl. Zăbrăuţi, com. Cîmpurile, 

situat de ambele maluri ale Șu- 

şiţei, în faţa căt. Roșculeşti. 

Are o populațiune de 301 

suflete; o biserică filială, cu 
hramul Sf. Nicolae. 

Rotileşti, zădure. particulară, în 
suprafață de 100 fălci, pe te- 

ritoriul căt. Rotilești, com. Cim- 

„„„ Purile, pl. Zăbrăuţi, jud. Putna.   
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Rotopăneşti, sa, pe moşia cu 

acelaşi nume, jud. Suceava, com. 

Brădăţelul. Pănă la 1886 forma 

singur comună a parte. 

E străbătut de piriul Brădă- 

țelul, şi are o populaţie de 104 

familii, saii 410 suflete. 

Vatra satului ocupă aproape 

"10 fălci. 
Moşia e proprietatea d-lui 

Gr. Goilav. Are 1781 hect., din 

care 821 hect. cultivabile, 698 

hect. pădure, 207 hect. finaţ și 

“restul mlaștini, rîpi și loc nepro- 

ductiv, 

Improprietăriţi în 1864 sunt: 

6 fruntași, 44 pălmași şi 8 co- 

dași, stăpinind 143 fălci. 

Are o şcoală rurală mixtă, 

reînființată 'în 1865, frecuentată 

de 35 copii; o biserică, cu hra- 
mul Schimbarea la față, zidită 
de Marele Postelnic și Cavaler 

Nicolai Istrati, la 1856, deser- 

vită de un preot și doi cîntăreți 

şi împroprietărită cu 81) fălci. 

Biserica are inscripția: 

Acest templu, dedicat Sfintei Tre- 

imi, cu binecuvintarea prea Sf. Sale E- 

piscopului de Iluși, Meletie Istrati, s'aă 

fondat de fratele săii, Mare postelnic 

şi cavaler Nicolai! Istrati, cu îndemnul 

soţici sale Sevastia, născută Ciudin și a 

fiului lor Titu Istrati, pe proprietatea sa 

Rotopănești, îu anul erci noastre 1556, 

în care Moldova aii recăpătat privilegiile 

„aşezate de Ştefan-cel-Mare, 

In acelaşi an (1856) <în care 

Moldova aii recăpătat privile- 
giile așezate de Ştefan-cel-Mare» 

mărinimosul proprietar, ridică 

în curtea bisericei o statue de 

piatră, reprezintind Moldova în 

forma unei fecioare întinzînd o 

cunună de stejar. 

Nicolae Istrati a lăsat urme 

neșterse de filantropie şi de pa-. 

triotism. Două erai pe timpul 

săi cele mai vestite școale din 
ținutul nostru: cea din Rotopă- 

nești, a lui Istrate, și cea din 

Broșteni, -a lui Nanu. Școala lui 

Istrati nu era școală de rind:   
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în ea se învăţa carte multă şi să- 

nătoasă, se dădeaii reprezentații 

teatrale, pentru care însuşi Pos- 

telnicul proprietar scria cărți, 

compunea piese, făcea chiar pe 

dascălul. 

Rotunda (Mitropolia), căzu, 
al com. Brădeanul, jud. Buzăii. 

cu 220 locuitori și 49 case. 

Rotunda, sa4, în jud. Roman, 

pl. Siretul-d.-s., com. Doljeşti, 

spre S.-V. de satul Doljești și 

la 2 kil. de el, pe malul stîng 

a riului Siretul și la vărsarea pi- 

riului Albuia în acesta. Are o 

populaţie de 424 locuitori, com- 

pusă numai din Unguri, care 

țin de parohia, catolică Agiu- 
deni. - | 

Se face aci bilciii la Sf. Treime. 

Rotunda, sa/, pe moşia cu ace- 
laşi nume, com. Liteni, jud. Su- 

ceava, așezat sub dealul cu ace: 

lași nume și pe țărmul dreptal 

Şomuzului-Mic. . 

Are o populație de 315 su- 

flete; o biserică, cu hramul Ador- 

mirea Maicei Domnului, clădită 

de I[. .V. Liteanu în 1803, de- 

servită de preotul și dascălul 

din Corni sat, cu care for- 

mează o parohie. 

Vatra satului ocupă 44 fălci, 

Moșia, proprietate a d-lui A. 

Virnav Liteanul, are 1480 fălci, 

din cari 741 cultivabile, 590 

pădure, 81 fiînaţ și restul teren 

puțin productiv. _ 

„Improprietăriți în 1864 sunt 
Ii fruntași, 49 pălmași și 9 

codași, stăpinind 181 fălci. . 

Drumuri principale sunt: la 

Liteni (3 kil.), la Dolhești (3500 

m.) și la Corni (2800 m.). 

Rotunda, 2îf de” munte, jud. 

Bacău, pl. Muntelui, com. Va: 

lea-Ariailor, din șira Geamăna. 

De aci izvorește Tazlăul-Sărat.
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Rotunda, zute, în jud. - Gorj, 
plaiul Novaci, la N. com. Ani- 
nișul, și situat între munții Ro- 
tunda și Băileasa, 

Rotunda, dea/ şi zădure, jud. 
Bacăi, pl, Tazlăul-d.-j., com. 

Tirgul-Valea-Rea.! - 

Rotunda, movi/ă, de-asupra dea- 
lului Bornea făcînd hotarul în- 
tre moșia Ciurea, pl. Codrul, 
Jud. Iaşi, şi moșia Dobrovăţul, 

din jud. Vasluiii. Virful ei pre- 
domină toate înălțimele din ve- 
cinătate, 

Rotunda, dea/, care se întinde 

din partea de V.a orașului 
Tecucii, jud. Tecuciii, spre S., 

pănă aproape de satul Podoleni, 

com. Borcea, pl. Birlad, 

Rotunda, :2ser, jud. Brăila, situat 

în ostrovul Iazul, spre S.-E. de 

iezerul Căţeaua, între Vilciul şi 
Băndoiul. 

Rotunda, zeser, jud. Brăila, la E. 

com. Vizirul, aproape de Du- 

nărea-Vechie între iezerele Lu- 

poiul şi Fusarul. 

Rotunda, fa//ă adincă, pe moşia 
- Ghireni-Tăutul, com. Coţuşca, 

pl. Prutul-d.j., jud. Dorohoii. 

Rotunda (Mitropolia) sai Ro- 
tunda-de-lingă-Metelei, pzo- 

șie, în jud. Buzăii, com. Bră- 

" deanu, fostă proprietate a sta 

tului, pendinte de Mitropolie şi 

dată în loturi; are 458 hect. 

Rotunda, zăzure, în jud. Ialomiţa, 
pl. Cîmpului, com. Borănești, 
pe lunca rîului Ialoniiţa. 

Rotunda, zirii, izvorește din va- 
lea cu acelaşi nume, trece prin- 
tre dealurile Moimeşti şi Piatra- 
Albă, jud. Iaşi, pl. Copoul, com.   

283 

Rădiul-Mitropoliei, și se varsă în ' 
iazul Cîrligul. 

Rotunda (Virful-), munte, si- 

tuat în toată partea de E. a 

com. Brebul, plaiul Prahova, jud. 

Prahova. 

Rotunda-şi-Şopirliga, moșie, în 

jud. Buzăii, com. Brădeanu, căt. 
Rotunda, proprietatea Eforiei 
Spitalelor Civile din Bucureşti, 
pendinte de mănăstirea Tirgșo- 
rul; constă din două sfori, avînd 
împreună 1720 hect,, din care 
30 hect. pădurea Șopirliga, restul 
loc cultivabil. 

Rotundă (Balta-), lac, în jua. 

” Tulcea, pl. Isaccea, pe terito- 
riul com. rur. Nicoliţelul, situat 

în partea de N. a plășei și a 

comunei; și format de o re- 

vărsare anterioară a Dunărci, de 

care e departe de 1! kil.; are 

o formă aproape rotundă; la V. 
se află aşezată balta Capaclia, 

la E. balta Saon, iar la S. se 

găsesc viile Saon; este încon- 
jurat de toate părţile cu stuf 

şi conține pește. 

Rotundul (Virful-Denimiezi), 
niunte, în jud. Buzău, com. Pirs- 

- covul, căt. Bădila, care se ri- 

dică în formă de semicerc d'a-.. 

supra Văei-Tătarilor şi culmi- 
nează în virful Dintele. 

Rotundul, /ac, în jud. Brăila, pe 

lunca Călmățuiului, la 3 kil. 

spre N. de satul Insurăţei, între 
viroagă -şi Călmăţuiul. 

Rotundul, âa/fă, în jud. Con- 

'stanța, pl. Hirşova, com. urb. 

- Hirșova, situată în partea de 

V. a plășei şi cea de N. a com, 

în vecinătatea bălții Slateia, for- 

mată de vre-o revărsare anteri- 

oară a Dunării și alimentată de 

privalurile Tair-Buaz și Privalul-   
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Rotundului; are o întindere de 

100 hect., înconjurată numai cu 

stuf şi conține pește, al cărui 
venit aparţine statului. 

Rotundul,; iezer, în jud. Brăila, 

situat în ostrovul Bregoloiul, la 

E. de. tezerul Melcişi și la V. 

de iezerul Fusarul. 

Rotundul, zîrîz, în jud. Teleor- 
„man, la marginea pădurei sta- 

tului Drăgăneşti, în partea din 

- spre orașul Roşiori, E format 
din izvoare. 

Rotundului (Privalul-), gîr/ă, 

în jud. Constanţa, pl. Hirşova, 

com. urb. Hirșova. Se desface 

din Dunăre, sub numele de pri- 

valul “Tair-Buaz, primeşte apele 

bălții Puturoasa, de unde ia nu- 

mele de Rotundul, Are o lun- 

gime de aproape 4 kil. şi brăz- 

dează partea de V. a plășei şi 

cea de N. a com,, puţin adînc, 

curge numai prin stuf și duce 

“peștele din Dunăre în lacul Ro- 
tundul. 

Rotunzeni, vecie numire a com. 

Gherăseni, jud. Buzăii. 

Rovina, dea/, în jud. Dolj, pl. 
Jiul-d..s., com. Scăeşti, cu di- 

recţiunea de la V. -E., acoperit 

cu vii. 

Rovinari, com. rur., în jud. Gorj, 

pl. Jiului, la E. com. Roșia, si- 

“tuată pe loc șes și în partea 

stîngă a Jiului, d'alungul şoselei 

naționale Filiași-Pietroșani, care 

o străbate. 

„Are o suprafață de 1037 hect,, 
- din care: 300 hect. pădure, 130 

hect. izlaz şi - vatra satului, 40 

- hect. finețe şi 567 hect. arabile, 
cu o populație de 154 familii, 
saii 669 suflete, 

Locuitorii sunt parte moșneni 
şi parte împroprietăriți. Ei po-
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sedă: 54 pluguri, 102 care 'cu 

boi, 17 căruțe cu cai; 448 vite 

mari cornute, 59 cai, 334 oiși 

capre și 238 porci. 

Are o școală, frecuentată de 

-44 elevi (1899—900) ; o biserică 

de zid, fondată de locuitori la 

1796,: deservită de 1 preot și 1 
cîntăreț, 2 cîrciumi, 

Budgetul com. e la venituri 
de 1264 lei, 4 bani, iar la 

cheltueli de 1260 lei, şo bani. 

Comunicaţia în com. se face 

prin șoseaua naţională Filiași- 

Pietroșani, care o pune în le- 

gătură la N. cu căt. săă Poiana, 

„iar la S. cu com. Moii prin şo- 

- seaua comunală, care o leagă cu 

com. Roșia, de care este. des- 

părțită prin apa Jiului, peste 

care este un pod de lemn. 

In partea despre E. a com, 

- sunt niște dealuri care ai o di- 

recțiune cam oblică în raport 

cu șoseaua care trece prin sat, 

şi care daii naștere văilor Dim- 

bova, prin care curge piriul cu 

- acelaşi nume, Scoarța și Rovi- 

nari, E 

Rovinari, căfuu de reședință al 

com. Rovinari, jud. Gorj, pl. 
Jiului. 

Are o suprafață de 602 hect., 

"din care: 200 hect. pădure, 70 

hect. izlaz și vatra satului, 30 

hect. fineţe şi 302 hect. arabile, 

cu o populație de ror familii, 
saii 433 :suflete. 

Locuitorii posedă: 42 pluguri, 

70 care cu boi şi vaci, 12 că- 

 ruţe cu cai; 336 vite mari cor- 

- nute, 49 cal, 276 oi și capre 

şi 204 porci. 

Rovinari, va/e, în dreptul com. 

Rovinari, pl. Jiului, jud. Gorj. 

„Începe despre E., din Dealul- 

„ lut-Bran şi se termină în șoseaua 
națională Filiași-Pietroșani. Prin 

ca curge piriul Rovinari. - 

„Este acoperită cu pădure și   
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formată din ramificaţiile Dealu- 

lui-lui-Bran. 

Rovine, Zac istoric, unde Mircea- 

cel-Mare, Domnul Munteniei, a 

bătut la 1398 pe Sultanul Baiazet, 
supranumit Ilderim (Fulgerul). 

In urma strălucitei izbinzi de 

de la Nicopoli, Sultanul Baiazet, 

făcindu-se stăpin peste întreaga 
Bulgarie, trecu Dunărea în anul 

1398 pe la Călărași și începu a 

pustii țara. Mircea, văzînd primej- 

dia, trimise în munți pe femei, co- 

pii și bătrîni de la șes, cu toate 

vitele și lucrurile lor trebuincioa- 

se, punînd apoi să arză holdele 

în urma lor; iar el cu o oaste 

destul de numeroasă, se întăreș- 

te în pădurile dese, care ţăr- 

muiaii cimpiile apusene ale Bă- 

răganului, în partea în care ar- 

mata Turcă își făcea mișcările, 

urmărind-o pas cu pas. Trupele 

singuratice de Turci, care umblaii 

prin păduri sati rătăciaii prin cîm- 

pii după jafuri, erai pîndite și ni- 

micite. Prin aceste mici izbtnzi, 

„ curajul Romiînilor creștea pe cînd 

desperarea coprinse pe Turci, așa 

că aceştia deteră semnalul de 

retragere şi apucară în învăl- 

măşeală spre Dunăre. Mircea 

își întocmește atunci oastea și 

la cimpie deschisă şi mlăștinoa- 

să se aruncă fără de veste cu 

30000 Romîni asupra inamicilor, 

îi bate şi-i pune pe goană, luîn- 

du-le toate proviziunile şi mulți 

prizioneri. S'ar fi înecat toată 

turcimea în valurile Dunărei, 

dacă Baiazet nar fi ascultat 

sfatul lui Evernos-beg, cel mai 

bun general turc, n'ar fi oprit 

armata pe malul sting al Du- 

nărei, şi nu Ss'ar fi întărit într'o 

tabără făcută cu care şi şanţuri, 

Mircea nu'l atacă aci și a doua zi 

apărat de această tabără, Baia- 

zet trecu Dunărea cu rămășița 

trupelor sale. ” 
În urma acestei victorii, Mir-   
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cea se făcu iarăşi stăpin peste 

Dobrogea. și cetăţile de pe malul 

drept al Dunării. : 

Rozila, p/aroă, în jud. Buzău, 

com. Gura-Teghii, căt. Ioneşti, 

limitat la N. de muntele Virful- 

Dracului, Virful-Tenţii şi pîriul 
Bisca-Mare, la S.-E. de Bisca- 

Rozilei şi la V. de satul Ionești. 

E acoperit de fineaţă, întreruptă 

de două culminaţiuni : Podul-lui- 

Căicuș și Muchia-de-la- Vadul- 

Cornului. Bisca-Mare şi Bisca- 

Mică, reunindu-se la capul acestui 

platou, iaii de aci înainte nu- 

mele de Bisca-Rozilei. 

Roziştea, com. rur. şi sat, jud. 

Dolj, pl. Jiul-d.-j. Vezi Roziștea. 

Roziştea (Rojiştea-), soșze par. 

ticulară, jud. Dolj, pl. Jiul-d.-j., 

com. Roziștea, aparţine bisericei 

Madona-Dudu din Craiova. Areo 

întindere aproximativă de 5240 

pog. arabile, între cari intră și 

pămiatul arabil de peste Jiă, ce 

ţine tot de această proprietate. 

Aduce un venit anual de 3200 
lei. Are pădure pe dinsa. 

Roziştea (Rojiştea-), moșie par- 
ticulară, jud. Dolj, pl. Jiul-d.-j., 

com. Roziştea, aparținînd familiei 

Păianu. Aduce venit anual de a- 

proximativ 32000 lei. Pe această 
moșie sunt bălțile: Banului, Gir- 

la-Iţelor, Balta-cu-Salciile, Balta- 

Fotii și Gildăul-Morii, de la izvoa- 

rele Vijoaei. Tot aci este şi iz- 

vorul numit Aleşteui. Are o moa.- 

ră de apă pe piriul Vijoaia. Are 
pădure pe dinsa. 

Roziştea, pădure particulară, jud. 

Dolj, pl. Jiul-d.-j., com. Roziștea, 

aparținind familiei Păianu. Are 

o întindere de aproape 307 hect. 

Se compune din arțari, carpeni, 

ulmi, păducei, plopi și mai cu 

seamă ulmi şi jugastri.
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Roziştea, pădure particulară, jud. 
Dolj, pl. Jiul-d.-j., com. Roziştea, 
aparţinînd bisericei Madona Du- 

du din Craiova, pe proprietatea 
căreia se găseşte, 

E populată cu plopi, pădu- 
cei şi mai cu seamă jugastri și 

ulmi. 

Roznovanul, gea/, jud. Iași, ce 

se întinde de la N. spre S,, făcînd 

hotarul despre E. al satelor: Cir- 

joaia, Băiceni şi Cotnari, din pl. 
Bahluiul. 

Roznoveni, /oc, pe care se află 

ridicată Movila-Mare, pe moşia 

Hilişeul-Curt, com. Hilișeul, pl. 

Coșula, id Dorohoii. 

7rur., situată. în 
- partea de N. a pl. Bistriţa, jud. 

Neamţu, formată din cătunele: 

Rozaovul, Chintinici, Slobozia, 

Cuteni, Dumbrava - Roșie-d..j., 

Sevineşti şi Brășăuţi, cu o po: 

pulație de 4144 suflete. 

Dintre locuitorii împroprietă- 

riţi în anul 1864, sunt astă-zi 73 

cari trăesc,stăpănindu-şi singuri 

locul lor; iar ca urmași a ace- 

lor improprietăriți sunt 415 lo- 

cuitori, cari aii moștenit locurile 

de la părinţii lor, cărora li s'a 

dat 1350 fălci. Din anul 1878, 

sunt astă-zi în viață 47 loc, 

cari'şi stăpînesc locurile lor; 

iar ca urmaşi sunt 65 cari stă- 

pinesc locurile de la părinţii lor. 

In anii 1896 și 1898 s'a vindut 

locuitorilor pămînt de pe moșia 

statului Sevinești (85 loturi mici 

de 5 hect. fie-care, 11 loturi 

mari, din care 4 de 23 hect. şi 
7 de 10 hect.). 

Locuitorii se ocupă cu agri- 

cultura și plutăria pe riul Bis- 
trița. - 

Agricultura se face în com. 
pe o întindere de 3514 hect; 

Imașul are o întîndere'de 950 
hect., 'nutrind peste 3000 vite.   
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In com. sunt două parohii: 

Roznovul și Sevinești; în paro- 
hia Roznovul sunt 2 biserici, 

din care una a fost construită 

din noii de proprietar, d. Colonel 

G. Ruset Roznovanu și soția sa 
Alexandrina, născută Cimpinea- 
nu, şi e deservită de 2 preoţi şi 3 

cîntăreți; în parohia Sevinești 

sunt tot 2 biserici, deservite de 

1 preot și 2 cîntăreți, 

Sunt 3 școli rurale, conduse 

de 3 învățători, frecuentate de 

238 elevi, din care 200 băeţi 
şi 38 fete, 

In satul Roznovul este un 

spital rural cu 30 paturi, între- 
ținut de stat. 

Se maiaflă în com. o farmacie 

filială, una fabrică de petrol; un 

biuroii postal județean, o gară 
a drumului de fier Piatra-Ba- 

căii, unde sunt 4 depozite de 

cherestea a fabricilor Tazlăul, 
Nechitul, Negulești şi Calul. 

“La oficiul primăriei este în- 
stalat un post de telefon ce este 
în legătură cu orașul Piatra, cu 

comunele din plasa Bistriţa și cu 

spitalul, jandarmeria, depositul 
"de cherestea, 

Este o secţiune de jandarmi în 

“căt. Slobozia; în căt. Chinţinici 

este reşedinţa companiei a 12-a 

de Dorobanţi din Regimentul 
15 Războieni. 

Vite: 168 cai, 214 tepe, 60 

minzi, 9 tauri, 444 boi, 860 vaci, 

200 viței, 200 viţele, 208 junci 
şi miînzaţi, 200 junce și mînza- 

te, 4 bivolițe, 150 berbeci, 3800 

oi, 1 țap, 1 capră și 289 rîmă- 
tori, | 

Un rateș (han) mare, proprie- 
tatea domnului Colonel G. Ru. 

“set Roznovanu, o brutărie, care 

servește pentru populaţia din 

- această comună și satele vecine 

și 8 comercianți de băcănie și 

lipscănie sunt în coprinsul com. 
“Roznovul. 

Sunt 5 mori cu 10 .perechi   
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de pietre umblătoare, din care 

una în cătunul Slobozia, pe apa 
Cracăul, una în satul Roznovul, 

“pe apa rîului Bistriţa și 3 în 

căt. Chintinici, pe apa Pirtului- 
lepei. 

Budgetul com. este de 20374 

lei la venituri și la cheltueli. 

In com. sunt 41 kil. 1ro m. 

şosele, din care 6,430 kil. șoseaua 

națională Bacăi-Piatra, 12 kil. 

şoseaua județeană Dobreni-Moi- 
nești, 14,900 kil. șoseaua comu: 

nală și 83 kil. șoseaua vecinală, 

toate pietruite. 

Comunicaţiunea cu comunele 

vecine se face prin aceste șo- 

sele ce se încrucișează în satul 

Roznovul și duc în satele: Slo- 

bozia, Dochia, Negriteşti, Tra. 

ian, Lănești, Borleşti, Mastacă. 

nul și Vinători-Dumbrava-Roșie. 

(Articol trimes de d. Colo- 
nel G. Roznovanu.) 

Roznovul, saț, în com. Roznovul, 

pl. Bistriţa, jud. Neamţu, situat 
în crucișul şoselelor Dobreni- 

Moineşti și Bacăii-Piatra, la 14 

kil. de orașul Piatra. Are o po- 

pulăție de 680 suflete. 
Aci se află reședința com. ; 

o gară a drumului de fer Piatra. 
Bacău; 2 biserici, din care una 

zidită din noi din piatră cio- 

plită şi acoperită cu aramă de 
domnul proprietar Colonel G, 

Ruset Roznovanu, deservită de 

un preot paroh şi 2 cîntăreţi; o 

şcoală primară rurală, cu un în- 

vățător; un spital rural, cu 30 
paturi; o farmacie; un rateș 
(han) mare; o brutărie; 2: ctr. 

ciumi, o băcănie, o moară cu 

4 părechi pietre. 

In sat se ţin 34 iarmaroace 

pe an în următoarele zile: la 
1, 7,:17 şi 30 Ianuarie; 2,'8, 

10 şi 24 Fevruarie; 9, 14, 25 - 

și 26 Martie; 8 şi 23 Aprilie; 

8 şi 21 Mai; 24 lunie;. 20 şi 

27 Iulie; 6, 15 şi 21 August;
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S şi 23 Septembrie; 14 și 26 

Octombrie; $, 13, 21 şi 30 Noem- 

brie ; 6, 12, 20 și 27 Decembrie. 

“Ca fapt istoric petrecut în 

localitate se citează: că «Gri. 

gore Vodă după ce a sosit în 

Iaşi a treia zi, î-a şi venit veste 

de la. Cămărași de Ocnă că 

Vahmistrul și cu atamanul Don- 

ților ies pe la Oituz, din ţara 

Ungurească, în Moldova, cu 8000 

de oaste; că ati eşit pe Bistriţa, 

și aii luat-o în sus pe la Roz- 

novul, pe la Neamţu» (v. |. Ni- 

culcea; idem <Buciumul Romîn», 

A. I,p. 552, de I. M. Codrescu). 

Tot pe teritoriul com., la locul 

numit Dumbrava-Roşie, care se 

zice a fi din timpurile marelui 

Domn  Ștefan-cel-Mare, unde 

după războiul avut cu L.eși ca 

să umilească mîndria lor, ati 
pus pe prizonieri Leşi la plug 
şi locul arat l'a semănat cu 

ghindă care pe urmă s'a ri- 

dicat o dumbravă de ştejari, 

găsindu-se și astă-zi vr'o 20 şte- 

jari seculari de pe acele timpuri. 

Biserica din Roznovul este 
edificată de către proprietarul 
moșiei Roznovul, Colonel G. Ru. 
set Roznovanu, şi de soția sa 

Alexandrina, născută Cîmpi- 

neanu, în anii 1890—1892, după 
planurile arhitectului din St. 
Petersburg, Neculai Vladimiro- 

vici Sultanof, consilier de stat 
şi director al școalei de ingineri 
civili «Impăratul Neculai I>, care 
a erijat în Cremlinul de la 
Moscva grandiosul monument 
al Impăratului Alexandru al II- 

lea, în amintirea liberării ser. 

vilor din Rusia. 

Planurile bisericei din Roznov 
"au fost executate în mod per- 
fect de către inginerul romîn 
Ioan Bacalu. Stilul bisericei este 
stilul vechiă  slavon- bizantin. 
Biserica din Roznovul este re- 
cunoscută ca persoană morală, 

prin legea de la 23 Martie   
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1890, de către ambele corpuri 

legiuitoare, cu unanimitatea vo- 

turilor, lege promulgată şi publi- 

cată prin Monitorul oficial, la 

anul 1890, 29 Martie. 

Această biserică a fost edi- 

ficată în amintirea bunilor, stră- 

bunilor și părinţilor lor al nea- 

mului Ruset Roznovanu, al nea-: 

mului Cimpineanu, al singurului 

lor fiii Alexandru, răposat în anul 

1883 la virsta de 20 de ani și 

în amintirea lui Anton Ruset 

Voevod, şi al lui Dimitrie Can. 

timir Voevod, amindoi Domni 

ai "Țării Moldovei. Neamul direct 

al marelui și ilustrului Dimitrie 

Cantemir Voevod, Domn a! Mol- 

dovei, s'a stins cu desăvirşire. 

Prin alianță familia Cantemir cu 

familia  Cimpineanu, prin că- 

sătoria principesci Maria Can- 

temir care sa măritat cu bo- 

erul din Valahia Pantazi Cim- 

pineanu şi care a murit ca că- 

lugăriță la Mănăstirea Dintr'un-. 

Lemn, din jud. Rimnicul- Vilcea, 

unde este îngropată, singurii co- 

. boritoriaiacestuil Domnitor sunt: 

familiile Cîmpineanu, Crețulești, 

Ioan Ghica, Slătineanu, Olănești. 

Intre mai multe odoarescumpe 

ale bisericei din Roznovul sunt: 

catapeteazma, făcută de bronz 

cu smalţ și 3 icoane, din care 

una cu chipul Miîntuitorului, hă- 

răzită bisericei de către Maies- 

tatea Sa Regele Carol I, a doua 

icoană, cu chipul Sf. Alexandru 

Nevski, hărăzită bisericei de către 

Maiestatea Sa Impăratul tuturor 

Kusiilor Alexandru III, şi a 

treia icoană, cu chipul Blago- 

vişteniei (Buna-Vestire), dăruită 

de Alteța Sa Imperială Mare- 

le Duce Pavel Alexandrovici, 

fost comandant al regimentului 

« Gardei-Călare» din Garda Im- 

perială a Rusiei și de ofițerii 

acestui regiment, ca semn de 

simpatie vechiului lor camarad 

G. Ruset Roznovanu, care a   
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început cariera sa militară în 

regimentul Gardelor Călări. 

(Articol trimes de d. colonel 

G. Roznovanu). 

Roznovul, moșie, jud. Neamţu, 

"pl. Bistriţa, com. Roznovul, pro: 

prietate strămoşască a domnului 

colonel G. Ruset Roznovanu. 

Are un venit. anual de 72000 

ler. Proprietarul posedă: 3 cai, 

2 boi, 4 tauri, 10 vaci de rasă 

şi casele de locuinţă, adevărată 

curte vechie boerească, constru- 

ită cu 150 ani cel puţin în urmă. 

Arendaşul posedă: 15 cai, 130 
boi, 1 taur, 1 bivoliţă, 15 vaci, 

12 minzați şi minzate, 1000 oi, 

35 berbeci, 36 pluguri, ro es- 

trapaturi mari americane, 3 ro- 

tative americane pentru a doua 

arătură, 7 mașini de semănat și - 

„îngropat sămînţa, 3 maşini de 

secerat şi legat, 50 grape:de 

lemn cu colț de fer pentru gră- 

pat, 5 grape englezești, toate de 

fer, 1 locomobilă de treerat cu 

"batoza ei şi o batoză de bătut 
păpușoi cu elevator. 

(Articol trimes de d. colonel 

G. Roznovanu). 

Roznovul, stujie de dr.-d.f. jud. 

Neamţu, pl. Bistrița, c. Rozno- 

vul, pe linia Bacăii. Piatra-N., 

pusă în circulaţie la 15 Fetruarie 

1884. Se află între staţiile Po- 
doleni (9,4 kil.) și Piatra-N. (12,7 

kil.). Inălţimea d'asupra nivelului 

Mării e de 261,82. Venitul aces. 

tei stații pe anul 1896 a fost 
de 1303537 lei, 85 bani. 

Rozoarele (Muntele-), zăzure 

„. particulară, jud. Prahova, supusă 

regimului silvic încă: din anul 

1883, pe moşia Muntele-Rozoa- 

rele, pendinte de com, Comar- 
nicul, pl. Peleşul. 

Rubin-Esculap, sursă de apă 

minerală, lingă com. Olăneşti,
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jud. Vilcea, valea Tisei. Este o 
apă atermală, avind o tempera: 
tură de. 14,50 R, 

În 24 ore dă pănă la 6800 
vedre. — Ca substanţe fixe are: 
Bicarbonat de Sodă, de Calce și 

“de Magnezie (cite-şi trele foarte 
predominante), Clorur de Na- 
trium, Iodur de Natrium (sensibil), 
Sulfat. de:. Natrium şi Fosfate 
(urme). e 

Rubla, sat, în jud. R. Sărat, pl. 
Rimnicul-d.-s., cătunul com. Băl- 
țaţi, aşezat la 2 kil. spre E. 'de 
reşedinţa com., pe Girla-Morilor. 
„Are o întindere de 15 hect., cu 
“o populaţie de 318 familii, sati 
590 suflete; o biserică, 

Rubla, /î/ă, pendinte de com. 
"Lacul Rezii, pl. Balta, jud. Bră. 
„ila, situată la N.:V.:com,, la ş 
"kil. Are o populaţie de;zo suf. 

Vite: 8o boi, 40 vacă, 5 tauri, 
50 viței, 34 cai, 1 măgar, 253 
oi şi 35 rimăto, : ... 

Rucăreni, căzu, în jud. Putna, 
com. Soveja, pl. Zăbrăuţi, situ- 
at pe valea cu același nume şi 
despărţit de Dragomira prin | un 
deal. 
Are o populaţiune | de. 1320 

” suflete; o biserică filială, cu hra- 
mul st. Niculae. 

Rucărul, com. rur., în jud. Muş- 
cel, plaiul Dimboviţa, lîngă riul: 
Dimboviţa. şi Riuşorul, la'20 kil, 
de Cîmpulung, situată la 579 m. 
d'asupra Bucureştilor şi 666 m. 

„d'asupra Mării-Negre. Iată ce 
spune legenda despre Rucăreni: 

«La trecerea lui Negru-Vodă 
din Făgăraș în. Cîmpulung, Pa 
întîmpinat sub Orăţii, o. ceată 
de haiduci Romini, al cărei că- 

„pitan se .numea Berchea. Căpi- 
“tanul Berchea căzu în genuchi 
„înaintea lui . Negru- Vodă şi îi 
zise: 
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— Mărite - Doamne Negru, 
bună fie venirea Mariei Tale la 
vechia moşie părintească! Dom- 
nul să-ţi ajute a 'o scăpa din 
ghiara păginului| 

— Amin, răspunde Negru- Vo- 
„dă, Ce vreţi voi? 

— Vrem să urmăm pe Măria 
Ta, ca să fim şi noi de ajutor 
Măriei Tale la goana Tătarilor 
din Ţara Romînului. 

— Veniţi după mine, le răs- 
punse Negru. 

La locul unde poposi oastea 
a se odihni, Negru chemă pe Ber- 

“chea şi-l întrebă: . 
— De unde sunteţi voi? 
Berchea atunci răspunde: 

«Noi suntem de fel din Vran.- 
„cea Moldovei (« Cartea Moldovei» 
„de Cantemir, 

“ giţi de acolo, cu mulţi alţi frați 

pag. 23-36), fu: 

de ai noștri, de frica Tătarilor şi 
ne am aăăpostit, cu alți frați 

- din "Țara Măriei Tale (Rominia) 
la satul Rucăr, de lingă Olt, 

ținutul Făgăraşului. Toţi Ro- 
“ mînii, Moldoveni şi Munteni, dim- 

" preună cu fraţii noştri Ardeleni, 
am ţinut potecile munţilor ca să 

„ oprim pe păgini să nu răzbească 
în "Țara Oltului. După ce Tătarii 
fură puși pe goană, noi, Rominii, 

-o ceată de haiduci, ca vr'o 20, 

am coborit plaiurile încoace și 
ne-am așezat în aceşti colţ, fă- 

* cînd vînătoare de Tătari. Din 
+ Yr'o 20 am rămas numai 12 și cu 

„ mine 13. Şi auzind noi de ve- 

nirea Măriet Tale, am eşit din 

„codri şi am venit să cădem la 
genuchii Măriei Tale ca să te 

milostivești asupra noastră şi să 
ne dai și nouă. locuri de locuit 
în preajma acestor munţi şi să 
fim birnici ai Măriei Tale și aju- 

--tor să-ți dăm la oaste, ori de 
cite ori vei avea nevoie de noi». 

«Negru Vodă "i luă cu el şi 
după triumful de sub zidurile 
Jidovei, Berchea şi tovarășii lui 
-primiră dela Negru spre. locu-   
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ință tot hotarul satului Rucăr 
şi fiind fără neveste se însurară 
cu fete de Romini din diferite 
sate. 

«Berchea trimese doi haiduci 
d'ai lui de mai chemă flăcăi din 
Vrancea Moldovei şi din Ru- 
cărul Făgărașului și lipindu-se 
lingă -dinşii: și alţi consingeni 
d'ai nevestelor lor, fondară cu 
toți -satul Rucăr». 

Negru-Vodă le dete aceleaşi 
"drepturi ca moșnenilor Cimpulun- 

geni; aveai un pircălab (jude), 
neatirnat de vătaful de plaiii și 

„ciţi-va Aleşi, cu: drepturile” pîr- 
_garilor Cimpulungeni. 

Hrisoaveie ce posedă Rucărul 
azi (de la Şerban-Vodă, 1602; 
de la Iliaș, 1628; de la Mateiii, 
1634; de la Şerban Cantacuzin, 
1680; de la Alexandru Ghica, 
1767 ; de la Nicolae Mavrogheni, 
1787; de la Const. Ipsilante, 
1802; şi altele) ai mai toate 

„următoarea coprindere: 

-Să nu fie supuși. ispravnicilor și vă= 
taşilor de plaiii, i vameșilor din Dragos- 

» lavele; nici 'să se ţie de alți plăiași, ci 
să se judece de ai lor pircălabi, cf între 
ci; numai ci să fie datori a da zapis la 
vistieria Domnici mele că vo: plăti birul 
şi vor păzi bine toate potecile graniţei 
despre Ardeal; căci, după hrisoavele ce 
am “văzut Domnia mea la' mîna moşne- 
nilor Rucăreni și Dragosloveni, dela alţi 
fraţi Domni din vechime, întărim şi noi 
acest hrisov, etc, 

Actul feodal al lui Mihai Vi- 
teazul dela 1601, care lipea pe 
clăcaş de proprietatea domnească 
şi boerească, a lovit și satul Ru- 
cărul, căci iacă ce găsim în hri- 
sovul lui Șerban I-iii și în actul 

„de împărţeală al Rucărenilor dela 
7306 (1798, Noembrie 30), prin 
care 'și împart moşnenii Rucă- 
reni, în părţi egale, munții, live- 
zile şi” locurile satului: 

Răscumpăratu-s! a Rucărul cu bani gata 
peste tot coprinsul satului, din munte; 
din cimp, cu pădure, cu uscat, cu tot și 
cu tot hotarul satului dela Jupîneasa Buica
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și Jupîncasa Ilinca, fetele Doamnei Flo- 

richei, după cum scrie și hrisovul de res- 

cumpărătoare dela răposatul Domn Mateiii 

Basarab Voevoa, cu leatul 7141 (1634), 

Februarie 1$. 

Rucărenii stăpîniră munții şi 

moşia Rucărului d'avalma, pănă 

la anul 1798, cînd se impărţiră 

între ei, cum arată cartea lor 

de împărțeală dela 30 Noembrie 

7306. 
Locul satului Rucărul a fost la 

început (inainte de 1600) pe 

lunca de sub Posada şi mai la 

la Nord saii mai pe deal, unde 

se văd și azi ruine de case şi 

de o biserică ce se numeşte bi- 

serica jidovească saii tătărească, 

pe ruinele căreia s'a ridicat bi: 

serica creştină. In ruinele de sub 

Posada s'aii aflat săgeți şi alte 

antice dace, romane sati tătare. 

Hotarul satului Rucărul se în- 

tindea odată pănă la Bran; probă 

pomelnicul de la bisericile ' din 

satele Șirna, Moeci şi altele, cari 

spun că ctitori la acele biserici 

sunt Rucărenii ce le aii dotat 

cu livezi de fin şi munţi aflaţi 
azi în hotarul Austriei. 

Mijloacele de întreţinere ale 

sătenilor Rucăreni constaii mai 
cu seamă în exploatarea cheres- 

telei, a varului şi în creşterea 

vitelor, care procură Rucărenilor 

brinzeturile cele mai alese. 

„Pe riul Dimboviţa și pe Riu: 

şorul sunt instalate mai multe he- 

răstrae pentru fabricarea scîn. 

durilor; mori și dirste pentru 
preparatul pănurilor şi al sari. 

celor, lucrate în mari cantități 

de wmăiastra mînă a femeilor din 
Rucărul, care lucrează cu multă 

măestrie costume naţionale. fe 

meiești. | 
Aci este o mare fabrică de var 

şi o fabrică de ploști, 

Astă-zi, locuitorii din Rucăr 

cultivă peste 40000 oi și mai 

multe mii de vite mari. Pănă 

“la convenţia cu Austria, Rucă-   

„258 

reni! se ocupa mult cu crește: 

rea porcilor, pe care-i vindeaii 
la Braşov şi cari le aduceaii un 

însemnat venit. * 
In Rucăr funcţionează o şcoală 

de băeţi, condusă de 3 învăţători 

şi 1 învăţătoare și o școală de 

fete, condusă de 3 învăţătoare. 

Ambele şcoale se frecuentă de 
177 elevi şi 135 eleve (1899— 

900). Pănă la 1886 s'a  întreți- 

nut în Rucăr de stat și comună 

o şcoală de meserii." 

Sunt 3 biserici, deservite de 

3 preoți şi 5 dascăli. Una din 

ele a fost reparată de M. $. 

Regele, care a vizitat Rucărul, 

cu. ocaziunea inaugurărei şoselei 

ce duce la frontieră (1891). 
Prin poziţia sa cea frumoasă 

'şi aerul cel sănătos,: Rucărul 

atrage în timpul verei mulți vi- 

zitatori. 
Mai sus de Rucărul, către tre- 

cătoarea Bran în Transilvania, 
este un loc istoric de mare im: 

portanță, căci aci Domnul Țărei 

Romiînești, Vladislav Basarab, la 

anul 1340, a bătut cumplit pe 

Ludovic, regele Ungariei. 

P'aci trecu Sigismund la 7 

Octombrie 1595, venind în aju- 

torul lui Mihaiii Viteazul, unde 

a zăbovit o săptămină, trecîn- 

du-și armata în revistă (Nic. 

Bălcescu). . 
La Rucăr a conăcit Carol XII, 

regele Suediei, la anul 1712, după 

cun se vede într'o scrisoare a 
lui Ştefan Vodă Cantacuzino 

către Patriarhul Iacob, în dru- 

mul săii dela Piteşti: la Tortz: 

burg (G. lonnescu-Gion). 

Rucărul are 2 strade princi- 

pale, şoseluite și bine îngrijite. 
Casele, mai toate din bîrne, sunt 

puse la linie şi bine lucrate. 

Ele sunt frumos mobilate, cu 

mobilă naţională și de o cură- 

ţenie exemplară. 

Rucărul are 2 cătune mai prin- 

„cipale: Rucărul și Dimbovicioara.   

RUDARI 

Budgetul săii prezintă la ve- 
nituri suma de 8661 lei și la 

cheltueli suma de 8340 lei. Are 

594 contribuabili. 

Ruconium, cefate romană, lin: 

gă căt. Stolniceni, com. Ocnele- 

Mari, pl. Ocolul, jud. Vilcea. 

Se văd şi astă-zi urmele cetăței 

şi cărămizi cu litera n, late de 

21J decimetri și lungi de 3 de- 

cimetri. 

Ruda, sat, cu 234 loc., jud. Ar- 

geş, pl. Topologul, făcînd parte 

-din com. Birseşti-Bercoiul. Are 

o biserică, cu hramul S-ţii ageri, 

deservită de un preot și un cîn- 

tăreț. : a Ia 

Ruda, dea/, acoperit cu păduri, 

în partea de N.-E. a com..Mi- 

_hăeşti, pl. Rîurile, jud. Mușcel. 
Din partea de S. a dealului iz- 

voreşte piriiașul Ruda, care, după 

„ce străbate căt. Geabelea, de la 

N.-E. spre S.-E., se varsă în Riul- 

Tirgului, în centrul com. Mihă- 

eşti, puţin 'mai sus de unde se 

întretaie calea ferată cu şoseaua 

naţională Piteşti-Cimpulung. 

Ruda (Muntele-), munte, în jud. 

Argeș, pl. Topologul, com. Bir- 

sești, proprietatea Eloriei Spi- 

talelor Civile din Bucureşti, pen- 
dinte de Schitul Fedeleşoiul. 

Rudarea, deal, spre E. de com. 
Simburești, pl.. Oltul-d.-s., jud. 

Olt, proprietatea moștenitorilor 
lui I. C. Brătianu. Aci sunt mai 

multe gropi unde, se zice, aii 
stat Tatarii și unde se găsesc 

şi azi în pămînt diferite cioburi 

“de oale și alte vase tari și foarte 

bine lucrate. 

Rudari, com. rur., în jud. Dolj, 

pl. Dumbrava-d.j., la '15 kil. de 

Craiova şi la 12 kil., de reşedinţa 

plăşei Virtopul.
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"“reţi ; 

„ Este formată din satul cu ace- 
laşi nume, situat pe costişa dea- 

- lului Rudari, pe valea cu același 
-nume şi în apropiere de 'pădu- 
rea Rudari. Se învecinește la 

„- N.cu comunele Corlatele (5 kil.) 
şi Caraula (3 kil.); la S., cu Ga- 

„ licia-Mare (29 kil.);-la' E. cu 
“Giubega (6kil.) şi Galiciuica (13 

"“kil.);:la- V. cu comunele: Mo- 
-ţăţei. şi Risipiţi. (9 kil.), din. pl. 
Cimpul. 
„Terenul este accidentat de pa- 

"tru şire pe dealuri, :care formează 
două văi numite: Rudari și Cio 
'cănari. Inălţimea dealurilor este 

- cam de 40 m. Sunt acoperiţi cu 
„Vii, păduri şi cu locuri de muncă, 

Se. găsesc în com. următoa- 
- toarele movile: Măgura, a-Găinei, 
a-Cazacilor, Săpata, Piatra şi mă- 
gura numită Gura-Pietroasei, 

Este udaţă de piriul Baboaia, 
ce izvoreşte din com. Seaca, in- 

„tră pe la V..în com. Rudari şi 
curge pe valea: numită. Rudari, 
prin raionul com. și apoi trece |. 

“în com.: Galiciz unde se pierde. 
Pe el se'află 2 poduri. | 

Are o populaţie de 1509 su- 
flete; o biserică, cu hramul Cu. 
vioasa Paraschiva, sf, loan Bo- 

“ tezătorul și Sf. “Apostoli Petru 
” şi Pavel, fondată între anii'1851 

— 1853, de către locuitorii com., 
deservită 'de 1 preot şi 2 cîntă- 

o şcoală, ce tuncţionează 
de la: 1881. NE 
"In com. Rudari sunt 372 case 

: şi 19 bordee, .Casele sunt 'con:- 
” struite de - cărămidă," gard, pa- 

iante, etc. Mai toate casele aii 
“ grădinele lor, 

„. Suprafaţa com. este de 3449 
hect., 8 arii şi 64 cm. din care: 
pămint arabil 2512 hect., fineaţă 

-103- hect. şi pădure 662.hect.! 
i Pe teritoriul com.: se găsesc. 
două moșii: Rudari și Ciocă- 
nari-de-Rudari, dînd. un . venit 

"de 50250 lei, din care statul ia 
43250 lei, iar restul de. 7000 lei 

65940. Marele Diclionar Cieoyrafic. to! V. 

  

  

e.al locuitorilor moșneni .Rudă- 

„reni ce se găsesc pe moșiile sta- 
- tului: Moşiile statului sunt date 

în întregime în loturi. Inainte a- 

patţineaii mănăst. Brîncoveanu. 
"Pe ambele: moșii ale statului 

din com... se:: găseşte “cite. o 
“- pădure: Rudari, în întindere de 

649 hect., 55 arii. şi g2:cent.; 
Ciocănari, în întindere de 13 hect., 
3“arii şi 12: cent., populate cu 

“cer; gîrniţă, ulmi și 'frasiny. 
Fineţele aii o întindere de 103 

hect. şi aparţin. locuitorilor. 
“ Viile aparţin locuitorilor Ru- 

dăreni,- se găsesc pe. moșia Ru- 
» dăreni şi ai o întindere de 171 
hect. şi '50 aril, 

Sunt 3: mori:de apă-in com. 
Rudăreni, 2 în cătun și pe mo- 
şia Rudari şi a 3-a pe moşia 

Ciocănari. 

In -vatra satului Rudari se gă- 
sesc 2 cariere mici de piatră, 

Budgetul com. e la'-venituri 
de 3122,93 lei. și la cheltueli, 
de 2516,30 lei. 

- Rudari, saf; în jud. Dolj, pl: Dum- 
brava-d,-j., com. Rudari, (V. Ru- 

dari, com. -rur,).: 

Rudari, saz, făcînd parte din com. 

"rur, Băbeni, pl. Olteţul-d.-j., jud. 

"Vilcea: Are o populaţiune de 190 
locuitori. 

Rudari, subdivizie com. rur.' Va- 

lea-Aninilor, pl. Cimpul, jud. Me- 
hedinţi. 

Rudari, moşie, şi pădure statului, 

jud... Dolj, pl. Dumbrava-d. -Î. 
com. Rudari. 

Are pe dinsa pădure. Pădurea 

“are o întindere. de aproape 650 
hect. Inainte aparţinea Mănăsti- 

-"rei Brîncoveanu.. E populată cu 

- frasini şi ulmi şi mar: cu seamă! 
girniţe și cert, 

„Rudăria, saz, cu 70 familii, în 

  

  

apropiere -de Olt, jud. Argeș, 

„pl. Topologul, făcînd parte din 
com. rur. Budeşti. 

: Rudăria, saz,. făcînd parte din 

"com. rur,. Mănăstireni, pl. Oltul: 
d.-s., jud. Vilcea.: Are o popu: 
laţie de 431 locuitori. 

Rudeanca, zădure, supusă: regi- 
“mului silvic,: com. Mihăeşti, pl. 

:- Rîurile, jud. Muşcel, în întindere 

de 40 hect., compusă din fag, | 

“stejar, carpen, jugastru şi mes- 
: teacăn, 

' Rudele, za/z, jud. Prahova, com. 

"i Măneciul-Ungureni, plaiul Telea- 

jen, izvorește din culmea muchii 
Comășile, dintre: Mogoş şi Ciu- 

": mernic, curge dela. E. spre 

* S.-V. și se-varsă în rîul Telea- 
-jenul,. pe: malul stîng. : : 

Rudeni, sat, cu.766 locuitori, jud, 

: Argeș, pl.; Loviştea, pendinte de 

" .com”" tur.:.Şuici.. Are! o: bise- 

„:rică cu: hramul: Sf; ' Gheorghe, 
cu 1 :preot şi I cîntăreţ. : 

Rudeni (Rudari), sat, pia, II- 
«-fov, pl: Znagovul, făcînd parte 

:din'com,.rur.:Chiajna, Se întinde 

:+pe o suprafaţă: de 238'hect., cu 

” o:populaţie :de:553 suflete, 

„Are -1 :biserică,.. cu .hramu! - 

"Sfinţii. 40 :de - Mucenici, deser- 
„ vită.de 1 preot şi 1: cîntăreţ, 

Comerciul . se face de 2 cir- 
“ ciumari, E 

: Numărul. - vitelor. mari'e de 
'226 şi al: celor „mic: de 445. 

“Rudeşti; sat; pei: moșia : cu “ace: 
laşi nume, com. Grămeşti, pl. 

„- Berhometele, .jud.: Dorohoi, cu 
o populație de: 105. suflete, 
“Proprietatea moşiei e a d-net 

* Pulheria. Alecu Stircea. - 
“1Are o biserică, cu: hramul A- 

: dormirea:Maicei-Domnului, .de- 
servită de 1 cîntăreț și.1.pălă- 

37
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mar; este. vechie, de lemn, fă- 

cută în 'locul-unui schit călugă- 

resc. 
Sătenii improprietăriţi ali: 52 

hect., 2 arii pămînt, iar propri- 

"etatea: 320 hect., SI arii, cimp 

şi 58 hect. pădure.: 

“Piriul principal ce trece pe 
moșie se numește Marele; curge 

:din “Bucovina. 
| Drumuri. mari. sunt: acel ce 

- duce la Botoşăniţa şi acel spre 

- Grămeşti. ” 
Moșia se hotăreşte cu: Gră. 

meșşti, Botoşăniţa, 

Negustina din Bucovina. 
Insemnat . aici este: 'Podul- 

"luf-Tăutu. Familia! Stircea, una 

- din vechile şi ilustrele . familii 

"ale Moldovei, se trage. de aci; 

a dat. mulţi bărbaţi însemnați; 

pe:. Mihu Stircea, unul.din ve- 

teranii ostaşi a lui. Stefan-cel- 

“ Mare, carele străluci prin bra- 

"vura' sa în! războiul. de. lă Baia, 

unde Mateiii Corvin Regele Un- 
“gurilor, fu. cu totul zdrobit; pe 

" Stolnicul-Stircea, care la:1520 

(7028), era între veliţii boerii, și 

consilier domnesc. («Cron. Rom. 

Meh.>, t. 1,.p. 158). 

„ După moartea lu! Stefan Bog- 

„ dan-Vodă, la 1527, se stinse cu 

cl „linia ereditară a Bogdani- 
lor la tronul “Țării. Mihu Stir- 

cea, bătrin de '84 ani, încă plin 

- de viaţă, după stăruinţele 'adu- 

“nărei boerilor, şi: a visternicului 

- Trotuşanu, se înduplecă a primi |.: 

Domnia. Prezintindu-se atunci 

- Rareşa cu fiul ei Petru, şi ară- 

" tind uricul cu inelul Suveranului 

Stetan-cel-Mare, prin care acesta 
recunoştea. pe Petru de fiii al săii 

“ - natural, Stîrcea. recunoaște pe 

Petru de Domn. («Calend. Asaki» 

1854; p .*.100.) 

Mihail Stircea, Portar. Sucevei, 

şi Const. Başotă:Paharnic, fac 

.... hotărnicia Fălticenilor în .12 Iu. 

"lie 1768 (<Fond. Relig. Pum.a, 

pag. 61). ae 

„. dimirești; 

-.. Şovarna-d.-s. și Șovarna-d.-j.; la 

Gropeni şi. 

„60 care cu. boi, 

„cal; 150 stupi. 

“sunt:  Dealul-Stăicului, . 
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“Rudeşti,. moșie şi pădure,. com. 

-- Grămeşti, pl. Berhometele, jud. 
“ Dorohoiii. Pădurea are o supra- 

faţă de 58 hect. 

Rudina, com. ur. Şi sat, în jud, 
„. Mehedinţi, plaiul Cloşani, la 45 

kil.. de orașul Turnul-Severin, 

situată pe. vale. Se mărginește 

la N..cu com. Bala-d:-s, la E.. 

cu com. Bala-d.-j. și com. Vi- 
la S., cu comunele 

V:.cu com. Dilma. 
Satul formează com. cu Berești 

“şi mahalalele Gozobi, Plăviţi și 

Croitori,: cu o populaţie de 896 

locuitori și 172 case, 
„Locuitorii posedă: 30 pluguri, 

r 12. căruţe cu 

Prin comună trece șoseaua 

„ Crăgueşti-Ilovăţul -Rudina-Lătu- 
- roasa. 

Are 3 biserici, deservite de 

.1 preot și 4 cîntăreţi; o şcoală, 

frecuentată de 25 elevi. 
Budgetul com, e la venituri 

de '1232 lei, iar la cheltueli, de 

557 lei. | . 

Vite: 480 vite mari cornute, 

39 cai, 560 oi și 600 rimători. 

- Dealuri principale în comună 
dealul 

Dirnova, Dealul-Gozobilor, plan- 

tate cu vii și pomi roditori. In 

Dealul-Stăicului este un mic pla- 

„ toii care poartă numele de Mor- 

“minții — pe care locuitorii îl cul: 

tivă, 

Văi: Valea-Mare, unde se |. 

"află o stincă de. piatră, Valea- 
" “Bliroslavului şi. Valea-Rudinei, 

pe unde curge piriul Rudina. 

Rudina, piriă, în com. rur. Ru- 

dina; plaiul Cloșani, jud. Me. 

hedinţi; izvoreşte din înfundătura 

Văii-Mari, trece prin com. Ru- 

dina și, la Ohaba, se impreună 

cu Piriul-Șovernilor, apoi curge 

spre lupca al cărui nume îl ia. 

Rugetul, cătun, în jud. 

Rugetul, 
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Rugăria, sa, în jud. şi pl. Tu- 

tova, com, Corodeşti, spre N. 

de satul Corodeșşti, la marginea 

jud. Are o populaţie de 86 

„ locuitori şi 24 case. Se mai nu- 

meşte și Fundătura-Rugăriei. 

Putna, 

pl. Vrancea, com. 'Tichirișul, 

situat. pe coasta dealului ce for- 

mează podișul care merge pănă 

în apa Putnei. 

Are o populaţiune de 278 su- 

flete; 1 biserică filială, cu hra- 

mul Sf. Dumitru. 

Rugetul, sal, făcînd “parte din 

com, rur. Vultureni, pl. Berheciul, 

jud. Tecuciă, situat pe un deal, 
la-E. com., la::1îf: kil. de Vul- 

tureni (şcoală). 

Are o populație de 62 su- 

„„Aete, şi 13. case, 

Teritoriul cătunului este de 164 

hect, Locuitorii, vechi răzeși, 

stăpinesc tot. teritoriul, 

„Are o biserică, cu hramul 

Inălţarea Sfintei Cruci. Este 

zidită în 1838, după cum se 

vede din inscripţia ce se găseşte 

deasupra ușei. 

sat. făcînd parte. din 

com. rur. Mihăeşti, pl. ' Ocolul, 

E jud. Vilcea. Are: o populaţie de 

„108 locuitori (58 bărbaţi şi 50 

femei). E așezat în centrul com. 

și e udat de valea Arsanca. Pe 

teritoriul lut trece. calea ferată 

Piatra— Rimnicul-Vilcea şi pe la 

„E. şoseaua naţională Rimnicul- 

„Vilcea — Riul- Vadului. 

E la distanță de 2 Fil.. de 

„căt. Mihăești, unde este reședința 

com. şi școala. 

Rugetul, ziriă, în jud. R.-Sărat, 
pl. Marginea-d.-j., 'com.. Tim: 

boeşti; izvorește din Dealul-Trăis- 

tenilor, udă partea de V. a com. 

"şi se varsă în riul Slimnicul, pe 

dreapta lui.



RUGI 

Rugi, com. rur., jud.. Gorj, plaiul 
Vulcan, la S. de comuna Schela, 
situată pe deal. a 

Are o' siprăfaţă de 310 hect., 
din care: go hect. arabile, 11ş 
hect. pădure, 5 hect. vie, 100 
hect. fineţe şi livezi cu “pruni, 
cu o populaţie de 155, familit, 
sa 790 suflete. 

- Locuitorit posedă: 25 pluguri, 
Go care cu boi și vaci, 4 căruţe 
cu.cai; 39 stupi; 450 vite mari 
cornute, 50 of, 50 capre, 24 
cai și 500 rimători. 

„ Budgetul com. e la venituri 
de lei 912, iar la cheltueli” de 
lei 549, bani 14. 

„Prin com. trece apa Pietroasa, 

care -se. formează din. ploi și 
mici izvoare. 

« Comunicaţia comunei cu sa- 
tele învecinate, se face prin dru- 
muri ordinare şi şoseaua comu- 
nală. Are 1: școală, frecuentată 

- de 39 elevi, (1899—900); 2 bi- 
serici, făcute în anii 1825 și 1832, 
de locuitori, deservite de 1 preot 
şi 2 cintăreți, 

“În partea de N. a comunej: 

se găsesc urmele unui vechii sat, 

AA Rugina (Ruginosul), Ziriă, în 
jud. Buzăi, com. Minzăleşti; în- 
cepe din muntele Brazeul, trece 

prin com. Buştea, primeşte izvorul 
mineral Buştea şi se scurge' în 

piriul Sturzea, în căt, „Gura Bă 

dicului, - . 

Rugina, lac, în jud. Muşcel, com. 
Ciumești, pl. Riul. Doamnei, for- 

mat din lacul Bazdavanul. Din 

el se mai formează încă un lac, 

cu acelaşi nume, cu direcţia spre 

N. și aproape de riul Doamnă. 

Rugină (Lunca-tut-), Iuucă, în 
jud. Bacăiă, pl. Bistriţa-d.-s., si. 
tuată între satul Gherăeşti şi Ba. : 
căii, şi formată de braţele de 
pe malul drept al rîului Bistriţa, 
E acoperită de plopi şi răchiţi și 

  
Ruginoasa, cot. 

Siretul-d.-s., spre 

  

291 

prezintă poziţiunt frumoase. Mai 
înainte aci era :locul de preunm- 
blare al Băcăoanilor. 

Rugineni, saţ, în jud. Covurluii, 
„com. Cavadineşti, pl; . Horincca; 

cu 755 suflete și o biserică. . 

Rugineșşti, com." ur. în jud. Put- 
na, pl. Şuşiţa,. situată: în 'valea 
Domoşiţei,: la 1/2 :- ceas departe 
de Adjud și la 39 kil, de reşe- 
dința judeţului. . 

Este udată de riul Trotuşul; 
In com. sunt trei movile, care, 

se zice, datează. din timpul lui]: 
Viad-Ţepeş. 

Are.o populaţie de 1278 su- 
filete; o biserică parohială, cu 
hramul Naşterea Maicei Dom... 
nului și una filială, cu hramul 
Cuvioasa. Paraschiva ; 

(1899—900). -.- 
Budgetul com. e .la : venituri 

de 3237,17 lei şi la cheltueli, de 
3867,73.lei. . 

Locuitorii posedă : 20 pluguri 
de lemn, 5o pluguri de fer și un 
scarificator; 269 boi, 185 vaci, 
57 cai, 471 oi, 11 capre şi 266 
porci. aie 

Vii sunt pe o întindere de 
vr'o 400 hect; - 

Tur.» în jud. 
Suceava, pl. 
E. şi la 61 kil. de Fălticeni. Se 
mărginește spre E, cu com. Băi: 

ceni din jud. Iaşi şi Criveşti din 

jud. Roman, la V. cu com. Paș- 
cani și Stolniceni, la S. cu com. 
Heleştieni, la. N: cu com. Văs- 
cani, 

E formată din satele: . Bigii 
„oaia, Rădiul, Dumbrăviţa, Giur- 
geşti, Costeşti cu Pietrişurile și 
Corneşti, cu reședința în Bugi- 
oaia. | 
” Are. o populaţie de 1046. fa- 
milii, saii 3925 suflete; 4 bise- 
rici, deservite de 5 preoţi şi: 6 

o şcoală: 
mixtă, frecuentată de 78 copii 
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“cîntăreți; două şcoale mixte, con- 
duse de 2 învățători. 

"Budgetul com. € la venituri 
de. 14608,99 lei. și la cheltueli, 
de.13554 lei. 

Vite: 277 cai, 1068 boi, 60 
vaci, 3675 0i, 4 capre: și. peste 

600 porci. 
E udată de piraiele: Dumbră- | 

viţa, Rădiul, Bahluețul-Rece, Giur- 
gești și Piriul-Văer.Bune. 

Moşia, fostă a Domnitorului 
Al..Ion 1 Cuza, are 8445 hect., 

„din care 2216 hect. pădure, ş855 
hect. cultivabile, 350 hect, fin şi 
imaș şi restul. mlaştine. 

Improprietăriţi în' 1864 sunt: 
38 fruntaşi, 316 pălmași şi 284 
codași, Stăpinind 3554 hectare. 

In com. sunt: un croitor, un 
cizmar, 8 fierari, ! 3 'stoleri;. un 
dogar și mai mulți rotari; 4 bă- 
cănii, 2 hanuri şi .10 . cîrciume.. 

Ruginoasa, sâ;, în jud. și pl. Ar- 
"geş, cu 65 locuitori, făcînd parte 
din com.. rur. Cerburenul-Iașul, 

Ruginoasa, cătun, al com. Bră- 
ești, jud. Buzău, cu 200. locui- 

„tori şi 46. case. o 

Ruginoasa, sat, în ud. Neamţu, 
pl. de Sus-Mijlocul, aşezat: sub 
culmile despre S. ale dealului 
Comori, ce se întinde în.prelun- 
girea dinspre E. a dealului Cetă. 
ţuia şi la N. tirgușorului Bozieni. 
"Are o populaţie de vr'o 224 

familii. romînești, mutaţi aci prin 
stăruința proprietarului. de. pe 
atunci a moșiei Bozieni, Lupu 
Balş. ' i 
“In sat 'se află o biserică, de- 
servită de. 2: preoţi şi 2 dascăli; 
o şcoală. .: 

Ruginoasa, saz, pe moşia şi în 
com, cu același nume, jud. Su- 
ceava. E străbătut de .piraiele 
Dumbrăviţa; Rădiul şi Bugioaia. 
E împărțit în: Bugioaia, Dum-
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brăviţa şi Rădiul şi în parte lo- 
cuit de Tigani. Casaşi.. 

Vatra satului ocupă 238 fălci, 

cu o populaţie de 2435 suflete. 

Improprietăriţi la 1864 sunt: 

66 fruntași, 166 pălmași. și 155 

codași, stăpinind. 1420 fâlci, 20 

prăjini. 
Are o biserică, cu hramul:-A- 

dormirea. Maicii: Domnului, zi- 

Vite: 161 .vite. mari. cornute, 

IL Cal, 43 0i, 10 capre și 50 

rimători, 

Ruginoasa, sfație de dr.d.f., în 

jud.. Suceava, pl. Siretul, căt. 

Ruginoasa, pe linia Paşcani.laşi, 

pusă în circulaţie la 1 Iunie 1870. 

Se. află între staţiile Paşcani (4.7 |. 

kil.) și Tirgul-Frumos (16 kil.). 

rohoiii, de'la locul numit Tă- . 

tarca ; curge prin partea de: S. 

a satului, formind iazurile: Ru. 

ginoasa și Răţoiul şi se varsă 

în Jijia, la podul lui Răţoiu. . 

Ruginoasa, .zirîi,. în jud. Vas- 

luiii, pl. Stemnicul, izvoreşte de 

la N., din pădurea Ruginoasa, 

curge spre: $., se îndreaptă spre 

dită de Sandulache. Sturdza în 

1801 şi restaurată de Alex. 1 

Cuza, deservită de 2 preoţi și 

2 cîntăreţi; o şcoală mixtă, în- 

fiinţată în. 1865. 
Drumuri principale sunt: la 

Costeşti (7 kil.), la Pășcani (12 

kil.), Ja Stroeşti (14 kil.), la Hăr- 

măneşti (4: kil.)..şi la Văscani. 
(4 kil.). 

«Satul. Ruginoasa:. și curţile 

boereşti aii fost arse, suferind 

multe stricăciuni de la Leșii lui 

Sobieski şi Tătari pe timpul lui 

Constantin Cântemir». ([. Necul- 
cea, «Letopis.>, tom. II, pag. 

233)... 

Inălţimea d'asupra nivelului Mă- V. şi în dreptul. satului Coz:- 

rii, de 268",19. Venitul acestei mești, se. varsă. în riul Stem: 

stații pe 1896,a fost de 62764 nicul. 

lei, 60 bani. 

Ruginoasa, pîrîi, izvoreşte de 

la E.: com.. Armăşeşti, plaiul Ho: 

rezul, jud. Vilcea, udă centrul: 

com. şi se varsă în riul Cerni- 

şoara, avind o direcție către S.E. 

Ruginoasa, munte, în jud. Bu- 

zăii, com. Mlăjetul, căt. Tresti-' 

oara, acoperit de pădure. 

Ruginoasa, deal, ce se întinde 

spre E. com. Oşeşti; pl. Stem. 

nicul, jud. Vasluiii, despărţind-o 

de com. Buhăeşti,.: Pe coasta de 

V. e aşezat satul Ruginoasa, iar 

pe culme se află pădure. . 

Ruginoasa,. ză/cea, izvorește din. 

Măgura-lui-Mircea, com. Lăpu- 

şata, pl.. Cerna-d.-s., jud. Vil- 

cea, și formează în partea de S. 

a com., hotarele între comunele 

Măldăreşti şi Lăpuşata, „vărsîn-. 

Ruginoasa, moşie, în jud. Buzăii, du-se în Cerna. - 

In ograda bisericei din Ru- 

ginoasa zac rămășițele: pămîn-: 

teşti ale lui Cuza-Vodă și a ce- 

lor doi fii af săi, Dimitrie și A: 

lexandru, avind un frumos mo- 

nument dintr'un singur bloc de; 
marmură neagră, reprezintind 

un trunchiii de copac tăiat. 

In cavoul familiei, din năuntrul 

bisericei, d'asupra locului unde 

fusese . depus : mai. întîiăi . sicriul 

Domnitorului Cuza, seciteşte cu- 

noscuta poezie a lui Alexandri, 

intitulată. Cuza-Vodă. 

Ruginoasa, saț, în partea de E. 
a com. Oşeşti, pl. Stemnicul, 
jud. Vasluiii, situat pe coasta 

de V. a dealului Ruginoasa, faţă 

în față cu satul Oşeşti, formînd 

ast-fel un singur trup,: despărţit 

numai prin pîrîul Miclăușul... 

Teritoriul satului are o supra- 

față de 516 hect,, şi o populaţie 

de 63 familii, sati. 264 suflete;   
com. .'Brăeşti, căt. Ruginoasa, 
proprietate. moșnenească. Are 

280 hect;, din care şo hect. pă: 

durea Guzioca, din care izvoresc 

mai multe izvoare feruginoase. 

Ruginoasa (Trestioara-Rugi- 
noasa), pădure, în jud. Bu-. 

ză, com. Mlăjetul, pe ;moșia 
Trestioara, proprietate a statu- 

lui, pendinte de Episcopie. Are 

173 hect. 

Ruginoasa, zăzure, în partea de 

N. a plășei Hirşova, comunele 
„ Hirşova .şi Groapa - Ciobanului, 

jud. Constanţa, pe malul drept 

al Dunărei. Are o .lungime de 

6 kil. şi o întindere de 140 hect. 

Adesea ori e inundată de apele 

Dunărei. 

Ruginoasa, ziriii, izvorește. de 

pe moșia Broscăuţi, com. cu a- 
celași nume, pl. Coşula, jud. Do-   

Ruginosul, saz, făcînd parte din 

com. rur. Tetoiul, pl. Olteţul-d.-j 
jud. Vilcea. Are o populaţie de 

224 'locuitori,. 

Ruginosul, munte, jud. Bacăi, pl. 

Trotuşul, com. Tirgul-Ocna, si- 

tuat lingă muntele Croșna. 

Ruginosului (Izvorul-), sor- 
ginte de apă minerală, în jud. 
Buzăii, com: Colţi. Conţine: fier, . 

pucioasă și săruri. Incepe de sub 

poalele muntelui Vătraele și se 

scurge în Valea-Boului. 

Ruica şi Buciumeni, 744 de 

moșie, jud. Vlașca, pl. Marginea, 

com. Bălănoaia, proprietate; a 

statului, fostă a mănăstirei Co- 

mana. : 
Are o întindere de 837 hect., 

din care 400 pădure. Aci, in 1882, 

S'aii împroprietărit 100 însurăţei,



RUICA ȘI BUCIUMENI 

cărora. i s'aii dat 575 hect.,:87 
arii. 

Arenda anuală este de 13720 
lei... 

Ruica și Buciumeni, păzure, 
jud. Vlaşca, proprietatea cu a: 
celaşi ;nume, în suprafaţă de 400 
hect.,; şi: ţinînd de. ocolul silvic 
Giurgiii 

Ruja, ziria, jud. Bacăi, pl, Mun: 
tele, com. Măgireşti,, care. iese 
din Bujorelul şi se varsă în Taz- 

lăul-Sărat, dup“ ce. s'a încărcat 
cu. pîrîul, Stăneasa. 

Ruleni, sat, în. partea de.N.-V.. 
a com.: Tăcuta, pl; Mijlocul, jud. 
Vasluiii, situat lingă pădurea Ru- 
leni, și străbătut de piriul Cu. 
țigna. .. | 

Are o întindere de 337 hect., 
din care 265 hect, pădure și 12. 
hect. loc de cultură, fina, imaş 

ale. statului și 60 hect., ale .lo-. 
cuitorilor. Are o populaţie de 80. 
sufete. 

Locuitorii posedă:.3 pluguri: 
şi 5 care cu boi; 37, vite mari 

cornute, 6 oi, 5 cai şi 5 rimători.. 

Rumeniori, subdivisie a com. 
rur. Preajna, .în! plaiul . Cerna, 
jud. „Mehedinţi. 

Rumurile şi Dirjani, zădur? par- 
ticulare, supuse. regimului silvic, 
pe, moșia Genuneni, pl. .Oltul- 
d.-s., jud, Vilcea... 

Runceasa sai Malul-cu-Flo- 
rile, saz, făcînd parte din com. 
Lăcăi - Runceasa, pl: Argeșelul, 
jud. Muşcel.- | | 

E situat -pe: malul drept. al 

riului Dimboviţa. Are.o popu- 
laţie de .384 locuitori moșneni; 
o biserică de. zid, deservită .de 
1 preot şi 1 dascăl, clădită în. 
1854. de decedatul :Niţă .Dico.. 
nescu cu. ajutorul : locuitorilor.   
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"Tot .în raionul .acestui. sat se 
"văd. ruinele -unei “vechi , biserici, 

Pănă la. 1864 forma. o com. 
separată şi'și avea școala sepa- 

rată. De la acea dată. s'a întru- 

nit. cu “Lăicăi,.. 

Este udat. de la V. spre.E.. 

de Valea-Turnului şi Răscăiasca, 
cari se varsă în riul Dimboviţa, 
pe malul. drept..: 

- In cătunele Lăicăi şi Runceasn: 

este locul: numit Piscul, pe Vir. 
ful-Olarii,. unde, spune legenda, 
S'ar fi bătut Radu-Negru.cu. Tă- 
tarir. 

Runceni, zroșze, în jud. : Buzăii, 

com. Jugureni, căt . Mai ginea-PA-. 
durei, proprietatea statului, pen- 

dinte de Episcopie. Are pe,dînsa 
pădurea Arhimandrita şi cam; 

40, hect. loc cultivabil, .. dat: în 

loturi, . 

Runceni; zădure; jud. Buzăii; com. 

Jugureni,. căt. Marginea-Pădurei, 
făcînd un corp cu pădurea. Buda, 
din. com. Cislăul, de 1280 hect. 
Se alipește-marei păduri Cislăul 
cu trupurile... 

Runcul,-com.. rur., jud.. „Argeș, 

pl. Topologul, la .12 kil. de com.. 

rur. „Tigveni, reședința subpre. 
fecturei, şi la 35. kil. de Piteşti,. 
Se: compune .din 4 sate: Gru- 

peni, Runcul, Văreticile şi Zno. 
mana, cu o populaţie de 1123 
suflete. : | 
"Are o biserică în -Runcul şi 

o școală mixtă. . 

Budgetul .com..e la venituri 
de 2382.lef şi la cheltueli, de 

1851 lei. 

Vite: 500 boi și vaci, 30. cai, 
150 oi, 100 capre şi 220 ri: 
mători, 

Runcul, cont. rur., jud. Dimbo- 
vița, pl. Ialomiţa-Dîmboviţa, la 
35 kil., în. munţi, spre N. de Tir. 
govişte; :situată pe văi şi pe dea- 

Runcul,   

RUNCUL : 

luri.. Munţii. din apropiere şi din 

raionul comunei sunt: Orlea, Gil. 

ma, Lacul-Brebului, Faţa, Căti,, 

nele, Podul-Frumos - şi -Tonţea.. 
Văi: Valea-Orlei,- Valea-Dulba- 

nului, Valea. Seacă ;: piscurile :: 

Piscul - Vulturulut şi Piscul - La.. 
cului. Cursurile de apă: Ialo-. 
micioara, în.care,se .varsă:, Si- 

liştea, Valea-Liley, Giurculeţul,, 

Chincioana și Tonţea. In, cuprin- 

sul com.-Runcul: este şi un izvor: 
cu apă minerală .de.pucioasă. pe, 

Valea-Rachieriei, .. . 

Se. compune din patru cătune: 
* Costeşti, Bădeni, Piatra-lepei și - 

Runcul, cu o populaţie de 1734: 

locuitori. . | 

Are 4 biserici..şi.o școală... 

In comună. sunt: mat. multe; 

herăstrae.de tăiat scînduri, pive. 

şi morl.de.apă cu, făcae,.: 

Se cresc in com.;boi,:capre 
multe și porci. Pe teritoriul Run- 

cului se. află Q pădure, în întin- 
dere de peste 35000 arii.: 

Se învecineşte la E.-cu com.. 
Riul-Alb, la N. cu muntele Or- 

lea „şi la S$. cu .com.: Moţăeni,;. 
De . Pietroșița şi .Rîul.Alb .. se 

desparte prin dealuri şi „văi: cu. 

păduri, iar .de: Moţăeni,-prin o 

mică cîmpie, Cu com. Pietroșița 
şi Riul-Alb se leagă. prin dru- 

muri şoseluite, iar:cu Moţăeni. 

prin șoseaua comunală. 

Comuna. Runcul, se.-află - mai... 
toată. situată -pe albia. riului Ia- 
lomicioara. 

Come Tur. jua. :Gorj,: 

plaiul Vulcanul, situată la N. de 

comuna Stroeşti şi pe riul So. 

hodolul;: E compusă. din 3 căt. 

Runcul,: Băltişoara și Răchițele. 

„_Are'o suprafață de 2400 hect., 

din cari: 717 hect.-arabile, 1427 

hect. pădure, :: 121 hect..+vie -şi 

135 hect.. livezi şi:pruni;: cu o 
populaţie de 270 familii, sati 1425 

suflete, 

„ Locuitorii posedă:;70 pluguri,
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170 care cu boi, 8 căruţe cu cai; 

30 stupt; 1011 vite mari cor- 

nute, 1839 oi, 826 „capre, „58 

cai și 662 rimători. : 

Are: 1 şcoală, frecuentată de 

39 elevi (1899— 900); 3 biserici, 

deservite de 4 preoți şi 6 cîn- 

tăreţi. 

Dealurile Runcului produc vi- 

nurile cele mat bune. - 

În Runcul se află o biserică 
foarte vechie, despre care tradiţia 
spune că ar fi făcută de Doamna 
Florica, fiica luy Mihaiii-Viteazul. 

Veniturile com. sunt de 1331 

lei -şi cheltuelile, de 1312 lei, 

54 bani. 

Comunicaţia în com. se: “face 

prin şosele comunale care o pun 
în legătură la S. cu Arcani, iar 

la "N. cu Balta şi Dobriţa. E 
străbătută și de șoseaua vecitială 

Titi Tismana. -: 

-In- Runcul 'sunt:- 2 'joagăre,. 

14 mori şi 4 pive, peapele So- 

hodolul şi Jaleșul, 5 cuptoare de 
var şi 30 fîntîni. 

Runcul, sat, cu: 405 locuitori, jud. 
Argeș, pl. Topologul, făcînd par- 

te din com. rur, cu acelaşi nume. 
Aci este reședința primăriei.: 

" Are o biserică, -cu hramul 

Toţi Sfinţii, deservită .de un 

preot, un cîntăreţ și un paracliser. 

Runcul, cătun, al com. Robești, 

jud. Buzăi, cu 100 locuitori şi 
26 case. 

Runcul, sâţ, cu 65 locuitori, jud.: 
Dolj, pl. Amaradia, com. Stoina. 

Runcul, că/uu, de reşedinţă, al 
com. Runcul, plaiul Vulcan. 

Are o suprafaţă de 1500 hect., 
din care: 400 hect. arabile, 965; 

hect.. pădure, 55 hect. vie şi 8o 
hect. livezi cu pruni, cu o po- 
pulație de 168 familii, sai _9o2 
suflete. 

Locuitorii posedă: 30 pluguri,.   
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100 care cu boi, 4 căruţe cu 

cai; 20 stupi; 641 vite mari cor- 

nute, 1284 oi, 391! capre, 30 
ca! și 126 rimători. 

In cătun sunt: 6 mori, 2 pive 
pe apele Jaleșului și Sohodolului, 
2 joagăre, 3 cuptoare pentru 

var şi 19 fintini, 

Runcul (Bulibaşa), sas, jud. 
Ilfov, pl. Dimboviţa, făcînd parte 

din com. rur. Dascălul. -Creaţa, si- 

tuat spre S. de Vărăști-d.-s. 

Se intinde pe o suprafaţă de 

580 hect., cu o populaţie de ș2 
locuitori, | 

Statul are 484 hect., din care 

cultivă prin arendașii săi . 184 

hect. (300 pădure). Locuitorii 
ai 96 hect. şi le cultivă pe 
toate. : | | 

Numărul vitelor mari e de 

72 şi al celor mici, de ş06, 

Runcul, saz, în jud. Mehedinţi, 
plaiul Cerna, com? rur. „Şo- 
varna-d. -s. 

Runcul, saţ, în jud. Neamţu, pl. 

Bistriţa, com. Siliştea, situat spre 

marginea jud. Roman, 

Are o întindere de ș58 hect,, 

6o arii, cu o populaţiune de I3 

fam., saii 44 suflete; o biserică 

de piatră, zidită de Ștefan-cel- 

Mare, care a servit pănă la 1860 

de schit de „Chtugărițe, 

Runcul, sa, în jud. R..Sărat, „pl. 

Marginea- -d.-s: , com. Popeşti, la 

poalele dealului Runcul, la 500 

m. spre S$. de căt. de reşedinţă. 

Are o întindere de 12 hect,, cu 

o populaţie de 132 familii, sati 

608 suflete; o biserică. 

Runcul, căzu, spre N. com. Stre- 

jeştid.-s., pl. Olteţul-Oltul.d.-s., 

jud. Romanați, situat aproape 
de hotarul judeţului, pe şoseaua 

Corabia-R.-Vilcea, la ş3 kil. de 

Caracal, în apropiere de Olt și de   

- RUNCUL 

Valea-Dilga.. Are o populaţie 

de 400 locuitori, şi o biserică, cu 

hramul Sf. Grigorie, clădită la 

1596 de marele ban Dobromiru şi 

deservită de 1 preot și 2 cintăreţi. 

Runcul, saz, făcînd parte din com. 
rur. Stănești, pl. Cerna-d.-j., jud. 

Vilcea. Are o populaţie de 316 

locuitori, 

Runcul, „schăt. Vezi Runcul, sat, 

jud. Neamţu. 

Runcul, zuute, în jud. Buzăi, 

com. Cislăul, căt, Buda, pe ho- 

tarul jud. Prahova. Culmea sa, 

în' forma unei creste, se nu- 
mește Dinţii-Runcului. E aco- 
perit cu păduri seculare. 

Runcul, virf de munte, în jud. 

Bacăii, pl. Trotuşul, de pe stinga 

Cașinului. 

Runcul, pante, în jud. Muşcel, 
pl. Dimboviţa, com.:Bădeni-Un- 
gureni, cu virful de o mărime 

impunătoare. Pe coaste este pă- 
duros, iar pe culme este acoperit 

cu pășuni ce nutresc numeroase 
turme de: vite, 

Runcul, munte, cu pădure de brad, 

fag și mesteacăn, în jud. Suceava, 
com. Bogdănești. 

Runcul, deal, situat în partea de 

N.-E.'a com. Scorţeni, jud. Pra. 

hova, pl. Prahova, avînd o direc- 
țiune povirnită. 

Pe el se află plantată vie. 

Runcul, dea/, servind de limită în- 
tre jud. Oltul și Teleormanul. 

Are direcţiunea N.-S. și separă 

com. Corbul, pl. Mijlocul, jud. 
Olt, de com. Cochinești și Stol- 
nici, din jud. Teleorman. 

Runcul, moșie a statului, pendinte 

de Mitropolie, jud. Ilfov, aren-



:RUN NCUL. 

data cu 7194 lei anual, împre- . 
; „ună cu trupul Dingeni. . 

Runcul, moșie a statului, în jud. 
Romanaţi,.cu o arendă anuală 

„de 5200 let. 

Runcul, pădure foioasă,. în jud. 
„Bacăi,.. pl.: Tazlăul-d.-s., -com. 

.. Teţcani. Are o întindere de 800 
hect. şi este supusă regimului 
silvic. 

| “Runcul, - pădure, .proptrielate a 
„statului, în întindere de: 672 
“ hect., com. Hirtiesti, pl Arge- 
selul, :jud.- Muşcel. 

, Runcul, pădure a. statului, plaiul 
Nucşoara, jud.. Muşcel, în întin- 
dere de 2500 hect., ţinind de 
munţii 'mănăstirei. Cimpulung, 
cari fac parte: din .com. Bere- 

„voeşti: şi Corbşori.. 

Runcul, pădure; în jud: Neamţu, 
com. Siliştea, pl. „Bistrița pro- 
prietatea. statului, Pa 

Runcul, zrup de “păduri, al sta- 
» tului, în întindere de 40 hect., 
pendinte de com. Văleni, pl. 
Teleajenul, jud. Prahova, care, 

-:. împreună cu trupurile: Poiana- 
„Lacului, (13 hect.), Valea-Gardu- 
lui, Cotucul-Plopii. (62 _hect.), 
Obraţele, după sfoara Predealul 

425 hect;) şi: Bughea-d.-s. (45 
, hect.),. formează pădurea Văleni. 

Runcul, 4 up de pădure, al statu- 
“lui, în intindere de 60 hect,, 
pendinte de com. Scorţeni, pl. 
Podgoria,: jud.. Prahova,. care, 
împreună cu trupurile: Dum- 

„= brava-Mică (40 hect.), Dumbrava. 
„ Mare(35 hect:) și Plaiul (55 hect.), 
formează pădurea numită Vatra. 

„ Mănăstirei-Mislea, . mt 

Runcul, zădure, în raionul com, 
Poiana, jud.. Tecuciii, pl. Nico- 

'Runcul,     
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. rești; se întinde din Valea-Run- 
. cului, pănă i în Dealul. “Cucueţilor, ” 

Runcul, Pa în ju, Muşcel 
-com.. Vlădeşti, pl. Rîurile, care 
izvorește . din valea cu acelaşi 
nume, vărsîndu-se în rîul Bratia, 
după ce străbate căt. Prislopul. 

Runcul, gîrlă, jud. Prahova, iz. 
“Vorăşte de sub virful Măciucul, 
com. Scorţeni, intră prin partea 
de N. a com. Bordeni, udă căt. 
Bordeni.Mari, și după ce formează 
limita între acest căt. și cătunul 
Sirca, merge 'de. se varsă în 
girla Sărata sai Mislea, în par- 
tea de S..E. a com. Bordeni. 

Runcul sai Valea: de - Runc; 
vale, la E. de com, Godineşti, 

'. jud.. Gorj, pl. Vulcanul; se. în- 
tinde de la E. spre V. pe 3 kil., 
lăsînd în partea de S. dealul Mas. 
loșul, iar în partea de N., dealul 

* Lazurile. 

vălcea, în jud.: Oltul, 
izvoreşte din dealul cu acelaşi 

nume, în dreptul com. Cochineşti, 
- „curge către S.-V., trece prin că 
“tunul Vităneşti,: com. Corbul, 
„pl. Mijlocul, şi se: varsă în Ve- 
diţa,, pe stinga ei, 

_Runcul, za/e cu pirii, izvorește 
din partea de N.-V. a com. Bu. 
ciumeni, jud. 'Tecuciii, curge în 
direcţie S..E. şi se varsă în Te. 
cucelul, in com, Buciumeni, 

„Runcul, pir, izvorește din pă- 
durea Sineşti, jud. Iaşi, trece în 
jud. Vasluiă, pl. Funduri, unde, 
la. satul Runcul din. com. Gir- 
beșşti, formează un iaz, apoi, unin- 

“du-se mai la vale cu piriul RA- 
„chitna, se varsă .mai în jos de 
satul Poiana-d.-s., în piriul. Şa- 

covăţul. | 

„Runcul-Alb, iuute, în jud. Ba.   

RUNCUL-SIMII 

căi, pl. Trotușul, com. Mănăs- 
tirea-Caşinul, de pe hotarul spre 
Ardeal, și spre jud. Putna şi din 
care se desprinde Şira: Grozeş- 
tilor. | De : 

Runcul-Barnii, munte, în com. 
Mălini, jud. Suceava, 

Runcul- Boicului,, inte, în com. 
Mălini, jud. Suceava. 

Runcul- -Dingeni, “păcize. a a sta- 
tului, în, întindere de. 225 hect., 
pendinte de com. Dascălul.Crea. 
ţa, pl. Dimboviţa, jud, Ilfov, tor. 
mată: din trupurile: Runcul și 

- Țiganca (200 hect.) .şi Dingeni 
. (2 5 hect.).. ia : 

Runcul-Fetej, dea, în jud. Ba- 
căi, pl. Tazlăul-d.-s., com. Bă- 
săști, situat în partea de N.-V, a 

. com, E 

Runcul-Mare, munte, în. jud. 
Bacăii, pl. Muntelui, com. Vă- 

-siești, de pe teritoriul. satului 
: Văsteşti, ; i 

Runcul- -Mic, munte, în jud. Ba- 
: căă, pl. Muntelui, com. Vasieşti, 

- situat lingă Runcul-Mare. - 

Runcul - Oaăei, sal, -pe.. moşia 
„Darabani, com. cu acelaşi nume, 
jud. Dorohoiii, pl. Prutul- -d.-j. Se 

află alipit -la satul Darabani, si- 
„.. tuat pe.malul Prutului, spre V. 
de satul. Bagiurea. Localitatea 

„este ponoroasă. 

Runcul-Răi, vîrf de munte, în 
. jud.. Bacăii, pl.. Muntelui, com, 

Valea- Arinilor, acoperit cu pă- 
„dure foioasă; : - 

Runcul-Simi, păi. în jud. Ba: 
„= Căi, pl. Tazlăul-d,-j., com. Bir. 

- săneşti, proprietatea lui G. Sion. 
Gherei. -Este .foioasă . (fagi şi 

stejari), are o întindere de 286



: :RUNCUL-STÎNELOR 

şi este supus* regimului -:hect. 

"silvic, 

: Runcul- Stinelor, 2î7f de munte, 

jud. Bacăi, pl. Muntelui, “com. 

Valea-Arinilor, din culmea Gea- 

măna. 

Runcurelul, co. raur., în jud. 

“+ Mehedinţi,ipl. Văilor,: la 59 kil 
de oraşul -Turnul-Severin, situată 

pe vale. Are o pop. de 700 lo- 
- cuitori' şi 132':case; Obiserică, 

: deservită de 1':preot şi 1 cin- 

"-tăreţ; o: şcoală. E formată nu- 

:mai din: satul cu. acelaşi nume. 

Locuitorii posedă: 16 pluguri, 

„26 care. cu boi, 3 căruţe cu 'cai,; 

260 vite mari cornute, 12 cai, 

300 oi și 350 rimători, 40 stupi.” 

"Are o 'şosea "comunală; 'care 

o leagă! de “șoseaua: judeţiană 

“ Severin-Tirgul-]iii. 
Budgetul comunei e:la veni: 

turi de 1111 lei, iar la cheltu- 

"eli, de 742 lei. 

 Runcuşorul, saf, în: plaiul Clo- 

şani, jud. Mehedinţi, com. rur. 
Rudina. 

-- Ruptura, corp. ur: şi:sat, în jud, 

Mehedinţi, pl.” Ocolul-d-j.,. la 38 

kil. de orașul Turnul-Severin, 

““aşezată-:pe 2--văi:. Valea:Rup- 
“turci! şi -valea Cotoroiul, despăr- 

ţite: de -Dealul-Rupturei. 

Se mărgineşte: la E: cu com. 

Voloiacul; la S;, cu com: Cre- 

-menea; la V., cu'com, Lumnicul; 

iar spre N. cu com. Jirovul, de 

care se desparte prin dealul Ji- 

rovul, 

Satul formează comună cu că- 

: tunele  Voloiecelul, așezat pe 

Valea-Rupturei;: Sperleşti,- Coto- 

roia-d.-j., cu mahalaua Țăţărigi, 

 “care-:sunt- pe. valea -Cotoroaiei. 
Are o:populaţie de 856.loc.; 

:*-169 case; 3 biserici,: cu 2: preoţi 

şi'5 cîntăreţi; o şcoală, -frecuen- 

'-tată de 66'elevi” (1899—900). 

:Ruptura, căfun, al. com. 
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Locuitorii posedă: 31 pluguri, 

54 care cu boi, 7 căruţe cu cai; 

340 vite mari cornute, 19 cai, 

410 oi,.318 rimători;: 40 stupi. 

Prin această cumună trece şo: 

'seaua -Prunişori - Degeraţi Rup- 

tura-Voloiacul. 
Budgetul comunei e la -veni- 

turi de 1196 lei, iar la cheltu- 

elii- de: 785 ci. 
“Ape sunt: Cotoroaia, ce'şi ia 

sorgintea din Valea-Cotii și Va. 

lea- Cerului, - care, impreunin- 

- du-se, primesc ogaşul' Minei, al- 

Țigănaşului şi al-Chirculeştilor. 

Dealuri: Cucele, - Dealul-Con- 

i deştilor, Cuca-inaltă,' Dealul-Po- 

“peştei, Chirculeşti, Țâţărigi, Cul- 
mea-Rupturei şi Dealul-Pirvu- 

leștilor. 

- Neho- 

iașul, jud. -Buzăii, cu 120 locui- 

“tori şi 30 -case. 

Ruptura, sa/, jud. Dolj,'pl: Jiul: 

„ de-Mijloc, com. Virnovul, la 1 
“kil.' de satul” Virnovul, (școala), 

“cu 598 suflete. 

Ruptura, sa, în jud.- -Roman, 

pl. Siretul-d..j., com. Cirligi, 

- spre V.:de satul Cîrligi, așezat 

pe coasta unul deal, spre E. Are 

o populaţie de 251 familii, sai 

1095 locuitori, locuind în ''213 

_case; 2 biserici; o școală. 

Ruptura, os7rov, jud. Brăila, com. 

Chiscani, format de canalele Lata- 

Bratuşca şi Stupariţa; are o lun: 

„gime de 7.kil. şi o lăţime:-de 
3 kil. | 

Ruptura, "moşie şi pădure, în 

jud. “Tutova; pl. Corodul, com. 

Ghidiceni, proprietatea statului, 

arendată, împreună cu: moşia 

“- Geful, cu 5000 lei anual. 

Ruptura, pârtii, în jud. R.-Sărat, 

“-pl. Orașul, com.' Odobasca; iz-   

RUPTURILOR (DEALUL-) 

„ voreşte 'din Culmea-Scurușului, 

udă N. com. şi se varsă în riul 

Rîmna, pe stinga lui. 

'Ruptura-Moldovencei, '7a2șe, 

"jud. Brăila, situată la S. de ieze- 

rele Bătaturile ; începe din Vil- 

. ciul, curge spre N..E; de hotarul 

com. Stăncuţa și se unește cu ie- 

* zerul Tituloaia, din com. Vizirul, 

Rupturei (Piriul-), zirză, izvo- 
reşte dintre dealurile: Parmuva 

şi Doamnei,- com.: Tomești, pl. 

- Co irul, jud: 'Iaşi, curge':de la 

N. spre S., printre aceste dealuri 

şi, unindu-se cu: Piriul-Efrimoaei, 

puţin mai în jos de Podul-Va- 

'tavului, se varsă: în stinga pi- 

 riulut Tatarca, 

"Rupturile, sat, sua. “Dolj, pl. 

"Amaradia, com. Velești, “situat 

la poalele dealului Frăţila, la 

!js kil, spre NE. de Veleşti, 

cătunul de reședință. 
„Are o populaţie:de 284 su- 

flete, şi o .biserică,: fondată de 

Căpitanii Mitrache şi Matheiiă. 
Comunicaţia - se face prin o 

'“şosea vecinală, “care. leagă că- 

"tunul, la S.,-de Veleşti. 

- Rupturile,- îusu/ă, » pe' Dunăre, 

'-în'jud: “Ialomiţa, pl. Borcea, în 
“dreptul satului Șocariciul. 

- Rupturile;: pichet vechii de: Jron- 
* ieră, pe Dunăre, în dreptul sa- 

tului Șocariciul, jud. Ialomiţa. 

Rupturile, znoșze şi pădure, jud. 

Dolj, pl. Amaradia, com. Veleșii. 

- Aparține moșnenilor. 

Rupturile,: fădure, în insula cu 

- acelaşi 'nume, jud. Ialomiţa, pl. 

-Borcea, în dreptul satului Şoca- 

riciul; are 60 hect. populate cu 

salcie şi plop. 

- Rupturilor: (Dealul-), zea/; în-



RUSAVETA * 

tinzindu-se de-a. Cobila; com. 
Şendriceni, pl. Coșula, jud. Do- 
rohoiii, și prelungindu-se spre 
V., formînd hotarul com. Lozna, 

pl, Beshometele, cu comunele Vă. 
„culești și .Virful - Cîmpului ; se 
„. termină în șesul Siretului între 
“satele Hapii și Talpa. 

Rusaveta, zeșteră, în jud, Bacăi, 
„. Pl. Muntelui, com. Arinilor, de 

la poalele muntelui Runcul. Sti- 
nelor... 

„Rusăeşti, sa, jud. Bacăii, pl. 
Muntelui, com. Podurile, situat 
în vale şipe deal, în partea de 
N.-E. a com,, la 2700 m. de satul 

„Podurile (şcoală), Are o popu- 
laţie de 375 suflete; o biserică, 

„cu hramul S-ţii Voevozi, clădită 
„pe la 1540 de Ioniţă 'Tătarul 

şi un călugăr Cătana, deservită 
de un preot. 
„Vite: 12 cai, 251 vite mari 

„cornute şi 34 porci. 

Rusăneasca, 770v;/ă, între com. 
- Grojdibodul şi Gura-Padinei, din 

jud. Romanați, înaltă de 9 stin- 
jeni, cu un perimetru de 43 
stinjeni ; se termină cu un virf 
ascuţit şi are împrejur ziduri de 

. cetate, - 

E saneati com, rur., jud. Vilcea, 
„Pl.  Cerna-d.-j., compusă din 4 
cătune; „Alinata, Măriceşti, Ru- 

.“Ssănești și Omoricea, 
E situată pe Valea. Cernei și 

pe vilcelele Brăiasca, Atinata și 
: Omoricea, la 67 kil. de reşe- 
- dinţa judeţului şi la 39 kil. de 
„a plăşei, - 

- Are o populaţie de 1190 lo- 
« cuitori; „0 şcoală, înfiinţată pe la 

1850 și frecuentată de 30 copii; 
„3 “biserici: la Rusăneşti, : repa- 
„rată în anul 1832,:la Afinata, 
reparată în anul 1827 şi la Omo- 
ricea, zidită în anul 1852. 

„In' comună sunt:.31 cai, 28i 

65940, Marea Dicționar Geografic. Vol, Y, 
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- boi, I0Ş vaci; 780 oi, 25 capre, 
168 porci. 

9 locuitori s'aii împroprietărit 
la 1864 pe moşia statului Bră- 
iasca - Drăganul, (dîndu-li-se 29 
“hect.; iar restul sunt „moșneni, 
avind fie-care casă și cam cite. 

1 hect. pămînt; puţinitaiă - pănă 
la 1! hect. 

Comuna are 1370 hect, Vatra 
satului se află situată pe 833 
hect., pămînt compus din coaste, 
“pe care S'aii sădit_vii, din rîpi, 
"ogrăzi cu pruni și poeni, Locurile 
de muncă (proprietatea statului, a 
moșnenilor. şi a'd-lur Ai. Săvu- 
lescu) aii o suprafaţă de 540 hect. 

Veniturile și cheltuelile com. 
se urcă la 950 lei. 

In apropiere de com. e şo. 
seuua Cerna, ce merge spre Rim- 
nic (la N.) şi spre Craiova (la S.). 

Spre E., com. este udată de 
- riul Cerna. şi de vilcelele : Afi. 
nata, Brăiasca şi Omoricea, care 
se varsă în rîul Cerna, - 

Se mărginește la N. cu com. 
Ciuleşti, la E. cu Drăganul şi la 
V. cu com. Tetoiul, La N. e 

” moşiastatului Brăiasca-Drăganul, 

Rusănești, sati Ruşca, cont. Tur. 
pl. Şerbăneşti, jud. Olt. (Vezi 
Mihăeşti-d.-j.). 

Rusăneşti, sas, făcînd parte din 
„com, tur, Rusănești, pl. Cerna- 

d.-j., jud. Vilcea. Are o populaţie 
de 380 locuitori. E situată în 

„partea de N. a comunei și udată 
spre E. de rîul Cerna. 

E la distanță de 21/ kil. de 
căt. Afinata, reşedinţa comunei 
şi a şcoalel. 

Rusăneşti, deal, în' raionul com, 
Rusăneşti, pl. Cerna-d.-j., jud. 
Vilcea, pe care se cultivă 104 
hect. vie. 

Rusănești-de-Jos (de-Cimp), 
com. 'rur., jud. Romanați, pl 

- Mică 3890, 

  

RUSĂNEȘTI-DE-SUS 

Balta-Oltul-d..j., compusă din sa- 
tul cn acelaşi nume, situat lingă 
Olt,. pe şoseaua Stoinești-Izlaz, 
la '27 kil. de Caracal şi la 19 kil. 
de Corabia, 

Are o populaţie de 1890 lo- 
cuitori ; o şcoală mixtă, frecuen. 
tată de 26 băeţi (1899—90o); 
o biserică, cu hramul Adormirea 
Maicei Domnului, deservită de 
2 preoţi și 3 cîntăreţi; 8 cîrciumi. 

Budgetul com. e la. venituri 
de 4192 lei : şi “la cheltueli, de 
4056 lei. . 

Vite: mari sunt -1447, vite 

şi 'porci. 1208... 
Aci se face un bilciii anual 

lar Septembrie. 

"In cuprinsul comunei se află 
urme de calea: romană care 
merge pe malul Oltului, de la 
Izlaz la Romula, In măgura lui 
I. Ciobanu s'a aflat o stelă fu- 

„nerară cu 2 lei culcaţi pe un 
fronton triangulat, şi pe care se 
poate citi această inscripţie: «Dis 
Manibus,. Aelius Vales, quiet Es- 
benus, vixit annos LRXXX Sira 
Conjux : et fortunatus libertus, 

- patrono bene merenti, taciendum 
Curaverunt, > 

Russneşti de. Sus (de. Pădure), 
com. rur., jud. Romanați, pl. Ol- 
teţul Oltul-d.:s.; compusă din sa- 
tele: Rusăneşti- de- Pădure. (196 
loc:), Blaj (100. loc.), Voineaşa- 

- Mică și Voineaşa-Mare (100 loc.), 
» Situată lingă Olteţul, la 8 kil. 

de Balş şi la 23 de Caracal. La 
S. com. se întinde Dealul-Muerii. 

Are-o populaţie de .:396 lo- 
-cuitori; 2 biserici : Sf. Dumitru 

- (1837), '$ şi în Blaj, Sf.ţii Impă- 
rați (1863), deservite de -2 
preoți şi 4 cîntăreţi; o o şcoală; 

“4 circiumi, 

Budgetul coriunei! e la. ve- 
nituri de 3618 lei şi la cheltueli, 
de 3559 lei. 

Vite mari sunt 523, vite mici 

"661: şi rimători 191. 
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RUSCA - 

Rusca, com. rur., în partea de 

N. a plăşei Prutul, jud. Fălciă, 

între comunele: Stănilești la E., 

Șchiopeni la V., Ivănești la S. 

şi oraşul Huşi la N. Are o po: 

zițiune accidentată și e udată de 

piraiele: Rusca, Chetroiul și Nem- 

ţeni. 

„E formată din satele: Cirli- 

„gaţi, Davideşti şi Rusca, pe o 
suprafață de 1871 hect. şi cu o 

„populaţie de 266 familii, sai 

„1144 suflete, : 

Are o şcoală și 4 biserici, de- 

"servite de 2 preoţi şi 4 cîntăreți. 

In com. sunt moșia Rusca, 

a statului, și moşiile Cirligaţi, 

_Leoşti și Davideşti, ale răzeșilor. 
Viea se cultivă pe o întindere 

de 150 hect, 

Vite: 948 vite. miari cornute, 

69 cai, 438 oi și 143 porci. 
„„. Budgetul com, e la venituri 

de 5444 lei, 82 bani și la chel: 

tueli, de 4937 let, 37 bani. 

Rusca, sa/, în partea de N.a 

com. Rusca, pl. Prutul, jud. Făl- 

ci, situat pe valea piriului Rusca. 

„Are o suprafaţă de 1571 hect., 

cu o populaţie de 26. familii; o 

şcoală, înființată în 1864, [re- 

cuentată de 30 elevi; o biserică, 

deservită de 1 preot şi 1 cîntă- 

reţ,. făcută la 1810 de către un 

Rus. Se zice că satul s'ar fi în- 

fiinţat: pe la 1711, în urma bă. 

tăliei de la.Stănilești, după care 

ar fi rămas pe aci ciîţi-va ostași 

Ruși. . 

Rusca, saii Osoiul, sas, pe mo- 
şia răzăşească din com. Dorna, 

jud, Suceava, situat pe ţărmul 

_drept al Bistriţei. Are o popu: 

laţie de 175 suflete. 
Biserica din Ortoaia și școala 

din Gura.Negrei servesc şi aces- 

tui sat. În sat sunt două surse 

de ape minerală feruginoasă. 

Un singur drum duce, pe ma- 
lul Bistriţei, la Sunători (3 kil.).   
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Rusca, grind, saii loc tidicat dea- 

supra stufului înconjurător, în 

jud. şi pl. Tulcea, pe teritoriul 

com. rur. Beş-Tepe, situat în 

partea de N. a plăşei şi a co: 

munelor. Se întinde dealungal 

gîrlei Rusca, pe malul drept. 

Are o întindere de 125 hect., 

acoperită cu iarbă pentru vite, 

aflindu-se .pe el şi o .tirlă. 

Rusca, gî7/ă, în jud. Tulcea, pl. 

Sulina, pe teritoriul com. urb. 
Mahmudia, şi pe al com. rur. 

Beș-Tepe ; se desface din braţul 

Sf. Gheorghe, la 3 kil. mai jos 

de satul Prislavul; se îndreaptă 

spre E., avînd o direcţiune ge: 

nerală de la S.-V. spre N.-E. şi, 

în dreptul pescăriei numită Girla- 

Ciobanului, se îndreaptă spre 

N.-V.; după un curs de Io kil. 

se aruncă în braţul Sulina, pe 

partea dreaptă, în dreptul milei 

No. 36; în partea de E. comu- 

nică printr'o girliță tot cu bra: 

ţul Sulina; prin girla Litcovul, 

comunică cu marele lac Gor- 

gova ; în partea de S., pe malul 

drept, se află grindul Rusca; 

în cursul săii brăzdează partea 

de N. a plăşei și a comunelor 

Mahmudia și Beş-Tepe. 

Rusca, ziriă, izvoreşte de pe te- 

ritoriul satului Rusca, com. cu 

acelaşi nume, pi. Prutul, jud. 

Fălciii, curge de-a-lungul com. și 

se uneşte piraiele Pietrosul (Che- 

trosul), la satul Ciriigaţi, şi Nem- 

ţeni, la satul Davidești. 

Rusca, zirii, în satul cu acelaşi 

nume, jud. Suceava; izvoreşte 

de sub Prislopul şi, după un curs 

de 5!J2 kil., în care a învirtit 3 

herăstraie şi o moară, se aruncă 

în Bistriţa. 

Rusca-Mare, zoș:e particulară, 

de 743 hect., în jud. Covurluiă, 

pl. Siretul, com. Filești.   
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Rusca-Mică, moșie particulară, 
de 286 hect., în jud. Covurluiă, 

pl. Siretul, com. Filești. 

Rusciori, sa4, făcînd parte din 
com. rur. Şuica, pl. Vedea-d.-j., 

jud. Olt. Are o populaţie de 198 

locuitori, şi o biserică, zidită în- 

tre anii 1883—85. 

Ruseni, sa, în jud. Neamţu, pl. 
Piatra-Muntele, com. Galul. 

Are o populaţie de 80 suflete. 

Vite: 16 vite mari cornute, 

79 oi și 15 porci. 

Ruseni, saz, în jud. Neamţu, pl. 
Bistriţa, com. Borlești, situat pe 

valea riului Bistriţa, la 20 kil. 

de oraşul Piatra.! 

“Are o populaţie de 319 su- 

flete ; o biserică, deservită de 1 

"preot şi 2 dascăli; 2 mori de 

apă. 

Vite: 28 boi, 41 vaci, 660 

of, 17 cai, 27 junci şi 106 ri- 

mători. 

Ruseni, /rug de sat, în jud. Neam- 

ţu, pl. de Sus-Mijlocul, 

Ruseni, dea, acoperit cu pădure, 

în jud. Iași, pl. Braniștea, lingă 

satul Ruseni, cel mai mare deal 

din com. Hulboca. i 

Ruseni-Boereşti, sa, în jud. şi 
pl. Tutova, com. Plopana, spre 

S. de tirguşorul Plopana. Are 

521 locuitori şi 64 case. 

Ruseni-Noi, saţ, jud. Iaşi, pl. 

Braniștea, com. Hulboca, înfiin- 

ţat în 1879, situat pe valea Ru- 

seni. Are o suprafață de 572 

hect. și o populaţie de 25 fa- 

miliă, saii 111 locuitori, 

E proprietatea com. Iaşi, ce- 

dată de stat pentru plata a 10 

milioane Iei. 

si Ruseni-Răzăşi, saţ, in jud. ş
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pl. Tutova, com. Plopana, spre. 
S. de tirgușorul Plopana. Are 
157 locuitori şi 38 case. 

Ruseni-Vechi, saz, jud. Iași, pl. 
Braniştea, com. Hulboca, situat 
între două dealuri, pe o întin- 
dere de 292 hect. şi cu o popu- 
laţie de 61 familit, saii 272 lo- 
cuitori. : 

S'a înfiinţat pe la 1710 —1712 
de Jocuitorii veniţi din Rusia. 

Are o biserică, cu I preot şi 
1 cîntăreţ, zidită din piatră la 
1780, de boerul Cananăă; un 
iaz cu moară și o pădure, în mă- 
rime cam de 60 hect. 

Vite: 341 vite mari cornute, 
288 oi, 34 cai şi 39 rimători. 

Rusul, ma/ala, facind parte din 
com, rur. Teşila, pl. Peleşul, jud. 
Prahova. 

Rusul, -zzzuțe, în partea de V. a 
com. Teşila, pl. Peleşul, jud. Pra- 
hova, ce serveşte de izlaz.! 

Rusul, unul dintre piscurile mun.. 
telui Bourul, jud. Suceava, com. 

" Bogdănești, 

Rusul, pzzate, între com. Broşteni, 
Şarul-Dornei și Dorna, jud. Su- 
ceava, avind 1540 m. altitudine. 

Rusul,zădure, în întindere de 3093 
hect., proprietatea statului, fă- 
cînd parte din marea pădure 
Corbi, pl. Nucşoara, jud, Muş- 
cel, formată din 10 trupuri: Plăi- 
şorul, Preotesele, Bindea, Zănoa: 
ga, Papăul, Rusul, Plătica, Aluni- 
șul, Pădurile şi Crîngul, avind 
toată o întindere de 17530 hect. 

Rusul-d.-j., rup de pădure, al sta- 
tului, pendinte de com. Teșila, 
pl. Peleșul, jud. Prahova, care, 
împreună cu: trupurile: Gilma, 
Carabanul - cu - Boaia, Lacurile- 
cu-Rusul, Prislopul, Podurile şi 
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 Virful-Negraşului, formează pă- 
durea Teşila, care are o întin- 
dere de şo0o hect. 

Rusul-Riscei, vpzute, în jud. Su. 
ciava, com. Bogdăneşti,. acope- 
rit de pădure de brad, fag şi 
mesteacăn. 

Rusului (Măgura-), măgură, la 
V. de com. Dejeşti, pl. Oltul. 
d.-j., jud. Olt. Pe ea se află o 
cetăţuie lungă cam de 100 m. 
și lată cam de 10 m,, zidită din 
cărămidă măruntă. 

Rusului (Piriul-), pirizaş, ce iz- 
vorește din dealul cu același nu- 
me, jud. Neamţu, pl. Piatra-Mun- 
tele, com. Girovul, curge spre 
S., şi se varsă pe stînga Piriu- 
lui-Prisecei. 

Rusului (Valea-), vale, în jud. 
Ialomiţa, pl. Borcea, ce se întinde 
pe teritoriul comunelor Jegălia 
şi Şocariciul. 

Rușani, sa/, făcînd parte din com. 
rur. Parepa, pl. Cimpul, jud. Pra. 
hova. : 

Rușava, zriva!, jud. Brăila, com. 
Chiscani, între Dunărea-Vechie 
şi Dunărea-Vapoarelor, în drep- 
tul oraşului. Brăila; pleacă din 
Dunărea-Vechie mai sus de pri- 
valul Scurtul, face o curbă. spre 
S.-E. și se uneşte cu o ramură 
a privalului Scurtul lîngă Yeze- 
rul Borcea. 

Ruşeni, pzzmzrea vechie a satului 
Mănăstirea, com. Dagiţa, pl. Si- 
retul-d.-s., jud. Roman. Vezi Mă- 
năstirea, sat. 

Ruşeţul sai Ruşeţul - Mărgi- 
neni, com. rur., în jud. Brăila, 
pl. Călmăţuiul, așezată pe ma: 
lul drept al girlei Călmăţuiul, 
peste care este un pod în drep-   
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tul comunei. Se mărginește la 
N. cu com. Strimbul şi com. Sudi- 
la-Greci; la S ,cu satul Padina 

şi Scărlăteşti, din jud. Buzăii; la 
S..E., cu com. Ciocile şi la E., cu 
com. Jugureanul. Suprafaţa co- 
munci este de 8000 hect. și face 
parte din Domeniul Coroanei. - 

Are o populaţie de 1750. sufle- 
te; 2 biserici, una reparată și zu- 
" grăvită în 1885 de Domeniul Co- 

„ roanei, deservită de 2 preoţi, 1 
- cintăreţ şi 1 paracliser și alta, din 
1780; o şcoală mixtă, înființată la 

„1856, frecuentată de 52 băeţi şi 
18 fete (1899—9oo). - 
„. Budgetul com. e la venituri 
de 14709 lei, 40 bani şi la chel- 
tueli, de 14274 lei, 24 bani. 

Locuitori : împroprietăriți în 
1864 şi: 1878 sunt 436; neim- 

„ proprietăriţi mai “sunt: 54. 
Vite: 1074 boi, 828 vaci, 15 

tauri, 413 viței, 817 cai, 2 mă- 
„. gari, 3204 oi, 213 berbeci şi 581 

rimători, 

Izlazul locuitorilor e de 2000 
„hect. 

Drumuri: la Jugureanul, spre 
S.-E. trecînd pe Valea-Călmăţu- 
iului şi pe la Movila-Lopei (5.kil.); 
la com. Ciocile, spreS., trecînd 
pe la crucea Petroiul, de aci pe 
lingă movila mare, drept la ho- 

„tarul moșiei prin movila Geme- 
- nile şi de pe la moşia Macovei 

„la hotarul moşiei Ciocile (16 kil.); 
la Strimbul, spre N.-V., trecînd 
podul pe Cilmăţuiul și la stinga 

"în linia dreaptă prin proprietatea 
locuitorilor, peste apa. Strîmbul 
(4 kil.); la gara Făurei, trecînd 
prin Strimbul și Surdila-Greci; 
la Macoveiul, din jud. Buzăi, spre 
S., prin pădurea Rușeţul; la com, 
Sorga, jud. Buzăii, spre V., pe 

„lingă Movila-Rușeţului şi pelin- 
"gă tîrlele Scărlăteşti; la Brăila, 
spre N.:E. (73 kil.). 

Ruşeţul, saz, pe muchea platoului 
„de S.: al jud. Brăila, com. cu
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acelaşi nume, la 73 kil. spre S.-V. 

„de orașul Brăila. Poartă acest 

„nume de la movila Ruşeţul. Are 

'.Q poziţie frumoasă, predominind 
- prin înălțimea muchei pe care 

„e așezat satele de prin prejur. 

La 1879, s'a mărit cu ocazia 

împroprietărirei. 

Vatra satului este de 204 hect. 

Are o populaţie de 1750 su- 

flete și 343 case; 11 cîrciumi; 

: 2 lipscănii; o brutărie;.o moară 

„cu: aburi; 2 biseric!, .una vechte 

zidită la 1780, de Mandache Chi. 

. riacescu-. cu. locuitorii, şi alta, 

rezidită de Domeniul Coroanei la 

„1885, deservită de 2. preoţi, un 

„. cîntăreţ și un paracliser; o şcoală. 

mixtă, : înființată la 1856, fre 

„.cuentată de 70 elevi (1899—900). 

Şcoala are localul săi proprii, 

dotat de administraţiunea Dome: 

niului Coroanet. 
Vite mari sunt: 817 cai, 2 

-asini, 2330 vite. mari cornute, 

3204 oi, 9 capre şi 584 rimători. 

„La ş0o m. spre N. de sat, pe 

țărmul stîng al Călmățuiului, în 

luncă, este armanul administra- 

- ţiei Coroanei, cu case de locu- 

"“iînţă pe o movilă și magazii sis- 

'. tematice pentru producte. 

Ruşeţul, găzure de tufă, la s5!/ 
kil: spre S..V. de'satul Rușeţul, 

jud.. Brăila, pe hotarul de S.-V. 

“al com, Rușeţul și în întindere 

de 176 hect. 

Ruși, com. .rur,, 'în jud. Bacăii, 

pl. Bistriţa-d.-j., aşezat pe. ma: 

„- lurile Bistriţei şi ale Siretului, la 

: confluenţa lor. E compusă din 
„.3 cătune : Ruşi, reşedinţa, Coteni, 

„. Furnicari, Izvoarele -şi Bălţata. 

„Se compunea înainte din: Ruși 
lui = Muguleţ, Ruși -l ui- Giuşcă, 

Ruși: lui: Hociung, - Fundul-Bog- 

dan (în vechime Jăeni), Izvoarele, 
Bichinzul, Bălțata, Cotini şi Fur- 

." nicari, 

. Moşia Fundul diă această com. 

20 Kkil,;   

+ 800 

aparţinea căminarului” Gh. Bog- 

„dan. (Condica Liuzilor). 
Se mărginește la N. cu com. 

Letea, la S$. cu comunele Valea- 

Seacă şi. Tamași, la V. cu com. 

Dealul-Noii, la E. cu comunele 

„Bohociul și Leca.. Este udată de 

riurile Bistriţa şi Siretul şi de 

piriul Bălţata şi brăzdat de dea: 

lurile Furnicari, Bălţata şi altele. 

Are: o populaţie de 1203 su- 

flete; o şcoală mixtă, care func- 

ţionează de la 1864 în satul Ruși, 

_ şi la care în 1899—900 aii fost 

înscriși 59 elevi; 4 biserici: 3 

ortodoxe, în satele: Ruși, Băl- 

țata și Izvoarele şi una catolică, 

în Izvoarele; 9 cîrciumi şi. ş 

„mori de apă, 

După legea rurală din. 1864 

- s'aii improprietărit 131 locuitori, 

cu 443 fălci pămint în țarină, 

Teritoriul com. are o întin: 

„dere de 2949 hect. Proprietari 

„sunt foştii clăcași și vechii răzeși. 

__ Totalul păminturilor de. cul- 

tară este de 1401 hect. 

Pădurea ocupă o suprafaţă, 

pe rîul Siretul și ps “canalul fa- 

bricei de hirtie de la Letea, de 

aproximativ 300 hect. 

Vii sunt pe o întindere de 

34 hect, 

“Vite: 925 vite mari cornute, 

72 cai, 628 oi şi 210 porci. 

Budgetul com. e la venituri 

de .7401 lei, 89 || bani ş şi la chel- 

tueli,. de 4402. Iei. 

Comuna este străbătută de 

-.calea judeţeană Bacăii-Părincea, 

şi, pe la V., de calea ferată şi de 

cea naţională Focșani.Bacăii, 

Distanţele : la Bacăii, capitala 

districtului, 8 kil.; la-com. Leca, 

la com. Dealul-Noii, 17 

kil.; la com. Letea, 3 kil.; la 

com. Buhociul, 11 kil.; la com. 

" Valea-Seacă, reşedinţa plășei, 22 
kil.; la com.. Tamaşi, .5. kil. : 

Ruşi, sa?, în jud. Bacăii, pl. Bis- 

- triţa-d.-j,, reşedinţa com, cu.ace-   
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laşi nume, situat între riurile Si- 

retul şi Bistriţa. Are o populaţie 

de 712 suflete; o şcoală mixtă; 

o biserică, clădită în 1881, de- 

servită de 1 preot şi 1 cîntăreţ; 

6 circiuri. - 

Vite: 530 vite mari cornute, 

53 cai şi 159 porci. 

Ruşi, sa, în jud. Roman, pl.Fun- 

dul, com. Roșiori, spre E. de 
satul Roșiori şi la 200 m. de el, 

pe piriul Ruși. Are o populaţie 

de 567 locuitori; o biserică or- 

todoxă de zid și una catolică 
„de lemn; o şcoală mixtă, fre- 
cuentată de 48 elevi (1899—900). 

Se face iarmaroc în cea din- 
tîiii Duminecă din . Octombrie. 

Inainte se mat numea și Ruși- 

" Vlădicăi, căci aparţinea din ve- 

chime Episcopiei de Roman. 
Formao singură com.; Ruși, pănă 

cînd, la înființarea satului Ro. 

şiori s'a unit cu acesta, formînd 

com, Roșiori, 

Ruşi, sa. Vezi Hereşti, sud Su. 

ceava, 

Ruși, saii Roşiori,. saz, pe moșia 

cu acelaşi nume, jud. Suceava, 

com. Uidești, aşezat pe. ţărmu- 

rile piraielor Mediasca şi Ruși. 

Vatra satului ocupă 12 fălci, 

“cu o populaţie de 418 suflete; 

_o biserică cu hramul Sf. Arch. 

"Mihail şi Gavril, clădită de V. 

Adamache, deservită de 1 preot 

“şi 1 cîntăreţ, , 

Moșia e proprietatea Acade- 

mici Romine,. căreia a fost fă- 

cută danie de fostul proprie- 

tar Vasile Adamache. Are o în- 
tindere : de. 600 fălci, din care 

330 fălci cultivabile, 7o fălci 

păduri, 100 fălci finaţ şi restul . 
. neproductiv. 

Improprietăriţi la 864 sunt: 

- 30 fruntaşi, 32 pălmaşi și 15 

- codaşi, stăpînind 211 fălci. şi 

1:24 prăjini, o...



RUȘI 

Drumuri . principale: sunt : “la | 
Foriişti (2 kiL.) şi la Uideşti (4 

KI) 
In 1803, pe moșia Roșiori, a 

stolnicului -Ianache "Botez,: erai 
18 liuzi, plătind 280 ler. bir a. 
nual, la care se adăogeaii liuzir 
ot tam 21, plătind 316 lei bir 
pe an. (e Uric.», vol. VII, p. 25). 

Ruși sai Ruşi-Vidraşcului, sas, 
în jud. Tutova, pl. Tutova, com. 
Puieşti, spre E. de tîrguşorul 

- Puieşti, pe piriul Iezerul,. Are 
538 locuitori și 125 case. - 

Ruși, subdivizie a căt. Costineşti, 
- în jud. Bacăii, pl. Tazituldj - 
„com. Sinduleni, 

Ruşi, parte din satul Porcești, jud. 
Roman, pl. Siretul-d.-j.“ Vezi 
Porceşti, sat. 

Ruși, sai Cotul-Ruşilor, mahala, 
în jud.. Tecuciii, satul Homocea, 
numită ast-fel pentru că aa fost 
locuită de o colonie de Ruși > ve- 

ni, din Galiţia ge | la 1798, 

Ruşi, pădure, î în jud. R. Sărat, pl. 
Marginea. d. - -s., com. Slobozia, 

“făcînd parte din pădurea Rogozul. 

Ruşi, zâriă, izvoreşte mai la N. 

de satul Ruși, jud. Roman, pl. 

Fundul, com. Roşiori, curge de 

„la N-E. spre S.-V., udă satul 
“Ruși, primeşte pe stînga piriul 

Misihăneştilor, încărcat cu pîriul 
Strimba și apoi trece pe teri- 

toriul jud, Bacăii, unde se varsă 
în rîul Siretul, de a stinga. 

Ruşi-Bojica. Vezi Pircovaci, sat, 
com. Deleni, jud. Botoşani. 

Ruşi-Ciomortanul, saz, cu 412 
suflete, format din sătișoarele 
„Corpaci şi Badragi, pe moșia 
cu același nume, com. Zamostia, 
pl. Berhometele, jud. Dorohoiii. 

Ruşi-lui-Asan, co. 

  

301 

”- Proprietatea moșiei ea d-lui 

Gh. Herescu, a d-nei. Maria N. 

“Holban şi a erezilor defunctului 
:- Enachi Lepădatu, 

Are o biserică, cu hramul Sf. 
Mihail şi Gavril, cu un cîntăreţ 

“şi un pălămar, mică, de- lemn, 
“făcută în 1801 de Emanoil Cio- 
„_martan, fostul proprietar, 

Sătenii împroprietăriți aii: 338 
hect. şi 10 arii pămînt, iar pro- 

„.prietatea :. 753 hect. cîmp şi 716 

hect.:şi- 10 arii pădure, cu mai 
multe esențe de arbori, între cari 

_ domină?. fagul, frasinul, venișul, 
- plopul şi mesteacănul. 

Piriul principal ce curge pe 
- moșie-e Verichia. Piatră calca- 

rică şi silicioasă se află î în mare 

- cantitate. ” 

“: Hotarele moșiei sunt cu Za- 
- mostea 'și Bălineşti. -- 

rur., jud. 
Vlașca, pl. Neajlovului, compusă 
din cătunele: Ruşi.lui-Asan, Sa: 
„tul-Noi și mahalaua Cuneşti, si- 

„_tuată pe partea stingă a platoului | 
Glavaciocul, din'sus de -Bălări, 

: la 46 kil. de Giurgiii, la 10 kil. de 
_Obedeni reședința plăşi! Glava- 
ciocul-Neajlovul şi la 40 kil. de 
Bucureşti. 

-Are:o populaţie de. 909 su- 

flete; o' biserică, cu hramul A- 
* dormirea - Maicei- Domnului, de- 

servită de 1 preot şi 1 dascăl; o 
școală mixtă, frecuentată de 34 

băeţi şi 7 fete (1899—900); 4 
cîrciumi. 

Are o șosea care merge la 
Giurgii, pe_la Cămineasa, şi la 
Bucureşti, pe la Mihăleşti. 

Pe teritoriul com, trece valea 
„ Milcovul, ce vine de la podul 

Ciobanul şi duce la Letca-Nouă. 

Ruşi-lui-Asan, căluu, pendinte 
de com. cu acelaşi nume, pl. Neaj- 
lovul, jud. Vlașca, proprietatea 
d-lui Gr. Grăjdănescu. Supra- 

faţa moşiei este de 1180 hect. 

Ruşiavăţul, com. ur.   

RUȘIAVĂȚUL 

La 1854 s'a dat la 160 locui- 

tori o suprafață de 480 hect. 
Pădurea. este pe o suprafață de 

"150 hect: Arenda anuală este de 
35000 lei. 

Are o biserică, o şcoală, casa 
comunală, precum şi o moară 
cu aburi vechie. (Vezi comuna 
Ruși-lui-Asan). 

Această proprietate era înain- 
te de 1821 a unui pașă turc, care 

se numea Asan; acesta era şi 
proprietar al Toporului. 

Aci se face bilciii cu obor de 
vite, de. două ori pe an, la 23 
Aprilie şi. la 20 Iulie. - 

Ruşi-Străteni, parte a satului 

Lozna, jud. Dorohoii, pl. Ber- 
hometele, com. Lozna. 

Proprietatea aparține proprie- 
tarului moşiei Lozna. 

Locuitori! împroprietăriți aiă: 

443 hect.; 98 arii, cîmp, iar par- 

tea moșiei este de 433 hect., 96 

„arii, cîmp şi 1og hect., 85 arii, 

pădure. 

Ruşi-Vlădicăi, vechia numire 

a. satulul Ruşi, din com. Ro- 
șiori, pl. Fundul, jud. Roman. 

(Vezi Ruşi, sat, în pl Fundul, 
„com, Roşiori). 

Ruşi-Vlădicăi, moşie a statului, 
fostă proprietatea Episcopiei de 
Roman, jud. Roman, pl. Fundul, 

com, Roșiori, arendată cu 14110 
lei anual. 

Ruși-Vlădicăi, păzure, proprie- 

tatea statului, fostă proprietatea 

Episcopiei de Roman, în jud. 
Roman, pl. Fundul, com. Ro- 

şiori, în întindere de 800 hect, 

în jud. 
Buzăului, pluiul Buzăul, situată 
pe malul stîng al rîului Buzăul şi 
d'alungul piriiașului Ruşiavăţul, 
la 46!f kil. de orașul Buzăul. 
Limita, la N., începe din Mu-



RUŞIAVAŢUL 

chea-Chilielor, pe care merge 

“pănă în Virful-Dintelui; la E, 

se lasă din Dinte pe Muchea- 

Inaltă (hotar despre Pietrăreni), 

ia pe marginea pădurei Ursoaea, 

pănă întilnește Izvorul-Sări!, con- 

tinuă pe izvor. în jos pe lingă 

muntele Sarea-lui-Buzăii, pănă dă 

în riul Buzăă; la S., urmează 

„marele arc făcut de rîul Buzăul 

pănă la gura izvorului Tega; la 

V.. urcă pe izvor pănă la sor- 

gintea,; apoi pe marginea moșiei 

Creţuleasca (Mărunţişul) şi ho- 

” tarului Sibiesc (Pătărlagi), ajunge 
în Muchea-Chiliilor. 

E formată din cătunele Muş- 

celul-Țigan, Păliciul, Ripile, Ru- 

- şiavățul, Tega şi Ursoaia, cu o 

populaţie de 2670 locuitori. 

Are o şcoală în căt. Ruşia- 

văţul, frecuentată de 34 elevi; 

6 biserici, deservite de 3 pre- 
oţi, 3 cîntăreţi şi 2 paracliseri; 

şi din care catedrala e cea cu 

hramul Adorinirea Maicei Dom- 

nului; 12 cîrciumi, 

Are o suprafaţă de 4561 hect. 

din care 1700, arabile, 1340 pă 

dure, 361 fineaţă, 614 izlaz, 237 

„livezi,.1 vie şi 308 sterp. Pro- 

prietăţi mai însemnate sunt: Ur- 

soaia- Țigănești, Tega (statul), 

Rușiavăţul și Ripile (particulare). 
Terenul este accidentat prin 

multe coline și munţi, acoperiţi   

302 

de păduri, livezi și fineţe. Din 

minerale posedă sare, păcură, 

lignită şi fier; are mai multe 

sorginţi de apă sulfuroasă şi 

piatră de var de o calitate su- 

perioară. 

Are un tirg anual la 15 August. 

Căi de comunicaţie sunt: şo. 

seaua Rușiavăţul-Mărăcineni, un 

vad însemnat peste riul Buzăi 

şi alte drumuri naturale. 

Vie: 532 boi, 191 vaci, 185 

viței, 3 bivoli, 7 cai, 12 epe, 

2 miînji, 1400 oi, 168 capre şi 
153 porci. Stupi 214. 

Comuna e foarte vechie; sa- 

tele Ruşiavăţul, Ripile şi Ur- 

soaia existaii în secolul XVI. Lo- 

curi demne de vizitat are: Mănăs- 

tirea Cîrnul, Drumul-Doamnei- 

Neaga, apoi muntele Dintele şi 

Sarea-lui-Buzăii. In apropiere de 

Cirnul, la Lacul-Cirnului, s'a dat 

în 1821 o crincenă luptă între 

Turci şi ' Eterişti, 

Ruşiavăţul, că/uu, de reşedinţă, 

al com. Ruşiavăţul, jud. Buzăă, 

cu 670 locuitori și 158 case. 

- Are subdiviziile: Biidea şi Ol 

teanul. 

Ruşiavăţul, moșze, în jud. Buzăii, 

com, şi căt Rușiavăţul; are 600 

hect. din care 160 pădure, res- 

tul arătură, livezi, fineţe şi izlaz.   

RUȘTI 

Rușiavăţul, zirizaș, în jud. Bu- 

zăi, com. Rușiavăţul; începe 

de la Lăcătuşul, primeşte izvoa- 

rele ce pleacă din. Muşcelul-Ți- 

gan şi din Piatra-Boncilor, udă 

în lung com. Rușiavăţul și se 

varsă în riul Buzăul. 

Ruşiavăţul, ziriiaș, jud. _Buzăi, 

începe a se forma _în pădure 

Snătarul, se încarcă cu_o altă 
viroagă, ce iese din pădurea 

Gomești,; com. Costeşti, şi se 

varsă în Călmăţuiul, în faţa căt. 

Albeşti, din com. Albeşti. 

Rușşilor (Iazul-), iaz, în gura 

Văci-Rușilor pe moșia Răuseni, 

jud. Botoșani, com. Comîndă- 

rești. Se scurge în Jijia prin girla 

Durducul. Conţine peşte şi puţin 

stuh. 

Ruşilor (Valea-), va/e, în par- 
tea de N.-V, a com. Comindi- 

- reşti, jud, Botoşani, pe moșia 

Răuseni. 

Ruşinari, mma/ala, în com. rur. 

Suşiţa, pl. Motrul-d..j., jud. Me- 

hedinţi. 

Ruşti, fichet de graniţă, pe mar- 

ginea Dunărei, jud. Mehedinţi.



Saac..și Nucşeteasa, pupiri ce 
“se daii com. urb. Urlaţi, pl. Cri- 
covul, jud. Prahova. Aceasta se 
constată dintr'un hrisov al lui 
Duca-Vodă, prin care hrisov se 
dă în posesiunea preotesei Ana 
a preotului Dimitrie Stancu Lar- 
giu moșia Necșeteasca «să le 
fie lor ocină şi copiilor lor în 
Urlaţi, ce se chiamă și Necșe- 
teasca». 

Saac, jude desființat la anul 1844. 
Vezi Săcueni. 

Sabangia, sa, în jud. şi pl. 
Tulcea, com. Agi - Ghiol, așe- 
zat în partea de S. a plășii și 
a comunei, pe malul de V. al 
lacului mineral Agi- Ghiol. Se 
mărginește la N. cu căt. Agi- 
Ghiol, la S. cu Sari-Chioi, la V, 
cu Concaz, la E. cu lacul Razi- 
mul. Are oîntindere de şSohect., 
din care 45 hect. ocupate de 
vatra comunei. Populaţia, în ma- 
ioritate romînă, e de 89 fami- 
lii, sai 502 suflete. Are o bi- 
serică, cu hramul Sf. Voevozi, 

Sabangia, vaz, în jud. şi pl. 
Tulcea, pe teritoriul comunei 
Agi-Ghiol, și al cătunului său 
Sabangia; izvorește din dealul 
Căușul-Mare, se îndreaptă spre 
N., pe lingă dealul Pietrosul, taie   
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- drumul comunal Agi-Ghiol-Sari- 
Chioi, trece pe lîngă satul Sa- 

-bangia, şi, după 6 kil. de drum, 
se deschide într'o baltă mică, 
dependeață a lacului Razimul. 

Sabarul, p/asă, jud. Ilfov. Ocupă 
«partea de S.-V. a judeţului. Se 
mărginește la S..V. cu jud. Vlaș- 
ca şi o parte din plasa Olteniţa; 
la E., cu plasa Negoești și Dîm- 

 boviţa și la N., cu plasa Zna- 
govul și parte din plasa Dim. 
boviţa. 

Este udată de la N.-V. spre 
S.-E. de riul Argeșul, care for- 
mează, de la com. Colibaşi, li- 

„mita între jud. Ilfov şi Vlașca și 
de riurile Răstoaca și Ciorogtirla, 

care se împreună la com. Virte- 
jul şi se varsă în rîul Argeșul 
la:com. Izvoarele, sub numele 
de rîul Sabarul. 

Întinderea plășii e de 62422 
hect., din care statul și proprie- 
tarii ai 38073 hect, și locuitorii, 
24349 hect, 
“In plasă sunt 3 bălți şi 8 he- 

leştaie. . ” : 

Riul Sabarul, care trece prin 
mijlocul ei, o străbate în lung, 
de la N.-V. spre S.-E. şi curge 
printre rîurile. Argeșul şi Dim- 
bovița aproape paralel cu ele. 
"Reşedinţa plășii este în com. 

rur. Domneşti-d.-s. Are 32 co-   

mune rurale'și anume: Bălăşoe- 
ni, Berceni-Dobreni, Bolintinul- 
din-Deal, Bolintinul - din - Vale, 
Bragadirul-Bulgarul, Buda - Pri- 
siceni, Ciorogirla-Dirvari, Coli- 
bași, Copăceni - d. -s. - din - Vale, 
Copăceni - Mogoşești, Cornetul, 
Creţești - Sintești, Dărăști, Do- 
breni - Cimpurelul, Domnești-d,- 
s.; Domnești- Călțuna, Floreș- 
ti, Gostinari, Grădinari, Jilava - 
Merlari, Măgurelele, Ogrezeni- 
Hobaia, Prisiceni - Buturugeni, 
Poenari, Popeșşti-Bicul, Slobozia- 

. Clinceni, Stoeneşti-Palanga, Stră- 

ini-Dobreni, 'Tăntava, Țigănia- 
Crivina, Vărăști-Obedeni şi Vir- 
tejul-Nefliul, - 

Are o populaţie de 49993 su- 
flete, locuind în 10410 case și 
149 bordeie; 60 biserici, deser- 

vite de 90 preoți; 41 şcoale 
rurale (1 de cătun și 40 mixte), 

frecuentate (în . 1899—900) de 
2101 elevi; 4. mori cu. aburi, 

21 mori cu apă, 8 poverne, 3 
zalhanale, 65 : poduri stătătoare 
şi 26 mașini de treerat cu aburi, 

"Vite: 6391: cai și iepe, 102 

armăsari, 12308 boi, 6072 vaci, 

„2906 viței, 663 tauri, 257 bi- 
voli, 1111 bivoliţe, 369 capre, 
3942 porci și 37146 oi.. 

Comerciul se face de 28 han- 
gii și 223 circiumari, 

Locuitori împroprietăriți sunt



SABARUL 

6218 și neîmproprietăriţi, 6105. 

Ei posedă 6019 pluguri: 4751 

cu boi și 1268 cu cai; 7856 care 

și căruțe: 5744 cu boi și 2112 

cu cai, ! 
Căile de comunicație sunt: ca- 

Jea ferată București-Giurgiă, care 

trece prin Jilava şi Vidra; calea 

judeţeană București - Olteniţa, 

care atinge numai o mică par- 

te din plasa Sabarul, partea de 

E., pe lîngă com. Berceni; calea 
naţională București-Giurgiii, care 

întretaie calea ferată la Giurgiii, 

între București şi Jilava și stră- 

bate această plasă de la N. spre 

S$., trecînd pe lingă satul. Copă- 

ceni; calea mixtă București-Ale- 

xandria, care trece prin satele: 

Bragadirul - Bulgarul şi Buda; 

calea județeană! București-Cra- 

iova, care trece prin satele Clin- 

ceni și Prisiceni; calea judeţea- 

nă București-Pitești, care trece 

prin satele .Bolintinul-din - Deal 

și Bolintinul-din-Vale. 

La Domnești-Călțuna este o 

judecătorie de ocol. 

La Domnești-d.-s, este un oficiă 

telegrafo-poștal, afară de cele ale 

calei ferate, de la Jilava și Vidra, 

Sabarul (Suharul), sa4, cu 226 
suflete, în jud. Dolj, pl. Dum- 
brava-d.-j., com. Vela. 

* Inainte era despărțit în două: 

Suharul sai Sabarul-Mic și Su- 

harul sai Sabarul-Mare.. . 

Sabarul, 7îz, format din pîraiele 

Ciorogirla și Răstoaca (v. a. n.). 

Aceste piraie unindu-se la S. 

de com. Virtejul, jud. Ilfov, 

„_ formează riul Sabarul, care se 

varsă în riul Argeș, între căt. 
„ Ghimpați şi Izvoarele. 

Udă cătunele: Sinteşti, Cre- 

țești, Vidra, Străini - Dobreni, 

Dobreni, Vărăşti şi Obedeni. 

Apa Sabarului are un curs foarte 

iute; albia sa e îngustă și nici- 
odată nu seacă,   
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Sabarul-Mare, fost sa, în jud. 

Dolj, pl. Dumbrava-d.-j., com. 

Vela, ce compunea, împreună 

cu satul Sabarul-Mic, actualul 

sat Sabarul. Se mai numea Su- 

harul-Mare. Azi este mahala în 

satul Sabarul. 

Sabarul-Mic, fost sat, în jud. 
Dolj, pl. Dumbrava-d.-j., com. 

Vela, ce compunea, împreună 

cu satul Sabarul-Mare, actualul 

sat Sabarul. Se mai numea Su- 

harul-Mic. Azi constitue o ma. 

hala în satul Sabarul. 

Sabarul sai Drumul - Sărei, 

drum vechăii, jud. Iaşi, ce se în- 

tinde de la Leţcani, din drumul 

mare al Iașului, spre N., pănă 

“în satul Iepureni, din com. Ră- 

diul-Mitropoliei, și apoi spre E., 

pe .culmea dealului, piin satul. 

Popricani, pănă în valea Jijiei, la 

podul stîncei. Pe acest drum 

"se transporta în trecut sarea, 

de la Ocnă la Sculeni, pentru 

Basarabia. ! 

Sabasa, comp. rur., în partea de | 

E. a plășei Muntele, jud. Su- 

ceava, la 62 kil. spre .V. de 

Fălticeni, în lungul piriului Sa- 

basa. Se mărginește la E. cu 

com. Mălini, laV. cu com. Borca, 

la S. cu com. Fărcașa șila N. 

cu com. Mădeiul şi Broșteni. 

E formată dintr'un singur sat, 

cu o populație de. 822 su- 

flete. ” 

Budgetul com. e la venituri | 

-de 11300 lei și la cheltueli de 
11070 lei. 

Vite sunt: 30 cai, 102 boi, 

108 vaci, 1503 ol și 420 porci. 

Locuitorii se ocupă cu plu- 

" găritul şi exploatarea pădurilor. 

Are o biserică de lemn, res-- 

taurată din noi de Adm. Dom. 

Cor. în 1889, cu hramul Sf. 

Dumitru, deservită de 1 preot 

şi 2 cintăreţi; o școală mixtă.   

E udată de Bistriţa şi Sabasa, 
cu afluenții lor. 

Moșia. face parte din Ocol. 1 

Silvic al Domeniului Coroanei. 

? Are o suprafață de 8216 hect,, 

din care 6020 hect. pădure, 960 

hect. cultivabile, 1200 hect. fi- 

naț şi restul de 36 hect. sterp. 

Improprietăriţi în 1864 şi 1879 

sunt 113 locuitori, stăpînind 

411!/ fălci. 

Piscurile cele mai însemnate 

de munți de pe teritoriul com. 

sunt: Arșița-Ungurului, Lacurile 

(1320) şi Gherghea (1050). 

Pentru exploatarea moşiei, de 

cînd aceasta: face parte din Do- 

“meniul Coroanei, s'a construit 

o linie ferată îngustă, de 20 kil, 

Drumuri principale sunt: la 

Borca (trece numai peste Bis- 
trița), la Fârcaşa (6 kil.) şi la 

„Mălini. (44 kil.). 

In 1803 «moșia Sabasa, parte 

a: mănăstirei Slatina și parte a 
mănăstirei Rișca;avea 55 liuzi, 

plătind 888 lei bir anual, a că- 

ror alișveriș este cu oi, scînduri 

_şi alte lemne și cu sucmane, ne- 
avind loc de hrană și hrana lor 
o aduc pe cai din alte părți.» 

(«Uricar.>, VII, p. 156). 

Sabasa, zâri4, jud. Suceava, izvo- 

reşte de sub Muntele-Lung, com. 

Broşteni, și, după un curs de 22 

“kil., în carea învirtit 3 moriște, 

şi o piuă, se aruncă în Bistriţa. 

Are de tributari din dreapta: 

piraiele Secul, al-Stînei, al-Căpi- 
ținelor, al-Colibei, al-Gemenilor, 

- Piciorul-Scurt, Corauţa, al-Bolo- 

-- hanului, Frăsina şi al-Bisericei ; 

“iar din stinga piraiele Săbăşiţa, 

Fintina, Alăuta, Breaza, Glodi- 

şorul, Babșa, Ungurul-d..j., Un- 

.. gurul-d.-s., al-Scorușului, al-Min- 

zei, al-lui-Niţă, Cocozișul, al-lui- 

Branişte și al-Padinilor. 

„Saca, com. rur., cătuu, jud. Gorj. 

Vezi Seaca.



SACA-DE-ClMP 

Saca-de-Cimp. Vezi Seaca. de. 
-Cîmp. 

Sacar-Bair, deal, în jud. Tulcea, 
pl. Istrului, pe teritoriul com. 

- Ciamurli-d.-s., căt. Camena. Se 
desface din dealul Ciamurli; se 
întinde .spre N. într'o direcţie 
de la S.-E. spre N.-V., brăz- 
dînd partea nordică a plășii și a 
comunei. Pe la poalele sale nor- 
dice curge piriul Slava-Rusească. 
Are un virf pietros de 260 m., do- 

„minînd piriul Slava-Rusă, mănăs- 
tirea Uspinia și satul Camena. 
Este acoperit în toată întinderea 
numai cu păduri. 

Sacar-Bair, dea, în jud. Tulcea, 
» pe teritoriul com. 

Tur. Atmagea. Are o direcţiune 
generaiă de la N.-V. spre S-E. 
brăzdind partea nord-vestică a 
plășii și cea vestică a comunei. 
Este un nod central, de -unde 
pornesc mai multe ramificații 

Tașlic- 
Bair la V,, Topologul la S., Ghi- 
obilche la N. Virful săi, At- 
magea, înalt de 400 m., este 
dintre cele mai înalte din Do- 
brogea. Este acoperit cu păduri 

pl. Babadag 

în diferite direcţiuni: 

întinse și pășuni frumoase. 

Sacar-Dere, a// nume al piriului 
Slava-Cerchezească, jud. Tulcea, 
pe care îl poartă de la izvorul: 
său pănă în dreptul satului At- 
magea, 

Sacoti, sal, făcînd parte din com. 
rur. Milostea, pl. Olteţul-d.-s.,jud. 
Vilcea. Are o populaţie de 70 loc. 

Sadic (Aţi-Sadic), rmine/e unui 
„sal, în jud. Constanţa, pl. Si- 
listra-Nouă, pe teritoriul com. 
zur. Hairam-Chioi, situate în par- 

tea meridională a pl. și a com., 

la 200 m. de hotar. Prin apro- 
piere trece drumul comunal Do- 
cuzaci—Hairam-Chioi. 

65940. Jlarete Dicţionur (ieoyranic. tol, p. 
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Sadina, căzu, pendinte -de com. 
Cirtojani, pl. : Neajlovul, jud. 
Vlașca, situat pe valea Drim- 

_Bovnicul, din jos de Cirtojani, 
„Pe proprietatea statului Sadina- 

Cirtojani, cu care se arendează, 
:Are o biserică, deservită de 

un preot și un cîntăreţ. 
„La 1864, s'a dat la 160 lo- 

cuitori, împroprietăriți după le- 
gea rurală, o suprafaţă de 640 
hect, 

Sadova, com. rur., jud. Dolj, pl. 
„_Jiul-d.-j., la 48 kil..de Craiova 

şi la 6 kil. de reședința plășii. 
Este situată iparte pe un loc 

șes numit Sadova, iar parte pe 
costișa dealului Sadova. 

Se învecinește la N, cu te- 
ritoriul com. Căciulătești ; la S,, 
cu com. Piscul; la V,, cu moșia 
Coroanei Sadova; iar la E,, cu 
com. Damian. | 

Terenul com. este parte ni- 
sipos, parte accidentat de dea- 
luri, dintre care mai însemnate : 

Dealul-Aninilor și Dealul-Tolei, 
cu direcțiunea N.-S., aii o înăl- 
țime de 30—40 m. și sunt goale; 

„“dealul Bostanele, 'cu direcţiune 
E.-V. și cu o înălțime de 30—40 
m., acoperit cu vii și locuri arate, 

Cele 2 d'intîi dealuri formează 
Valea-Şuviţei, iar cele de al 3-lea, 
valea piriului Sadova ce are 

- direcțiunea E. spre V. și valea 
Gheţa. 

E udată de pîriul Sadova, nu- 
mit şi Piriul-Morilor, ce izvorește 
în dreptul morii Găinăreasa, din 
E. com., curge de la E.laV, 
prin Valea-Piriului sau Valea- 

- Sadovei şi se pierde în nişte 
smircuri din moșia Coroanei Sa- 

- dova, în apropiere de. movila 
Bostanele. Ar€ un pod în drep- 
tul moarei Podul. Izvorul: săiă 
ce se află în com. Damian, 

„poartă numele de Damian. 
După cum spune legenda, lo- 

„ cuitorii comunei fiind mai. toți   

SADOVA 

Țigani, com. Sadova s'a format 
în urma -clădirei mănăstire Sa- 
dova, la 1633, de către. :Țiganii 
Tobi, ai egumenilor și ai călu- 
gărilor acestei mănăstiri, după 
ce aii fost puși în libertate şi 
li s'au dat. pămînt. 

Comuna Sadova se compune 
azi dintrun singur cătun, nu- 
mit Sadova ; iar între anii 1875 
—76 coprindea cătunele: Da- 
mian, Piscul și Răeţul. . 

În com. se află mănăstirea. 
* Sadova, edificată de Mateiii Ba- 
sarab, pe la anul 1643 în amin- 

: tirea rezbelului cu Turcii (v. Sa- 
dova, mănăstire); o şcoală pri- 
mară mixtă, frecuentată în anul 

1899—goo de 88 copii. Școala 
„de băeţi e aci din 1865 și -de 

fete din 1888. . a 

Populaţia: comunei Sadova se 
ridică la 1415 suflete, din care 

„..746 bărbaţi şi 669 femei. 

După legea rurală din.1864, 

sunt împămînteniţi 339 locuitori, 
din cari 293 cu pămînt arabil 

şi locuri de casă, iar 46 numai 

cu locuri de casă. După. legea 
din 1879, sunt. 2 însurăţei îm- | 
proprietăriți. 

Suprafața comunei este de 

3372 pog.+ din care vatra satului 

ocupă 216 pog., pămîntul arabil 

1367 pog,, fineţă 400 pog., izlazul 

361 pog., şi terenul sterp 28 pog. 

* In comuna Sadova se află o 
singură moșie a Coroanei; în 

- întindere de 16600 hect. ara- 

bile. Această moșie aparținea în 

trecut “statului și se întinde și 

în com. Piscul, unde are 618 pog. 

Se găsește în comună pădu- 

rea Sadova, ce aparține Coroa- 

"_nei, iar în. trecut aparținea sta- 

tului. Suprafaţa sa este de 2753 
hect. Este situată .pe '.moşia 

Sadova, pe valea riului Jiul, 

“ trece pe lingă comunele: Căciu- 

lăteşti, Sadova şi Piscul. Pădurea 

„este amenajată și populată! cu 

; următoarele esențe: stejar, ulm, 
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SADOVA 

arțar, fag, jugastru, anin şi sal- 

cie; predomină stejarul. 

Viile în întindere de vre o 

200 hect. de pe moșia Sadova, 

aparțin locuitorilor din . com. 

Damian. Locuitorii din Sadova 

aii 18 pogoane vie pe moşiile 

lor. - 

Pe moșia Domeniului Coroa- 

„ nei, pe apa Sadova, se găsesc 
6 mori de apă: Găinăreasa, Ra- 

coviceanca, Aleșteul, Sărăceaua, 

Podul și Bostoanele, 

Cîrciumi sunt 9.  Comerci- 
anți 13. 

Căile de comunicație sunt: 

căile comunale vecinale ce duc 

la Damian, la Piscul şi la Gin- 

giova. Aceste 3 drumuri aii o lun- 

gime de 1420 metri în Sadova. 

Mai sunt alte drumuri naturale 

în lungime de 3650 m. 

Budgetul comunei e la veni: 

turi de 6405 lei, şi la cheltueli, 

„de 6121,53 lei. 

Vite mari cornute 118, oi 

140, cai 9, porci 40. 

Sadova, sa, jud. Dolj. Vezi Sa- 

dova, com. rur, 

Sadova, mănăstire, jud. Dolj, pl. 

Jiul-d.-j., com. Sadova, împrej- 

“muită cu zid (cetate) şi chilii. 
Este fondată de voivodul Ma- 

teiii Basarab la anul 1643, și s'a 

reînnoit de Egumenul Parisie, în 

“a doua Domnie a lui Mihail 

- Suţu, la 1792. E deservită de 2 

preoți, 1 diacon și 2 cîntăreţi. 
Se găsesc două inscripțiuni, una 

“ în tindă şi alta în altar. Cea din 

- tindă este următoarea: 

Cu ajutorul Tatălui şi al Fiului şi 

al sfîntuluț Duh, troiţei ce! de o fiinţă 

şi nedespărţită, înduratu-s'aii de la Duhul 

Sfint: "Mateii Basarab Voivod, Doma în 
„toată Țara Romînească şi despre Țara 

„ Almașului și Făgăraşului, de aii zidit 

această sfîntă şi dumnezeiască Mănăstire, 

ce se numește Sadova, unde se prăz.- 

nuește hramul Sf. Erarch Nicolae de la 

-- Miralichia, făcător de minuni, după 'ce   
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ai bătut pe TurcY la Schela Ciobanului, 

unde avînd mare strîmtoare de către dinşit 

în două rînduri și scăpînd cu toată oastea 

întru acest sfîut locaș ce era făcuto bi- 

serică de lemn, unde locuiaii vre-o câţi- 

va părinţi călugâri, şi după sfirşirea răz- 

boiulul ai zidit această Sfîntă și Dum: 

neziască Mănăstire, după cum se vede, 

la anul de la zidirea lumel 7141, ai în- 

frumuseţat'o și ai întărit'o cu moșii şi 

venituri pentru vecinica pomenire şi pă- 

rinţilor călugări pentru hrană şi îmbră- 

.. căminte. — 1633, August 26, 

Inscripția din altar este ur- 
mătoarea: 

Acest sfînt altar fiind mal de tot stricat, 

şi derăpănat, zidirea cît şi zugrăveala; 

cu îndemnarea Sfinţiei Sale Părintelu! 

Kir Iosif Episcopul Savastiel, de cuviosul 

Ieromonach Parisie, Egumenul Sfintei Mă- 

năstiri, s'aii reînoit și s'a înfrumusețat 

precum se vede, în a doua Domnie a 

Prea Inălțatului Domn Mihaii Voivod 

Şuţu, păstoriad turma lut Christos Kir 

„Filaret, Episcopul  Rimniculur-Noului 

Severin. Dascăiul zugrav fiind d-lut Gheor- 

ghe; Portar, I. Ştefan Popa. 

Anildela Hristos, 1792, Septembrie 30. 

Lîngă mănăstire se află o 

bolniță aproape dărimată și 

părăsită. Nu poartă nici o în- 

scripțiune și se zice că a fost 

făcută o dată cu mănăstirea 

şi că servea pentru îngroparea 

călugărilor. Era împrejmuită ca 

cetate, din care se mai văd stilpii. 

Alte urme de cetate sunt ve- 

chile fortificații din jurul mă- 

năstirei şi bolniţei. Aci se zice 

că este îmormintat la fereastra 

stranei din dreapta, jupîn Barbu 
Velichie, Ban Craiovesc. 

Aci la 1784, Austriacii ai 

„bătut cumplit pe Turci. 

Sadova, moșie şi pădure, ale Do- 
meniului Coroanei, jud. Dolj, pl. 

Jiul-d.-j., com. Sadova, cu o 

întindere aproximativă de 16600 

hect., aducind un venit anual 

de aproximativ 220000 lei. Pe 

moșie se găsesc stine și 6 mori 

. de apă, anume: Găinăreasa, Ra: 

„„ coviceanca, Aleşteul, Sărăceaua, 

Saegii (La-), vec/2e numire a căt. 
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Podul și Bostoanele. Aparţinea 
mai inainte statului. Pădurea are 

o intindere de 2753 hect., este si- 

tuată pe Valea.Jiului, care de la 

N. la S., trece pe lingă Căciuleşti 

Răeţi, Piscul, Sadova și Liștea- 

va. Este amenajată şi se exploa- 

tează sistematic. E populată cu: 
ulmi, frasini, aluni, arţari, anini, 

"sălcii, jugastri şi mai cu seamă 

- stejari, 

Sadul, 7îz, jud. Gorj, plaiul No- 

vaci, izvorește din muntele Min- 

drul, în direcțiunea N.E.—S.- 
- V., desparte Culmea-Sadului de 

a Moldovişului şi se varsă în 

Jiă, la comuna Bumbești. 

Valea "i este îngustă ; cea mai 

mare lărgime o atinge la gura 

sa și aci nu trece peste So m. 

Albia proprii zisă a Sadului 

- are o lărgime de vr'o 40 m. ; fun- 
dule bolovănos, țărmurile stîn- 
coase și ripoase. Are apă în tot 

timpul anului şi pe dinsul se 

găsesc. mai multe instalațiuni in- 

dustriale: joagăre de tăiat che- 

restea și turbine sai făcae de 

măcinat. 

Aproape de confluenţa sa este 

un pod de piatră peste care șo- 

seaua națională Filiași-Pietroşani 

trece acest riă. 

Trestia, din com. . Trestia, jud. 

Buzăi, 

Saelele, corp. rur., la extremitatea 

de V. a pl. Călmățuiului, jud. 

Teleorman, situată pe Valea- 

Siului, între comunele Uda-Pa- 

ciurei şi Pleaşovul, la depărtare 

--de 16 kil. de orașul de .-reşe- 

dință T.- Măgurele. Ca limite 

- naturale are la V. rîul Oltul şi la 

E., cîmpia care se întinde d'asu- 

pra deaiului, pănă la hotarul mo- 

şiei statului Dorobanţul. 

Riul Oltul udă toată margi- 

nea despre V. a com,, iar pi-
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riul Siiul trece în diferite șer- 
:puituri pe lingă sat, 

Suprafața comunei este de 
4785 hect., din care 200 pădure 

„ situată pe deal și în zăvoaiele 
- din lunca Oltului, 513 hect, ni: 

sipiște, 62 hect. vii şi restul pă- 
mint arabil, - J 

Are o populație de 1201 su- 
flete; o şcoală mixtă, frecuen- 

„tată din 25:elevi (1899—900); 
o biserică, deservită de un preot 
şi doi cîntăreți, 

„ Vite: 176 cat, 11 măgari, 716 
vite mari cornute, 2236 vite mici 

cornute și 336 porci. 
„Locuitori împroprietăriți pe 
moşie sunt 212,pe o întindere 
de 373 hect. 

Budgetul com. e de. ş130 lei, 
98 bani la venituri şi la cheltuelă, 

- de 5123 lei, 17 bani. 
 Cătde comunicație sunt: spre 
com. Pleașovul şi. Uda-Paciurei 
şosea vecinală; o ramură de 

- şosea, care trece pe deal, pe la 
rusca despre N-E. comunei şi 
se unește apoi cu șoseaua jude- 
țeană.. 

Saelele, cătun (tîrlă), în jud. Ia- 
- lomiţa, pl. Ialomița-Balta,. com. 

Larga, situat pe cimpul Bărăgan. 

Saelele, oș:e, în jud. Teleorman, 
pl. Călmăţuiul, proprietatea d-lui 
Leonida Paciurea. Formează cu 
moșia Uda-Paciurea (în vechime 
Uda-Comăneanului), un singur 

- comp. Are-o întindere de aproape 
4000 hect., din care o parte a- 

“coperită de pădure. 

Sagna, com. rur., în jud. Roman, 

„pl. Siretul-d.-s., spre N.-E.-E. de 
orașul Roman, la o depărtare 

de 8 kil. de el și la 8 kil. de 

reședința pl. Este formată din 

satele: Sagna și Vulpășeşti, cu 

“reședința com. în satul Sagna. 

Are o populaţie de 428 fa- 

milii, saii 1976 suflete, locuind 
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în 464 case; 2 biserici, una or- 
todoxă și cea-l'altă catolică, am- 

- bele de lemn; o şcoală primară 
"mixtă, în Vulpăşeşti şi o școală 
de cătun în satul Sagna, .fre- 
cuentate în 1899—90o de 79 
copii. Locuitorii catolici a 'de 
parohia Tămăşeni. . - 

- Budgetul com. este 'la veni- 
turi de 4846 lei și la cheltueli, 
de 4403 lei. o 

Este. legată -cu u oraşul Roman 
- Prin șosea, 

Sagna, sat, în jud. Roman, pl. 
Siretul-d.-s., com. Sagna, spre 
S.-E.-E. de orașul Roman, la 3 
kil. de el şi la 8 de reşedinţa 
pl., pe pirîul Vulpășești (Sagia) 

"şi aproape de' vărsarea lui în 
Siretul. Are o populaţie de 228 

" familii, saii 1021 suflete; 2 bi. 
serici de lemn, una ortodoxă 

şi alta catolică; o şcoală de că- 

- tun, frecuentată în 1899— —900 
de 35 copii. 

Este reședința com. Sagna. Se: 
fac pe an aci două iarmaroace: 

unul în ziua de Inălțarea Dom- 
nului și al doilea în cea d'întiiii 
Duminecă după Sf. Apostoli. 

Intre satele Sagna și: Luţca, 

peste rîul Siretul, e un pod um- 

blător, peste care trece șoseaua 

judeţeană Roman-Sâgna-Băra, 

De vechimea acestui sat amin- 

tește un document de la Du- 
- mitrașcu Cantacuzino, dela 1674, 

Martie 8, scris în Iași. 

Sagna, moșie a statului, în jud. 

Roman, pl. Siretul-d.-s., com. 
Sagna, arendată cu 16000 lei 
“anual. 

Sahastrului (Piciorul-), zu7e, 
în com. Buhalniţa, pl. Piatra- 
Muntele, jud. Neamţu, situat pe 
lîngă stînca Dochiei, 

Saia-Coru-Orman, pădure, în 
jud. Constanţa, pl. Silistra-Nouă,   

SAIDI-ORMAN 

com. Garvanul, căt. Veli-Chioi, 

situată în partea de S. a pl. şi 
- de E. a comunei, pe dealul Der- 

man-Sirt ; are o întindere de'150 
hect., populate cu fag şi mes- 

„ tteacăn; pe lingă ea trec două 
„drumuri - comunale, ce - duc de 

„la: Veli-Chioi, la Lipnița şi Para- 
“Chioi, precum şi văile Ciali-Ceair 
şi Dermen-Ceair.: - 

Saia-Cula, dez/, în jud. Tulcea, 
"pl... Măcinul, pe teritoriul : com. 
“rur. Cerna; este-o' prelungire : 
"S. a dealului: Raman-Bair; are 
"0 direcţiune de la N.-V.. spre 
S.E.; ondulaţiile sale de E. şi S. 

“se termină pe malul drept al 
“.piriului Cerna; satul Cerna e 
“așezat sub cele din urmă ; 'de 

natură stincoasă, are o înălțime 
de 259 m., domirînd piriul şi 

” satul- Cerna 'și drumul judeţean 
“" Măcin-Cerna-Babadag ; este aco- 

perit cu pășuni, 

Saiana-Doice, vale, îa jud. Con: 
stanţa, pl. Medjidia, pe teritoriul 

coin. rur. Rasova; se găseşte 
între dealurile Ormanul- Lung, 

” căre este spre E. şi Grindul 

" Mare spre V.; are o direcțiune 

generală de la N..V..S.-E.S..V., 
"- descriind ast-fel un arc de cerc, 

“ cu concavitatea spre V.; este 

situată în partea de V. a pl. 

şi cea de E. a com,.,la 212 kil, 

“spre E. de satul Rasova; are 
".o lungime de 4 kil. şi este aco- 

perită mai .toată cu verdeață, 

Saidi- Orman, sâzure, în: jud. 

“Constanța, pl. Silistra-Nouă, pe 
„ teritoriul com. zur, 

„căt. Garvanul-Mare, “avind 200 

Garvanul, 

hect. și aparţinînd statului; for- 
- mează cu pădurea Echendi-Or- 

“man o pădure mare, numită pă- 

durea. Garvan; este străbătută 

- de drumul -Lipniţa-Cranova; e 

populată cu fag, mesteacăn și 
stejar 'mic, -. a
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Saidia, sa?, în jud. Constanţa, pl. 

Medjidia, com, Mamut-Cuiusu, 

situat în partea centrală a pl. 

şi cea de V. a com., în valea 

- Peştera, la 12 kil. spre N.-V. de 

“cătunul de reşedinţă; are o în- 

tindere de 2500 hect., din care 

2 hect. ocupate de vatra satului, 

cu o-populaţie, în maioritate ro- 

mină, de 22. fam., sai 60 sufi. 

Saioci, sat, făcînd parte din com. 

rur, Dăeşti, pl. Oltul-d.-s., jud. 

Vilcea. Are o populaţie de 69 

locuitori. E situat la 4 kil. de 

căt. Curtea, unde e localul școalei. 

Salahorul, saz, făcind parte din 

„com. Buda, pl. Stănisesti, jud. 

Tecuciii, situat la ş kil. și 760 

m. 'de reşedinţa com., pe malul 

drept al Zeletinului. 

Are o populaţie de 33 familii, 

saii 54'suflete, care locuesc în 

51 case, | 
Teritoriul satului este de 152 

hectare. 

Locuitorii sunt răzeşi. 

Satul s'a înființat la 1700. 

Salanele, zpaufe, în jud. Gorj, 

pl. Novaci, la N. com. Novaci, 

lingă frontieră, situat între mun- 

ţii Tărtărăul, Poiana-Muieril şi 

Riul-Frumoasel ; aci este piche- 

“tul de graniță cu No. 14. 

Salanele, pice, cu No. 14, jud. 

Gorj, aşezat pe clina de N.V.a 

muntelui Salanele. 

Poteca ce se priveghiază din 

acest pichet trece pe dealurile: 

Salanele, Tărtărăul şi apoi dă 

„ în- drumul ce duce la Timpa, 

- la Păpușa şi de aci la Novaci. 

“Patrularea între Salane și pi- 

chetul vecin Boianul, se face 

„pe poteca ce trece pe la Poiana- 

Muierii, Cotul- Ursului, Ciban, 

Coasta-lui-Rusu, Huluzul şi Bo- 

„ ianul, 

Aceste 2 poteci mai -aii de   
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priveghiat trecătorile de la riul 

Frumoasa şi Pravăţul. Cea d'in- 

tîiii se află între Timpa şi Sa- 

lanele, şi întră în "Țară pe va: 

lea rîului Frumoasa, apoi pe 

dealul Tărtărăului și în fine dă 

_în poteca Timpa-Novaci, iar a 

doua potecă intră în "Țară pe la 

Prăvăţul, trece pe la Poiana-Mu- 

ierei, apoi pe munții Ştefan, Căr- 

bunele și Păpuşa, apoi urmează 

poteca Păpuşa-Novaci. Această 

din urmă trecătoare se află în- 

tre Salanele și Boianul. 

Salaşul-lui-Mihai, munte, în jud, 

- Neamţu, grupa Cicul-Tarcăul, si- 

tuat mai spre S$. de muntele 

“Melihauşul. 

Are o înălțime de 1489 m. 

Salcia, com. rur., situată în partea 

de V. a plăsei Siretul, jud. Bo- 

toşani, formată din satele: Sal- 

cia şi Siminicia-Balș. Are o su- 

prafață de 3088 hect., din care 

"1844 proprietatea mare şi 1244 

ale locuitorilor şi o populaţie de 

600 familii, sai 2518 suflete. 

Are 2 biserici, deservite de 

2 preoți şi 4 cântăreţi; 2 şcoli, 

mixte, frecuentate de 97 co- 

pil (1899—900); 6 circiumi. 

Vite: 200 cai, 800 boi şi vaci, 

158 porci” şi 1172 oi. 

Comuna e străbătută de ca: 

lea ferată Botoșani-Vereşti. 

Budgetul comunei e la veni- 

turi de 8604 lei, 75 bani și la 

cheltueli, de 8260 lei. 

Salcia, com. rur., jud. Dolj, pl. 

Jiul.ds., situată pe dealul şi 

valea Omornei, la 37 kil. de 

Craiova şi la 20 kil. de Filiași, 

reședința plășei. 

Se învecineşte la E. cu com. 

Scăeşti, la V. cu com. Argetoaia, 

la N. cu com. Braloștiţa, și la 

S. cu com. Cernătești. 
“Terenul este accidentat de 

__Dealul-Omornei, cu o înălțime   

SALCIA 

de 100 m. și acoperit cu păduri 

şi vii, 

Este udată de apa numită 

Valea-lui-Petru și de girla Salcia. 

Se compune din'două cătune: 

Salcia, care este cătunul de re- 

şedinţă şi Valea-lui-Petru. 

Are o populație de 1041 su- 

flete; două biserici, zidite de 

locuitori şi din care cea din 

cătunul Salcia s'a zidit la 1827 

şi are ca ctitori pe Ștefan Stăn- 

culescu, loan Bălăcei, Dinu Vir- 

gilie, G. Popescu şi Ion Meli- 

nescu; 2 şcoale mixte în cătu- 

nele Salcia, ce funcționează de 

la anul 1857, şi în Valea-lui- 

Petru, frecuentate de 62 copii 

(1899—900); 3 cîrciumi. 

In comună se îaflă un loc 

numit Țeapa, datind din timpul 

lui 'Țepeş-Vodă, iar altul, cu nu- 

mele de Viea-Domnească, datind 

tot din acest timp. 

După legea rurală din 1864, 

sunt 283 locuitoriîmproprietăriți, 

iar după cea din 1879 sunt 

patru însurăţei. 

Suprafaţa teritoriului com. e 

de 5599 pog., din care 3869 pog. 

pămînt arabil, 370 pog. fineață, 

160 pog. izlaz şi 1200 pog. 

pădure. 

Moșiile Salcia şi Valea-lui-Pe- 

tru aparţin locuitorilor din co- 

mună, " 

Pădurea Salcia, în cătunul cu 

acelaşi nume, aparține d-lui Ge- 

neral Băicoianu, iar cea din 

Valea-lui-Petru, d-lui Th. Davi- 

descu. Sunt populate cu cer, 

gorun și gîrniță, care predomină. 

O parte din păduri aparţin locui- 

torilor. 

Viile, în întindere de 14! 

pog., se găsesc: 12 pog. pe 

moşia Salcia și 2!/2 pe moșia 

Valea-lui-Petru. Livezile de pruni 

sunt pe o întindere de 13 pog. 

Comuna este străbătută de o 

cale vecinală comunală, avind o 

lungime de 10 kil.
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Vite : 141 vite cornute, 110 

: oi, 18 cai. 

Salcia, com, rur., în jud. Mehe- 
dinţi, pl. Cimpul, la 7 kil. de 

orașul Turnul-Severin, situată în 

valea Dunărei. Se mărginește 
la E. cu com. Cetatea; la S., cu 

Dunărea ; la V., cu com. Vrata; 

şi la N., cu comunele Izimşa 
şi Obirşia. 

E formată din satul cu același 
nume, avind mai multe mahalale, 
între cari mai principale sunt : ma- 

„halalele Udreștilor, Pașoleștilor, 
” Sălcenilor, Porojeneşti, Ciureşti, 

Tumsoeşti, Ciontești, Mănești 

şi Mitrăneșşti, 

Are o populaţie de 4000 lo- 
“cuitori; 660 case; o biserică, 

» deservită de 2 preoţi și 2 cin- 

tăreți; o școală, frecuentată de 

34 elevi şi 4 eleve (1899—900); 
5 cîrciumi. 

Vite: 2300 vite mari cornute, 

170 cai, 1500 oi și 1200 rimători. 
Ocupaţiunea locuitorilor este 

agricultura, creşterea vitelor și 

pescuitul peştelui din Dunăre 

și bălțile Ascunsei. 
Locuitorii posedă: 200 plu- 

guri, 376 care cu boi şi 60 căruțe 
cu cai. | 

Prin comună trece şoseaua 

Vrata-Salcia- Cetatea, care apar- 

- ține judeţului Dolj. Are şi alte 

2 şosele comunale. 

Budgetul comunei e la ve- 

nituri de 6733 lei, iar la chel- 

tueli, de 3642 lei. 

Locuri insemnate în comună 
sunt: Virtopul, Haralamboaica, 

Obirşia şi Ascunsa, cari sunt 

curele de moșie. Curelele O. 

birşia şi Ascunsa, în colțul des- 

pre N.E., sunt tăiate de riul 

Drincea. Mai este și Siliștea- 

Crucei, unde se zice că a fost 

în vechime sat. Tot în această 

comună se află balta Salcia şi 

„ Balta-Ascunsă, formată din riul 

Drincea,   
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Aci sunt redute ridicate pe 
marginea bălților, în timpul rez- 
belului din 1877—78. 

Salcia, com. rur., în jud. Prahova, 

pl. Podgoria, care mai înainte 
a ținut de. plaiul Buzăul, a- 

poi de pl. Teleajenul, în urmă 
de pl. Cricovul și azi ține de 

pl. Podgoria. 
E situată pe dealurile Moșo- 

roaele, Gorganul, Rîpa-Chirilei, 

ş. a. și pe valea girlei Salcia, 

în care se varsă mulțime de 
vilcele. | | 

Se află la 60 kil. de capitala 
jud. şi la 20 kil. de com. Băl- 
țeşti, reședința plășei, 

Se compune din 3 ocoale, 
numite Tirișari, Răsteni și Li- 

nieri, 

Are o populaţie de 1700 lo- 

cuitori; o școală mixtă; o bi- 

serică, deservită de 1 preot, 

cu următoarea inscripție: . - 

In această comună, numită Salcia, în 

zilele M. S. Prea InăXlţatulut nostru Prin- 

„ cipe Alexandru Ioan L-ii şi Doamne! E- 

lena, soția M, Sale, Unitorul Principatelor 

Romine, fiind şi Archiepiscop şi Mitropolit 

D. D. Nifon, în sfinta Episcopie Buztii, 

Prea Sf. Sa D. D. Filofteiii cu a cărut 

bine cuviatare s'a zidit din temelie acest 

„sf. Locaş, prin osîrdia iubitorulal de 

Thumnezeii Gh. Teişanu, avind de soţie 

a doua pe D-na Bălaşa şi de fil şi fiice 

pe D-lor Ion şi Constantin şi D-şoara 

Elena, pe cînd s'aii zidit acest Locaş; 

iar din nenorocire a decedat, rimiind 

biserica neterminată şi s'a terminat de 

soția sa Bălaşa și de ginerile săii Minea 

Ion Popescu; avind de soție pe una din 

cele două fiice cu cea d'intiiii soție, iar 

la 6 Decembrie 1867 s'a sfinţit de Pro- 

topopul N. Ionescu, în zilele M. Sale 

Carol T-iii de Hohenzollern, Domnul Ro- 

mîniei, fiind zugrăvită de D-l Pandele 

Argeş, pictor, cu toate tablourile și por- 

tretele D-lor ctitori 'Teișanu. 

Parte din locuitorii acestei 

com. se ocupă cu agricultura 
şi parte cu dulgheria. . 

Locuitorii com. sunt moșneni, 

afară de 83, cari s'ai împro- 

prietărit la 1864, dindu.li-se 200   
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hect. pe. moșia Icoana, fostă a 

- decedatului 1. Băbeanu.. Ei po- 

sedă: 12 cai şi iepe, 100 vaci, 

90 capre, :800 ol și 80 porci. 

Comuna se întinde pe o su- 
prafață de 1250 hect, 

Comerciul se exercită în com. 

de doi cîrciumari. ! 

Veniturile com. se ridică la 
6017,08 lei şi cheltuelile, la 

1887.91 lei, E 

In com, este o șosea care 

duce spre comunele Singerul 

și Chiojdeanca și, spre N., o şo- 

sea ce duce spre plaiul Buzăii. 

E brăzdată de dealurile: Vir- 
ful-Moșoroaia, pe care se cultivă 

cereale; Rîpa-Chirilii, ce servă 

de pășune; Goganul, Ripa-Sti- 
nei, Poiana-Mare, Muchea-Babei, 

acoperită cu pădure; Plaiul-Lem- 

nelor.de-Biserică, Plaiul. Cocior- 

ba, Plaiul-Lupului, Dinţii-Run- 

cului, Plaiul-Izvorului-Rece, Ri- 

„ pa-Bechii, Valea-Sărei, Vezuniile, 

Stupina-Popei, Burlacul, Valea- 
Ciinelui, Poiana-Runcului, etc. 

E străbătută de gîrla Salcia, 

de izvoarele: Ciuciurul,*? Bilci- 
lor, Păcurei, Oancei, Vezuniile, 

Stupina-Popei, Burlacul, Ciinelui 

și Vulpei, care toate formează 

girla Salcia și de Izvorul-Rece. 

Se mărginește spre N. cu mun- 

ţii Baba, Ripa-Stinei, Poiana- 

Mare, Ripa-Chirilii şi Goganul ; 

la E., cu plaiul Buzăul; la. $,, 

cu com. Singerul și la V., cu 
com. Chiojdeanca. 

Salcia, co. rur., în jud. Teleor- 

man, pl. Călmăţuiul, pe valea 

Călmățuiului. Se învecinește la 

E. cu com. Băneasa, la N. cu 

com. Caravaneți și moșia Adin- 
cata, la S..cu pirîul Călmăţuiul 

şi com. Băneasa. Este situată 

în vale și închisă între dealuri, 

care par a fi o cetate naturală 
de jur împrejur. 

Dealul mai însemnat este Răs- 

turnica, ce se prelungește spre
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com. Putineiul și Riioasa, for- 

mînd mai departe Valea-Sasului. 

Suprafaţa com, este de 3780 

„: hect, Din acestea, 3000 hect. 

„sunt. proprietatea statului, în 

cari sunt şi 15 hect. pădure, 10 

„ hect. izlaz şi livezi, 68 hect. vii; 

iar 650 hect. sunt pămînturi ale 

locuitorilor împroprietăriți în 

1864. i 

Pe cea mat mare parte din 
.. moşia statului vindută în. loturi 

”. locuitorilor, s'a format satul noii 

cu numele Cuza-Vodă. Acest 

cătun are: o populaţie: de 626 
suflete. LL 

Populaţia com. cu a noului 

cătun este de 1706 suflete. 

Are 2 scoale mixte, frecuen- 

„tate (1899—900) de 76 elevi; 

- “o biserică, deservită de 2 preoți 

-şi 2: cîntăreţi; 4 cîrciumi. Pe 

apa Călmățuiului este 0 moară 
-de măcinat. 

Vite: 639 vite.mari cornute, 

1659 vite mici cornute, 233 cai 

şi 283: porci. 

:...Budgetul com. e la venituri 

: de 3902 lei, 75 bani și la chel- 

„ tueli,.de 3771 lei, 20 bani. 

Calea ferată Costeşti-Măgu- 

rele atinge partea de E. a sa- 

“ tului și “gara Salcia se află în 

-. apropiere de com., la aceeași 

depărtare ca și de com. Băneasa. 

".O şosea vecinală o leagă cu 

gara şi cu com. Băneasa. O altă 

ramură de şosea : duce spre 

com. Caravaneţi, la N. Drumul 

vechii al Rușilor, numit şi al 

poştei înainte de a se construi 

şoseaua județeană : Turnul-Ro- 

” siori, trecea prin această com. 

Distanţa de la T.-Măgurele la 

Salcia este de 25 kil., iar de la 
Roşiori, de 22 kil. 

Satul Salcia făcea parte îna- 

inte de 1836 din jud. Olt, pl. 
Marginei ; este unul din cele. 
mai vechi sate ale județului. 

Salcia, . sa, în partea de S..a   
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com, Salcia, pl. Siretul, jud. Bo- 

toșani, cu o suprafaţă de 2002 

hect., și: o populaţie 'de.:250 

familii, saii 1090 suflete, 

Are 1 biserică, cu 1. preot 

şi 2 cîntăreţi; 2 ' școli - mixte, 

frecuentate . de: 97. copii 3 cir- 

ciumi, 

Vite: 70 cai, 924: oi, 4 bivoli 

Și 92 porci. ” 

Salcia, căzu, 'al: com. Grăjdana, 

jud. Buzău, cu 70 locuitori și 

14 case. 

Salcia, sat, jud. Dolj, pl. Jiul:d.-s., 
“com. Salcia. Are:o populație 

de 55o suflete; 'o școală mixtă, 

ce funcţionează din 1857; fre- 

"cuentată de o biserică cu baza 

de zid și trunchiul de lemi; 3 

. cîrciumi. 

Salcia, sat, în jud; R.Sărat, pl. 

Marginea-d.-j:; cătunul comunei 

„„ Slobozia - Mihălceni, aşezat pe 

„riul Rimnicul-Sărat, la.- 

- spre N. de cătunul de reședință, 

Ti. 

Slobozia -Mihălceni. Are o întin- 

"dere de 49 hect., 

„ție de 124 suflete. . 

Salcia, sat, în jud, R.-Sărat, pl. 

Marginea-d. -s,, căt, comunei Go- 

loganul, aşezat în cîmp, la E. de 

„cătunul de reședință, 

Satcia, cătun, spre N, al: com. 

Slătioara, pl. Olteţul-Oltul-d.-s., 

“jud, Romanați, situat lingă Olt 

„spre vărsătura rîului Beica, pe 

un teren a -cărui altitudine d'a- 

supra nivelului “Mării este de 

"128 m. Are 316 locuitori. 

Salcia, sat, făcînd parte din com. 

rur. Umbrăreşti, pl. Birladul, jud. 

Tecuciii, la 4 kil..de reședința 
comunei, 

Are o populaţie de 459 su- 

flete, locuind în 134 case. 

„ Locuitorii sunt vechi răzeşi 

cu o popula- 

  

SÂĂLCIA 

„şi stăpinesc. tot teritoriul cătu- 
nului, care e de 187 hect. 

Salcia; vec/ie numire a cătună- 

şulul Picleni;con. Vinil Vodă 
ud. Buzău, 

Salcia, . staţie de dr. -d-f.s” jud. 

Teleorman, pl. Călmăţuiul,:com. 

“ Saleia,: “pe linia Roşiori-Turnul- 
Măgurele, pusă în circulaţie la 

- 12 Sept. - 1887. Se află “între 

„ staţiile Troian (9,5 kil.) și -Liţa 

(16,7: kil.).  Inălţimea : d'asupra 

- nivelului- Mării de 59,87. Ve- 

.nitul acestei:staţii pe anul:1896 

..a fost de 47809 lei, so bani, 

Salcia (Ciufa-Nemţilor), punte 
“și punct trigonometric (710 m.), 

-- pe. hotarul dintre jud. Buzăii şi 

=! Prahova, între com. Cislăut și 

-;"Calvini; e acoperit de pădure. 

"Salcia, proșie, a statului, “jud. 

- “Teleorman, dăruită de Răducan 

- Ionașcu din Slatina pentru în- 

treținerea școalelor şi bisericei 

Ionașcu 'din acel oraș. 'Are o 

întindere de peste 3000 hect. 

și o pădure de 15 hect, 

Salcia, parte din moșia care for- 
mează un corp cu Cotorga saii 

„- Ciuperceanca, jud. Teleorman, 

„com. Merișani, proprietate a d- 

lui C. Colibășanu. Are pe dinsa 

o locuinţă care servește de co- 

nac al proprietății: 

Pe locul unde. este acest co- 

: : nae'şi pe acest:trup de moșie 

i: a fost'mal de mult sat foarte 

“populat. Acest sat îl găsim tre- 

cut atit în lista. satelor mari, 

întocmită. la anul" 1741, cit și 

:. în descrierile “făcute în secolul 

trecut. Ținea de.plasa care se 

numea a: Șerbăneșştilor, 

Salcia, girlă, jud. Prahova, com. 
: Salcia, pl. Podgoria, formată din 

izvoarele Ciuciurul, Bilcilor, Pă-
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curei, Valea-Oancei,. Vezuniile, 
“Stupina- Popei, Valea-lui - Bur- 
lacu, Valea-Ciinelui și Vulpea, 

“cari toate se împreună în' raza 
comunei. a 

Ast-fel formată, girla Saleia 
“curge.spre S., mărindu-se” cu 

- apa Izvorului-Rece, pănă. în ra- 
„ionul com. Apostolache; pl: Pod- 
goria, unde se- varsă în..rîul 
CricovulsSărat, „pe malul Srept, 

Salcia- -Călcăi, vechit pichet,. cu 
„No. 63, spre hotarul Moldovei, 

în jud. R.Sărat,. pl. Marginea- 
„ du]., com. Gologânul, la: E., în 
„cimp; azi e han pe drumul ce 
„merge la Răstoaca (jud. Putna). 

Salcia-Pogoşească, moșie, în 
“jud. Buzău, com, Zmeeni, căt, 

-Sălcioara, fostă proprietate a 
- statului, pendinte de mănăstirea 
„Văcărești; azi particulară. Are 

700 hect. mal toate arabile.: 

„Saleonai-Liman, /ac,. în jud. 
Tulcea, pl. Sulina, pe teritoriul 
com. rur. Sfiștofca și anume 

„pe acela al cătunului săii Peri- 
- prava, lingă grindul Periprava; 
„a fost format.de o revărsare a 

- braţului Chilia, de care acum e 
- izolat cu totul, înconjurat fiind 
numai .cu stuf; are 20 hect. 

Sali-Bei-Dere, va/e, în jud. Cons- 
. tanţa, pl. Medjidia, pe teritoriul 
com. rur.; Taș-Punar; "se  des- 
face din dealul Mezarlic-Bair și 
anume din virful Mezarlic!; se 

, îndreptează spre -S., avind o; 
- direcțiune generală de la N.-E. 
„către S.-V., se întinde . printre 
- dealurile Mahomet-Bair și Tusie- 

. Bair spre S.-E, și Mezarlic-Bair 
spre N.-E.; trece prin satul Taș- 
-Punar și se unește'cu valea Po- 
mana-Ceair, care își schimbă 

“numele în Surec-Ceair; are o 
“ lungime: de 10 kil. și . este': si- 
“-tuată în partea de N.-E, a plășei 

:-Vodă (8,2 
: supra nivelului Mării, de 11,61, 
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-şi S-E. a: comunei, fiind tra- | 
„„versată în * toată lungimea. ei 
de drumul comunal. -Taș:Punar- 

“ Bilarlar (Dorobanţul) și tăiată 
cruciș -de drumul comunal Tar- 

„toman-Chior-Ceșme.: . 

Saligny, staţie de dr.-d.-f., în jud. 
Constanţa, pl. Medjidia, com. 

„. Cernavoda, pe linia-Fetești:Con- 
"stanța. Se află între staţiile Cer- 
navoda-Pod (6,0 kil.) și Mircea- 

kil.).. Inălţimea d'a- 

Venitul acestei staţii. pe anul 
1896 a fost de 24563 lei, 35 

“bani. 

Salinele, mine de sare, jud. Ba- 
căi, pl. Trotuşul, com. Tirgul- 

Ocna, în vechime numite Oc- 

nele, situate pe o.coastă de deal, 

în latura de N.-V. a Tirgului- 

„Ocna şi în valea Vilcelei. Gis- 

„mentele de sare de aci for- 
mează o masă subterană de. sare 
de stincă (sare gemă) în dea- 
lurile de pe malul stîng al Tro- 
tușului,. EI este de formațiune 

: eocenică - superioară. Exploata- 
țiunea sărei de la Tirgul-Ocna 
poate fi împărțită în două părți 

- distincte: vechia exploataţiune 

în formă de con, precum este 

Ocniţa, şi cea nouă, alipită la 
- cea vechie, cu cele 4 galerii ale 

sale și noul puț. de extracție, 

Forma generală a exploatațiunei 

„este un .drept-unghiii ale cărui 
laturi sunt galeriile. Ocniţa for- 

- „mează unul din unghiurile aces- 

tul drept-unghiii, 

„. pereţii înclinați de 450; acest 

„unghii variază după consistenţa 
- masivului de. sare; la Slănic și 
“Telega 

-stînca de sare este. foarte fria- 

Galeriile au 

(ud. Prahova), unde 

bilă, el are numai 30%, Pereţii 

. păstrează această înclinaţie pănă 

ce galeriile vor avea lărgimea 

„de 50 metri, de unde pereţii 

„„.vor deveni verticali. In ocne te   
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cobori pe scări și cu crivag 
“(aparat de coborire verticală 

cu cate_ se extrag. drobii :de 
sare).- Aceste 4 galerii izolează 
în mijlocul lor un stilp pătrat, 

„avînd pe fie-care latură o lungime 
de 80.m. El este destinat să 
țină tavanul. galeriilor.. - Canti- 

„tatea de . sare ce se 'extrage 
" anual .din mină: este în termen 

mediii de 17000000 'kgr,. :. - 
„"Sarea s'a extras. cu- ajutorul 

cailor. pănă .în Octombrie 1892, 
cînd s'a terminat înstalarea ma: 

șinei pe -un noi puț făcut ad- 

hoc.. Transportul -sărei...pentru 
: depozitele. din “Țară se face de 
la salină la.gara locală,::pe o 

„” distanță, de 2400 m.,. prin mij- 

locirea: unei. căi aeriane,, expe- 

diîndu-se go tone sare pe: zi. 

„Galeriile. de astă-zi.sunt puse 
în exploatare de..la .anul 1870. 
Ocniţa, din care pleacă aceste 

-- galerii, de la. anul 1855. Adin- 

„.cimea minei: este de.85 m. Ad- 

iministrația salinelor se împarte 

în 2 secţii: secţia technică cu 
"3. îngineri-şi cea administrativă 

cu un director al salinelor. 

După toată.probabilitatea, sa- 

„rea de aci se: exploata înainte 

de întemeierea orașului :și din 

timpuri foarte vechi, însă în- 

trun..mod primitiv. - Mai bine 

și mai cu folos aii fost exploa- 

tate de străini; dovadă 'toată 

terminologia străină. de aci. Sa- 

linele vechi erai mai aproape 

de apa Trotușului. și după ur- 

mele ce aii rămas și după le- 

gendele locale, se crede că se 

. lăsau Șalgăii: pe scări, sfărimaii” 

sarea..cu ciocanul saă dalta :și 

-- apoi o'scoteaii printr'un fel de 

- tuneluri cu deschizături, numite 

- ghioarce. Dealurile cu. 'salinele 

„vechi sunt astă-zi acoperite. cu 

- pămint, în care s'a plantat ci 

succes viţa. Lucrătorii de -la 

-saline, nu numai din “Tirgul- 

„Ocna, dar .și de prin satele me-
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gieșe, purtaii numele de rufe- 
tași sati brăslași (formau rufetul 
saii brasla meșteșugului scoa- 

terei sărei). Aceştia locuiesc azi 

mai cu seamă prin secţiile din 
Tirgul-Ocna, numite Mosoarele 

şi Păcurele, unde exploatează 

și petroliul (peste 30 puțuri 

deschise). Lucrătorii din minele 

„ de sare se chemaii șalgii sai 

șangăi, (ungurește jo=—sare și 

vago==tăietor), iar capul rufeta- 

şilor se chema Girăz (ungurește 

biro=judecător), Birăi este un 
termen vechii, care se între- 

buința ca să însemneze pe pri- 

marul în comunele despre Ar- 

deal. Membrii municipalităților 

se numeai Pirgar? (nemţeşte: 
Biirger=cetăţeni). Birăi se nu- 

mea şi capul rufetașilor din lo- 

calitățile despre munte, prin ur- 

mare și al Șalgăilor. 

Salomoneşti, saz, jud. Dolj, pl. 

Dealul.d.-s., com. Pleșoiul, cu 

8oo suflete și 304 case. 

Samaldar-Bair, gea/, în jud. 

Tulcea, pl. Babadag, pe teri- 

toriul com. rur. Enisala, căt. 

Visterna. Se desface din dea- 

lul Stuparul, se întinde spre 

E., brăzdind partea de E. a 

plășei și cea de S.-V. a comu- 

nei. Se prelungește spre E. cu 

dealurile Sevri-Bair și Orta-Bair. 

Pe la poalele sale de V. curge 

valea Ceelin-Chioi. Domină satul 

Visterna. Este acoperit cu pă: 

duri. 

Samara, com. rur., jud. Argeș, 

pl. Pitești, la 10 kil. de com. 

„rur, Biscovul-Fleștii, reședința 

sub-prefecturei, și la 10 kil. de 

Pitești. Se compune din satele: 
Borli (Dealul-Borlih) (50 loc.), 

" Dealul-Viilor (290 loc.), Gogo- 

şești (251 loc.), Orașul (Dealul- 

Orașulul) (100 loc.), Popeşti (200 

loc.), Rogozi (Dealul - Rogozii) 

Samarineşti, com. rur., 
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(300 loc.), Samara (Valea-Sa- 
tului) (240 loc.), Zlapia (70 loc.). 

Prin comună trec piraiele: 

Cotmena şi Cătina, 
Are 3 biserici, Buna - Ves: 

tire, Adormirea şi Sf. Teo- 

dor, deservite de 3 preoți şi 

3 cîntăreţi, o școală mixtă pri- 

__mară rurală, 
Vite: 40 cai, 495 boi și vaci, 

563 'rîmători, 119 cațire și 1040 

oi. 

Budgetul com. e la venituri 

de 3924 lei şi la cheltueli, de 

3148 lei. 
Se pretinde că aici ar fi fost 

înainte vreme un oraș înflori- 

tor de unde se și numește un 

cătun Orașul saii Dealul-Ora- 

şului, unde se mai găsesc încă 

rămășite de clădiri de piatră și 

de cărămidă, 

Samara (Valea-Satului), sas, 
cu 240 locuitori, jud. Argeş, 

pl. Pitești, fâcîind parte din 

com. rur. cu același nume. 

în jud. 

Mehedinţi, pl. Motrul-d.-s., la 

42 kil. de orașul Turnul-Se- 

verin, situată pe văi, fiind udată 

în partea de S$.-V. de riul Mo- 

trul. 

Se mărginește: la E., cu co- 

munele Strimptul şi Covrigi; 

spre V., cu comunele Broșteni 

și Lupşea; spre S., cu comu- 

nele Văgiulești și Imoasa; iar 

spre N., cu com. Țirioi. 

Suprafaţa comunei este de 

- peste 5000 pogoane. E formată 

din satele: Samarinești, care 

este reşedinţa comunei, Valea- 

Bisericei, Valea-Poenii, maha- 

lalele  Plopșorenilor,  Modore- 

nilor, Aldeștilor, Negovanilor, 

Copăceșştilor, Berteştilor, Băle- 

nilor, Ghelmegenilor, Păsăreş- 

tilor, ce aparţin satului Sama- 

rineşti, și mahalalele Cirligeri 

și Jieni, care se alipesc de căt,   
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Valea-Petrei. In cătunul Valea- 

Bisericei sunt mahalalele 'To- 

mești și Roseșşti. 

Are o populaţie de 1000 lo- 

cuitori. 

Parte din locuitori se ocupă 

cu agricultura, și parte cu di- 

ferite industrii, precum: cojo- 

cărie, dulgherie, timplărie, aba- 

gerie şi altele. 
Locuitorii posedă: 62 plu- 

guri, 103 care cu boi, 10 că- 

ruțe cu cai. 

Prin comună trece şoseaua 

Broşteni-Strehaia, 

Are 2 biserici, deservite de 

2 preoți și 2 cîntăreţi; o şcoală 

cu 1 învățător, frecuentată de 
35 elevi (1899— 900); o cir- 

ciumă. 

Vite: 490 vite mari cornute, 

„28 cai, 450 rimători și 540 oi. 

Budgetul com. e la venituri 

de 1421 lei, iar la cheltueli, de 

1128 lei. 

Ape în comună sunt: riul 

Motrul, pe care sunt așezate 
mai multe mori, dintre care 

mai principală este moara și 

piva d-lui M. Calloianu, fiind 

construită după cele mai bune 

sisteme actuale. 

Dealuri: dealurile Plopşore- 

„nilor, Bălenilor, Bengeștilor, Mo- 

doranilor și Tomeştilor, cu ridi- 

căturile: Dilma, Cioaca-Poenilor 

şi Cioaca-Miţei. Văi sunt: Va: 

lea- Bisericei, Valea - Bălenilor, 

Valea-Boului și Valea-Samari- 

" neștilor. 

Samurcăseşti, sai Ciorogirla, 

mănăstire de călugărițe, jud, Il- 

fov, pl. Sabarul, la o oră departe 

de București, La spatele mă: 

. năstirei curge piriul Ciorogirla. 

S'a fondat la anul 1808 de 

Vornicul Const. Samurcași și 

soţia sa Zinca. 

Are 45 călugărițe. Se ad- 
ministrează de o stariță, ajutată 

de un consilii economic și unul
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spiritual. Cheltuelile pentru în- 
itreţinerea acestei mănăstiri se 
urcă în tot la suma de 14609 
lei, după budgetul anului 1go1— 
1902, 

Are o pozițiune încîntătoare. 
Aci se vede încă palatul ctito- 
rului mănăstirei, azi în ruină, 

Sandei (Dosul-), câzuz, spre S. 
al com. Gropșani, pl. Olteţul- 
Oltul-d.-j., jud. Romanați, situat 
la hotarul judeţului, pe un teren 
cu o altitudine de 186 m. d'a- 
Supra nivelului Mării. Are 133 
locuitori. 

Sanduleșşti, sas, cu 40 locuitori, 
jud. și pl. Argeș,. făcînd parte 
din com, rur. Bascovele, 

Sanihăul. Vezi Horbova, sat, co- 
muna Mamorniţa, pl. Herţa, jud. 
Dorohoiii. 

Santa- Maria, sa, așezat pe 
coasta de S. și S.-E. a dealu- 
rilor Durneștilor, lingă Prut, în 

partea de E. a com. Ringhi- 
lești, jud. Botoșani, înființat la 
1880, pe moşia statului Dur- 
nești-Mitropoliei cu noi împro- 
prictăriți. Are “o suprafață de 
9o1 hect, și o populaţie de 150 
familii, sai 604 suflete; 1 şcoală 
mixtă, frecuentată de 37 elevi 
şi unde se învață și frîngheria, 

Vite: 68 cai, 396 boi şi vaci, 
52 porci şi 700 oi. Locuitorii 
ai 2 iazuri, cu pește şi jsuh. 

Saon, parte a lacului Babinof, 
jud. Tulcea, situat în- partea 
nordică a plășii Sulina și cea su- 
dică a comunei urbane Chilia- 
Vechie; are 8o hect. întindere și 
conţine pește în abundență. 

Sapo-Bair, dea/, în jud. Cons- 
tanța, pl. Silistra-Nouă, pe teri- 

- toriul bulgăresc al comunei Gar- 
van și anume pe acela al că- 

63940. Dareic vicțiunar Geogratc, lvl, Ș. 
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tunului săi Ciungiuc; se des- 
face din ramificaţiile vestice ale 
dealului  Garvan-Bair; se în- 
dreaptă spre V., într'o direcțiune 
generală de la E. la V.,, brăzdînd 
partea meridională a plășii şia 
comunei; la poalele sale sud- 
estice este așezat în parte şi 
satul bulgăresc  Chiuciuc-Cai- 
nargi, pe la Nordul căruia trece 
și hotarul comunei Garvan către 
com. Cainargi; are o înălțime de 
175 m. dominînd valea Cuingic- 
Ceair, satul Chiuciuc-Cainargi, 
și drumul comunal Garvan-Cu- 
ciuc-Cainargi; este acoperit cu 
tufărișuri, | 

Sarafineşti, sas, situat pe dealul 
Sarafineştilor, în partea de S.-E. 
a com. Corni, pl. Siretul, jud. 
Botoșani, cu o populaţie de 170 
familii, sai 9o2 suflete. 

Are 1 biserică, deservită de 

1 preot şi 2 dascăli; 6 cîrciumi. 
Vite: 294 vite cornute, 139 

cai, 386 oi și 76 porci. 

Sarafineşti. Vezi Mihălășeni, sat, 
com. Brăteni, jud. Botoșani. 

Saragea, saz, în jud. Constanţa, 
pl. Medjidia, căt. comunei Taş- 
Punar, situat în partea de V. 
a comunei și a plășii, la 10 kil. 
spre N.-E. de :cătunul de re- 
şedinţă, Taș-Punar, în valea Sa- 
ragea-Dere, mărginit la N. de 

„dealul Alah-Bair, cu virful săi 
Saragea-luiuc (204 m.) și la S. 
de dealul Saragea-Bair, cu virful 
săi Siuri-Tepe (137 m.), care 
iși trimite ultimile ramificațiuni 
stîncoase pănă la marginea de 
V. a satului. Are o suprafață 
de 2870 hect., din câre 11 hect. 
sunt ocupate de grădini şi vatra 
satului, cu o populație de 63 
familii, sai 207 suflete, formată 
din Romini și Turci. Drumurile 
comunale pleacă din sat: la 
Taş-Punar, la Kior-Ceșme, la   
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Ghelingec, la Terzi-Chioi, la Sa- 

tis-Chioi, la Capugi şi la Băl- 
tăgești. 

Saragea, cât (tîrlă), în. jud. 
Ialomița, pl. Ialomița-Balta, com. 
Sudiţi, 

Saragele, szâdivizie a căt, Lipia, 

din com. Lipia, jud. Buzău. 

Sarai, com. rur., jud. Constanţa, 
pl. Hirşova, situată în partea 
de V. a judeţului, la 86 kil. 

spre N.-V. de orașul Constanţa, 
capitala districtului și în partea 

centrală a plășii, la 18 kil. spre 
N.-E. de orășelul Hirșova, reșe- 
dința ei, pe ambele maluri ale 
piriului Sarai. 

Se mărginește la N. cu com. : 
Girliciul și Dăeni ; la E., cu com. 

Calfa ; la S., cu com. Siriul; iar 

la V., cu com. Ciobanul. 

Relieful solului e accidentat de 
pietroasele și stincoasele rami- 

ficaţiuni ale dealurilor care brăz- 

dează comuna, din care prin- 

cipalele sunt: Dealul-Viilor (64 
m.), la N.-E.; Dealul-Cilibiului 

(82 m.), la N.; dealul Ţirca (75 
m.), la N.; Elmeliki (111 m.) şi 

Carapelit (173 m.), la N-E.; 
Mohametcea- Bair (168 m.) şi 

Dulgherul (19o m.), la E.; Tav- 

ba-Tepe (164 m.), la S-E; 

Muslu (142 m.) şi Cadicișla (116 

m.), la S. Eschi-Sarai (88 m.) și 

Hazarlic (77 m.), la V.; Eni-Sarai 

(53 m.), Balgiul (112 m.), Capu- 

giul (115 m.), prin interiorul 

comunei, Culmi: Balgiul și Ca- 

rapeiit, la N.; Dulgherul, la E.; 

Muslu, la S. și Hirşova, la V. 

Movile sunt .28, toate arti- 

ficiale, . 
Piraiele sunt: Sarai, care udă 

comuna de la E. spre V,, prin 

mijlocul ei, trecînd prin satele 

Carapelit, Balgiul şi Eni-Sarai, 

vărsîndu-se în lacul Hazarlic, și 

avind malurile în general înalte 

40
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şi ripoase; pîriul Dulgherul, a- 

fluent al celui precedent, din 

stinga, trecînd prin satul Dul- 

gherul și cu malurile tot înalte 

şi .ripoase; Girlici sau Valea. 

Viilor, care o udă puţin la N. 
V., vărsindu se în girla Băroiul,; 

privalul saii girla Băroiul, care 

curgind prin stuf o udă la V. 

Lacul Hazarlic-Ghiol format de 

girla Boroiul, e situat la V. com.; 

are o întindere de aproape 100 

hect., conținînd peşte ce se 

consumă în localitate; e încon- 

jurat cu stuf, care. de alt-fel se 

găseşte pe ambele maluri ale pi- 

riului Sarai, de la satul Eni- 

Sarai pănă la vărsarea lui în lac. 

Văile sunt mici avind apă 

numai toamna în timpul ploilor 
şi primă-vara după topirea ză: 

pezilor. Principalele sunt: Mezar- 

lic și Valea-Lungă, spre N.; Ca- 

pugi- Culac, Valea-Cişmelii şi 

Culac-Sinar, spre S.; sunt toate 
adiacente ale piriului Sarai, cele 

d 'întiiă două pe dreapta și cele- 

alte trei pe stinga. 
Cătunele care formează co- 

muna sunt patru: Eni-Sarai, re- 

ședința, în partea de V., pe 

ambele maluri ale piriului Sarai, 

sat mare, împărțit în vre-o 5 

trupuri distincte şi strînse. Bal- 

giul, în partea centrală, la 3 

kil, spre E. de reședință, pe 

malul drept al piriului Sarai. 

Carapelit, spre E., la ş kil. spre 

N.-E. de reședință, tot pe malul 

drept alpiriului Sarai. Dulgherul, 

spre $., la 6 kil. spre S.-E. de 

reședință, pe. malul drept al pi- 

rîului Dulgherul. 

Suprafaţa comunei este de 

11240 hect., din care 200 hect. 

ocupate de vetrele celor patru 

sate, cari ai 436 case; restul de 

11040 hect,, împărțit între lo- 

cuitori, cari ait 10500 hect. și 

statul cu proprietarii, cari po- 
sedă 540 hect. 

Populațiunea comunei, în ma-   
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ioritate romînă, e' de 456 fa- 

milii, sau 2149 suflete. 

Are 2 biserici, una în căt. 

Sarai, zidită de locuitori, deser- 

vită de 2 preoţi, 2 dascăli şi 

2 paracliseri, cea-laltă în căt. 

Dulgherul, zidită tot de locuitori, 

deservită de 1 preot, 1 dascăl 

şi 1 paracliser; e și o geamie cu 

1 hoge, în cătunul Carapelit. 

Sunt două școli mixte, una 

în cătunul de reşedinţă, înființată 

de locuitori în 1882, frecuentată 

de 64 elevi, cea-l'altă în cătunul 

- Dulgherul, înființată tot de lo- 

cuitori, frecuentată de 14 elevi. 

Locuitorii posedă : 30 pluguri, 

326 care şi căruţe, 8 mașini de 

secerat, 60 grape de fier, 3 tri- 

oare; 1151 cai, 1108 boi, 14 

bivoli, 8 măgari, 11350 oi, 430 

capre; 1 moarăcu aburi, 2 de 

apă și 4 de vint. 

Comerciul e destul de activ; 
se face prin gara Cernavoda, la 

50 kil., saă prin orășelul Hiîr- 

șova, la 18 kii. și constă în ex- 

port de cereale și vite cu pro- 

dusele lor și în import de manu- 

factură și coloniale. 

Budgetul comunei e la ve- 
nituri de 15850 lei, și la chel- 

tueli, de 5718 lei. 

Căile de comunicaţie sunt: 

calea județeană Măcin-Hirșova, 

trecînd pe la V. ; calea judeţeană 

Hirșova-Babadag, prin mijloc, 

şi trecînd prin toate satele afară 

de Carapelit; drumuri comunale 

sai vecinale ce uuesc satele 

între cele și acele învecinate: 

Girliciul, Făgăraşul, Aigăr-Ah- 

met, Haidar, Calfa, Siriul, Mus- 

lu, Ciobanul, etc. 

"Pe teritoriul comunei, spre V., 

pe malul drept al piîriului Valea- 

Viilor, la 5 kil. spre N.-V. de 

cătunul Eni-Sarai (Sarai-Noi), se 

văd ruinele satului Eschi-Sarai 

(Sarai-Vechiii) distrus de incen- 

diă și prădări, și ai cărui locu- 

itori s'aii mutat mai spre E,   
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întemeind actualul sat Eni-Sa- 

rai, pe la începutul secolului al 

XIX-lea. 

Sarai, saz, în jud. Constanţa, pl. 

Hirşova, căt. de reședință al 

com. Sarai, situat în partea cen- 
trală a plăşei şi a com., pe am- 

bele maluri ale piriului Sarai; 

are o întindere de 3800 hect., 

din care 70 hect, ocupate de 

vatra satului, cu o populaţie 

mai toată rominească, de 200 

familii, saii 1070 suflete. 

Sarai-Eschi (Vechiul-Sarai), 
ruinele satului Sarai, în com. 

Sarai, pe piriul Sarai, jud. Con- 

stanța, la vărsarea lui în giîrla 

Băroiul, la 5 kil. spre V. de căt. 

de reședință Sarai, numit şi 

Eni-Sarai (cel noii). Acest sat 

a fost distrus de Turci la 1829. 

Sarap-Dere, ziriă, în jud. Tu: 

cea, pl. Isaccea, pe teritoriul 

com, Balabancea, și anume pe 
al căt, Hancearca; izvorește din 

dealul David, se îndreaptă spre 
E., primeşte pe dreapta piriul 

David şi se varsă în piriul 

Taiţa, pe dreapta, după 3 kil. 
de curs; străbate în cursul săi 

păduri, udînd partea centrală a 

plăşei şi cea de V. a com. 

Sarata. Vezi Sărata. 

Sarba, zunuute, în jud. Gorj, plaiul 

Vulcan, spre N. de muntele 

Frumoasa, de care se ţine şi 

muntele Turcineasa ; e proprie- 

tate a locuitorilor com. Pocruia. 

Pe acest munte se află pă-. 

dure și pășuni de vite. Are și 

o stină, 

Sari-Chioi, com, rur., în jud. şi 

pl. Tulcea, situată în partea de 

E. a districtului, la 22 kil. spre 

S.-E. de orașul Tulcea, capitala 

jud., şi în partea de S. a plășii,
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la 21 kil. spre S.-V. de orășelul 
Mahmudia, reşedinţa plășei. 

Se mărginește la“N. cu căt. 
Sabangea (al com. Agi-Ghiol), 
la V. cu comunele Cataloi şi 

- Congaz, la S. cu com. Zibilul, 
- și la E, cu lacul Razelm. 

Dealurile, care brăzdează acea. 
stă com. sunt: Dealul-cu-Pomi, 
la N., acoperit cu păşuni, și pe 

alocurea stîncos; prelungirile 
dealului Fundul-Găvanului, la V. 
Movile: Movila-Bursucului, na- 

_ turală, acoperită cu iarbă, la Ss, 
Aîngă viile satului; movila Toc- 
simiul, la N.-V., naturală, aco- 

- perită cu fineţe. 
Ape: Valea Cazangea, la V.; 

lacul Razelmul la E., apoi un 
ghiol, la E. de sat, ce se con- 
tinuă cu lacurile Agi-Ghiol și 
Calica. 

Întinderea com. este de 2767 
hect., din care 140 hect. sunt 
ocupate de vatra satului, 2040 
hect,, ale locuitorilor împroprie- 
tăriți şi restul de 687 hect., ale 
statului. 

Populațiunea com. e toată ru- 
sească, compusă din 603 familii, 
sai 3017 suflete. 

Are 2 biserici lipovenești: 1 

a sectei cu popă, fondată în 
1883 de locuitori, și alta a sec- 
tei fără popă, zidită din timpul 

- Tureilor; o şcoală mixtă, fon- 

dată în 1891 de locuitori,. fre- 

cuentată de 32 elevi. 

Locuitorii posedă: 227 boi și 

vaci, 513 cai, 870 oi; 23 mori 

de vint, 1 cazan n de fabricat ra- 
chiă. 

Comerciul este activ şi constă 

în export de pește sărat sati 

proaspăt şi ceva cereale și în 
import de coloniale,. manufac- 
tură, îmbrăcăminte, etc. 

Budgetul com. e la venituri 

de 7820 lei și la cheltueli, de 
7029 lei. 

Căi de comunicaţie sunt: dru- 
murile comunale, ce duc la Zibi- 

  

  

lul-Sabangea-Agi-Ghiol, și Con- 
gaz. 

Sari-Ghiol, com. rur., jud. Con- 
stanța, pl. Mangalia, așezată în 
partea de N.a județului, la ș5 
kil. spre S.-V. de oraşul Con- 
Stanța, capitala districtului şi 
în partea de N. a plășii, la 17 
kil. spre V. de orașul Mangalia, 
reședința plășii, Comuna Che- 
ragi se află la 7 kil. spre V.; 
satele: Cadi- Chioi, la ș kil;; 
Hoşcadiul, la ş kil.; Acargea, 
la 5 kil.; Valali, la 7 kil.; Ca- 
ra-Omer, la 17 kil., spre V.; A- 
zaplar la 12 kil., spre N.-V. 

Se mărginește la N. cu com. 
urb. Mangalia despărțindu-se 
prin lacul Mangalia și cu com. 
rur. Gheringec. (căt. Papucci), 
separindu-le prin lacul Mangalia, 
Valea-Viilor şi dealul Copucci; 
la V., cu com. rur. Cheragi, (că- 
tunele Deleuruși și Cadi-Chioi), 
separată fiind prin dealurile De- 
leuruși. Sari-Ghiol și valea Pa. 
pucci; la S$. cu Bulgaria, des- 
părțindu-se prin hotarul Dobro- 
giei spre Bulgaria; la E., cu Ma- 
rea-Neagră. 

Teritoriul com. e brăzdat la 
S. și centru de culmea Ilancul, 

care are o direcție de la V. spre 
E. și trimite ramuri în diferite 
direcțiuni. 

Movile sunt în număr de 122, 

grămădite mai cu seamă în par- 
tea de E,, lingă Mare și pe ma- 
lul ei; se mai găsesc și în n par- 
tea centrală. 

Apele care udă com. sunt: 
Marea-Neagră la E., pe o dis- 
tanţă de 7 kil.; lacul Mangalia, 
la N., pe o lungime de peste 
14 kil. , 

Văi nu sunt numeroase, dar 

sunt deschise, largi și acoperite 
cu verdeață, 

Cătunele cari compun com. 
sunt cinci: Sari-Ghiol, reşedinţa, 
pe ambele maluri ale văci Man-   

galia și ale adiacentei sale va- 
lea Sari-Chioi- Ceair, la întîlnirea 

lor, în partea de V. a comunei, 

închis la N.-V., VS. și S-E. 
de dealul Sari-Ghiol, şi la N. 
de dealul Casimcea; Ac-Başi, 
în partea centrală a comunei, la 
1 kil. spre E. de reședință, tot pe 
ambele maluri ale văii Mangalia şi 
ale adiacente! sale, valea Ac- 
Başi-Culac, la întîlnirea lor: și 
la capătul extrem de V. al ]a. 
cului Mangalia, închis la V., S. 

- Şi E. de dealul Hagilar; la N. 
de dealul Ac-Bași-Bair; Hagilar, * 
așezat tot în partea centrală a 

„ comunti, la 4 kil. spre S.-E. de 
“reședință, pe ambele maluri ale 
văii Hagilar, închis la V. şi N.- 
V. de dealul Hagilar, iar la S.- 
E. şi. NE. de dealul Mamut: 
Cuiusu ; Cara-Aci-Culac, așezat 
în partea de N.-E. a comunei, 
la 7 kil. spre E. de cătunulde 
reședință, pe malul de S. al la- 
cului Mangalia și cel vestic sati 
stîng al pietroasei văi Cara- 
Aci- Culac închis la V. şi S. 
de dealul Mamut - Cuiusu. La 
N-V. de acest sat, cam la.1!/ 
kil, distanță se găsește Cişla 
Miustegep, tot pe malul cel ri- 
dicat, de S., al lacului, Manga- 
lia. La E. de satul Cura. Aci- 
Culac, se găsesc ruinele satului 

- Checegec, distrus în anii din ur- 
mă de incendii, năvălirile și pră- 
dările başibuzucilor, rămînînd 
“din el numai vre-o cite-va case 

mici, cari servesc de adăpost 

locuitorilor rătăciți și păstorilor 

și poartă numele de Cișla-Che- 

cege. Ilanlic, așezat în partea de 

E. a com., la 11 kil. spre S.- 

„E. de cătunul de reședință, Sa- 

ri-Ghiol, este: situat pe malul . 

Mării-Negre, la locul unde acest 

mal înalt și rîpos de obicei, lasă 

o deschizătură continuată -cu o 

plajă nisipoasă, în care se ter- 

„mină valea Ilanlic, pe ale cărei 

ambe maluri. e așezat satul, în-
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chis la N. de dealul Ilanlic, la 

S. de dealul Acangi și înconjurat 

de movile numeroase la N.-V., 

V. şi S-E, 

Suprafața totală a com. este 

de 8376 hect., din cari 294 hect, 

ocupate de vetrele celor 7 sate 

cu 335 case, restul împărţit în- 

tre proprietarii, cari posedă 1742 

hect. şi locuitorii, cari stăpînesc 
6340 hect. 

Populaţiunea com. e de 280 

familii, saii 1348 snflete. 

Sunt două biserici catolice; 

o geamie; o școală, 

Vite: 986 cai, 1753 boi, 18 

bivoli, 14 asini, 13951 oi, 47 ca- 

pre și 204 porci. 

Comerciul este destul de ac- 

tiv; se face prin orășelul Man- 

galia, sai gara Mulfatlar, la 37 

kil. spre N. şi constă în import 

de coloniale, manufacturi, instru- 

mente agricole şi în export de 

cereale şi vite cu produsele lor. 

Budgetul com. e la venituri 

de 8093 lei și la cheltueli, de 
2603 lei. 

Căi de comnicație sunt: dru- 

mul județean Cara-Omer-Man- 

galia ce trece prin com., apoi 

drumuri mici care unesc cătu- 

nele între ele și cu satele ve- 
cine. 

Sari-Ghiol, com. zur., în jud. şi 

pl. Tulcea, situată în partea de 

E. a judeţului, la 17 kil. spre 

S.-E. de orașul Tulcea, capitala 

jud. şi în partea centrală a pl., 

la 5 kil., spre S.-V., de Mahmu- 
dia, reşedinţa plășii. 

Intinderea com. este de 800 
hect, 

Se mărginește la N. cu com. 

Malcoci, cătunul Pirlita, de care 

se desparte prin șoseaua jude.-. 

țeană; la E., cu com. Beş-Tepe, 

căt. Caraibil (al com. Sari-Nasuf) 
şi lacul Razimul; la S., cu Ra- 

zimul ; la V. cu Razimul și com, 
- Agi-Ghiol,   

Dealuri sunt: dealul Calica, 

dealul Tepe- Tăusan, la N.-E.; 

Movila-Ceardacului, la E.; dea- 

lul Ceatal-Tepe, la V. şi N.-V. 

Aceste dealuri sunt în cea mai 

mare parte acoperite cu imașuri, 

fineţe şi semănături. Tot pe te- 

ritoriul com. se află o mulțime 

de movile, a căror înălțime va- 

riază între 4—24 m.; parte sunt 

naturale, parte artificiale. 

Văi: valea Sari-Ghiol, nu- 

mită şi Valea-Nucarilor, brăz- 

dează com. de la N. la S., tre: 

cînd prin mijlocul satelor Sari- 

Ghiol şi Calica și vărsîndu-se în 

iezerul Calica (o prelungire a 

lacului Razelm). Pe stînga ei se 

deschide Valea-Viilor, ce brăz- 

deazii com. în partea de E. Bălţi: 

Razelmul, la S$,, lacul Agi-Ghiol 

la V., balta Calica în centru și 

o alta spre E,, cite-și trele fiind 

preluagiri ale Razimului; pe 

malurile celor două din urmă 

creşte stuf în abundență. In Ra- 

zim se află şi insula Popina, cu 
o înălțime de 48 m., aparţinînd 

acestei comune. 

Se compune din cătunele: 
Sari-Ghiol, reședința, așezat pu- 

țin spre N., pe valea Sari-Ghiol, 

la poalele dealului Calica; Ca- 

lica, la 1 kil. spre S. de reşe- 

dință, tot pe valea Sari-Ghiol. 

Intinderea com. este de 4300 

hect., din care 210 hect. ocu- 

pate de vetrele satelor. 

Are o populație de 10945 su- 

flete; 2 şcoli mixte, cîte una 

în fie-care cătun, frecuentate de 

125 elevi; două biserici, una în 

căt. Sari-Ghiol, cu hramul Inăl- 

area Domnului, făcută de ob- 

știa locuitorilor, deservită de 2 

preoți, un diacon şi un cîntăreț 

şi cea-l'altă, în Calica, cu 1 preot, 

I diacon și 1 cintăreț;, 4 cîr- 
ciumi. 

Locuitorii posedă: ş20 plu- 

guri; 664 boi, 667 vaci, 318 

viței, 13 tauri, 285 cai, 235 iepe,   

84 minji, 69 armăsari, 5 asini, 

3411 oi, 266 capre, 73 țapi, 27 

ezi şi 437 porci. 

Comerciul e activ; se exportă 

cereale și animale şi se importă 

manufacturi și instrumente agri. 

cole; comerciul se face cu Tulcea. 

Budgetul com. e la venituri 

de şooo lei şi la cheltueli, de 

2800 lei, 

Căi de comunicaţie: șoseaua 

judeţeană TYulcea-Mahmudia pe 

la N.; drumuri comunale, cari 

duc la Tulcea, Agi-Ghiol, Moru- 

Ghiol și Sari-Nasuf. 

Sari-Ghiol, sas, în jud. Constanţa, 

pl. Mangalia, căt. de reședință 

al com. Sari-Ghiol, așezat pe 

ambele maluri ale văii Mangalia 

și Sari-Ghiol-Ceair, la întîlnirea 

lor, în partea de V. a comunei, 

şi închis de dealurile Sari-Ghiol, 

Hagilar şi Casimcea. 

Are o întindere de 1508 hect., 

din care 69 hect. ocupate de 

vatra și grădinele satului, cu o 

populație de 122 familii, sa 

515 suflete. 

Sari-Ghiol, sas, în jud. Tulcea, 

pl. Istrului, căt. com. Beidaut; 

așezat în partea centrală a plăşii 

şi cea de V. a comunei, la 6 

kil. spre V. de reședință, pe 

ambele maluri ale piriului Sari- 

Ghiol (care ia mal la vale nu- 

mele de Rimnic-Dere). Are o 

populaţie, în maioritate bulgă- 

rească, de 37 familii, sai 315 

suflete. 
In apropiere, se află şi un lac 

(ghiol), al cărui fund, format de 

pămînt lutos, îi dă o culoare 

galbenă. 
Prin sat trece drumul comu- 

nal Rimnic-Beidaut, 

Sari-Ghiol, sa, în jud. Tulcea, 

pl-Fulcea, cătunul de reședință 

al com. Sari-Ghiol, aşezat în par- 

tea de mijloc a plășii şi cea de
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N. a comunei, pe ambele maluri 
ale văii Sari-Ghiol. Are o întin- 
dere de 160 hect., cu o popu- 

„lație de 225 familii, sau 1073 
suflete; o școală mixtă și o bi- 
serică, deservită de 2 preoți, 1 
diacon și 1 cîntăreţ. 

Sari-Ghiol, zea/, în jud. Cons- 
tanţa, pl. Mangalia, pe terito- 
riul comunelor” Chiragi şi Sari- 
Ghiol; face parte din culmea 
Ilanlic, din care se desface, a- 

vind o direcțiune de la S.E. 

spre N.-V.; se întinde prin par- 

tea de S. a plășii, cea de E. 

a com. Chiragi și cea de V.a 

com. Sari-Ghiol, printre valea 

- Mangaliei, și văile Acargea, Hoş- 
cadiul, Papucci și Hagilar; lasă 
spre V. dealul Chiragi; de na- 
tură stîncoasă, face malul drept 
al văilor de mai sus să fie înalt 
şi stincos; se ridică pănă la 

107 m. înălțime; este acoperit 
cu fineţe şi semănături, 

Sari-Ghiol, gea/, în jud. Tulcea, 

pl. Istrului, pe teritoriul com. 
rur. Beidaut şi anume pe acela 

- al cătunului său Sari-Ghiol; se 

desface din dealul Caragea-Pu- 
nar; se îndreaptă spre E., în 

formă de semi-cerc, într'o direc- 

ție generală de la N.-V. spre 
S.-E., brăzdînd partea centrală 

a plășii și de V. a comunei; 

lasă spre E. dealul Peclic; este 

tăiat de drumul comunal Sari- 

Ghiol-Beidaut ; e de natură hu- 

moasă, acoperit cu livezi și se- 

mănături. 

Sari-Ghiol, 7477 de deal, în jud. 

Tulcea, pl. Istrului, pe terito- 

riul com. rur. Beidaut, și anuure 

pe acela al cătunului săi Sari- 

Ghiol; este virful culminant al 

dealului Sari-Ghiol; are o înăl- 

țime de 273 m., punct trigono- 

metric de observaţie de rangul 

I-ii, situat în partea centrală a   
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plășii și de V. a comunei; din 

poalele E. ale lui pleacă valea 
Gogea-Dere; e acoperit cu ver- 

deață; domină satul Sari-Ghiol, 

valea Gogea-Dere și drumurile 
comunale Cail-Dere—Sari-Ghiol 

şi Beidaut —Sari-Ghiol. 

Sari-Ghiol, pîrîz, în jud. Tulcea, 
pl. Istrului, pe teritoriul com. 
rur, Beidaut și Tocsoff;, izvo- 
rește din poalele de S. ale dea- 
lului Sari-Ghiol, trece prin satul 
Sari-Ghiol, se îndreaptă spre $., 
într'o direcție generală de la N.-E. 
spre S.-V., brăzdind partea cen- 
trală a plășii, pe cea de V. a 
com. Beidaut şi cea de N, a 

com. Tocsoff; curge pe la poa- 
lele dealului Rîmnic-Bair, trece 
prin satul Culelia, taie drumul co- 
munal Beidaut-Rîmnic, și, după 
10 kil. de curs, se varsă în pi- 
riul Rîmnic-Dere, pe stînga, lingă 
satul Rîmnicul. 

Sari-Ghiol, vafe, în jud. şi pl. 
Tulcea, pe teritoriul comunelor 
rurale Malcoci și Sari-Ghiol; iese 

din poalele estice ale Dealului 
Mare; se îndreaptă spre S., într'o 

direcție generală de la N.-V. 
spre S.-E., brăzdind partea cen- 
trală a plășii și a comunei Sari- 
Ghiol, și pe cea sudică a co- 
munei Malcoci; trece prin sa- 

tele Sari-Ghiol; se deschide în 

balta Calica; mai poartă nu- 
mele şi de Valea-Nucarilor; pe 
această vale merge drumul co- 
munal Malcoci — Sari-Ghiol. 

Sari-lurt, saz, în jud. Tulcea, 

pl. Istrului, com. Casap-Chioi; 

aşezat în partea de S.-E. a plășii 

și cea vestică a comunei, pe 

ambele maluri ale pirtului Casap- 

Chioi, numit pe aci și Rîpa Sari- 
Iurt, la 6 kil. spre Vest de 
cătunul de reședință. Are o în- 
tindere de 5300 hect., din care 

"50 hect. ocupate de vatra sa-   
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tului, cu o populaţie de 115 fa- 

milil, sai 527 de suflete. 

Are o biserică, cu hramul Sf. 

Dumitru și o şcoală. 

A a Sari-lurt, pîrîă, în jud. Tulcea, 

pl. Istrului, pe teritoriul com. 

tur. Casap-Chioi, și anume pe 

acela al cătunului săi Sari-lurt; 

izvoreşte din poalele nordice 
ale dealului Haidin ; se îndreap- 

tă spre E, pe lingă Dealul- 
Mormintelor, trece prin satul 

Sari-lurt, apoi prin Casap-Chioi, 
„unde mai poartă şi numele de 

pîriul Casap-Chioi, şi se varsă, 
după 8 kil. de curs, în iezerul 

Goloviţa-Mică; malurile sale sunt 
înalte și ripoase; pe valea lui mer- 

ge un drum comunal Ivan.Ce- 

șure — Sari-lurt — Casap-Chioi. 

Sari-Meşelic, dea/, în jud. Tul- 
cea, pl. Istrului, pe teritoriul 

com. Ciamurli-d.-s. şi anume pe 
al căt. săi Eschi-Baba; se des- 

face din dealul Dolojanul ; se în- 

tinde spre S$., într'o direcţie de 

la N.-E. spre S..V., printre pt- 
„riul Beidaut şi valea Calaigi, 

brăzdind partea de N. a pl. și 

de V. a com.; satul Eschi-Baba, 

este așezat la poalele sale de N.; 
este tăiat de drumul comunal 

Eschi-Baba—Beidaut; e acoperit 
cu pășuni și fineţe. 

Sari-Nasuf, con. rur., în jud. şi 

pl. Tulcea, așezată în parte de 

E. a jud., la 35 kil. spre S-E. 

de orașul Tulcea, capitala dis- 

trictului, și în partea de S. a 

pl., la 8 kil. spre S. de orășe.- 
lul Mahmudia, reședința pl. 

Se mărginește la N. cu com. 

urb. Mahmudia, la V. și N.-V. 

cu com. Beș-Tepe, la N. cu la: 
cul Razim și la E, cu com. 

Moru-Ghiol. 

Dealurile care brăzdează com. 

sunt: dealul Beş-Tepe,.la V,, a- 

vind cariere de piatră; dealul Ca-
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racile, pietros, la V.; dealul! 

Cara-Bair, la E. Movile se gă- 

sesc în diferite: părți ale com.; 

ele sunt artificiale. 

Lacuri: Razimul, la N., pro- 

„duce chefal, cambul, calcan (ve- 

nitul e al statului); Lacul: Sărat, 
la E. 

Cătunele, care compun com., 

sunt: Sari-Nasuf, căt. de reşe- 

dință, așezat la mijlocul com,, 

lingă lacul 'Razimul; Bei-Bugeac 

(Cotul-Beiului), la 5 kil. spre E, 

de căt. de reşedinţă; Caraibil, 

la. 212 kil. spre N-V. de căt, 

Sari-Nasuf. 

“Intinderea com. este de 2614 

hect., din care 235 hect., ocupate 
de vetrele celor 3 sate, 1745 

hect. ale locuitorilor și 1734 hect. 

ale statului, cu .o populaţiune 

de Romini, Tătari și Bulgari, 

"de 274 familii, sai go3 suflete, 

Are 3 școli, una romînă fon- 

„dată de locuitori, frecuentată 

de 56 elevi și 2 mahomedane; 

o biserică ortodoxă, fondată cam 

pe la 1847,-de locuitori, deser- 

vită de un preot şi 2 cîntăreţi. 

“ Locuitorii posedă: 140 plu- 

guri, 2" mașini de vinturat și 

una de: bătut porumbul; 580 

“boi, 788 vaci, 256 cai şi iepe, 

6504..0i și berbeci; 15 mori de 

vînt, 2 lemnării, 

Comerciul este destul de ac- 
tiv; se transportă vite, lină și 

cereale, și se împortă coloniale 

şi băuturi spirtoase. A 

"Budgetul:com.:e la venituri 

de 3810 lei și la cheltueli, de 
- 3803 lei, . 

: Căi de 'comunicaţie sunt dru- 

murile comunale ce duc la com. 

vecine: Mahmudia, Bei-Bugeac, 

. Moru-Ghiol, Beș-Tepe și Tulcea. 

" Comuna s'a fundat la 1864 
de Rominii și Bulgarii, veniţi 

din satele Visterna (pl. Babadag) 

şi Beidaut (pl. Istrului), ce aii 

“plecat. din pricina' lipsei :de pă- 
mînt pentru agricultură.   
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Sari-Nasuf, sas, în jud. și pl. 

Tulcea, căt. de reședință al com. 

Sari-Nasuf, așezat în partea de 

S. a plăşei şi în cea centrală a 

com., pe malul de N. al lacului 

Razimul. Se mărgineşte la N, 

cu com. urb. Mahmudia; la V,, 

cu com. Beș-Tepe și Sari-Chioi; 

la S,., cu lacul Razimul şi la E, 

cu căt. Bei-Bugeac. 

Are o întindere de 1700 hect., 

din care 82 hect. ocupate de 

vatra satului; 687 hect. ale lo- 

cuitorilor și 850 hect. ale sta- 

tului, cu o populaţie compusă 

din Romini și Bulgari, de 76 

familii, sai 413 suflete. 

Are o biserică, deservită de 

1 preot şi 1 cintăreț; '3 școli, 

din care 1 romină și 2 maho- 

medane, 

Sari-Tepe, dea/, jud. Tulcea, în 

partea de N. a plășei Babadag 

și cea de S.-E. a com. Nalbant, 

prelungire de S.-E. a dealului 

Cilicului ;. se întinde pe lingă 

piriul Alceac-Punar; este tăiat 

de drumul comunal Nalbant: 

Hagilar; are un virf de 79 m;; 

este acoperit cu fineţe și livezi, 

Sarica, cea mai însemnată fod. 
gorie din jud. Tulcea și din 

Dobrogea întreagă, așezată pe 

poalele de N. ale dealului Te- 

lița, în pl. Isaccea, pe teritoriul 

com. Teliţa şi Nicoliţel; pro- 

prietari sunt mulţi, atît din cele 

două comune cit şi din orașul 

Tulcea; produce vin excelent; 

are o întindere de peste 400 

hect. 

Sariî-Meşea-Bair, Zea/, în jud. 

Constanţa, pl. Silistra-Nouă, pe 

teritoriul com. rur. Almaliul; 

se desface din dealul Ieral-Cea- 

Bair; se întinde spre S., avind 

o direcţiune generală de la N.-V. 

spre S.-E., de la movila Gabro- 

- viţa, de unde se desface, prin- 

“partea de V. a pl. 
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tre afluenții piriului Almaliul și 

anume printre Saguda - Ceair, 

Sari-Meșea-Ceair şi piriul Pam- 

pur-Ghiolgic-Ceair; pe muchia 

Îui merge puţin şi hotarul Do- 

„__brogei spre Bulgaria; este în- 

tretăiat de drumul judeţean Al- 

maliul—Ese-Chioi; are o înăl- 

țime de 105 m. şi este acoperit 

cu semănături, finețe și puţini 

arbori. 

Sarî-Meşea-Bair, gea/, în jud. 

Constanţa, pl. Silistra-Nouă, pe 

“teritoriul com. rur. Almaliul; se 

desface din cel precedent, de 

lingă movila Gabroviţa; se în- 

tinde spre E.; într'o direcţiune 

generală de ia S.-V. spre N.E., 

printre piriul Almaliul și aflu- 

entul -săi valea Iaguda- Ceair, 

brăzdind partea de V. a pl. și 

a coin.; ramificaţiile sale de N. 

fac ca malul pîrijului Almaliul să 

fie înalt și ripos; e acoperit cu 
vii, cu semănături și pășuni; 

are 102 m. înălțime; e tăiat de 

drumul' comunal Almaliul—Ese- 

 Chioi. ă 

“Sari- -Meşea-Bair, graf, în jud. 

- Constanţa, pl. Silistra-Nouă, pe 

teritoriul com. rur. Almaliul; se 

"desface din dealul Sarî-Meşea- 

Bair, mai sus puțin de începutul 

: văii Taguda-Ceair; se îndreaptă 
„+ spre E., într'o direcție generală 

de la S..V. spre NE, brăzdind 

și cea de 

S..E, a com.; printre văile Ia- 

guda-Ceair şi Sari-Meșea-Ceair, 

afluente ale piriului Almaliul; 

este acoperit cu semănături și 

: “pășuni; e tăiat de drumul comu- 

: nal Almaliul —Ese-Chioi. 

Sari. Meşea- „Ceair, vale, în jud. 

Constanţa, pl. Silistra-Nouă, pe 

teritoriul: com. rur.-Almaliul ; se 

„desface din dealul cu același 

nume, de lingă pichetul No. 7, 

*de la hotarul spre Dobrogea
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bulgărească ; se îndreaptă spre 
E., într'o direcțiune generală de 

: la S.V. spre. N-E., brăzdînd 
partea de V. a pl. şi cea de S.a 
com., taie drumul judeţean Al- 

maliul—Ese-Chioi şi după o lun- 

gime de 5 kil., se deschide în 
valea piriului Almaliul, numită 
Beilic-Ceair, ceva mai: sus de 

- confluenţa lui cu piriul Ghiolgic- 
Pampur-Ceair. i 

Saroșul saii Saroşa, punte, pl. 
Trotușul,- com. Tirgul-Trotușul, 

din culmea Oituzului. 

Sarp - Orman, pădure, în jud. 

Constanţa, pl. Silistra-Nouă, pe 

teritoriul bulgăresc, al com. rur. 
Regep-Cuiusu, situată în partea 
meridională a .plăşei şi cea de 

V. a com., pe.ramificaţiile orien- 

tale ale dealului Uzun-Bair, în- 

tre văile Carăclic-Coresi şi Sar- 

pul-Orinan-Ceair. Are o întin- 
dere de 110 hect. și, ca esență 

principală, carpenul. -Pe: lîngă 

dinsa și anume în partea de S,, 

trece un drum comunal ce duce 
de la Regep-Cuiusu la Crenova, 
în Bulgaria. 

Sarp - Orman - Ceair, za/e, . în 
jud. Constanţa, pl. Silistra-Nouă, 

pe teritoriul bulgăresc al com. 

.rur. Regep-Cniusul; se. desface 
din poalele de N. ale dealului 

Uzun : Bair,. se îndreaptă mai 

întiiii spre E, apoi spre S., avînd 

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

S. a plăşei și cea de V.a com.; 

"se întinde printre dealurile U- 

zun-Bair și Caralic-Coresi la V., 

Cara-Peretlic şi Aivalic-Bair la 

E.; după 6 kil; de drum: se 
deschide în valea Regep-Cuiusu- 

 Ceair, „pe stinga, ceva mai sus 

de satul Regep-Cuiusu. 

Sarpali-Orman, pădure, în jud. 

Constanţa, pl. Silistra-Nouă, pe   

319 

teritoriul com. rur. Dobromirul 

şi anume pe acela al căt. să 
Techi-Deresi, întinzîndu-se pe 

la E. satului, din valea Teres- 

condu-Ceair și pănă la dealul 
Uzuu-Bair. Are o suprafață de 

250 hect., coprinzind tot felul 
de arbori, mai ales ulmi şi fagă. 

E situată la S. plășei și la S.-E; 
comunei. 

Sarpul, fa/fă, în jud. Constanţa, 
pl. Medjidia, pe teritoriul com. 

- rur. Rasova și anume pe acela 
al.căt, Vlah-Chioi. Este o pre- 
lungire de S. a bălții Vederoasa, 

: cuprinsă între dealurile Polucci 
la S., ale cărui pădurici îi aco- 

peră pe ici pe colo malurile şi 

dealul Diuc, la N. care îi face 

malul inalt, rîpos și acoperit cu 

tufișuri. Este acoperită pe toată 
întinderea cu stuf. Intr'însa se 
deschide valea Tiutiuluc-Ceair la 
V. și Polucci-Ceair (sai Urluia), 

la S..E. 

Sarului (Dealul-), zea/, nelocuit, 

între rîurile Oltețul și Oltul, şi 

intre com Bechet şi Beica, jud. 

Romanați. Se întinde puţin şi 

în jud. Vilcea. Are direcția N.- 

S.-E., terminîndu-se la com. Bră- 

nețul. Are 187",76 altitudine 

d'asupra nivelului Mării și este 

acoperit de întinsa pădure Mirila. 
-- Ambele sale coaste, înclinate în 

mod egal, aii o mare importanță 

militară, servind ca poziţiuni de 

post-gardă, cind o armată s'ar 

retrage .silită spre Slatina. Este 
situat la 10 kil. spre E. de Balş. 

Linia ferată Slatina-Craiova îl 

înconjură pe la S., iar șoseaua 

Slatina-Craiova îl trece. pe la 
mijloc. 

Sasa, sa/, în jud. Roman, pl. Fun- 

- dul; com. Poiana-lui-lurașcu, pe 

malul sting al piriului Sasa și 
spre E. de satul Poiana-lui-Iu- 

rașcu, locuit numai de țigani. 

Sasca, co. 

  

" “SASCA 

Dintr'un document dela Alex. 

Lăpuşneanu Vodă, dat din Huşi, 

la 4 Aprilie 1552, se vede că 
pe atunci aici nu era sat ci nu- 

- mai simplu o poiană, că această 
poiană împreună cu un sat a- 
nume Bălănești, pe rîul Birladul, 
le.moșteneşte Alexandru Lăpuş- 
neanu Vodă de la Postelnicul 
Hrălor, care murise fâră moş- 

tenitori și le vinde în urmă Stol- 

nicului "Toader. 'Bolea cu 1200 

zloți tătărești, care bani îi dis. 

tribui apoi pe la principalele 
mănăstiri, pentru sufletul răpo- 
satului. («Arh. It, > t I pag. 

125). 

Sasa, piriă, jud. Roman, ce curge 

prin pl. Fundul, com. Poiana- 
lui-lurașcu, Izvoreşte din sus de 

satul Negușeni, curge -prin satul 

Negușeni, printre satele .Căuţi- 
șeni şi Negri de o parte și Po. 

iana-lui-luraşcu de alta și se 

varsă în riul Siretul,: pe stînga, 

mai spre V. de-satul Migla. 

7ur.,: jud. Suceava, 

situată cam în. centrul plășei 
Moldova-d.-s., la V. și la ro ki]. 

de Fălticeni; Se. mărginește la 
E. cu com. Baia și Rădășeni, la 

S.-V. cu com. Baia şi Mălini şi 
la N. cu com. Mălini și Bră- 

dățelul. Forma-i teritorială este 

aceia a unui poligon neregulat 

înclinat ' spre “albia Moldovei, 
care îl străbate de la N.-V. spre 

SE. Se compune. din satele 
Sasca-Mică, Sasca-Mare, Bogata 

- şi Păiseni, cu reședința în Sasca- 
Mică, 

Are o populaţie de 494 fa- 

milii, saii 1743 suflete ; 4 biserici, 

deservite de 2 preoți și .4 ciîn- 

tăreţi, o școală mixtă, condusă 
de un învățător. 

Budgetul comunei e la venituri 

„ de 4460 lei și la cheltueli, de 

4382,50 lei. | 

E udată de rtul Moldova şi de
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piraiele Șinca, Sasca şi Bogata, 

cu afluenții lor. 
Două părți din teritoriul co- 

munei este muntos. 

Moșia e proprietatea Prin- 

cipesei El. G. Șutzu și are o 

întindere de 2614 fălci, din 

care 939 fâlci pădure, 1039 fălci 
cultivabile și restul prundiș și 

loc sterp. 

Improprietăriți, în 1864, sunt 

18 fruntași, 121 pălmași şi 133 

codași, stăpinind 915 fălci, 

La Păiseni este un herăstrăii 

cu un jug (gater) și 15—30 
pînze. Ciţi-va dintre locuitori 

se ocupă cu stupăritul, iar cei 
din Bogata cu fabricarea doni- 
țelor de brad. 

Munţii şi dealurile comunei 

sunt acoperite cu păduri de 

brad, puțin fag, plop, mesteacăn 

și finețuri. Prin păduri se a- 
dăpostesc tot felul de vînaturi, 

iar în Moldova şi prin pîrae se 

găsesc : păstrăvi, clean, mreană, 

zglavoci, etc. 

Locuri mai însemnate în co- 

mună sunt:  Movila-Bortoasă, 

zisă și Săpată şi Bogata. | 

In 1803, «Sasca, Visternicului 

Sandul Sturdza, avea 68 liuzi, 

plătind 936 lei bir anual, ocupin- 
du-se cu lucrul pămîntului și 

făcutul draniţei», (cUric.», vol. 
VII.) 

Sasca-Mare, saz, pe moșia și în 

com. Sasca, jud. Suceava. Par- 

tea S..I. a satului se numește 

Șinca. 

E cel mai vechiii sat din 

comună. (Satul exista pe timpul 

descălicării. V. Baia. Xenopol 

A. D., «Ist. Rom.>), 
E așezat pe țărmul drept al 

Moldovei, între piraele Șinca 
și Meluşoaia, 

Are o populație de 471 su- 

flete; o biserică, cu hramul Sf. 

Voevozi, deservită de un preot 

şi 2 cintăreţi.   
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Vatra satului ocupă 80 fălci. 
Improprietăriți în 1864 sunt 3 

fruntași, 34 pălmași şi 50 co- 

dași, stăpinind 277!/: fălci. 

Drumuri principale sunt: la 

Sasca-Mică (peste Moldova) 2 

lil., la Mălini, 4 kil. 

Sasca-Mare, ziriz, jud. Suceava, 
izvorește de sub Cămeșoiul, 

și după ce a udat comuna cu 

acelâşi nume pe o întindere de 

12 kil,, se varsă în Moldova. 

Are de tributari din dreapta: 

Săscuţa - lui- Nicorici,  Săscuța- 

Mică, Poiana, Măcieșul și Pi- 

riul - Negru; iar din stinga: 

Scursura-din-Hleii, Pirtul-V oiu- 

jilor, Ciungii, Piriul-Costorovei, 

Piriul-Moroşencei, Borozan, Pi- 

rîul-Cîmpulungeanului, Piriul-Va- 

dului, Ploștinul și Piriul-Tul- 

bure. ” 

Sasca-Mică sau Ruşi, sa, jud. 

Suceava, pe moșia și în comuna 

cu același nume. 

E așezat pe țărmul sting al 

Moldovei. : 
Vatra satului ocupă 13 !/2 fălci, 

cu o populație de 403 suflete. 

Are o biserică, cu hramul 

Sf. Alexandru, zidită de Al. 

Sturdza în 1847, deservită de 

un preot și 2 cintăreți; o școală 
mixtă, reînființată în 1887, con- 

dusă de 1 învățător și frecuen- 

tată de 35 copii. 

Improprietăriţi în 1864 sunt 

3 fruntași, 36 pălmași și 20 co- 

dași, stăpinind 210!/2 fălci. 

Drumuri principale sunt: la 

Lămășeni (615 m.), la Baia (4 

kil), la Mălini (7 kil.) și la 

Cornul-Luncei (4 kil.). 

Sascut, com. rur., în jud. Putna, 

pl. Răcăciuni, situată pe valea 
piîriului ce trece prin sat și se 

duce în şesul Siretului, la 13 

kil. de sub-prefectura plășei şi 

la 57 kil. de capitala județului.   

SASCUT 

Este udată de piraiele: Con- 

țeşti, Bălcuţa și Fintinele. 

Se compune din cătunele: 
Bălcuţa, Conţești, Fabrica Za- 

harină, Fintinele, Sascut, (unde 

e și primăria comunei) Schi- 

neni şi Valea-Nacului, cu o po- 

pulaţie de 2414 suflete. 
Are o biserică parohială, cu 

hramul Adormirea, în căt. Sas- 

cut şi 2 filiale, din care, una, 

cu hramul Sf-ţii Impărați, în 

Conţeşti şi cea-l'altă, cu hramul 

Sf. Nicolae, în căt. Sascut; o 

şcoală mixtă, frecuentată de 

109 copii (1899—900). 
Budgetul com. e la venituri 

de 11255 lei 87 bani, iar la 

cheltueli, de 11217 lei, 7 bani, 

Locuitorii posedă: 1 mașină 

de treerat cu aburi, 1 de bă- 

tut porumb tot cu aburi, 286 

pluguri de lemn, 30 de fier, 20 

grape de fier, 1 trior; 59 caii, 

832 boi, 242 vaci, 192 porci, 

842 oi şi 28 capre; 60 stupi 

cu albine.. 

Au 156 hect, „vii. 

Sunt în Sascut: 16 comer- 

cianți, şi o fabrică de zahăr, 

cu un capital de aproape 1 mi- 

lion,: avînd mai mult de 300 

lucrători. 

Sascut, cătun, în com. cu acelaşi 

nume, pl. Răcăciuni, jud. Putna. 
Are o biserică parohială, cu 

hramul Adormirea și una filială, 

cu hramul Sf. Nicolae; o școală 

mixtă, frecuentată de 109 copii. 

Sascut, farohie, în com. cu ace- 

laș nume, pl. Răcăciuni, jud. 

Putna, avind 1 biserică paro- 

hială, cu hramul Adormirea și 

1 filială, cu hramul Sf. Nicolae 

în căt. Sascut și 1 filială, cu 

hramul Sf.ţii Împărați în căt. 

Conţeşti, 

Sascut, sfafie de dr.„d.f., jud. 

Putna, pl. Răcăciuni, com. Sas- 

.
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cut, pe linia Mărășești-Bacăii, 
pusă. în circulaţie la 13 Sept. 
1872. Se află între staţiile Ad. 
jud (13,7 kil.) și Negri (0,3 kil.). 
Inălţimea d'asupra nivelului Mă- 
rii de 122",67. Venitul acestei 
stații pe anul 1896 a fost de 
131867 lei, 74 bani. 

Sascut (Hotarul-), zâzure, - în 
întindere de 400 fălci, situată 
pe teritoriul comunei cu același 
nume, pl. Răcăciuni, jud. Putna, 

Sascuteanca, cătun, cu 160 lo- 
cuitori și 40 case, aparţinind 
com. Sascut, jud. Putna. 

Sasic-Corai, vaz, în jud, - Con- 
stanța, pl. Hirșova, pe teritoriul 
com. rur. Eni-Sarai şi anume pe 
acela al satului Terzi-Chioi, în 
partea de S.-E. a plășei şi cea 
de E. a comunei; are o: direc: 
ție generală de la N.-E. către 
S.-V.; se deschide în valea Car- 
tal cu 1 kil. mai sus de satul 
Terzi-Chioi și, după ce s'a unit 
cu valea Sasic-Culac. Este tă. 
iată de drumul comunal Terzi- 
Chioi-Cartal-Sercuș și străbătută 
de drumul comunal Terzi- Chioi- 
Curudjea. 

Sasic-Culac, vaze, în jud. Cons- 
tanţa, pl. Hirşova, pe teritoriul 
com. rur. Eni-Sarai şi anume pe 
acela al căt; saii Terzi-Chioi; 

se desface: din dealul Memen- 
deni-Tepe, îndreptindu-se spre 
$. şi avînd o direcţie de la N. 

spre $.; se uneşte' cu valea Sa- 

sic-Corai şi se deschide apoi în 

valea Cartal, puţin mai spre N. 
de satul Terzi-Chioi; este situată 

în partea de S.:E. a:plășei și 

cea de E. a comunei, avind o 

lungime de 21p kil. - 

Sasova, sa, în partea de S. a 
com. Bodești, pl. Mijlocul, jud. 

Vasluiii, situat pe coasta dea- 

65940. Jlorele Dicţionar Geografic. Vol, Y, 
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lului Sasova, ce vine în partea 
de E. a satului, fiind udat de 
piriul Rebricea. 

E așezat pe moșia Scinteia, 
pe o suprafață de 135 hect,, 
din care 100 hect. pădure, cu 
o populație de 33 familii, sai 
119 suflete, | 

Locuitorii posedă: 6 pluguri 
și IO care cu boi, 1 plug și 1 
căruţă cu cal; 88 vite mari cor- 
nute, 14 cai, 200 oi, 6 capre 

și 15 rimători. 

Sasul, saz, jud. Brăila, la E. com. 
Suţeşti, cam la 6 kil. spre E. 
de satul Suţești, pe drumul Su- 
țeşti și Movila-Miresei. Supra- 
fața vetrei: satului este de 8 
hect., cu o populaţie de 65 su- 
flete, o 

Locuitorii posedă: 38 cai, 
130 vite mari cornute, 40 rimă: 
tori şi 420 oi. 

Sasul, căt, în jud. Putna, com. 
Biliești, pl. Biliești, situat în 
cimpia Siretului, spre V. de căt. 
Biliești. | 

Are o populațiune de 37ş 
locuitori; 1 biserică, cu hramul 
Sf. Voevozi. 

Sasul (Orăţiile), punte, în ra- 
ionul comunei Rucărul, jud. 

Mușcel, proprietatea fraţilor Bu- 
nești. 

Sasului (Muntele-), ppaze, în 
jud. Buzău, com. Nehoiașul, căt. 
Gura-Siriului, ramificaţie a mun- 
telui Tehărăul. 

Saşilor (Muntele-), proprietate 
a Eforiei Spitalelor Civile din Bu- 
curești, fostă pendinte de mănăs- 
tirea Sinaia, com. Teșila, plaiul 
Peleș, jud. Prahova, care, impre- 

ună cu moşiile Munţii-Negrașul și 

Ziliştea-Trestieni, are o întindere 

de 1246 hect. (1046 hect. su- 

prafaţă împădurită și: 200 hect., 

Satis-Chioi, : sas, 

  

SATIS-CHIOL-DERE” : 

pămînt cultivabil şi fi neţe). Se 
-  arendează în total cu 8422, lei 

anual. 

"în jud. Con- 
stanța, pl. Hirşova, căt. com. 
Siriul, situat în partea centrală 
a plășei și cea de S. a comu- 
nci, la 7 kil. spre S. de căt, 
de reședință, pe ambele maluri - 
ale piriului Sarai. Are o întin- 
dere de 4265 hect., din care | 
159 hect. ocupate de vatra sa-: 

tului cu 140 case. Populaţiunea, 

compusă din Turci şi Romiîni, 

este de 116 familii, saii 670 su- 

flete, ocupîndu-se cu agricultura 
“şi creșterea vitelor. 

Satis-Chioi-Ceair, za/e, în jud. 
Constanţa, pl. Silistra-Nouă, pe 

teritoriul comunelor rurale Ghiu- 
vegea și Para-Chioi. Satis-Chioi- 

Ceair este un alt nume al văii - 

Dermen-Ceair, nume ce-l poartă 

această vale de la hotarul spre 
Bulgaria, pănă la care ho- 

tar a avut numele de Canara- 

Ceair și pănă în dreptul co- 
munei Ghiuvegea, de unde ia 

pe. cel de valea Dermen-Ceair, - 

păstrîndu-l pănă la deschiderea 
sa în balta Iortmac. Această 

vale are niște maluri înalte și aco-: : 

perite cu păduri, din care mai 
însemnată, pe dreapta, este pă- 

durea Buluc-Orman. Dealurile 
cari o mărginesc sunt: Dermen:" 
Sirt, la V.; Curp-Chioi, la'E. 
E tăiată de drumul comunal ce 
duce de la Veli- Chioi la Para- 
Chioi. 

Satis-Chioi-Dere, vale însem- 
nată în jud. Constanţa, pl. Med- 

jidia, pe teritoriul com. rur. Taş- 
Punar și anume pe acela al că- 
tunului săi Băltăgești ; ; este for- 
mată 'de valea Uzuncea, care 
vine de la'N. și se deschide 

în ea, îndreptindu-se spre S., și . 
avînd o direcție 'generală 'de la“ 

41
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N.-E.. către S.-V.; se întinde prin- 

tre dealurile, Erchesec şi Zavol-: 

Bair spre NV. şi Alac- Bair 

spre S.-E.; trece prin satui Băl- 

tăgeşti, Şi, se. continuă . Cu „Valea. 

Boazgic- -Dere; este situată în 

partea , de N. a pașei şi a. co- 

Satnoeni,. sa, 
Vezi Lişcoteanca., 

în jud. Brăila. 

Satnoeni, saț, în jud. Ialomiţa, 

pl: Borcea, pendinte de, com. 

Dichiseni, situat pe țărmul stîng 

al braţului „Bprcea,, la 1 „kil, 

spre. E. de satul Dichiseni. 

Are 9 populație "de 84 fa- 

milii și o biserică. 

Locuitorii „piesa „150, cai, 

a 

oi, şi 5, capre, 

Satul- Costii, sat, în jud. Covur: 

luiă,, pl. Siretul, com, „Fileşti, 

spre, N. de. “reședința. comu- 

: nei, la, 4 “kil “Are, o populaţie 

de 365 'suflete; o. biserică. şi. o sed irită SACA, 

Satul; Mare, Vezi. Crivina, com. 

zur. “jud, “Prahova. 

Satul- Mare, sătuc. Vezi Dobro- 

Băuţi, sat, „com. „Vârful: -Cîmpului, 

pl., Berhometele, jud. Dorohoiii. 

Satul-Mare, să/uc, Vezi Pitipăuţi, 

sat, „com. Pilipăuţi, pl. Herţa, 

juts. Dorghoiă. 
Satul-Nemţesc, câ/uu, pendințe 

de com. Cazasul, pl. Vădeni, 
jud. Brăila, situat la N. „de. com. 

dincolo , 'de _muchea " Baldove: 

„nești şi “calea. ferată Brăila- Bar- 

boși, la 7 kil. de com. Cazasul. 

Are o populaţie . de 65, sufl. 

Vite: 84, Cal, 80 bor, 200 

vaci. „Şi. .36 rimători. 

Satul-Nou, CON. TU, „jud. Con-   
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stanța, pl. Silistra-Nouă, așe- 

zată în partea de V. a jude- 

țului, lar kil. spre V. de o- 

raşul Constanţa, capitala distric- 

tului şi în cea de N. a plășei, 

la 20 ST spre N. -E. de oră- 

şelul Ostrov, reşedinţa. plășei. 

se invecineşte la S.V. cu 

Cilnia; la E., cu Oltina şi la 

S. cu Lipniţa., 
Se mărginește la N.-V. cu 

jud,. Ialomiţa, despărțindu - se 

prin Dunăre; la. E., cu „com. 

Oltina, de care. se desparte 

prin lacul Oltina; la S,, 
munele rurale Lipnița şi Cilnia, 

despărțindu se de cea d'intii 

prin, văile “Coșlugea. şi Irostie, 

de cea da. doua prin dealul 

Ghivizlicul. 
Relieful solului e puțin acci- 

dentat de culmea Coșlugea, cu 

ramificaţiunile sale .de E. şi 

N.-E, 
Dealuri principale sunt; Dea. 

lul , La-Două-Movile (140 my, 

la V.; Dealul. de. la-Cetate (125 

m.), la N.; dealul Ciatal- Orman, 

cu virful Pirjoaia (142 mlaV.; 

dealul Ghivizlicul, cu vîrful Mo- 

vila- Pirjoaia. Car m.); Coşlugea 

(138 m.), la V.; dealul Dincolo- 

de- Siliște (115 md, la N-E. 
Ele aparţin toate .culmei Coş: 

lugea şi sunt acoperite cu se- 

mănături,, „păşuni și tuferigun, 

Movila Pirjoaia (141 m.), 

S.-V., domină satul a și și 

fluviul Dunărea. 
Dunărea udă comuna la N., 

pe o distanță de 10 kil., de 

la movila Pirjoaia şi pănă în 

dreptul ostrovului : Pirlitul, în- 

tr'o direcţie de la S.-V.-V. 

spre N-E.-E.; malurile sale, în 

partea de V. sunt înalte și ri- 

poase, pe alocurea stincoase, 

iar în partea de E. sunt joase. 

Formează și cinci ostroave: Șoi- 

mul (30 hect.), Bira- Bașul (100 

hect -), Veriga, (us hect. d, Cali- 

Gheorghe (0 hect şi Pirlitul (85 

cu „co: 
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hect.), toate de formă lunguiață, 

acoperite .cu „păduri de sălcii. 

Lacul Oltina se află la. E. com,; 

are malul înalt. și stincos, din 

cauza vecinătăței dealurilor pie- 

troase. 

Văi : Pirjoaia, la V., cu odi- 

recţie de la S.E. spre N.:V., 

trecind prin satul Pirjoaia, des- 
chizindu-se în. Dunăre;, Siliştea, . 

la N., cu direcţie de la V. spre 

E., deschizindu-se în lacul OL 

tina; valea Coșlugea, cu.adia- 

centa sa, valea Iroftie la S.; 

Valea-Satului. prin, interior, .tre-.. 

cînd și prin..Satul-Noi, ambele 

deschizîndu-se în lacul. Oltina. 

Este formată din două că- 

tune: Satul-Noii, reşedinţa, așe- 

zat în partea de E. a comunei, 

pe. malul ; „de V. al. lacului OL 

tina, în Valea- -Satului, închis, şi 

dominat de dealul. Dincelo-de 

Silişte. Pirjoaia, în. partea de V. 
a comunei, la 4 kil. spre V. de 

reşedinţă, în valea Pirjoaia, la 

500 m., de malul Dunărei, în- 

chis la N. de dealul La: Două- 

Movile, la E, de. Ciatal. Orman 

și la S.-V. de dealul „Coșlugea 

cu, „movila Pirjoaia. 
Suprafaţa com. e de. 3162 

hect., din care 26 hect. ocu- 

pate de vetrele satelor, cu o 

populaţie de 808 suflete. , 

Are 2 biserici, una în căt, 

Satul-Noii, cu. hramul Inălțarea 

Domnului și cea-l'altă. în căt. 

Pirjoaia, cu hramul S- ţi Apos- 

toli, deservite „de 2 preoţi, 2 

dascăli și 2 cîntăreți; 1 şcoală 

„mixtă, frecuentată de, 77 copii 

(1899—900). | 
Locuitorii posedă: 78 plu., 

guri, 134 care şi căruțe, 2 ma- 

şini de secerat. | 

- Budgetul com. e la venituri 

de 3545 lei și la cheltueli,. de, 

"2095 ler. 
Căi de comunicaţie sunt, 

numai drumurile comunale ce 

unesc cătunele . între ele și cu
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„satele .:apropiate: Lipnița, Cil- 
“nia, Oltina, :etc. | 

-Satul-Noii, com.- rur., aşezată în 
partea de .V.::a jud. Tulcea, şi 
în cea de S.-V.-a plășei: Măci- 

nul, pe pîriul Cerna. 
“Se: mărginește. la. :N.. cu:com. 

-Turcoaia ; la E., cu com: Cerna; 

“la: V.,. cur'com.! Picineaga și la 
“S., cu comunele Coium-Punar și 
Cirjelar. 

“Relieful :solului e: accidentat 
de. dealurile: Cale-Bair,:45 :m., 

la: E.; Hasan-Bair,. 112::m., la 

S..E.,:acoperite cu fineţe. și: se- 

mănături, 

“Movile sunt multe; artificiale. 

“Ape:-Valea Ai-Ormanului sai 
: Picineaga, la: S. și afluentul: său 

Valea-Cernei, pe la N., trecînd 

și- prin: sat.“ Valea: Jaila :.o “udă 

la E. 

“E *formată dintr'un singur că- 

tun, : Satul-Noii, așezat. pe:-am- 

bele “maluri-al pîriului. Cerna și 

la: poalele 'dealului Cale:Bair. 
Întinderea. com. este de 1700 

„hect,,-din' care 120! hect. ocu- 
"pate de vatra satului, 1180 hect, 

aparținînd : locuitorilor : şi : şoo 

hect. ale statului, cu -0:popu- 
laţie în maioritate rusă, de 181, 

“familii, saii 044: suflete, 
Veniturile com. sunt 'de 1808 

lei, iar cheltuelile, de 1756 lei. 

- Drumuri: Calea județeană Mă- 
": cîn-Ostrov;: căi comunale la Pi- 

"cineaga,. Cerna, Cîrjelar. şi: Co- 
“ium-Punar, | 

Are o .biserică, . cu 'hramul 

: Naşterea Maicii Domnului, zidită 
:de locuitori, deservită de 1 preot 

și 1 -cîntăreț; o:'școală : mixtă, 
frecuentată de 62 elevi (1899— 
'1900), 

“:Satul-Noi, com. “rur., în jud. 

Tulcea,! pl. : Sulina, situată în 

partea de E.:a.jud,, la 40 kil. 
- spre “N.-E.: de: orașul”: Tulcea, 

capitala districtului, şi în partea   

893 

:de:E.: arplăşei,'la 12 kil. spre 

N.-V. de orășelul Sulina, : reşe- 

dința plășei. 

Se 'mărgineşte la: N.:cu:com. 
:Tur. Sfiştofea ;-la 'V., cu -com. 

-urb. Chilia-Vechie. și.la S., cu 

“com.:urb. Sulina și com.. rur, 

„Cara-Orman. 

+ Relieful pămîntului” este ; ne- 
' însemnat; pămîntul, jos, acoperit 

: de ape, gîrle, bălți şi- stuf; ică 

“şi „colo +se ridică așa. numitele 

“grinduri,runele':nisipoase, altele! 
productive, ca grindurile: Satul-: 

„-Noă,. Letea, Sulina,: Cherhanviu-. 
lui, Grindul-cu-Părul, : Grindul-. 

cu-Arini,: Chiserul, Chirilă, Vi- 

„ soca-Hreda, “Hasmacul, Părului, 

- Grindul-lui-David; înălțimea. lor 
variază între 2—y: metri. 

Brațul-Sulina udă com. la S.; 

"-gîrla. Sulimanca, .la:N.-V. Bălţi 
"sunt: numeroase și: mari ; 'prin- 

“cipalele - sunt: : Marița, ..de.-200 

„hect., : Babina : (180 : hect.) la 

:N.-V.; Bodaproste (150hect.) la 

-V,;Velichi-Merhei (250 hect.), 

- Malul-Merhei (100 hect.)..la N.; 

; Dovinca (120 'hect.). și Răducu- 
lui (150 -hect.), la: S. 

E formată din două cătune: 
* Satul-Noii, + reședința, '-la +E. - şi 

Letea, la 2 kil.: spre' V. i 

latinderea: com.-:e de 1000. 

“hect., 'din- care 150. hect.:ocu: 

>pate: de. vatra; satelor: și :850 
hect. pămînt, solid,: al statului, 

- cu:0 populaţie -în. maioritate 
-compusă''din-:Ruși, :de- 250 fa- 
“miliă, «Sati : 1100 suflete, 

: Are: două școale:: mixte, fre- 

» cuentate de 66 elevi (1899 - 900); 

“o biserică ortodoxă, cu hramul 

Nașterea Maicii Domnului, fon- 
:dată:în: 1821 de:un':monah; 5 

circiumi, 

Budgetul com. e la venituri 

:de. 4100 lei și :la:'cheltueli;:de 

"3041. lei, 

- Căile de comunicație sunt niște 
:. drumuri : naturale: ce: locuitorii 

"le-ai. făcut prin stuf, la lacurile   

* SATUL:NOU 

„cu: pește: şi. din. care unele. duc 

la Sfiștofea, Periprava, Letea şi 

. Sulina. 

„Comuna s'a întemeiat Ja 1860 

„de.către monahul Sebastian şi 

un locuitor, Pocaca. 

Pe.terit. com. .s'a făcutiatacul 

armatelor aliate contra : Rusiei 

- în războiul. Crimeei. In războiul 

; de la 1877+un escadron; de..Ca- 

„zaci și-aii. făcut. lagărul.„aci, de 

unde _ati : atacat, şi iaii zcucerit 

“Sulina de.,ila Turci. 

„Satul-Noii,- comp. rur.,.în, partea 

ide: N.:a jud.:și sas:pl. : Tulcea, 

*pe.malul stîng:al brațului. Chilia, 
în fața .Izmailului.: 

„Se: mărginește la N.::și V. cu 
: Basarabia, despărțită -prin ; Du- 

-năre, la -S. cu. orașul: Tulcea și - | 

la E. cu orașul Chilia-Vechie. 

E așezată într'o regiune cîm- 

* peană-băltoasă; pămîntul: e,șes 

întins, acoperit.cu. stuf, lacuri și 
„girl; -pe :malul. Dunării se află 

locuri :ridicate numite grinduri, 

: acoperite- cur-păduri de: sălcil și 

“locuri -de: pășuni,  Malcoci::e o 

ridicătură-de 4-m. Grinduri sunt: 

Ciatal, Pătlăgeanca, la+V. ;.-Par. 

::dina,- Șoridul. şi Stipotul; la E. 

„Apele sunt: numeroase: . bra- 

țul Chilia, o udă la V. şi N.; 

braţul' Tulcea, -:]a :S. ; --gîrlele: 

:. Ciatal, Pătlăgeanca, la V.;:Şon- 

« da, Iacob-Suhat și Pardina,:la E, 

Lacuri :: Costinul,: Costinciu- 

: cul, Pentilicul: şi ; Pentiliciucul 

la E., Honţul-Mare și. Mic, Simi- 

nocul;:prin: mijloc; -Ghido, Side- 

rul, Savca, Roșul, la V.și &;; 

«conţin toate:peşteîn:abundenţă. * 

”. Cătunele;: cari :a compun sunt 

4, toate aşezate pe malul drept 

al braţului. Chilia :+ Satul:Noii;: la 

N., reședința, în-fața Izmailului ; 

3. Ciatal-Chioi, Pătlăgeanca, la 7 și 
16.:kil. spre: S.:V.;: Pardina, la 

: 16 kil; :spre:E.:de- reșediriţă. 

“Intinderea : com, : e.-de. 5800 

hect.;:din care 180.hect;: vetrele
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“satelor, cu o populaţie ameste.- 

cată de 648'suflete. . 

Locuitorii posedă: II5 plu- 

“gură 495 cai şi iepe, 708 boi, 

642 vaci, 1900 oi, 400 porci şi 

IO asini. 

Venitul com, e de 1865 lei şi 

- cheltuelile, de 1614 lei. 
-" Comunicaţia se face pe bra- 

“tul Chilia şi pe gîrle; drum co- 

munal este acela de la Tulcea 

la Satul-Noi şi Chilia-Vechie. 

Are două biserici, una în Par- 

dina, cu hramul Sf. Maria, cu 

un preot şi un cîntăreț, fonda- 
"tă în 1860 de un Ștefan Beli- 

"bov şi cea-L'altă în Ceatal-Chioi, 

cu hramul Sf. Nicolae, fondată 

în 1870 de o văduvă Domnica 

Belcicănci, deservită de 1 preot 
“şi 1 cîntăreț; o școală de că- 

tun, 

Satul- Noi, sa, jud. Bacăi, pl. 

Siretul - d.-s., com. Buhociul, 

"situat pe șesul din stînga Sire- 

tului, Are o populație de 833: 
“suflete, în maioritate Unguri; o. |: 

şcoală mixtă; o biserică cato- 

lică, făcută în 1891 de către lo-: 

“cuitorăi; 3 circiumi. 

Vite: 15 cai, 486 vite mari 

cornute, 251 porci și 6 capre, 

: Satul-Nou, sa, jud. Bacău, pl. 

-  Bistriţa-d.-j., com. Răcăciuni, 

“ situat pe. șesul Siretului, lingă 

, pîriul Salva, mai:sus de satul 

Teiușul, la 8 kil. de satul Ră- 

căciuni (școală), 
„.„ Are o populaţie de 375 su- 

-. fete. | 

 Vite: 65 cai, 344 vite mari 

cornute, 113 porci și 47 capre. 

- Satul-Noii, saz, jud. Bacău, pl. 

"* Trotușul, com, Bogdănești, si- 

“tuat între Trotușul şi Oituzul,. 

Are o populație de 202 su- 

„. fete, toți Unguri; o biserică cato- 

lică, clădită de locuitori în 1890, | 

„deservită 'de 1 cîntăreț.   

324 

Vite: 8 cai, 

cornute și 40 porci, 

.Satul-Noiu, sa/, jud. Botoșani, 

situat lingă iazul Poienci, în par- 

tea de N.-V. a com. Poiana- |: 

Lungă, pe moşia statului Vo- 

rona. E înfiinţat la. 1886 cu noii 

împroprietăriți şi are o. supra- 

față de 132 hect., cu o populaţie 

de 24 familii, saii 103 suflete. 

Vite: 41 vite mari cornute, 

8 cai, 131 oi și 16 mascuri, 

-Satul-Noi, saţ, în jud. Constanţa, 

com. Satul-“ 

Noi, pe lacul Mirleanul. Are o. 

pl. Silistra-Nouă, 

suprafaţă de 2442 hect., și o 

populaţie de 126 familii, sai 

939 suflete, 

Satul- Noii, sat, în jud. Constanţa, 

"pl. Medjidia, cătunul com. Tor- 

toman, situat în partea centrală 

a plăşei și cea de S. a comunei, 

pe valea Geabam. Areo întindere 

de 3012 hect., din care 18 hect. 

- ocupate de vatra satului, cu o 
populaţie, în maioritate romînă, 

de 58 familii, saii 299 suflete. 

Satul-Noi, sai Seaca-Tinără, 
sat, jud. Dolj, pl. Dumbrava-d.-s., 

com. Seaca, reședința primă- 

rici, aşezat pe două dealuri: 

Dealul- Seaca şi Seaca-Tinără, 

despărțite pfintr'o vale. 

Are o populație de 1176 su- 
flete; o școală mixtă, ce func: 

ționează din 1883, frecuentată 

de 67 băeţi; o biserică de birne, 

cu hramul Sţii Impărați Con: 

stantin și Elena; 2 cîrciumi și 

I brașovenie, 

“ In sat este siliștea Seaca- Ti. 

nără, 

Satul-Noii, saz, în partea de S. 

a com. Vetrişoaia, pl. Prutul, 

jud. Fălciii, la 250 m. de satul 

de reședință Vetrişoaia, înfiin- 

ţat în 1878, cu locuitori noi în- 

156 vite mari 

SATUL-NOU 

proprietăriţi pe domeniul statu- 

lui Vetrișoaia, situat pe platoii, 

lîngă  şanțul înconjurător al 

satelor Vetrişoaia și Simineşti. 

Are o populaţie de 5 fa- 

milii, sai 26 suflete. 

.Satul-Noiu, sa, în com. Zberoaia, 

"pl. Podoleni, jud. Fălciii, spre 

V..S5. de satul Scoposeni, așezat 

în Valea-Cumpenelor, pe dome- 

niul statului Ghermănești, pe 

care s'a făcut împroprietăriri 

în 1878, pe o suprafață de 180 

hect. Are o populație de 3o 

familii, saii 141 suflete. 

Satul-Noii, saz, în partea de S. 

a satului Vicoleni, com. Berezeni, 

pl. Prutul, jud. Fălciii, așezat 

pe platoul dealului Prutul și pe 

pîriul * Satul-Noii, aproape de 

balta Berezeni. 
Suprafața teritoriului ' moșiei 

e de 2288 hect., formînd un 

trup cu moșia” Vicoleni. 

Are o populaţie de 110 fa- 

milii, sai 455 suflete. 

Locuitorii sunt împroprietăriți 

în 1878, pe domeniul statului 

“Vicoleni, cind s'a inființat și 

satul. 

Satul-Noiu, jud. Suceava. Vezi 

satul Hirtoapele. 

Satul-Noii, sa/, făcînd parte din 

com.rur. Colonești, jud. Tecuciii, 

așezat pe partea stingă a riului 

Zeletinul, la 6 kil. de reşedinţa 

comuni, spre N. 

Teritoriul satului e de 148 

hect., cu o populaţie de 170 sufi. 

Locuitorii sunt răzeși. 

Satul-Noii, sas, fâcîna parte din 
com. Cosmești, pl. Nicorești, 

jud. Tecuciii, așezat pe partea 
stingă a Siretului, la 3 kil. de 

reședința comunei. 

Are o populaţie de 229 su-   flete.
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Satul s'a: înființat cu locui- 
:torii împroprietăriți în anul 1878, 
pe moșia statului Furceni. Locui: 
torii veniţi aici aii fost din Ionă: 
şești şi Cosmești. Teritoriul sa-- 

tului este de 394 hect. 

Satul-Noi, pamirea ce se dă 
cătunului format din însurăţei 

pe moșia Statului Drăgăneşti: 
“Țigănia, jud. Teleorman, și care 

formează un corp cu căt. Atîrnaţi. 

Satul-Noi,. sas, în_jud.- și pl. 
.„ Tulcea, căt. de reședință al 

„com. Satul-Noi, așezat în par- 

tea -nordică a comunei, în fața 

orașului Izmail, din Rusia, pe 

malul drept al brațului Chilia. 

_- Areo întindere de 1560 hect.£ 

din care 22 hect. ocupate de 

vatra satului; restul, al locuito- 

rilor și al statului. | 

Populaţiunea, lipovană, e de 

118 suflete. 
Drumul comunal Tulcea-Chilia 

trece pe lingă sat. 

Satul- Noi, sal, în jud. “Tulcea, 

“pl. Babadag, cătunul comunei 

Congazul, situat în partea de N. 
a plăşei şi de S.-V.a comunei, 

pe malul stîng al piîriului Teliţa, 

la 7 kil. spre S.-V. de reşedinţă. 

Intinderea satului e de 82 hect., 

cu o populație de 63 familii, 
sau 315 suflete. 

Printrînsul trece drumul ju- 
dețean Babadag-Măcin. 

Satul-Nou, saz, în jud. Tulcea, 

pl. Sulina, căt. de reședință al 

com. Satul-Noii, așezat pe grin- 

dul cu același nume. Se mărgi- 

- nește la N. şi E. cu com, Sfiș-. 

tofca, la S$. cu orașul Sulina, la 

_V. cu căt. Letea. Are o întin- 

dere de 5500 hect., din 'care 25 

_hect. ocupate de vatra satului, 
400 hect. ale locaitorilor, restul 

de bălți și stuf, al statului, cu. 

o populaţiune compusă din Ruşi „|,   

„825 

„şi Romini, . de -120 "familii, sai 

„60 suflete. Are o biserică vechie, 
cu un cântăreţ, .şi o şcoală. 

Satul- Not, cătun, “pendinte de 

„ Neajlo- 

(Vez- com. vul, “ud, “Vlașca. » 
Rusi, lui. Asan). 

Satul- Noi, Subulivic zie a satului 

" Gura-Văii, jud. Bacăiă, pl. Bis- 

trița-d.-s,, „com. Racova, la. 31p 

kil. de:școala și primăria, din 

"satul Racova. Are 37 familii. 

Satul-Noi, altă numire a satu- 

dud Ştefăneşti, pl. Cîmpului, jud. 

Ialomiţa. ; | 

Satul-Nou, prind sait loc ridicat | 
deasupra stufului înconjurător, 

în “jud. Tulcea, pl. Sulina, pe 
teritoriul com. Satul-Noii; se în- 

" tinde între braţul Chilia și Mare; 

este acoperit cu nisip; se mai 

numeşte şi grindul Letea în par. . 

tea de V., Hasmacul în: partea 

centrală, Periprava în partea de 

N: și Sfiștofea spre E. 

Satul-Noi, grind sati loc ridicat 

„deasupra stufului înconjurător, 
. în+jud.. Tulcea, situat în ' par- 

„tea de N.-V.a pl. Tulcea şi 
cea de N. a com. rur. Satul- 

". Noii; se întinde dealungul ma- 

lului drept al braţului Chilia, în 
dreptul cotului Izmailului; are, 

180 hect. întindere, acoperite cu . 

„iarbă; pe el e așezat. Satul- 

Noi. 

Satul-Poslujnicilor, sat, în jud. 

__Roman,: ce exista în vechime. 

în marginea de S. a orașului 
- Roman. Acest sat era locuit de 

oameni, ce erai în serviciul E.-. 

piscopiei de Roman și erai sub - 
administraţia Episcopului, după . 

cum ne arată un document de 

pe.la 1751, Ianuarie 1, de la Ra-   coviţă-Vodă, Prin acest docu-. 
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„ment se vede cum că Domnul 

ordonă dregătorilor judecăto- 

reşti şi administrativi de la Ro- 

mau, să nu se amestice în afa- 

cerile acestui sat. Astăzi acest 

- sat face parte din cuprinsul ora- 
şului Roman, formînd mahalaua 

Episcopiei. 

Satul- Vechii. (Vezi Flăminzi, 
sat, com. Flăminzi, pl. Coşula, 

jud. Botoşani). . 

Satului (Capul-), căzez, al com. 
Odăile, jud. Buzăi, cu 130 lo- 

„cuitori și 33 case. 

Satului (Dealul-), zea/, ce se în- 
tinde de la N. spre E. La ca- 

pătul -săii despre E., pe ambele 

lui clinuri, e situat satul Coșești, 

com. Coșești, pl. Racova, jud. 
Vasluiii. Acest deal se mai nu- 

mește și Schelea. : 

Satului (Insula-), îus4/ă, în Du: 
năre, cu 50 pogoane pădure, ţi: | 

nînd de com. Izlazul, jud. Roma- 

„ naţi. 

Satului (Valea-), a// nume a 
fîrtului Potur sai Ciamurii, în 

- jud. Tulcea, pl. Istrului, nume 

pe care îl poartă de lingă satul 

Ciamurli-d.-s. şi pănă intră în 

| __teritoriul com. Potur,. 

Sauca, saz, în jud. Vasluiă, nu- 
mit de la piriul Sauca, ce curge 

prin mijlocul lui, situat pe coasta 
dealului Dumbrava, spre E. și 

_pe dealul Mijlocul spre V., pe 
o suprafaţă de şoo hect,, din 

care 42 'hect. vie și cu o po: 

pulație de 130 familii, sai 641 

suflete. 

- Moșia aparţine statului. 
Locuitorii posedă: 18 pluguri 

şi 36 care cu boi, un plug și 2 

căruțe cu cai; 239 vite mari cor- 

nute, 500 oi, 23 cai, 98 ri rimători; 

| 30. stupi,
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“Saucenița, sa, pe moşia cu ace- 

- laşi nume, jud. Dorohoiii; com, 

" Văculeşti, pl. Coșula. 

“Aşezările sătenilor sunt în 

mare parte bune, cu livezui şi 

grădine, iar stăpînul moșiei are 
"casă vechie făcută din lemn şi 
tencuită, cu heiurile necesare, 

mică livadă, puţină vie și gră- 
'dină de legume. 

"Are o populaţie de 656 su- 
flete; o biserică, cu hramul Ador- 

mirea Maicei Domnului, deser- 

vită de 1 preot: 1 "cîntăreț şi 

1 pălămar, 

Proprietatea ' moșiei cste a 

d-lui Vartan Pruncu. 

Sătenii împroprietăriți au: 389 
hect., 56 arii,- pămînt; iar pro- 

- prietatea: 713 hect., 23 arii, cimp 

- şi 143 hect,, 22 arii, pădure. 

“Iazuri: sunt 3,-din care unul 
“numit Arbore, în suprafață de 
3 hect. "Țibulea, pîriă, trece pe 
moşie. 

: Drumuri: calea judeţeană Do- 
'rohoiii- Loerda, şi ' calca '-Sau- 

“ceniţa-Virful-Cîmpului. 

Mușia se hotăreşte cu: Pre- 

lipca, Văculeşti, Broscăuţi şi 
- “Goroveiii. 

“Sauna, mănăstire, : de călugări, 
în jud. Tulcea, pl. Isaccea, pe 
teritoriul com. 'rur. Parcheş, si- 

” tuată în partea de N. a plășei 
şi cea de V. a comunei, la 3 

kil.- spre V. de sat, pe 'malul 
“stîng al văii Adînca, aproape de 
“vărsarea ei în balta Sauna. S'a 

- fundat în 1880—81 de călugării 
„veniți din “mănăstirea -Cilicul. 

"Sauna, fa/tă, jud. Tulcea, în par- 

tea de N. a plășii 'Isaccea și 

cea de V. a comunei Parcheş, 

lingă mănăstirea Sauna. E for- 
mată de Dunăre; comunică cu 

balta Parcheș; are o“ întindere 

de 120. hect. și conţine. pește. 

Savca, baltă, în jud. și pl. Tul- 
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cea, :pe “teritoriul com." Satul- 

Noii, și anume pe acela al căt. 

său Ciatal-Chioi, situată în partea 

de N. a plășii şi cea de V. a co- 

minei; comunică cu un braț se- 
: cundar al Chiliei, prin o "mică 

“gfîrliță, înconjurată 'cu stuf; are 

o formă aproâpe''rotundă 'și o 

întindere de 80 hect. 

"Saxan-Cairac, deaj, în jud. - Tul- 
* cea, "pl." Istrului, -pe:'tetitoriul 

: com. 'rur. Casimcea; este! mat 

“malt o prelungire: a 'dealului 

Saxancula; se întinde într'o di- 

recţie. generală: de.la''E.: spre 
V., brăzdînd partea de Si-V. a 

plășei și cea, centrală a comunei; 

la poalele sale de S..V. e așe- 

"zătă o parte din satul Casimcea ; | 
“are o' înălțime de 226 m., punct 

trigonometric, ' dominînd 'piriul 
și 'satul Casimcea) drumurile Ca- 

: simcea:Alifaci 'și Sari-Ghiol-Ca- 

* simcea, : ce “merg pe 'muchia 

“lui; este acoperit: cu livezi şi 
" izlaz, 

Saxan-Cula; dea/, în jud. Tulcea, 
pl. Istrului, pe teritoriul com. - 

: rur. Beidaut și Casimcea; se: des: 

'face: din dealul“ Sari-Ghiol, se 

întinde spre V:; în direcția N.-E.. 
"S.-V., brăzdînd partea de: V. a 

"plăşei şia com. Beidaut, şi cea de 

: Eca com. Casimcea; are un virf 

“înâltde'280 m.; dominind drumul 

- Căsimcea-Sari:Ghiol,! ce: merge 

"pe muchia lui; de: natură: stîn- 

coasă, e acoperit cu pășuni. 

Saxan-Cula, ruinele unul sat ve- 

“ chiă,'jud.! Tulcea,“la poalele de 

:N.- ale dealului Saxan-Cairac, la 

if, kil.: spre "N.-E.": de: satul 

Casimcea, aproape de:rîul Ca- 
simcea. 

“Saxoni, saţ, -făcînd “parte din 
com. rur. Prisiceni-Buturugeni, 

pl. 'Sabatrul, jud. Iifov,:la.E. de   - Buturugeni, pe- malul::drept al 
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“riului Argeș. Se întinde pe o 
- suprafață de 472 hect., cu o po- 
"pulaţie'de 361 locuitori. 

D- Dr. 'A.: Fotino are * 300 

hect. - şi! locuitorii, 172 *hect. 
Proprietârul” cultivă :-192 :hect, 

(18 izlaz, 90 pădure). Locuitorii 

cultivă tot 'terenul. 

“Are 'o biserică, 'cu hramul 

“Buna-Vestire, deservită 'de 1 

” preot: şi 1” cintăreţ; 1 moară cu 
“ aburi; r şcoală mixtă; 'frecuen.-. 

tată de 44 elevi și 3 eleve. 

” Numărul vitelor ':mari“ e de 

248 'şi al celor “mici, de' 1466. 

"Săbăoani, zor: rur., în jud. Ro- 

man," pl. Moldova, spre -N. de 

“Oraşul Roman, la 9: kil.''de el 
: și la “10: kil: de 'reședința plășei. 

Este: așezată 'pe platoul 'ce se- 

"pară  basinul . Siretului ''de al 
Moldovei, | 

-Are o: populație:'de 2462 

" locuitori, în maiotitate Unguri. 

i Este formătă dintr'un;: singur 
sat Săbăoani. Are o: biserică ca- 

tolică de zid, Formează o parohie 

* cu-satele: Pildești,l-Leicușeni și 
- Corhana. Școala, 'mixtă, a fost 

-frecueritată în 1899—900 de 115 
'copil.: 
"Sunt: 1739'vite mari cornute. 
"Se face bilciii la 29 Septembrie. 
"Budgetul' com.: e :la -'venituri 

de lei 7735 şi” la” cheltueli, de 

lei 7638. 

Este legată cu orașul Roman 
prin. şosea. 

Acest sat este cel mai mare 

“centru de: populație din!. judeţ, 
- după orașul Roman. 

> Există : din: vechime, căci un 

:* document: din: anul 1606; Maiii 

“12;-de- la: Irimia Movilă : zice 

ccă el:a: fost .făcut danie de 
-cătră “acest - Domn' mănăstirei 
- Secu împreună cu alt 'sat, Be- 

' vendeşti, Acest document: zice 

"că. acele: Sate, Săbăoani și. Be- 

rendești,. erai drepte: domnești   “şi: populate 'cu Unguri.
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Săbăoani, ppoșie a statului, în jud. 
Roman, pl. Moldova, com, Să. 
băoani,. arendată cu 21560, lei 
anual, 

Săbăreni, (Popeşti - Mănăsti- 
rei), sat, făcînd parte din com. 
rur, Popeşti- -Dragomirești, „pl. 
Znagovul, jud. Ilfov, - 'situat la 
V. de Bucureşti, între riul Ilfovz - 
țul și pădurea Riioasa, „Aci este 
reședința primăriei, . 

Are, împreună. cu Popești-Maă- 
năstirei, 1144 hect. „ŞI. o popu: 
laţie. de 832. locuitori. , 
“Statului aparțin 694 hect.. și 

locuitorilor, 4 450 hect. 
„Statul cultivă prin arendașii 
săi 250 hect. (248,.izlaz, 196 

pădure). Locuitorii cultivă tot 
terenul, afară de 40 hect. cari 
Tămîn sterpe,, . . 

Numărul „vitelor mari e de 
6or şi al,celor mici, de 1931. 

Comerciul se face de.. 2 cir: 
ciumari, 

Săbieşti, saz, jud. Dimboviţa, pl. 

Ialomiţa, com., Ghergani. 

Săcăleni, saz, în jud. Roman, pl. 
Siretul-d.-s., com. Pincești, spre 
S.-V. de. satul Pincești. și la 5 
ki]. de el. 

Are 0 populaţie de 352 lo: 
cuitori; o biserică de zid, 

De vechimea acestul. sat amin-, 

Aug. 3, prin care se spune cura, 
că Gheorghie Bircă, cu soția sa 
Ştefana din  Crăești, hărăzesc 
Episcopului loan de Roman ră- 

zășia lor din Săcăleni, cu con.-. 

diție ca Episcopul.să facă acolo 

o mănăstire, adică biserică. de 

piatră. pentru pomenirea lor și. 

a părinţilor lor. . (<Cr.. 

Melhisedec, 305). 
Rom.», 

Săcăleni (Slobozia-). Vezi Bă.-. 
neasa, saț, în jud. „Roman, pl. 

Fundul, com, Giurgeni. ,   

co
 

>
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Săcăleni, roșze, cu pădure. de 240 
hect,, a statului, în jud. Roman, 
pl. .Siretul-d.-s., com. Pinceşti, 
arendată împreună cu moșia Bu- 
da cu 5000 lej anual., 

Săcăreşti cu Balosineşti, sas, 
jud. Iaşi, format, din două. tru- 
puri: Balosinești, cu o suprafață 
de 72 .hect. și Săcărești, cu o 
suprafaţă de 49 hect,, avînd îm- 
preună o populaţie de .150 lo- 
cuitori, „Distanţa dintre aceste 
două sate este de 2250 m.. 

In satul Săcărești se, află o 

biserică delemn, care: areo vechi- 

me de 100de ani și e deservită de 

I preot şi 1 eclesiare. Locuitorii 
sunt răzeși din timpul lui Ște. 

fan-cel-Mare, după cum glăsuese 
documentele .lor.. Satul Balosi. 
neşti este întrupat i in moșia Cu- 

cuteni., 

Locuitorii. posedă: 53 vite 
mari cornute, 17 cai, 157 oi și 

15 rimători. . 

Săcăturile, sâfuc, în,. jud. Iaşi, 

pl. Stavnicul, format din cîte-va 

case, situat pe coasta din valea 

dealului Săcături. Aci e și ho., 

tarul județului despre jud. Vas- 
luiă,, 

Săcelul, com. rur., în partea de 

N. a pl. Amaradia, jud. Gorj, 

în .valea. rîului, Blahniţa și Ja S. 

com, .Șurupaţi, . formată din 3 

cătune: Coropeşti, Gurani și Să-. 

E situată parte pe loc. celul.. 

șes, parte „pe dealuri. | 

Are o suprafață de 2000 hect,,. 
din cari 400. hect. arabile, 722 
hect. fineţe, 138 hect. pădure, 
80 hect. „vii și pomet, iar. res-. 
tul de "639 hect,, izlaz şi locuri. 
neproductive. . 

Vatra satului ocupă 21 hect,, 

cu o populație de 958 suflete. 

Locuitorii sunt moșneni. Et 

posedă; 20 pluguri, 45 care cu 

boi, 2 căruțe cu cai; 512 vite.   
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mari cornute, 47 cai, 1020 oi, 

257 rîmători „și 83 capre; 30 

stupi.. 

Venitul com. e de 1160 lei, 

iar cheltuelile de 1135 lei., 

Este udată de riul Blahniţa 
ce o străbate de la N.spre $.,. 
în mare parte pe o albie de 
stînci. Peste această apă sunt 

“2 poduri de lemn. 
Comunicaţia comunei se face 

prin șoseaua vecinală și printr'o 

şoseacomunală: maiare un drum 
ordinar care o pune în legătură 

cu comunele Bobul, Maghereşti, 

Ciocadia și Șurupaţi. 
Are o școală, înființată la 

1848. și frecuentată de 59 elevi 
(1899—90); 3 biserici, una fon- 

dată 1715, a doua la 1790 și 

a treia la 1848, deservite de .3 

preoți, 4 cintăreți și 1 paracliser. 
In com. se, găsesc: 10 fîntîni, 

I joagăr, $ mori. 

Spre N..de cătunul Săcelul, 
în interiorul comunei, sunt nişte 

ape minerale, feruginoase-sulfu- 

roase și sărate și un stabiliment 

balnear; apele sunt descoperite 

în 1886; izvoarele sunt în Va- 

lea Blahniţei, între 2 dealuri ce 

aci se apropie, strimtind valea. 

Dealuri. mai însemnate în co- 

mună, sunt: “Țeapa, numit ast- 

fel de la .Vlad-Țepeș şi dealul 

Jidovul unde. se găsesc ruine de 
zid în pămînt. 

Printre aceste dealuri. curge 

riul “Blahniţa, care formează Va. 

lea-Mare, unde se află izvoarele. 
minerale. 

Săcelul, câzuu. de. reşedinţă, , la 
com. Săcelul, pl. Amaradia, jud. 

Gorj, în valea rîului Blahniţa și 
pe malul său cel stîng. 

Are o suprafață de 1400 hect., 

din care: 285 .hect..arabile, 460. 

hect. fineţe, 55 hect. vie şi po- 

met, 500 hect..izlaz, go hect.. 

pădure, şi.10 hect, vatra satului, 

cu o populație de 561 suflete.:
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Locuitorii posedă : 10 pluguri, 

25 care cu boi, 2 căruţe cu cai; 

330 vite mari cornute, 41 cai, 

635 oi, 158 rimători, 35 capre; 
14 stupi. | 

Săcelul, stajiune balneară, com. 

rur. Săcelul, satul Săcelul, jud. 

Gorj, pl. Amaradia, pe margi- | 

nea apei Blahniţa, la 25 kil. de 

orașul “Tirgul-]iului şi la zo kil. 

de staţiunea c. f. r. Cărbuneşti. 

Long. E. gr. 230.20'. Lat. N. 

450.3. | 
Apele sunt cunoscute de la 

1840, cînd proprietarul lor, un 

anume Săceleanu, a făcut băi 

și s'a vindecat de un reumatizm 

ce-l avea. 

La 1863, dr. Grossu, medicul 

primar al judeţului Gorj, comu- 

nică direcțiunei generale a Ser- 

viciului Sanitar că aceste ape 

vindecă mai multe boli şi tri: 

mise probe dintr'însele sprea fi 

analizate. 
- Dimitrie Săceleanu, cumpărind 

toate proprietăţile vecine, deve-: 

nise singurul proprietar a tuturor 

izvoarelor cu ape minerale.: El 

făcu și un mic stabiliment. 

- La 1883, s'a format. o socie- 

tate, în cap cu proprietarul, pen- 

tru a capta apele şi a face o 

stațiune balneară şi la 1884 s'a 

construit un otel; dar societatea 

s'a.disolvat în 1885, 

„La 1888, di “St. Sadoveanu 

a devenit proprietar. D-sa făcu 

un stabiliment pentru băi şi un 

salon pentru distracții; tot în 

acest an Săcelul fu declarat 

stațiune balneară de Ministerul 

de Interne, Astă-zi această sta- 

țiune e proprietatea doamnei 

Sadoveanu. 

"Apele de la Săcelul își aii le- 

genda lor. In popor este cre- 
dința că bolnavii de guşe: se 

vindecă, bind apă de izvor: în 

ziua de 6 August, Schimbarea 

la faţă. |   
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Izvoarele ies dintr'un conglo: 
merat cocenic, după cum 'arată 

d-l Grig. Ştefănescu'în Anuarul 
Biuroului Geologic. | 

Sunt mai multe izvoare din 
care 3 aii fost analizate și sunt 

situate: No.'1 și 2 pe malul stîng, 
iar No. 3 pe malul drept ala: 
pei Blahnița. Nu sunt aproape 

de loc captate. No. 1 și 2 ai 

mici basine adinci de 1 m. şi 

largi de 2—3 m., iar No. 3 are 

-un basin mai. mic. Apa izvo- 

rește din. o stincă și este foarte 

limpede. | 
Izvorul No. 1 are temp.+ 

110 C., la 130 a aerului. 

Izvorul No. 2 are temp.-+ 
160 C., la 130 a aerului. 

Izvorul No. 3 are temp.+ 

120 C., la 130 a aerului. 

Apa este limpede, cu gust să- 
rat şi mirosind a acid sulfhidric. 

Pentru un interval de ş : mi- 
nute s'a găsit: 

Izvorul No. 1==15 litru -: 

> No. 2 = ŞI > 

>» No.3=9 >»: 
Izvorul cel ce pe malul drept 

este puțin sărat, degajează hi- 
drogen sulfurat, conține mag- 

nesie şi sulfuri metalice. 

Izvorul cel de pe malul sting, 

este foarte sărat, conţine sulfure, 

iodure precum și oxid de cal- 
ciu și de magneziu. 

D- P. Poni analizînd calitativ 

apa adusă de di Grig. Ștefă- 

nescu, constată că conţine: So- 

diu (mare cantitate), Calciu, 

Magnesiu, Stronţiu, Litiu, Cloru, 

(mare cantitate), Potasiu, Acid 

sulfhidric, Acid carbonic, lod 

şi Brom. D-l Poni arată că este 

o apă minerală importantă prin 

faptul că conţine principii rari, 

ca Iod, Stronţiu și Litiu. 

Un izvor s'a numit Izvorul-Gu- 

șaților, din cauza prezenței de 

sigur a Iodurei de - sodiu, iar 

alt izvor e numit Izvorul Am- 
bulanței rurale. Mai sunt şi alte   
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izvoare, din care unul e ferugi-" 

nos, altul alcalin și altul amar, 

etc., iar în vălceaua vecină se 

află un izvor ce are hidrogen 

sulfurat în mare cantitate. 

Apele ai dat rezultate foarte 

bune, mai ales în reumatizme, 

sifilis terțiar, diferitele afecțiuni 

uterine, precum și în unele boli 

ale sistemului nervos. 

Apele se întrebuinţează în băi. 
Incălzirea apei se face într'o 

putină mare, așezată d'asupra 

unui aparat în care se încălzește 

apa dulce, înmagazinînd vapori 

de apă supra-incălziți în apa 

minerală din putină, de unde 

prin ţevi se distribue în cabi- 
nele de băi. - 

In 1897 aii fost 60 vizitatori. 

Săceni, com. rur., la extremitatea 

de. N. a pl. Tirgului, jud. Te- 

leorman, situată pe ambele părţi 
ale văii. Tinoasa. | 

Se învecinește la N. cu com. 

Ciurari, la S$. cu com. Butcu- 

lești, la E. cu com. Necșești 

din pl. Teleormanul şi la V. cu 

căt. Drăgșani al com. Drăgșenei. 
Intinderea com. cu a moșiilor 

aflate pe dînsa este cam de 1600 

hect. Proprietarii principali sunt: 

moştenitorii răposatului Gr. G. 

Păucescu, posedind aproape 500 

hect. arabile și 5 hect. pădure; 

colonelul I. Păucescu, avind 500 

hect. şi minorii defunctului Gr. 

N. Păucescu, posedind vr'o 230 

hect. | | 

Locuitori împroprietăriți sunt 

89, pe 250 hect. Sunt şi vre-o 

ciți-va moșteni, 

Teritoriul com. este întretăiat 

de vălceaua numită Păuceasca, 

de apa Tinoasa și de o ramură 

a văii numită Valea-Mică, care 

toate se împreună cu valea Ti- 

noasei, mai jos decom. Butcu- 

lești. | 

Din cauza terenului argilos 

s'a format aci mai multe lacuri:
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Lacul-Coșoteiului, Lacul-lui. -Puș- 
:că,. Lacul-Serdarului şi Lacul- 

- Porcului. La N.-V. de com., spre 
“* Valea-Burdei, este o luncă! fru- 
moasă, pentru pășunatul vite- 
lor. 

:. Are o populaţie de 732 su- 
“flete; o şcoală mixtă, .frecuen- 
“tată de: 31 elevi, înstalată în- 

i tr'un” edificii. frumos, construit 
cu ajutorul defunctului Gr. Pău- 
cescu; o biserică, deservită de 

“un preot și doi oi cintăreți; o moară 

cu aburi, . Ia 

i Vite: 551 vite mari cornute, 

125 cai, 12. măgari, 2275 "vite 

mici cornute şi 120 porci. 

Budgetul com. este la veni- 

- turi- de lei 1048, bani 91, şi la 

cheltuieli, de ei 1917, bani 15. 

Locuința proprietăţii este fru- 

moasă, în stil elvețian, 
„Ocupaţiunea locuitorilor este 

număi “agricultura ; femeile se o- 

cupă și: cu industria casnică. 
- Cai de comunicaţie : la com. 

Ciurari şi de acolo la gara Beuca, 

“spre N.; la com. “Butculeşti, la 

S.; la com. Gărdeşti,. la N.E. 

şi la căt; :Drăgșani, la V. 

Satul Săceni este din cele mai 
vechi; moștenii posedă hrisoave 

-.. diri secolele trecute, din care se 

poate vedea că aci aii avut ei 

"moșiile. şi satul lor. :In secolul 

” XVIII, satul acesta era trecut 

printre cele mai însemnate ale 
judeţului și făcea parte din pl. 

Mijlocului. 
'Imprejurul măgurei numită a- 

Morii, situată spre lunca de pe 
Burdea; -S'aii găsit” obiecte de 

"ceramică vechie, « virfuri de. să- 

seți și altele. - 

Săcueni (Saac),. fost judef al 
 -Ţărei, desfiinţat la 1844, situat 

între Carpaţi şi judeţele: Pra- 

: hova,; Ialomiţa și Buzău. Era îma- 

. 

“părţit pe la 1835 în două. pla- 
iură și trei-plăși: - - 

"- Plaiul-Teleajenul, cu reședința 

65940. Marele Dicţionar Geografic. Vol. v, 
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“în com. Văleni; plaiul Despre- 
- Buzăii,. cu reședința în Sibiciul-" 
d.-s.;'plasa Podgoria, cu reşe- 

-“dinţa în Podeni-Vechi; pl. -To- 
hani, cu. reședința în. Plavia și 
pl. Cimpul, cu reședința în Mizil. 

Ultimul ispravnic al acestui 
județ a fost. răposatul Manola- 
che. Lahovari, tatăl lui George 
şi Alexandru Em. Lahovari. (V, 

“< Vestitorul Rominescs, No. 2 

1845). Si 
Avea de capitală Bucovul și 

'ca 'orașe principale: Văleni-de- 
Munte, vestiți pentru vama cea 
mare; Slănicul, renumit pentru 
Ocnele sale şi mănăstirile :. Vă. 
leni, 'Vărbila, Izvoranul, Suzana 
şi Cheia.. . 

In acest jud. se coprindea și 
“Dealul-Mare, vestit pentru ma- 
"rea cantitate și bunătatea vinu- 
rilor sale. 

La desființare era împărțit în 
7 plăși: Cîmpul, Tohani, Cri- 

-- covul, Podgoria, Scăeni, Telea- 
-jenul- și : Despre-Buzăi, cu 170 
sate, administrative de vătași, 
Avea 4 căpitănii: a Scaunului, 

“a Starchiozi, a Mărgineanului 
- -şi a Găgenilor. Pe lingă acestea 

mai avea și o polcovnicie. 
„In tot jud. erati 187 biserici, 
afară de cele de prin orașe, 2 
mănăstiri și 11 metoace: Vă. 
leni,-.Iordăchianu, Apostolache, 
Vărbila;, Barbul, Zamfira, Bă- 
deni, Alunjșul, Tufani, Mihăilești 
şi Scheatul. ! 

Ca populație avea 10892 fa. 
milii, 

La 1 Iulie 1842, în jud. Să- 
cueni, erai .138 școli comunale, 
frecuentate de 2190 copii și una 

"grecească la “Văleni, afară de 
"şcoala 'normală din Văleni. 

Pe acel timp jud. Prahova era 
" “mai” mie de cit: Săcueni, căci 
avea numai 7132 familii și: 112 

- sate şi 3 orașe: Ploești, scaunul 

“Marca jud. era o viță cu stru- 
- guri. E : ” 
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: ispravnicilor, Filipești și. Cîm- 
: pina. 

" Acest judeţ, desfininui. -se, 
-sa dat o parte jud. Prahova, 
şi o parte jud. Buzăii. 

Săcueni, săă Secueni, CO. VU. 

în 'jud.. Bacăiă, pl. Siretul-d..s., 
situată pe dreapta pîriului Va- 
lea-Mare și pe stînga Siretului, 
Se compune din 2 cătune: Sa- 

cueni, reşedinţa .com., a plăşei 
și a judecătoriei de pace şi 
Cimpeni, cu Baloșeni, i în. vechime 

" Dumbrava, : .. 

În vechime com. purta nu- 
mele.de Cimpeni. 

Se mărginește la E. cu. com. 

" Obirșia, la N. şi. V. cu com, 

Berbenceni, la 5. cu com. Bo- 

—tești. -: e - 

Teriţoriul' com. este udat, la 

“E. de 'girla Bahnă, care “se 

“scurge în -pîriul Valea-Mare şi 
-la V. de pîriul Denchi, care se 

varsă tot în Valea-Mare. Acest 
AA din urmă piîrîi străbate com. 

de la E. -spre V. şi se varsă 
în Siretul, d'a stînga, 

Are o populaţie de 649 su- 

flete ; o școală” mixtă, în satul 

Săcueni, şcoală care a fost fre- 

cuentată în 1899—g9oo de 25 

elevi; o biserică, deservită de 

i preot și 1 'cîntăreț, 

Intinderea teritoriului . 
este de 1143. hect. 

Totalul pămînturilor de cul- 
tură este de 330 hect. ': 

Proprietari mari sunt: Ilie 

com, 

- Conduratu, C. Frunzeanu, .Gh, 

Livezeanu și Al. Lupaşcu. : 

Aci se găseşte pădurea Cîm- 

peni,' cu o întindere: de '400 

hect. isa 

Budgetul com. e la. venituri | 

"de 1973 lei, 47. bani şi la“chel- 

tueli, de 1531 lei, go bani, 

Viile. ocupă o suprafaţă de 
10,35. hect. | 

Locuitorii posedă: :53 cai, 

508 vite mari cornute, 11 capre, 
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"205 oi şi sI porci; 81 stupi. 
Teritoriul com. este străbătut 

de calea judeţeană Bacăă-Birlad 

şi de calea vecinală ce duce la 
com. Obirşia, : 

Distanţele : la Bacău, capitala 

districtului, 18 kil.; la com. O- 

bîrșia, 9 kil.; la com. Berben: 

ceni, 5 kil.; la com. Botești, 6 

Fil. 

Săcueni, com. rur., în jud. Dim- 

bovița, pl. Dealul-Dimboviţa, si- 

tuată pe cimpie, pe ţărmul stîng 

al Ialomiţei, la 10 kil. spre E. 

de Tirgoviște, pe şoseaua jude- 

„ţeană Tirgoviște-Ploeşti. 

In apropiere de com. sunt 
dealurile : Capul-Piscului şi Dea- 

lul-Crucei, ce ţine de com. Gura- 
Ocniţii şi Plaiul-Dealului, 'ce ţine 

"de com. Adinca; apoi: Cîmpia- 

Luncă, în partea de S., Potcoava 

şi Podul-Cliserului, în partea de 

E. şi Ciubucești, în partea de N. 
Prin raionul com. curge rîul 

Ialomița, în partea de S,, și pi- 

raele Slănicul și Răzvedeanca, 

în partea de N. și N.-V. Peste 

Slănicul sunt trei poduri în co- 

prinsul comunei: Podul-Roșu, 

Podul - Cliserului și Podul - lui - 
: Drugă. 

Are o populaţie de-719 lo- 

cuitori romîni; o biserică; o 

- şcoală ; fabrici de var, de ţuică 

și de cărămidă. 

„ Se învecinește la E. cu A- 

dinca, la V. cu Colanul și La- 
zurile, la N. cu Gura-Ocniţei și 

la S$. cu Comişani și Bucșiani, 

despărţindu-se de Colan, Lazuri 

și Comişani prin Ialomiţa, de 

Adinca și Bucșiani, prin pirîul 

Slănicul, iar de Gura-Ocniţei, 

prin hotarul moșiei. 

Locuitorii posedă multe ca- 

pete de vite, mai cu seamă boi 

și oi. La o mică distanță de 
vatră se află în pămint păcură, 

care n'a: început încă a fi ex- 

ploatată.   

- 880 

Săcueni, com. zur. în jud. Ro- 
man, pl. Siretul-d.-j., spre S.-V. 

de orașul. Roman, la 11: kil; de 

el şila 10 kil. de reşedinţa plăşei. 

Este așezată pe şes şi e formată 

din satele: Bașta, Cuciulaţi, Mir- 

cești și Săcueni, cu reședința 

comunei în satul Săcueni. 

Are o populaţie de 975 lo- 

cuitori; o biserică de zid. Ve- 

nitul anual al comunei este de 

lei 3976,33 şi cheltuielile, de lei 

3867. 
Este legată prin şosea cu 

oraşul Roman. 

Săcueni, sat, în jud. Bacăi, pl. 

Siretul-d,-s., reşedinţa comunci 

cu același nume, a plăşii și a 

judecătoriei de pace, așezat pe 

dreapta pîriului Valea-Mare. Se 

zice că  Săcueni datează din 

timpul lui Stefan-cel-Mare. Are 
o populaţie de 428 suflete; o 

şcoală; o biserică de lemn, fâ- 

cută de locuitori la 1790; 1 

circiumă. 

Vite: 38 cai, 365: vite mari 

cornute, 47 porci și 11 capre. 

Săcueni, sat și reşedinţa com. 

cu același nume, jud. Roman, 

pl. Siretul-d.-j., com. Săcueni, 

spre S.S.-V. de orașul Roman, 

la 11 kil. de el și'la 10 kil. de 

reşedinţa pl., pe malul sting al 

piriului Poarca. 
Are o populație de 376 lo- 

cuitori și o biserică de zid. 

Aci se lucrează rogojini. 

Este legat cu orașul Roman 

prin șosea. 

Săcueni, fost sat răzăşesc în com, 

Drăguşeni, jud. Suceava. 

Săcueni, sație de dr.-d.-f., în jud. 
Roman, pl. Siretul-d..j., c. Să- 

cueni, pe linia Bacăii-Roman, 

pusă în circulație la 13 Sep- 
tțembrie, 1872. Se află între sta- 

ţiile Galbeni (11,2 kil.) şi Ro- |   

SĂGEATA 

man (11,6 kil.). Inălţimea d'asu- 

pra nivelului Mării, de 163,99. 

Venitul acestei staţii pe anul 

1896 a fost de 46012, lei, 65 

bani, 

Săcuescului (Munţii-), ramură 
de munţi, ce se detașază din 

grupa Ceahlăului, jud. Neamţu. 

Se mai numește Neagra- Săcu- 

escului, 

Săcuianca, firii, în jud. Prahova, 

izvorește din virful Poiana-Mare, 

curge de la V. spre E., primește 

piriiaşul Gheba, lingă com. Mă- 
neciul-Pămiînteni şi se varsă în 

rîul “Feleajenul, pe malul drept, 

între com. Măneciul-Ungureni și 

- Pămînteni, pl. Teleajenul. 

Săcuieni. Vezi Săcueni. 

Săftica, saț, jud. Ilfov, pl. Zna- 

govul, făcînd parte din com. rur. 
Baloteşti, spre V. de Preoțești, 

“situat la S.-E. pădurei Vlăsia, 

între Valea-Călugărului şi Pis- 
lari, Prin mijlocul satului .trece 

şoseaua naţională București-Plo- 

eşti, : 

Se: întinde pe o suprafaţă de 

352 hect., cu o populaţie de 85 

locuitori. 
Are o biserică, cu hramul Sf. 

Gheorghe, deservită de un preot 

şi un cîntăreț; un heleştei; un 

„pod stătător. a 

Numărul vitelor mari 'e de 

66 şi al celor mici, de 49. 

Săgeata, com. rur.,: în jud. Bu- 
ză, pl. Cimpului, situată pe 

malul stîng al riului Buzăi, la 

171Je kil. de orașul Buzăi. 

Limitele sale sunt: la N., Dru- 

mul-Fierului și Drumul-Robesc, 

începînd de “la Curtașul pănă 

în valea Costeiului; la E., va- 

lea :-Costeiului,. hotarul moșiei 

Găvăneşti pănă în riul Buzăiă, 

la petecul' de crivină numit Ro-
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șia; 'la S., albia rîului. Buzăul, 
pănă. la Movila-Lungă; la.V., 
“hotarul moșiei Dîmbroca. și pe- 

-- tecul .lui Luscan, trecînd pe la 
 Tirla- Curtașul și dind în Dru- 

“ mul-Fierului... 

Are o suprafaţă de 5545 nect., 

din care 4548 hect. arabile, 225 

“hect. pădure; 612 hect. izlaz şi 

„160 hect, sterpe. Proprietăţi mai 
: însemnate. sunt: Beilicul, Şei- 

”.. neasca (a statului), Săgeata-d.-j., 

„. Săgeata-d.-s., Coiteasca, Cărpu- 
leasa . și Murgeasca. Terenul e 

şes . şi: fertil, ondulat puţin de 
malurile Buzăului. 

E formată din cătunele: Bei- 

- licul, Coiteasca, Dimbroca,; Plev- 

na, Săgeata-d..j., Săgeata-d.-s. 

şi Şeineasca, cu o populație de 
- 1490 locuitori, 

- Are. o şcoală, în căt, Săgeata- 
d.-s., frecuentată de 41 copil; 

2 biserici, în cătunele Beilicul 

- şi Săgeata-d.-s., cu 2 preoţi, 2 

- cîntăreţi şi 1 paracliser, şi din 

--“care -catedrala e cea -cu hra- 

"mul Sf. Dumitru; 6 cîrciumi. 

-Vite: 196 cai, 131 Iepe, 44 
„minji, 932 :boi, 537 vaci, 225 

viței, 8 bivoli, 329 porci, .10 
"capre şi 1840 oi. 

Stupi cu albine sunt 26.' 

:Budgetul com. e de 3389 lei. 
Comuna e vechie. Cele din- 

tii sate despre care se mențio- 

-. nează 'sunt: Beilicul și Săgeata. 
In timpul. rezbelului dintre 

- Ruși și Turci (1806—1812), Să- 

„ geata 'a fost de mai multe ori 
„.-devastată. In anul 1809, gene- 

- “ralul rus Essen a fortificat-o, 

apoi generalul Langeron, însăr- 

cinat de Bagration, a comandat 

- mal mult timp lagărul de aci. 

Săgeata- de-Jos, căzu, al com. 

Săgeata, jud. Buzăi, cu 440 lo- 
cuitori și 85 case. 

Săgeata - de - Jos (Zisuleasa), 
„moșie, în jud. Buzău, com. Să-   
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-- geata, Are 1030 hect., din care 
cam 90 hect. crivină,. restul cul- 

„. tivabil, 

Săgeata-de-Sus, cărun de reşe- 

-_dință al com. Săgeata, jud. Bu- 
zăi, cu:460 locuitori și 93 

case, 

Săgeata-de-Sus (Bagdat), mo- 
șie, în com. Săgeata, jud. Bu- 
ză. Are. 1030. hect., dih care 
90 hect. pădure « crivină, 

Săhăstria, schi, în: pădurea Vo- 
rona, la 2 kil. spre E. de mă- 

- năstirea Vorona şi în partea de 
S.E. a com. Poiana-Lungă, pl. 

“Siret, jud. Botoșani, așezat în 

- Valea- Schitului-Săhăstria. Are 
“2 biserici:.una în ograda schi- 
"tului, zidită la 1857 de Arhie- 

'reul Chesarie Sinodon, Irodia- 

: conul. Daniil Stroescu .și Arhi- 

mandritul Iosif Vasilii, și cea- 

laltă afară de ograda schitului, 

“unde este şi cimitirul călugă- 

rilor, zidită la 1842 de către 

-: Arhimandritul Rafail.. 

Săhăstria. Vezi și Sihăstria. 

Săhăteni (Țăndăroaia), moșie, 
în com. Găgeni-Vintileanca, com. 

Săhăteni-d.-s., jud. Buzăi; are 

350 hect., din care 250 arabile, 

50 vie, 35 fineţe, 8 izlaz și 7 
răchitiş, 

Sănăteni (Sătucul-de-Sus), 770- 
șie, în com. Găgeni-Vintileanca, 

jud. Buzău; are 170 hect. parte 

dată clăcaşilor, iar parte arături 

„şi vie în silişte. 

Săhăteni - de-Jos (Năeanca, 
„ Sătucul-de-Jos,) cătz, al com. 
Găgeni-Vintileanca, jud. Buzăii, 

cu 260 locuitori şi 65 case. 

Săhăteni-de-Sus (Sătucul-de- 
Sus), cătun, al com. Găgeni-   

SĂLĂGENI 

Vintileanca, jud. Buzăi, cu 240 

locuitori și .55 case. - 

Sălăgeni, cor. rur., în partea de 
NE. a pl. Podoleni,. jud. Făl- 

'cii, așezată pe șesul dintre rîu- 

rile Prutul și Jijia. Se mărginește 

la N. cu jud. Iași; la S., cu cam. 
„. Grozești; la E., 'cu Basarabia, 

despărțită de riul Prut și la V,, 
cu comunele. Bazga. ȘI Răducă- 

““-meni, 

Este formată din satele: Bu- 

curești, Colţul-Cornii și Sălăgeni, 
toate “așezate. pe malul Pru- 

- tului, pe o suprafață cam de 
1763 hect., şi cu o populaţie 

de 167 familii, sau - 650 su- 
flete. 

Are o şcoală şi 2 biserici, cu 

"„"I preot: și 2 dascăli, 

„ Budgetul comunei la venituri 
e de lei 1742 și la cheltueli, de 

1793 lei. 

Vite mari cornute sunt 730, 

cai 97; :o0i .1169 și. porci 403. 

Sălăgeni, saș, în partea de N.-V. 
- a com, Dumbrăveni, pl. Siretul, 

” jud. Botoșani, pe moșia Dum- 

brăveni. Are o populaţiune de 

105 familii, sai 483 suflete; o 

biserică, cu 1 preot şi 2 cîn- 

tăreţi, o. morișcă de .apă. pe 
Piriul - Sălăgenilor ce străbate 
satul; 1 cîrciumă. 

Vite: 104 vite 'mari cornute, 

25 cai, 255 oi, 41 porci, ... 

Sălăgeni, sa, în centrul com. 

Sălăgeni, pl. Podoleni, jud. Făl- 

ciii, așezat pe malul Prutului, 

„. între satele: Colţul-Cornii.la N. 

și București la S. Suprafaţa mo- 

şiei e cam de 1255 hect,, cuo 

populație de 31 facil, saii 129 
suflete. 

Este reședința comunei, Are 

o şcoală înfiinţată în 1884, fre- 

cuentată de 13 elevi; o biserică 

„vechie, cu 1 preot și un dascăl; 
o cîrciumă,
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_ Proprietatea moșiei a fost a 

defunctului Andrianopol, 

-Sălătrucelul, co. za, jud. Ar- 

geş, pl. Loviștea, la 14 kil. de 

“com. rur. Șuici, reședința sub- 

prefecturei. și la 65 kil. de Pi. 

tești. .Se compune din satele: 

"Sălătrucelul (500 locuitori) şi 

" Seaca (107 locuitori). 

Prin com. trece riul Coisca. 

Are o biserică, zidită la anul 

1807 .de locuitori și-o școală 

primară rurală. 

Budgetul com. e de 1728 lei 

la venituri și de 1472 lei la 

“ cheltueli. 

E așezată între satele Beris- 

lăvești, Jiblea, Șerbănești și Bă- 

bueşti. 

Locuitorii posedă: 534 vite 

"mari, 495 oi, 77 capre, 165 ri- 

mători, ” 

Sălătrucelul, saz, făcînd - parte 

din com. rur. .cu același nume, 

situat pe apa Coisca, jud. Argeș, 
pl. Loviștea; Are o populaţie 

: de 500 locuitori și o biserică. 

vechie, cu hramul S-ţii Ingeri, 

" deservită ' de un preot şi un 
cîntăreţ. . 

Sălătrucul, corp, rar. jud. Argeş, 

pl. Loviștea, la 9 kil. de com. 

rur.  Șuici, reședința 'subpre- 

fecturei și la 53 'kil. de Pitești. 

Se compune din 2 sate: Sălă- 

trucul.d.-j. (50 fam.) şi Sălă- 

trucul-d.-s. (90 fam.). Este stră- 
bătută de rîul Topologul și se 
află între satele: Șuici (6 kil.), 
Rădăcinești O kil.) şi Ariful 

(o kil.).: 

-Are 2 biserici vechi şi o 

“ şcoală primară” rurală. - 
Budgetul comunei e de 2472 

“lei la venituri și de 2010 lei 

- la 'cheltueli, 

Vite:'598 boi și vaci, 80 cai, 

1592 oi, 50 capre Şi 314 ri- 

mători. 

Sălătrucul, -cor. 
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Locuitorii se ocupă cu lucrul 

de lemnărie și ai mai multe 

herăstrăe pe apa Topologului. 

zur. şi sal, în 

jud. Mehedinţi, pl. Motrul-d.-j., 

- la 39kil. de orașul Turnul-Se- 

verin. 

Este situată, parte pe Valea. 

- Sălătrucului, iar parte .pe încli- 

narea dealului Uimul. 

Se mărginește spre E. cu co- 
muna Băltanele ; spre S$., cu co- 

muna Greci; spre V., cu co- 

“muna Plopi; iar spre N,, cu pro- 

prietatea statului, Strehaia. 

Satul formează comună cu sa- 

" tele Blindari și Virgatul, avind și 

"4 mahalale: Ulari, Peneşti, Mihu- 

țești și Valea-Pietrei, cu o po- 

„lație de 740 loc.:și 360 case. 
Are 2 biserici, ' deservite de 

2 preoţi și 2 cintăreți; o şcoală, 

... condusă de 1 învățător și fre- 

cuentată de 35 elevi, 

Budgetul com. e la: venituri 

de 710 lei, şi la cheltueli, de 

562 -lei.: 

Locuitorii posedă: 28 ou: 

guri, 46 care cu boi, 5 căruțe 

cu cai; 40 stupi; 400 vite mari 

cornute, 16 cai, 400 oi și 360 

„ rimători. 

Are 2 şosele comunale, una 

care duce de la şcoală spre: șo- 

seaua naţională, iar- alta : spre 

com. Biltanele. E legată și de 

comunele vecine cu drumuri, 

Dealuri sunt: Dealul-Sălătru- 

cului și al-Ulmului, precum .şi 

Poiana Mare. Ape: Matca-Sălă- 

trucului și Matca:Colăreţului. 

Sălătrucul, zzoșie, cu o întindere 

de 21735 pog., din care 19600 

- pog. pădure, jud. Argeș, .pl. 

Loviştea, proprietatea: stâtului, 

pendinte de mitropolia din Bu- 

cureşti. Are o arendă'de 5000 
lel. 

-Pe moșie sunt: câse, ' magazii 

şi 2 mori pe apa Topologului.   

- SĂLCIILE 

Sălătrucul-de-Jos, saf, pe 'riul 

 Topologul, jud. Argeșul, pl. Lo- 

viștea,: cu .o populaţie de 'S0 

familii: Face parte din com. rur. 

' Sălătrucul. Are o biserică, cu 

hramul Sf. Niculae, deservită. de 

un preot şi-un cîntăreț. 

Sălătrucul-de-Sus, sa, pe riul 

'Topologul, jud. Argeșul,'pl. Lo- 

viştea.. Are:o populație de 9o 

familii, şi o biserică cu hramul 

Sf. Nicolae, deservită de un preot 

și un cîntăreţ; o școală primâră. 

-Face parte din com, rur, „Sală 

trucul. Dă 

Sălcieni, com. rur., jud. Tutova. 

Vezi Sălceni:d.-s. 

Sălceni-de-Jos, saz, jud... Futo- 

va, pl. Corodul, com. Sălceni, 

'spre 'S. de satul Sălceni-d.-s. 

Sălceni-de-Sus, - cop. rur. şi sat, 

în jud. "Futova, pl. Corodul, spre 

$.-S.-V. de orașul Tutova, -pe 

piriul Sălceni. Satul formează o 

com, împreună cu Sălceni-d..j., 

-: avînd o populaţie de 667 locui- 

„tori, locuind în 180 de case. 

Are o şcoală primară de băeţi 

și. 0 biserică, 

Veniturile. com. sunt de 3180 

lei 27 bani. 

Sălciile, com. rur.; 'în jud. Pra- 
hova, pl. Cimpul. : : 

„E “situată pe șes, la 46. “il, 

de capitala jud. și la 18 kil. 

„de reședința plășii, .și e străbă- 

tută prin centru în direcția N.-5. 

- de un iaz. 

Are: o populaţie de 1782 lo- 

„: cuitori, o biserică, deservită de 

1 preot; o școală, înființată la 
„1863 și frecuentată de 6r-copii 

- (1899—900); 4 cîrciumi, o moa- 

ră cu aburi.: 

Locuitorii, în număr de 286, 

S'ai împroprictărit la 1864, pe 

moșia d-lui Scarlat Bărcănescu,
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“din care li s'a: dat 1295 hect. 

„:Ei posedă: 389 'caf, 1055 bot, 
306 .vaci, 188 porci,. 2871 o oi iși 

5 capre. . 7. . - 

Comuna se intinde pe o su- 
„prafaţă de.1770 hect,. ; 

Veniturile și cheltrielile comu- 

-nale' se urcă la 4000 lei.: 

: Are, două șosele: una în di- 

- recție E.-V. înlesnind comuni- 

- cația cu com. Boldeşti și Adin- 

"cata, și alta, în direcția N.-S., 

înlesnind comunicația cu com. 

Fulgele şi Jilavele. 

p. Se. mărgineşte-cu comunele: 

Ki Adincata, Fulga, Jilavele şi Bol- 
, > desti. 

Sălciile, sat, jud. Dolj, pl. Ama- 

-“radia, com. Adincata, situat pe 

: malul stîng 'al rîului Amaradia 

la 3ik kil. la N. -E, de Adincata- 

d.-j. ! 

Sălcioară, coni. rur., în jad: R.- 

„. Sărat, pl. Rimnicul-d.-j -j.. aşezată 

în partea :de 'S..a județului, la 

„"13 kil. spre S-E. de orașul R.- 

- Sărat și în partea de E. a plă- 

+ șii, la 8 kil. spre N.-E. de-com. 

.! Bălăceanul, reşedinţa plăşii. 

- î- Se învecineşte,cu com.. Gher- 

-- gheasa (4 kil.),-Boldul (6 kil.), 

"şi Balta-Albă: (10 kil.).. 

Se inărgineşte la::N.-V. cu 
com. Boldul, la S.-E. cu-Gher- 

-: gheasa și la S.-V. cu Bălăceanul. | . 

„*: “Piraiele -Valea-Sălciei şi: Vi- 

:: roaga, oudă'la V., dela N.-V.la 

:S.-E.,-formînd și lacul Sălcioara. 

-.. Suprafâţa comunei este -de 

3530 hect., din cari 30: hect. 

"„ vatra com., 500. hect. ale locui- 

„torilor, 3000. hect. ale proprie- 

= tății private, 

„Are o populaţie de.. 162 ' fa- 

milii, sai -814 suflete;. o" bise- 

“ rică, cu hramul Sf. Gheorghe şi 

„Sf. Ecaterina, zidită la 1864 de 

;::clucerul Costache Niculescu Cî- 
„„ţă; deservită de 1 preot, 1 cîn- 

Are o populaţie de SI sunete, 
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tăreţ Şi. 1 paracliser ; o: şcoală 
„mixtă; fondată în 1886, frecuen- 

tată de. 53: elevi. : 

„Locuitorii. posedă: 120 .plu- 

„guri; 377 boi, 213 vaci, 146 cai, 

153 iepe, 1088 oi şi 145 rimători, 
1 Comerciul e destul de activ 
"și constă în importul de, colo- 

niale, instrumente agricole și 

brașovenii, şi în exportul de ce- 

reale şi vite; transportul se face 
prin gara oraşului Rimnicul-Să- 

vat, la 14 kil. spre NE, 

Căile de comunicație sunt dru- 

„urile vecinale spre Obidiţi- 

R.-Sărat; Boldul; Balta-Albă; 

„- Ghergheasa-Amara; Bălăceanul. 

„-Budgetul com. e -la. venituri 

de 3639 lei,. 17 bani,iar la chel: 

-- tueli, de 3581 lei, 2 2. bani. 

Sălcioara, cătun, al com. Zme- 

-. eni, jud. Buzăi, cu. :500 locuitori 

- şi 109 case. 

Sâloioara; a cătun (urlă), pendinte 
de com. Ciulniţa,jud. Ialomiţa, 

pl. lalomiţa-Balta, situat pe cim- 

“pul Bărăgan. : | 

Sălcioara (Bărbuleanca), 1110- 
„. șie, în com. Zmeeni, com. Săl- 

“cioara, jud. Buzăii; are 280 hect., 

toate. arabile şi puţine sărături. 

Sălcuţa, com rur.j.în jud. Dolj, 

„pl. Dumbrava:-d.j., la 35 kil. 

-de. orașul Craiova; situată pe 

”-. costișa Dăsnăţuiului şi pe o vale, 

numită Valea-Satului și aproape 

“de malul drept al rîului Dăsnă- 

:țulul 0 : 

Se învecineşte la. N. Cu com. 

Terpeziţa, la S. cu com. Giu- 

“bega; la' V. cu: com... Virtopul 

- și la E. cu com. Tincănăul. 

. “Terenul com. e accidentat de 

„dealurile: Ripa-Roșie, cu o înăl- 

“ ţime de .50 m.; Cornișorul, aco- 

”perit: cu semănături: şi cu o 

.. înălțime de 20 m..:.E udată “de 
„riul -Dăsnățuiul, ce intră prin   
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-N-N.-V. com. (din com. Vela), 
face mai multe cotituri spre E. 

"'şi apoi .se îndreptează spre S., 

pentru a eşi din comună, Chiar 

-la intrarea sa în com., taie calea 

judeţeană ce vine din com. Ter- 
“pezița.. Peste el se află aci un 
“pod. Prin centrul com. trece un 

mic-:piriă,. numit Pirîul-Satului, 

cu direcțiunea de la N.-S.;. iar 

„ “prin. $. com.; tot cu îndreptarea 
: de la V.-E,., trece Valea-Putine- 

“iului, ce izvorește din dreptul 

com. Virtopul, în colțul de S.-V. 
: şi trece în com. “Tincănăul, 

Sub domnia lui Vodă Cara- 

--g6a, la 'anul:1832,. s'a. înființat 

comuna Sălcuţa, în urma Regu- 
:-lamentului Organic, iar la anul 

"1842 s'a regulat. prin proprie- 

"tarii Brăiloiă,. 

Inainte, com. Sălcuţa coprin- 

- dea căt.: Tincănăul, Mărăcinele, 

„Drăgoaia, . Vela şi Suhariul;. azi 

coprinde trei cătune: Plopșorul, 

la V., situat pe costişe; Sălcuța, 

: în tcentru,. care este, şi căt.r de 

„reşedinţă şi Mirza, spre. S.-E., 

: situat tot. pe costişe, 

Are o populaţie de 1978 su- 

:- fete; 0” şcoală mixtă, în căt. 

Sălcuţa,: frecuentată -de. 17. bă- 

eţi şi 7 fete şi o şcoală de că- 

“tun în Plopşorul; 2 biserici: una 

"în com.: Plopşorul' (la -V.);- cu 
„ hramul Sfinții Constantin și E. 

lena, fondată:de Constantin Plop- 
-“ şoreanu și cea-laltă în căt. Săl- 

cuța, fondată la:2 : Septembrie 
1850, de logofătul Nicolae Brăi- | 

loii și soția sa, Zoe :Brăiloiii. 
Biserica „din Sălcuţa are hramul 

Sf. Nicolae și în amvonul ei se 

* găsește următ carea inscripție : 

Această sfintă biserică este zidită la 

“anul 1850 Sept, 2, de marele logofăt de 
. credinţă N. Brăiloiii și soția 'sa Zoe, în 

"zilele prea înălțatului nostru Domn Gri- 
gore N. Bibescu, cu binecuvintarea prea 

_sfinţică Sale Neofit Mitropolit. Și răposînd 

“ mărele logofăt s'a zugrăvit de logofeteasa 

"Zoe, în zilele înălţatului- Domn d arbu 

Ştirbeiii,
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"Bisericile - sunt deservite de 
“2 preoţi și un cîntăreț,: * 

Suprafaţa com. este de 1369! 

"pogoane, din care: pămînt ara- 
„bil ILI: pogoane, fineață 150 

pogoane, “păduri 200 hect. 

"Moşia Sălcuţa are o suprafață 

"de 1200 pogoane și moşia Plop- 

şorul; de 1000. pogoane, dind un 

- venit de 94769 lei: Aparţin d-lor 

“N. Popp, D. M. 'Boicescu, D. 
Magilea, D. C.: Ionescu, D.I. 

Văleanu, D. N. Ioan, Doctor Ata- 

“nasescu, | Di 

“Se cultivă vica pe o suprafaţă 

de 140 pogoane. - i 

" In com. sunt: 2 mori cu aburi, 

5 cu apă şi 8 cîrciumi. 
- Venitul com. e de 3801,08 lei. 
Vite: 414 vite mari cornute, 

87 cai şi 320 oi. - 

Sălcuţa, sa?, în com: Cornetul, 
“pl. Bolintinul,. jud. Dimboviţa. 

„Vezi Carnetul) 

Sărcuta sat, - în ja. Dolj, pl. 

Dumbrava-d.-j., com. leu 

reşedinţa primăriei, 'a:czat: 
" centrul com. - 

„. Se mmărigineşte la V, cu satul 

“Plopul și la S.-E. cu Mirza.. 

Are o populaţie de 902 su: 
- fete; o şcoală mixtă ce func- 
':"ționează din 1842,: frecuentată 
“de 17 băeți şi 7 fete; o bise- 

“rică, zidită la 1850 de marele 

» logofât Nic. Brăiloiu și soţia sa 

:Zoe; 3 circiumi. 

Sălcuţa, sat, facând. parte din 

com. Valea-Rea,. pl. Zeletinul, 

jud. 'Tecuciii,. situat pe” valea 

: “cu acelaşi nume, la 6 kil. de 

„căt. Galbeni, 

„„-- Are:o. populaţie de 219 su- 
- flete, locuind în 50 case și 6 

“bordee: - i 

Locuitorii sunt parte răzeși 

„şi parte clăcași. "Teritoriul sa- 
“tului e de 116 hect. şi 90 aril 

şi e tot stăpinit de locuitori. 

a. 

Săltava, our e: 

“ “munelor: 
- şi Găiţa. Incepe din lacul Co-   

834 

Sălcuţa, stație de drd. jud. 

Dolj, pl. Balta, c. Calopărul, pe 

linia Craiova - Calafat, pusă în 

“circulaţie. la 1 Decembrie 1895. 
Se află între staţiile Livezi (13,8 

- kil.) şi Segarcea (11,5 kil.). Inăl- 
“ţimea d'asupra nivelului Mării, 

-de 149,54. Venitul acestei staţii 

"pe anul '1896 a fost de. 24502 

"lei, 85 bani. . 

Sălcuţa, 1 moşie particulară, jud, 

Dumbrava-d.-j., com. 
în. întindere aproxi- 

Dolj, pl. 

Sălcuța, 

-“ mativă 'de 1200 pog., arabile. 
€ 

Sâltava, '/ac, în “jud. Ialomiţa, 
pl. Borcea, însula Balta. E mult 

mai. mult lung: de cît.laţ și'se 

întinde pe teritoriul comunelor: 

Gildăul, Petroiul şi Cocargea. 

Săltava, zrup al pădurei Căltin- 

Săltava, în jud. Ialomiţa, pl. Ia- 
lomița-Balta, insula Balta, com. 

-"Piua-Petrel. Are 40 hect., popu- 

: late cu salcie şi plop 

făcînd parte 

din trupul pădurei Vlădeni, E 

“ situată în insula Balta, jud. Ia- 

- lomița, pl. Ialomiţa-Balta, .com. 

. Vlădeni, şi are: 100 hect., po- 

-“pulate cu plop și salcie. 

Săltava-de-Jos,. draj, în: insula 
- Balta, pl. Talomița-Balta, jud. 

Ialomiţa. Curge pe teritoriul co- 

: Bordușani,  Făcăeni 

bol şi din alte lacuri mai mici 

şi merge spre N., formînd bra- 

țul Săltava-d.-s. 

Săltava-de-Sus, Zraj,: în insula 

Balta, pl. Ialomiţa-Balta, jud. 

Ialomiţa. Curge pe teritoriul co- 

munclor: Vlădeni și ' Chioara. 

„Este o continuare a canalului Săl- 

tava-d..j. și formează un centru 

în care curg mai multe brațe, 

din care cel mai mare este Săl- 

„ cornute, 16 cai, 

202 oi și 41 capre; 40 stupi 

cani, și spre N,, 

- „cătun, cu șoseaua ce vine de la   
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tava-d.-j. Curgerea o are de la 
„S. spre N. Se.varsă in Dunăre, 

în dreptul satului Piua-Petrei, 

lingă pichetul Gura-Săltavei, 

Săltăneasca, piria, jud. Olt, pl. 

- Oltul-d.-j., com. Priseaca, 

Curge în direcţie N.-S., face 

“mai multe cotituri, se unește 

cu vălceaua Goţa, la' 1 kil. din 

jos de căt. Priseaca, 'cu care 

- împreună poartă numele « de Dir- 

. jovul, 

Săltăneşti, sai Malcoveţi, sa, 

„ făcînd parte din com. rur. Pri- 

seaca, pl. Oltul-d.-j., jud. Olt, 

situat pe malul sting al 1 piriului 

: Săltăneasca, 

Are o populaţie. de 250. lo- 

. “cuitori; o biserică, construită 

de d-nul Dimitrie Protopopescu 

şi obștea locuitorilor. 

Sănăteşti, cătun al com. Arcani, 
- plaiul Vulcan, jud. Gorj, situat 

în partea de N. a comunei, pe 
“şes şi lingă piriul Jaleșul.: - 
„Are o suprafață de 720 hect., 
din care 470 hect.- pădure, 210 

„hect. arabile, 25  hect. fineţe, 

7.hect. vie și 8 hect. livezi de 

pruni, cu o populaţie de 66 fa- 

„. miliă, sai 424 suflete;.o bise- 

rică de zid,. făcută la- 1853, de 

proprietarul moșiei Drăghiceanu 

Hirgot,. 

Locuitorii. posedă: 22 plu- 

guri, 22 care cu-boi și vaci, 

I căruţă cu cai; 223 vite mari 

120 rimători; 

cu albine. 
Este udat de piriul Jaleşul, 

- care'l străbate de la N. la S$. 

In cătun se găsesc 2 mori 

şi: 7 pive pe apa Jaleşului. 

Comunicaţia în cătun se face 

prin șoseaua comunală, care'l 

leagă la S. cu comuna sa Ar- 

la eșirea din
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„. E. despre albia Jaleşului,: și pe 

" care "] trece pe la capul cătu- 
" nului, printe un. pod de lemn. 

Sândeni, parte din satul. Dol- 

hasca, jud. Suceava, 

Sănduleni, com. rur., jud.:Bacăi, 

“pl. Tazlăul-d.-j., situată pe valea 
Tazlăului-Mare. Se compune din 

„II cătune: Sănduleni, reședința, 

* Prisaca sai Vidrașcu, Orăşa- 

Avram, Lărguţa, Costineni,: cu 

„„. „secția Ruși, Fundul-Rușii, Stu- 

„ful, toate: pe stinga rîului; Ver- 
şești-d.-j., Tisa și Mateești, pe 

"dreapta rîului, | 

In Condica Liuzilor nu “ găsira 

„-de cît Orășa, a banului Ștefan 

-. Roset; îar în Statistica din 1874 

se mai coprinde și cătunele Co- 

manul, Turluianul şi Găidarul, 

azi alipite la com. Dealul-Noi, 

şi Ghizunia, azi siliște. 

„„» Se mărginește la E. cu teri: 

" toriul comunelor Valea-Seacă și 

Valea-Mare; la $., cu al comu- 

“nelor Valea-Rea şi Berzunţul ; la 
-V,, cu al comunelor Bucșești și 

Berzunţul şi la N., cu al comu- 

nelor Boșoteni şi Berești, | 
Are o populaţie de 1718 lo- 

cuitori ; o școală mixtă, frecuen- 

tată de 5o copii (1899—900); 
2 biserici ortodoxe, cite una în 

căt. Verşești și Orășa-Avram, 

„" deservite de un preot și 'un cîn- 

tăreț şi 2 catolice, în satele 

: Stuful și Lărguţa; 5 cîrciumi. 

Rîul “Tazlăul curge de la N. 

la S. prin comună și în el se 
-“.scurge "-Turluiul ' și Orășa, „pe 

“stinga, iar Verșești și: „Tisa „pe 

dreapta. 

Dealuri: Scurtul, Caragea, Bel. 

diman, Stuhul, :Roșul, Strimbul 

şi 'altele. :;.-., - 

. Teritoriul "comunei are o .în- 

“tindere de peste. 4000 hect. 

Pădurile (Cărunta, Verşești, etc.) 

ocupă aproape 2000 hect. 

Proprietăţile mari, sunt: Săii-   

995 

duleni,. Costineni, - “Verşești, O- 

rășa-Avram şi Verșeşti-lon, care 

„acoperă peste 2400 hect.; unele 

-. din ele:ai pădure.. 
E. _Proprietarisunt: fraţii Sturdza, 

-. Ştefan Țirţescu, Zamfira Rosetti, 
„Profira Gheorghiu-Budu și Maria 

Ciupagea;' , 

Pe valea piriului Orăişa se se gă- 
sesc mine de gips (ipsos)...:: 

„Totalul: pământurilor de cul: 
“tură este de 598 hect. 

Vii sunt pe o întindere de 
12 „hect.:- _ : 

Locuitorii posedă: 38 ce cal, 597 

vite cornute, -137 porci, 29 ca- 
„pre şi 496 oi; 82 stupi.. 

Budgetul comunei e la venituri 
de 8140 lei, 11 banişi la chel- 

tuieli, de 6558 lei, 68 bani. 

Comuna este, străbătută de 

calea judeţeană Sănduleni-Teţ- 
cani- Ardeoani și de șoseaua Ba: 

căii-Oneşti. ă 
_Distanţele: la Bacăii, capitala 

districtului, 28 kil.; la Tirgul: 

Ocna,. 32 kil.; la com. Valea- 

Seacă, 42 kil.; la com. Berzunţul, 
15 kil.; la com. Tirgul-Valea- 

„Rea, reşedinţa plășii, 4 kil.; la 

- com. Valea-Mare,: 4 Ri; la 
com. Bereşti, 6. kil.:; la com. 

Boșoteni, 6 kil. și la com. Buc- 

- şești,. 23, kil, E: 
x 

Sănduleni, sat, şi reşedinţa com. 

cu același nume, jud. Bacăi;pl. 
Tazlăul-d.-j., situat pe piriul Săn- 

„ duleni, pestinga Tazlăului-Mare. 

-Are o populaţie- de. 247._lo- 

cuitori; 2 mori deapă. 

- Wite: 14 cai, 113 vite mari 

-cornute,'24 porci. : 

Sănduleni, roșze, jud. Bacăii, pl. 

Tazlăul-d.-j.,..com. Sănduleni, cu 

o întindere de 55o.hect., care 

„daii un venit anual. de: 11090 

„.. lei, cu. pădure cu tot. Aparține 

casei lui Sandu:Sturdza. 

Sănduleşti, altă pamire, a cătu- ;   
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-- nului * Cosmina-d.-s., pl.  Văr- 

bilăul, jud, £ Prahova, : 

Săpatai numire, ce se ai Dunăre. 

Vapoarelor, de .la. despărțirea 

sa de Dunărea-Vechie,pănă unde 
»,. se. desparte . canalul ; Cremenea 
= de Munuşoaia, jud, i în. Brăila. 

Săpata (Groapa), movilă, “în 
„ jud, Constanţa, pl.. Medjidia, la 
„. hotarul comunelor rurale Rasova 

şi Enigea, situată în: partea, de 

-V. a plăşei, de N. a comunei 

Enigea şi de S-E. a comunei 
Rasova; este așezată pe culmea 

dealului Iocuj-Bair şi are 158 m.; 

e punct trigonometric,  : 

Săpata, movilă, în jud. Constanţa, 

: e  Medjidia, la hotarul com. 

“Rasova şi Enigea, situată pe 
:. dealul Iocuj- -Bair, spre E.; are 

154 m. înălțime, -: : 

Săpata, movilă, în jud. Constanţa, 
- pl. Medjidia, com. Rasova şi. E- 

„. nigea, la 4 kil. de satul Ostro- 

vul,pe panta dealului Roşt;-are 
- 96 .-m. înălțime, dominînd valea 

: Roșt,. Dunărea și șoseaua jude- 

„= ţeană Ostrov-Dacui-Hirşova; este 
„: arțificială -şi servă ca .punctitri- 

gonometric de observaţie. 

Săpata, movilă, în jud. Constanța, 

pl. Hirşova, com. Ostroyul, . si- 

„ tuată în' partea. de.V, a plășei 
„şi cea,centrală a com., la 1!p kil, 

spre S-E. de satul Ostrovul, „pe 

muchia dealului Ostrovului ; are 

51 m. înălțime, dominînd satul 

„Ostrovul, veriga Ostrovul, pirul 

“Roştul, drumul judeţean Ostro- 

vul: Cernavoda; „este artificială 

“ȘI, acopeită, cu „verdeață 

Săpata- de.Jos, cout, Tur, în jud. 

. Argeș, pl. Pitești, la 19 kil.. de 

com. Biscovul'Fleștii, reşedinţa 
. subprefecturei, și la 12 .kil. de 

. Piteşti. Se compune din.satele:
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Bănăreşti, : Mărțeşti, Morărești 

şi Tiţieşti saii Pepelești,. cu o 

populație de 244 familii, sai 

1133 suflete.- e 

Prin comună trece apa: Cot: 

meana. 

„Are 2 'biserici, din care una 

-în satul Tiţiești, deservite de 2 
preoți, 2 cîntăreți și 2 paracli- 

seri; o școală mixtă. 

Budgetul com. e la venituri 
de. 1617 lei și la heltucii de 

1267 lei. 

Vite :.800 boi şi vaci, 40 cai, 

4 bivoli, 1531 oi, 21 capre și 

I15 porci, 

Săpata-de-Sus, com. rur., jud. 

Argeș, pl. Piteşti, la 22 kil. de 

com. rur.. Biscovul- Fleștii, reşe- 

dința subprefecturei, şi la 26 kil. 

de Pitești.. Se compune din sa- 
tele: Drăghicești, Găinușca, Li- 

picul şi Popeşti, cu o-populaţie 

de 1081 locuitori. 

Are 3 biserici, din care una 
“ zidită de unul Balotă, deservite 
de 3 preoți, 2 cîntăreţi și 2 pa- 
răcliseri; o şcoală mixtă, 

- Este străbătută de apa  Cot- 

meana și pe teritoriul ei se află 
-cite-va semne trigonometrice fă- 

cute de armatele "austriace la 

1855. 

Budgetul com. e la venituri 

“de 2846 lei și.la: cheltueli, de 
2108 lei, 

Vite- sunt:- 607 boi și vaci, 

35 cai, 1200 oi, 52 capre. și 
305 rimători, 

Săpată (Movila-), snovilă, în 

jud. Tulcea, -pl. Isaccea, pe te- 

ritoriul com. rur. Somova, si-: 

tuată în partea de E. a plășei 
şi de S.-V. a com.; este virful 

principal al dealului Pietrosul; 
are o înălțime de 227 metri şi e 

punct trigonometric de rangul 

Li, dominind satul Somova și 

„şoseaua judeţeană ' Tulcea-Isac- 

cea; e de natură pietroasă.   

336 

Săpate (Movilele-), șir. de mo 

vile, în jud. Tulcea, pl.. Măci- 

nul, pe teritoriul” com. .Văcă- 
reni, în partea de E.a plășci 

și cea de S. a com.; aii o înăl- 

ţime: de 120—125 metri, 'domi- 

nînd şoseaua judeţeană 'Isaccea- 
Măcin, şi valea a Jijila a 

Săpioveni, sat, aşezat pe par- 
tea de N. 'a : Deâlului-Vici la 

S. comunei -Ungureni, pl. Ji- 

- jia, jud. Botoşani, şi în dreapta 

Jijiei. Are o suprafaţă de 742 

hect., și::o populație: de 103 
familii, saii 330 suflete. . : 

Aci e reședința primăriei com. 

Ungureni.: 

Are 1 biserică, deservită de 

2 preoți și 2 cîntăreţi;, 1 şcoală, 

frecuentată. de 35 elevi. 

„Vite: 206 vite mari cornute, 

50 cal, 356 :0i şi 23 porci. 

Săpoca, câluu, al tom. Cernătești, 
jud. Buzău, situat la gura rîului 

- Slănicul, pe ambele sale maluri 

şi avînd 560 locuitori și 128 
casa i 

: Are tirgul Săpocei, ce începe 

lă 9 Martie și ţine pănă la 20 
Aprilie: Miercurea şi Joia. 

Săpoca, moșie, în jud. - Buzăi, 

com. Cernătești, căt. Săpoca; 

are 1000 hect. arătură, livezi, 

izlaz și o frumoasă grădină. 

Săpocii(Muchea-), p/azoă, în jud. 

Buzăii, ce se ridică pe: malul 

drept al riului:Slănicul, aproape 

de vărsarea 'sa în riul Buzăul, 

despărțind . com. . Pleșcoiul -de 

com. Cernătești. 

Din acest: platoii pleacă o se- 

rie de movile, care se continuă 

pe malul drept al rîului Buzăul, 

pănă în-Brăila, lăsînd la gura 

rîului: Cilnăul o ramură ce se 
dirige spre N., pe albia sa, pănă 

la Clociţi. 

Acest platoii e acoperit de vii.   

SĂRATA 

Săpunari, sa/; cu 300 locuitori, 

jud. Argeş, pl. Oltului, făcînd 
- parte din com. rur. Drăguţeşti- 

Săpunari. Are o biserică, cu hra- 
- mul. S-ţii Voevozi, cu 1: preot 

și un cîntăreț. 

Săpunari, -saţ, în jud. Ialomiţa, 
pl. Cîmpului, “făcînd parte din 
com. Lehliul,. situat pe amiîn- 

- două “malurile ale-văii Săpunari 
“şi la 2 kil. spre N. de satul 
Lehliul. 

a Are o populaţie -de -r0o fa- 

milii; 'o şcoală mixtă,. frecuen- 

“tată de 32 copii (1890—900); o 
biserică, deservită de .2. preoți 

“și 2 dascăli, .- 
“Locuitorii posedă: 400. cai, 

309 boi, 1300 oi, 65 bivoli, 10 

“capre și 105 porci. 
Prin sat trece drumul. dintre 

Urziceni şi Călărași, 

Săpunari, vale, ce se intinde din. 

jud. Ilfov, spre N., pănă în jud. 

Ialomiţa; pl. Cimpului, și:conţine 

mai multe lacuri. Pe malurile 
acestei văi sunt satele: Lebhliul 

şi Săpunari. :: 

Sărari, saz, făcînd parte din com. 
rur. Predealul, plaiul Teleajenul, 

„jud. Prahova. Are o populaţiune 

de 260 locuitori. 

Sărari, pădure, a 'statului,. în.în- 

tindere de 600 hect., pendinte 

de com: Predealul, pl. Teleaje- 
- nul, jud. Prahova. 

Sărasca, Matiţa și Delniţa; zro- 

- prietăți, ale Eforiei Spitalelor 

Civile din București, foste pen- 

dinte de mănăstirea Sinaia, com. 

Păcureţi, pl. Podgoria, jud. Pra- 

hova, în întindere de 1011 heci., 

din care 315 hect. suprafață 

împădurită şi 696 hect. pămint 
cultivabil și fineţe. , 

Sărata, plasă, în jud. Buzăi,
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udată în tot latul săii de riul 
Sărata, situată în partea cen- 
trală a jud. Buzăi. E limitată 
la N. de plaiul Pirscovul, la 
N.-E. de plaiul Slănicului, la E. și 
S. de pl: Cîmpul, la V. de pl: 
Tohani şi la N.-V. de plaiul 
Buzăului, 
Are o suprafaţă de 61048 

hect., din care 21700 hect: a- 
rabile, 18915 hect. pădure, 3362 
hect. fineață, 6397 hect. izlaz, 
744 hect, livezi, 4638 hect. vie. 

"Terenul săi e parte șes, parte 

deluros, acoperit de livezi, vii 

şi păduri, divizat în 108 moșii 
și 72 păduri mai însemnate, a- 

fară de pămintul posedat de 
locuitori şi de cele 48 cete: de 

moșneni. 

E avută 'în păduri, vii și li-- 

vezi, precum și în substanțe 
minerale; păcură, “sare, piatră 

„de construcții, piatră de var, 
sorginţi de ape minerale, etc. 

Ca industrie are: 6 fabrici 

„de petrolei, 2 fabrici de co- 

niac, 32 mori de apă, 7 mori 

de aburi, 2 făcae, 1 pivă, 15 

stîne și o fabrică de postav, 
“Comerciul constă în desfacerea: 

- cerealelor, - vinului, ţuicei, lem- 

nelor de foc şi construcţii, pre- 
cum” și a citor-va:- produse in- 

dustriale, 

"Căi “de: comunicaţie : calea 

ferată, șoseaua județeană Bu- 
zăii -frontieră, şoselele vecinale 

" Vernești-Tisăul -și Șaringa-Niș- 

covul, șoselele comunale : Lipia, 
„Merei, - Monteorul, Sărata -și Șa- 

rînga, -- perpendiculare -pe: -şo- 
seaua națională, precum și' alte 

“drumuri naturale. - 

“Vite: 2484 cai, 1265 iepe, 

3022 boi, 3046 vaci, 1505 viței, 

54 bivoli, 147 bivoliţe, 93 asini, 

- 382 mînji; 5276-porci, 2213 oi 

şi 421 'capre. -Stupi sunt 653. 

“E formată din comuna urb. 

Buzăii- și din comunele rurale: 

Cîndești,' Clondirul, Dara, Grăj- 
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dana, Gura- Nișcovului, Gura. 
Sărăței, Lipia, Mărăcineni, Me- 
rei, Monteorul, Simileasca, Stil- 
pul, Șaringa, Tisăul .şi Valea- 
Teancului, gu o populație de 
45850 locuitori. 

Meseriași sunt, afară de cei 

din oraș:- 62 lemnari, 6 tîm- 

plari, 106 rotari, 125: butnari, 
5 căruțași, 17 croitori, 39 ciz- 

„mari, 60 fierari, 7 mașiniști,-16 
| cojocari, 6 brutari, 35 vărari și 
17 pietrari. 

Plasa Sărata, formată din 16 

“comune nirale, afară de orașul 

Buzăi, “a avut mult timp reşe- 

dinţa în com. Stilpul, apoi! în 
"oraș; acum e unită cu pl. To- 
hani, avind de subprefectură 
com. Mizil; 

* Plăşile unite ati :42 şcoale 

mixte și una de cătun, frecuen- 
„tate de 2089 elevi și 369 eleve. 

In'-singura pl. Sărata sunt 42 

biserici, deservite de 38 preoți, 

38 cintăreți şi : 26 paracliseri; 
176, circiumi, 

Sărata, pamire vechie a comu- 

"nelor Gura-Sărăţii și Monteorul, 
jud; „Buzău. 

Sărata, sat, „jud. Bacău, pl. Taz- 
Tăul-d.-s., com. Solonţul, situat 

aproape de piriul Sărata, la 2 

kil. 600 m. de satul Solonţul 
(Şcoală). - 

- Are o populație de 306 lo- 

cuitori; o biserică, clădită de 

locuitori la'- 1888,. cu -2 cîntă. 

reţi; 1 cîrciumă. 

Vite: 12 cai, 175 vite mari 
„cornute și: 17 porci. 

Sărata, sas, pe valea Sărata, în 

partea de V. a com; Movila- 
Ruptă, pl. Ștefănești, jud. Bo- 
toșani, cu o suprafață de 1363 
hect. și o populaţie de 93 fa- 
milii. Se mai numește şi Jovir. 

teni. . 

-Are o biserică şi 2 cârciumi.   

SĂRATA 

„Vite: 206 vite mari cornute, 

6o cai, 600 oi, 91 porci. 

Sărata, saz, în jud. Neamţu, com. 
«Doamna, pl. Piatra-Muntele. 

Are o populație de 266 .su- 
flete; o biserică, deservită de un 
preot şi un dascăl; 2 mori; o 
vărărie, : 
-- Numărul vitelor se urcă la 

-325 capete. 

Se. mai numește și Sărata- 
Văratic: . : 

In privinţa istorică, v. Uricul 
din 6995, Octombrie 7, de la 

" Ştefan - Voevod, întăritor. pe ju- 
: mătate de sat de Sărata, ce aii 
“cumpărat-o- Toma Grigorce de 

-la Ioan Murgul, care aă avut-o 
" dreaptă ocină a.sa de.baștină. 

Sărata, sa, în jud. Neamţu, com, 
“Dobreni, pl.. Piatra-Muntele, si- 

tuat pe.valea formată de dea- 
"lul cu același nume și dealul Ba. . 

 laurul, la 7 kil. de orașul Piatra. 
- Are o suprafață de 257 hect. 
64 arii, cu o 'populaţie: de 192 

suflete; o : biserică -vechie,.- de 

lemn, -făcută de răposatul preot 
“ Gheorghe Luca: - 

- Numărul . vitelor. se urcă la 
118 capete. RE 

Se mai: numește . şi Sărata- 
Pingăraţi,. 

Sărata, mahala, făcînd parte din 

corn. rur, Pietrari-d.-s., pl. Ocolul. 

Sărata, vechie numire a satului 

Lata, pl. Ialomița;Balta,. com. 
- Pribegi,. jud.. Ialomiţa. 

Sărata, stafiune balneară. :Vezi 
Sărata” Monteorul, 

Sărata, dă, în satul Dealul: Noii, 

pl. Bistrița-d.-j., jud. Bacău, cu 

“3 izvoare, de apă foarte sărată. 

Intre orașul Bacăii şi aceste iz- 

voare se mai află, într'o vale, 

încă un izvor sărat și sulfuros. 

43
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Pentru prima oară ai fost ana- 

lizate de Dr. Istrati în anul 

1875, care a constatat că izvo- 

rul sărat cel mai abundent con: 

ține urme de iod. Tot în valea 

unde se află izvorul sărat și 
sulfuros,. mai la dreapta, e un 

izvor numit - Omenesc, puţin să- 

rat și cu hidrogen sulfurat. 

In sat, aproape toate casele 

(175) ai cite o baie sai două 

- instalate în odăi, pe care le închi- 

riază la vizitatori. Țăranii trans- 

portă apa cu butoaiele. 

Sărata, moşie, cu trupuri, fostă 

„pendinte de mănăstirea Pingă- 

raţi, jud. Neamţu. Are o întindere 

„de 216 hect., 60 aril, împărţită 

“în 3 trupuri, cel dintiiii situat 

în com. Dobreni, pl. Piatra-Mun- 

tele, traversat de! șoseaua jud. 

* Piatra-Neamţu, în apropiere de 

7 kil. de orașul Piatra, compus 

din 'pămînt de arătură, fineţe 

__ şi cam 62 de hect.. pădure în 
“3 pilcuri de diferite esențe și 

„virste, Se învecineşte la N. cu 

moşia statului Almașul și Clă- 

cașii din Dobreni, la E, cu mo- 

şia Dobreni a d-lui Leon -Bog- 

“dan, la S.-cu Dărmănești, pro- 

prietatea casei d-lui M. Miclescu 

şila V., cu moșia statului Gircina. 

Al 2-lea și al 3-lea trup e 

situat lingă Bălășești și pendinte 

"de com: Girovul, pl. Piatra-Mun- 

tele,. în apropiere de 15 Fil. 

de orașul Piatra şi la 10 kil. de 

„gara Roznov; sunt compuse nu- 

mai din "pămînt de arătură.. 

Trupul al 2-lea se învecinește 

la N. şi E. cu moșia Bălănești 

a răzeşilor, la S. cu păminturile 

însurățeilor din Dochia, la :V. 

cu moșia Hirtopul, proprietatea 

casei răpos. St. Pruncul. 

„ Trupul al z-lea se învecineşte 

„de. toate laturile cu răzeşii din 

„ :Bălușești. . 

Sărata, moşie, în com: Monteorul, 
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- jud. Buzăii; are 300 hect., din 

care: 160 pădure, 80 vii, restul 

livede și 'sterp; încorporată cu 

moșia Hagi-Moscu, formînd îm- 

preună moşia Monteorul. 

Sărata; zirii, jud. Vasluii, for- 

- mat din alte două. piraie mal 

__mici, unul ce vine din com. 

'Fereşti și altul din com. Dă- 

neşti şi care, întrunindu-se la 

podul lui Belegan, formează pi- 

riul Sărata. Sub acest nume pi- 

“riul străbate teritoriul satului 

Moara-Domnească, com. Valea- 

Rea, pl. Mijlocul, jud. Vasluii, 

păstrînd direcţiunea de S.E, 

pănă ce se varsă în pir. Vaslueţul. 

Sărata, zirii. Izvorește din com. 

Gura-Sărăţii, jud. . Buzăi, prin 

valea Purcăreaţa, primește izvoa- 

rele Brinzeasca şi Vladimirul, tre- 

ce în com. Monteorul, unde pri- 

mește izvorul Murătoarea, care 

o sară şi care "i-a determinat 

numirea. După ce face mai multe 

curbe, udă teritoriul com. Dara, 

se dirige spre S. prin com. 

Clondirul, Cioranca, Mihăileşti 

şi Glodeanul- Sărat, apoi intră 

în jud. Ialomiţa și curge pe 

lingă satele Răduleşti, Armășcești 

şi Bărbulești și, lingă satul Alc- 

. xeni, se varsă în riul Ialomiţa. 

Cursul săii, repede în jud. Buzăii, 

e încet în Ialomiţa şi adesea 

ia forma unor bălți nomoloase, 

„acoperite de trestie şi stuf, A- 

fluenți mai însemnați are: în jud. 

Buzăi, pe partea dreaptă: Şa- 

ringa, . Pietroasa și . Năeanca, 

care, numai cînd vine mare, îşi 

scurge o parte din volumul săii 

în Sărata, lingă Miroşi; iar pe 

„stînga :-Huiubul, Leoteasa sai 

Piţigoiul și lacul Glaveș. In jud. 

Ialomiţa își măreşte cursul. cu 

piriul Ghighiul, cu o mică scur- 

gere de pe Valea-Raiciului, . ce 

vine din jud. Prahova şi de o   

Sărata, 

  altă scurgere a lacului Jilavele. 

SĂRATA-MONTEORUL 

Pe lingă numirea de Sărata, 
mai poartă numirile de Cricovul, 

și de Cricovul-Sărat. 

girlă, izvoreşte din par- 

tea de. N. a com. Telega, jud. 

şi pl.- Prahova, trece prin căt. 
Mislea, udă partea de S. a căt. 

Scorţeni, intră în com. Bordeni 

şi se varsă în riul Teleajenul, la 

căt. Plopeni, pendinte de com. 

Mălăești. Are de afluenți: Run- 
-cul, pirîiașul Mislea-Dulce, care 

izvorește din căt. Buștenari, pen- 

dinte de com. Telega și se varsă 
“în gîrla Sărata, la căt. Mislea 

şi Valea-Scoarţei, care se varsă 

într'insa la punctul numit Pis- 

cani. 

Sărata, va/e, cu apă sărată, care 
izvorește de-la N. com. Pietrari- 

d;-s., pl. Ocolul, jud. Vilcea, și 

se varsă în rîul .Otăsăul. Are ca 

„ afluenţi: Valea-Sandului,-a-Raţei | 

şi altele. 

Sărata- Bugheni (Bughiancă), 
moşie, în jud. Buzău, com. Cio- 

ranca, proprietate a statului, pen- 

dinte de mănăstirea Banul; fă- 

cea, un corp cu Urseasca și Căl. 

dăruşa, care sai vindut, iar 

partea Sărata-Bugheni a rămas 

a statului; are 600 hect. mai 

toate arabile; de dinsa ține şi 

pădurea Sărata-Banului. 

Sărata-Comana, mojie, în jud. 

Buzăi,. com. Gura-Sărății, căt. 

Atirnaţi, fostă proprietate a sta- 

tului, pendinte de mănăstirea 

Comana. Are. 2665 hect., din 

care vr'o 200 arabile, restul vie 

şi 12 hect. pădurea. Comana. 

Azi dată în 44 loturi. 

Sărata-Monteorul, stațiune bal- | 

- neară, situată la 40 minute de 
: Buzăii şi la Y, de oră de gara 

Monteorul, jud. Buzăii, comuna 

- Monteorul.. Ocupă o poziţie pi-
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torească, înconjurată în toate păr- 

țile de dealuri acoperite de pă- 

duri, la adăpostul curenților, pre- 
 zintînd o climă temperată con- 

stantă. 

- Emanaţiunile de gudron ale 

minelor de păcură, aflate în a- 
propiere, dai acestor băi efecte 

terapeutice minunate în afecțiu- 

-nile organelor respiratoare: Tu- 
berculoză,  Bronchite cronice, 

"Astme, Emfiseme, etc. 

Efectele apelor de la Sărata- 

Monteorul. — Aceste ape sunt 
constituite din: Ape Iodo-Bro- 

mo-Cloruro-Sodice; Ape Cloru- 

ro-Sodice-Sulfuroase; Ape AL 
caline-Bicarbonate ; Băi de Nă- 

mol; 

Din analizele doctorilor Istrati 

şi Bernard reese ca apelede la 
. Sărata-Monteorul sunt superioa- 

re apelor de la Hall, Kreutznach, 

: Salies les bains, Uriage, -etc. 

Ele conţin, pe lingă o mare 

cantitate de lodură de Magne- 

zie, peste 180 grame la litru de 

Clorură de Sodiii. - 
Graţie Iodului ce ele conțin, 

aceste ape se întrebuințează cu 

foarte mare succes contra: Si- 

filisului, Boalelor de piele, Reu- 

matizmului, Boalelor gitului și 

nasului, etc, 

Combinația Iodului cu enor- 

ma cantitate de Clorură de So- 

diii, ce aceste ape prezintă, face 

_ ca boalele de femei, Limfatiz- 

ul, Anemia, Scrofulosa, - Ma- 

nifestaţiunile tuberculoase, etc., 

să poată fi tratate cu succes la 

Băile Sărata-Monteorul. 
In fine apele Alcalino-Bicar- 

bonate-Sodice dai rezultate ina- 

preciabile contra boalelor de 

_ Stomac, Intestine,. Vesica uri- 

nară, contra boalelor de Ficat și 

de Rinichi, 

De asemenea la Băile Sărata- 
„ Monteorul este instalat un sta-: 

..biliment de idroterapie siste- 

matică modernă, care dă cele mai |.   
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"bune rezultate în cazuri de afec- 
ţiuni nervoase, neurasthenie, etc. 

De la 190o.aii început .să 
funcţioneze băile de nămol. A- 

cest nămol, care conţine o mare 

cantitate de iod și de fer, este 

comparabil celui de la Fran- 

zensbad şi prezintă proprietăți 

curative minunate în afecțiunile 
scrofuloase, reumatizmale, în a- 

. fecțiunile uterine, etc. 
Justalafiunea băilor. Sărata- 

Alouteorul. — Sunt: două oteluri 

mari în genul celor mai mari 
oteluri din străinătate. In aces- 
te oteluri este instalat oficiul 
telegrafic, -poștal şi: telefonic, 

și o farmacie. 

Băile 'aii o. instalațiune mo- 

dernă (totul în marmoră) și se 

pot compara cu cele mai re- 

numite băi din: străinătate. 

„Pe lingă cele 2 oteluri, este 
un casino de toată frumuseţea, 

instalat în parc. 
Vizitatorii mai pot găsi camere 

în 'satul din apropierea băilor. . 
In mijlocul parcului s'a ridi- 

cat. un mic monument, — bustul 

răposatului ' Monteoru, care a în- 

ființat aceste băi, cheltuind în- 

“semnate sume de bani pentru 

captarea apelor, zidirea clădiri- 

lor,: ete. 

Sărata - Nenciuleşti, a/7ă nu- 

mire a căt, Bugheni, com. Mon- 

teorul, jud. Buzăi. 

Săratul, sat, în partea de E.a 
: com, Stănilești, pl. Prutul, jud. 

Fălciii, la 5 'kil. de satul de re- 

şedinţă, “așezat pe șesul dintre 
gîrla Pruteţul şi rîul Prutul. Su- 

. prafața moşiei e cam de - 500 

hect., cu o populaţie de 63 sufl. 

Locuitorii. sunt răzeși, avind 

din vechime proprietăţile lor. 

Sărăceşti, sas, făcînd parte din 
„com. rur, Cireaşovul, pl. Oltul- 

deja jud. Olt. 

Sărăcineşti, com. 

Vilcea, pl. Cozia, compusă din 2 

văile: 

Sărăcineşti, sat,   Sărăcineşti, sa, 
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Sărăcilă (Valea-lui-), za/e, iz- 

„_voreşte la. E. de com. Cornul, 

“jud. și pl. Prahova, și se varsă 
: în riul Prahova, î în partea de V., 

în dreptul com. Breaza-d.-s. 

rur., în jud. 

căt.: Sărăcineşti şi Viezuri, şi si- 

'tuată lîngă albia rîului. Sărăci- 

nești (Rimnicul), între dealurile 

Coasta-Luncei și Pirigul, la: 12 

kil. de capitala jud. şi la 5 kil. 

de a plaiului, 
Se mărginește la N. cu com. 

Cheia şi Qlănești, la S. cu com. 

Păușești-Măglaşi, la E. cu Bu- 

joreni, la V. cu Zmeurătul și 

Cacova. 
Are o suprafaţă de 255 hect. 

FE brăzdată de dealurile : Coas- 

ta-Luncii şi Pirigului și udată de 
Surdului, Miului, Pirgului, 

precum și de riul Sărăcinești. 
Are o.populaţie de 660 lo- 

cuitori; 2 biserici, una fondată 

la 1712 și a doua, în căt. Vie- 

- zura, fondată la 1852; o' școală 

“mixtă, înființată la 1857. 

„Vite: 25 cai, 5o boi, 40 vaci, 

120 capre, 325 oi, 100 porci. 

"Pe riul Sărăcinești, în raionul 

com., € o moară. 

“94 locuitori S'aii  împroprie- 

tărit la 1864 pe moşia statului 

Sărăcinești, din care Li s'aii dat 

255 hectare. - 

Budgetul com. ela venituri de 

1020 lei şi la, cheltueli, de 950 lei. 

"- O şosea comunală înlesneşte 

“comunicaţia între com. Olănești 

şi Cheia (la N.) şi .com. Pău- 

- şeşti-Măglași (la S.). 

făcînd. parte 

din com. rur. cu același nume, 

jud. Vilcea. Are o populaţie de 

„620 locuitori; o biserică,. fon- 

dată la anul 1712 de Ştefan şi 

Climent Episcopul. 

făcînd. parte



SĂRĂCINEȘTI 

din com. rur. Robești, pl. Co- 

zia, jud. Vilcea, situat pe va- 

lea Sărăcinești și pe malul drept 

al Oltului, lingă șoseaua națio- 

_nală Riul-Vadului, la 21 kil. 

de căt. Robești, unde e reşe- 

dinţa comunei și școala. 

Are o populaţie de 35 fa- 

- milii; o biserică foarte vechie, 

cu hramul Sf. Nicolae, con- 

struită din lemn, reparată la anul 

1858, cu următoarea inscripţie: 

«Cu mila lui Dumnezei s'a zugrăvit 

această sfinta biserică, la leatu 1855, 

luna Septembre :18, de robii lut Dum- 

nezeii pravoslavnicY acegteY biserici, 'Tu- 

dor Grădinărescu, soția Smaranda, Mitu 

sin Dumitru, cu soția Maria d-lui boer 

Manu Măciuceanu, etc.» 

In raionul. cătunului se văd 

ruine” de ziduri vechi şi urme 

de biserici. S'a. găsit un picior 

de preastol de piatră, care s'a 

așezat la biserica din Robeşti, 

și mai multe săgeți în formă 
dacică. : 

Sărăcineşti, Zea/, în raionul com. 
Sărăcineşti, pl. Cozia, jud. Vil- 

cea, pe care se cultivă şoarii vie. 

Sărăcineşti, 74, format din rîurile 

Olăneşti şi Cheia, jud. Vilcea. 

- Ambele se întîlnesc în com. Să- 

răcinești și formează riul Rim- 

nicul, care pe teritoriul acestei 

comune poartă numele de Sără- 
cinești. 

Sărăcineşti, va/e, jud. Vilcea, 
* plaiul Cozia, com. Robești; îz- 

vorește din poalele muntelui 
Rigla, desparte dealul Măgura 

de Ghimpurosul, trece prin 

căt. Sărăcinești, și se varsă spre 

"E. în rîul Oltul, 

Sărăreşti, saz, jud. Argeș, pl. 

Oltul, făcînd parte din com. rur. 

Drăguţeşti-Săpunari. 

Sărăreşti, sa, făcînd parte din   
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com. rur. Ciumești, pl. Riul- 

Doamnei, jud. Mușcel, în par- 

tea de N. a comunei, 

E udat la E. de riul Doamna, 

pe malul căruia trece calea fe- 

rată Golești-Cîmpulung și şo- 
seaua națională Piteşti - Fron- 

tieră. 

Peste riul Doamna, în raio- 

nul satului, este un pod de 

fier al căiei ferate, 'Aci e și 

gara Ciumeşti, 

Are o populaţie de 140 loc. 

Sărăturile, grind, jud. Tulcea, 

situat în partea de E. a pl. Su- 
lina şi cea de N. a com. rur. 

St. Gheorghe, pe malul Mării; 

în partea de S. a satului Sf. 

Gheorghe, e străbătut de mai 

multe drumuri comunale, ce duc 

spre Sulina; are o întindere de 

1900 hect., acoperită cu iarbă 

şi suhat pentru vite și avînd şi 

mai multe cîșle (tîrle). 

Sărăţei (Gura-), com. rur., în 

jud. Buzău, pl. Sărata, situată 

pe ambele maluri ale piriului 

- “Sărata, la 16 kil. de orașul 

- Buzău, 

Are o suprafață de 3080 hect. 

- cu o populaţie de 3330 locuitori. 

E formată din cătunele : Atir- 

naţi, Cirlești, Ciuhoiul, Dobri- 

leşti, Gura-Sărăței, Izvorul-Dulce, 

- Muşcelul-Dărei, Nenciuleşti-Moș- 

neni și Valea-Botii. 

Căi de comunicaţie are: șo- 

.seaua vecinală Mizil - Nișcovul 

prin Sărata (Drumul-Dealului) ; 

şoseaua comunală Sărata, care 

o pune în contact cu Şoseaua na- 

țională; șoseaua Săratâ-Monte- 

orul şi alte drumuri naturale. 

„Vite: 434 boi, 70 vaci, 32 

viței, 45 cai, 52iepe, 8 mînji, 460 

oi, II capre și 62 porci. | 
Meseriași sunt: 6 lemnari, 1 

timplar, 4 rotari, 4 butnari, 4 

- croitori, 6 cizmari, 15 fierari şi 

3 cojocari. 

- Cerc, 

  

SĂRĂȚELUL 

Are o școală în căt. Atir- 
naţi, frecuentată de 82 elevi şi 

o şcoală mixtă în com. Valea: 
Botii, frecuentată de 5ş elevi 

și 17 eleve; 3 biserici, deser- 

vite de 4 preoţi,.3 cîntăreţi și 

-3 paracliseri şi din care cate- 

drala e cea cu hramul Sf. Tre- 

ime. Circiumi sunt 13, 

Comuna este una din cele 

mai vechi ale județului. Dionisie 

Fotino menționează, din satele 

care o compun, numai: Valea. 

Botii şi Izvorul-Dulce.. Dealul. 

Domnia, acoperit de nenumărate 

ruine de case, despre care se 

zice că ar fi rămășițe din ora- 

şul Buzăi, care ar fi fost situat 

înainte pe aci, apoi: Valea-Beiza: 

delelor, Puţul-Beizadelelor, rui- 

nele schitului Negoiţă, etc., care 

înconjoară Dealul-Domnia şi care 

„ confirmă această presupunere. 

Ca locuri demne de văzut are: 

Biserica-Porumbiţa, Fintina-cu- 

Fintina-Romaneştilor şi 

mai cu seamă Casa-Hoţilor. Nu 

mai puţin însemnate sunt și 

crucile de piatră de la Izvorul- 

- Dulce și Borcănești, prin vechi- 

mea şi mărimea lor. . 

.Sărăţei (Gura-), căzuu al com. 
Gura-Sărăţei, jud. Buzăii, cu 430 

locuitori şi 99 case. 

Sărăţei (Fundul-), vec/ie numi. 
re a cătunului Mlonteorul, jud. 

Buzău, com. Monteorul. 

Sărăţei (Fundul-), pure dată 
anel părți din moşia Hagi-Mos- 

- cu, jud. Buzăiă, com. Monteorul, 

unde se află văile: Murătoarea, 

Ursoaia, Păcura - Mare, Păcura- 

- Mică, etc., din care se extrage 

" păcura, 

Sărăţelul, zii, izvorește din 
pădurile Văiei-Buzatului, com. 

- Gornetul-Cuib, pl. Podgoria, jud. 

Prahova, curge spre S., trece



SĂRĂȚELUL - 

„pe lingă căt. Bogdănești, Cui- 
bul şi Gornetul, primește văile: 

Bogdănești, Dosului, Baba-San- 
da, Petricănești, Gornetul, Va- 
lea-Viilor, Valea-Benei, unită cu 

„Onceteanca și Turburea, și,. de 
„aci, eșşind din com. Gornetul- 

. Cuib, se îndreaptă spre S.-E., 
intră în com. Podeni-Noi, unde 
se varsă în Cricovul-Sărat. 

Pe ambele maluri ale piîriului 
Sărățelul sunt _abondente iz- 

__voare de sare, 

- Sărăţelul, zirîz, izvorește din 

coastele dealului Predealul, jud. 

Prahova, pl. 'Teleajenul, com. 

" Opăriți. Sub poalele dealului 

Boia, din aceeași comună, se îm- 

preună cu piraiele: Stupinei, Cil- 
năul, Adinca și Sărățelul şi pri-. 

mește numele de Sărățelul, iar în 
- dreptul.com. Păcurați: primește 

inumele de Turburea. 

„De aci 'și continuă drumul 

„spre S$., printre comunele Gor- 

netul-Cuib și Păcureţi. 

Sărățelul, gîr/ă cu apă sărată, 

"izvorește de la poalele com. 

: Gornetul-Cuib, curge de la V. 

spre E., intră în com, Podeni- 

Vechi, pl. Podgoria, jud. Pra- 

hova, și se varsă. în rîul Ovisa. 

Sărăţelui- Bălăneştilor, zîr?z, 

plaiul Pirscovul, jud. Buzăii, Iz- 

voreşte : din: poalele -muntelui 

„Ivăneţul, udă comunele Goi- 

- deşti, Brăești, Bălănești - și Pirs- 

„covul şi se varsă în riul Bu- 

"- zăul, în dreptul com. și căt. Mă- 

gura. Primeşte mai mulţi a- 

fluenţi, din care mai însem- 

nați sunt: Pirscovelul, Mură- 

toarea-Scăeni, Valea-lepii,. Tur- 

- burea și Pietrarul pe dreapta; 

Murătoarea- Posobeștilor, Cim- 

poiașul, etc., pe stînga. 

"Numirea sa variază după lo- 
calitățile ce le parcurge: Sără- 
țelul-Goidești, Sărăţelul-Brăeşti,   
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Sărățelul-Bălăneştilor şi Sără.- 
țelul. Pirscov. Mai răspîndit e 
numele Sărăţelul-Bălăneștilor şi 
Apa-Pirscovului. In timp de 
ploaie devine un torent mare 
şi furios, - 

Sărăţelul - Bercei,. saii Sără- 
. ţelul- Joseni, ziriz, în jud. 

„_ Buzăi, plaiul Pirscovul,. își ia 
naștere din două piriiașe: Fîn- 
data și Slănicelul, 

“Afluenții săi principali sunt: 
* Gabricina și Băligoasa pe par- 
tea stingă, Negoșina și Plopeasa 

.. pe dreapta; afară de alte multe 
izvoare mai toate sărate sati 

amestecate cu diferite minerale 
".. în disoluţie, 

Sărăţeni, com. rur,, în jud. Ia- 
- lomiţa, pl. Ialomiţa-Balta, situată 

pe partea stîngă a rîului Ialo- 
. miţa, între comunele: Căzănești 

şi Balaciurile. 

Teritoriul comunei, cu o su- 
prafață de 3450 hect., din care 

"12 hect. pădure, se întinde din 
„riul Ialomiţa spre N., pănă în 

teritoriul comunei Colelia, co. 
prinzînd două moșii particulare: 

- Sărățeni și Sofia. 
Are o.populație de 918 lo- 

cuitori; o școală mixtă; o bise- 

rică, deservită de un preot și 

„un dascăl, 
E formată din satul Sărăţeni 

şi din căt. Trandafirul, 
+ Improprietăriți după legea ru- 

rală din 1864 sunt 121 locuitori. 
Pe teritoriul comunei se află 

lacurile: Sărăţuica şi Bentul, 
Vite: 700 cai, 60 boi şi 230 

rimători. 

Pe teritoriul cometrece calea 
județeană Slobozia-Urziceni. 

Sărăjeni, saz, în jud. ' Ialomiţa, 
pl. lalomița-Balta, pendinte de 
comuna Bucul, situat pe malul 

„stîng al riului Ialomiţa, spre E. 
şi la 2 kil. de satul Bucul.   

SARDÂNEȘTI 

Se mai numește Sărăţeni-d..]., 

-. fiind mai în josul rîului Ialomiţa. 
Are o populaţie de 35 familii; 

„0 biserică, deservită de- preotul 
din satul Bucul. 

Vite: 105 cai, 177 boi, 385 
„Oi Și 100 porci, 

Sărăţeni-de-Jos, sas, în jud. Tu- 
tova, pl. Tirgul, com. Schineni, 

spre S. de satul Schineni, pe 
Pirîul-Sărat. — Are o populație 

„" de. 388 locuitori, 

Sărăţeni-de-Jos, a//ă numire a 
satului Sărăţeni, com. Bucul, pl. 
Ialomiţa-Balta, jud. Ialomiţa. 

Sărăţeni-de-Sus,  sa4, în jud. 

Tutova,pl. Tirgul, com. Schineni. 

"— Are o populaţie de ş13 lo- 
„“cuitori, Se mai numeşte și Dra- 

gomăneşti. 

Sărăţeni-de-Sus, a//ă numire a 

satului Sărăţeni, com. Sărăţeni, 

„pl. Ialomiţa-Balta, jud. Ialomiţa. 

Sărăţuica, za/e, în jud. Ialomiţa, 

pl. Ialomița-Balta, situată spre 
N. de satul Sărățeni-d.-j.; se în. 

tinde din calea județeană Slo- 
bozia-Urziceni spre N.; în par- 

tea văii despre S. este lacul 
Sărăţica, 

Sărcătoarea, sa, jud, Dolj, pl. 
„ Jiul-de-Mijloc, com. Bucovăţul, 

cu o populație de 628 suflete, 

din care 335 bărbaţi și 393 fe- 

mei. Locuesc în 220 case și 10 
- bordee, a. 

Sărdarul, sat. Vezi Şendreni, sat, 

: jud, Covurluiii. 

Sărdăneşti, cătun, al com. Pis- 
curile, pl. Jiului, jud. Gorj, si- 
tuat pe șes, în partea stingă a 

: Jiului şi lîngă lanţul de înălțimi 
- d'alungul șoselei naționale Fi- 
liași-Pietroșani.



SĂRDANEȘTI 

'.. Are o suprafaţă de 986 hect,, 
cu o populaţie de 197 locuitori; 
1 biserică de zid, făcută de un 

fost proprietar Cornelie Sărdă:- 

nescu, în unire cu locuitorii, pe 

la 1858. 

Locuitorii posedă: 10 pluguri, 

25 care cu boi, 2 căruţe cu cai; 
25. stupi; 173 vite mari cornute, 
8 cai, 223 oi, 25 capre şi 29 

rimători. 

Comunicaţia în cătun se face 

prin şoseaua națională Filiaşi- 

Pietroşani, care "| străbate și 

care] pune în legătură la N, 

cu com. Plopşorul, iar la S. cu 
com. Izvoarele. 

Sărdăneșşti, saț, în' jud. "Mehe- 

dinți, pl. Cloșani, com. rur. Crai- 

nici-Moi. Poartă numirea şi de 

Sărdănești-d.-s. și de Băbeni. In 

dealurile acestui sat se află căr- 

buni de pămint. „ 

Sărdăneşti, sas, în jud. Mehe- 
"dinți, plaiul Cloşani, pl. Motrul- 

d.-j., com. rur. Rupea. Are 11 

. case, Poartă numele și de Săr- 

dăneşti-d.-j.. 

Sărei (Dealul-), sas, în jud. R- 

Sărat, plaiul Rimnicul, com. Jitia, 

așezat la V, comunei, la poalele 

Dealului-Sărei, pe Piriul-Sărei. 

Sărei (Dealul-), pmpire vechie a 

cătunului Jitia, din cătunul Jitia, 

jud. R.-Sărat, a 

Sărei (Dealul-), gea/, în jud. R.- 
Sărat, plaiâl'Rimnicul, com. Jitia; 

se desface din muntele Ulmu- 

şorul, brăzdează V, com,, se în- 

tinde de-a-lungul Piriului-Sărei ; 

conține mari cantități de sare. 

Sărei (Drumul-), vechii drum de 

cărăuși, pe care se transporta 

sarea din jud. Prahova în Brăila; 

în jud. Buzăii trece prin comu- 

nele Mizilul, Vintileanca, .Cio-   
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ranca, Brădeanul, Zmeeni, Al- 

beni şi Cil:bia. 

Sărei (Drumul-), drum vechiă, 

jud. Teleorman, ce venea des: 

pre Piteşti și despre Ocnele-Mari, 

urmînd direcțiunea şoselelor ve: 

cinale de pe Valea-Teleormanu- 

lui, pănă la com. Mavrodinul, 

de unde apuca spre orașul Zim- 

nicea. 

Sărei (Valea-), com. rur., în jud. 
Putna, pl. Vraucea, situată sub 

dealurile Virful-Pleşilor, Pietroa- 

sa şi Vîrful-Chiliilor, pe riul Put- 

na, în sus de com. Colacul la tf 

de ceas. 

Este udată de riul Putna, și 

de pîraiele Mătăcina, Pleșa, Chi- 

« liile, Bozul și Săratul. 

Se compune din cătunele: 

Gornetul, Mătăcina, Prisaca și 

- Valea-Sărei, unde se află pri- 

măria comunei, și care se află 

la 43 kil. de Focşani și la Gkil. 

de reședința plăşei. 

Are o populaţie de 193 fa- 

milii, saă 719 suflete; 1 biseri- 

că parohială, cu hramul Cuvioa- 

sa Paraschiva, în căt. Valea- 

Sărei şi 1 filială, cu hramul Sf. 

- Niculae, în Prisaca; o şcoală 

mixtă, 

Budgetul com. c la venituri 

de 3693,97 lei şi la cheltueli, 

de 3660,10 lei. 
Locuitorii posedă: 12 pluguri 

de lemn; o moară deapă; 170 

boi, 103 vaci, 68 cai, 1400 oi, 

68 capre şi 128 porci. 

Vii sunt pe o întindere de 

so hect. | 

Sărei (Valea-), câ/un, în com. 

cu acelaşi nume, pl. Vrancea, 

jud. Putna, situat sub dealul Vir- 

ful-Pleşilor, la 1/2 oră de com, 

Colacul. 

Sărei (Valea-), zarokie, în com. 
cu același nume, pl. Vrancea,   

SĂRINDARUL-MOARA-DIN-DEAL 

jud. Putna, avind 1 biserică pa: 

rohială, cu hramul Cuvioasa Pa- 

- raschiva şi 1 filială, cu hramul 

Sf. Nicolae, în Prisaca. 

Sărei (Valea-), ziriz, cu apă să- 

rată, pe teritoriul com. Valea-! 

Sărei, pl. Vrancea, jud. Putna. 

Izvoreşte din Bahane, la hotarul 

com. Birsești. 

La obiîrşia lui are apă dulce, 

însă trecînd printre munții Pleşa 

şi Galimea, apa devine sărată. 

Se varsă în Putaa, mai sus de 

satul Valea-Sărei. Se văd urme 

de păcură în el. 

Săreni, cătun, al com. Minzăleşti, 
" jud, Buzău, cu 90 locuitori şi 

20 case. ” 

Sărindarul-de-]Jos, saz, fâcind 

parte din com. rur. Dridul-Să- 

rindarele, pl. Mostiştea, jud. Il- 

fov. Situat la S. de Dridui, pe 
țărmul drept al riului Ialomiţa. 

Se întinde pe o suprafață de 

2250 hect., cu o populaţie de 

787 locuitori. | 
Are o biserică, cu hramul 

Adormirea, deservită de 1 preot 

şi 1 cîntăreţ. 
Comerciul. se face de 4 ciîr- 

ciumari și -1 hangiii. 

Numărul vitelor mari e de 

511 şi al celor mici, de 1314. 

Sărindarul-de-Şus, saţ, făcind 

parte din com. rur. Dridul-Să- 

 rindarele, pl. Mostiştea, jud. Il- 

fov, situat spre S. de Dridul, 

„pe ţărmul drept al riului Ialo-" 

miţa. 

Se întinde pe o suprafaţă de 

1500 hect., cu o populaţie de 

404 locuitori, 

Comerciul se face de 3 cir- 

ciumari. 

Numărul vitelor mari e de 

447 şi al celor mici, de 1092. 

Sărindarul- Moara- din- Deal,



SĂRINDĂREANCA 

„pădure a statului, în întindere 
de 450 hect. Vezi Stroeşti-Să. | 

. findăreanca, pl. Mostiştea, jud. 

Ilfov. 

Sărindăreanca, sat, făcînd parte 
din com. rur. C orbeanca, pl. 

_ Znagovul, jud. Ilfov. Se întinde 

„pe o suprafaţă de 350 hect,, 

cu o populație de 43 locuitori. 

„- Numărul -vitelor mari e de 
16 şi.al celor mici, de 214. 

Sărindăreanca, -noşie nelocuită, 

avînd pe teritoriul săi o pă- 

- “dure de 500 hect., pl. Znago- 

vul, jud. Jifov.. - - 

Sărindăreanul, cătun (tîrlă), în 
jud. Ialomiţa, pl. Ialomiţa-Balta, 

„făcînd parte din com. Ograda. 

Săritoarea-Caşinului, pichet, la 

- hotarul “Țărei cu . Transilvania, 

jud. Putna, - 

Săroaia, vă/cea, izvorește din 

malul numit Vîrtopul, com. Vă- 

| leni, pl. Argeșelul, jud. Muşcel, 

se împreună în centrul com. cu 

„, vilcelele: Mușcelului, Brădulețu- 

“lui şi Lespezile şi se varsă în 

„riul Dimboviţa, la. E. de com. 

Lăicăi. 

Sărulești, Com. ur. în jud. Bu- 

zăului, plaiul Slănicului, situată la 

extremitatea de N.-E. a judeţului, 
pe valea Peceneaga, la so kil. 

de orașul Buzăul. 

“Terenul are aci aspectul unui 
amfiteatru unde colinele, apoi 

| munții (Carpenul, Piscul-Mîndru, 

Bisoca, Muntele Tătarului, Goi- 

celul ş.a.) se ridică treptat, îm- 

brăcate” cu ierburi și pădure, 

„ Singur, malul, stîng:al Văei- 
Largi e format din. pămînturi 

| albe şi sterpe,. Ma 

_E formată din cătunele: Apos- 

tari, Cărătnăul, " Goicelul, Săru- 

leşti, “Țurloeşti, Valea-Largă și   

„+ 843 

„„ Valea-Stinei, cu o populație de 
1120 locuitori. | 

| Are o suprafață de 2944 hect, 

din care 375. arabile, 472 pă- 

dure, 728 fineață, 960 izlaz, 22 
. livezi, 6 vie și 383 sterp. 

Proprietăţi „mai insemnate: 

Săruleşti-Cărătnăul (a statului), 
Goicelul (particulară), Țurloeşti, 

„- Valea-Largă și Valea-Stinei (ale 

moșnenilor Gromești Şi Apos- 
tari). 

Are o biserică, cu hramul st 
| Nicolae, î în căt. Goicelul, deser. 

Vită de un preot, un cîntăreț 
şi un paracliser; o şcoală mixtă ; 
3 cîrciumă. 

| Vite: -344 boi, 210 -vaci, 78 

"viței, 73 cai, -46 tepe, 17 mînji, 
1500 oi, 140 capre, 2 asini şi 

98 porci. Stupi sunt i 

Sărulești, cătun, al. com. Saru. 
„ești, jud. Buzăii, cu 180 locui- 

tori şi 39 case. 

Sărulești, sat, făcind parte din 
com. rur. Pirlita-Săruleşti, pl. 
„Negoeșţi, jud. Ilfov, situat spre 

E. de Pirlita, pe malul stîng al 

Vătei- Mostiştea. 

Se. întinde pe o suprafață de 

2050 hect., cu o populaţie. de 
654 locuitori. . 

Doamna Elisa Filipescu are 

1382 hect. și locuitorii, 668 hect, 

Are o biserică, cu hramul 

Sf. Nicolae, deservită de 2 cîn- 

_ tăreţi;-o şcoală mixtă, frecuen- 
tată de 67 „copii; 2. heleştaie. 

Comerciul se face. de 3 cîr- 

ciumari, a 

Numărul . vitelor mari e. de 
S47 şi al celor mici, de 1347. 

Sărulești, sat, reședința com. 

„Tur. Lăpuşata, pl. Cerna-d.-s., 
jud. Vilcea. Arc o populaţie de 

357 locuitori ; o biserică, zidită 

la 1841; o școală mixtă,. 

Săruleşti, staţie de ddfa în   

- SĂSCIOARA 

-. jud. Ilfov, pl. Negoeșşti, com. Pir- 

lita-Sărulești, pe linia Bucureşti- 

“Ciulnița, pusă în circulaţie. la 
„17 Noembrie 1886. Se află între 
stațiile Fundulea. (11,6 kil.) și 

„. Lehliul (16,3 kil). Inălţimea d'a- 

supra nivelului Mării, de 53",07. 
Venitul acestei staţii pe 1896 

“a fost de- 89709 Iei 20 bani. 

Sărulești (Vintilă - Voaa), pă. 
dure, a statului, în jud. Buzăă, 

„avind cam .170 'hect.. Formează 

„_Singură .un trup,;'la care se mai 

_alipeşte trupul II; Băncila, Zar- 

„zul și Vevezriţele, cam 300 hect., 

și marele trup Sărata-Cărătnăul, 

formînd împreună 1780 hect. 

Săscioara, com. rur., în jud, Vi. 
cea, pl. Mijlocul, situată la - 60 

kil. de capitala jud. și la 16 dril, 
de a plășei. 

S'a înființat pe -la 1842, sub 
domnia lui. Bibescu. 

-Are o populaţie de 728. to. 
cuitori; 3 biserici, una la N., 

făcută la început de lemn, și 

la 1857 s'a reparat, făcîndu-i-se 

temelia, altarul şi turla de zid, 

„„avînd ca ctitori pe. Popa Ni- 
'colae, Stanciu şi Iordache, alta 

la S$., zidită la 1826 de pol: 

covnicul Dumitru Oculescu și 

cu jupîn Stanciii “Săştioreanu, 

și a treia .în mijloc, zidită la 
1835, reparată la 1858; o școală, 
frecuentată de 27 copii. 

Locuitorii posedă: 14 cai, 200 

„boi, 150 vaci, 50 capre şi 200 oi. 

Locuitorii sunt moșneni, afară 

de 4, cari s'aă împroprietărit la 

1564 şi cărora li s'au dat 7 hect. 
E pămint. 

Vatra. com. „are 20 hect. 

In raionul com. €e-0 şosea; 

“spre “N., alta care o pune în le- 

„gătură cu „Nenciulești, șila S.V., 

o şosea care dă în șoseaua. ju- 

dețeană şi care o leagă cu Ză- 

breni, Văleni, etc. 

„ Veniturile com. se urcă la
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3009 lei anual și cheltuelile, la 
1966 lei. 
- E brăzdată de dealurile : Săş- 

tioara, Dimonul, Mijlocul şi: u- 

dată de văile: Marinași, Zim- 

braia, Iezărelul, Balta-Fierului, 

Lacul-Buţii și Valea-Sasului, 

Săscuţa-Mică, ziriz, în jud. Su- 
ceava, izvorește din dealul Fîn- 
tînei și se varsă în Sasca-Mare, 

după un curs de 7—8 kil. 

Are de tributari pe dreapta: 
Piriul - Velniței, Piriul- Rusului, 

- Piriul-Lung, Cracul-Stînei, Ne- 

"bunul și Harjurile; iar pe stînga: 
Gadeni, Lucăi i Losnicerul. 

Săseni, saz, în jud. Covurluii, pl. 
Horincea, com. Prodăneşti. Are' 
59 familii, sai 225 suflete şi o 
biserică. 

Săseni, zeci metoh al Episco- 
piei, în jud. Buzău, 'com. Gura- 
Nişcovului, căt. Săseni-Noi, re- 
zidit de Episcopul Chesarie în 
1835. Azi, biserică de mir. 

Săseni-Noi, căzu, al com. Gura: 
Nișcovului, jud. Buzău, cu 450 
locuitori și 113 case; 

Săseni-Noi (Valea-), saii Va- 
lea-Teancului, căzu, al com. 
Gura-Nișcovului, jud. Buzăă, cu 
140 locuitori și 40 case. 

Săseni- Vechi, căra, al 'com. 
Gura-Nișcovului, jud. Buzăii, cu 
320 locuitori și 49 case. 

Săteni, saţ, în jud. Dimboviţa, 
pl. Dealul-Dimboviţa, com. Doi- 
cești, situat pe matca Ialomiţei 
la 3 kil. în sus de Tirgovişte. 

Sătuceni, căfuau, al com. Largul, 
jud. Buzăi, cu 20 locuitori Și 
5 case. 

Sătucul (Vadul-Turcului, Fu- 

Sătucul, 
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teşti, Ghiculeşti), căfun, alcom. 
"Cindești, jud. Buzăi, cu 300 

locuitori și 71 case. Are sub- 

divizia Palanga-d.-j. 

Sătucul, căzu, al com. Cătina, jud. 

Buzău, cu 80 locuitori și 19 
case, 

sub-divizie a căt. Ciîr. 

lomănești, com. Gura-Nișcovului, 

jud. Buzăii. 

Sătucul-de-Jos, pechie numire a 
cătunului  Săhăteni-d.j., com. 
Vintilcanca, jud. Buzăă, 

Sătucul-de-Sus, pechie numire 
a cătunului Săhăteni-d.-s., com. 

Vintileanca, jud. Buzăiă. 

Săuca, căzu, al com. Peștișani, 
plaiul Vulcan, jud. Gorj, situat 
la S.-E. comunei, pe şesul cu 
același nume. 

Are o suprafaţă de şoo hect., 
cu o populaţie de 81 familii, 
saii 422 suflete. 

“Locuitorii posedă: 18 plu- 
guri, 46 care cu boi, 3 căruțe 
cu cai, 12 cai, 246 vite mari 

cornute, 110 rimători, 135 capre 

Și 120 oi.. 

Are o biserică de lemn, de- 

servită de 1 preot și 1 cîntăreț. 

Săuceşti, com. tur. jud. Bacăă, 
pl. Bistrița-d.-s., așezată pe 

şesul rîului Siretul, în locul unde 

se confundă şesul Siretului cu 
al Bistriţei. 

Se compune din 4 cătune: 

Săucești, reședința, . Holtul, am- 

bele pe dreapta Siretului, Dos- 

pinești în stînga și Podul de- 
Fier, 

“In anul 1803, găsim  Său- 

cești făcind parte din jud. Neam- 

țu, ocolul Siretului, și apar- 

ținind Spătarului Ioniţă Sturdza 
(cUric.» Codrescu, vol. VII, pag. 

273).   

SĂUCEŞTI 

Se mărginește la E. cu co- 
munele Buhociul și Prăjeşti; la 

S., cu com. Letea; la V., cu 

riul Bistrița, care o desparte 

de com. Fintinele și la N., cu 

com. Schineni.: 

Are o populaţie de 1604 lo- 

cuitori; o şcoală mixtă, care 

funcţionează din 1864 şi e fre- 

cuentată de 52 copii, 2 bise- 

rici, deservite de 2 preoți şi 

3 cîntăreţi; 22 cîrciumi. 

După legea rurală din 1864, 

s'au dat, la 246 locuitori, 849 

fălci pămînt în împroprietărire. 

Proprietari mari sunt: G. C. 

Sturdza, Eugenie Sturdza, şi 

Iulia Pâch, 

Totalul pămînturilor de: cul- 

tură este de 1357,07 hect. 

Teritoriul comunei are o în- 

tindere de 2432 hect. 

Budgetul com. e la: venituri 

de lei 10449, bani 50 şi la chel- 

tueli, de lei 7461, bani 84. 

Viile ocupă o suprafață de 

7I arii, 

Locuitorii posedă:: 62 cai, 

1170 vite mari cornute, 320 

porci, 6 capre și 1311 oi. 
Prin comună trece” calea ve- 

cinală, care vine de la Schi- 

neni şi răspunde în șoseaua na- 

ţională Bacăi-Roman. Secția 

Holtul se găsește pe calea ju: 

dețeană Bacăii- Odobeşti - Vas: 
lui, 

Distanțele : la “Bacău, capi- 

tala districtului, 5 kil.; la com. 

Buhociul, 10 kil.; la com. Pră- 

jeşti, 7 kil.; la com. Fintinele, 
13 kil,; la com. Schineni, 3 

kil.; la com. Letea, ş kil. şi 

la com. Girleni, reședința plă- 

şei, 14 kil. 

Săucești, sat şi reşedinţa com. 

cu același nume, jud. Bacăi, 

pl. Bistriţa-d.-s,, - situat pe 'pi- 
rîul' Turbata, pe dreapta Sire- 

tului, 

“Are o populaţie” de 917 lo-



- SĂULEȘTI 

cuitori; o şcoală; o: biserică, 
zidită în 1825 de Ion Sturdza- 
Voevod și restaurată în 1860 
de fiul săi Costache Sturdza, de- 
servită de 1 preot și 1 cîn- 
tăreț; 4 cîrciumi. | 

Vite: 35 cai, 623 vite mari 

cornute, 194 porci și 5 capre. 

Săuleşti, com. rur., în partea 

de S.-V. a com. Petrești-d.-j.,. 

pl. Gilortului, jud. Gorj. 

E formată din cătunele: Său. 
lești şi Scoica, situate pe am- 

bele ţărmuri ale rîului Gilortul 
şi pe valea Purcăroaei. 

Are o suprafață cam de 1500 
hect., cu o populație de 220 
familii, saii 1017 suflete; o școală, 

înființată la 1878, frecuentată |. 

de:40 băeţi și 5 fete; 2-bise-: 

rică, diri care una făcută la 1828, 

de Pitarul Scarlat Săulescu, de- 

servite de 2 preoți și 2 cîn- 

tăreți, 

Locuitorii posedă: 5o plu 
guri, 101 care cu boi, 3 căruțe 
cu cai; 399 vite mari cornute, 

29 cai, 208 rimători, 574 oi 
şi 45ecapre; 63. stupi cu al- 
bine, 

Budgetul com. e la venituri 

"de 1864 lei, 64 bani, iar la 

cheltueli, de 1835 lei, 49 bani. 

" Comunicaţia în cătun se face |! 
- prin: şosele : comunale care :o 

leagă cu șoseaua judeţeană T.- 
Jiul-Spabhii, din Dolj. Mai are linia 

ferată Tirgul-Jiul-Filiaşi, cu stația 

mai apropiată, -Bibești. Calea 
ferată trece peste ptriul Purcă- 
roaia pe un pod de fier. | 

Apele ce udă comună sunt: 

Gilortul, în partea 'de E. și 

Purcăroaia, în interiorul comu- 

_ncă, formată mai mult din ploi, 

vărsindu-se în Gilort, în drep- 

tul “căt. Scoica. 

Săuleşti, căfun de reședință al 

com. Săuleşti, pl. Gilortul, jud. 

Gorj, situat pe valea Purcăroaia, 

65940. 3farele Dicţionar Geografe. Pol, V; 
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coprinsă la N.-V. de dealul Vul: 
“parului, iar la S.-V. deo ra- 

mificaţie a dealului Aminoșiţa. 

Are o suprafaţă de 1250 hect., 

cu o populație de 897 locui- 
tori; o biserică; o şcoală, 

Locuitorii posedă: 44 plu- 

guri, 86 care cu boi, 3 căruțe 
cu cai; 364 vite mari cornute, 
26 cai, 199 rimători, 27 capre 
şi 499 oi; 48 stupi. 

Pirîul Purcăroaia udă acest 

cătun, curgind de la N. spre 

S.-E. și vărsîndu-se în Gilort la 
cătunul Scoica. 

Săveni, com. rur., jud. Dorohoiiă, 

pl. Bașeul, formată din satele: 

Bozieni, Săveni și din Săveni, tîr- 

gușor, cu reședința primăriei 

în tiîrgușorul Săveni. 

Are o populaţie de 531 fa- 

milii, sati 2700 suflete; 2 bi- 

serici, deservite de 2 preoți, 1 

diacon, 4 'cîntăreţi şi 2 pălă- 

mari; 1 şcoală mixtă, frecuen- 

tată de 134 copii. 

Vite: 356 cai, 917 vite mari 

"cornute, 370 porci, 2272 oi și 

21 capre, 

Budgetul com. e la venituri 

de '35449 lei, 40 bani, iar la 

cheltueli, de 28835 lei, 48 bani. 

“Săveni, firgușor, pe moşia cu 
același nume și lingă apa Bașe- 

ului, com. Săveni, p!. Başeul, 

jud. Dorohoiă, cu o populație 

» de 675 familii, sai 2600 suflete. 

Are o biserică, cu hramul Sf. 

Nicolae, cu 1 preot, 1 diacon, 

"2 cîntăreţi și 1 pălămar, făcută 

de zid, fondată de locuitorii din 

localitate în anul 1880; o școală 

“mixtă, frecuentată de 139 copii; 
„un oficii telegrafo-poștal; un 

"spital cu 12 paturi și o cazarmă. 

Tirgușorul este împărțit în 8 

strade, dintre care două - mai 

principale. 

Sunt mai multe prăvălii cu 
articole de coloniale, industriale   
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şi manufacturiale, precum și cîte- 

" va ateliere pentru osebite meserii, 
In toate săptăminile, Dumi- 

neca, este zi de tirg; iar de la 
10—25 Iulie în fie-care an, se 

face mare iarmaroc, de vinzări 

și “cumpărări de vite. Acest tir- 
Sușor este vestit în privinţa ne- 

_goțului vitelor, ocupînd în a- 
ceastă privință întul loc" prin- 
tre tirgurile: Darabani și Doro- 
hoiiă. 

__ Hrisovul de recunoaștere al 

tirgului nu datează de cit din 
anul 1816, cu toate că Săveni 

sunt mult mai vechi; şi drep- 
tul de posedare al locuitorilor 

embaticari, se cunoaște de pe 

“actul reînoit sub No. 64, lega- 
lizat de Tribunalul de Dorohoii, 

din 1853. 

Săveni, sa, pe moşia cu același 
nume, com. Săveni, pl. Bașcul, 

“jud. Dorohoiii. Are o populaţie 

de 439 suflete; o biserică, cu 
hramul Sf. Gheorghe, deservită 

- de 1 preot, 2 cîntăreți şi 1 pă- 
lămar, vechie, fondată î în 1805 

de Maria Luchieasa. 

Locuitorii împroprietăriți ati 

553 hect., 19 aril, pămînt, iar 
proprietatea, 2434 hect., 73 arii, 
cîmp. 

Piraiele: Bodeasa, Podriga. şi 

Başei, trec pe - moşie. Iazuri 

sunt 3, din care cel mai mare 

este al Negrei, Da 

Drumuri principale sunt: acel 

ce vine de la Rădăuţi, Coţușca 

şi Ichimeni; acel de la Dara- 

: ” bani, Mileanca și Tătărășeni; 

acel ce duce la Botoșani, peste 
Vlăsineşti ; -acel ce duce la Do- 

"rohoiii, peste Știubeieni, Podriga 
şi Ichimeni. 

Săveşti, sat, în jud. Suceava, com." 
Drăgănești, așezat pe șesul Mol- 

- doveă, 

E străbătut de Piriul-Izvoa- 

relor. i 

44
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Vatra satului ocupă 9 fâlci, 

cu o populație de 351 suflete. 

Are o biserică, cu hramul Sf. 

Voevozi, deservită de 1 preot 

şi 2 cintăreţi. Școala din Dră- 

găneşti servește și acestui sat. 

__ Drumuri principale sunt: la 

„Brusturi (3 kil.), la Drăgănești 

(3 kil.), la Șoimărești (1025 m.), 

„la Răuceşti (400 m.) și la Sirbi 

(1516 kil.). 

Cel mai vechiii proprietar al 

moșici ar fi fost un oare-care 

Sava. sati Savu, care ne-avind 

copii, a făcut-o danie mănăstirei 

Neamţu.. 

Săveşti, saţ, în jud. Dimboviţa, 

„pl. Bolintinul, cătunul com. Bra- 
| niştea. 

Săvineşti, saz, în jud. Neamţu, 
com, Calul-Iapa, pl. Piatra-Mun- 

tele, situat pe malul stîng al 

riului Bistrița, la 10 kil. de ora- 
șul Piatra, 

Are o-populație de 839 lo- 

" cuitori; o biserică, deservită de 

„1 preot şi 2 dascăli; o şcoală, 

 frecuentată de 35 elevi. 

Săvineşti, saț, în jud. Neamţu, 

com. Galul, pl. Piatra-Muntele. 

Are o populaţie de 200 loc. 

Vite: 38 boi, 67 -vaci, 198 

| oi, 7 cai și 59 porci. 

Săvineşti (Lunca- ), pădure, a 
. statului, în jud. Neamţu, com. 

Calul-lapa, pl. Piatra-Muntele, 

Are o întindere de 72 pogoane, 

„cu un venit anual de 2450 lei, 

Scafeşti, saz, cu 353 suflete, jud. 

„Dolj, pl. Dumbrava d.) com. 

Gubancea. 

Scafeşti, moșie particulară, jud. 

„Dolj, pl. Dumbrava-d.-j., com. 

Gubancea, aparţinînd minorilor 
„„Zoe Cloni, cărora aduce un-venit 

“anual de 18000 lei.   

Scafeşti, moșie particulară, în jud. 
Dolj, pl. Dumbrava-d.-j., com. 

Gubancea, aparţinînd fraților 

Trifescu ; venit anual, de 17000 

lei. 

Scafeşti, moșie particulară, jud. 

Dolj, pl. Dumbrava-d.-j., com. 

Gubancea; aparține d-nei Ana 

Strîmbeanu, aducind un venit 

anual de 8000 lei. 

'Scaia, cătun sai mahala, pen- 

dinte de com. Roata-d.j., pl. 

Neajlovul, jud. Vlașca. 

Scaioşi, saț, făcînd parte din com. 
rur. Orlești, pl. Oltuld.-s., jud. 

"Vilcea, situat pe malul Ol- 

tului, la 4 kil. de căt. Valea- 

Bisericei (şcoală). Are o po- 
pulațiune de 350 locuitori și o 

biserică. 

Scaiul, gea/, în jud. Iaşi, pl. Cir- 
ligătura. Se prelungește din seria 

de dealuri, ce formează hotarul 

dintre com. Buznea și, jud. Ro- 
man, mergînd paralel cu deaul 

Budeanu, pănă în dreptul iazului 

Gănești, iar de acolo se leagă 

cu dealul numit Lăcătușeni, care 

are direcțiunea de la S. spre 

N., continuînd pănă în iazul 

Buznea, paralel cu dealurile: Bu- 

deanul și Horpazul. 

Scara (Scărișoara), if de 
miunte, în jud. Argeș, pl. Lo- 

viştea, în apropriere de frontiera 

despre Transilvania. Are o înăl- 

țime de 2116 m. d'asupra nive- 

lului Mării Negre. 

Scariga, sat, jud. Bacăii, pl. Taz- 

„lăul-d.-j., com. Tirgul-Valea-Rca, 

situat pe dreapta Tazlăului-Mare, 

lingă Scariga din Berzunţ, la 

3 _kil. de Tirgul- Valea-Rea 

(şcoală). Are o populaţie de.150 

locuitori; o circiumă şi o moară 

de apă.   

Vite: ş cai, 54 vite cornute, 

4 porci şi 12 capre. 

Scariga, sa/, jud.  Bacăiă, pl. 

Tazlăul-d.-j., com. Berzunţul, si- 

tuat la confluența piriului Ber- 

zunţul cu Tazlăul-Mare, la ş kil. 

de satul Berzunţul (şcoală). 

Are o populație de 72 lo- 
cuitori. 

Scaunul-Doamnei, co// de piatră 

scobit, la oare-care înălțime, între 

mănăstirea Bistriţa și Arnota, 

jud. Vilcea, unde, zice legenda, 

s'ar fi odihnit Doamna Elena 

a lui Mateii-Vodă-Basarab, cînd 

a mers să viziteze mănăstirea 

Arnota, zidită de soţul ei. 

Scaunul-Reginei, /ocalitate, jud. 

Prahova, după apa Jepilor, o oră 

mai sus de cascada Urlătoarea, 

unde se vede o masă și un scaun 

cu răzimătoare, făcute din piatră, 

în onoarea Reginei Elizabeta, 

care, de la castelul Peleș, adese- 

ori mergea de vizita aceste în- 

cintătoare poziţiuni. 

Mai sus de Scaunul-Reginei, 

tot pe apa Jepilor, într'un loc 

la care te urci cu foarte multă 

greutate, este Scaunul-Regelui. 

Scaunul-Tilharului, pisc, spre 

„N-V. de satul Chiţocul, com, 

„Munteni-d..j., pL Crasna, jud. 

“Vasluiii. - 

Scăeni, plasă, a  desființatului 

jud. Săcueni. V. a. n. 

Scăeni, com. rur., jud. Prahova, 

pl. Podgoria, una dintre cele 

mai vechi comune ale judeţului. 

E situată la poalele dealului 

Scăeni, în apropiere de riul 
Teleajenul, la 6 kil.: de Ploești 

și la 22 kil. de reședința plășei. 
La: început a fost situată pe 

acest loc, însă o mică partese 
întindea mai spre E.
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- Se compune din două că- 
- tune: Scăeni și Balaca; cu o 

- populațiune de 657 locuitori. 
Are două biserici, la Scăeni 

şi Balaca, deservite de doi preoți; 
o şcoală, frecuentată de 82 copii; 
2 pive, 3 mori, o fabrică de făină 
și o fabrică de hirtie de paie. 

Mai toți locuitorii s'ai îm- 
proprietărit după legea din 1864. 

Puțini sunt moșneni. Cei îm- 

proprietăriți sunt în număr de 
70 și li s'a dat 287 hect. din 
moșiile Bălăceanul, Anghelache, 

P. Filitis și a Eforiei. EI ai 23 
cai şi iepe, 60 vaci, 136 boi, 

IO capre, 282 oi și 229 porci. 

Spre E. de comună, se află 
ruinele unor case ale lui Brîn- 
coveanu și altele ale lui Con- 

stantin Boltașul, despre care se 

zice că ai fost arse de Turci. 
Comerciul se exercită în com. 

de 6 circiumari. 

Budgetul com. e la venituri 
de - 6463,12 lei şi la cheltueli, 

de 6403,88 lei. 

Prin comună trec şoselele: 

Ciorăneani, care înlesnește co- 

municaţia. între Blejoiul și Plea- 
șa și Bălăceanul, care leagă 

comuna spre E. cu dealul și 

cătunul Seciul, iar spre V. dă în 

şoseaua Bucovul-Văleni. In inte: 

riorul com. sunt şoselele: Anghe- 
lache și a Bisericei. 

Spre V. de această comună, 
în apropiere de soseaua Bucovul- 

"Văleni, se: află o movilă mare 

- de pămînt, despre care se zice 

că este făcută din timpul Tăta- 
“zilor, In partea de E. a com. 
se află dealul Scăeni, cu direcţia 

„spre Ş.E. 

E străbătută de: girla Iazul- 
Fetei, ce își ia naştere din riul 

Teleajenul, mai jos de satul 
Plopeni, face mai multe zig- 
zaguri, străbătînd comunele Bol- 
deşti, Scăeni, Pleașa şi Bucovul, 

precum și de izvorul Bălăhuţa și 

“de văile Chirului și Bisericei.   
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Se mărginește cu comunele 
Boldești, Pleașa şi pl. Tîrgşorul. 

Scăeni, sat, făcînd parte din com, 
Tur. cu același nume, pl. Pod- 
goria, jud. Prahova. Are o po- 
pulațiune de 389 locuitori; o 

. biserică, zidită la anii 1850-55, 
prin ajutorul locuitorilor și prin 
stăruința postelnicului Constan- 
tin Sterienescu din Stefești , 
preotul Iancu și Sava Bălăcea- 
nu, proprietarul moșiei Scăeni șia 
altor persoane pioase din Ploeşti, 
Aci e reședința comunei. | 

Scăeni, cătun al: com. Boziorul, 
jud. Buzăi, cu 140 locuitori și 

"44 case, 

Scăeanca, moșie, in jud. Buzău, 
com. Boziorul, căt. Scăeni, pro- 
prietate moşnenească.: Are 1720 : 

- hect., din care 1200 pădurea 

„. Scăeanca, restul curături, fi- 
neaţă, livezi și izlaz. 

"Scăeşti, com. rur., jud. Dolj, pl. 
Jiul-d.-s., la 27 kil. de Craiova 
și la 24 kil. de reşedinţa plă- 
şei, Filiași. 

E situată pe dealurile Comă- 
neasa și Voichiţa. 

Se mărginește la E. cu com. 

Coţofeni-din-Dos, la V. cu co- 
muna Salcia; la N. cu com. Bră- 

dești şi la S. cu'com. Rasnicul.. 

Comuna este accidentată de 

dealurile Comăneasa și Răchița 

saii Rovina. Dealurile sunt în- 

dreptate de la E. la V., sunt 

întrerupte prin mici vilcele lo- 

cuite. Comăneasa are 52 m. înăl- 

țime, îar Rovina, 60 m. Costișa 

de sus a dealurilor este acope- 

Tită cu păduri și vil, iar pe poa- 

lele lor este așezată comuna. 

“Prin N, comunei, cu îndrep- 

tarea N.-V.—S.-E., trece Jiul, a- 

vînd vaduri în com. Girla Sal- 

cia, care izvorește din comuna 

“Salcia, pănă la trecerea sa în'l. 

jată. 
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Scăești, este îndreptată de la 
V. spre E., iar aci de la S.-V. 
spre N.-E.; pe această girlă se 
află un pod în dreptul comunei. 

In Scăești se găsesc lacurile: 

Bisdinul, la N.-V., cu o suprafață 

de 23 m. p., Gildăul;de 47 m. 

p. şi Răchitoasa, de 56 m. p,, 
la N.-E. Toate conțin pește | şi se 

„scurg în Jiăi. 

Se află în com. un loc numit 

„ Siliştea, unde, se zice, în ve- 

" chime se afla sat. 

Are.o populaţie de 1811 lo- 
cuitori; o școală mixtă, frecuen- 

tată de 72 copii; 2 biserici, una 

în sat și una în cimitir, Biseri- 
ca din sat are hramul sf. Ni- 
colae, Sf. Dumitru şi Sf-ta Pa- 

raschiva și s'a fondat la 1824 de 
Dimitrie 1. Mavrodin. In tin- 
da bisericei se: găsesc inscripţii 

_care arată numele fondatorului 

și data terminărei, 

Biserica de la cimitir, fondată 

cu ajutorul locuitorilor, are hra- 

mul Mucenicul Trifan. Ambele 

biserici sunt făcute de zid. 

Suprafaţa teritoriului comu- 

nei este de 4182 pog,, din care 

3222 arabile, 905 fineață, 15 iz- 
"laz, 7 lac şi teren „sterp, 645 
pădure. 

__ Moșia Scăeşti are o suprafață 

de 1640 pog,, și aduce un venit 

de 24425 lei. - 

Pădurea Scăeșşti este amena- 

Viile aparţin sătenilor și sunt 
pe pămîntul delimitat lor la 1864. 

Comuna este străbătută de o 

cale comunală lungă de 4 kil. 

îndreptată dela E. la V. şi de 

o alta de 2500 m,, îndreptată de 
la N. la S, 

Budgetul com. e la venituri 

de 2719,65 lei și la cheltueli, 
- de 2408,25 lel, . 

Scăeșşti, moşie particulară, jud. 
Dolj, pl. Jiul-d.-s., com. Scăeşti, 

în întindere de 1640: pog., cu
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SCAEŞTI-DE-JOS 

venit anual de 24425 lei. Are 

pădure pe ea în întindere de 

vr'o 650 hect. 

Scăești-de-Jos, căfuu, cu 589 lo- 

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

com. Scăești, 

Scăeşti-de-Mijloc, sas, jud. Dolj, 

pl. Jiul-d.-s., com. Scăeşti, reșe- 

dința primăriei. Are o popula 

ţie de 721 suflete; o școală mix- 

tă, ce funcționează din 1868, 

frecuentată de 72 băeţi: 35 băeți 

din Scăești-d.j., 19 din Scăești- 

de-Mijloc şi 18 din Scăeşti.d.s;; 

2 biserici, una în vatra satului 

şi alta la cimitir. Cea din sat 

s'a fondat la 1824 de d. 1. Ma- 

vrodin şi s'a terminat la 1864; 

cea din cimitir, cu hramul Marti- 

rul Trifon, s'a fondat de locuitori. 

Scăeşti-de-Sus, saz, cu 501 lo- 

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

com. Scăești, 

Scăianca. Vezi Scăeanca. 

_Scăieșşti. Vezi Scăeşti. 

Scăioşi, com. rur., jud. Prahova, 
"plaiul Teleajenul, situat sub un 
„mal, numit Coasta-Mare, pe am- 

_bele maluri ale riului Bughea, 

la 20 kil. de capitala judeţului, 

“la 7 kil. de reședința plaiului, 

Se compune din două cătune: 

_ Fundeni și Scăioși, cu o popu:- 

- „laţie de 992 locuitori, 

Are 2 biserici, una în Scăioși, 
fondată la 1801 de familia Fi- 

lipescu şi a doua în căt. Fun- 

deni, construită de niște călu- 

sări și ambele deservite de doi 

preoți; o şcoală mixtă, frecuen- 

tată de 53 copii. 

Locuitorii, în număr de 185, 

S'aii împroprietărit la 1864, pe 

moşiile Domnița Bălașa și Fi- 

lipescu, din care li sai dat 593 

hect. Ei posedă: 21 cai, 262 boi,   

106 vaci, 93 viței, 23 tauri, 

567 oi, 16 capre şi 262 porci. 

In raionul comunei e o moară 

pe riul Teleajenul. . 

Comuna se întinde pe o su- 

prafață de 1025 hect. 

In localitatea numită Berila 

se află o fintiînă, din care curge 

apă amestecată cu pucioasă. 

Comerciul se exercită în co- 

mună de 4 cîrciumari. 
Budgetul com. e la venituri 

de 3352,13 lei şi la cheltuelj, 

de 2583,78 lei. 

Prin comună trece șoseaua 

judeţeană, ce-i înlesneşte comu- 

nicația spre comunele: Gura: 

Vitioarei și Măgurelele. 

In partea de E. a com. se 

află dealul Scăioși, cu Vîrful-Do- 

rului, | 

E udată de Valea-Pietrei și 

Berila, în partea de V.,-și de 

Valea-Rotarului, în partea de S. 

Valea - Pietre! și Berila servă 

de pășune, iar Valea-Rotarului 
de finețe. 

Se mărginește cu comunele: |. 

Gura-Vitioarei, Mălăești, Măgu- 

relele şi Gornetul-Cuib. 

Scăioşi, sat, făcînd parte din 

com. rur, cu același nume, pl. 

Teleajenul, jud. Prahova. 

Scăioşi, dea/, la E. de com. 
Scăioși, pl. :Teleajenul, jud. Pra- 

hova, cu virful cel mai înalt nu- 

mit Vîrful-Dorului. 

Scăpăul, com. rur., în jud. Me- 

hedinți, pl. Blahniţa, la 27 kil. 

de orașul Turnul-Severin, situată 

la poalele dealului Stirmina și 

formată numai de satul cu ace- 

lași nume. 

Are o populaţie de 872 lo- 
cuitori; o biserică, deservită de 

1 preot şi 2 cîntăreţi;, o școală, 

frecuentată de 22 elevi; o cir- 

ciumă. 

Pămintul este productiv. Loc. 

posedă: 30 pluguri, 38 care cu 

boi, 6 căruțe cu cai şi 45 stupi. 

Prin această comună trece șo- 

seaua Severin- Hinova-Scăpăul- 

Flămînda. 

Budgetul com. e la venituri 

de 2386 lei, iar la cheltueli, de 

1557 lei. 

Vite: 600 vite mari cornute, 

33 cai, 1000 oi și 4000 rimă. 

tori, 

Scăricica, sa/, cu :230 locuitori, 

în jud. Neamţu, com. Pingăraţi, 

pl. Piatra-Muntele. 

Scăricica, zzufe, în jud. Suceava, 

com. Broşteni, avind 1396,1 m. 

de altitudine, 

Scărişoara, com. rur., în S-E. 

pl. Ocolul, jud. Romanați, com- - 

pusă numai din satul cu ace- 

lași nume, situat lingă Olt, în- 

tre com. Băbiciul și Jieni, pe 

şoscaua Stoienești-Izlaz, la 21 

kil. de Caracal. 

Are o populaţie de 1197 lo- 

cuitori; o şcoală, frecuentată de 

106 copil (1899—900); 2 biserici, 

cu hramul Adormirea Maicei 

Domnului (1833) şi Sf. Nicolae, 

deservite de 2 preoţi şi 4 cîn- 

tăreţi;, 9 circiumi. 

Vite: 1410 vite mari cornute, 

.2095 vite mici cornute, şi 267 

porci. 

In coprinsul comunei sunt: 

Măgura- cu - Cruce, Măgura-lui- 
Girdu şi Măgura-lui-Stoian. Pe 

aci trecea şi drumul roman ce 
ducea de la Izlaz la Romula, 

şi pe care s'a găsit între altele 

şi lespezi de cărămidă mare 

Scărişoara (Ciuciurele), cătun, 
al com. Cislăul, jud. Buzăi, cu 

480 locuitori şi 121 case. 

Scărişoara, sa/, făcînd parte din 
com. rur, Corbasca, pl. Berhe-   „ci, jud, Tecuciii, aşezat pe am-
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bele laturi ale văii cu același 

nume, care il străbate dela N. 
la S., la 2! kil. spre V. de 

reședința comunei. - 

Are o populație de 277 su- 

flete; o: biserică, cu hramul Sf. 

Nicolae, făcută din lemn, și cu 

temelia de piatră, în anul 1862, 

„Şi care în anul 1879 s'a reînoit 

refăcându-se catapeteazma, cu 
spesele locuitorilor. 

Are o suprafață de 425 hect. 

90 arii. Locuitorii, foşti clăcași, - 

sunt împroprietăriți de la 1864. 
Ii stăpinesc tot teritoriul. 

' In acest sat se află un mic 
atelier de fringhierie. 

„Satul se află pe deal devr'o 

70 ani. Inainte era altul, tot 

cu acest nume, pe valea Sire- 
“tului, în punctul numit Ripa- 
Puşcaşului, 

„Scărişoara, muute, în jud. Bu- 

zeii, com. Cizlăul, căt. Scărișoara, 

culminind în viriul Seciului, şi 

din care se ridică movila Piîn- 

dăria. 

Scărişoara, munte, jud. Muşcel, 

plaiul Nucșoara. Vezi Galbina. 

„Scărişoara, “culme de dealuri 

în jud. R.-Sărat, plaiul Rimni- 

cului; se desface din Dealul-Cil. 

năului; se întinde printre pîra- 

iele Valea-Largă şi Schitul, din 
com. Buda; este acoperită cu 

păduri; la poalele culmei se află 

cătunașul Scărișoara, din jud. 
Buzăii. 

Scărișoara, pădure seculară, jud. 

Buzăii, mare parte fag, pe mun- 

tele Scărișoara; face parte din 

marea pădure Cizlăul cu tru- 
purile. 

Scărişoara, potecă, numită și Dru: 

mul-Scărișoarei, în jud. Mehe- 

dinţi, plaiul Cloșani, ce. duce 

din satul Motrul-Mare pe la   
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Scărișoara, la plaiul Pâltineiului, 

Culmea-Cernei şi în Cerna, apoi 

de aci pe muntele Girdomanul 

în sus, la muntele Stîrca-Mare, 

peste graniţă. | 

Scărişoara, zichet, cu No. 8 jud. 

Gorj, situat pe. dealul cu ace- 
lași nume. Se mărginește la N. 

cu Tabla, la V. și S., cu Ză- 
noaga și Copita, 

Scărlăteasca, moşie, în jud. Bu- 

ză, com. Largul, căt. Scărlă- 

tești; are 1557 hect. mai toate 

arabile. 

Scărlăteşti, saz, pe muchia pla- 

toului de S. al jud, Brăila, com. 

Fleașca, la 1 kil. spre E. de 

satul Fleaşca. Prin mijlocul sa- 

tului trece drumul de fer Fău- 

rei-Fetești, făcînd o tăetură a- 

dîncă în muchie, așa că desparte 

satul în două. Cele două părţi 

comunică printr'un pod de cără- 

- midă peste tăetura C. FE. 

Vatra satului este de 27 hect. 

Are o populaţie de 405 lo- 

cuitori; 3 cîrciumi și o lipscănie. 
Vite: 246 cai, 690 vite mari 

cornute, 800 oi și 270 rimători. 

Scărlăteşti, căzuu, al com. Largul, 
jud. Buzăii, cu 80 locuitori şi 

17 case. 

Scărlăteşti, zzoșze, pendinte de 

com. Fleașca, jud. Brăila, propr. 

d-lui C.A. Borănescu, cu o su: 

prafaţă de 1150 hect, și un venit 
“anual de 18364 lei. 

Scărlătoaia, pădure, de diferite 

esențe, mai cu seamă tufan, pe 

- teritoriul comunei Mioveni, pl. 
Riul- Doamnei, jud. Mușcel, în 

apropiere de gara Clucereasa. 

Are o suprafață de 772 hec: 

tare, împreună cu Mioveanca și 
Strimba. 

E așezată pe coaste, cu pante   
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puţin accidentate și cu teren 
neexpus surpării. 

Scăueni, sat, cu 80 fam, jud. 
Argeș, pl. Loviştea, făcînd parte 
din com. rur. Berislăvești. 

Scăueni, sc/iz, cu hramul Sf. 

Nicolae, jud. Argeș, pl. Loviştea, 
lingă satul cu același nume din 
com, rur. Berislăveşti. A fost me- 

toh al mănăstirii Cozia, Astăzi 
este redus la biserică de mir 

care e deservită de un preot, un 
cîntăreț şi un paracliser. 

„Scăueni, moșie, cu o întindere 

de 2060 pog., din care 1700 

pog. pădure, jid. Argeş, pl. 

- Loviştea, proprietatea statului. 

Pe moşie sunt case de arendaş, 

han, magazii şi o povarnă de 
rachiu. 

Scăunaşul, dea/, în jud. Gorj, 
com. Șomăneşti, din pl. Ocolul, 

situat spre N. de comună; în- 
cepe din hotarul cătunului Dră- 

goești şi se termină în cătunul 

Telești-Birnici, com. Șomănești; 

este acoperit cu pădure. 

Scăunelele, zrecăfoare, în Tran- 

silvania, jud. Vilcea. De la pi- 

chetul Scaunele și pănă la Min- 

dra, cea mai apropiată trecă- 

toare, sunt 9 kil. 

Scheaua, sa, la 3 kil. spre V. 
de satul Urleasca, jud. Brăila, 
pe moșia cu același nume. Se 

mai numeşte Căldărușa şi Salcia. 
S'a înfiintat la 1872. Vatra satului 

este de 10 hect., cu o populaţie 
de 135. loccuitori, 

Vite: 130 cai, 270 vite mari 

cornute, 760 oi și 70 rîmă- 
tori, | 

Scheaua, saz, făcînd parte din 
com, tur. Valea-Călugărească, pl. 

Cricovul, jud. Prahova.
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Scheaua, moșie, jud. Brăila, pen- 

dinte de com. Urleasca, pl. lan- 

ca, proprietate a moștenirei N. 

Iorgulescu. 

Are o suprafaţă de 2500 hect., 

şi un venit de 30000 lei. 

Scheaua-Liscoteanca, moșie. 
„V. Bordeiul-Verde, jud. Brăila. 

Scheia, cor, rur., în jud. Roman, 

pl. Siretul-d.-s., spre NE. de 

orașul Roman, la 26 kil. de 

el și la 17 kil. de reședința 

plășei, aşezată pe un platoii 

înalt. E formată din satele: 

Cucova, Fărcăşani și Scheia, cu 

reşedinţa com. în satul Scheia, 

Are o populaţie de 1432 lo- 

cuitori, Romini și Unguri. Un- 

gurii ţin de parohia catolică 

Butea. 

Sunt 3 biserici de zid: două 

“catolice şi una ortodoxă şi o 

școală mixtă. 

Venitul anual al comunei este 

de 4800 lei și cheltuielile sunt 
de 4733 lei. 

Pe teritoriul comunei, în faţa 

satului Miclăușeni, este un pod 

de fer peste riul Siretul, lung de 

165 m. 

“Scheia, com. rur., în partea de 

E. a plășei Fundurile, jud. Vas- 

luiă, situată pe dealuri și văi, 

între piraiele Rebricea la E. şi 

Stavnicul la V., la 47 kil. de 

oraşul Vasluii şi la 13 kil. de 

Negrești, reşedinţa plăşei. 

__ E formată din satele: Scheia- 

Căpotești, Scheia-Pojorăşti, Că- 

ueşti şi Găunoasa, pe o supra- 

față de 3494 hect., din care 

1574 hect. pămint arabil, 429 

hect. finaţ, 75 hect. vii, 93 hect. 

livezi, 7 hect. stuh și răgoz, 7 

hect. iazuri și bălți, 1126 hect. 

cuprinse de sate și imașe. 

Are o populaţie de 1418 lo- 

cuitori; 2 biserici și: o școală. 

Vite: 515 vite mari cornute,   
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100 cai, 752-o0i, 49 rimători. 

Locuitorii posedă 140 stupi. 

Budgetul comunei e de 3665 

lei la venituri, şi de 3546 lei 

la cheltueli. 

Locuitorii, pe lingă agricul- 

tură, se ocupă cu scoaterea 

pietrei de prin bogatele cariere 
- ce sunt pe aci. 

Scheia-Căpoteşti, sa/ şi reșe- 

dință, în partea de S.-V. a co- 

munei Scheia, pl. Funduri, jud. 

Vasluiii, așezat pe poala de V. 

a dealului Muncelul, 
Are: o suprafaţă de 573 hect., 

din care: 313 hect. loc de arat, 

53 hect. fănaț, 119 hect. întin- 

derea satului și imaș, 29 hect, vii, 

39 hect. livezi și 2 hect. bălți; 

o populaţie de 754 locuitori. 

Din trupul acestei moșii, 196 

hect; sunt proprietatea statului, 

numită moșia Căpotești, fostă 

a mănăstirei Birnova din Iași. 

Are o biserică, numită mănă- 

stirea: Birnova și o şcoală înfiin- 

țată la 1872, frecuentată de 40 
„elevi (1899-—900). 

Vite: 118 vite mari cornute, 

417 cai, 172 oi, 30 rimători. Lo- 

cuitorii posedă 140 stupi. 

In partea de V. a satului, pe 

coasta dealului Căpotești, se 

află șanțuri și movile vechi. 

Scheia-de-Jos, sa, jud. Vasluiii, 

pl. Funduri, com. Drăgușeni, 

numit astfel spre deosebire de 

comuna Scheia, cu care for- 

mează 'un trup. Are o supra: 

faţă de 472 hect. și o populaţie 

de 52 familii sati. 215 suflete. 

Partea de N. u satului se mai 

numește și Ciuroaia, iar satului 

întreg îi mai zice și Basarabia, 

fiind populată cu oameni veniţi 
din Basarabia. 

Moșia este proprietatea fa- 
milici Șendrea. 

Scheia-Pojorăşti, saz, la E. de   
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satul Căpoteşti, com. Scheia, 

pl. Funduri, jud. Vasluiii, situat 

parte pe coasta de E. a dea- 

lului Muncelul şi parte pe coasta 

de V. a 'dealului Dupaita, pe 

"o suprafață de 254 hect. și cu ” 

o populaţie de 240 suflete. 

Vite: 80 vite mari cornute, 

21 cai, 1500i şi 7 rimători. 

Scheilor (Valea-), cătun, al com. 

Tohani, jud. Buzău, cu 340 lo- 

cuitori şi 134 case. Are sub- 

diviziunile: La-Băi (Boboci) şi 
Ghenoaica. 

Scheilor (Valea-), vaze, în jud. 
Buzăi, com. Tohani; începe din 

marginea pădurei, primeşte mai - 

multe izvoare, dintre care mai 

însemnate sunt: Izvorul-Bobocii, 

Valea-Budei, apoi Valea-Butu- 

reaza şi Tohăneanca, care dă 

într'însa d'asupra cătunului Fe- 

felei. Toate aceste izvoare îm- 

- preunîndu-se dai naştere piriu- 

lui Istăul. 

Scheiul, com. rur., jud. Argeșul, 

pl. Oltului, la 27 kil. de com. 

rur. Tigveni, reședința subpre- 

fecturei, şi la 11 kil. de Pitești. 

Se compune din Dealul-Lău- 

nelor (40 loc.), Gruiul-Inalt (30 

loc.), Măniceşti (20 loc.), Pluta 

(50 loc.), Scheiul (258 loc.) şi 

Valea:Scheiului (222 loc.). 

Are 3 biserici: în Gruiul-Inalt, 
„Măniceşti şi Scheiul și o școală 

mixtă, 

Vite: 250 boi și vaci, 18 cai, 

309 oi şi 85 rimători. 

Scheiul, saz, jud. Argeşul, pl. To- 

pologul, pendinte de com. rur. 

Alimăneşti-Ciofringeni. 

Scheiul, sa/, cu 258 locuitori, jud. 

Argeșul, pl. Oltului, făcînd parte 

“ din com. rur. cu același nume. 

Are o biserică, cu hramul Inăl- 

area Domnului, deservită de
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un preot și un cintăreţ ; „O şcoală 

mixtă, | 

Scheiul (Schitu), sat, cu 159 
locuitori, jud. Argeșul, pl. To- 

pologul, făcînd parte din com. 
rur. Corbi-Măgureni.. Are o bi- 
-serică, cu hramul Sf. Ingeri, de- 

servită: de doi preoţi, un cîntă- 

reț şi un paracliser. 

Scheiul. sai . Valea - Scheiul, 
sat, cu 274 locuitori, jud. Ar- 

geşul, pl. Piteşti, făcînd parte 
din com, rur. Dobrogostea-Ne- 
govani. | 

Scheiul, căzuu, al com. Vintilă- 

Vodă, jud. Buzăii, cu 230 lo- 
_ cuitori și 52 case. Are sub-di- 

„ viziile Picleni și Popeşti. 

Scheiul, saț, jud. Dimboviţa, pl. 

„_Dealul-Dimboviţa, com. Ludești. 

Are peste 200 familii; 2 bi. 

serici şi o şcoală mixtă, care în 

1899 —g9o00, a fost frecuentată 

de.59 copi. - 

Scheiul, subaurăze a orașului Cim- 

„pulung, jud. Muşcel, Locuitorii 

_de aci se ocupă cu facerea şiţei 

și a doniţelor. | 

Scheiul (Cureaua-), moșie a sta- 
tului, jud. Argeșul, pl. Oitul, 

“cu o întindere de 1085 pog. 

din care 900 pog. pădure mi 
-runtă. - 

Scheiul (Cacaleţi, Reda-Bar- 
„bului,. Sudiţi), moșze, în jud. 
Buzăii, com. Gherăseni, căt. Su- 

„ diți, proprietatea bisericei Sf. 

"Niculae din Brașov. Are 1960 

hect., din care 1100 hect. ara- 

„bile, 360 hect.. “pădure, 840 hect; 

fneaţă şi 20. hect. „loc sterp. 

Schela, com. zur, jud. Gorj, plaiul 
„ Vulcanul, situată la N.:com. Ho. 

„rezul,. -pe nişte văi şi coaste, ra-   

. 851 

-mificaţii ale munților şi formată 
_dintrun singur. sat, 

- Are o suprafață de 54 hect., 

din care 25 hect. arabile, 23 hect. 

pădure şi 6 hect. vie. și pruni, 

cu o populație de 130 familii, 

Saii 517 suflete. 

Are o școală; 2 biserici, de- 

servite de 1 preot şi 2 cîntăreți. 

Locuitorii posedă: 30 pluguri, 

45 care cu boi şi vaci, 180 vite 

mari. cornute, 300 oi, 250 capre, 

6 cai şi 100 rimători. 

Venitul com. este de 409 lei, 

iar cheltuelile, de 402 lei,: 9I 

| bani. 

Comunicaţia în com. se . face 
prin drum de care, iar în par- 

-tea de S.-E., prin șoseaua comu- 

nală, care o leagă cu Porceni. Pe 
aci trece și poteca spre Buliga. 

Spre N.-E. comunei.este dea- 
lul numit Cornetul, acoperit nu- 

mai cu păduri de fag. 

In raionul comunei şi la N. 

săii, este locul istoric «Poiana 

lui Mihaiă- Viteazul». 

Spre E. se află Platoul-Hara- 
borului, unde a fost sat. 

Schea-Ciobanului, pzpire ve- 

chie a portului Bechet, jud. Dolj, 

“pl. Jiul-d..j., com. Bechetul. 

“Schela-Cladovei, com. zur. şi 
sat, în jud. Mehedinţi, pl. Oco- 
lul-d.-s., la 3 kil. de orașul Tur- 

nul-Severin, situată pe moșia 

statului Bresniţa, în șesul Du- 

nărei, 

Se mărginește la E. cu ora- 

şul Turnul-Severin ; spre S. cu 

„regatul Serbiei, de care se des- 

parte prin Dunăre; în partea 

„de N. cu com, rur, Bresnița. 

Satul formează com: cu satelc: 

Dudaşi și Gura-Văii, avînd o 

populaţie de 1200 locuitori; 2 

biserici, deservite de-1 preot. și 
2 cîntăreți; o școală,. frecuen- 

_tată de 75. elevi „(1899— 900) ; 
3 circiumi.   

SCHELA-VECHIE 

Locuitorii „posedă: 52 plu- 
guri, 80 care cu boi, 4. căruţe 

„cu cai; 600 vite mari cornute, 

25 cai, 500 oi și 470 rimători; 

_25 stupi. 

„Prin com. trece șoseaua :na- 
țională şi calea ferată Vircio- 

rova-București. 

Are o șosea comunală, care 

o leagă cu căt. Dudași. 
Budgetul com. e la venituri 

“de 3g2r.lei, iar la cheltueli, de 

2022 lei. i 

„Deal mai principal e Dealul: 
Cerătului, acoperit cu vii. La 

satul. Gura-Văii se .află stînca 

de piatră numită Babele și Cra- 
“cul Sf. Petru, unde. se. găseşte 

o cruce. cu inscripțiune vechie, 

cunoscută sub numele de Cru- 

cea Sf. Petru. 

Aici este și un ogaș, care şi-a 

luat numele de la muntele Sf. 
Petru, numit ogașul Sf. Petru. 

Ape: Dunărea, pe care se 
află insulele Dudaşul şi Gura- 

Văii (vezi insula Baciului); riu- 
rile Jidostiţa și Ogaşul-cel-Mare. 

Pe teritoriul com. se află în 

partea de V. niște metereze, iar 

în partea de S.-E,, rămășițele 

unei mănăstiri vechi, precum și 

insula Golul sai Banul, cu ruine. 

Schela-Cladovei, pichet de gra- 

niță, în jud. Mehedinţi, pl. Oco- 
lul-d.-s., com. rur, Schela-Cla- 
dovei. “ 

Schela-Dragoslavele. Vezi Dra- 

„ goslavele, com. rur., jud. Mușcel. 

Schela-Gogoşilor, pichet de gra- 

„_nifă, pe marginea Dunărei, com. 
rur. Gogoși, pl. Blahniţa, jud. 
Mehedinţi. 

Sohela-Vechie, 0.4, în 'jud. 
Dolj, pl. Cîmpul, com. Ciuper- 

_ceni, în Dunăre. 

Schela-Vechie, tai cu "No.
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33, jud. Dolj, pl. Cimpul, com. 

Ciuperceni, pănă în dreptul că- 

ruia Dunărea curge cu direc: 

țiunea N.-N.-E. spre S..S.-V. şi 

de unde ia direcțiunea N.-S,, 

pănă la pichetul No. 35, Bog- 
dan, 

Schender, saţ, în jud. Constanţa, 

pl. Mangalia, căt. com. Hairam- 

Chioi, situat în partea de S.E. 

a plășei și cea de E. a com, 

la 2% kil. spre N.E. de căt. 

de reședință, Hairam-Chioi. Este 

așezat pe valea Schenderului şi 

este închis de dealul Schender 

în partea de S.-V. şi dominat 

de virful Schender, care are o 

înălțime de 179 metri. In par- 

tea sa de S. și mai ales în cea 

de V. se întinde o pădure mare, 
care ocupă tot dealul Schen- 

der, întreaga vale Demircea și 

valea Schenderului. Șoseaua ju- 

dețeană Cuzgun-Mangalia trece 

prin mijlocul satului. Un drum 

comunal pleacă spre N., care 

“se bifurcă și din care o ramură 

apucă spre Șarapcea-Caraaci și 

alta spre Malcoci. Spre S. pleacă 

două drumuri: unul la Demircea 

şi altul la Hairam-Chioi, 

Schender, 4e4/, în jud. Constanţa, 

pl. Silistra-Nouă, pe teritoriul 

com. rur. Hairam.-Chioi și anu- 

me pe acela al căt. săi Schen- 
der, situat în partea de S.a 

plășei, cea centrală a com. și 

cea de V.a căt.; are o direcţie” 

generală de la N. către S-E.; 

ramificaţiunile sale de E. se în- 

tind pănă la marginea satului 

Schender, iar cele de V. for- 

mează malul drept al văii De- 

mircea; este în mare parte a- 

coperit cu păduri şi o parte cu 

tufărișuri, o. 

Schenderului' (Valea-), za/e, 
în jud. Constanţa, pl. Silistra- 

Nouă, pe teritoriul com. rur.'l'   
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Hairam-Chioi și anume pe acela 

al căt. Șarapcea:Caraaci şi Schen- 

der; situată în partea de S. a 
plăşei, cea centrală a com. şi 

cea de V. a cătunelor; se mai 

numește și Valea-Sevendicului 

şi Valea-Demircei; malurile sale 

amindouă sunt acoperite cu pă- 

duri întinse; este străbătută de 

o mulțime de drumuri comunale, 

care duc la Schender, la Sarap- 

cea-Caraaci, la Ghiol-Punar, la 

Borungea şi la Sevendicul. 

Schineni (Spineni), comp. rur., 

în jud. Bacăiă, pl. Bistrița-d.s., 

situată în valea rîului Siretul. 

Se compune din cătunele: 

Bogdana, Peletuci-d.-s., Peletuci- 

d.-j., Căţăleşti, Schineni,: reșe- 

dință, toate pe dreapta Siretu- 
lui și Cotul-Jurașcu, pe stînga. 

In Condica Liuzilor, găsim 

Schineni ca proprietate a Spă- 

tarului Dumitraşcu Sturdza, fă- 

cînd parte din jud. Neamţu. S'a 
trecut în ocolul Bistrița, jud. 

Bacăi, cu prilejul rotunjirei fă- 

cută în 1833. 

Se mărginește la E. cu com. 

Prăjăști, la V. cu com. Ciumași, 

la S. cu com. Săucești -şi la N. 

cu com. Șerbești, ' 
Are o populaţie de 1126 lo- 

cuitori; o școală, care funcțio- 

nează din 1890 în satul Căţă- 

lești, frecuentătă (în 1809—900) 
de 18 copii; 3 biserici orto- 

doxe, deservite de 1 preot şi 

4 cîntăreţi, şi una catolică, de- 

servită de preotul catolic din 

Bacăiă. 

In această comună, împreună 

cu Unitele, după legea rurală 

din 1864, s'aă dat, la 166 lo- 

"cuitori, 559 fălci pămînt în îm- 

proprietărire. 

Teritoriul comunei are o în- 

tindere de 1860 hect. 

Proprietari sunt: Elena lu- 

"rașcu, cu 340 hect. şi G. Exar- 

cu, cu 957,48 hect,   

SCIHINENI 

Pădurile (tufăriş) ai o întin- 

dere de 35 hect. 

Viile ocupă o suprafață de 

4,72 hect. 
Vite: 85 cai, 759 vite mari 

cornute, 262 porci și 1251 oi. 

Locuitorii aă 127 stupi. 

Totalul pămînturilor de cul- 

tură este de 1339,91 hect. 
Budgetul com. e la venituri 

de 6078 lei, 87 banişi la chel- 

tueli, de 2207 lei, 50 bani. 

Pe teritoriul com. trece calea 

vecinală Săucești-Schineni-Şer- 

"bești-Galbeni. 
Distanţele: la Bacăi, capitala 

districtului, 10 kil.; la com. Şer- 

beşti, 6 kil.; la com. Săucești, 

9 kil.; la com. Prăjăști, 5 kil.; 

la com. Ciumași, 11 kil. și la 
comm. Girleni, reședința plășii, 

14 kil, 

Schineni, sai Spineni, saţ, jud. 
Bacău, pl. Bistriţa-d.-s., reşe- 

dinţa comunei cu același nume, 

“situat între piriul Turbata şi 
Siretul, la 3 kil. de satul Căţă- 

leşti (şcoala). Are o populaţie 

de 463 locuitori; 2 biserici, 

una ortodox, zidită de Sma- 

randa Greceanu, și alta 'cato- 

lică, fondată de Hristor Exarhu, 

la 1848. 
Vite: 43 cai, 362 vite mari 

cornute și 122 porci. 

Schineni sai Spineni, câfua, 

în jud. Putna, pl. Răcăciuni, 

com. Sascut, situat pe valea 

pîrîului ce trece prin căt. Sas- 

cut şi se duce în șesul Sire- 

tului. ” 

Are o populaţiune de 324 

" locuitori. 

Schineni, saii Spineni, com. rur. 
și saț, în jud. Tutova, pl. Tir- 

sul, spre E. de orașul Birlad, 

pe Piriul-Sărat, 

"Are o populaţie de 734 lo- 
* “cuitori; o școală și 3 biserici.



SCHINETEA 

Satul formează comună (com. 
Schineni) cu cătunele: Sărățeni- 
d.-s.,  Sărățeni-d.-j. și Lăţeşti. 

“Se cultivă -:viea pe o supra- 
față de 144,75 hect. şi livezile 
cu pomi. 

Comerciul se. face de 5 per- 
" soane. 

Veniturile com. sunt de 9137 
lei, 77 bani 

Schinetea, sal, în partea de N. 
a com. Dumești, pl. Funduri, 
jud. Vasluiii, situat pe coasta 
despre E. a dealului Rîngoaia. 
"Are. o suprafață de 1073 
hect. și o. populaţie de Ig fa- 
milii, sati 69 suflete. 

Vite: 5 cai, 235 vite mari 

cornute, 16 rimători, 130 oi. 
Loc. ai 20 stupi. 

Schinetea, ziriz, izvorește din 
partea de S. a satului Suhuleţul, 
com. Suhuleţul, pl. Funduri, 
jud. Vasluiă, de:la locul numit 
Boutina (Bobrica),. intră în com. 
Dumeşti, pe la N,, ia direcțiunea 
spre S. şi, după ce primește 
afluenții: Hodorăni și Marco- 
ceni, care ambii vin de la N.- 

E. spre S.-V., se varsă în Bir- 
lad, în partea de E. a satului 

. Dumești-Mari, mai spre S. de. 
locul numit Moara-Jordăchioaei. 

Schiopeni. Vezi Șchiopeni. 

Schiopoaia. Vezi Șc/iopoaia. 

Schiopota. Vezi Șc/zopota. 

Schiuleşti. Vezi Șc/zuleşii. 

Schiteanca, pădure de stejar și 

gîrhiță, pe proprietatea statului, 

Schitul - Greci, com. Mierleşti, 

“pl. Siul d.-s., jud. Olt; formează 

un trup de ş00.hect. cu Mu: 
. Şata şi Brăniştioara, 

Schitul, câfzn, al com. Beciul, 

65940. Aarele Dicţionar Geografic. fot, Y, 

Schitul, 
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jud. Buzăii, cu 150 locuitori şi 
30 case, 

Schitul, sa, jud. Dolj, pl. Jiul- 

d.-s., com. Filiaşi, 

Are o populaţie de 109 su- 
flete; o biserică, cu hramul Sf. 
Ștefan, fondată la 1883 de preo- 

tul Ştefan şi parte din locui- 
tori, 

In sat este balta Schitul. 

Schitul, saz, în jud. Neamţu, pl. 
. Piatra -Muntele, com. Hangul, 
situat în dreapta rîului Bistriţa. 

Are o populaţie de 795 lo. 
cuitori. i 

Acest sat se: mai numește şi 
Schitul-Hangului. - 

Schitul, svâzivizie a căt. Găva- 

nele, din com. Boziorul, jud. 

Buzăă. 

Schitul, 725 de sa, în .com. Pe- 

tricani, pl. de Sus- Mijlocul, jud. 
Neamţu. 

mahala, din com. Ge- 

nuneni, pl. Oltul-d.s., jud. Vil 

„cea, Biserica comunei a. servit 

de schit, după cum se constată 
din „această inscripție: 

+ Acest snt schit, unde se prăz- 

nucește hramul Sfintei Inălţări a Dom- 

- nului Isus Christos, este zidit din teme- 

lie de Pahomie Monachul, ce sa numit 

spre mirenie Popa Postelnicul, fiul lui 

„ Iordache Vel Stolnic Pirscoveanul, în 

zilele Domnului Constantin Voevod Brin- 

coveanul: și Pai închinat metoh sfintei 
mănăstiri Bistriţa pentru a sa și a tot 

neamului săii veșnică pomenire, la leatul 

7192 (1684). 

La a doua uşe se citește ur- 

mătoarele : 

Acest sfint schit, unde se prăznuește 

hramul Juălţarea Domnului nostru Isus 

„: Cristos s'a zidit de Pahomie Monahul Pirs- 

coveanul, în zilele lui Constantin Brînco- 

veanul și Vaii închinat la sfinta mănăs- 

tire Bistriţa, dar n'aă fost apucat să-l 

zugrăvească ; iar acum în zilele domnului 

Alexandru Moruz Voevod, fiind egu-   

SCHITUL 

menul Bistriţei Chir Constantin Arhi 

mandrit, pus'aii egumen la acest schit 

pe chir Dionisie Eromonah și acesta cu 

voia lui Dumnezeii s'aă - îndemnat cu 

multă rivnă și dintru 2'sa dreaptă ago- 

nisire cheltuind, Vaii zugrăvit peste tot 

"Pe divăuntru după cum se vede cum și 

cele ce aii mai fost trebuincioase aii fă- 

cut, .ajutorină și sf, sa Arhimanâritul 
„ împreună cu alți fraţi spre veşnica po- 

menire, la leatu 1Sor. 
. 

Schitul, veche numire a cătu- 

nașului Crăciunești, din “com. 

Cislăul, jud. Buzăii, 

Schitul, stație de dr-d.f., jud. 

Mușcel, pl. Nucșoara, căt. Schi- 

" tul-Goleşti, pe linia Bucureşti- 
Cîmpulung, pusă: în circulaţie 

la 1 Septembrie 1887. Se află 
între staţiile Furnicoși (6,2 kil.) 

și Cimpulung (6,9 kil.).. Inăl- 
țimea d'asupra nivelului Mării 

e de 503,18. Venitul acestei 

stații pe anul 1896.a fost de 
12736 Iei, 60 bani. 

o 

Schitul, pădure, la E. de com. 

Stănești, plaiul! Nucșoara, jud. 

Mușcel. 

Schitul, zichef de graniță, în 
jud. Mehedinţi, plaiul Cerna, pe 
“marginea 'apei Cerna, 

Schitul (Tîrcovul), fost zzeto/e, 

„al Episcopiei Buzăii, azi bise- 

rică de mir, în com. Tircovul, 

jud. Buzăi. 

Schitul, Zeâ/, jud. Fălciii, .ce se 
prelungește în partea de N. a 
comunei Boţești, pl. Crasna, pe 

teritoriul moșiei Partea-din-Por- 

ceni. Acest deal, în prelungirea 

sa, poartă numirile: Drăgălina 
şi al-Porcișenilor. . 

Schitul, dea, în jud. R.-Sărat, 

plaiul Rîmnicul, : com. Jitia, în 

partea: de S.-a comunei, lingă 

schitul Poiana-Mărului; este a- 

- coperit cu păduri.



SCIIITUL-BATA-DE-ARAMĂ 

Schitul - Baia-de-Aramă, să- 

năstire. Vezi Baia-de-Aramă. 

Schitul- Baloş. Vezi Baloş- Schit, 
sat, în com. Rădeni, pl.: Co- 

șula, jud. Botoșani. 

Schitul-Bodescului. Vezi com. 
- Gugeşti, pl. Crasna, jud. Vas- 

luiii. 

Schitul-Cheia, poiană, pe riul 

Teleajenul, com. Măneciul-Un- 

gureni, plaiul Teleajenul, jud. 

Prahova.. 

Schitul-Deieni, saz, făcînd parte 

din com. rur.. Comăniţa, pl. Ol- 

tuld.-j, jud. Olt. 

Schitul-Duca, saz, în partea de 

NE. a com. Poiana-Cîrnului, 

pl. Crasna, jud. Vasluii, situat 

pe vale, în stinga piriului Vas- 

lueţul și a șoselei naționale Vas- 

luiii-laşi, pe o suprafață de 659 

hect., din care 398 hect. pădure 

" şi 132 hect. loc de cultură, pro- 

prietatea Statului, iar 129 hect, 

ale locuitorilor. Are o populaţie 

"de 30.familii, sai: 143 suflete; 

o biserică, zidită la 1802. - 

Locuitorii posedă: 10 plu- 

guri şi 16 care cu boi, 1 plug 

"şi 4 căruțe cu cal; 18 cai, 88 

vite mari: cornute și 120 rimă- 

"tori; 70 stupi. 

Schitul-Frumoasa, com. rur., 
jud. Bacău, pl. Tazlăul-d.-s,, 

așezată pe valea'riului Coman 

saii Negru, între dealuri, şi al- 

„.cătuită din două cătune: Schi- 

tul-Frumoasa, reședința, şi Ră- 

ţeni. 

Se mărginește la. N. cu com. 
Tazlăul, jud. Neamţu; la $., cu 

comunele Solonţul și Bihnășeni ; 

la E., cu com. Băsăști şi laV,, 

cu com. Valea-Arinilor. . 

„. -.Pămiîntul său este străbătut 

de la V. spre E. de piriul Co- 

“districtului, sI kil.;.   .. piriului Coman. 
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manului saii Negru şi inconjurat 

de dealurile: Runcul-Fetei, Cru- 

cea, Bradul, Bitca-Neagră şi 

Muntele-lugei, Fruntea- Coma- 

nului, Dumea și Arșița-Mare. 

Are o populație de 712 lo- 

cuitori; o şcoală; 2 biserici, 

Schitul-Frumoasa, fost în ve- 

“ chime schit de călugări, şi 

cea-l'altă în Răţeni, deservite 

de 2 preoţi și . 3. cîntăreţi; 5 

cîrciumi. 

. Teritoriul comunei are o în- 

tindere de aproape 10000 hect. 

Statul este proprietar mare (mo- 

șia Frumușica). Pădurea statu- 

lui de aci, Schitul-Frumoasa, 

ocupă peste 9000 hect. și se 

întinde şi pe teritoriul com. Bă- 

săști, 

Se găsesc două: izvoare cu 

"apă sărată, în văile Ghidionului 

și Sărăţelele, 

Are o fabrică cu aburi şi un 

herestrăi de apă. 

Totalul pămînturilor de cul- 

tură este de 396,89 hect. 

Vite: 10 cai, 466 vite mari 

cornute, 168 porci. şi 864 oi; 

stupi de albine sunt 36. 
E. străbătută numai de căi 

naturale, care o unesc cu co- 

munele vecine, și de căi comu: 

nale spre Băsăşti, spre Valea- 

Arinilor și Bihnășeni. 

" Budgetul com. e la venituri 
de 3190 lei,:46 bani şi la chel- 

tueli, de 1708 lei, 81 bani. 

Distanţele: la Bacăi, capitala 
la Mui- 

nești, 31 kil.; la com. Băsăști, 

11 kil.; la com. Valea-Arinilor, 

15 kil.; la com. Solonţul, '23 

kil. și la com. Scorţeni, 'reșe- 

dinţa plășei, 20 kil. 

Schitul-Erumoasa, sat, jud. Ba- 

căii, pl. Tazlăul-d.-s., şi reședința 

cominei cu același. nume, si- 

tuat la confluenţa piriiaşelor, Ghi- 

dion. şi Neştiutul, ÎN basinul   

SCIIITUL-GOLEȘTI 

Are o populaţie de 130 lo- 

cuitori; o școală; o biserică, 

clădită la .1820 de Protosin- 

ghelul Gherasim, deservită de 

2 preoți. și.2 cîntăreţi şi care a 

fost mai înainte schit de că- 

lugări ; 4 circiumi. 
Vite: 9 cai, 343 vite mari 

cornute și 121 porci. 

Schitul- Frumoasa, pădure, jud. 

Bacăă, pl. Tazlăul-d.-s.,. care se 

întinde prin comunele Băsăşti 

şi Schitul-Frumoasa, cu o su- 

prafață de 9762 hect., popu- 

lată de brazi, molifți şi pini. 

Aparține statului. Mai înainte 

de secularizare, aparţinea schi- 

tului Frumoasa. 

Schitul-Goleşti, cor. rur., plaiul 

Nucșoara, jud. Muşcel, la $. de 

Cîmpulung și la' 10 kil. de acest 

oraș, situată pe ambele maluri ale 

" rîului Tirgul, 
Se compune din 4. cătune: 

Valea-Buţii, Valea-Pechii, Lăză- 

rești și Burnești și se mărgi- 

neşte la N. şi E. cu pădurea 

Gradiștea, la S. cu comuna Mi- 

hăești şi la V. cu comuna Co- 

tești: şi Capul-Piscului. 

Are o populaţie de 1425 lo- 

cuitori; o "biserică vechie ::Schi- 

tul-Goleşti.și alta nouă; o școală. 
Locuitorii posedă: 37 cai, 785 

boi, vaci și viței, 872 oi, 261 

porci, 83 capre; 40 stupi cu 

albine. 
Budgetul com. e la venituri 

de 1752 Isi şi la cheltuieli, de 

1723 lei. 
In comună sunt,mai multe 

livezi de pruni și marea pădure 

a statului Grădiștea în care se 

găsește tot felul de arbori. Prin 

această pădure sunt cite-va dea. 

luri, rîpi şi poeni, cari ai. di- 

ferite numiri. 

Riul Tirgul udă comuna în 

tot lungul săi, de la N. spre 5, 

Pe ele se află 3 mori.
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179 locuitori s'aii împroprie- 
tărit după legea rurală din 1864 
pe moșia statului Gradiștea, care 

“are o întindere de 697 hect., 
compuse. din arături, fineţe şi 
izlaz. | 

La S. de comună este un 
- pod de lemn, pe șoseaua națio- 

nală, numit podul Furnicoși, care 
leagă comuna Schitul-Golești cu 

„ comuna :Mihăești. Tot aci este 
și un pod mare de fier al căiei 

" ferate, ambele pe Riul-Tirgu- 

lui, . 

, Calea ferată Goleşti- Cîmpu- 
lung şi șoseaua națională Pitești- 
Cimpulung trec prin mijlocul 

-. comunei. Afară de acestea, 4 

şosele vecinale leagă această co- 
mună cu cele vecine, 
„Pe proprietatea statului Gra- 
diştea, se află vechea cetate ]i- 
dova, numită şi Gradiștea. 

Schitul-Goleşti, sau Biserica- 
Goleştilor, fost schit de călu- 
gări, edificat de domnii Golești 
pe la 1680. Aci sunt cîte-va pi- 

” sanii şi pietre mormintale cu in- 
. scripții slavone și care azi servă 

- ca podeală în întru bisericei, 
In tinda bisericei sunt zugră- 

viţi unii din ctitori. Ca odoare, 
pe lingă altele, există 2 can- 

” dele de argint, cu inscripția ve- 
chie de tot. 

In jurul bisericei sunt chiliile 
schitului. 

Schitul-Greci, cătuu, făcînd parte 
„din com. Mierlești, pl. Siul-d -s., 

jud. Olt, situat la S. de com,, 
pe valea și de amîndouă malu- 

“ rile Iminogului. Are o populaţie 
de 282 locuitori, din cari 35 

- împroprietăriți după legea ru- 
rală ; o biserică, numită Schitul- 
Greci, fondată la 1830, reparată 
de Stat la 1852, și care -e de- 
servită de un preot; un cîntăreţ 
şi un paracliser, 

. Vite: 25 cai, 30 iepe, 66   

boi, 40 vaci, 10 capre, 320 or 
şi 59 porci. 

Moșia e. proprietatea statului 
şi are o Suprafaţă de 2500 hect. 

Schitul- -Greci, fostă mănăstire 
de călugări, înainte de seculari- 
zare, situată pe valea şi malul 

drept al Iminogului, în jud. Olt, 
pl. Siul-d.-s., com. Mierlești, căt, 
Greci. Azi a rămas biserica de 
mir, deservită de un preot, un 
cintăreț și un paratliser. Bise- 
rica s'a fondat la 1830 de că- 

- lugări şi. s'a reparat la 1853. 

Schitul-Grosul, sai Poenari- 
Grosul, căfzn, pendinte'de com. 
Grosul, pl. Marginea, jud. Vlaş- 

“ca. Vezi com. Grosul saii Po- 
dul-Grosul. 

Schitul-Hadimbul, sas, în jud. 
Iaşi, pl. Stavnicul, com. Miro- 
neasa, situat de-asupra Dealului- 
Mare, numit în localitate și Dea. 
lul-Mănăstirei. E înconjurat de 
toate părțile cu păduri. 

Are o populaţie de 10 familii, 
Aici se află și mănăstirea Schi- 

__tul-Hadimbul, făcută de Iane 
Hadimbul, în timpul' domniei 
lui Duca-Vodă, pe la 7189. Are 
zid de jur împrejur, în formă 
de: cetățuie; 'a stat în ruină 
pănă în timpul călugărilor greci, 
cînd i s'a făcut reparaţie, și, 
după secularizare, a devenit, îm- 
preună cu moșiile pendinte de 

ea, proprietatea statului. Are 2 

preoți şi.2 cîntăreţi, 

Schitul-Hadimbul, schi, Vezi 
satul Schitul-Hadimbul, jud. Iași. 

Schitul-Lipovenesc,sc/47, situat 
pe dreapta rîului Bistriţa, în 

jud. Neamţu, pl. Piatra-Muntele, 
com. Doamna, în fața orașului 
Piatra. 

Schitul-lui-Tăriţă, diserică, cu   

SCHITUL-ORĂŞENI 

calugări, în satul Socola, com. 
Buciumi, pl. Codrul, jud. .Iași, 
făcută de Grigore-Ghica, cel bă- 
trîn, în întîia domnie de la 1727 
—1733. La 1754, Mater-Ghica, 
fiul lui Grigore, a ajutat cu bani 
pe călugării -din acest schit, de 
Va. prefăcut în. zidire de pieâtră, 
La 1758, în domnia lui Teodor- 
Calimach, aici a fost spitalul 
pentru boluavii de 'ciumă. Pe la 
1790—1800, Gheorghe-Tăriţă, a 

"reparat biserica, lăsîndu-i şi toată 
averea sa, de la care a rămas 

şi numele schitului. 

Astă-ză schitul, cu 6 călugări, 

” este întreţinut de Epitropia Spi- 

talelor Sf. Spiridon din: Iași. 

Schitul-Matei, saz, în jud. Ar- 
geş, pl. Topologul, pendinte de 
com.rur. Aiimănești-Ciofringeni. 

“Are o populație de 25, familii, 

şi. o biserică (schit). 

Schitul-Matei, schi de calugari, 

cu hramul S-ţii Ingeri, întemeiat 
„de un Egumen Doroftei, în satul 

- cu același nume, pendinte de 

com. rur. Alimănești-Ciofrîngeni, 

jud. Argeș, pl. Topologul.. As- 
tăzi este biserică de mir, deser- 

„vită de 1 preot, 1 cîntăreţ și 1 
paracliser, 

Schitul-Orăşeni, sal, pe. valea 
piriului Miletinul, în partea de 

V. a com, Cristești, pl. Coșula, 

jud. Botoșani, pe moşia Cris- 
tești. Are o populație de 42 fa- 
milii, saii 95 suflete; o biserică, 
deservită de 1 preot şi 1 „cîn- 

tăreț; 3 circiumi, 

Vite: 70 vite mari . cornute, 
23 cai, 120 oi și 88 porci. 

Biserica de! aci era schit de 

călugărițe, care la 1864 s'a des. 
ființat ; iar locuitorii acestui sat 

sunt scutelnicii saii oamenii 

" schitului, cari aveati cite-va case 

în apropiere de chiliile 'călugă- 

rițelor și de schit, și. care cu
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:“timpul înmulţindu-se aii format 

un mic sat. Astăzi sunt împro- 

„prietăriți. 

Schitul-Orăşeni, sai Maicele, 
„ fost schit de călugărițe, în satul 

Schitul-Orășeni, com. Cristești, 

„jud. Botoșani. 

Schitul- -Porcişeni, fost schit de 
- călugărițe, astăzi biserică de 

mir, jud.! Fălciii, pl. Crasna, 

„com. Boţeşti. Partea de moşie 

pe care se află schitul a fost a 

unui răzăş, Ichim Porcişanu, 
4 . 

„care o stăpînea prin veacul al 

XVI-lea,. cînd a fondat și schi- 

tul; apoi a trecut în proprie- 

tatea Biv-Vel Spătarului Ne- 

gruzzi, care a reparat și schitul. 

Schitul-Priboeni și Budişteni, 
. proprietăţi ale statului, pendinţi 

de mănăstirea Cotroceni, jud. 

Mușcel, : 

Schitul-Sava, saz, în jud. Bacăi, 

„pl. Trotuşul, com. Podurile, si- 

tuat la poalele muntelui cu ace- 

laşi nume, la 8 kil. de satul 

Podurile (școală). 
Are o populație de 096 su- 

flete ; o biserică, fostă schit, 

Schitul-Sava, schzz, jud. Bacăă, 

S 

pl. Muntelui, com. Podurile, la 

poalele muntelui cu același nume 

şi lîngă satul Valea-Soasei, care 

a fost locuit de călugări, apoi 

de călugăriţe, iar acum este 

redus la biserică de mir. 

chitul-Stavnicul, sa/, jud. Iași, 

com. Voineşti, pl. Stavnicul, 

spre V. de satul Voinești, si- 

- tuat pe piriul Stavnicul, 
Are o populație de 132 lo- 

cuitori; o bisericuță ruinată, 

care poartă numele de schit. 

Moșia, cu o întindere de 659 

hect., e proprietatea Epitropiei 

Spit. Sf. Spiridon.   

Loc. se ocupă mai mult cu 

tăerea lemnelor de prin par- 

chete, cu facerea mangalului şi 

cu transportul lemnelor la Iași. 

Vite: 9 cai, 83 vite mari 

cornute și 14 rimători. 

Schitul-Stăneşti, zoșze a sta- 

tului, pendinte de biserica ZIă- 

tari, jud. Vilcea. 

Schitul-'Topolniţa, mănăstire. 

Vezi T&polniţa, schit. 

Schitul-Vechiu, 2âf de munte, 

jud. Bacăii, pl. Muntelui, com. 

Podurile, de pe teritoriul sa- 

tului Valea-Soasei. 

Schitul-Zgurei, Ziserică vechie, 

pe teritoriul satului Zgura, com. 

Oltenești, pl. Crasna, jud. Făl- 

ciii. 

Schituleţul, scz, în viea mănăs- 

tirei Căldărușani, din com. Cep- 

tura, jud. Prahova, pl. Crico- 

vui. ” 

Schitului (Izvorul-), 73vor de 
apă minerală, situat aproape 

de Sehăstria de lingă. piriul 

Nechitul, jud. Neamţu. Izvo- 

reşte dintr'o stîincă dreaptă şi 

dă pe oră 12 litruri. Nu are nici 

floare, nici miros şi este de un 

gust astrigent. Cind tempera- 

tura atmosferei e de 18, a 

apei este de 80; greutatea ci 
specifică este de 1,004; reac- 

" ţiile ai dovedit că această apă, 

pe lingă var şi magnezie, cu- 

prinde mult fer şi pucioasă; 

dacă stă citeva zile în sticlă 

destupată, depune mult oxid 

de fer. 

Schitului (Lacul-), Zac, jud. Ba- 
căii, pl. Tazlăul-d..s., com. Schi: 
tul-Frumoasa, format de piriul 

cu același nume, din pricină că 

două dealuri se încheie. chiar 

în albia Piriului-Schitului. Con- 

ține păstrăvi. 

Schitului (Piriul-), rap de sat, 

în com. Hangul, pl. Piatra-Mun- 

tele, jud. Neamţu. 

Schitului (Pirîul-), ziriă, jud. 

Bacăii, pl. Tazlăul-d.-s., com. 

Schitul-Frumoasa, format prin 

reunirea piriiașelor: . Iuga, 'Ca- 

- sova şi Cîrpinișul, pede o parte, 

şi Ghidion şi. Neştiutul, pe: 

de altă parte. Curge spre E. şi 

se varsă pe malul drept al pi- 

rîului Comanul, mai sus de Ră- 

țeni, după ce străbate tot te- 

ritoriul comunei. Acest pirii 

formează Lacul-Schitului. - 

Schitului - Manolea (Iazul-), 

Iezişor, jud. Suceava, în supra- 

faţa de 10 prj., în curtea schi- 

tului Manolea. Apa sa învirteşte 

o morişcă şi se varsă în Plato- 

nița, 

Scînteia, căfzu, în jud. Putna, 

com. Bolotești, pl. Girlele, si- 

tuat împreună cu cele-l'alte că- 

tune ce compun comuna, pe 

malul Putnei, între Măgura și 

Putna. 

Are o populaţie. de 160 su- 

flete; o biserică, cu hramul Inăl- 

țarea Domnului. 

Scînteia, sa, în partea de V. a 

com. Bodești, pl. Mijlocul, jud. 

Vasluiii, situat pe un podiș, 

şi străbătut de piriul Rebricea 

la V. 

Are o suprafaţă de 400 hect., 

“cu o populaţie de 62 familii, 

saii 224 suflete; o biserică de 

zid, în stil foarte vechii, cu hra- 

mul Sf-ţii Mihail şi Gavril şi 

despre care se zice că ar fi fă- 

cută de Ştefan-cel-Mare. 
Vite: 39 cai, 146 vite mari 

cornute, 28 rimători și 46 oi.   Locuitorii posedă: 10 pluguri
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- şi 10 care cu boi,' 1 plug și 2 

căruțe cu cai. 

Tradiţia spune că satul Scîn- 
teia a fost tirgușor pănă la o 

vreme. Adevărat este că se gă- 

sesc în pămint pietre care ai 
- slujit la temeliile 'caselor și că 

pe teritoriul satului se mai află 

urmele unei prea vechi biserici. 

„În marginea satului, pe piriul 

" Rebricea, a fost un mare pod 

de piatră care s'a ruinat nu de 

mult; se zice că și acest. pod 

s'ar fi făcut.de Ștefan-cel-Mare. 

Scînteia, schit de călugărițe, în 
dreptul com. Baloteşti, pl. Gir- 

: lele, jud. Putna. 

Scînteia, sfafie de dr.d.-f., jud. 

Vasluii, pl. Crasna, com. Bo- 
„dești, pe linia Iași-Vasluiă, pusă 

în circulație la 1 Maiii 1892. Se 
află. între staţiile Rebricea (5,5 

kil.) şi Grajduri (6,2 kil.). Inăl- 

țimea d'asupra nivelului Mării 

de 148,55. Venitul acestei sta- 

ţii pe anul 1896a fostde 41713 
lei, 64 bani. 

Scînteia, moşie a statului, com- 
pusă din ş hlise, jud. Putna; fos- 

tă -pendinte de schitul Scînteia. 

-. Scînteieşti, saz, în jud. Covur- 
luiă, pl. Prutul, com. Frumușiţa, 

la vr'o S kil., spre V., de reşe- 

_dinţa comunei. Are o populaţie 
de 240 familii, sait 1018 sufle- 

te; o biserică și o școală. Im: 

preună cucăt, Fintinele, din com. 
Foltești, formează o parohie a- 

parte avind catedrala cu hramul 

Sf. Gheorghe, deservită de un 

preot ajutor şi 4 cîntăreți. 

- Scînteieşti, saz, în jud. Mehedinţi, 
pl. Ocolul-d.-s., com. rur. Iz- 

vorul-Birzei. 

Sclipoteşti, fost sat, situat pe 

lunca Siretului, la N. de satul   
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Jonăşeşti, pl. Nicorești, jud. Te- 

cucii. 

Scoarța, com. rur., jud, Gorj, 

-pl. Amaradia, în partea de.N.- 
V. a com. Pojogeni, situată mai 
mult. pe dealuri, pe o poziție 

înaltă şi înclinată spre V. E for- 
mată din 2 cătune: Scoarța și 

Ceretul (Călugăreasa), cu o. su- 

prafață de 600 hect. şi o popu- 
pulație de 360 fam., saii 1371 suf, 

Are o şcoală, fondată în 1884, 

frecuentată de 46 copii (1899— 

900); 5 biserici, deservite de 
2 preoţi și 2 cîntăreţi, 

Locuitorii posedă: 145 plu- 

guri, 110 care cu boi, 3 căruţe 

cu cai; 100 stupi; 662 vite mari 

cornute, 818 oi, 12 capre, 199 

rîimători și 28 cai. 

Venitul comunei este de 1639 
lei, 5 bani, iar cheltuelile sunt 

de 1626 lei, 42 bani. 

Comunicaţia în com. se face 
prin şoselele judeţene T.-Jiul — 

Vilcea şi T..Jiul — Spahii-Dolj, 

care se bifurcă pe teritoriul aces- 
tei comune, apoi prin o şosea 

comunală, care o pune în le- 

gătură cu Bobul. 

Calea ferată Filiaşi-T.-Jiul are 

ca staţie apropiată, staţia Copă- 

" cioasa, 

In această comună se află 

dealul Scoarța și valea cu a- 

celași nume. 

Numele de Scoarța vine de 

la o biserică vechie, ce era aco- 

perită cu scoarță de stejar. 

Scoarța, cătun de reşedinţă al 

comunei cu același nume, jud. 

Gorj, pl. Amaradia. 

Are o suprafaţă de 458 hect. 

cu o populaţie de 255 familii, 

saii 1013 suflete. 

Locuitorii posedă: 100 plu- 
guri, 75 care cu boi, 2 căruțe 

cu cal; 70 stupi; 540 vite mari 

cornute, 642 oi,- 71 rimători și 

I9 cai.   

SCOCULUI (VALEA-) 

Are: o şcoală; 4 biserici, de- 

servite de 1 preot şi 1 cîntăreţ. 

Scobinţi, saz, jud. Iaşi, pl. Bah- 
- Juiului, com. Bădeni, situat la 

poalele Dealului - lui - Vodă, în 

partea dreaptă a rîului Bahluiul, 

pe o suprafață de: 530 hect. și 
cu o populaţie de 155 familii, 

saii 705 suflete. Este reşedinţa 

comunei. Are o biserică, făcută la 

1856, de fostul proprietar Paș- 

canu ;.0 școală, înființată în 

1859, frecuentată de 39 elevi 

(1899—900); o moară de a- 

buri. 

Vite: 411 vite mari cornute, 

49 cai, 421 oi şi 165 rimători. 

Scobita, munte, în jud. Buzăii, 

com. Goideşti, căt; Brătilești, 
acoperit cu izlaz și întrerupt de 

frumoase şi bizare creste de pia- 

tră, ce ies din stînca masivului 

său. 

Scobilţeni, saz, în partea de V. 

a com. Păușeşti, pl. Cîrligătura, 

jud. Iași, lingă tîrguşorul Podul- 

Iloaei, de care se desparte prin 

şesul pîriului Bahlueţul. 

Are o suprafaţă de 1573 hect.; 
o populaţie de 42 familii, saii 

214 suflete; o biserică, zidită 

la 1779, de fostul proprietar 

Șerban Negel; o fabrică de te- 
racotă, fondată în 1886, de către 

d. inginer Xenopol şi o moară 

ce se pune în mişcare și prin 

apă și prin aburi. 
Vite: 100 vite mari cornute, 

27 cai, 105 oi şi 26 .rimători. 

Scocului (Valea-), za/e, la N. de 
muntele Oslea, plaiul Vulcan, jud. 

Gorj. Plecînd de la V.spre N.- 

E. de sub muntele: Oslea și 

Sărbele, după 6 kil., dă în albia 

Jiului romîn la pichetul No."1 

numit Scocul, situat la N. de 
muntele Sărbele și la E. de stînca 

Ursului, -
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Scoica, cătun, aparţinind comunei 

Săuleşti, pl. Gilortul, jud. Gorj, 

situat pe malul sting al Gilor- 

tului, 
Are o suprafață cam de 250 

hect., cu o populație de zo 
familii, sai 120 suflete; 1 bi- 

serică, deservită de 1 preot şi 
1 cîntăreț. 

„Locuitorii posedă: 6 pluguri, 
"15 care cu boi; 15 stupi; 53 vite 
mari cornute, 75 oi, 18 capre, 

9 rimători şi 3 cai. 
Riul Gilortul udă “cătunul, 

străbătindu-l de la N. la S. 

Comunicaţia se face prin şo- 

seaua vecinală ce vine de la 
N., din comuna Musculești şi 

se leagă la S. cu Andreești. 

În partea de E. a cătunului, 

" „terenul fiind accidentat, drumul 

ocolește în spre N., pe Valea- 

Vladimirului, La V. se leagă 

"cu cătunul de reşedinţă printr'un 

drum ordinar, ce trece Gilortul 

prin vad. 

Scoiceşti, sat, făcînd parte din 
com. rur. Budișteni, jud. Mușcel, 
pl. Podgoria. 

Are o populaţie de „299 lo-: 
“ cuitori, 

Este așezat între dealurile 

' Merișescului, spre E., unde se 

află Schitul Cotroceni şi Schi- 

tul Budișteni cu vii și păduri. 

Spre V. este Valea-lui-Ivan. 

Scoposeni, sa, în jud. Fălciu, 

pl. Podoleni, com. Zberoaia, a- 

șezat pe malul Prutului, în par- 

tea de S. a satului Zberoaia, cu 

care formează un. trup, 

Suprafața teritoriului moşiei 

e de 1270 hect., din care 628 

hect. ale locuitorilor, iar 22 hect. 

vatra satului, cu o populație 

de 142 familii, sai 633 suflete. 

"Este reşedinţa com. Are o 
şcoală înființată la 1860, frecu- 
entată de 36 elevi; o biserică 

făcută la 1840, deservită de 1.   
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“preot, care servește și la bise- 

fica din satul Zberoaia, 

Scoposeni făcea parte din 

"domeniul statului Zberoaia, ce 

aparținea mănăstirei Neamţu. 

" Acum moșia este proprietatea 

moștenitorilor răp. Mihail Co- 
gălniceauu. 

În partea de S. a satului se 

varsă riul Jijia în rîul Prutul. 

Aci se află .o sucursală a 

biuroului vamai din tîrguşorul 

Fălcii, pentru trecerea în Ba.-. 

sarabia. 

In coprinsul moșiei: se află 

72 hect. pădure de răchită şi 
plop. 

Scoposeni, sa/, în partea de S. 

a com. Cucuteni, pl. Stavnicul, 

jnd. Iaşi, situat pe coasta dea- 
lului cu același nume. Are o 

populație de 52 familii, saii 230 
suflete. 

Vite: 207 vite mari cornute, 

IOI. oi, 24 cal şi 50 rimători, 

Scorbura, căzu, la S. com. Cîrlo- 

gani, pl. Olteţul-Oltul-d.s., jud. 

“Romanați, situat pe țărmul stîng: 

al riuşorului Beica. Are o po-: 
- pulație de 100 locuitori. 

Scorci, dea/, în jud. Constanţa, 

pl. “Silistra-Nouă, pe teritoriul 

comunelor rurale Girliţa și Can- 

lia; se desface. din culmea Coș- 

lugea; se întinde spre V., avînd 

o dirccțiune generală de la E. 

spre V., brăzdind partea de N. 

a plăşei, pe cea de E. a com. 

Girliţa și pe cea de V. a com. 

Canlia; satul Galiţa este în 

parte așezat la poalele sale de 

V.; se întinde printre văile 

Scorci, Galiţa, Cuiu-Iuc-ului ; se 

ridică pănă la o înălțime de 122 

metri, dominînd ast-fel văile Ga- 

lița și Cuiu-luc-ului, satul Ga- 

lița şi iezerul Girliţa pe o mică 

întindere ; este acoperit în par- 

tea de V. mai mult cu păduri, 

Scorniceşti, co. 
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iar în cea de E. cu tufărişuri; 

este tăiat de drumul județean 

" Girliţa- Lipnița şi de drumul 
comunal Galiţa: Carvan. 

Scorci, va/e, în jud. Constanţa, 

pl. Silistra-Nouă, pe teritoriul 

com. rur. Giîrliţa și anume pe 

acela al cătunului său Galiţa; 

se îndreaptă spre V,, într'o di- 

recţiune generală de la S-E. 

spre :N.-V., printre dealurile 

Scorci și Canli-Dere, brăzdind 
partea de .N. a plășei și cea de 

E. a com.; de lingă satul Ga- 

liţa ia numele de valea Galiţa 

și, sub acest nume, străbate sa- 

tul Galiţa și se deschide în ie- 

zerul Galiţa, pe partea dreaptă. 

Scorduful, cătun (tirlă), în jud. 

Ialomiţa, pl. Ialomiţa-Balta, com. 

Mărculeşti, situat pe cimpul Bă- 

răgan, în apropiere de stația 

Mărculești, a cfii ferate Bucu- 

rești-Feteşti, 

Scorila, sat, în jud. Mehedinţi, 

pl. Cimpul, ţinînd de com. rur. 
Prisăceaua. 

rur., în jud, 

Olt, pl. Vedead..j., compusă 

din 2 cătune: Scornicești și Pis- 

cani, cu o populație de 497 lo- 

cuitori. 

Este situată pe valea riului 

Plapcea-Mică, la 25 kil. de ca- 

pitala jud. şi la 9 kil. dea plă- 
şei. Mai înainte a fost aşezată 

pe deal. 

Are 3 biserici; o școală fre- 

cuentată de 24 copii(1899—900). 
Se spune că una din biserici 

ar fi zidită de Popa Bogdan și 

zugrăvită în 1833, că alta s'ar 

fi zidit de Cirstea căpitan Radu 

Scornici, tot pe atunci. Biserica 

din căt. Piscanilor s'a făcut la 

1834, cu ajutorul lui Ion Ne- 

guță şi Toma Niculescu din 

Piscani.
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Locuitorii sunt moșneni. EI 

posedă : 5o cai şi iepe, 150.boi, 

200 vaci, 600 oi și 100 porci. 

Comuna se întinde pe o su- 

- prafață de 1200 hect.. 

..„ „Budgetul com, :e. la venituri 

„de .1900 lei'şi la cheltueli, . de 
1800 lei... . 

O şosea vecinală îi inlesnește 

comunicația la N. 'cu- Tătărăi 

şi la S. cu Bălțați. 

"“ Două -dealuri, cel de Răsărit 

şi cel de Apus, brăzdează com,, 

de la N. spre S.,.pănă în riul 
„ Negtişoara. Pe ele e loc de 

„păşune: 

E udată de Ja N. la S. de 
„riul Plapcea-Mică şi se mărgi- 

neşte cu comunele: Negreni (la 

_„E.), Mogoșeşti şi Constantineşti 

-. (la V.), Tătărăi (la: N) şi. Băl- 
țaţi (la 5) 

Scornicești sat, facind parte din 

com. rur. cu același nume, pl. 
„„ Nedea-d.-j., jud. Olt. Are'o po- 

pulaţiune 'de 329 locuitori, şi 

2 biserici. * : PO | ” 

Scorţarul- Noi, com. 7ur., jud. 
"- Brăila, pl. Vădeai,. situată . în 

lunca Buzăului, pe malul drept. 

Se mărginește la E. cu Ro- 

“manul, la N." cu Gurgueţi,:l 

“S. cu Movila: Miresii, la V. cu 

rîul Buzăul. 

Are o suprafață de 1 3348 hect.; 

o populație de 2085 suflete; 
„o biserică, construită la 1830 

de Episcopul Filofteii din Bu- 

zăii, cu hramul Adormirea Maicii 

: Domnului, deservită de 1 preot, 

1 cîntăreț și 1 paracliser; 3 

şcoale mixte; și 7 cîrciumi.. 

130 locuitori s'aii împroprie- 

"tărit la 1864, și 44 la 1878; 

: neîmproprietăriți sunt 24. - 
Venitul comunal e de 6453 

lei, iar cheltuelile sunt de 6428 
. lei. NE 

„.Vite: 1238 Bot. 1001 vaci, 

"18 tauri, 515 viței, 105 „cai,   

„859 

4 ivăgari, 7984 oi, 555 rîmători, 

15 capre. 

Comuna s'a înființat la 1828 
"de locuitori veniţi din Scorțarul- 

Vechii. Armatele” austriace şi 

turce aii trecut prin com. pe 

la 1828; Rușii, pe la 1877. 

Drumuri: la Gurgueţi, spre 

N, 6 kil.; la Romanul, spre E., 

S kil.; la Movila-Miresei, spre S., 

-12 kil.; la Suteşti, spre S.-V., 18 
kil.; la Brăila, spre*E., 29 kil. 

Scorţarul-Nou, sat, jud. Brăila, 
comuna. cu același nume, pe 

țărmul drept al riului Buzăul, 

la 29 kil. spre V. de orașul 
“Brăila, înființat la 1821, de lo- 

„cuitorii veniţi din satul Scor- 

țarul-Vechiii. 
"Suprafața vetrei satului este 

! de 55. hect. 

„Are o populaţiei de 737. lo: 

'cuitori; o școală mixtă, înfiin- 

țată la 1856, frecuentată de 

26 elevi şi 7 eleve: (1899 —9v0); 

„o biserică zidită la 1856 de 

“Episcopul Filoteii. de  Buzăă, 
cu 1 preot, 1 cîntăreț ȘI I pa- 

racliser; 3 circiumi. 

Vite: 349 cai, 210 vite mari 

cornute, IIL rimători și. 871 oi. 

Scorţarul- -Noii, moşie,joă. Brăila, 
*: compusă din două trupuri, unui 

„de 5093 hect., proprietatea sta- 
tului, și altul de 960 hect., pro- 

prietatea d-lui Costov. | 

Scorțarul-Vechiiui (Mola), com. 
rur., jud. Brăila, pl. Vlădeni, 

situată pe luncă. Se mărginește 

:- la S. cu Silistrarul, la -N., cu 

“Nazirul, la E. cu Tudor-Vladi- 

mirescu și căt. Lacul-Sărat, la 

V., cu lacul Coada- lencei și Mo- 

"vila Miresii, .. 

"Are o suprafață de 5000 hect., 

„cu! o populaţie de 937 suflete; 

„.0 „biserică, construită la 1873 

- de locuitori, cu hramul Sf. Ghcor- 

-ghe, deservită de 1 preot şi 1   
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cintăreţ; o şcoală mixtă frecuen- 

tată de 60 elevi (1899-——900), 
Școală de băeţi este aci de la 

1863 ; şcoală de fete, de la 1880. 

„ Vite: 5095 câi, gr2 boi, 621 

vaci, 193 viței, 214 rimători, 

"4002 oi și:12 căpre. 

Prin comună :trece șoseaua. 

judeţeană Brăila-Rîmnicul-Sărat. 
“Drumuri.:. la Tudor Vladi- 

mirescu, spre E., 7.;kil.; la Na- 

zirul, spre N-E., 11 kil.; la Ro- 
.- manul, spre .N.-V.,. 8 kil.; la 

Movila-Miresii,. prin” căt. Comă- 

neasca, spre E, 12 kil.; la Si- 
 listrarul, spre s,, străbătînd ca- 

lea ferată Brăila-București, 7 kil.;. 

“la Brăila, spre E., 18 kil. .: 

Scorțarul-Vechiu, moșie, în par- 
tea de E. a com. -Scorţarul- 

Vechii,” jud. Brăila, în întindere 

de 1390 hect., proprietatea sta- 
tului, 

Scorţeanca, căzu, al com.. A- 
marul, jud, Buzău, cu şo locui- 

tori :şi 13. case, 

Scorţeni, com. rur., jud.. Bacăi, 

pl. Tazlăul-d.-s., situată. în va: 

“ lea Tazlăului-Mare. Se compune 

din 3 cătune:. Scorţeni, reșe- 

_dința comunei, a plășii și a 

"judecătoriei de pace, cu: sec- 

țiile Poiana-Boului şi Sirbi ; Gri- 

goreni, spre N.-E., şi Pustiana, 

spre N.-V. : pe deal, toate de- 

„ parte de malul sting al Taz: 
lăului-Mare. 

In Condica Liuzilor nu . se 

află trecută, iar în statistica din 

1974, 0 găsim. compusă din 

“cele 5 cătune de mai sus.: 

Se: zice că moșiile răzășeşti 

de aci aii fost. danie de ia. Şte-: 
fan-cel-Mare. “Ţăranii de. pe aci 

sunt gospodari și : oameni. cu 

dare de mină, Ă 

Se mărginește la N. cu teri- 

toriul com. . Slobozia-Luncani; 

la E., cu al: com.. Nadișa; la
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S., cu al comunelor Teţcani și 

Ardeoani și la V., cu al com. 
Bihmășeni. 

Afară de riul Tazlăul-Mare, 

mai este udată de piriiașele 

Boului și Sirbilor, care se scurg 

în Tazlăul-Mare. E brăzdată de 
dealurile Rediul, Măgura, Po- 
iana, etc.. 

Are o populație de 3125 lo- 

cuitori; treci şcoli mixte, una 

în satul Scorţeni, care funcțio- 

nează de la 1865, alta în căt. 

Grigoreni, care funcționează din 

1889, și una în Pustiana, fre- 

cuentate de 169 copii (1899— 

900); 3 biserici, 2 ortodoxe 

în satele Scorţeni și Grigoreni, 

deșervite de 2 preoți și 2 cîn- 
tăreţi, și una catolică în satul 

Pustiana; 11 cîrciumi, 

Vite: 97 cai, 1Sro vite mari 

cornute, 334 porci, 3 capre și 

1964. oi. 

După legea rurală din 1864, 

S'aii împroprietărit 174 locui- 
tori, cu 498 fălci şi 52 prăjini 

pămînt în țarină. In 1869, s'aă 

dat la 61 însurăței, 152 fălci şi 

40 prăjini pămint în împroprie- 
tărire. 

Totalul pămînturilor de cul- 

tură este de 2292,34 hect, 

Teritoriul comunei are o în- 

tindere de 4194 hect. Pădurile 

ocupă aproape 800 hect., din 

care a statului are go hect. 

In com. sunt 2 fabrici de pe- 

troliii, 2 mori de apă şi 1 de 
vapori. 

Vii sunt pe o întindere de 
3,94 hect, 

Budgetul com. e la venituri 

„de. 16494 la, 56 bani, și la 

cheltueli, de 14702 lei, 78 bani. 
„Este străbătută de calea ju- 

deţeană Bacăi-Moinești și de 

calea comunală vecinală de la 

Scorţeni-Teţcani (jud. Neamţu), 

precum și de alte drumuri mai 
puțin însemnate. . 

Distanţele: la Bacăi, capitala 

șia statului 
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districtului, 28 kil,; la Tirgul- 

Ocna, 47 kil.; la com. Nadișa, 

4 kil.; la com. Bihnășeni, 10 

kil.; la com. Ardeoani, 9 kil.; 

la com. Teţcani, 5 kil. și la 

com. Slohozia- Luncani, 12 kil. 

Scorţeni, comp. zur., în jud. și pl. 

Prahova, situată pe malul stîng 

al piriiașului Sărata, la 26 kil. 

de capitala jud. şi la 10 kil. de 
reședința” plaiului, 

Se compune din două cătune: 
Scorţeni și Mislea, cu o popu- 

lație de 1474 locuitori. 

Are două biserici: una în căt, 
Mislea și cea-l'altă în căt. Scor- 

“ţeni, cu hramul Cuvioasa” Pa- 

raschiva zidită la 184$, deser- 

vite de 2 preoţi; o şcoală, fre- 

cuentată de 48 copii (1899 900). 

In căt. Mislea este un peni- 

tenciar, instalat în interiorul fos- 

tei mănăstiri Mislea, unde se de- 

țin minorii criminali. 

Pănă la 1883, cînd s'a distrus 

de un incendii, a fost în com. 

mănăstirea Mislea, zidită de Ra. 

du-Vodă Paisie. 

Locuitorii din căt. Scorțeni 

sunt moșneni; iar cei din căt, 
Mislea, în număr de 152, s'a 

împroprietărit la 1864, pe mo- 

Vatra-Mănăstirei- 

Mislea, din care li s'aii dat 532 

hect. Ei posedă: 77 cai, 34 

iepe, 112 vaci, 70 capre, 67 
oi și 330 porci. 

Comuna se întinde pe o su- 
prafață de 2032 hect. 

Budgetul com. e la venituri 
şi la cheltueli de 4000 ler. 

Se mărginește cu comunele: 

Telega, Băicoiul, Brănești şi Bor- 

deni. 

Trei şosele trec prin comună: 

Movila-Vulpei— Telega, spre Te.- 

lega și Bordeni; Telega—Valea- 

Carpenului, spre Băicoiul şi Mis- 

lea-Urleta; spre com. Băneşti, 

E brăzdată de dealurile: Plaiul- 

Mislii și Petrișul, ce servă pen-   
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tru pășunatul vitelor şi de Dea: 

lul- Runcului, situat în partea 

de N.-E. a com. și pe care s'a 
plantat viţă. 

In com. se află piscul Cireșul 
și poienile: Popei și Bechii. 

„E udată de Girla-Sărată, cu 

afluentul săi Mislea-Dulce și de 
văile: Doftăneţul, Runcul, „Lu- 

poaica și Valea-Seacă. 

Scorţeni, saţ, jud. Bacăă, pl. Taz- 
lăul-d.-s., cu secţiile Poiana-Bou- 

lui şi Siîrbi, reședința comunei 

şi a plășii, situat pe Pirîul-Bou- 

lui, pe stînga Tazlăului-Mare. 
„Are o populație de 405 lo- 

cuitori; o școală mixtă, frecuen- 

tată de 9o copii (1899—y00); 

o biserică, deservită de 1 preot 

şi 1 cintăreţ, clădită de locuitori; 

7 cîrciumi. 

Vite: 62 cai, 882 vite mari 

cornute, 165 porci, 3 capre și 
730 oi. 

Teritoriul satului aparține ră- 
zeșilor din comună. 

Aci se află: 1 judecătorie de 

pace, 2 fabrici de petrol, 2 mori 

cu apă și 1 cu -vapori, 2 ha- 

nuri mari, la şoseaua Bacăi-Moi- 

nești, ce trece prin sat. 

Scorţeni, sa/, făcînd parte din 

com, rur. Scorţeni, jud. și plaiul - 
Prahova. 

Scorţeşti, sa/. Vezi Albești, sat, 

com. Brăcşti, pl. Cirlig gătura, jud. 
Iași. “ 

Scorţoasa, căfuu, al com. Poli- 
ciori, jud. Buzăi, cu 250 locui- 
tori și Gr case. 

Scoruseşti, câzuu, al com. Odăile, 

jud. Buzăi, cu 100 locuitori şi 

20 case. 

Scoruşul, căzeu, al comunei Ca- 

lupărul-d.-s., pl. Jiului, jud. Gorj, 

în partea de N. a comunei, si-
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tuat lîngă culmea dealului Jiul, 
în partea de V. şi cam pe coas- 

ta acestui deal, în apropiere de 
piriul Jilțul-Mare, 

Are o suprafață de 106 hect., 

cu.o populaţie de 202 suflete, 
Locuitorii posedă: 8 pluguri, 

18 care cu boi; 4 stupi; 129 

vite mari cornute, 8 cai, 317 

oi și 39 rîmători, 

Comunicâţia în cătun cu co- 

munele vecine se face prin dru- 

muri ordinare. 

Scoruşul, 'zpauze, în jud. Sucea- 

va, com. Sabasa, avind 1150 m. 

altitudine. 

Scorușşul, ze, în jud. Sucea- 

va, com. Broșteni, peste care 

trece hotarul Bucovinei. Are 

1352,2 m. altitudine. 

Scoruşul, ua, în jud. Sucea- 

va, com. Broșteni, din spre Sa- 

rul-Dornei, avînd 1396, 1 m.al- 
" titudine. 

Scoruşului (Culmea-), șir de 
dealuri, jud. R.-Sărat, pl. Ora. 

şului; se desface din virful Sco- 

rușul, printre riul Rîmna și Mil- 

covul, despărţindu-le basinurile 

“şi lăsînd la dreapta și la stînga 
mici dealuri, ce se întind printre 

afluenții lor; aşa sunt: Ciocănelul, 

Hoja, Priveghiul, Deleanul, Cu. 

cul, Piciorul-Nucului, etc.; des- 

parte com. Broșteni și Andreași 

de com. Odobasca; înălțimile lui 

variază între 850—700 m.; este 

acoperit. cu păduri şi păşuni. 

Scrada, com. rur., jud. Gorj, pl. 

Gilortului, la S. com. Birseiul- 

de - Pădure, situată pe șes și 

coastă, compusă din cătunele: 

Scrada, Gilcești și Berleşti. 

Are o suprafață de 1608 hect., ” 
cu o populaţie de 315 familii, 

saii 1258 suflete, din care 2838 

contribuabili, 

65940. Marele Diclionar Geografic. Pol, V, 
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Locuitorii sunt moșneni. Ei 
posedă: 67 pluguri, 101 care 
cu boi; 3 căruțe cu cai, 526 
vite mari cornute, 33 cai, 868 

oi, 78 capre și 336 rimători. 

Are o şcoală înființată, la 1860 

şi frecuentată de 5 elevi (1899— 

900) ; 3 biserici, deservite de 3 
preoți și 6 cîntăreţi. 

Budgetul comunei e la veni- 
turi de 1299 lei, 5 bani, și la 
cheltueli, “de 1204 lei, 85 bani. 

E udată de apele: Berleasa, 

Scrădița, care, unite împreună, 

formează pe Gilceasca, care se 

varsă în Amaradia, la comuna 

Colţeşti. - 

Comunicaţiă în com. se face 
printr'o șosea comunală, care o 

pune în comunicaţie la N. cu 
Birseiul-din-Pădure, iar la S$,, cu 

Colţești, dind în şoseaua veci- 
nală. 

Scrada, cătun de reședință, al 

comunei cu același nume, jud. 
Gorj, pl. Gilortul, situat pe malul 

drept ai piriului Gilceasca. 

Are o suprafață de 400 hect., 
cu o populație de 100 familii, 
saii 348 suflete, 

Locuitorii sunt moșneni. Ei 

posedă: 15 pluguri, 25 care 

cu boi, 1 căruţă cu cai, 212 

vite mari cornute, 9 cai, 359 oi, 

34 capre și 126 rimători. 

Are 1 biserică de lemn, fă- 

"cută de locuitori și deservită 

de 1 preot și 2 cîntăreţi; o 

şcoală mixtă. 

Pur, în jud, 
Telorman, pl. Tirgului, situată 

pepartea dreaptă a riului Vedea, 
la 4 kil. de Roșiori, la"'48 kil. 

de T.-Măgurele și la '36 kil. de 

Alexandria, 

Se învecinește la N. XV. cu 

cătunul Ciocul, al comunei Cu- 

cueți, la S. cu limita. orașului 

"Roșiori, la S-E. cu comuna 
Papa, de care o desparte riul   

SCRIOAȘTEA 

Vedea, la V. cu comuna Măl- 

dăeni, de care o desparte dealul 

d'asupra căreia se află această 
comună; 

Are o populație de 1561 su- 

flete; o şcoală mixtă, frecuen: 

tată (1899—9o00) de 75 copii, 
construită cu cheltueala d-lui 
General Manu; o biserică, de- 

servită de 2 preoţi, 1 cîntăreţ 
şi 1 paracliser. 

Vatra satului este așezată pe 

loc șes, între două dealuri: al 

Scrioștii, care vine la V., din 

spre Roşiori și se prelungește 
pănă dincolo de com. Bălțați și 

dealul Papa, la E. din partea 

stingă a riului Vedea, deal care 
este tot o prelungire venind din 

spre com. Beuca şi care se întinde 
mai departe spre comunele Me ri- 

- Gola, Albeşti, etc. Satul este 

la 1 kil. de la riul Vedea, 
Osebit de cursul riului Vedea, 

mai sunt cite-va piriiaşe care 

udă teritoriul comunei, mai ales 

primăvara și pe timpuri ploiase. 

Teritoriul comunei, dimpreună 

cu al moşiei d-lui general George 

Manu, ocupă o suprafață de a- 
proape 2820 hect. Din acestea, 

2332 hect. pămint sunt ale pro- 
prietății; în acestea intră și 150 

hect. pădure și 70 hect. rezer- 

vate pentru izlaz. E 
Locuitori împroprietăriți du- 

pă legea rurală sunt în număr 

de 209, pe o întinderede 415 hect, 

Viile locuitorilor ocupă o su- 

“ prafață de 73 hect. 

Vite: 662 vite mari cornute, 

140 cai, 19 măgari, 5095 oi și 

432 porci. 
Căi de comunicaţiune sunt: 

șoseaua judeţiană Turnul-Măgu- 

rele — Strimbeni, care străbate 

com. în totlungul ei, pe o distanţă 
de aprope 2 kil.; o ramură de 

șosea vecinală, care merge spre 
„com. Măldăieni și o alta spre 

com. Papa pănă în riul Vedea. 

Comunicaţiunea spre comu- 
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nele Măldăieni și Papa se mat 

face şi pe diferite rusci, osebit 

de drumurile care sunt șoseluite. 

Pe teritoriul comunei. trece 

linia ferată: Costeşti-Măgurele, 

pe o porțiune de 4 kil. 
Budgetul comunei e la veni- 

turi de Grqi lei, 96 bani, și la 

cheltuieli, de 4312 lei, 71 bani. 

Scrioaştea, moșie, în jud. Tele- 
orman, pl. Tirgului, proprietatea 

d-lui general George Manu. For- 

mează cu moșiile Măldăieni, Pa- 

pa și trupurile lor, un singur și 

neîntrerupt domeniiă. Intinderea 

acestei moșii este de 2332 hect,, 

din care 1şo hect. pădure. 

Exploatarea acestei moșii ca 

şi a celor-l'alte două se face de 

proprietar; cultura pămîntului 

-. se urmează sistematic, ţinindu- 

se seamă de progresele științei 

agricole, 

„Scripetele - Moţăţei, s/afie de 
dr-a.-f., jud. Dolj, pl. Cimpului, 

com. Moţăţei, pe linia Craiova: 

Calafat, pusă în circulație la 1 

Decembrie 1895. Se află între 

staţiile Băileşti (12,8 kil.) și Po- 

iana-Golenţi (i2,6 kil.). Inălţi- 

„-mea d'asupra nivelului Mării de 

64,27. Venitul pe anul 1896 

al acestei staţii a fost de 27853 

lei și 20 bani. 

Scropuşul, muute, în jud. R.Să- 
rat, plaiul Rîmnicul, com. Bisoca, 

numit și Schitul, pentru că în- 

- conjoară schitul Poiana-Mărului; 

brăzdează E. com.; e acoperit 

cu păduri întinse şi seculare. 

Scruntarul-Mare, da/ră, pe şe- 

sul de a stînga riului. Jijia, pe 

moşia Căminărești, com, Cirni- 

ceni, pl. Turia, jud. Iași, care, 

dimpreună cu balta Scruntarul- 

Mic (ce se află mai spre S.), 

„e vestit pentru stuhăriile mari 

„şi. multe ce produce.   

Sculeni, com. rur., în jud. Iași, 

la N.-E. plășii Braniștea, situată 

pe şes, între riurile: Jijia la V., 

și Prutul la E. E formată din 

satele; Sculeni (tîrguşor), Fră- 

suleni, Sorca şi Şendreni, pe o 

Suprafață cam de 1304 hect. şi 

cu o populație de 272 familii, 
saii 1426 suflete, 

Este legată de com. limitrofe 

prin drumuri vecinale, iar cu 

satele din interior prin drumuri 
comunale, 

Pe malul Prutului și pe Dea- 

lul-Stincei sunt păduri de stejar, 

iar pe șesuri, sunt bălți și mlaș- 

tini, formate prin vărsările Pru- 

tului și Jijiei, 

Are 2 biserici, cu un preot 

şi un eclesiarc; o școală; 4 pi- 

chete pentru paza irontierei, 

Budgetul com. e de 7500 lei. 

Vite: 1180 vite mari cornute, 

1026 oi, 348 cai și 313 rimă- 

tori. 

Sculeni, /irgușor, şi reședința 
com. .cu același nume, jud, Iași, 

pl. Braniștea, com. Sculeni, si. 

tuat pe malui Prutului, la 24 

kil. de Iași. 

Are o populaţie de 189 fa- 

milit, sati 1028 suflete; o şcoală, 

înființată în 1861, frecuentată 

de 53 elevi și în care se predă 

şi meșteșugul a diferitelor îm- 

pletiri de lozie din care se fac: 

panere, scaune și alte lucruri. 

- Acest tirguşor a servit mai 

înainte ca punct de trecătoare 

în Rusia, pănă la înființarea căiei 

ferate Iași-Ungheni, 

In marginea despre N. a tir- 

gului, în cotul Prutului, a fost 

o încăerare între Turci și Greci, 

în timpul cteriei la 1821. 

Tirguşorul se află pe moşia 

Stinca, proprietatea d-lui Roz. | 

novanu. 

Locuitorii posedă: 424 vite 

mari cornute, 201 oi, 328 cai 

și 81 rimători.   

Scundul, com. rur., în jud. Vil- 

cea, pl. Oltul-d.-s., compusă din 

3 căt.: Pădureţi, Blejani şi Fun- 

dul-Scundului. E situată pe Va- 

lea-Scundului, la So kil. de ca: 

pitala jud. şi la 74 kil. de ă 

plășei. 

Se mărginește la E. cu com. 

Ionești-Mincului, la V. cu com. 

Glăvile şi Cermegești, la N. cu 

Șirineasa şi la S. cu Orleşti. 

„Are o populaţie de 1687 lo- 

cuitori; 3 biserici, în fie-care 

căt. cîte una și care s'ait repa- 

rat în 1871, 1875 și 1879; 0 

şcoală, frecuentată de 63 copii. 

Ctitorii bisericilor sunt: Marin 

Lixandroiă, loan Bălașiu şi Ni- 

colae Sanda Blejan. | 
Vite: 40 cai,. 332 boi, 238 

vaci, 102 capre şi 04 oi. 

Locuitorii com. sunt moșneni. 

Vatra satului are peste 250 

hect., iar toată com., 1611 hect, 

Veniturile com. se urcă la 

3800 lei şi cheltuelile, la 2500 lei. 

O şosea comunală trece d'a- 

lungul com. şi o leagă cu co- 

munele Orleşti și Glăvile. - 
Este străbătută de dealurile: 

Verdea, Omoricea, Ciuleiul, Fo- 

tești, Pogoanele, Peşteana,. Pa- 

vel şi udată de văile: Verdea, 

Omoricea, Valea-cu-Apă, Valea- 

Cirstei,: Scundul și Guguianca. 

Fintini sunt: 13. în Blejani, 

“15 în Pădureți şi 20 în Fundul- 

Scundului. 

Scundul, păzure particulară, su- 

pusă regimului silvic, pendinte 

de com. Scundul, pl. Oltul-d..s., 

jud. Vilcea, proprietatea d-lui 

Grig. I. Lahovari. 

_| Scundul, 7îz, în jud. Vilcea, vine 

din com. Șirineasa, izvorind din 
Dealul-Pogoanelor şi se varsă 

în Olt, trecînd prin com. Or- 
lești și după ce a primit girlele: 

Valea-cu-Apă, Guguianca, Valea- 

Cirstei, Omoricea și Verdea,



SCURTA 

Scurta, co. rur,, în jud. Putna, 
pl. Răcăciuni, situată în valea 
piriului cu același nume, peste 
deal de Cucova,. și la 10 mi- 
nute de ea. 

Are o populație de 254 fa- 
- milii, sai 960 suflete; '3 .bise- 

- 'Tici, din care: una parohială, cu 
hramul Sf. Nicolae și 2 filiale,. 
una cu hramul Sf. Dumitru și 
cea-l'altă cu kramul Adormirea ; 

„o şcoală mixtă, frecuentată de 
"77 copii. 

Budgetul com. e la venituri 
de 3670 lei, 64 bani şi la chel: 

tueli, de 3518'lei, 06-bani.. 

Locuitorii posedă: 15 plu- 
- guri de lemn, 25 de fier, 1 

" grapă de fier, 7 mori de apă; 

19 cai, 80 boi, 160 vaci, 200 
: porci, 110 oi şi 20 capre, 

Scurta, câtuu, în comuna cu a- 

celași nume, jud. Putna, pl. Ră- 

căciuni, situat pe valea piîriului 

cu același. nume, Ja 10 minute 

. depărtare de Cucova, 

Are 1 biserică parohială, cu 

- hramul Sf. Nicolae, 2 filiale, 

--una cu hramul Sf. Dumitru, şi 

„cea-l'altă cu hramul Adormirea ; 

- o şcoală mixtă, frecuentată de 

77. copii. 

Scurta, zarohie, în comuna cu 

- același nume, 'jud. Putna, pl. 

"Răcăciuni, avind. 1 biserică pa- 

- rohială, cu hramul Sf. Nicolae și 

-" 2 filiale, una cu hramul Sf, Du- 

mitru și cea-laltă cu hramul 

Adormirea. 

Scurteasca, “moşie, în jud. Bu- 

„ zăă, com. Scurtești, căt. Vadul- 
Pașii, proprietate a statului, pen- 

dinte . de Episcopie; are 1340 

'hect.: arătură și puțină crivină; 

687 hect. s'au dat însurățeilor din 

„căt, Vadul-Pașii, iar restul, îm- 

proprietăriților din căt, Scurtești.: 

Scurteşti, com. rur., în jud. Bu-   
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“ză, pl. Cimpului, situată pe 
„malul stîng al rîului Buzăul, la 

9! kil. de orașul Buzău. 
E formată din cătunele: Atir- 

naţi, Băjani, Ciocîrlia, Dimbroca, 
Focşenei, Scurteşti, Stînceşti și 
Vadul-Paşei. 

: Are o suprafaţă de 10800 hect., 
din care 9700 hect. arabile, 74 
hect. pădure, 54 hect. fineaţă, 
832 hect. izlaz, 4 hect. vie şi 
136 hect. sterpe. 

Terenul e şes, accidentat pu- 

ţin de malul Buzăului și fertil. 

Proprietăți mai însemnatesunt: 
* Băjani, Dimbroca, Focșenei, Foc- 

şenei-Banul, Scurteasa, Scurtești, 

Spiridoneanca, toate foste ale 
statului. 

In timpul războiului ruso-turc 
(1806 — 1808), fiind devastată și 
arsă, din care cauză cătunului 

Scurteşti i sa dat: numele de 

Pirjolul, s'a împrăștiat. După 

1812, locuitorii ai început să 
se adune, atit cei de mai îna- 

inte, cit şi unii de prin alte sate 
distruse și ai dat naștere căt. 

“Sctirtești, Stăncești, Băjani, Foc- 

șenei, etc., iar căt.. Dimbroca, 

„" Vadul-Pașii, sunt formate în 1882 

din însurăței. 

Are o populaţie de 2570 lo- 

cuitori; 2 școale, în căt. Scur- 
tești și Vadul-Pașii, frecuentate 

„de 146 elevi; 3 biserici, în că- 

tunele Scurteşti, Stincești și Foc- 

şenei, deservite de 3 preoți, 3 

„cîntăreţi și 3 paracliseri, şi din 
care catedrala e cea cu hramul 

25 Martie; 13 circiumi, 

Vite: 
minji, 18 bivoli, 1385 boi, 537 

vaci, 242 viței, 3 asini, 590 

„porci, 7000 oi şi 48 capre. 

- Budgetul com.. e de 5287 lei. 

Căi de comunicaţie sunt: șo- 

seaua . comunală Scurtești- Co- 

chirleanca și mai multe drumuri 

naturale, 

Scurteşti (Pîrjolul), cătun de 

46 cai, 40 iepe,. 10   

SCURTUL-MARE 

- reședință al com. Scurtești, jud. 
Buzăă, cu 725 locuitori și 157 

case. 

Scurteşti, saz, făcînd parte din 
com. rur. Ştefești, pl. Vărbilăul, 

jud. Prahova. Are o biserică în 

formă de peșteră... 

Scurteşti, moșie, în iua. Buzăă, 
“com, şi căt; Scurteşti, are 2254 

hect., mai toate arabile, apoi 

crivina Scurteşti, de şo hect., cu 

o frumoasă poziţie pe malul Bu- 

'zăului și 4 hect. vie, 

Scurtul, copi. rur., jud. Vlașca, 
pl. Glavaciocul, compusă din că- 

tunele : Drăcești, Scurtul-Mare, 

Scurtul-Slăvești și Catalina sau 

Negrilești, situată pe partea stîn- 
gă a apei Cleniţa, pe hotarul ju- 

dețului Teleorman, la 72 kil. 
de București, 72 kil. de Giurgiă 

şi la 30 kil. de Obedeni, reșe- 

dința pl. Glavaciocul-Neajlovul. 

„- Are 3 biserici cu 5 cîntăreți; 
2 şcoale mixte,. în  Drăcești și 

Scurtul-Mare; 8 cîrciumi. 

Locuitorii sunt moșneni. 

Scurtul, saz, cu 300 locuitori, jud. 

Dolj, pl. Amaradia, com. Că- . 

'preni, situat pe malul .drept al 

A maradiei, la 4!p kil. de . Că- 

preni-d.-s. 

Scurtul, 7ns4/ă, pe Dunăre, în 

“dreptul satului: Dichiseni, plasa 

Borcea, jud. Ialomiţa. 

Scurtul, zic/et vechii de frou- 
Zieră, pe Dunăre, în dreptul sa- 

tului Dichiseni, -pl. Borcea, jud. 
Ialomiţa, SI 

Scusrtul, zriva/, jud. Brăila, com, 

- Chiscani, între Dunărea-Nouă și 

Dunărea-Vechie, în dreptul ora: 

șului Brăila. : 

Scurtul- Mare, cătun, pendinte



SCURTUL-SLĂVEŞTI. 

de com. Scurtul, pl. Glavacio- 

cul, situat pe valea Cleniţa, pe 

coasta stingă a acestei ape. 

Are o şcoală; o biserică, cu 

hramul Sf. Niculae, deservită de 

I preot și 2 cîntăreţi; 2 cîrciumi. 

Scurtul-Slăveşti, cătun, pendin- 
te de com. Scurtul, pl. Gla- 

vaciocul, jud. Vlașca. Areo bi- 

serică, deservită de un preot și 

un dascăl, 

Scutari, numire vechile a cătunu- 

lui Cosmina-d.-s., pl. Vărbilăul, 

jud. Prahova. 

Seaca, com. rar, jud. Dolj, pl. 
Dumbrava-d.-s., la 43 kil. de 

Craiova și la 30 kil. de com. 
Şopotul, reşedinţa plășei. E si- 

tuată pe costişa a trei dealuri, 

Pădurea Seacă, aparținînd sta- 
tului, înconjoară comuna ca un 

semicerc. Se învecineşte la N, 

cu com. Botoșeşti, din jud. Me- 

“ hedinți și cu Gogoşiţa; la E. 
“cu com. Brabova; la S,, cu co- 

munele Moșna, Geblești și Car. 

penul; la N., cu comuna Clea- 

novul. ! 

„Este accidentată de dealurile 
Botoșești, cu prelungirile lor 
Covrea şi Velica, acoperite de 

păduri și locuri arabile și avind 

înălțimi ce nu trec peste 60 m. 

Cătunul de reședință este 
Seaca-Tinără. Inainte se com- 
punea din Seaca și Seaca-Bătrină, 
Azi se compune din cătunele: 
Seaca-Tinără sai Satul- Noi, 
Seaca-Bătrină și Răchita. Cătu- 
nul Satul-Noi este așezat pe 2 
dealuri, despărțite prin o vale. 
Aceste dealuri ai costișurile les- 
nicioase. 

In satul Seaca-Tinără se află 
o siliște ce poartă numele că: 
tunului, 

Are o populaţie de 2879 lo- 
cuitori, din care 11 comercianţi; 

3 biserici, una în căt. Seaca-   
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Tinără, cu hramul Constantin 

şi Elena, a doua în căt. Seaca- 

Bătrină, cu hramul Sf. loan Bo- 

tezătorul, a treia în căt. Răchita, 

cu hramul Mucenica Sf. Var- 

vara ; două școli mixte, frecuen- 

tate (18599—900) de 100 copii; 

3 cîrciumi și 1 brașovenie; o 

moară de aburi; mai multe 

stîne, 

După legea rurală din 1864, 

sunt împăminteniți 353 locui- 

toti, iar după legea din 1879, 

sunt 100 însurăței, 

Comuna are o suprafață de 

10919 pog., din care 6084 pog. 

arabile, 52 pog. izlaz, 4000 pog. 
pădure. 

Moşia statului Seaca-de-Pă- 

dure se arenda cu 6000 lei a- 
“ nual (1893—98). Acum s'a dat 

în loturi 1068 hect., rămănînd 

ne vindute 374 hect. Locuitorii 

posedă 117 pog. de vii şi cul- 

tivă gindaci de mătasă. 

__ Vite: 300 vite mari cornute, 

49 cai, 280 oi și 48 capre. 

Budgetul com. e la venituri 

de 3356,14.lei, și la cheltuâţi, de 

3070,25 lei. 

Căi de comunicație sunt: căile 

comunale Seaca-Brabova, Seaca. 

Gogoși, Seaca - Carpeni, Seaca- 
Moșia şi Seaca-Geblești. 

Seaca, com. rur., jud. Gorj, pl. 

Gilortul, la N.-E. com. Logreşti- 

Moșneni. E situată pe valea Bel- 

ciugului, și e compusă din 2 
cătune; Seaca și Mărul. 

S'a numit mai înainte și Bur- 
culeasa. Pămintul e șes, fertil, 

ondulat puţin de dealurile Căl. 
măţuiului. 

Are o suprafaţă de 5oo hect., 

- cu o populaţie de 540 suflete; 

o biserică de lemn, făcută de 

locuitori la 1839, deservită de 

1 preot şi 2 cintăreți; o școală 
primară, 

Locuitorii posedă: so plu: 

guri, 75 care cu boi; 438 vite   

SEACA 

mari cornute, 36 cai, 186 oi, 

69 capre și 251 rimători. . 

Budgetul com. e la venituri 
de 795,86 lei și la cheltueli, de 
750,67 lei. 

Comunicaţia în com. se face 

prin o “şosea, care o pune în le- 

gătură la S.-V. cu Logreşti- 

Moșneni, unde această șosea dă 

în șoseaua vecinală, 

Seaca (Belciugata), com. rur., 
jud. Olt, pl. Șerbănești, situată 

pe piriul Călmăţuiul, la 45 kil. 

de capitala județului și la 28 
lil. de reședința plășei. 

Se mărginește la N. cu Vă. 

leni; la E., cu Socetul, din Te- 

leorman ; la $., cu Mălăești, şi 

la V., cu Crăciunei-d..s. 

Se compune din 2 cătune: 
Seaca-Belciugata şi Nătărăi, cu 

o populație de 2445 locuitori. : 

S'a înfiinţat în. 1858, pe pro- 

prietatea statului, fostă pendinte 

mănăstirea Cozia. In 1879 s'a 

mai mărit cu ocazia împroprie- 

tărirei însurăţeilor. 

Teritoriul com. ocupă o su- 

prafață de 2780 hect. Din a- 

" cestea, 3 hect, sunt proprietatea 

comunei. Locuitori improprie- 

tăriți după legea din 1865, sunt 
127, pe 551 hect. După legea 

din 1870, s'aii împroprietărit 100 

însurăţei, cu 550 hect. și cu o- 

cazia nouei legi pentru înstrei- 
narea bunurilor statului, s'aii mai 

împroprietărit încă 313 locui- 
tori, cu 1563 hect. 

Are 2 biserici, din care una 

vechie, construită din birne la 

1806; o școală, înființată la 1896, 

frecuentată de 63 copii(1899— 
1900). 

Locuitorii posedă: 223 cai 

şi iepe, 736 boi, 87 vaci,:25 

bivoli, 2300 oi și 400 porci. 

Comerciul se face de 3 cir- 

ciumari, , 

 Budgetul com. e la venituri 
şi cheltueli de 12207,79 lei.



SEACA 

- Şoseaua județeană Slatina-Ro- 

șiori leagă comuna la N. cu Vă- 
leni și la S. cu Mălăești-d.-s, 

De o parteși de alta a com. 

. se ridică un platoă întins, se- 

mănat cu mai multe măguri, ca: 

Măgura-Nemţilor, Măgura-Mare, 
Dealul-lui-Duda, 

Prin mijlocul com. trece Căl- 

mățuiul (ramura II-a), în care 

se varsă Valea-Belciugului. Pe 
- Călmăţuiă, în partea de N., se 

află un eleșteii și la S., Eleşteul- 

- lui-Duda, etc. 

Seaca, Com. zur, la extremitatea 

de S. a plășii Călmățuiului, jud. 

Teleorman, pe malul stîng al 
Dunării. E situată .pe coastă la 

- 17 kil. de T.-Măgurele și la zo 
kil.. de Zimnicea, și se înveci- 

„neşte la E. cu com. Cioara, 

la V. cu com. Traian, la S. cu 

" Dunărea și lă N. cu comuna şi 

“moşia Lissa și ' dealul Duhna. 

Pe Dunăre, în dreptul co. 

“ munci, se află insula Belina, una 

„din cele mai mari.pe distanţa 
„de la gura Oltului pănă la li- 
mita județului, . 

Moşia cu același nume din 

- comună are o întindere de 3000 

: hect. și este proprietatea d-lui 

N. Gr. Zădărniceanu. Are un 
„zăvoiă, în întindere cam de 3o 
„:hect.. 

Locuitori împroprietăriți sunt 

în număr de 179, pe 325 hec- 

"tare. 

Are o populație de 1156 su- 
. flete; o școală mixtă,. frecuen- 

„tată de 19 elevi; o. biserică, 

- deservită de doi preoţi şi un 
„ cîntăreţ, 

„Nite: 178 cai, 695 vite mari 

cornute, 2179 vite mici şi 109 

 rîmători. 

Budgetul comunei e de 2078 

lei, 25 bani la -venituri și de 

2049 let, 97 bani, la cheltuieli. 

Prin centrul : comunei trece 

șoseaua mixtă Turnul-Zimnicea.   
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In dreptul comunei, sunt pi- 

chetele de. paza frontierii No, 
3 bis şi No. 6. 

Printre bălțile formate din 

revărsarea Dunării, se află Să- 

ratul-Secii, în partea de V. a 

comunei, spre com. Traian. 
Se zice că satul datează de 

pe la începutul secolului al XIX- 

lea; el purta numirea de Comi- 

şanca, ca și moșia.. 

Seaca, sa/, jud. Argeș, .pl. Lo- 

viștea, făcind parte din com. 
rur. Sălătrucelul. Are 107 locui- 

tori. 

Seaca, câtuu, de reşedinţă, al co- 

“ munei cu același nume, jud. Gorj 

pl. Gilortul. | 

„Are o suprafață de 259 hect., 
dintre care 100 hect. pădure, 

60 hect. fineţe, 80 hect. arabile, 

„II hect. vie, 6 hect. livezi de 

pruni și 2 hect, izlaz, cu opo-. 
. pulaţiune de 80 familiă + saii 300 

suflete. | 

Locuitorii sunt moșneni .și 

posedă: 30 pluguri, 40 care 

„cu boi, 238 vite mari cornute, 

„20 cai, 100 oi, 39 capre şi 130 | 

rimători. 

Seaca, saz, făcînd parte din com. 
Tur. cu același nume, jud. Olt, 

pl. Şerbănești, situat pe. am- 
bele maluri ale Călmățuiului, în 

partea de N. a comunei, E re- 
„ședința comunei și.are o bise- 

“rică vechie, din birne, clădită la 

- anul 1806, 

Seaca, saz, făcînd parte din com. 

rur. Cornăţelul, pl. Oltul-d.-s,, 

. jud. Olt. E situat în partea de 
N..V. a com, și udat la E. de 

Valea-Gugului și la V. de Valea- 

Secii. Are o populaţie de 60 fa- 
milii, numai emancipați. Aci e 

schitul Seaca. 

„Seaca, saz, făcînd parte din com.   

SEACGA-BĂTRÎNĂ 

urb. Filipești-de-Tirg, plasa Fili- 

pești, jud. Prahova: 

Seaca, saț, cu 130 locuitori, în 

jud. “Tutova, pl. Pereschivul, 
com. Stănuești, spre N.„V. de 

satul Stănuești, 

Seaca, sat, făcînd parte din com. 
rur. Călimănești, jud. Vilcea, 

-pl.. Cozia.. Are o populație de 

- 197 locuitori. E situat la 1!/ 

kil, de căt. Călimăneşti (școală). 

Seaca, sc, jud. Argeş, pl. Lo- 

viștea, com. rur. Sălătrucelul, 

lingă satul cu același nume și fost 

metoh al Coziei, Astăzi este 

redus la, biserică de mir, 

Seaca, fost schit, de călugări, jud. 

Olt, com. Cornăţelul, pl. Oltul- 

d.-s., fondat la 1593 de Manea 

Vornicul și Vlădoaia Doamna. 

E situat pe Valea-Seacă, în- 

-tr'o pozițiune frumoasă, închis 

de toate părţile cu. dealuri, aco- 

perite cu păduri. Mulţime de 

„izvoare ies din poalele acestor 
„delulețe. . . - 

„La 1854 sa reparat. Acum 

:s'a redus .la biserică. de mir. 

Seaca, zzoșie, jud. Dolj, pl. Cim- 

pul, com. Ghidicii, cu venit 

anual de 42000 . lei. Aparține 

Principilor Bibescu și Brînco- 

veanu, 

Seaca, zădure, a statului, în în- 

tindere de 1600 hect., pendinte 

de com. Cornăţelul, - pl. . Oltul- 

ds, jud. Olt. 

Seaca (Vatra-Schitului-), wzo- 

șie, a statului, fostă pendinte 

de mănăstirea Cozia, jud. Olt, 

arendată cu 3800 lei anual. 

Seaca-Bătrină, sa, jud. Dolj, 
pl. Dumbrava-d.-s., com. Seaca, 

așezat pe dealul cu același nume.
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Are o populaţie de 1203 lo- 

cuitori; o biserică de birne ten. 

cuite, cu hramul Ioan Boteză- 

torul,. 

Seaca-de-Ciîmp, sa, pendinte 

de com. rur. Ghidiciii, pl. Cim- 

pul, jud.. Dolj, situat la 6 kil. 

N-E,, de Ghidicii, cătunul de 

„reşedinţă al comunei. 

Are o populaţie de 650 lo- 

-cuitori; o biserică parohială con- 
- struită din zid, avind hramul Sf. 

Niculae, și deservită de 1 preot 

paroh şi un cîntăreţ; o școală 

mixtă, 

Comunicaţia se face prin șo- 

“sele vecinale şi comunale, care 

pun satul în legătură: la S.-V., 

cu Ghidiciul şi cu Piscul; la 

N.-E., cu Băilești şi cu Coveiul; 

la E., cu Negoiul, iar. la V., cu 

Poiana, 

Aci s'a concentrat în 1877, 

divizia rusească a 31-a din cor- 

pul -al IX-lea, pentru a'și efec- 
tua trecerea peste Dunăre. 

Seaca-de-Pădure, moșie, a sta- 

tului, jud. Dolj, pl. Dumbrava: 
d.-s., com. Seaca. Are acum o 

. suprafaţă de 374 hect. Din ea 

s'aii dat 1068 hect. în loturi. Are 

pe dinsa stine, vii și pădure. 

Seaca-de-Pădure, pădure, a sta- 

- tului, pl. Dumbrava-d.-s.; com. 

Seaca, pe moșia statului. Are 

o întindere de apoximativ 4000 
- pog. Predomină cerul și gârnița. 

Seaca-Olari, pădure, a statului, 

în întindere de 504 hect., pen- 
dinte de com. Mărgineni-d.-s., 

pl. Filipești, jud. Prahova. - - 

Seaca-Pirlită, saz, jud. Argeș, 
pl. Oltul, făcînd parte din com. 

rur. Galicea-Flămînda. 

- de mănăstirea Cozia, arendată 

cu 29450 lei anual. 

Seacă (Valea-). Vezi și Va/ea- 

Seacă. 

Seacă (Valea-), com. rur., în 

jud. Putna, pl. Răcăciuni, situ- 

-ată pe valea piriului ce trece 

prin sat și care o desparte de 
Mindrișca. - , 

Distanţa comunei de sub- 

- prefectura. plășei e de: 19 kil,,: 

- iar de capitala județului de 63 
kit. 

Are o populaţie de 330 fa- 

milii, sai 1319 suflete; 1 bise- 

rică parohială şi 1 filială, am- 

„bele cu hramul S-ţii Voevozi; 

--o școală mixtă, situată întrun 

local al comunei și frecuentată 

de 79 copii (1899—900), 

Budgetul comunei e la veni- 

„turi de 3911,06 lei și la chel- 
tueli, de 3653,23 lei. 

Locuitorii posedă 146 hect. 

vii, aducind un venit de 80000 

lei anual. 

Seacă (Valea-), căzu, al com. 
Mărunțișul, jud. Buzăă, cu $o 

locuitori și 19 case. 

Seacă :(Valea-), căzu, al com. 
Calvini, jud. Buzău, cu 130 lo- 

cuitori şi 24 case; se alipeşte 

de căt, Bişteni-d.- -s. 

- 

Seacă (Valea-), cătun, în” jud. 
Putna, comuna cu același nume, 

pl. Răcăciuni, așezat pe : valea 

piriului ce trece prin el și des- 

„parte comuna de Mindrișca, 

Are 1 biserică parohială şi 

“1 filială, ambele cu hramul Sf. 

„Voevozi; I şcoală mixtă, zidită 

- de comună și frecuentată de. 79 

copii. 

: com. Predealul, 

rohială și 1 filială, ambele cu 

hramul Sf. Voevozi. 

Seacă (Valea-), za/e, izvoreşte 

de la poalele muntelui Zamura, 

plaiul Peleșul, 
jud. Prahova, curge dela S..E. că- 

tre V. și se varsă în riul Prahova, 

-pe ţărmul stîng, la N. de căt. 

Buşteni. . 

: La 1888, inginerul Eder a 

înființat pe această vale o fa- 

brică de ciment. Astă-zi. este 

în deplină funcționare, produ- 

cînd un ciment de o calitate 

superioară. 

Secara, saii Broasca, cz, făcînd 

parte din:com. Ologi, pl. Căl- 

mățuiului, jud. Teleorman, si- 

- tuat pe Daalul-Ologilor și avind 
„o populațiune de 643 suflete. 

Secara, roșie, în jud. Teleorman, 

pl. Călmățuiului, com. Ologi, 

proprietatea d-lui general V, 

„Creţeanu. Are o' întindere de 

1520 hect., precum. și o. bra- 

niște frumoasă, pe coasta Dea- 

lului-Ologilor. 

Secara, saii Priboiul, zoie, ne- 

“locuită, jud. Vlașca, pendinte 

de Ef. Spit. Civile din “Bucu- 

rești, în suprafață de'382 hect., 

pendinte de comuna Zădărici. 

Are şi 250 hect. pădure. 

Secarul, sai Crevedia - Şuţu, 
cătun, pendinte de com. Creve- 

dia, pl. Neajlovul, jud. Vlașca, 

situat pe dealul stîng al văii 

Neajlovul, la 3o kil. de Bucu- 

rești și la 58 kil. de Giurgiu. 

Are o suprafață de 8şo hect., 
din care s'a dat la ş2 locuitori, 

foști clăcași, 156 hect. Are un 

petec de pădure de 250 hect. 

Moșia aduce un venit anual 

„de 10000 lei, , 

Se află aci: o biserică de zid, 

„. deservită de 1 preot şi 2 cin- 

Seacă (Valea-), parohie; în com. 
cu același nume, pl. Răcăciuni, 

„jud. Putna, avind '1.biserică pa: 

Seaca-şi-Belciugata, utoție, a 
statului, jud. Olt, fostă pendinte    
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“tăreţi; o moară „pe apa: Neaj- 
:. lovul; 3 cîrciumi. 

, 

Măcinul, pe teritoriul com. Cer- 
na; se desface din dealul Coş- 

- lugul, se întinde spre S,, într'o 

„_* direcţie generală de. la .N.-V. 

„spre S.E., brăzdind partea de 
E. a plășei şi a com.; pe lă 

poalele sale de S. curge apa 

“Calistriei, 'care e dominată, pre- 

„cum și drumul Cerna—Balaban- 

cea, de virful săii înalt de 303 m.;; 

este acoperit cu păduri și pășuni. 

Secăria, sa, făcînd parte din 

com. rur. Comarnicul, pl.: Pe- 
leșul, jud. Prahova. - 

Secătura, saz, în jud. Bacăi, pl. 

Bistriţa-d.-s., com. Fintînelele, 

aşezat pe. piriul: Cirligata. Are 

o biserică catolică, făcută de 

Ungurii din localitate la 1841, 

deservită de preotul din Liuzi- 

Călugăra. 

Secătura, sătuc, în jud.. Roman, 

pl. Fundul, com. Oniceni. 

Secăturei (Dealul-), păzure, în 
întindere de 550 hect,, pe teri- 

“toriul com. 'Văsuiul, pl. Vran- 

cea, jud. Putna, :aparţinînd lo- 

cuitorilor din Văsuiul. 

Secăturile, sa, în jud. şi pl. Ar- 

geș, făcind parte din com. rur. 

Cerbureni-lașul, 

Secăturile, saș, în jud. Dimbo- 

"viţa, pl. Bolintinul, com. Poiana: 

“Lungă-d.-s.  - 

- Secăturile, saz, făcînd. parte din 

com. rur.:' Nucşoara,. jud. Muș- 

cel, așezat pe 'malul stîng al 

”“riului ! Vîlsariul, care: formează 

hotarul între judeţele. Muşcel și. 

„ Argeș. Pe această apă sunt 2 

herăstrae și 1, moară.. -: 

Secarul, “deal, 4 în fa. a ruta pl. 
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: Locuitorii s'aii împroprietărit 
“în trupul moșiei statului Corbi, 

numit: Alunișul, 

Are o populaţie de 185 lo- 
cuitori. 

Cade în partea de NV. a 
-* comunei, 

Secăturile, saz, făcînd parte din 

com. rur. Prahoviţa-d.-s., pl: Pra- 

hova, jud. Prahova. Are o po- 
- pulaţie de 577 locuitori. 

Secăturile, mahala, făcînd parte 

din com. rur. Costești, pl. Ho- 

rezul, jud. Vilcea, Are o biserică 
de zid, zugrăvită în stil vechiii. 

„Inscripţia de d'asupra uşei bi- 

'sericei, săpată cu litere vechi, 

slavone, într'o lespede de piatră, 
sună astfel: 

Acest sfînt amvon s'a făcut de robii 

lui Dumnezeii : Iun Ereul, Nicolae Ercul, 

Nistor Deaconul, amin. Pătru Logofătul, 

„Constantin, ca în veci să se pomenească, 

Seciul, cătun, al com. Colţi, jud. 
Buzăii, cu' 30 locuitori şi 6 case. 

Seciul, .saz, făcînd parte din com. 

rur. .Boldeşti, pl. Podgoria, jud. 

Prahova, situat pe dealul Seciul. 

Are o biserică, fondată în anul 
1801 de locuitori şi cu ajutorul 

lui George Boldescu. 

Seciu, sat, făcînd parte din com. 

rur. Nisipi, pl. Cerna-d.-s., jud. |: 

"- Vilcea. Are o populaţie de 198 

locuitori. E 'situat în partea de 
„.V. a comuriei și e brăzdat de 

dealul Cioponea. Are o' biserică 
: fondată la anul 1860. 

Seciului (Groapa-), sorginte de |... 
apă: minerală, “în jud. "Buzăi, 

com. Rușiavăţul, căt. Ripile; 

'conțiae sulf, sare și fier. 

Seciurile, cătun, al com. Poiana-. 

„ Seciurile, jud.. Gorj, pl. 'Ama- 

radia, situat la N. comunei.   

. SECUIUL 

Are o suprafaţă de 2354 hect,, 
- cu o.populaţie de 71. familii, 

saii 285 suflete; 2 biserici, de- 
„. servite 'de preotul -din căt. de 

reşedinţă. Di 

» Locuitorii posedă: Io pluguri, 
"21 care cu boi; 258 :vite mari 
"cornute, 13 cai, 130. oi, 97 
porci, 43 capre. 

Comunicaţia în cătun se face 
prin drumuri ordinare și prin 
șoseaua comunală, ce vine de la 

"N. din comuna Roșia. : 

Seciurile, saz, făcînd parte: din 
„com. rur. Șotrile, pl. Prahova, 

jud. Prahova. Are o populaţiune 
de 41 locuitori. 

Secuia, saţ, în partea de.N.-E. a 

com. Minjești, pl. Crasna, jud. 
Vasluiii, situat la poalele dea: ' 
lului Secuia, pe piriul cu 'acglași 
"nume,. pe o suprafață de 438 

hect., din care 148 sunt ale lo- 

cuitorilor și cu 6 populaţie de 

40 familii,. săii 150 suflete. 

Locuitorii posedă: 6 pluguri 

şi .10' care cu boi; 85 vite mari 

cornute, 350 oi, 15. 'cai.şi 22 
rimători. n 

Secuiul, com. rur., pl. Ocolul, jud. 

„Dolj, la 17 kil. de Craiova, si- 

- tuată aproape de malul stîng al 
„rîului Jiul, pe un mic “deal. 

- Se învecinește la N. cu com. 
Malul-Mare, la S. cu satul Brato- 

- veşti, din' com. Adunaţi-de-Gior- 

mane, pl. Jiul-d.-j., la E. cu com. 
Ghindeni și la V.. cu satul. 'Țu: 

gluiul, com. Glodul, pl. Jiul: de- 
Mijloc. 

„ Teritorul com. e mai mult șes, 

Singurul accident mâi însem- 

nat este dealul Cioroiul, înalt de 

" aproape. 50 m, Pămîntul! este 

parte băltos și parte. nisipos. 
Este udată prin partea. de V. 

“de riul Jiul, care curge cu direc- 
- țiunea. de la N.-S. şi de piriul 

„ Siliștea, ce vine din com. Ghin-
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deni și care se varsă pe dreapta 

rîului Jiul în această comună. 

Lacuri şi: bălți sunt:. Ciovici, 

cu o suprafața de 1/2 hect., conţi- 

nînd pește și raci; balta Sandu, 

Balta-Țiganului, balta Vircanul, 

balta Izlazul. In jurul satului Se- 

cuiul, se află Balta-Mandei, cu o 
suprafață de 10 pog. Lîngă satul 

Gloduţul, este Balta-Mare, cu o 

Suprafață de 15 pog. și balta 

Ruptura, cu o suprafață de ş pog. 

In 1873, coprindea satele: Se- 

cuiul, Teascul şi 'Țugluiul. Azi 

coprinde trei sate și anume: Se- 

cuiul, sat de reședință, Teascul 

şi Gloduţul saii Miculești, pre- 

cum și mahalaua Pescariul, 

Satul Secuiul se mărginește 

„la N. 'cu com. Malul-Mare, la S. 

cu mahalaua Pescariul, la E. cu 

com. Chindeni, și la V. cu riul 

Jiă; satul Teascul se mărginește 

la N. cu rîul Jiul, la E. cu com. 

Ghindeni, la N. cu mahalaua | 

Pescariul și la S. cu satul Glo- 

duțul; satul Gloduţul se înveci- 

nește la E. cu com. Aduraţi- 

de-Giormane, pl. Jiul-d.-j., la V. 

„cu rîul Jiul, la N. cu satul Teas- 
cul și la S. cu satul Bratovoești, 

comuna Adunaţi- de- Giormane, 
pl. Jiul-d.-j, 

Are o populaţie de 1056 lo- 

cuitori; 2 biserici, una de zid 

în satul Secuiul, fondată de Gg. 

Bălănescu și alta tot de zid în 

satul Teascul, fondată de locui- 

tori, deservite.de un preot și 2 

cîntăreți; 1 școală mixtă, ce 

funcționează din 1866, frecu- 

entată de 55 copii; 7. circiumi, 

Suprafaţa com. este de 3390 

hect., din care 2390 pămînt ara- 

bil, 640 hect. lac și teren sterp, 

„110 hect, pădure, 150 hect. izlaz 

şi 100 hect..fineaţă.: Moşii: .Se- 

cuiul, cu venit anual de 62000 

lei. Din această moșie, s'aii dat 

în loturi mici 630 hect, la 126 

” locuitori, Teascul, cu venitanual 

“de 12000 lei, are o întindere de   

3608 

300 hect. şi aparţine d-lui N. P. 
Guran. Moșia Gloduţul are o 

întindere de 100 hect., aduce 

venitul anual de 58oo lei și apar- 

ține d-lor I. Cernătescu, An, 

Poenaru și N. Nicolai. 

Pădurea Secuiul, cu o întin- 

dere de 140 hect,, aparţine Şta- 

tului. Se găsesc într'insa ceri, 
fagi, plopi, frasini, stejari și gîr- 

nițe, care predomină, 

Viise găsescBe moșiile Secuiul 

şi Teascul, în întindere de 222 

hect, 
. Comerciul se face cu orașul 

Craiova, care are tirg săptăminal 

Joia. 

Comuna este străbătută prin 

centru, pe o lungime de 4 kil., 

de o cale vecinală ce o unește 

cu com, Malul-Mare și Adunaţi- 

de-Giormane; mai este calea co- 

munală Secuiul-Craiova-Bechet. 

Budgetul com. e la venituri 

de 3020,50 lei şi la.cheltueli, de 

2861,76 lei. 

Secuiul, sas, jud. Dolj, pl. Oco- 

lul, com. Secuiul, reședința pri- 

măriei. Se mărginește la N. cu 

com. Malul-Mare, la S. cu ma- 

halaua Pescariul, la V. cu riul 

Jiul și la E. cu com. Ghindeni. 

In jurul satului se găsește 
Balta-Mandei. 

Are o populație de 385 su- 

flete; o școală mixtă, . ce func: 

ționează din 1866, frecuentată 

de 55 copii, 38 băeţi din Se-| 

cuiul, 13 din Teascul și 4 din 

Gloduţul; o biserică, fondată 

de:G. G. Bălănescu, deservită 

de 1 preot şi 1'cintăreț; 3 cîr- 
ciumi. 

Secuiul, pzoșie particulară, jud. 

Dolj, pl. Secuiul, în întindere 
de 2390 hect., cu venit anual de 

peste 62000 lei. A treia parte 

din această moșie s'a dat în 

loturi mici, la 126 locuitori. Pe 

dinsa se găsește şi pădure;   
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Secuiul, zpoșie, jud. Dolj, pl. Jiul- 

de-Mijloc,. com. Glodul, satul 

Țugheni, aparținînd statului. Are 

pădure pe dinsa, în întindere 

de 380 hect. 

Secuiului (Piatra -), 247f de 

munte, jud. Putna, în munţii 

Vrancei; e despărțit de mun- 

tele Furul prin piriiașul Zirna. 

Secul, com. rur. şi sat, jud. Me- 

hedinţi, pl. Dumbrava, la 64 kil. 

de orașul Turnul-Severin, situată 

pe Valea-Secului, înconjurată de 

toate părțile de dealuri. 

Se mărginește: la.E. cu co- 

muna Argetoaia, care aparține 

judeţului Dolj; la S., cu comu- 
nele Bărboiul și Grecești; la 

V., cu comunele Busul şi Cor- 

zul; spre N., cu comunele Piria 

şi. Valea-Marcului, | 

Satul formează comună cu 

satele: Șumandra, 'Țuleni și 

Smadoviţa, cu o populaţie de 
2700 locuitori. 

Locuitorii posedă: 93 plu- 
guri, 188 care cu boi, 16 că- 

ruţe cu cai și 20 stupi. 

Prin comună trece șoseaua 

Severin-Bicleşul-Secul — judeţul 
Dojj. 

Are 3 biserici, cu 2 preoți și 

4 cîntăreți; 2 şcoale, frecuentate 

de 89 elevi. 

Budgetul comunei e la veni- 

„turi de 2817 lei şi la cheltueli, 

- de 1016 lei. 

Vite: 1200 vite mari cornute, 

7O cai, 1000 oi şi 900 rimători. 

Dealuri mai principale în a- 

ceastă comună sunt: Dealul-Șu- 
mendrei, Dealul-Olacului, Dea- 

lul-Secului, Dealul-Clocoticiului, 

Dealul - Giorcotinului, Dealul - 

Smadoviţei, Dealul-Taurului şi 
Dealul-Busului. 

Văi: Valea- -Șumendrei şi Va- 

lea- Smadoviţei. 

Păduri: Pădurea-Labei, Pă- 

durea-Taurului, în partea de S$.-
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E., Pădurea-Grajdului și a-Dră- 
ganului, în partea de N.-V. 

-Secul, 7ănăstire, în jud. N eamțu, 

pl. de Sus-Mijlocul, com. Vină- 

torii-Neamţului, situată pe va- 
lea pirîului de la care și-a luat 

numele, în timpii din urmă. La 

început, se numea Zossima, de 

la un stareț cu acest nume, 

care, pe la 1560, s'a așezat îm- 

preună cu ucenicii săi în locul 

unde se află astăzi mănăstirea ; 

acest stareț, curățind pădurea, 

făcu un schitișor şi o bisericuță 

de lemn, cu hramul Sf. loan Bo- |. 

tezătorul. 

La 1599, Vornicul Nestor U- 

reche zidi cu cheltuiala sa mă-. 

“năstirea Secul, mai la deal de 

schit, puindu-i hramul Tăerea Ca- 

pului Sf. Ioan, și înzestrînd-o cu 

multe podoabe scumpe,— dintre 
„care cea mai mare parte s'aii 

prădat de Tătari și Leșii. Intre 

cele rămase, mai însemnat este 

«Aerul» de mare preţ, cusut de 

Mitrofana, soția lui Ureche. 

La 1605, Alexandru Lăpuș- 
neanu îi dărui moșiile din” ho- 

tarul. Cetăţei- Neamţului. 

La 1607, Simeon Movilă îi 

dărui moșiile : Poiana- lu Ureche 

și Vinătorii, 

La 1609, Constantin Movilă 

îi dărui moșiile: Săbăoani şi 

Berendeşti. 

La 1622, Mitropolitul Anas- 

tasie Crișca o înzestră cu multe 

daruri, | 
La 1625, Radu Voevod în- 

tări, dania făcută de fericitul 

Damian, pentru .moșşiile 'Jidești 

şi Roşiori. 

La 1638, Mitropolitul Moldo- 

vei îi dărui un Sacos archieresc 

foarte scump și alte multe daruri. 

La 1665, Eustate Dabija Voe- 

vod îi dărui.Cetatea-Nea:mţului, 

împreună cu mănăstirea Sf. Ni- 

colae, cu toate moșiile şi ave- 

rile ei, 

65940. Blarela Dicţionar Geografic, Vol, Ve 
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Constantin  Postelnicul îi dă-. 
rui moșia Răucești, 

Ghedeon, Episcopul de Huși, 
făcu cu cheltuiala sa sehăstria 
Secul, puindu-i hramul Naște- 
rea Maicei Domnului. 

La 1764, Despa, soţia lui 
Vasilie Cosma Șetrariul, închină 
acestei mănăstiri schitul Lipova, 

cu toate podoabele și moșiile lui. 

La 1765, Grigorie Ghica Voe- 
vod puse stareţ la această mă- 

năstire pe călugărul Paisie, care 

mută satul Fagi, ce era lingă 

mănăstire, la satul Vinători. 

La 1808, soborul alese stareț. 

pe Veniamin Costachi, care făcu, 

chiliile cu 2 rinduri, și paracli- 

sul Adormirea Maicei Domnului. 

La 1816, Spătăreasa Safta, 

fiica lui Ioan Bogdan, închină! 

acestei mănăstiri schitul Orgo- 
ești, făcut de dinsa pe moşia: 

Negomireşti, în jud. Tutova. 

La 18:8, stareţul Ilarie făcu. 

în mănăstirea Secul chilii. de: 
piatră cu 2 rînduri; dar întîm- 
plindu-se mari turburări în ţară, 
din cauza volintirilor, ce se rescu- 

laseră în contra Turcilor, se pre-, 
făcu această mănăstire cu totul! 

în cenușă, împreună cu o mul- 

țime de odoare și documente. 

După ce s'aii liniştit lucrurile, 

Ilarie isprăvi zidirile începute, 

„repară zidirea, înălță clopotniţa 

ce se vede astăzi, făcu paracli- 

sul cu hramul Buna-Vestire, alte 

chilii noi, pe care însă nu le 
isprăvi, fiind-că muri la 1823. 

In. locul săi se alese stareţ 

- părintele Domeţian, care isprăvi 

cele începute, și la :1826 zidi 

biserica Sf. Gheorghe, pe locul 
unde era mai întăi biserica 
Tnălțarea. o 

La 1825, arse toată mănăsti- 

rea Secul, dar stareţul Mardare 

a reparat-o întru cit-va- la loc. 

La 1844, arse din not, dar 

stareţul Neofit o înălță, clădind 
şi două bolnițe în dos de mă-.|.   

SECUL-BICAZULUI 

năstire pentru bătrini, şi o ti- 
pografie bisericească; mai tirziu 
zidi un spital, o școală și bise- 

rica Sf.' Dimitrie din Tirgul- 
Neamţului. 

La 1953, se alese stareț Na- 

tanail, - care făcu multe îmbu- 
“nătăţiri mănăstirei. 

Fostă populată odinioară, Se. 

cul n'are azi de cit vr'o zo de 
călugări. 

Se află situată la 1 oră de- 
părtare de 'Tirgul-Neamţului, în 
spre S: E ocolită de munți a 

coperiți cu păduri și are aspectul 
unei cetățue.: Biserica se află în 

mijloc; în fund, la dreapta şi la 

stînga, are 2 paraclise, chilii și 

alte atenanse; în rîndul clopotni- 

ței se află un turn înalt şi bine con- 

struit, în care tradiţia zice că 
Mitrofana, soția lui Nestor Ure. 

che, a cusut odoarele acestei 

biserici; la spatele mănăstirei 

este o bisericuţă : frumoasă. ce 
servă de cimitir, și împrejurul 

căreia se află mai multe chilii. 

In biserica cea mare se afă 

mormintele lui Nestor Ureche 

şi a Mitrofanei; tot în această 

biserică se află o icoană a Mai- 

cei Domnului făcătoare de mi- 
nuni (dăruită se zice de Paleo- 

logu), care s'a tăiat în bu- 

căți de Turci, la 1821 (v. pe 

larg «Istoria Secului», în calen- 

darul pe 1863, de Pr. Gr. Mus- 

celeanu, pag. 87—114; idem, 

de Monahul Zosima, «Povestire 

pentru răzmeriţele de la 1821»). 

Secul, pădure, în. jud. Neamţu, 

plasa de Sus-Mijlocul, com. Vi. 

nători-Neamţu ; are o întindere 

de 5325 pog., coprinzindu-se și 

acele ale moșiilor : Mănești, Nem: 

țişorul şi Vinători,: 

Secul-Bicazului, zăzure, în jud. 
Neamţu, pl. Piatra-Muntele, com. 

Bicazul, situată spre S.-E. de 
muntele Ceahlăul; are o întin: 
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dere de 950 pog., în care se cu- 

prind şi acele ale moșiei Izvorul- 

Dulce. 

Secul-Buhalniţei, sa, în jud, 

Neamţu, pl. Piatra-Muntele, com. 

Buhalniţa, situat pe malul drept 

al riului Bistriţa, în dreptul ki]. 

92, al șoselei naţionale Bacăi- 

Prisăcani, la 34 kil. de orașul 

Piatra, pe piriul cu același nume. 

Are o populație de 465 su- 

flete ; o biserică, deservită de 

1 preot și 2 dascăli; .1 moară; 
I fierărie. 

Vite: 66 boi, 77 vaci, 1072 

oi, I9 cai şi 10 porci, 

Seculeşti, sa/, cu 618 suflete, în 

jud. Dolj, pl. Amaradia, com. 
Bulzești. 

Are o biserică de zid și 2 

cîrciumi, 

Secului (Virful-), 22476, în jud. 
Suceava, com. Mălini. 

Segarcea, com. rur., în jud. Dolj, 

pl. Jiul-d.mj., la 25 kil. de 
Craiova. 

Se mărginește la N. cu căt. 

Sălcuţa și cu com. Calopărul;. 

"la S., cu com. Giurgiţa; la V,, 

cu com. Cerătul, com. Malaica 

şi com. Lipovul; la E,, cu com. 

Calopărul, moşiile Belcinul, Foi- 

şorul, Drănicul și Roziștea. 

In mijlocul com. se găsesc 2 

vilcele; pe una din ele curge 

un mic rii, numit Segarcea, care 

se pierde în terenul nisipos din 
marginea de S. a com. şi care, 

pe stinga, primește un mic pi- 

riă, chiar pe teritoriul comunei. 

Peste Segarcea se află un pod 
de lemn. 

Comuna este fondată de cite- 

va familii de Olteni veniţi din 

Segarcea de la Olt, așezată pe 

colina Dealul-Robului. Legenda 

spune că aci și în com. vecină, 

Cerătul, a avut loc o luptă între   

Tătari şi Romini, în care Ro- 

miînii ai învins pe Tâtari şi i-aă 

robit pe acest deal, de unde 

şi-a luat numele dealul. Armele 

de care s'ai servit, precum lănci 

şi săgeți, se mai găsesc şi acum 

prin pămînt de către locuitorii 
comunei. 

Comuna este străbătută de 

un drum vechii, numit Drumul- 

Diului, care astăzi este arat 

și astupat. 

In com. este o cetate de pă- 

mint în jurul căreia se văd și 

azi urme de șanțuri. 

Are o populaţie de 3360 su- 
flete. 

Biserică de zid, cu hramul A- 

dormirea Maicei Domnului. In 

18609, călugării greci ai șters 

„inscripția din fruntea bisericei, 
„cînd ai zugrăvit-o, dar această 

inscripție se află păstrată de 

preotul îngrijitor; are data de 

1830 și a primului fondator. In 

altar se găsește pomelnicul res- 

tauratorilor, cu următoarele nu- 

me: «<I. Constantin Voevod 

Basarab, Papa Patriarh Ghera: 
sim, Partenie lermoch, Germo- 

na Ermonah, Cristudor, Sultan, 

Bobolina, Nicolae, Păuna, Ior- 

dache, Istrati, Meletie Arhicrei 

și Sofronie Ermonach». 

Are o şcoală primară mixtă. 

Clasa de băeţi funcționează din 

1868, iar cea de fete din 1876. 

Localul a fost construit cu chel- 

tuiala Domeniului Coroanei, 

Școala a fost frecuentată în anul 

1599—900 de 94 elevi. 

După legea rurală din 1564, 

sunt 412 locuitori împămînte- 

niţă, iar după legea din 1878, 

sunt 58 însurăţei. 

Moșia Segarcea, după secu- 

larizare, aparţinea statului, iar 

astă-zi aparține Coroanei. 1S00 

hect. aparțin locuitorilor, cărora. 

li s'au dat în loturi. 

Pădurea Segarcea aparţinea 

statului, iar azi aparține Dome-   

niului Coroanei. “Toate pădurile 

Domeniului Coroanei sunt ame- 

najate. Sunt compuse din dife- 

riți arbori, printre cari predo- 

mină girnița. 

Viile, de 438:/ hect. în în- 

tindere, se găsesc pe moșia Do- 

meniului Coroanei și aparţin lo- 

cuitorilor,. 

Se fabrică aci multă ţuică şi 

rachiii, cărămidă ; în atelierele 

şcoalei se lucrează pălării de 

pace, ghiozdane, coșuri, mape, 

scaune, dulapuri, obiecte sculp- 

tate, etc. 

Are 2 bilciuri anuale: la 40 

de mucenici și la Inălțarea Dom- 

nului. 

Bndgetul com. €e la venituri 

de 100ş1 lei și la, cheltueli, de 

8000 lei. 

Vite : 700 vite mari cornute, 

750 oi şi 40 cai. 

Căi: calea judeţeană Craiova: 

Bistreţul ;. căile comunale la co- 

munele vecine, 

Calea ferată -Craiova-Calafat, 

cu stația Segarcea. 

Segarcea, stație de dr.-d-f., jud. 

Dolj, pl. Balta, com. Segar- 

cea, pe linia Craiova-Calafat, 

pusă în circulaţie la 1 Dec. 
1895. Se află între staţiile Săl- 

cuţa (11,5 kil.) şi Portăreşti (7,6 

kil.). Inăltimea d'asupra nive- 

lului Mării, de 88",89. Venitul 

acestei staţii pe anul 1896 a fost 

de 22494 lei și 60 bani. 

Segarcea, moșie, a Domeniului 
Coroanei, jud. Dolj, pl. Jiul-d.- 

Mijloc, com. Segarcea, din care 

1800 hect. sunt date in loturi. 

După secularizare, aparținea sta- 

tului şi apoi a trecut la Do- 

meniul Coroanei. Are pădure. 

Segarcea, moșie, a statului, în 

jud. Teleorman, pl. Călmăţuiul. 

Comunele Segarcea-din-Deal și 

Segarcea-din- Vale sunt stabi-
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lite pe proprietatea statului. 

„Este una din cele mai de va. 
„loare moșii, destinată însă a fi 

vindută în loturi locuitorilor. 

Poartă numirea de Segarcea a 
Episcopiei de Argeș, de oare- 

"ce înainte de secularizâre făcea 

parte din averile mănăstirești. 

Segarcea-din-Deal, com. rur., 

la extremitatea despre S..V. a 
pl. Călmăţaiul şi a județului Te- 

leorman. E situată pe coastă 

de deal şi prezintă din depăr- 
tare o înfățișare frumoasă. Ii 

mai zice şi Sirbia, din cauză că 
o bună parte a populațiunei e 

de origină bulgară, venită de 

peste Dunăre și stabilită aci, 

Dealul pe a cărui coastă se află 

așezat satul, poartă numele de 
Dealul-Vămii. La poalele acestui 
deal curg izvoare abundente de 
apă, din care se formează un 

piriiaș, numit Strimbul, care se 

scurge prin o vilcea ripoasă în 
Oltul mic. De la aceste izvoare 

se alimentează cu apă de băut 

locuitorii de prin prejur şi o mare 

. parte din orășenii din Turnul- 
- Măgurele. 

Teritoriul comunei se întinde 

la V. pănă în rîul Oltul, la N. 

pănă la moşiile Riioasa, Stilpul-de 
Piatră și Putinciul, la S. pănă la 

moşia Liţa. La N.-V. este com. 

- Segarcea-din-Vale. Osebit de pt- 

rîul Strimbul, partea despre V. 
“a com. mai este udată de pi. 

riiașul Siiul. 

Depărtarea com. de orașul de 

reședință este de 6 kil., iar de 

Roşiori, de 38 kil. 

E situată pe moșia statului 
Segarcea. Partea cea mai întinsă 

a acestei moșii, în întindere de 

3900 hect., cade în raza acestei 
comune. 

Locuitori împroprietăriți după 

legea rurală sunt în număr de 

290, pe o întindere de mai bine 

de 1313 hect.   
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În partea de E. este o bra- 
niște, în întindere de ş hect., nu- 

mită Braniștea-Catanei, destinată 

la defrișare pentru a se vinde 
pămîntul în loturi. Tot pe pro- 
prietatea statului sunt cinci ză- 

voae de sălcii în lunca Oltului, 

cam de 25 hect. 

Suprafaţa comunei este de 

aproape 5336 hect., din care 53 
acoperite cu vii ale locuitorilor. 

Are o populaţie de 1360 su- 
flete; o școală mixtă, frecuen- 

tată de 38 elevi (1899—900); o 
biserică, deservită de 2 preoți 

şi 2 cîntăreţi, 

Vite: 268 cai, 25 măgari, 471 

vite mari cornute, 1676 vite 

mici cornute și 334 porci, 

Budgetul com. e la venituri 
de 7290 lei, 57 bani, iar la chel- 
tueli, de 7091 lei, 68 bani. 

În partea de E. a com. trece 

drumul numit al-Oii, care vine 

de la munte şi este în linie 

dreaptă de la com. Dorobanţul. 
Aci, la Segarcea, se termină 

acest drum, după ce fese în șo- 

seaua judeţeană. 

Cu com. Segarcea-din-Vale se 
leagă prin o șosea vecinală, care 

dă în calea județeană Turnul- 

Slatina, iar spre com. Liţa este 
o -altă ramură de șosea vecinală. 

Aceste șosele sunt împietrite, 

In partea de E.a com, se 

află măgura Ordiia, care a ser- 

vit de întăritură trupelor rusești 
în rezbelele de la 1812.și 1853. 

Inălțimea ei este de 12 m. şi 

ocolul ei, de 300 m. La capătul 
moșiei Segarcea, tot spre E., 

trece și drumul lui Traian pre- 

cum și calea județeană Turnul: 
Roșiori. Tot pe această moșie 

trecea și vechiul drum al poștei 

spre Roşiori. In partea despre 

E. a com. se află și Măgura-de- 

Pază, în apropiere de bifurcația 

şoselelor Turnul-Roșiori-Alexan- 

dria, 

Satul Segarcea-din-Deal, deși   

SEGARCEA-DIN-VALE 

se găsește trecut în Istoria lui 
Fotino, sa populat mai mult 
după a doua decenie a secolului 

al XIX-lea. Dealul-Vămii are o 
deosebită importanță istorică, de 

oare-ce pănă aci se întindea te- 
ritoriul ocupat de raiaoa tur- 

cească de la Turnul. De la acest 

deal inainte, era socotită granița 

Țării Rominești și aceasta re- 
zultă și din punctele fixate prin 

tractatul de pace de la 1741; 

pănă aci se întindea şi jud. Ol- 
tul şi tot pe acest deal a fost 
și vama rominească, de la care 

a rămas și numele de Dealul- 

Vămil, 

Segarcea-din-Vale, com. rur., 

la extremitatea despre S.-V. a 
plășii Călmăţuiul, jud. Teleor- 

man, pe dealul de d'asupra Si- 

iului, care se întinde paralel cu 
lunca Oltului. 

Se învecinește la N.-E. cu 
com, Riioasa; la S,, cu com. 

Liţa; la E., cu com. Segarcea- 

din-Deal; la V., cu lunca și riul 

Oltul. E situată parte pe coasta 
dealului, parte în valea Oltului, 

pe teritoriul moșiei statului Se. 

garcea. Parte din această moșie, 

dimpreună cu terenul locuitorilor 

împroprietăriți după legea ru- 

rală și acel al însurățeilor, care 

cade în raza acestei com., este 

de aproape 1380 hect, 

Numărul locuitorilor împro- 
prietăriți după legea din 1864 

este de 146 şi al însurăţeilor, de 

136, cărora s'a dat o întindere 

de 1380 hect. | 

Viile de pe teritoriul com. 
ocupă o întindere de 110 hect. 

Are o populaţie de 1338 su- 

flete; o școală mixtă, frecuen- 

tată de 59 copii (1899—900); o 

biserică, deservită de 1 preot şi 
I cîntăreț. 

Vite: 320 cai, 750 vite mari 

cornute, 2921 vite mici cornute 

și 311 porci.
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Budgetul comunei e la veni- 

turi de 2884 lei, 70 bani, iar la 

cheltueli, de 2884 lei, 55 bani. 

Pe teritoriul com. cade și o 

parte din moșia Giuvăreşti, din 

jud. Romanați. 

La extremitatea de la Sudul 

com, se află vilceaua numită 

Vai-de-Ei, care era punct de ho- 

tar, ce despărțea Țara și județul 

Olt de raiaoa Turnului. 

Satul era așezat la început 

pe lunca din vale, numită și as- 

tăză Siliştea - Vechie, dar din 

cauza inundaţiilor periodice ale 

rîului Oltului şi pîriului Siiului, 

locuitorii ai fost nevoiţi a se 
strămuta pe deal. 

Viile locuitorilor 'sunt situate 

pe o poiană, pe terenul vechiu- 

lui sat. ” 

Sunt și multe grădini de zar- 
zavat, pe lunca Siiului și Oltului, 

iar la N., spre cum. Riioasa, se 

află o ruscă repede, neșoseluită, 

pe care trecătorii se coboară 

pentru a merge la acea comună. 

Seghea, sa, în jud. Tutova, pl. 
Pereschivul, com. Căbești, spre 

N, de satul Căbești, în marginea 

de V. a judeţului. 

Segircea. Vezi Seyarcea. 

Seimeni, com. rur., jud. Con- 

stanţa, pl. Medjidia, așezată în 

partea de V. a jud,, la 62 kil. 
spre N.-V. de orașul Constanţa, 

reședința jud. și în partea N.-V, 
a plășei, la 23 kil. spre N.-V. 

de orășelul Medjidia, reședința 
plășei. 

Se învecinește cu Cernavoda 

(oraș), la 7 kil. spre S..V.; Taş- 

Punar, la $ kil. spre E.; Topalul, 
la 17 kil. spre N.-V,; Torto- 

manul, la 11 kil. spre S.-E.; Co- 

chirleni, la 15 kil. spre S.-V. 

Se mărgineşte la N. cu co- 

muna rurală 'Topalul (din plasa 

Hirșova), de care se desparte   
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prin Valea-Mare și dealul numit 

la Movila-Grecului; la E., cu co- 

muna rurală Taș-Punar, separată 

fiind prin dealul Carapat-Daga 

și o linie convențională ; la S,, 

cu com. urbană Cernavoda, des- 

părțind-o dealul Carapat-Daga, 

valea Tibirinul și lacurile Tibi- 

rinul, Ramadan și Purcăreţi; la 

V., cu județul Ialomiţa, de care 

se. desparte prin Dunăre. 

Relieful solului este în ge- 

neral accidentat, mat cu seamă 

în partea de V., unde ridică- 

turile şi depresiunile se gră- 

mădesc unele într'altele. Malul 
Dunărei e stincos, împiedicînd 

fluviul de a apuca spre E. 

Dealurile cele mai însemnate 

cafe-i brăzdează teritoriul sunt: 
La Movila-Grecului (95 m.), în 

partea de N.; Carapat-Daga (102 

m, la E.; In-lzlaz (79 m.) şi 

Nadacul (97 m.), prin interiorul 

comunei. Sunt acoperite cu îz- 

lazuri, semănături şi pășuni. 

Movili sunt 12, parte artifi- 

ciale, parte naturale, 

E udată de Dunărea la V, 

pe o distanță de 6 kil., avind 

o direcție generață de la S.-V. 

spre N.-E. și în care sunt aci 

ostroavele: Troiana (101 hect.), 

Seimeni- Mari (40 hect.), Sei- 

meni-Mici (30 hect.), Ostrovul- 

de-la-Vale (50 hect.) și Dom. 

neasca (18 hect.). 

Văi sunt: Siliștea, ce vine 

din comuna Taș-Punar, sub nu- | 

mele de Surec-Ceair și trece prin 

mijlocul comunei, terminindu-se 

în lacul Domneasca-Mică ; valea 

Tibrinul, la S., pe hotar, ter- 

minîndu-se în lacul Ramadan; 

Valea-Mare la N., pe hotar. Văi 

secundare sunt numeroase pe 

ambele maluri ale celor două 

văi principale, avind maluri înalte 

și prăpăstioase pe alocurea. Mai 

cu seamă spre $,, S..V. și N.-V. 

de satul Seimeni-Mari sunt stîn- 

coase şi cu pereții verticali.   

SEIMENI 

Bălți: în valea Siliștea: băl- 

țile Domneasca-Mare (50 hect.) 

„şi Domneasca-Mică (45 hect.). 

Aceasta din urmă este aco- 

perită cu stuf. Comunică a- 

mîndouă şi se varsă în Dunăre 

printr'o gîrlă (600 m.),la N.-V. 

de satul Seimeni - Mici. Sunt 

situate în interiorul comunei, 

Apoi: 'Tibrinul (20 hect.), Ra- 

madan (110 hect.), format din 

2 corpuri ce comunică între ele 

și Purcăreţi (102 hect.), toate 

aflătoare în partea de S., în 

valea Tibrinul, avînd malul su- 

dic înalt şi ripos, cele d'întii 

două fiind acoperite și încon- 

jurate cu stuf, cele două din 

urmă comunicind între ele și 

vărsîndu-se în Dunăre printr'o 

girliță (500 m.), lingă o pescărie 

a satului Seimeni-Mici, la S.V. 

acestuia. Ele sunt formate de 

revărsările Dunărei, căci ai ni- 

velul apelor lor mai sus de cît 

al Dunărei; conţin bun peşte, 

ce se consumă în sate și se ex- 
portă, venitul aparținind sta- 

tului, 

Este formată din două cătune: 

Seimeni-Mari, reședința, așezat 

în partea de V. a comunei, pe 

malul drept al Dunărei, d'asupra 

lui şi Seimeni-Mici, aşezat în 

partea de S.-V. a comunei, la 
400 m. de malul Dunărei. 

Suprafața comunei este de 

5354 hect., din care 45 ocupate 

de vetrele satelor, cu o popula- 

ție de 1182 locuitori; 2 biserici, 

una în căt. Seimeni-Mari, cu hra- 

mul Sf. Gheorghe și cea-l'altă 

în căt. Seimeni-Mici, cu hramul 

St. Dumitru, cu 2 preoți, 2 das- 
căli, 4 paracliseri ; 2 școli, cite 

una în fie-care cătun, frecuen- 

tate de 88 elevi (1899—1900). 

Locuitorii posedă: 165 plu- 

guri, 178 care şi căruţe, 2 ma- 

șini de secerat, 1 trior; 6700 

capete de vite, mai cu seamă 

oi şi boi; 20 stupi.
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Budgetul com. e la venituri 

:. de 6263 lei, și la cheltueli, de 
4461 lei, 

„„ Căi de comunicaţie sunt: .ca- 

lea județeană  Hirşova- Cerna. 
voda, care trece prin satele 

amindouă, apoi drumuri vecinale 
la Taș-Punar și Tortoman. 

Seimeni-Mari, saţ, în jud. Con- 
stanța, pl. Medjidia, căt. de re- 

ședință al com. rurale Seimeni, 

așezat în partea de N-V. a pl. 

şi cea de V. a comunei, pe malul 

drept al Dunării, pe prelungirile 

de V., înalte și stincoase, ale dea: 

lului Nanacul. 

Se mărginește la N. cu căt. 

Boazgicul, al com. 'Topalul, pl. 

Hirşova ; la E., cu com. Taş-Pu- 

nar; la S., cu com. urb. Cerna- 

voda și cătunul Seimeni-Mici; 

la V., cu judeţul Ialomița, des- 

părțită prin Dunăre. 

Are o populație de 140 fa- 
milii, sait 640 suflete. 

Relieful solului e în general 

accidentat, mai cu seamă în par- 

tea de V., pe malul Dunării. Dea- 
lurile Movila-Grecului, la N. (95 

'm.), Carapat-Daga (101 m.), la 

E., Nadacul (97 m.),-prin inte- 

rior, brăzdează comuna; sunt 

acoperite cu fineţe, izlazuri și 
puţine semănături. 

E udată de Dunăre la V. Os- 

troavele : Troiana, din care ju- 

„- mătate aparține cătunului Sei- 

meni-Mari, Ostrovul-de-ia-Vale, 

ţin de teritoriul Seimenilor-Mari. 

Bălți sunt: Domneasca-Mare 

şi 'Domneasca-Mică (ambele go 

“hect.), la S., acoperite cu stuf și 
conținînd pește. Vezi şi Seimeni, 

com, rur, 

Seimeni-Mici, saz, în jud. Con- 

stanța, pl. Hirşova, com. Sei- 

meni, așezat în partea de N.V. 
a plășei şi în cea S.-V. a co-. 

munci, la poalele de V. ale dea- 

lului Izlazul, pe malul de N.al   
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bălții Purcăreţi, la 400 m. de ma- 

- lul Dunării şi la 1 kil, spre S. 
de reședință, Seimeni-Mari. 

Se mărginește la N. cu cătu- 
nul de reședință, Seimeni-Mari; 

la E. şi S. cu comuna Cerna- 

voda; la V., cu Dunărea. 

Relieful săi e puţin acciden- 

tat; dealurile Carapat-Daga (102 

m.), la E., dealul In-Izlazul (79 

“mă, la N.-E., brăzdează. terito- 
riul săii. 

Movile sunt numeroase în par- 

tea de N. și E,, artificiale și aco- 

- perite cu verdeață. 

E. udată de Dunăre la V., for- 

mînd ostroavele Troia (56 hect. 

aparţin cătunului) și Domneasca 
(18 hect.), acoperite cu sălcii; 

de valea Siliştea, la N.-V. și de 

Tibrinul, la S. şi SV. 

Bălţi sunt trei: Tibrinul, Ra- 

madanul și Purcăreţi, acoperite 

parte. cu stuf și conținînd peşte; 

sunt situate în partea de S., la 

hotar. 
Are o întindere de 2779 hect., 

din cari 80 hect. ocupate de 

vatra şi grădinele satului, cu o 

populaţie de 130 familii, saii 542 

suflete, ocupindu-se cu pescuitul. 

Vezi şi Seimeni, com. rur. 

Selda-Copac, 247/ de deal, jud. 

Tulcea, situat îu partea de E.a 

pl. Isaccea şi cea de S:-V.a com. 

rur. Telița; este unul din vir- 

furile Dealului-Cilicului; are 316 

m.; domină valea și mănăstirea 

Cilicul, platoul şi satul Teliţa. 

Selima, fost sătuc (cioflic turcesc), 

jud. Vlaşca. Pe locul unde era 

satul turcesc trece acum şoseaua 

Giurgiui-Ghizdarul şi nu se vede 

de cit un puț vechiii ce se zice 

Cocoșul. La 1831, pe harta do- 

meniului Giurgiii făcută de către 

Ruși, se arată satul ca în ființă. 

Semeni, sa/, în jud. și pl. Tu- 
tova, com. Tulești, spre E. de   

" SERCA 

- satul Tulești. Are 120 locuitori 

şi 22 case. 

Seminarul, gea/, pe care. se află 

casa proprietăței şi biserica din 

satul Scobilțeni, com. Păuşeşti, 

pl. Cirligătura, jud, Iași. | s'a 
-dat acest nume se zice, pentru- 

că pe el a fost înființat un se- 

minar de către Mitropolitul Ve- 
" niamin-Costachi, pe la 1824. 

Acest seminar, pe la 1832, s'a 

strămutat la Socola, iar de la 

1886, se află în Iași. 

Proprietarul moşiei Scobil- 

țeni era, în acel timp, Șerban- 
Negel, fratele Mitropolitului Ve- 

niamin. | 

Semnaţul, gîr/ă, jud. Tulcea, în 

partea de E. a plășei Tulcea și 
în cea de S.a com. Moru-Ghiol, 

cu o lungime de 2 kil. și prin 

care lacul Dranovul e alimentat 

cu apă dulce de Dunăre, prin . 
gîrla cea mare Dunavăţul. 

Sendruleşti, sa, cu 30 familii, 
jud. Argeș, pl. Topologul, făcînd 

parte din com. rur. Cepari-Băr- 
sești, 

Serafimul,ziriia;,în jud. Neamţu, 

pl. Piatra-Muntele, com. Hangul; 

izvoreşte din grupa Ceahlăului 
şi se varsă în piriul La-Martin. 

Serafimului (Vilceaua-), o c.- 
titură a văii Urluiului, la eşirea 

sa din com. Belitori, jud, Te- 

leorman. In acea vilcea este o 

siliște vechie, unde se găsesc 
şi astăzi urme de locuinţe, unelte 

de gospodărie, de unde se de- 

duce că acolo a fost sat. 

Serca, zirtă, jud. Dolj, pl. Ocolul, 

com. Balta-Verde, ce iese din 

bălțile Geanoglul, de lîngă orașul 
Craiova, curge prin N. satului 

Popoveni şi se varsă în Balta- 

Mănăstirei-Jitia. In acest piriii se
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scurge Balta: 'de-la-Hanul. Chin- 

tescului. 

Serdanul, co. rur., jud. Dimbo- 
“vița, pl. Bolintinul, la ro kil. 
spre E. de com. Titul, pe cîm- 

“pie, în apropiere de rîul Dimbo- 
vița. IE udat de piriul Baiul, peste 

care este un pod în raionul com. 

Se compune din două cătune: 

" Raiculești și Serdanul, cu 900 

locuitori. 

Are o biserică și o şcoală. 

Se învecineşte: la E. cu Lun- 

guleți; la V., cu Cornetul; la N., 

cu căt. Boteni, dia com. Cor- 

netul şi la S., cu Romînești. 

Se desparte de Rominești prin 

pădurea Mlaca, iar de Boteni 

prin parte de. pădure, unindu-se 
cu Cornctul prin șoseaua națio- 

- mală București-Pitești, 

Serednai, Zraj secundar al bra- 

"ţului cel mare al Dunărei, Chilia, 

jud, Tulcea; se dirige spre E.; 

are o lățime de 600 metri şi o 

- adincime de 4,83 m.; udă dis- 

"trictul Vilcov,. din Basarabia 

ruscască, 

Seremet, saţ, în jud. și pl. Con- 

 stanţa, com. Pazarli, situat în 

- “partea de N. a plășei şi cea de 

NE. a comunei, la ş kil. spre 

NE. de cătunul de reședință, 

Pazarli. Este așezat pe valea Se- 

remet-Ceair, pe malul stîng al 

pirîului Casimcea, puţin mai la 

-V. de locul unde apa Ali-Culac 

se varsă în pirii. Este dominat 

de Movila-lui-[oader, care se 

“află la 2 kil. spre N. de sat şi 

care are o înălțime de 88 m. 

Are o suprafaţă de 2379 hect., 

dintre care 123 hect. sunt ocu- 

pate de vatra satului și de gră- 

dini, cu o populaţie, în maiori- 

tate Turci, de 57 familii, saii 232 

suflete. 

Drumuri comunale: la S-E, 

"unul care se bifurcă ducînd la   

Caragic și la Palazul-Mic; spre 

N.-E., la Cogealac (jud. Tulcea) ; 

la N.-V,, ducind la Tocsof (Tul- 

cea); la V., ducînd la Chirislic 

(Tulcea) și la Ghelingec şi unul 

la S., ducînd la Ester şi Pazarli. 

Seremet-Bair, dea, în jud. Tul- 

cea, pl. Istrului, .pe teritoriul 

comunei Tocsof, și anume pe 
acela al cătunului săii Chirişlic; 

se desface din dealul Ghelingec- 

Bair; se întinde spre E., într'o 

direcție generală de la E. la V.; 

formează cu dealul Chirișlic-Bair 

o vale pietroasă; are într'insul 

o mică peşteră, formată prin 

scurgerea apei și mărită de cio- 

bani, aşa că poate servi: de 

adăpost; este acoperit cu pășuni. 

Sericul (Pităreanca, sai Gur- 
gueţi), zrup de moșie, al d-lui 

Anastase Filitis, pendinte de 

com. Biţcoveni, pl. Glavacio- 
cul, jud. Vlașca. 

Seseni, cătun, al com. Andreești, 

pl... Gilortul, jud. : Gorj, situat 

pe șesul cu același nume și pe 

“malul drept al rîului Gilortul. 

Are o suprafață de 197 hect., 

cu o populație de 27 faniliă, 
sai 157 suflete, 

Locuitorii sunt moșneni. Ei 

posedă: 15 pluguri, 19 care cu 

boi, 1 căruţă. cu cai, 9o vite 

mari cornute, 7 cai, 200 oi, 30 

capre şi 60 rimători, 

Comunicaţia în cătun se face 

prin şoseaua comunală, care 

pleacă din Andreeşti spre Mus- 

culești și trece în apropierea 
cătunului. 

Sevaiova-Hara, dea, în jud. 

Tulcea, pl. Babadag, pe teri- 

toriul com. Slava-Rusă; se des- 

face din culmea Babadagului, 

saii dealul Carada-Bair; se în- 

dreaptă spre S., avind o di- 

recție generală de la N.-E. la   

S.-V,, brăzdind partea centrală 

a plășei şi cea de N. a comunei; 

se întinde de-alungul piriului 

Sevaiova-Balca, ce izvorește din 
el, şi se varsă în piriul Slava- 

Cercheză; are 215 m. înălțime; 

este acoperit numai cu păduri. 

Sevastinul, dea, în jud. Tulcea, 

pl. Măcin, pe teritoriul com. 

rur. Văcăreni; este o prelungire 

occidentală a dealului Pietrosul 

sai Piscul-Inalt-şi-Ţuţuiat; are 

o direcțiune generală de la S.-V. 

la N-E.; se întinde de-alungul 

piriului Valea-Glodului și se ter- 

mină în stuful de linga Dunăre; 

are 88:m. înălțime, şi e acoperit 

cu pășuni și fineţe, 

Sevendicul, sa/, în jud. Constanţa, 

pl. Silistra-Nouă, cătunul com. 

Hairam-Chioi, situat în partea 

de S.E. și cea de N.-V. a com,, 

la -6 kil. spre N. de cătunul de 

reşedinţă, Hairam-Chioi. Este 

așezat în .valea Cogea-Ceair şi 

este înconjurat de toate părțile 

de. păduri. 

Un drum comunal pleacă în 
Bulgaria, la satul Edil-lugul- 

Cuiusu . (Omul-Nebun); un alt 

“drum pleacă la Enișenlia, un 

“altul la Ghiol-Punar și un altul 

la Sarapcea-Caraci. 

Severineşti, cor. rur. şi saț, în 

jud. Mehedinţi, pl. Motrul-d.-s., 

la 31 kil: de orașul Turnul-Seve. 

rin, situată în valea Coșuștei. 

Se mărginește la E. cu com. 

Ercea; la S., cu com. Dege- 

raţi și Peri; la V., cu com. Go- 

vodarva; la N., cu com. Lupșa. 

Satul formează com. .cu căt. 

Valea-Alunului și mahalaua Cir- 

nești, avind o populaţie de 1269 

locuitori. 

Are 3 biserici, cu 3 preoți 

şi 6 cintăreţi; o școală, frecuen- 

tată de 52 elevi. 

Locuitorii posedă: 62 pluguri,
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IOI care cu boi, 6 căruţe cu 
al; Go stupi; 600 vite. mari 
cornute, 17 cai, 600 oi și 490 
rîmători, N 

Prin com. trece șoseaua Cio- 
„ virnăşani- Căzănești - Severineşti, 

ce merge spre Corcova, împreu- 
nîndu se lingă Severineşti cu şo- 

seaua Turnul-Severin — Pietrele- 
Roșii —-Govodarva. . 

Budgetul comunei. e la veni- 
"turi de 1243 lei, iar la cheltueli, 

- de 1125 lei. - 

Severinul, co. urd;, jud. Mehe- 

dinți. Vezi Turnul-Severin. 

Sevestreni, zădure, a statului, în 

întindere de 110 hect,, situată 

în com. Birseşti, pl. Ocolul, jud. 
Vilcea, formată din trupurile: 

Stupăria (60 hect.), “Tătărani 

(20 hect.), Arsiştea şi Zăvoiul- 

"dj. (5 hect.) și Trăsnea (15 
"hect.). 

Sevri, deal, în jud. Tulcea, pl. 

Babadag, pe teritoriul com. riir. 

Ciucurova, situat în, partea de 

V. a plășei şi cea de N.-V. a co-. 

munei; pe el se încrucișează ho- 

tarele comunelor: Atmagea, Ciu- 

curova și Baş-Chioi; este un vârf 

al dealului Ţidini, avînd o înăl- 

țime de 252 m., punct. trigo- 

" nometric de rangul. 1-ii; este 
acoperit: cu .păduri și fineţe; 

domină asupra văilor Ciucurova 

și Baș-Chioi, 

Sevri-Bair (Dealul-Ascuţit), 
deal, în jud. “Tulcea, în partea 

de E. a pl. Babadag și cea de S. 

a com. rur, Enisala; se desface 

"din dealul Samaldar-Bair; se în- 

„tinde spre E.; se prelungește cu 
„“dealul Orta-Bair; este acoperit 

numai cu păduri și domină dru- 

-mul comunal Visterna-Jurilofea, 

ce trece pe la poalele sale de E: 

Sfăcarul, sas, făcînd parte -din   

375 

com. rur. Podeni-Noi, pl. Pod- 
goria, jud. Prahova. 

'Sfărcăuţi, sat. Vezi Lișna, sat, 

com. Lișna, pl, Prutul-d.-s., jud. 
Dorohoi. 

Sfințeşti, cop. rur. şi sat, jud. Te- 
leorman, pl. Tirgului, situată la 
punctul unde se împreună valea 
Tinoasa cu Valea-Mică, ce vine 
despre com. Ciurari. Se întinde 
de ambele părți ale Tinoasei și 
se învecinește la E. cu com. 
Gărăgăul, la V. cu corpul de 
pădure Pojoritele, de pe pro- 

prietatea statului Drăgănești-Ţi- 

gănia, la N. cu căt. Sîrbi-Sfin- 

țești, al com. Butculeşti și la 

$. cu com. Rădoeşti. Distanţa 
pănă la reședința jud. este de 

59 kil.; pănă la Alexandria, de 

33 kil. şi pănă la Roșiori, de e 14 

ki - 

Se compune din satul cu a- 
celași nume și din Răteasca, 

Teritoriul com., cu al diferi- 

telor moșii de pe dinsa, este de 

5500 hect. Proprietarii moșiilor 

sunt: principesa: Elena Mas- 
salsky, posedind 3000 hect., cea 
mai mare parte pămînt arabil; 
familia T. G. Lerescu, avind 

"525, hect. din care 75 hect. pă- 

dure tufăriș; sunt apoi mai 
mulți proprietari mai mici, po- 

" sedind diferite sfori de moșie, 

precum și locuitorii. împroprie- 

tăriți după legea rurală. Livezi 

de pruni sunt: în întindere de 

5ij2 hect, 

Are o populație de 980 su- 

flete; o școală, frecuentată de 

13 copii (1899 —900); o biserică, 
deservită de 1 preot Și. 2 cîn- 

tăreți. Si 

Vite: 681 vite mari cornute, 

184 cai, 2263 oi şi 142 porci. 
“ Budgetul com. e la venituri 

şi la cheltueli de 3083 lei, 

Căi de comunicație sunt nu- 

mai șoselele vecinale : la N., spre   

SFIȘTOYCA 

com. Butculești, prin com. Gă- 

- răgăul; la S$., spre com. Drăgă- 

nești şi la S.-E., spre com. Ră- 

doeşti. , 

Imprejurul com. sunt mai 
multe măguri dintre care mai im- 

„ portante : -Măgura Golașe, la V., 
înaltă de 12 m. şi largă de so 
m. și Măgura-lui-Stavăr, la E., 

de aproape aceleași dimensiuni. 

Satul Sfnţeşti este din cele 

mai vechi. Il găsim trecut,: tot 

“la pl. Tirgului, în catagrafia în- 
tocmită: în 1741, sub domnia 

„lui C. Mavrocordat. 

Sfinţeşti, pădure a statului, în 

întindere de 303 hect., pendinte 
„„.de com, Milcovul, pl, Siul-d.-s., 

jud. Olt, formată din trupurile : 

Zăvoaele - Sfințeștilor, numite 

Chirdolul (210 hect.), Zăvoaele- 
„ Pirloagele (90 hect.) și Tufarul- 

Urzărești (3 hect.). 

Sfiştofca, CON. TUr. în “jad. Tul- 
cea, aşezată în partea de N.-E. 

a jud. și a plășei Sulina, pe o 
„ramură a gurei brațului Dună- 

rei, Chilia. 

Se mărginește la N. cu Ba. 
sarabia, despărțită prin brațul 

Chilia, la. E. cu Marea, la S. 

cu com. Sulina şi Satul-Noii, la 

YV. cu Chilia-Vechie. 

Solul este mai peste tot jos, 
afară de o bandă mare de ni- 

sip, numită: Hasmacul-cel-Mare 
şi. Hasmacul-Ungurilor, pe care 

se află situate satele. | 

Ape care udă com. sunt: Du- 

nărea, la N.-E,, și anume braţul 

Chilia, cu ramurile sale Zalivi- 

“Baba-Hasan, Popina și Stari. 

Stambul. Lacuri avem: Dirnoiul- 
Liman, Curd-Liman și Șaleonoi- 

Liman, la N. și E. Insule sunt 

“două, Popina-Mare și Popina- 

“Mică, în braţul Zalivi, și alte 9 

mai mici, toate acoperite cu stuf. 

E formată din cătunele: Sfiş- 

tofca, reședința, așezată la S.-E.,
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aproape de brațul Zalivi, pe 

grind; Periprava, situat la 10 

kil., spre N.-V., pe malul drept 

al braţului Chilia. 

Intinderea com. e de 6100 

hect., din care 120 hect. vatra 

satelor; 1380 hect. aparțin lo- 
cuitorilor și 4600 hect., statului. 

Populația este toată lipovană, 

din secta: cu popă. 

Principala ocupaţie a locuito- 

rilor este pescăria, Sunt trei 

pescării : Musora, așezată la Ma- 

„re, Periprava și Popina, pe bra- 
țul Chilia. Pescuitul se face și 

pe Dunăre și pe Mare. Expor- 

tul se face în Basarabia, 

Are o biserică lipovenească, 

construită : de locuitori, deser- 

vită de 1 preot și 1 cîntăreţ; 

2 şcoli, una rominească şi cea- 

Valtă -a comunităţii lipoveneşti. 

Locuitorii posedă : 50 oi, 800 

boi și vaci şi 1000 porci, 

Veniturile și cheltuelile com. 

sunt de 2998 lei. 
- Căl de comunicaţie sunt în- 
tre cătune, pescării și comu- 

nele învecinate: Satul-Noii, Le- 

tea, Sulina, Chilia-Vechie. 

“Comuna s'a fondat în secolul 
al XVIII-lea de niște pescari li- 

poveni, ce aii fugit din Vilcovul. 

Printrînsa ai trecut armatele 
aliate francezo-sardinică și tur- 

cească în războiul Crimeei și 

aii suferit aci de friguri atit de 

mult, în cît aii numit-o chiar 

«cuibul frigurilor>. Tot aci a fost 

și divizia 2-a a armatei rusești, 

care a atacat flota turcească 
în războiul de la 1877—1878, 

Sfiştofca, saz, în jud. Tulcea, pl. 
Sulina, căt. de reședință al com. 

Sfiștofca, așezat pe un grind 
nisipos, aproape de Mare. 

Teritoriul satului are o întin- 

dere de 3800 hect. V. Sfiștofca, 

com. rur. 

Sfinta-Ana, /ocalitate, în munți,   
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la 2 kil. de mănăstirea Sinaia, 

jud. Prahova, unde din vremi 

îndelungate aii locuit pustnici. 
Spătarul Cantacuzino, vorbind 

de mănăstirea Sinaia, zice: «Unde 

mai înaintea zidirei acesteia, se 

aflau sihăstrii acolo». De alt-fel 

credem că aceste locuri ai a- 

dăpostit monahi încă din seco- 

lul al XIV-lea, cînd s'aii fon- 

dat cele mai multe mănăstiri 

în Rominia. 

Se zice că aci ar fi fosto 
vechie biserică, ce servea ca lo- 

caș de rugăciune primilor er- 

miţi af munților. - 
Sfinta-Ana are o pozițiune 

frumoasă și este vara mult vizi- 

tată. S'a făcut o şosea pănă aci. 

Sfinta-Ana, îzvor,. ce curge. din 

partea de N. a com. Sinaia, pl. 
Peleșul, jud. Prahova, și se varsă 

în girlița Peleşelul, care și el se 

varsă în Peleșul, afluent al Pra- 

hovei, 

Sfinta-Vineri, 7zoșie, în jud. Ia- 
lomiţa, pl. Cimpului, pe teritoriul 

comunei Alexeni, cu 2100 hect. 

Pe această moșie se află satul 

Pupezeni. 

'Sfintul-Gheorghe, corp. rur., așe- 

zată în partea de E. a jude- 

ţului Tulcea, la 72 kil. spre S.- 

E. de orașul. Tulcea, capitala 

judeţului și în partea de S.E. a 

plășei Sulina, la 22 kil. spre S. 

de orașul Sulina, reședința plă- 
şei, pe malul Mării, la gura 

braţului Sf. Gheorghe. 

Se mărgineşte la N. cu ora- 
şul Sulina, la V. cu comunele 

Cara-Orman și Moru-Ghiol, la 

E. şi la S. cu Marea-Neagră. 

Relieful solului face parte din 

regiunea şesului; el este prea 

puțin ridicat deasupra nivelului 

Mării și este la nivelul apelor Du- 

nărei, une-ori chiar mai jos, ceea- 

ce explică prezenţa numeroase. :   
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lor lacuri şi bălți și a inundațiu- 
nilor anuale. Această întindere 

e acoperită numai cu stuf, afară 

de fășii întinse, ridicate mai sus, 

şi acoperite cu iarbă pentru pă- 
şunatul vitelor sai cu nisip; 

ele poartă numele de grinduri. 

Aceste sunt: grindul Sărăturile, 

la N. de brațul Sf. Gheorghe; 

apoi Tănase, Țiganul, Cruhlicul, 

Crasovschi, Vasile, Carasevski, 

Mocirlă, Bursucul, la 'S$.; grin- 

durile Cerbului, -Priboina, Călu- 

gărilor, cu-Trestii, Dranovul, Po- 

licratul, Ciumacovul, Perișorul, 

Metăvă, la S.-V.; grindurile Hun- 

diul, Crasnicola, Plopilor şi Fra- 

sinul, la V. Pe aceste grinduri: 
se află cite-va movile artificiale, 

care ai servit și ca puncte tri- 

gonometrice statului major ro- 

mîn, la lucrarea hartei cea mare 

a Dobrogei. 
Apele care udă teritoriul co- 

munci sunt: Brațul Sf. Gheorghe, 

prin mijloc, pe o lungime de 

mai bine de 30 kil.; gîrla Cer- | 
nețul, afluentă a lacului Drano- 

va, la V. 

Bălți sunt: Zatonul-Vechiii, 

care e mai mult o lagună a Mării, 

unde se adună peştele, la S.; apa 

Politaischi, la S$.-V.; lacul Bel- 

ciug,la V,; Sărăturile, la N., în 

grindul cu același nume; 'Țiga- 

nul, la V.; Periteașca, la S.-V.; 

și altele mai mici, care conţin 

mult peşte, al cărui venit apar- 

ține statului. 

E formată dintr'un singur sat, 

Sf. Gheorghe, sai Catirlez, a- 

șezat pe malul sting al brațu- 

lui Sf. Gheorghe, .la locul unde 

el se varsă în Mare. De com. 

mai ţin numeroasele pescării 

răspîndite pe malul Mării și pe 

Dunăre, între cari: Ciotic, Ca- 

rasevschi, Murgul, ani, Milanul, 

Ignat-Carni, Crasovschi, Trei- 

Limbi, Ioan-Timofteiii, Periteaş- 

ca şi Cherhanalele de la Sf. 

Gheorghe, acestea pe malul Mă-
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rii; Ermalaiul, Ivancea-Nouă şi 
Calinora, pe Dunăre. 

Intinderea com. e de ş2000 
hect. (cea mai întinsă com, din 
tot județul), din' care vatra sa. 
tului ocupă 72 hect,. 
"- Are o populaţie, în maioritate 
Ruși, de '119 familii, sati 594 
suflete; o biserică ortodoxă, cu 
hramul Sf. Gheorghe, fondată 
de locuitori, şi 2 lipovenești, de 
ambele secte; o şcoală, frecuen.- 
tată de 88 elevi, aproape toți 
Ruși. 

„ Budgetul com. e la venituri 
de 5500 lei, şi la: cheltueli, de 
5318 lei. 

Drumurile sunt. comunale, pe 
marginea Mării și a grindurilor 
Şi duc la Sulina, la Moru-Ghiol 
şi între pescării, 

Comuna s'a fondat în seco- 
lul al XVIII-lea de către niște 
Lipoveni, peste care aii venit și 
ciți-va Romiîni din Basarabia, 
care aii dat satului numirea de 
Sf. Gheorghe, de la numele bi- 
sericesc, pe care Turcii . laă 
tradus în Chidirlez, Cadirlez, 
cum se numește : și azi de lo- 

cuitori. 

Sfintul Gheorghe, cătunaş, al 
com. Boziorul, alipit de căt. Nu- 
cul, jud. Buzăi, cu 10 locuitori 
și 4 case, foste chilii ale schi- 

"tului Sf. Gheorghe. 

Sfintul-Gheorghe, sc/i/, în jad. 
Buzăii, com. Boziorul, căt. Nu: 
„cul, situat “într'una din cele mai 
izolate și .mai frumoase - pozi- 
țiuni ale județului, între munţii 
Crucea-Spătarului și Vîrful-Mar- 
tiriei. S'a fondat la 1587, de Mih- 
„nea-Vodă, pentru monahi. Mai 
tîrziii Monahii M... și Grigore, 

"Tai rezidit. Cea d'întiiii biserică, 
fiind de lemn şi foarte vechie, nu 
mai putea servi. Episcopul Che- 
sarie, în anul 1825, a mutat pe 
călugării :de aci la schiturile Gă- 
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- vanele și Fundătura, unde pănă 
atunci fusese călugărițe, iar pe 

- călugărițele - de la - Fundătura, 
le-a ':mutat la Sf, Gheorghe, mă- 

"rind tot.o dată biserica şi zi- 

dind din noii mai multe chilii. 
Cu timpul, schitul și chiliile, în- 

cepînd a fi mîncate de izvoarele 
ce se formaseră în munții ve- 
cini și ameninţind..să cadă, E- 
piscopul Dionisie, în anul 1871, 

a mutat pe maici la schitul Barbu. 

Iată frontispiciul bisericei: 

Acest dumnezeesc locaș s'a ridicat 

din noii din temelie, în locul unde a 

fost altă biserică tot de lemn, mică și 

foarte vechie, cu hramul Sfintului și ma- 

relui mucenic Gheorghe, și unde s'a'gă- 

sit și un pomelnic zugrăvit şi scris pe o 

icoană de lemn, care se păstrează și pănă 

acum, cu lcatul 7104, al răposatului întru 

fericire Mihnca Vodă, cel ce dintiiii a 
hărăzit această moșie a schitului, cu semn 

de jur împrejur, precum se coprinde în 

hrisovul Mărici Sale, cu leat 7095, Mai, 

adăogindu-se la aceasta și hramul Lunet 

Vestiri a Prea Sfiutei de Dumnezeii Năs- 

„ Cătoare şi blagoslovenia. prea sfinţici sale 

Constantin Episcop. Buzăii, a fi pentru 

viaţă monahicească de obște, început de ră- 

posatul stariţ Macarie Icromonah și ridi- 

cată prin răposatul: Ma . ..», Cu Grigore 

“Ieromonahul. lar la anul. 1S23, cu bună 

chibzuire și blagoslovenia prea sfinţici 

sale D. D. Chezarie, episcop. Buzăii, s'aii 

așezat maici călugărițe, mutînd pe pă- 

„Tinţii monahi de aci la schiturile Iun- 

dătura și Găvanele, mai lăţindu-se bise- 

rica, făcîndu-i-se și balcon şi jugrăvin- 

- “du-se cu toată a prea sfințici sale chel- 

tuială. 1844, Octombre 13. * 

De atunci, biserica s'a dărimat, 

- abia mai cunoșcîndu-se locul 

unde a fost; iar din chilii, au 

rămas 4, unde s'aii stabilit ci va 

-. locuitori. 

sa ntul- Gheorghe, vechie subur- 

„die a orașului Cîmpulung (1831), 
--jud. Muşcel. Coprindea . toată 

partea ' de la Crucea-de-Piatră 

pănă la piuă: ' 

Sfintul. „Gheorghe, ostroz, lingă 

mănăstirea Cernica, “jud. Ilfov, 

"cot, în forma -.unei.   

SFÎNTUL-GHEORGIIE 

pe care, la 1788, în timpul cînd 

Arhimandritul Gheorghe . era 
- Stariț al Cernicăi (vezi Cernica), 

s'a făcut o mică bisericuță .cu 
hramul sf. Gheorgke, care a du- 

-rat pănă la 1802. La 1831, tot 
pe acel loc, s'a zidit o biserică 

frumoasă de. părintele Pimen, 

biserică care există și astă-zi. 

Intre bisericile sf, „Gheorghe 

şi sf. Nicolae (Cernica) se află 
un heleșteii peste care este un 

pod. : 

Sfintul-Gheorghe, as4roo, al del. 

tei dunărene, jud. Tulcea, cu- 

“prins între braţul Sulina și bra- 
: ţul sf. Gheorghe; are o supra- 

faţă de „1700 kil. p., dintre'care 

600 kil. p. aparţin plășei Tul. 
cea, iar restul plășei Sulina. 'Fe- 

-. renul săii este jos. și mlăștinos; 

afară de. partea: centrală, unde. 

- se găsesc grindurile sf.: Gheor- 
-ghe şi Cara-Orman. :Este aco- 

perit de stuf.și presărat cu la- 

curi și girle. O companie olan- 
deză a intreprins lucrări pentru 
a distruge stuful și a cîştiga pă: 

miînt bun pentru agricultură; 

Sfintul-Gheorghe, zus4/ă, jud. 
Vlașca,' în: fața Giurgiului, “în. 

dreptul fostului: debarcader, în- 
“tre canalul cu același : nume! și 

-“Veriga, saii canalul ce: unește 
Dunărea, albia principală, cu ca- 

nalul din marginea orașului G Giur. 
giă, 

Sfintul-Gheorghe, braț însen- 

nat al Dunărei, prin care fluviul 
se varsă în Marea-Neagră, jud. 

: Tulcea. E cel mai de S. din cele 

. trei ale Dunărei. Se desparte din 

-brâţul Tulcea, la 6 kil. spre E, de 

- orașul Tulcea, de la locul namit 

Agenţia ; de aci se îndreaptă 

spre S.-E., formează un mare 

potcoave, 

mai jos de orăşelul Mahmudia 

-Și apoi, prin alte cotituri mai 

48
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mici, se termină în Mare, lingă 

satul Sf. Gheorghe (Cadirlez). 

El este mijlociul ca lungime, și 

în ce privește volumul apelor, 
între brațele Chilia și Sulina. 

Lungimea sa este de mai bine 

de go kil.; lăţimea variază între 

300-—700 m.; adincimea medie 

este de 15 m. Ca navigaţie ar 

fi mai propriii pentru comerciii 

ca Sulina, căci e mai mare, însă 

gura sa are un etiaj prea mic, 

din cauza marei cantităţi de a- 

luviuni ce sunt depuse la văr- 

sare, aluviuni, ce cu timpuls'aii 

ridicat deasupra apei, formînd 

cinci mici insuleţe de nisip, în- 

tre care insula Olinca are în 

interiorul ci farul de la Sf. Gheor. 

ghe. 

Sfintul-Gheorghe, caza/, jud. 

Vlașca, ce unește două braţe 

ale Dunăre, în dreptul fostei 

„cetăți cu același nume, din drep- 

tul orașului Giurgiii, în faţa lo- 

calului vămei. 

Sfintul-Gheorghe-Nou, căzu, 

al com. Tisăul, jud. Buzăi, cu 

80 locuitori şi 20 case. 

Sfintul-Ilie, zise, de unde cul- 

mea principală a Carpaţilor se 
îndreptează spre N.-E., formind 

în această parte hotar între jud. 

Dimboviţa şi Muşcel, 

Sfintul-llie, 247 din cele 6 jpi- 

Chete ale jud. Mușcel pentru 

paza fruntariei, la 14 kil. de pi- 
„ chetul Pajera. 

Sfintul-Nicolae, fost schit, jud. 

Prahova, la poalele Bucegilor, 

ale cărui ruine se văd şi azi. 

- S'a zidit pe la 1600, înainte de 

fondarea mănăstirei Sinaia, 

Sfintul-Procopiu, fostă capelă, 

pe ruinele căreia s'a zidit mă- 

năstirea Bistrița, din judeţul   

Vilcea, de Banul Barbu Craio- 

vescu, 

Jată ce zice tradiția despre 

fondarea acestei biserici: 

«Banul Barbu fusese prins în 

tinerețe de Turci și aruncat în 

temniţă. Peste puţin timp i se 

anunță sentința de moarte, care 

era să se execute a doua zi, 

Se face. noapte, o noapte pe 

care osînditul a petrecut-o toată 

în rugăciuni către patronul săi, 

Sf. Procopiu. Dimineaţa calăii se 
coboară în temniţă şi nu găsesc 

pe nimeni: închisoarea era de- 

șartă. 

In aceiași zi, întrîind în ca- 

pela de la Bistriţa, preotul vede 

îngenuchiat dinaintea icoanei 

Sf. Procopiu pe tinărul Barbu, 

încătușat la git şi la picioare. 

Banul nu ştia el singur cum 

şi cine la adus din temniţă în 

biserică. In amintirea acestui mi- 

racol el clădi o mănăstire pe 
locul capelei. 

Mai tirzii, după ce. Turcii 

luară Constantinopolul, Banul 

Barbu, find dus după cererea 

Sultanului la Stambul din partea 

Munteniei, a răscumpărat moaş- 

tele Sf. Grigore Decapolitul și 

le-a depus în mănăstirea sa Bis- 
trița, unde se conservă și pănă 
astă-zi întrun vechii sicriti». 

„Această romantică legendă a 

fost culeasă de către un călu- 

găr rus, Kowalewschi, de la că- 

lugării Bistriţani şi publicată de 

d-l B. P. Hajdeii în «Istoria cri- 

tică a Rominilor». 

Sfintul-Vasile, saz, în jud. Ia- 

lomiţa, pl. Ialomiţa-Balta, fâcind 

parte din com. Chioara. E si- 
tuat spre V., aproape de satul 

de reşedinţă. Acest sat s'a de- 

limitat în anul 1882 cu 300 lo- 

curi de case, cu scop da se 

„crea o nouă com. pe moșia sta- 
tului, Bobul, dar nu s'a stabilit 

aci de cit 30 familii de Romiîni și   

din această cauză casele con: 

struite sunt la mare depărtare 

unele de altele. 

Sfircea, sat, jud. Dolj, pl. Jiul-d.- 

s., com. Tatomireşti. 

Are o populație de 599 lo- 

cuitori, locuind în 113 case; 1 

biserică, fondată în 1850 de lo- 

cuitori, deservită de un preot şi 

2 cîntăreţi. 

Sfirlăneanca, sa/, făcînd parte 

din com. rur. Mălăeşti, plaiul 

Vărbilăul, jud. Prahova. Are o 
populaţiune de 159 locuitori; o 

biserică, zidită în anul 1854 din 

temelie, cu cheltuiala Postelnicu- 

lui Ion, Preotului Năstase, Preo- 

tului Stan, Postelnicului Vilsan, 

Logofătului Mihaii și altora, 

dind și locuitorii mici ajutoare. 

„Satul se mai numește și Vul- 

peşti. 

Sfirlogi, saz, făcînd parte din com. 
rur. Mircești, pl. Vedea-d..j., jud. 

Olt. 

Sfoara, sa/, în jud. R.-Sărat, pl. 
Margina-d.-j., cătunul com. Cu- 

răști, așezat la N., pe malul drept 

al rîului Rîmnicul. Are o su- 

prafaţă de g hect., cu o populaţie 

de 23 familii, sai 109 suflete. 

Sfodea, sat, jud. Mehedinţi, pl. 

Cerna, com. rur. Balta. 

Sibiciul-de-Jos (Fişiiţi), câz. al 

com. Pănătăul, jud. Buzăă, cu 

400 locuitori și go case; de 

dinsul se alipește căt. Diculeşti. 

Sibiciul-de-Jos (Hotarul), po- 
șie, în com. Pănătăul, jud. Buzăă, 

proprietate în devălmăşie a moș 

nenilor Sibicieni-d..j. Se întinde 

pe teritoriul cătunelor Sibiciul- 

d.-j., Plăișorul, Pănătăul, Cor- 

coianul, Slabi, Botești, Valea- 

- Fintînei, Begul şi Ghilești.
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Are o suprafață cam de 2360 

hect.: arături, fineţe, livede Și 

puţină pădure, sub-divizindu-se 
în următoarele sfori: Pănătăul, 

Căldura, La-Icoană, Dosul-Muș. 

celului, Poiana, Maii, Priporul, 
In-Talpă, Geroasa, Sima, Pe- 
Maluri şi Lunca-Sibiciului. 

Sibiciul-de-Sus, cor. rur., în jud. 
şi pl. Buzăului, situată pe malul 

sting al rîului Buzăul, la 59 kil. 
de orașul Buzăul. 

Limita, la N., începe din albia 

riului Buzăi, din gura izvorului 

Baroianul, urcă puțin pe dinsul 
şi o ia pe hotarul moșie! statului 

Trestioara, pănă ajunge în Vir. 

ful-Plopişului: la Vina-Puturoasă; 

la E., din Vina-Puturoasă, apucă 

pe hotarul moșiei Muscelul-Că- 

răimănesc, trece prin virful mun- 

telui Rotărea și virful muntelui 

Juncul și ajunge în colina Pre- 

dealul, lingă moşia statului Ul- 

metul (com. Boziorul) ; la S., din 
Predeal, se lasă pe hotarul moșiei 

Hotarul-Sibiciul-d..j. (com. Pănă- 

tăul), pănă dă în riul Buzăul: 
la Crucea-de-Piatră a lui Popa 

Neculae; la V., urcă pe albia 

Buzăului în sus, de la Crucea- 

de-Piatră şi pănă la gura izvorului 
Baroianul. i 

Suprafaţa sa e de 1750 hect., 

din care 230 arabile, 420 pădure, 

263 fineaţă, 520 izlaz, 105 livede, 

23 vie și 187 sterp. | 

Proprietăți matinsemnate sunt: 

Hotarul-Sibiesc-d.-s., al moșne- 

nilor din com. Pănătăul, Hota- 

rul-Sibiciul-Gornetul şi Hotarul: 

Sibiciul-d.-s. proprii zis, al moş- 

nenilor Sibiceni, divizați în două: 
moșnenii învoiţi și moşnenii ne- 

învoiți. 

Terenul e foarte accidentat 

de munți mari, stincoși saii 

goi, precum și de mai multe 
văi, cea mai mare parte sterile, 

Pe lingă cultura proprie -mun- 
telui, are viea și viermii de mă-   
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tase, și e avută în sorginți de 
ape minerale. 

Anual şe țin două tirguri: 
la Sf. Gheorghe şi la Sf-ţii Im- 
păraţi. 

Locuitorii posedă: 160 boi, 

75 vaci, 25 viței, 10 bivoli, 14 

cai, 3 iepe, 3 minji, 250 oi, 200 

capre şi 150 porci; 30 stupi. 

E formată din cătunele Bă- 

roiul, Bășcuretul, Gornetul, MIă- 

 cile, Murătaarea, Sibiciul-d,-s. și 

Sila, cu o populație de 870 lo: 

cuitori. 

Budgetul com. e der 1999 lei. 
Are o școală în căt. Sibiciul, 

frecuentată de 58 elevi și 6 eleve; 

2 biserici, în cătunele Sibiciul 

şi Gornetul, cu 2 preoți, 2 cîn- 

. tăreți şi 2 paracliseri, din care 
catedrala e cea cu hramul la 8 

Septembre, vechie și frumoasă 
biserică de zid, construită în 1764 

de marele clucer Gherghe I. Si- 
biceanu. 

Se deosibesc aci casele pro- 

prietarilor și mai cu seamă ale 

decedatului serdar Const. Sibi- 
ceanu, un patriarh al munţi: 
lor. 

Comuna e vechie. In secolul 

trecut avea numai cătunele Si. 

biciul şi Gornetul. Se povestește 

că primii ei locuitori arfi -o co- 
lonie adusă din Transilvania la 

începutul secolului al SV.lea, 

după înscripțiuni aflătoare pe 
morminte, colonie de Romiîni din 

Sibiii, conduși de unul Sibi- 

ceanu. 

Sibiciul-de-Sus, căzu, de reșe- 

dinţă, al com. Sibiciul-d.-s., jud. 
Buzău, cu 500 locuitori și 117 
case, 

Sibiciul-de-Sus (Hotarul), zpo- 
șze, în jud. Buzăii, com. Sibiciul- 

d.-s., proprietate a moșnenilor 

din 'com. Pănătăul, comunele 

Begul și Valea-Fintînei; are vr'o 

400 hect. arături, fineaţă, izlaz,   
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livede şi 20 hect. pădurea Pre. 

dealul şi Valea-Fintinei. 

Sibiciului (Valea-), pîrz, în jud. 

“Buzău, com. Mlăjeţul, începe din 
izvorul Alunișul, primește apoi 

izvoarele Cînlăianul, Brusturișul, 

Valea-Boului, Sărăţelul, Valea- 

Colţilor, etc. şi se varsă în rîul 
Buzăul, puțin: mai sus de com. 
Sibiciul-d.-s. 

Sibiciului (Valea-), va/e, în ju. 
Buzău, com. Mlăjetul, între două 
serii de munţi înalți și stincoși, 

începînd pe dreapta cu Faţa- 
Coastei, Capul-Dealului, pietro- 

sul, prăpăstiosul şi neumbritul 
Frăsinet, care, după ce culmi- 

nează într'un pisc foarte înalt, 

se deprimă pănă în dreptul căt, 
Intre-Sibicee; pe stinga, se află 

muntele Gornetul, de asemenea 

stîncos și prăpăstios, și care cul- 

minează la Malul-Ursului (d'a- 
supra bisericej Văei-Sibiciului), 

unde începe o nouă catenă: Pri- 

seaca, care se termină la cătunul 

Intre-Sibicee printr'o însemnată 

culminație: Malul-Prisecei; de 

aci apoi continuă malul Plopișulși 

Virful-Goșei. Valea e importantă 

din punct de vedere geologic. 

Sibieşti (Hotarul-), moșie, a 
moșnenilor, -în devălmășie, din 

Pătirlagele. și Valea-Muşcelului, 

jud. Buzăul; hotarul «i începe 
din Podul-Roșu (com. Mărun- 

- ţişul), trece rîul Buzăul, pe mar- 

„_ginea moșiei FHotarul-Leresc, pe 

care merge pănă în Virful-Bălan; 

de -aci o ia pe slemnea Cătinei, 

pănă în hotarul moșiei Benga, 

trece riul Buzăul pe lingă căt, 
Zăhărești și urcă îar în Podul- 

Roșu. Suprafaţa sa e de 1620 

hect,, din care 390 pădurea Balo- 

sinul, restul arătură, fineață și 
livede, . 

Sibireanul, saz, în jud. Ialomiţa,
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pl. Ialomiţa-Balta, com. Dormă- 

„runt, situat pe cîmpul Bărăganul, 

spre E. de satul de reședință 

şi lingă calea ferată București- 

Feteşti. 

Sicari, cătun, al com. Trestioara, 
jud. Buzău, cu 50 locuitori și 

12 case. 

Sicna, ziriii, ce izvorește din jud. 

Dorohoiii, trece în jud. Botoșani 

şi curge prin com.: Costinești, 

unde primește piriul Bucecea, 

mărit cu Dolina, din dreapta; 

com. Cucoreni, unde primește 

piraiele Slatina, Locşti și girlița 

Brăiasca; com. Bălușeni - Drăs- 

leuca, unde se încarcă cu pira- 

iele Ioanei şi Olmul; com. Cur- 

tești, unde primește piriul Hli- 

boci, cu Baisa, Ţurcani, Izvoa- 

rele și piriul Broscăria; com. 

Bălușeni, unde primeşte Piriul- 
Cîrniturei; com. Dracșani, pri- 

mind piraiele Birlădeanca, Fun- 

doaia, Amara și Ursoaia; com. 

Zlătunoaia ; mai. primeşte Gor- 

nitul, Fundoaia, toate pe dreapta, 

apoi Valea-Seacă,: Pruteţul, Co- 

zancea și Iinoaia pe stinga și 

- se varsă în dreptul ]ijici, lîngă 

sătul Hlipiceni, com. Todireni. 

Formează în cursul săii mai 

multe iazuri, din care cele mai 

“însemnate sunt: iazul Vasiliu 
(Popouţi), iazul Stinceni, care 

primește piriul Teişoara în stînga 

Sicnei (Bălușeni), iazul Zosin 

(com. Bălușeni) și lacul Dracșani 

(com. Dracșani). 

Sicrita, com, ur, în jud. Pra- 

hova, pl. Ciîmpul, formată din 

- satul cu același nume, situat în- 

tre apa Vătnăul şi riul Prahova. 

Veniturile sale. se ridică la 

2467 lei, . 

Siderul, Jac, în jud, și pl. Tulcea, 

pe teritoriul com. rur. Satul-Nou 

şi anume pe acela al căt. săi   

- 
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„ Ciatal-Chioi, situat în partea de 

N.-V. a plășii şi cea de V.a 

com., lingă lacul Savca; format 

de braţul Chilia, în o revărsare 

anterioară a lui; este izolat, în- 

conjurat de toate părţile cu stuf; 

are 70 hect. și conţine puţin pește. 

Sihastrul, mănăstire, de călugări, 

în jud, Tecuciiă, com. Buciumeni, 

pl. Nicorești, situată pe un loc 

puţin ridicat, în mijlocul pădu- 

rci Buciumenilor, lingă şoseaua 

ce duce din Buciumeni la Plos- 

cuțeni. | 
Aici a fost o biserică vechie, 

făcută de Hatmanul Şendrea, pe 
la 1474 şi care s'a distrus, In 

locul ei s'a zidit alta, cu spesele 

proprietarului și epitropului P. 

Șendrea. Chiliile și locuințele din 

jurul bisericei sunt ruinate. 

Se întreține de familia Şen- 

drea. Hatmanul Şendrea, cum- 

natul lui Ștefan cel Mare, o zi- 

dise în urma războiului ce la 

avut Stefan cu Radu cel Fru- 

mos, Domnul "Țărei Muntenești, 

Astăzi aici n'ait mai rămas de cit 

trei călugări. 

In apropiere, spre N., se află 

„0 cișmea cu apă, numită Cos- 

tache Albu. 

Sihla, sc/iţ, de călugări, în jud. 

Neamţu, com  Vinători-Neam- 

țului, pl. de Sus-Mijlocul, care, 

pănă la secularizare, făcea parte 

dintre: mănăstirile zise. neînchi- 
nate. 

Sunt trei căi care conduc la 
acest schit, situat pe munți: una 

mai lungă, pe drumul natural 

ce pleacă din dreptul kil. 3 al 

șoselei județene: T.-Neamţu, — 

Mănăstirea Neamţu, în susul al- 

biei piriului Scecul, pe unde se 

poate merge cu trăsura pănă la 

mănăstirea Secul şi apoi călare 

ori cu carul; alta, de la Văratic 

peste munţii Ciungi şi o a treia 

de la Agapia, mai întiiii pe va-   
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“ lea pîriului Agapia şi apoi ur- 

cînd muntele, şi numai călare 

saii cu carul. 
Are 2 biserici, una mai mare 

în curtea schitului și alta sub 

o stincă mare, sus pe deal, bi- 

sericuță de lemn, care se zice 

că e făcută dintr'un singur brad. 

“Tot aci se afla o peşteră în care 

legenda spune că a trăit sfinta 

Teodora; drumul la peșteră e 
foarte pitoresc; înăuntru ea pre: 

zintă o escavaţiune, aproape cir- 

culară, în mijlocul căreia zace o 

stîncă lată şi puțin înaltă, care 

se zice că servea sfintei drept 

vatră și masă; păreţii peșterei 

“sunt negri şi în fund prezintă 

o gaură prin care străbate pu- 

țină lumină. Se zice că în această 
vizuine umedă a trăit sfinta Te- 

odora 60 de ani. | 

Scoborind spre Secul, dăm 

peste Poiana-Sihăstriei și apoi 

peste Mănăstirea-Sihăstrici, si- 

tuată într'o regiune mai puţin 
" sălbatică de cît a Sihlei. 

Sihlea, stație de dr.a.f., în jud. 

R.-Sărat, pl. Marginea-d.-s., com. 

- Sihlele, pe linia Buzăi-Mărășeşti, 

pusă: în circulație la 13 lunie 
1881. Se află între stațiile R.- 

Sărat (13,4 kil.) și Gugești (7,1 

il.). Inălțimea d'asupra nivelului 

Mărei de 110",71. Venitul a- 

cestei staţii pe anul 1896 a fost 

de 107153 lei şi 16 bani. 

Sihleanul, saţ, jud. Brăila, 24 kil. 

spre NE. de Scorţarul-Noii, 
situat pe țărmul drept alriului 

Buzăul. 

Vatra satului este de 25 hect. 
Are o populație de 387 locui- 

tori; o biserică, zidită la 1848 

de d. Sihleanu, proprietarul mo- 
şiei, deservită de un preot, un 

cintăreț și un paracliser; o şcoa- 

lă mixtă, înființată la 1880. 

Vite: 170 cai, 320 vite cor- 

nute, 800 oi și 40 rimători.
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Sihleanul, zoșie, pendinte de co- 
muna Scorţarul-Noii, 'pl. Văde- 
ni, jud. Brăila, proprietatea d-lui 

-_C. Grădişteanu, cu o suprafață 

de 2800 hect..şi un venit de 

43000 lei. 

Sihleanul - Bărbuleşti, | toșie, * 

jud. Brăila, de 2057 hect,, ocu- 

pind partea de N.-V.a com. Scor- 

“ țarul-Noii, de. pe țărmul stîng al 
" riului Buzăul, proprietatea d-lui 
Grădișteanu. 

“Sihlele, co, rur., în jud. R.-Si- 
- “rat, pl. Marginea-d.-s., pe malul 

stîng al pîrtului Slimnicul. 

Este așezată în partea de mij- 
loc a jud. şi a plășei, la 17 kil, 

spre N. de orașul R.-Sărat şi 

la 7 kil. spre S. de com. Plăi- 
„*neşti, reședința plășei. 

Se învecinește cu comunele : 

Bogza, 6 kil.; Voetinul, 7, Îi. ; 
„ Timboești, 8 kil, 

“Se mărginește la N. cu com. 
Plăinești, la E. cu Bogza, la V. 

"cu Slobozia și la S. cu Voetinul. 

Pirtul Slimnic o udă la S., de 
“la V.laE.; mai are şi 32 puțuri. 

E formată din cătunele: Sih- 

lele, reşedinţa, la E.; Cringul-Sih- | 

lelor, la V. 

Suprafața com. este de 3118 

hect., cu o populaţie de 295 
familii, sai 1130 suflete, 

Areo biserică, cu hrâmul Sfin- 

ţii Impărați Constantin şi Elena, 

zidită în 1850, de Constantin 

Grădișteanu și soția sa Elena, 

cu I preot și 1 cîntăreț; 1 școală 
mixtă, frecuentată (1899—900) 

“de 119 copii, Școală de băeţi 

este aci de la 1889; școală de 
fete, de la 1890, înființate tot 

de C. Grădișteanu. 

Locuitorii posedă: 213 plu- 

guri, o: mașină de secerat, o 

mașină de treerat; 364 boi, 259 

“vaci, QI cai, 63 iepe, 2193. oi, 

35 capre, 413 rimători. 

Căile de comunicaţie sunt:   
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calea ferată Rîmnicul: Focșani; 
la  Plăineşti ; spre Voetinul-Ștu- 

beiul; Bâleşti- “Ciorăști; Bogza- 

Mărtinești. 

=: Budgetul com. e la. venituri . 

de 4021 lei, iar la cheltueli, de |- 

3895 lei... 

Sihlele, sas, în jud. R.-Sărat, |: 
pl.. Marginea-d.-s., căt. de reşe- 

dință al com. 'Sihlele, în par- 
„tea de E. al pîriului Slimnicul, 

Are o suprafaţă de 25 hect,, 
cu o popalație de 288 familii, 

saii 1130; suflete; o biserică și 

o şcoală. 

Sihlele, moșie şi pădure, ud. R.- 

Sărat, proprietatea d-nei E. Gră- 
dișteanu, născută Sihleanu. 

Sihlelor (Crîngul-), saz, în jud: 
_R.„Sărat, pl. Marginea-d..s., com. 

- Sihlele, așezat la V., pe piriul 

Slimnicul, la 500 m. de căt. de. 

reşedinţă. 

Are o suprafață de 2 hect., 
- cu o populaţie de 7 familii, sati 
23 suflete, | 

Se numea şi Crîngul- Călugă- 

resc, de la călugării greci ce 

aii stat aci înainte de seculari- 

zare. 

Sila, cătun, al com.: Sibiciul-d.-s,, 

jud. Buzăii, cu o populație de 
"30 locuitori și 12 case. 

Silea, saţ, făcînd parte. din com. 

„zur, Aurești, pl. Oltul-d.-s., jud. 
Vilcea. 

Sileni Sail Ingăreşti, sat, situat 

în com. Petricani, pl. 'de Sus- 
“ Mijlocul, jud: Neamţu. - 

In ce privește vechimea aces- 
tui sat, iată ce zice următorul 

document: 

« Milostive şi lumite (sic) Doamne, 

nigăm milostivul Dumnezei, șia lut ne- 

vinovată maică să afle pre Măria ta ciasta 

puţintea scrisoarea de la not, cu bune 

„nici nu scria lor,   
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pici şi cu sănătate. petrecînd; milostive 

Doamne, dăm: ştire Mărie! tale, şi a tot 

„= Sfatului Măriel tale, că ne-ai venit cinstita 

-- cartea Măriet tale la nof, dindu-ne ştire 

că ne-ati” poftit credincios 'hoiarul Mărie 

“tale; Ureche Vornicul, la: Măria ta.să ho- 

+ tărîm, la sat la Petricani,” cu călugării de 

la Apapia de" către satul 'lor : Ingăreşti, 

1. printr'o- bucată 'de hotar. nu: mult puțin 

”. lucru, dumneasă vornicul Ureachea, zicea 

"că e acel locşor.a Petricânilor, călugărit 

de Agapia zicea c'aii fost a lor, lăsătu- 

S'aii îmbe părţile, şi Vornicul.. Ureache, 

- şi călugări! de-.Agapia, preste oameni 

buni, şi bătrîni, din megieași, anume Va." 

sile'din Urechei,: şi Pătraşcu. aprodul de 

acolea și Băcea 'cel bătrîn de acolea ca- 

rele ai vindut el cu rudele sale acel sat 

Ingăreţi Agăpianilor, şi-a pohtit şi vor- 

nicul Ureache cu călugărit săY: de la 

Sicul şi Agăpiani, să-l giurăm cu mare 

giurămînt, şi cum vor da el cu sufletele 

sale pre unde ai fosi hotarul cel bătrin 

pre acolea să hie și de acum hotarul, 

Giuratu-iam înaintea a tot norodul cine 

- „era acolea şaii mărs et pre unde aii fost 

„de vac hotarul. şi cum ati ştiut ef cu su- 

fletele sale, pre acolea ati mărs, şi mulți 

megieaşi, aii fost de pre împrejur la acel 

hotar, toți cu totul aă zis că-tpe acolea 
pe unde au mărs acel oameni bătrîni şi - 

noY, aşişderile şi cu mulţi boieri ce sai, 

întîmplat cu no! la acel hotar, ai văzut 

câ-l pre acolo hotarul cel bătrin, c'aă 

fost un gard băuîn a Pecanilor împreu- 

nă cu a 'ÎIngăreştilor, de sac, tot pre 

acolo siînd, de era troian făcutu, pre 

acelo 'mearseră şi acel bătrint, că :să 

cunoştea cty pre acolea, de aceea le: 

am rădicat pre acolea stilp şi le-am 

semnat locul tot de către toate părţile 

din prejur, şi Sati gindit bine, cum aii 

fost de vac, iară de sare şi mat satul A- 

- găpiani să facă vre-o piră şi să nu 

nu se ţie de lege, Măria ta să nu crezi că 

almentrelea nu să va afla, iară de-ar grăi 

ce-va pentru uric de la Alexandru Voe- 

vod ce ne-ai arătat, şi lam luat de la 

AgăpienY, căci acel uric nu era.-al lor, 

ce scria unut Petre 

Grec uşerel, C'aii fost la Alexandru Voe- 

„vod, şi "f-aii întrebat aii el urice, saii is- 

pisoace saii nescare zapise, pre acel sat 

să le scoaţă, și să lepue de față si 

-vedem cu ce ţin acel sat, și de la 

cine li-t acel sat, el Vaii tăgăduit, că 

n'a nici o ispravă, nici uric, nici ipisoc 

ce-ai zis C'aii perit, şaii ținut cu cest 

uric ce am luat, şi uricul nu-ta lor, ce 

ei *1 ţiii de dătătură de la Claiţa cel 

"bătrin, ce s'aii făcut călugăr acolea și de 

la nişte .rudenit a Ciăiţet anume Băcea,
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ce mai sus scrie, ce aii cumpărat de la 

dinșil, drept aceea să are cl și aduce 

nescare urice, sait alte ispisoace, Măria 

ta să nu le crezi, că la noi le-ai tăgă- 

duit că n'aii nic! un deres, iară de a- 

ceia not am grăit, ş'am rugat pre vor: 

nicul, să le şi mal lase de intraceale pă- 

mînturi, şi le-ai Jăsat încă seapte pămin- 

turi, din partea Petricanilor de pre unde 

mergea bătrinil, şi din hotarul cel bitrîn 

pre unde aii fost, de aceasta dăm ştire și 

mărturisim Mărie! tale, milostivul Dum- 

nezeii, să dăruiască Mărie! tale bune păci 

şi multă sănătate, cu domnie! îndelun- 

gată întru ţara Măriet tale de Hristos 

amin Dis u selo Trăpeşti, ă leato 1610 

lule 6» (semnat) Mitrop. Sucevit Anasta- 

siu, cămăraşul Sckeli şi malţi alți boieri 

şi maziit (Doc, pe hirtie, la Archiva sta- 

tulul), 

Silineşti (Ciulineşti), sa/, în par- 
tea de N.-IE. a com. hivolari, 

pl. “Turia, jud. Iași. Formează 

un trup cu satul Tabira-Mănăs- 

tirei, trup situat pe malul drept 

al .riului Prutul. Pe marginea 

de V. a satului trece șoseaua 

judeţeană. 

Are o populaţie de 295 lo- 

_cuitori, 

" Vite: 220 vite mari cornute, 

58 cai, 438 oi şi 84 rîmători. 

Silistra, 2î7f de deal, în jud. Con- 

stanţa, pl. Silistra-Nouă, pe te- 

ritoriul com. Ostrovul, situat în 

partea de N.-V. a plășei și cea 

de V. a com.; este unul din 

virfurile dealului Ieral-Ceca-Bair; 

are o înălțime de 135 m., fost 

punct trigonometric de obser- 

vație de rangul al gz.lea; aco- 

perit cu semănături,. dominînd 
asupra drumului judeţean Os- 

trovul-Silistra, asupra căii co- 

munale Almaliul—Pichet No. 3 

de lingă Dunăre; din el se des- 

face spre E. dealul Iapce-Bair. 

Silistra-Nouă, z/asă, din jud. 

Constanţa, ocupind colţul S..V. 
al său. 

Se mărginește la N. cu jud. 

Ialomița, de care se desparte   

prin fluviul Dunărea ; la E., cu 

plăşile Medjidia și Mangalia, 

despărțindu-se de cea d'intiii 

prin malul V. al lacului Vede- 

roasa, valea Polucci, dealurile 

Polucci, Uzun-Culac-Bair, Echi- 

Iuriuc-Bair, valea Caraaci-Alcea, 

valea' Baldirnâc-Ceair; la S. și 

la V., cu Bulgaria. - 

Este formată din com. urb. 

Ostrovul, aşezată în partea de 

V., pe malul Dunărei, mai pur- 

tînd și numele de Silistra-Nouă, 

dînd numele "săiă şi plăşei, şi din 

22 comune rurale: Almaliul, la 

V., pe pirîul Aliman; Aliman, 

la I£., pe malul de V. al bălții 

Vederoasa sai Limpezișul; A. 
zarlic, la S.-E,, pe văile Hazarlic 

şi Enișenlia și formată din că- 

tunele Azarlic, Cherim-Cuiusu şi 

Ghiol-Punar; Bugeac, [a S.-V., 

între Dunăre și lacul Girliţa; 

Bairam-Dede, la S.-E., pe valea 

Afighinea, formată din cătunele 

Bairam-Dede și Cialinagea ; Bei- 

licul, la N., pe malul V. al la- 

cului Beilicul, formată dia cătu- 

nele Beilicul, Bac-Cuiusu şi De- 

mircea; Canlia, la N.-V., pe va- 

lea Canlia; Caranlic, în partea 

centrală, pe piriul Caranlic, for- 

mată din cătunele Caranlic și 

Curu-Orman; Carvan sai Gar- 

van, la S$., pe valea Carvan, for- 

mată din cătunele Carvanul- 

Mare, Carvanul-Mic, Veli-Chioi; 

Cuzgun, considerată ca com. 

urb,, pe piriul Cuzgun, la E, 

formată din tirgul Cuzgun și 

cătunele Urluia şi Cara-Amat; 

Dobromirul, la 'S,, pe piriul Do- 

bromirul, formată din cătunele 

Dobromirul.din-Deal şi Dobro- 

mirul-din-Vale; Ese-Chioi, la S.- 

V., pe valea Ese-Chioi, formată 

din cătunele Ese-Chioi şi Cuiu- 

Giuc; Enișenlia, la S.-V., pe pt- 

riul Enișenlia și formată din 

cătunele Enișenlia, Bazirgian, 

Ciucur-Chioi, Nastradin şi Te- 

che-Chioi ; Girliţa, la V., pe ma-   

lul de E. al lacului Girliţa, for- 

mată din cătunele Girliţa şi Ga- 

lița; Ghiuvegea, la V., pe va-. 

lea Ghiuvegea, și formată din 

cătunele Ghiuvegea și Calaigi; 

Hairan-Chioi, la S.F, pe dealul 

Hairan-Chioi, cu cătunele Hai- 

ran-Chioi, Baş-Punar, Cara-Aci- 

* Sarapcea, Demircea, Malcoci, 

Sevendicul, Schender şi Armut: 

lia; Lipnița, la V., pe valea 
Lipnița şi valea Coșlugea ; Mir- 

leanu, la N., pe malul de N.-E. 

al lacului Mirleanu; Oltina, tot 

la N., pe malul de E. al lacului 

Oltina, cu cătunele Oltina şi Cişla; 

Para-Chioi, în partea centrală, 

pe valea Ghiuvegea; Regep- 

Cuiusu, la S$., pe valea Regep- 

Cuiusu, cu căt. Regep-Cuiusu 
şi Teche-Deresi ; Satul-Noii, la 

N., pe malul V. al lacului Ol- 

tina, cu cătunele Satul-Noii și 

Pirjoaia. 

Suprafaţa pl. este de 160316 

hect., cu o populaţie de 18054 

locuitori. " , 

Pădurile şi viile ocupă o mare 
întindere ; pășunile de asemeni. 

Teren cultivabil e numai vr'o 
20000 hect. Relieful solului e 

acidentat de ultimele ramifica- 

ţiuni ale Balcanilor. 

Sunt în plasă peste 12 bălți, 

între care unele mari ca Oltina, 

Girliţa, Mirleanu etc. 

E udată de cite-va piraie mici 

şi de Dunărea, cu malul stincos 

şi în care sunt ostroavele, în 

întindere totală de 3500 hect.: 

Pastramagi, Hopa, Ostrovul, Til- 

chia, Pacuiul-lui-Soare, Șoimul, 

Bimbașa, Pirlitul, Strimbul, Pu- 

iul-Strimbului,  Huzun-Ada şi 

Ostrovul-Lung. 

Locuitorii posedă : 2207 plu- 

guri cu boi, 26 pluguri cu cai, 

2218 care cu boi, 1756 căruţe 

cu cai; 2 mașini de treerat, 1 

mașină de semănat, 25 mașini 

de secerat, 2 maşini de bătut 

porumbul, 38 mașini de 'vintu-
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rat, II triori, 286 

fier. 
grape de 

Vite: 239 armăsari, 3486 cai, : 

1991. iepe, 747 minji, 92 tauri, 
9181 boi, 5605 vaci, 1740 vi- 

ței, 354 bivoli, 649 bivoli, 649 

bivolițe, 204 malaci, 99 asini, 

"5088 berbeci, 60447 .0i, 24665 

- miti, 160. țapi, 1124 capre, 589 

„iezi şi 2652 porci, 

In plasă sunt 66 industriași: 

lemnari, ferari, potcovari, cis- 

mari, etc.);.5 mori cu aburi, 

“20 mori de apă, 87 mori de 

„vînt; o fabrică de lumînări, 2 

fabrici de tăbăcărie și una de 

săpun, acestea în orașul de re- 

- şedinţă Ostrovul. 

Budgetul plăşei este la veni- 
turi de 112560 lei, iar la chel- 

„_tueli, de 73540 lei. 

Căi de comunicaţie sunt: Du. 

nărea; pe lacurile cele mari; pe 

girlele de comunicaţie; pe căile 

„comunale şi judeţene, care pun 
în comunicaţie satele şi cătunele 

între ele. Drumurile sunt: calea 
naţională Silistra-Ostrovul (Silis- 

tra-Nouă); calea judeţeană Ostro- 

vul—Cuzgun-Medjidia ; căile ju- 
- deţene Lipniţa-Mirleanu, Lip- 

nița-Hazarlic, Cuzgun-Enige şi 

nenumărate drumuri comunale 

: şi vecinale. - | 

Are 21 biserici parohiale, de- 

servite de 18 preoţi, 16 das- 
căli, 11 paracliseri și 19 cîntă- 

reți; 32 geamgii cu 45 hogi; 

24 şcoale, din care 1 de băeţi 

- şi 1 de fete în Ostrovul și 21 

mixte prin sate, frecuentate de 

1742 copii. : 

Silistrarul, com. rur., jud. Brăila, 

“pl. Vădeni, situată. pe.șes. Se 

„mărginește la S. cu Osmanul; 

la E., cu Chiscani și Tichilești; 

la N., cu Tudor-Vladimirescu 

și la V., cu Urleasca. 

Are o suprafaţă de 5290 hect., 

“"cu o populație de 1769 locui- 

"tori; 2 biserici, din care una   

„883 

construită la 1882, cu hramul 

Adormirea Maicii Domnului, de- 

servită de 2 preoţi și 1 cîntăreț; 

o școală mixtă, frecuentată (1899 
__—990) de 111 copii. Școala de 

„ băeţi s'a înființat la 1838; școala 
de fete, la 1877. 

Vite: 1109 boi, 619 vaci, 27 

tauri, 229 viței, 917 cai, 2800 
oi și 314 rimători, 

„Pe teritoriul com. trece calea 
ferată Brăila-București, pe. o lur- 
gime de 18 kil. 

"Drumuri: la Brăila, spre N.- 
E. 19 kil.; la Tudor Vladimi- 

-rescu, străbătînd calea ferată 

„ Brăila-Bucureşti, spre N,, 10 kil.; 

la Movila-Miresei, spre V., prin 

„căt. Traian, 15: kil. ; la Urleasca, 

spre V., ro kil.; la Chiscani, 

" spre E., 12 kil. 

Comuna s'a înființat la 1833, 

cu locuitori veniți din satele dim- 
prejur, Cosorul, Muftiul, Cotul- 
“Lung, etc. 

Armatele ruse și turce în tre- 

cerea lor la 1854 at stat iarna 

. Cele ruse aii mai staționat 
și în 1877. 

Şilistrarul, sa/, în jud... Brăila, 
com..cu acelaşi nume, situat la 

dreapta calei ferate, spre S.-V.: 

"de. orașul Brăila, S'a mărit la 

-1879 cu ocazia împroprietărirei. 
Are o suprafaţă de 182 hect., 

cu o populaţie de 1060 locui: 

tori; o şcoală mixtă, frecuen- 

tată (1899—900).de 111 copii; 
„..2 biserici, deservite de 2 preoți, 

J cintăreț şi 1 paracliser, 

Vite : .600 cai, 1130 vite mari 
„cornute, 1610 oi şi 230 rîmă- 

tori. 

Silistrarul, stafie de dr.-d.f., jud. 

Brăila, pl. Vădeni, com.:Chis- 

cani, pe linia Buzăti-Brăila, pusă 

în circulație la 13 Septembrie 

"1872. Se află întrg staţiile Muf- 

„. tiu (1,9 kil.) şi Brăila (9,3 kil.). 

Inălţimea d'asupra nivelului Mă-   
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"rii e de 111,43. Venitul acestei 
- staţii pe anul 1896-a fost de 
1984 lei. 

Silișcani, . saf, în partea de S. a 

com. Gorbânești, pl. Miletinul, 

“jud. Botoșani, “aşezat pe vale, 

"aproape de confluența piriului 

satului Gorbănești cu Burla saii 

Ursoaia. Are o populaţie de 37 

familii, saii “156 suflete; o bi- 

serică, . 

Vite:. 150 vite mari cornute, 

15 cai, 100 oi și 30 porci. 

Siliştea, com. zur..şi sat, în jud. 
Mehedinți, plaiul Cerna, la ş5 kil, 
de orașul Turnul-Severin, situată 

“pe vale. Se mărginește la E. cu 
comuna - Ponoarele; la :S., cu 

.. comuna Busești; la V., cu co- 

muna Isvernea ; la N., cu comuna 

Obirşia. i : 

* Satul formează comună cu sa: 

tele: Drăghești, Godeanu şi Tur- 
- taba, cu reședința comunei în Si- 

liştea. Are o populaţie de 890 

suflete; 3 biserici, deservite de 2 
preoți  şi'6 cîntăreți ; o . școală 

mixtă, a 

„_ Locuitorii posedă: 25 pluguri, 

-30 care cu boi, 3 căruţe cu cai; 

700 stupi. 

Are o șosea care o leagă cu 

: şoseaua Severin — Balta — Baia. 

de-Aramă. 

--Budgetul comunei e lavenituri 

- de 915 li, iar la cheltuieli, de 

- 591 lei. 

:Vite: 600 vite mari cornute, 

„69 cai,-780 oi, 1000 capre și 
600 rimători. 

„Este udată de 3 pirae, care: 

'contribue la formarea rîului Co- 

- șuştea, ce: curge. prin hotarul 
“comunei, : : 

Siliştea, com. rur., în partea de 
"E. aplășei Bistriţa, jud. Neamţu, 

" așezată de ambele părţi ale dea- 
-lului cu - același nume, ce for- 

mează hotar plășei de Sus-Mij-
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locul despre jud. Roman. Se măr- 

ginește la N. cu com. Mărgineni; 

la V., cu o parte mică din pămîn- 

turile ce aparţin com. Podoleni, 

despărțindu-se prin capătul de- 

spre "N. a ramurei dealurilor 

Orbicului, la S., cu com. Costiţa 

- şi Buhușul; iarla E., cu jud. Ro. 

man, e | 

Este formată din satele: Birjo- 
„veni, Siliştea,  Romiîni, -Bircul, 

Goșmani și Runcul, cu o supra- 

„ faţă de 4769 hect. 70 arii, și o 

populațiune de 2407. suflete. 

Dintre locuitorii împroprietăriți 

"în 1863, sunt. 135 caritrăesc şi 
'şi stăpînesc locurile .ca urmași 

al celor împroprietăriți; 16 lo- 

„ cuitori -posedă locuri .din 1878. 

Are 5 biserici, deservite de 

4 preoţi și 10 dascăli; 2 școale, 

frecuentate de 73 elevi și 8 fete; 

4 mori pe apa Orbicului. 

Locuitorii posedă: 73 cai, 116 

„epe, 630 boi, 622 vaci, 4 tauri, 

'1950 oi, 185 rimători şi 150 

junci. - ” 

Budgetul comunei e de 5330 

lei la venituri :și de 5308 lei și 
50 bani, la cheltueli. 

„. Comunicaţiunea cu satele ve- 
cine. se face: prin drumul jude- 

țian Buhuși- Roman, ce trece 

„prin satele Siliștea, Goşmani, 

„Bircul; prin şoseaua  comuna- 

lă (petruită): Siliştea-Lipoveni 

"(marginea jud. Roman), şi dru- 

mul natural Bircul-Hărtești, spre 

N.(com. Mărgineni) și Lipoveni: 

Runcu (din această comună) și 
Mocani, spre S$. (com. . Buhuși). 

Siliştea, com. rur., jud. Suceava, 

situată la N. plășei Șomuzul, spre 

NE. și la 23 kil. de Fălticeni. 

Se mărgineștela E. cucom.Li- 

teni; la V., cu com. Valea-Glodu-! 

- lui; la S$,, 'cu com. Dolhești și la 

N. cu jud: Botoșani și cu Buco- 

- vina, de: care se desparte prin pî- 

- riul Racova, numit aproape de 

"gură şi Suceviţa.   

Forma sa teritorială este aceea 

a unui drept-unghiiă înclinat spre 

albiile Siretului și Somuzului- 

Mare. 

TE formată din satele: Siliştea, 

Știrbăţul, Balta-Porcului și Bu- 
dăiul. 

“Are o populație. de 204 fa- 

milii, saii 778 suflete; 2 biserici, 

deservite de un preot şi doi 

cîntăreți; o școală în Știrbățul. 

Budgetul com. e la venituri de 

3002 lei şi la cheltueli, de 2862,3 1 
lei, 

.Vite: 79 cai, 220 boi, 287 vaci, 

.765 oi, 12 capre și 160 porci. 

Com. e udată de riul Siretul, 

şi de piraiele Șomuzul-Mic, al-Vel- 

"niței, al Siliştei, .al- Pleșei,. Su- 

„ ceava, Racova (Suceviţa), al- Lin 

gurarilor, al- -Popei, al: Porcului și 
Pirlitura. 

Moşia e proprietatea c d- lui AL. 
- Gr. Bonachi, 

In întinderea comunei e de 

1570 fălci, din cari 660 fălci pă- 
dure, 745 fălci cultivabile, 195 

fălci finaț și restul, prundiș, rîpi 

şi teren puţin productiv. “ 

Siliştea, a/7ă numire a com. Bu- 

, tești- Atunaşi jud. Vlaşca. 

Siliştea, sâl, cu 322 locuitori, jud. 

„Argeșul, pl. Topologul, făcind 
parte din com. rur. Fedeleșoiul. 

Siliştea saii Silişteni, sa/, jud. 

: Argeşul, pl. Cotmeana, făcînd 

parte din com. rur. Bumbueni. 

Siliştea. Vezi Cristești, sat, com. 

Cristești, pl. Coșula, jud. Boto- 
șani, 

Siliştea. Vezi Călinești, sat, com. 

Calinești, pl. Siretul, jud. Boto- 

 Şani, 

Siliştea. Vezi Dracșani, sat, com, 

Dracşâni, pl. Miletinul- Tirgul, 

jud. Botoșani.   

Siliştea. Vezi Grigorești, sat, com. 

Călinești, jud. Botoşani. 

Siliştea, saz, jud. Dimboviţa, pl. 

Dealul-Dâmbovița, com. Raciul. 

Siliştea, «az, jud. Neamţu, pl. Dis- 

trița, situat în centrul com. Si- 

liştea, spre E. celui de al treilea 
iaz (care e cel mai mare), ce for- 

mează piîriul Orbicul, de la iz- 
- vorul săă pe teritoriul comunei, 

cum și spre E. şoselei judeţene 

Buhuşi-Roman; așezat pe cul- 

mele de V. ale ramurei dealurilor 

Siliștea. 

__ Întinderea satului, împreună 

cu a locurilor vecine ce-i apar- 

ţin, e de 2176 hect. 46 arii, cu 

o .populaţie de 188 familii, sau 

631 suflete. 

Are o biserică, deservită de 

preot şi 2 dascăli; 2 mori de 

apă pe iazul Siliștea. 

Locuitorii posedă: 56 cai, 146 

boi, 110 vaci, 480 oi, 8 rimă- 

tori : ŞI 42 junci. * 

“Terenul e aci în cea mai mare 

parte . accidentat, âșa că: for- 
mează 'un sistem de dealuri izo- 

- late, acoperite aproape în între- 

gime cu păduri. - 

Siliştea, câzun al com. Birza, pl. 

- Olteţul- Oltul-d.-s., jud. Roma: 

naţi. Se mai numeşte și Birzuica 

şi are' 60 de locuitori. 

Siliştea, sat, pe moşia și în com. 

cu același nume, jud. Suceava, 

așezat pe dealul Siliştea. 

Are o populaţie de 219 suflete; 

o biserică, cu hramul Sf. Maria, 

. zidită de Lupu- Botez în 1861, 

deservită de un preot și un cin- 

- tăreţ. 

Vatra satului ocupă 8 fălci, 

Improprietăriți în 1864 sunt 9 

fruntași, 12 pălmași și 19 codași, 

. stăpinind 72 fălci... 

- Drumuri principale sunt: la 

Valea-Glodului (3500 m.); la Li-
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teni (4500 m.) şi la Șticbăţul 

(4400 m.). 
Satula fost mutat unde se află: 

acum de Constantin Botez. Mai 
nainte se afla lingă Șomuzul-Mic, 
pe țărmul sting, acolo unde se 
vede și astăzi o cruce: locul Sf. 
Mese a bisericei satului. 

Intr'un document prescurtat, 
publicat în Uricariul de T. Co- 
drescu, vol. XVI, p. 293, se zice 
că în schimbul unor case din 
Dorohoiii, Ursache Davidel a 
dat ca patra parte din sat din 
Siliște, cu heleşteii în Șomuzul- 

- Impuţit, din ţinutul Sucevei și 
părţile din Merești, partea lui 
Adam, ginerele lui Botez...» 

In 1803, Siliștea, proprietatea 
” Botezăştilor, avea 24 liuzi, plă- 

tind 304 .lei bir anual, la cari 
„se mai adăugiai «breslașii ot 

tam», cu 48 lei. cUricarul», VII, 

p. 254. 

Siliştea, sa/, făcînd parte din com, 
rur. Umbrăreşti, pl. Birladul, jud. 
Tecuciă, situat pe partea de V. 
a Birladului, la 3 kil. şi 200 m. 
de reședința comunei, care e 
în - Umbrărești, 

Are o populaţie de 72 fa- 
milii, saii 276 suflete. 

" Teritoriul căt. este de 882 
hect. Locuitorii, foști clăcași și 
împroprietăriți la 1864, stăpi. 
nesc tot teritoriul. 

Comerciul se face de 2 cîrciu- 
mari, 

Are o biserică de zid, cu 
hramul « Adormirea Maicei Dom- 
nului», zidită de Gavril Cona- 
chi în 1826 și care după moartea 
lui a fost îngrijită pănă la 1869 
de Elena Suţu. La 1883 sa 
reparat de locuitori. Pe icoane 
se află data de 1793; aceste 
icoane aii fost luate de la altă 
biserică care era alături Și care 
aztăzi nu mai există, Pe Apos- 
tol se află următoarea inscrip- 
ție: 

65940 Alarele Dicționar Geografie. Vol, Y, 
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Această sfintă şi Dumnezeească Carte, 
„Ce se numeşte Apostol, este cumpărată 

de dumnealui Manolache Costachi, vel 
logofăt şi este dată bisericel d-sale din sat 
ce la Umbrăreşti, unde se” "pomeneşte 
«Prea Curata Născătore de "Dumnezeii» 
şi a fost această carte roabă la Tătari, 

„ Împreună cu alte cărți și s'a păsit la anul 
de la Adam 7277 (1765), Mai 21. 

Şi spre ştiinţă a scris aceasta, cucer- 
nicul între preoţi slujitoriit acestei sfinte 
biserici, 

Popa Joan. 

Siliştea, /osz saț, între Cristești 
şi Moţca, jud. Suceava. Mihaiii 
Sturdza Vodă l-a desființat, mu- 
tînd locuitorii în Moţca. 

Siliştea, căzuu, de reședință, al 
comunei Gumeşti-Siliștea, jud. 
Teleorman, pl. Teleorman. Are 
o populaţie «de 1577 suflete; 
două biserici; o școală; 3 hect. 
vie şi 25 hect. livezi cu pruni. 

Siliștea, sas, în jud. și pl. Tu- 
tova, com. Hălăreşti, spre S. de 
satul Hălăreşti. Are o populaţie 
de 309 locuitori. 

Siliştea, sas, în partea de N..V. 
a com. Armășoaia, pl. Racova, 
jud. Vasluiii, situat parte pe 
valea Siliştei și parte pe coas- 
tele dealurilor Siliștea şi Pun- 
geşti, ce stai faţă în faţă, pe 
o suprafață de 317 hect,, din 
care 31 hect. pădure, 154 hect. 
loc de cultură, finaţ, imaș ale 
proprietăței și 163 hect. ale lo- 
cuitorilor, cu o populaţie de 42 
familii, sai 213 suflete. 

Locuitorii posedă: 1 plug, 1 
car cu boi și 2 căruțe cu cai; 
8 stupi; 20 vite mari cornute, 
236 oi, 9 cai și $ rîmători, 

Siliştea, sal, făcînd. parte din 
com, rur. Malaia, plaiul Cozia, 
jud. Vilcea, situat pe riul Lo- 

"trul, la 58 kil. de comuna Olă- 
nești, reşedinţa plaiului, 

Are o populație de 120 lo- 

Siliştea, 
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cuitori; o biserică, clădită de 
moșneni. 

sat, făcind parte din 
com. rur. Prejoiul, pl. Olteţul- 
dj. jud. Vilcea. 

Siliştea, fost sar, pe dealul cu 
„același nume, com, Dolhasca; 
„jud. Suceava. 

Siliştea, stazie de dr-df., jud. 
Ialomița, pl. Borcea, căt, Ște- 
fan Vodă, pe linia Ciulniţa-Că. 
lărași, pusă în circulație la 17 
Noembrie 1886. Se afă între 
staţiile Ciulniţa (12,5 kil.) și Că- 
lărași (14,3 kil.). Inălțimea d'a- 
supra nivelului Mării, de 35,57, 
Venitul acestei stații pe anul 
1896 a fost de 4563lei, 85 bani. 

Siliştea, /rucă, în jud.: Mușcel, pl. 
Rîurile, căt, Golești. Se zice că 
în această luncă a fost un sat 
pe care Turcii -Var fi robit în 
noaptea de Paşte. Aci sa dat 
peste urme de ziduri vechi, cup- 
toare, vase de pămînt şi oase 
de oameni, - 

Siliştea, /oc, pe moșia şi com. 
Vorniceni, pl. Bașeul, jud. Do- 
rohoii, spre: V. de sat, în ţa- 
tina locuitorilor; se zice că aici 
în vechime era un sat cu bise- 
rică, şi că s'ar fi desființat de 
un fost proprietar, care a stră- 
mutat pe locuitori în Vorni- 
ceni de astă-zi. 

Siliştea, -/oc, pe muchia dealului 
pe moșiea Ghingeoaia, comuna 
Cordăreni, pl. Prutul-d.-s., jud. 
Dorohoiii. Se spune că aci a 
fost sat. In 1842 făcindu-se să- 
pături, s'aii găsit monede pri- 
mitive, 

Siliştea, moșie, în jud. Neamţu, 
pl. Bistriţa, com. Siliştea, pro. 
prietatea d-lui Iordache Nanu, 
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care mai posedă: 5 cai,: 116 

boi, 53 vaci, 4 tauri, 12 viței, 

450 oi, 22 porci, 12 pluguri, 

$ harabale, 2 trăsuri şi case în 

valoare de 70000 lei. 

Moşia aduce un venit de 32000 

de lei. 

Siliştea, /ocalitate isolată, jud. 
Olt, pl. Vedea-d.s., com. Rij- 

leţul-Vieroşiul, la locul unde pi- 

riul Toleasa se varsă în Vediţa, 

şi unde a fost în vechime sat, 

care se zice, s'ar fi pustiit de 

Tătari. Ruinele satului se. cu- 

nosc chiar azi, precum și locul 

unde a fost biserica și cimitirul. 

Siliştea, vechii picheţ, cu No. 

96, spre hotarul Moldovei, în 

jud. R.-Sărat, pl. Marginea-d.-j., 

com. Măxineni, pe malul drept 
“al rîului Siretul şi azi locuință 

izolată, 

Siliştea, picher de graniță, pe 
Dunăre, lîngă com. Izlazul, din 

jud. Romanați și în fața satelor 

Calnovătul și Macrişani, din Bul- 
garia. | 

Siliştea-Bădiliţa, /oc, spre S. 
de satul Păltinișul, com. cu ace- 

lași nume, pl. Prutul-d.-j., jud. 

Dorohoiii, unde se zice că odi- 

__nioară ar fi fost un tirgușor, cu 

numele de Bădilița, tîrg care s'a 

distrus prin foc de către Tătari. 

„ Siliştea-Călugărească, foc, pe 

Valea-Cobilei, moșia Văculești, 

com, cu acelaşi nume, pl. Co- 
„șula, jud. Dorohoiii. Tradiţia 

zice că în vechime ar fi fost aici 

un sat mare, şi ceva mai departe 

de el, un schit de călugări și 

că aii fost distruse de Tături. 

Siliştea-Crucei, cor. rur., pl. 
Băilești, jud. Dolj, situată pe 

şesul Siliștea și pe un piriii mic, 

numit Balta-Cioroiului,   
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Se învecinește la E. cu'com. 

Urzicuţa; la V., cu Galicia-Mare; 

la S$., cu Afumaţi şi Boureni 

şi la N., cu Cioroiașul și In- 

torsura. 

Terenul este șes, accidentat 

de movilele: Măgura-lui-Gavrilă, 

Măgura - Pindarului, Măgura-Ți- 

ganului, Pleştitele, Tăcata, Mă- 

gura-Boului, Măgura cu-Streajă, 

Măgura-cu- Chisai şi udat de? 

Pirîul-Crucei. 

In vechime, cînd s'a desfin:- 

at satul Cioroi-Vechi, cite-va 

familii aă venit și s'au așezat 

pe un șes împrejurul unei cruci. 

Azi această comună cuprinde 

cătunul de reședință Siliștea- 

Crucei şi căt. Cioroiul-Noii. Căt, 

Cioroiul-Noi este la 4 kil. de 

Siliştea-Crucei. 

Are o populaţie de 2333 lo- 

cuitori; 2 biserici, una în Si- 

liștea, fondată la 1852, cu hra- 

mul Sființii Impărați Constantin 

şi Elena, și cea-l'altă în Cioroiul- 

Noii, cu hramul Sf. Haralambie, 

fondată în 1885, ambele zidite 

din ofranda locuitorilor, și deser- 

vite de 2 preoți şi 3 cîntăreţi; 2 

școli mixte, una în Siliștea, care 

funcționează dinainte de 1864 şi 

cea-l'altă în Cioroiul, care func: 

ționează din 1889, ambele fre- 

cuentate în 1899—900 de 293 

copii. 

După legea din 1864, sunt 

202 locuitori împroprietăriți, şi 

după cea din 1879, sunt 40 în- 

suraței. . 

Suprafaţa teritoriului comunal 

este de 3826 pog., dintre cari 

3371 pog. pămînt arabil, 200 

pog. fineață şi 255 pogoane vii. 

Moșia se numește Siliștea- 

Crucei și este a statului, aren- 

dată (1885-95) pentru 50750 lei. 

Suprafaţa vindută: 964 hect.; su- 

prafața rămasă: 357 hect. Ina- 

inte aparținea mănăstirei Calu- 

iului şi se numea Moşia-Mănăs- 

tirei- Caluiului. Din această mo-   
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şie, 1600 pog. s'aă dat în lo- 

turi, iar restul este al statului. 

Pe moşia Siliștea-Crucei este 

o moară cu aburi. 

Comerciul se face cu schela 

Bistreţul, unde locuitorii ducgriii, 

_ porumb și de unde importă che- 

restea pentru case. Transportul 

se face cu carele şi căruțele pe 

calea comunală ce leagă com. 

cu Bistreţul şi com. Negoiul, şi 
pe căile comunale vecinale, spre 

Rastul, Coveiul, Galiciuca și 

Moţăţei. 

In Siliştea-Crucei sunt 6 cir- 

ciumi şi în Cioroiul-Noi, 2. 

Budgetul comunei ce la veni- 

turi de 4646,84 lei și la chel- 

tueli, de q187,15 lei. 

Distanţele: la Craiova, 40 kil.; 

la Băileşti, 13 kil.;, la Intor- 

sura, 12 kil.; la Boureni, 5 kil.; 

la Galicea - Mare, 22 kil.; la 

Afumaţi, 5 kil.; la Urzicuţa, 6 kil. 

Locuitorii aii 170 vite mari 

" cornute, 48 oi și 11 cai. 

Siliştea-Crucei, saz, jud. Dolj, 

pl. Băilești, com. Siliştea-Cru- 

cei, reședința Primăriei. Are o 

populație de 1350 suflete, o 

şcoală mixtă, ce funcţionează 

din 1889, frecuentată (1899— 

1900) de 103 băeţi și 15 fete; o 

biserică,: fondată la 1852, cu 

hramul Sfinţii Impărați Con- 

standin și Elena, deservită de 

1 preot și-2 cîntăreți; 6 cir- 

ciumi. 

In apropiere de cătun trece 

calea ferată Craiova-Calafat. 

Siliştea-Crucei, moșie a statului, 
judeţul Dolj, plasa Băilești, co- 

muna Siliștea-Crucei, arendată 

(1885—95) cu 50750 lei anual. 

Inainte aparţinea mănăstirei Ca- 

luiului, cînd se şi numea Îlo- 

şia Mănăstirea Caluiului. Are pe 

dinsa o moară cu aburi. 

Siliştea - Dealului, sas, făcind
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„parte din com. rur. Filipești-de- 
Pădure, pl. Filipești, jud. Pra: 
hova. Are o populație de 299 
locuitori; o biserică, zidită la 

1833 de State şi Mitrea, doi 
monahi, care s'aii așezat aci, 

Aci a fost un schit de călu- 
gărițe, care sa desființat în 
urma unei hotăriri consistoriale, 

iar călugărițele aii fost mutate 
la mănăstirile Zamfira şi Su- 
sana. 

Siliştea-Glavaciocul, zoșze, în 

"jud. Teleorman, pl. Teleorma- 

nului, fostă a Statului, de la care 

a cumpărato d-na Maria Al. 
Manos, sprea rotunji domeniul 

Siliştea-Gumești. Făcea parte din 
averile mănăstirești și era închi- 

nată mănăstirei Glavaciocul, din 

jud. Vlașca, Are o întindere 
de 790 hect. 

Siliştea-Inaltă, căzu (tîrlă), pe 

cimpul Bărăganul, jud. Ialomiţa, 

pl. Borcea, com. Căliraşi-Vechi, 

„ în” apropiere de stația Siliştea 

a căii ferate București-Fetești. 

Siliştea-Slăvilenilor, /oc, din 

sus de satul Ghireni-Curt, com. 

Coţușca, pl. Prutul-d.-j., judeţul 
Dorohoiii, unde a fost sat po- 

sedat de familia Slăvilă. Această 
familie e printre cele mai vechi ale 

Moldovei. La 1570, în domnia 

lui Ion-Vodă-cel- Cumplit, Slăvilă 
- era hatman. 

Siliştea- Stejerei, stlişte, la N-V. 
comunei Piatra, dincolo de riul 

Călmățuiul, jud. Teleorman. Pe 

timpul ocupațiunei turcești a 
fost aci un cioflic (post de pază). 

La  Stejerei a fost sat. 

Siitea- Veche, loc, spre E. de 

satul Dersca, com. cu același 

nume, pl. Berhometele, jud. Do- 

rohoiii, unde se cunosc încă bine: 

urmele satului, locul altarului 

Siliștea-Vechie, boc, 
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bisericei, și resturile din funda- 

mentele curților boerești. - 

Siliştea-Vechie, Joc, spre V. de 
satul Vlădeni, com. Lozna, pl. 

Berhometele, jud. Dorohoiii, pe 

- care a existat din vechime un 

tîrg cu numele de Vlădeni. Se 

cunosc și astăzi urmele teme: 
liilor de case și pivnițe, 

Siliştea-Vechie, Joc, pe coasta 

văii Muşchioasa, de pe moşia 

Miclăușeni, com. Corlăteni, pl. 

Coșula, jud. Dorohoiii, unde se 

găsesc resturi ce probează ur: 

mele unui sat. 

satului ” Orofteana - Suţu, com. 

Orofteana, pl. Herţa, jud. Do- 
" rohoiă, unde se cunosc urmele 

locuințelor şi a bisericei. Tra- 

dițiunea spune că aici ar fi fost 
un tîrguşor mic, care s'ar fi nimi- 

cit în războiul cel mare avut de 
Stefan-Bogdan-Vodă cu Turcii. 

Siliștea-Vechie, Joc, pe moşia 

Miculinţi, com. Coţuşca, plasa 
Prutul-d.-j., jud. Dorohoiiă, unde 

-se văd puține urme ale unei 

biserici, ce se pare a fi fost de 

zid, și care se zice că s'a dis- 

trus de Tatari odată cu satul 

ce a existat aci. 

Siliştea-Verghia sai Verbia, 

- loc, jud. Dorohoiii, pl. Coşula, pe 

coasta și şesul din dreapta rîu- 

lui Jijia, la hotarul despre Di- 

măcheni și Corlăteni, pe moșia 
Văculeşti, Aici a fost din ve- 

chime un sat mare, numit Ver- 

ghia saă Verbia, ce s'a nimicit 

“ cu totul în urma războaelor ce 

"au avut loc pe această. locali- 
" tate şi anume: - 

La 1561, în timpul Domniei 

lui Alexandru Lăpușneanu, s'a 

"ridicat contrai Eraclide Des- 
potul, care intrînd fără veste în 

“îl ajunse. pe Jijia, 

A i . 

in farina. 

Silişteni, com.   
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Moldova, cu oaste Leșască, se 

lovi cu Lăpușneanu la locul 
“Verbia” pe Jijia, şi învingind 
Despot, luă Domnia. (eLetopi- 
seţe, tom. I, pag. 211). 

La 1597, Irimia-Vodă, fiind 
alungat de Mihaiii-Viteazul, care 
cuprinsese toate țările Romine, 

la un sat 

anume Verbia, unde: urmînd 

războiii cumplit, Mihaiii învinse. 

O movilă stă ridicată încă peste 
trupurile morţilor. (oetopisei 
tom. I, pag. 255). 

De întîimplările istorice, re- 

zultă evident existența satului; 

el se pare a fi existat chiar și 
„mai în urmă după aceste două 

războae, după cum rezultă din- 
"tun document istoric publicat 

în «Ateneul Romîn» și care arată 

că: «Domnul Stefan Tomșa a 
adunat sfatul 'Țărei la 1623, 
pentru răpirea făcută de Hat: 
manul-Balica, a satului. Verbia 

de la mănăstirea. Suceviţa din 

- Bucovina, pe care moșie a stă- 

pinit-o mănăstirea pănă la anul 

1600 cind a fost răpită de Hat- 
man». 

In urmă de la această dată . 
prin alte întimplări necunoscute 

se pare că s'a desființat satul, 
iar moșia s'a întrupat cu totul 

„în moșia Văculești, ne mai păs- 

trînd numirea vechie de cît lo- 
calitatea aceasta, numită. Siliș- 

tea-Verghia, pe care a existat 
..satul. 

Siliştei (Valea-), va/e, jud. Muş- 
cel, pl. Argeşelul, com. Voroveni. 

Se zice că pe această vale a 
fost în vechime satul Voroveni 

și că s'a desființat în urma unui 

hrisov Domnesc, dat pe timpul 

„cînd: Domnia era în Tîrgovişte. 

rur., pl. Ocolul: 
d.-s., jud. Mehedinți, la 19 kil. 

de orașul Turnul-Severin, situată 
pe o pantă de deal.
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E formată din satul cu același 

nume. 

Are o populaţie de 700 lo- 

cuitori; 156 case; o biserică, cu 

un preot şi 2 cîntăreți; o cîr- 
ciumă. 

Locuitorii posedă: 30 pluguri, 

56 care cu boi, 2 căruţe cu cai; 
40 stupi; 400 vite mari cornute, 

3 cai, 400 oi și 300 rimători. 

Prin com. trece şoseaua Tur- 

nul - Severin — Pietrele - Roșii— 
Govodarva. 

Budgetul com. e la venituri 

de 1328 lei, iar la cheltueli, de 

1316 lei, 

Siliştioara, cor. rur., în Sudul pl. 
Balta-Oltul-d.-j., jud: Romanați, 

formată dintun singur sat, si- 

tuat lingă Dunăre, pe șoseaua 

Corabia-Măgurele, la 4 kil. spre 

E. de Corabia și la 38 kil. de 

Caracal. Dunărea are aci 1500 

m. lățime. şi o adincime de 

32— 383 m. în timpul apelor 

mijlocii. Altitudinea terenului 

. asupra - nivelului Mărei este 
de 53 m. E 

Are o populaţie de 495 lo- 

cuitori; o școală; o biserică, cu 

hramul Şf. Nicolae (1863), de- 
servită de un preot și 2 cîntăreți. 

In istoria Țărei este însemnată, 

fiind-că pe aci a trecut Dunărea 
armata romînă în ajutorul Ru- 

şilor la Plevna. Un pod de vase 

S'a construit peste Dunăre și 

M. $. Regele trecu în revistă 

la capul podului batalioanele 

romîne ce mergeaii la luptă. 

Siliştioara, zusu/ă, în Dunăre, în 

dreptul satului cu acelaşi nume, 

jud. Romanați. . 

Siliştioara, zichet de graniţă, 

pe Dunăre, lingă satul Selişti- 
oara, jud. Romanați. 

Silniştea, șes, în jud. Constanţa, pl. 
Hirşova, pe teritoriul com. rur,.   

“Topalul, coprins între Dunăre, la 

V., Valea-Alvăneşti la N., Dealul- 

Olacului, la E. şi Valea-Ola- 

cului la S. Este acoperit în cea 

mai mare parte cu pietriș şi este 

strabătut de drumul comunal 
Boazgic-Topalul. Este situat în 

partea de S.-V. a plășei și cea 

de V. a com.,la 3 kil. spre S. 
de cătunul Topalul și la 1! 

kil., la N. de ruinele Cala-Chioi. 

Silvestru, zic/hrez de graniță, pe 

Dunăre, în dreptul com. Ianca, 

jud. Romanați. 

Simbotinul, căzu de reședință 

al com. Cartiul, pl. Vulcan, jud. 

Gorj, la N.-E. comunei, pe partea 

dreaptă a riului Jiul.” 

Are o suprafață de 376 hect., 
cu o populație de 94 familii, 

saii 404 suflete, 

Are 1 biserică de zid, cu 1 

preot și 1 cîntărcţ. 

Locuitorii posedă: 16 pluguri, 

35 care cu boi, 2 căruţe cu cai; 

275 vite mari cornute, 15 cai, 

433 oi, 163 capre şi 366 rimă- 

tori, SI 

Este udat de apa Simbotinul. 

Comunicaţia în cătun se face 

pe șoseaua comunală, care îl 

pune în legătură la N, cu Porceni, 

iar la S.,cu căt, săi de reşedinţă. 

Simianul. Vezi Şimianul. 

Simila, iasă, în partea de N.a 

jud. Tutova. E udată în toată 

lungimea sa de la N. spre S,., 
de piriul Simila, ce curge prin 

partea de V. a «i. 

Se mărginește la N. cu jud. 
Vasluiii, de care se desparte prin 

hotarele artificiale ale moșiilor li- 

mitrofe; la S.-V., cu pl. Tutova, 

de care se desparte asemenea 

prin hotare artificiale; la S.E,, 

cu pl. Tirgul, de care se desparte 

parte prin riul Birlad, parte prin 

hotare artificiale și cu județul   

Fălciu, de care se desparte ase- 

menea prin hotare artificiale. 

Pămintul plășei este parte 

deluros și parte șes. 

Este udată în partea de S.-E. 

de riul Birladul, care o desparte 
întru cît-va de pl. Tirgul. Birladul 

primeşte în această pl.pe dreapta 

piraiele: Bilavoiul, Buga, Horoeta 

şi Simila, încărcată pe stinga cu 

Bogdana adausă cu Bogdaniţa 

şi pe dreapta pe Minzăţelul. Toate 

" acestea piraie își ai sorgintea 

în cuprinsul acestei plăși, udind-o 

şi -deschizind văi frumoase și 

fertile şi formînd tot odată o 

mulţime de iazuri, din care se 

scoate o cantitate însemnată de 

pește. | 

Cultura cerealelor și creșterea 

vitelor sunt ocupaţiunile princi- 

pale ale .locuitorilor. Cultura 
viei- ocupă o suprafaţă de 593,25 

hect., din care 30 hect. nelu- 

crătoare și livezile cu pruni, o 

suprafaţă de 222,50 hect. 

Se lucrează în vr'o 2 centruri 

rotăria și lemnăria; se face într'o 

localitate mangalul; are 2 mori 

cu vapori. 

Comerciul se face de 158 per- 

soane, 

Este străbătută de 3 drumuri 

nai principale :soseaua națională 

Birlad-Vasluiă, ce merge pe malul 

drept a riului Birlad, pănă aproa- 

„pe de extremitatea de N.-E. a 
județului, de unde apoi trece pe 

malul sting al acestui rii; șo- 

seaua vecinală Birlad-Bogdana, 

ce începe din soseaua naţională 

(com. Simila) și merge spre N., 

la marginea județului și trecînd 

prin com. Băcani, Rădăești, Bog- 

dănița și Bogdan; linia ferată 

Birlad-Vasluiă, ce vine din pl. 

Tirgul şi ducela Vaslui. Această 

din urmă linie, atinge numai pe 

o mică distanţă această plasă. 

E acum unită cu pl. Tirgului. 
Singură pl. Simila, are 15 

com. rur. și ŞI sate,cu o popu-
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laţie de 13628 locuitori; 33 bi- 
serici, din care 4 aă fost schi- 
turi; 1 spital rural cu 48 paturi. 
In pl. Tirgul-Simila sunt 33 
şcoli primare mixte şi 1 școală 
de cătun. 

Simila, va/e şi piriă, ce curge 

prin partea de V. a plășei Si. 

mila, jud, Tutova. Izvorește din 

"com. Florești, curge de la N. 
spre S$. şi se varsă în dreapta 
rîului Birladul, la satul Gura- 

Simila, după ce a udat terito- 
riile com. Floreşti, Minzaţi, Ibă- 

neşști, Băcani şi Gura-Simila. Pri- 

mește pe dreapta piriul Minză- 
țelul, iar pe stînga pirîul Bog- 
dana, încărcat de piriul Bogdă- 
nița. Pe la. 1475, se numea 

Smila. 

Simileasca (Iorguleasca), com. 
rur., în jud. Buzăi, pl. Sărata, 

situată pe malul drept al rîului 

Buzăul, la 2 kil. de oraşul Bu- 

zăă. . 

E formată din cătunele: Băn- 

ceasca, Odaia-Banului, Simileas- 

ca și Spătarul, cu o populaţie 
de 1700 locuitori. 

Are o școală în căt. Băn- 

ceasca, frecuentată de 32 elevi: 

şi o eleve; o biserică, în căt. 

Simileasca, cu hramul Sf. Treime, 

deservită de 1 preot și 1 cîn- 

tăreţ; 9 circiumi; 10 mori de 

apă; 1 piuă; 2 fabrici, unde se 

transformă în petroleii păcura 
ce se extrage de la Cuculeşti; 

2 fabrici de postav; 1 însem- 

“nată fabrică de fâină, şi altele 2 

mai mici. Comerciul se face cu 

orașul Buzăii. 

Vite: 281 boi, 194 vaci, 86 

viței, 93 cai, 82 iepe, 52 mînji, 
2300 oi, 6 capre, 5 asini și 211 

porci. ” 

Are o suprafaţă de 4445 hect., 

din care 1586 hect. arabile, 263 

hect, pădure, 428 hect. fineață, 

751 hect, izlaz şi 417  hect,   
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zmircuri, prund, gropi de că- 

rămidării, drumuri și vatra sa- 

telor. Proprietăţi mai însemnate 

sunt: Negreasca, Simileasca, Va- 
tra-Episcopiei (a statului), Băn- 

ceasca, Simileasca, Protopopeas- 
„ca, Chirculeasca, Spătarul [, Spă- 

tarul II, Spătarul III și Tres- 

tianca (particulare). Terenul e 

şes, p'alocurea băltos, din care 

“cauză e întrebuințat pentru gră- 
dini de zarzavat. 

Căi de comunicaţie are mai 

multe şosele, care pleacă din 

oraș și trec prin teritoriul săi, 
pe care îl ocolesc aproape de 
toate părţile. ” 

Teritoriul com. fiind mare 

parte proprietatea Episcopiei, 

Episcopii așezau aci atit pe Ți- 

gani robi, cit și ludele ce li se 

dedeaii prin diferite chrisoave 

domnești, care aii pus fonda- 
mentul com. Satul. Bănceasca 

și-a luat naștere în urma stabi- 

lirei aci a tirgului Drăgaicei, 
Odaia - Banului şi Spătarul se 

menţionează în "mai multe acte 

de la începutul secolului trecut. 
Are de vizitat localitatea Ciu- 
maţi. . 

Simileasca (Ilorguleasca), că- 
tun, al com. Simileasca, jud. 
Buzăă, cu 720 locuitori și 167 

case; are subdiviziile: Cliserul, 

" Simileasca Banul, Cărămidăria şi 

Uzsari. 

Similișoara, saz, în jud. Tutova, 

pl. Simila, com. Bogdana, la S-E, 

“de satul Bogdana. Are o po- 

pulaţie de 62 locuitori. Aici se 

face în fie-care an un iarmaroc, 

la 6 August, cînd este tot-odată 

şi hramul bisericei din acea 

"comună, 

Similişoara, sc, în satul cu 

același nume, jud. Tutova. 

Simineşti, sat, în partea de N.   

SIMINICEA-BALȘ 

:;a com. Vetrișoaia, pl. Prutul, 

jud. Fălcii, așezat pe platoul 

din șesul Prutului, formînd un 

trup cu satul Vetrișoaia, des- 

părţit printr'un mic șanț. 

Are o suprafaţă de 1795 hect., 
cu o populație de 87 familii, 
saii 388 suflete. 

Are o şcoală, înființată în 1878, 
frecuentată de 40 elevi; o bi- 

“serică vechie, deservită de 1 

preot şi 2 dascăli. 

Din moşie, d-l C. State po- 
sedă 1795 hect..pămînt, iar d-l 

Pavel Popov, 600 hect, 

Simineşti, șes, se întinde în par- 
tea de N.-E. a com. Vetrișoaia, 

pl. Prutul, între girla Pruteţul 
şi riul Prutul, pe 'o suprafață 
de 635 hect.; este bogat în fi- 

neţe şi locuri cu pășune. Pe în- 

tinderea acestui șes sunt 2 bălți: 
Paladea, Balta-Mare, formate din 

vărsarea Prutului, unite prin Gîr- 
la-Butucilor şi despărțite una 

de alta printr'un grind, iar în 

timpul inundaţiilor se împreună 
şi apoi se scurge în Prutul, prin 
Girla-lui-Filip. Ambele bălți sunt 
bogate în pescării. Intre bălți 
şi riul Prutul se întind două 

lunci de lozii: Bărdănoasa și | 

Şaitanele. In dreptul acestor 

lunci, Prutul formează un cot 

numit 'Cotul-Moarei. 

Siminicea-Balş, saţ, în partea 
de N. a com. Salcia, jud. Bo- 

toșani, în dreapta Siretului. Are 

o suprafață de 1143 hect., cu 

_o populație de 286 familii, sai 
1402 suflete; o școală mixtă, 
frecuentată (1899—900) de. 47 

băeți și 0 fete; o biserică, de- 

servită de 1 preot și 2 cîntă- 

reţi; 3 cîrciumi, 

Locuitorii sunt Ruşi romani- 

zați şi se ocupă cu lucrarea pă- 

mîntului, 

Locuitorii posedă: 320 .vite 

mari cornute, 52 cai, 432 oi, 

-
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și 117 porci; 54 stupi cu al- 
bine, 

Siminicea - Miclescu, sa, în 

dreapta Siretului și în partea de 
V. a com. Călinești, pl. Siretul, 
jud. Botoșani. Formează un sin- 
gur trup cu satul Siminicea-Balș 

din com. Salcea. Are o supra- 
faţă de 279 hect., cu o popu- 
laţie de 151 familii sai 609 su- 
flete, locuind în 141 case. 

Are o biserică cu 1 preot și 
2 cîntăreţi; 2 cîrciumi, 

Vite: 181 boi și vaci, 29 cai, 
129 oi și 142 porci. Locuitorii 
aii 19 stupi cu albine, 

Siminoca, da//ă, în jud. și pl. 
Tulcea, pe teritoriul com. rurale 
Satul-Noii şi anume pe acela al 
cătunului săii de reședință ; este 
situat în partea de N. a plășii 
și cea de S. a com.; e format 
de brațul Chilia, în una din re- 
vărsările sale anterioare; acum 

e cu totul izolată și înconjurată 
"numai cu stuf; are o formă drept: 
unghiulară, o întindere de 140 
hect. și conține puţin pește. 

Simion (Muntele -) Danciul, 
Tojan și Lapoşul, pădure, în 

întindere de 700 hect., pe teri- 
toriul com. Paltinul, pl. Vrancea, 
jud. Putna, aparţinînd locuito- 
rilor din com. Paltinul și celor 
din căt. sale: Voloșcani, Ghebari 
şi Prahuda. 

Simioneșşti, sat, în jud. Roman 
pl. Moldova, com. Cordunul, 
spre N. de satul Cordunul și la 
1764 m. de el, pe malul sting 

al riului Moldova. | 

Are o populație de 438 lo- 
cuitori. | 

Locuitorii posedă: 231 vite 

mari cornute. 

Este legat cu orașul Roman 
prin șosea. Se numea mai îna- 
inte și Izvorul,   
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Simțiaşul, pune, în jud. Neamţu, 
în grupa Cicul-Tarcăul. Are o 

înălțime de 1372 m. E situat în 

susul piriului Brateșul, .. 

Simul, sai Panait- Simul, câ. 

Zuu, pe malul drept al riului Si- 

retul, în jud. Brăila, com. Cotul- 

Lung, la 5 kil. spre V. de satul 
Cotul-Lung. 

Are o populaţie de 4 familii, 
saii 16 suflete. 

Vite: 100 vite mari cornute, 

30 cai şi 20 porci, 

Sinaia, com. 4râ., jud. Prahova, 

plaiul Peleşul, la 45921 latitu- 
dine N. și 23,014 longitudine E, 

situată pe valea riului Prahova, 

la 66 kil. de Ploeșşti, capitala 

jud. Aci e reședința plaiului Pe- 
leșul. 

In timpurile vechi, Sinaia a- 

parținea de com. Podul-Neagului, 

ce se întindea de la Predeal 

pănă la Posada. La 1864, căt. 

Posada și Podul-Neagului s'au 

alipit la Comarnic și la 1874, 

cătunele rămase, după dorința 
M. Ş. Regelui, aii luat numirea 

de Sinaia, avind primăria la Buș- 

teni. 

La 1884, cătunele: Predeal, 
Azuga, Bușteni şi Poiana-Ţapu- 

lui s'aă deslipit de Sinaia, for- 

mind o com. nouă, sub numele 

de Predealul, rămînînd alipite la 

Sinaia numai Izvorul şi Furnica, 

Prin legea din 1880, Sinaia 

a fost declarată com. urbană. 

Documentele vechi spun că 

în;vechime aceste locuri eraii 
acoperite cu păduri seculare. 

Spătarul Mihaii Cantacuzino, 

fondatorul  mănăstirei Sinaia, 

spune, într'un document, că îna- 
inte de fondarea mănăstirei Si- 

naia, pe aci era pustie și numai 

păduri se afla acolo. Deci, îna- 

inte de 1690 aceste locuri eraii 

nepopulate. 

Primii locuitori ai Sinaiei, aii   
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„ fost niște scutelnici întrebuințați 
“pentru paza mănăstirei şi culti- 

varea moșiilor mănăstirești. 

Constantin Brincoveanu este 

cel dintiiă, care prin hrisovul 

săi din 9 Martie 1701, a scu- 

tit 40 pușcași; apoi Nicolae Ma- 

vrocordat (1711) adaogă I0 fa- 

milii de scutelnici, Grigore Ghica 

(1735), încă 30 şi Mihaiăi Șuţu 

(1783), încă 24 scutelnici. 

Acești scutelnici aă fost prima 

populaţie stabilă prin aceste ţi- 

nuturi; deci prima populaţie sta- 

bilă îşi are începutul o dată cu 

fondarea mănăstirei Sinaia. 

Scutirile acordate de Const. 

Brincoveanu pușcașilor mănăs- 

tirei Sinaia erait următoarele : de 

birul mărunt. de ţară, de miere 

şi de ceară, de găleată şi de 

fin, de sacharele (rechisiţii), de 

care de oaste, de birul oştiei 

şi al lefilor, de birul untului, de 

rinduiala vacilor și a oilor, de 

plata chanului şi a sultanului, 
de haraciii, de lipsa haraciului, 

de velichii-seama, de seama a 

doua și a treia (pentru echili- 

brarea budgetelor), de cheltuiala 

visteriei, de rînduiala și satara- 

lele care se pun pe seliște, de 

podvoade (care de transport mi- 

litare), de mertice (pentru am- 
ploiații turcești), de conace și 

de cai de olac (serviciul poștal) 
şi de alte de toate dăjdiile și 

rînduelile, ori cîte ar mai eși 

pe an în ţară de la visteria dom- 

nească, nimic val și bîntuială să 

n'aibă, : 

Așișderea şi de oerit ale lor 

drepte bucate pănă la 1000 şi 

de dijmărit, stupi 300, rimători 

400 să fie iertați, nici o dată 

de nimenea biîntuiţi sai trași să 
nu fie. 

Locuitorii s'a înmulțit din 

zi în zi prin numeroasele mări- 

tişuri cu ciobanii, cari după că- 

sătorie se stabileaii aci. 

Populația com. Sinaia s'a în-
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mulțit în jumătatea a doua' a 
secolului al XIX-lea, mai ales 

de la 1880, de cînd Sinaia. a 

devenit reședința de vară a Ma- 

jestății Sale Regelui Carol I, care 
„a construit aci, la spatele :mă- 

năstirei Sinaia, într'o luncă, în 
- formă de amfiteatru, înconjurată 

de stinci cu virfuri pleșuve și 
„de brazi seculari, mărețul cas- 

tel Peleșul, la poalele muntelui 
. Piatra-Arsă. 

Situaţiunea prosperă în care 

se găseşte azi valea Prahovei 

„se datorește numai M. S. Re- 

gelui, Carol, care, la lulie 1871, 

împreună cu iubita noastră Su- 
„ verană, vizitind mănăstirea Si- 

naia şi văzind frumusețea cu 

care natura. a înzestrat aceste 

locuri pitorești, aii hotărit a face 

din Sinaia, reședința domnească 
de vară. 

Comuna Sinaia are două căt.: 
Izvorul și Furnica. 

Are o populație de ş25 fa- 
milii, sai 2210 loc. (1900); o 

școală mixtă, frecuentată (1899— 

900) de 103 copii; mănăstirea 
Sinaia, restaurată, așezată pe 

deal, într'o frumoasă poziţie ; un 

parc frumos; un stabiliment de 

„ hidroterapie ; hoteluri frumoase ; 

o stație a dr. de fier Ploești- 
Frontieră; 2 biurouri telegrafice- 

poștale, farmacii, etc, 

Vite : 63 cai, 108 boi, 87 vaci, 

27 viței, 157 oi şi 118 porci. 

Locuitorii căt. Izvorul s'aii îm- 

proprietărit la anul 1864, parte 

pe moșia d-nei Zoe Brincoveanu, 
parte pe moșia Eforiei Spitalelor 

civile; cei din căt, Furnica s'a 

împroprictărit la 1880 după le- 

gea din acel an, la poalele mun- 
telui Furnica, proprietatea Efo- 

riei Spitalelor civile; iar cei din 

centrul 'orașului aii locuri cum- 

părate de la Eforie, în baza le- 

gilor de la anul 1872 și 1880. 

Comerciul în com. se exercită 

de 34 cîrciumari, hangii și bă-   
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- cani. In timpul verii, diferite ho- 

teluri și restaurante stai la dis- 

poziția vizitatorilor, 

Cine a cunoscut. aceste loca- 

lități mai înainte, nu .se poate 
îndestul mira, că intr'un înterval 

atit de scurt în locul puţinelor 
case țărănești, ce semănai cu 

colibele pustnicilor, se găsesc 

- azi construcțiuni. moderne pu- 

blice și private și mulțime. de 
vile şi de case în stil țărănesc 

frumoase. 
Linia ferată, construită pe ma- 

lurile ' Prahovei, unește centrul 

Țării cu punctul Predeal, trecă- 

toare în Transilvania. Şoseaua 

- națională Ploești-Predeal, ce vine 
„despre Comarnic, străbate acest 

oraș. O altă șosea vine din com. 

Moreni la -Sinaia, legîndu-se cu 

șoseaua națională Ploeşti - Pre- 
deal. 

Locuri însemnate în com. sunt: 
spre N.-V. de mănăstire, la 

2 kil,, localitatea numită sfinta 

„Ana, unde odată se zice că ar 

fi fost o vechie bisericuţă, ce 

servea de casă de rugăciune pri- 

milor eremiți ai munţilor Bucegi. 

Aci, la sfinta Ana, este o stîncă 

înaltă, unde se duc vizitatorii 

„din Sinaia, în care scop s'a con- 

struit o frumoasă șosea pănă 
acolo. 

Sinaia e coprinsă la N.-V. de 

şirul munţilor: Omul, Caraima- 

nul, Jepii, Piatra-Arsă, Furnica, 

Virful-cu-Dor, Păduchiosul, iar 

în partea de S.-E,, de virfuriie: 

Cumpătul, Gagul şi Găguţul, Pis- 

" cul-Ciinelui, Colţii-lui-Babeș și 

Șețul, Se 

“Com. Sinaia e udată, afară de 

riul Prahova, de girla . Peleșul, 

formată din izvorul Peleșul și 

Peleșelul şi mărită cu izvorul 

sfinta Ana și pîriul Valea-Rea. 

Stabilimente industriale sunt 

în Sinaia: 

1, Fabrica de cherestea,  în- 

 fiinţată la anul 1879 de d-nii   
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Popovici şi Costinescu. La anul 
"1888, d-l Costinescu a montat-o 

cu mașini perfecționate, produ- 

cînd anual pănă la 15000m. c. 
lemnărie de brad și molift, pen- 

tru construcțiuni și timplărie. 

2. Fabrica de var hidraulic, 

tot a d-lui Costinescu. : 

3. Fabrica de cuie de fier, 

care a început să funcționeze 
la Ianuarie 1892 și produce a- 

nual o cantitate de un milion 

și jumătate kgr. cuie de sîrmă 

și ocupă 45 lucrători romîni și 

germani. ! 

V. Peleșul (Castelul). 

Sinaia (Amarul), cătun, al com. 

Amarul, jud. Buzăă, cu 200 

locuitori şi 49 case. 

Sinaia, mănăstire, jud. Prahova, 

zidită la 1695 de Marele Spă- 
tar Mihaiii Cantacuzino, fiul pos- 

telnicului Constantin, numită de 

Dositeii  Patriarchul  Erusali- 

mului și mănăstirea Buceagul. 
Numirea de Sinaia a dat'o 

mănăstirei, spătarul Cantacu- 
zino, după cum se vede din 

actul de fondaţiune: Am zidit 

din temelie și am înălțat un 

schitişor, numindu-se Sinaia, : 

după asemănarea  Sinăiei cei 
mari și după cum arată și Pa: 

- triarchul  "Țarigradului Gavriil 

(1702), «.... pe care Sinaia ai 

numito bine-făcind, îndemnîn- 

du-se de multă dragoste și cu- 

cernice ce avea către sfintul şi - 

de Dumnezei umblatul muntele 
- Sinai», 

Sub numirea de mănăstirea 

Sinaia înţelegem ' cetatea cu bi- 

serica și chiliile vechi. 

ată inscripţiunea ce se gă- 

sesce săpată în piatră, d'asupra 

arcadei din năuntru: | 

«Zugrăvitu-s'a această sfintă biserică, 

în zilele Domnului Ion Alex. Constantin 

Moruzi Voevod, fiind Mitropolit Dosi- 

teii, şi sa săvirșit prin toată osteneala
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şi cheltuiala părintelul egumenuluY Da: 

maschin, 17952. 

Nu este referitoare la zidirea 
mănăstirei, ci numai la unele 

reparaţiuni, făcute de Egume- 

nul Damaschin, căci inscripțiu- 

nea săpată în piatră și pusă la 

frontispiciul bisericei mari e ur- 

„ mătoarea: ” 

La cursul anilor de la Mintuitorul 

nostru Ilristos, 1695, S'aii “zidit sfinta 

mănăstire Sinaia, de fericitul întru po. 

menire ctitorul Mihail Cantacuzino, ma- 

rele Spătar, întru cinstea Adormire! Prea 

Sfintei de Dumnezeii Născătoare; iar la 

leatul 1848 s'a ma! adăogat la această 

sfintă biserică, în zilele Prea Luminatu- 

lut nostru Domn Grigore Dimitrie Li- 

bescu Voevod, cu blagoslovenia Prea 
sfinţitului Archiepiscop şi Mitropolit al 
Ţărei, D. D. Neofit, cu cheltuiala casei 

şi din afiorosirile fericiţilor ctitori, în 
numele Prea. Sfinte! 'Treim! și în cinstea 

Adormirei Prea Sf. Născătoare pe Dum- 
nezeii, s'a început zidirea acestef bisericY 
de roşu în stăriția Prea Cuviosului Losaf 
Arhimandrit, întru care sus numitul ati 
şi răposat în Domnul și s'aii desăvirşit 

prin stăruința, osîrdia şi osteneala Prea 
Cuvioșiei sale Părinteluf Paisie Arhiman- 

dritul acestut sfint lăcaş... 1846. 

Biserica cea nouă s'a început 
la 1843 de starițul Iosaf, și s'a 
terminat în 1846, de stariţul Pai- 
sic. Acum de curînd s'a restaurat. 

Mănăstirea Sinaia a fost una 
dintre cele mai bogate din Țară. 
Pe lingă averile lăsate de fon- 
dator, mănăstirea mai poseda 
moșiile : Groșani (Buzău), Chi- 
zeşti şi Matiţa, Cîmpina și Du- 
deşti, Valea-Rea, Piatra-Arsă și 
altele. 

Ea era scutită de toate dă- 
rile către stat, avea dreptul de 
zeciuială, precum și o mulțime 
de scutelnici, pentru paza mă- 
năstirei și cultivarea moșiilor ei. 

Cu privire la fondarea mă- 
năstirei Sinaia, călugării de la 
mănăstire povestesc următoa- 
rele: 

__ Ingrijitorul bisericei sf. Nico. 
lae, după Malomăţ, avea obice-   
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iul în privigherile sale de mic- 

zul nopţei, d'a- eşi pe culmea 
dealului, unde se află astăzi 

mănăstirea Sinaia. In noaptea 

de sf. Matria-Mare, acest călu- 

găr, după săvirșirea rugăciuni. 

lor, fiind obosit, a adormit, 

Deșteptindu-se la auzul unor 

„_cîntări armonioase, vede în jo- 
sul dealului, pe o poeniţă, lu- 

mină mai ca ziua, și două cete 

de tineri îmbrăcați în alb, cu 

lumiînări aprinse, ce străluciaii 

ca razele soarelui, şi-i aude cin- 

tînd troparul Adormirei, iar după 

terminarea, cîntărilor s'a pus 

iară-şi întunericul nopței. 

Despre cele văzute, îngriji- 
torul bisericei Malomăţului dădu 
știre la Mitropolie. 

Spătarul Mihaiii Cantacuzino, 

auzind şi el de această vedenie, 

şi dorind a-și împlini făgăduiala' 
dată, pe cind persecutat de 
Turci, se afla în muntele Si- 
naiei celei mari, a început clă- 

direa mănăstirei, înzestrind-o cu 

multe moșii și bunuri, 

Mănăstirea Sinaia se întreține 
de Eforia Spitalelor civile din 
Bucureşti. 

Printrun hrisov din 1775, 
Iulie 2, mănăstirea Sinaia era 
în drept să ia de la Ocna SIă- 
nicului, care ocnă era pe moșia 

ctitorului mănăstirei Sinaia, Mi- 

haii Cantacuzino, biv vel spă- 
tar, pe tot anul cite 100 lei, 

și diferite taxe de la tîrgul Ur. 
lați. 

Sinaia, szmpîre vechile ce se da 

satului Bălţeşti, din com. Po- 

deni-Vechi, pl. Podgoria, jud. 
Prahova. 

Sinaia, statie de dr-d-f., jud. 

Prahova, pl. Peleșul, com. Sinaia, 

pe linia Ploeşti-Predeal, pusă 
în circulație la ro Iunie 1870. 
Se află între staţiile Valea- 

Largă (5,7 kil.) şi Buşteni (7,6 
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Ril.). Inălțimea d'asupra nivelu- 

lui Mărei, de 796,35. Venitul 

acestei stații pe anul 1896 a 

fost de 298565 lei, șş bani. 

Sinaia, moșie, în județul Buzău, 

com, Amarul, cătunul Sinaia, 

proprietatea Eforiei Spitalelor 

Civile din București, pendinte 
de schitul Sinaia. Are o supra- 

față de 450 hect., din care 340 

arabile, 30 fineaţă, 20 izlaz, res- 

tul sterp. 

Sinăuți, sa, jud. Dorohoii, pl. 

Berhometele, com. Tureatca, cu 

trei numiri de moșie: Sinăuți, 

Grigorcea și Buhăești, cu o po- 

pulație de 114 familii sai 456 

suflete, 
Are o biserică de lemn, cu 

hramul Sf. Gheorghe, deservită 

de un cîntăreț și un pălămar, 

făcută de locuitori în 1820. 

Proprietatea moșiei este a d-lui 

Rosete Solescu, și anume par- 

tea numită Grigorcea, în supra- 

faţă de 230 hect., 58 arii, cîmp 

şi 143 hect., 22 arii, pădure; iar 

partea Buhăești,a Epitropiei Spi- 

talului Sf. Spiridon din. Iaşi, în 

suprafață de 114 hect., şSarii, 

cimp și 10 hect. și 3 arii pă- 

dure. Locuitorii împroprietăriți 

ai 300 hect., 76 arii, pămînt, 

Pe hotarul moșiei curge pi- 

riul Molniţa. 

Drumurile principale sunt: a- 

cel de la Mihăileni, prin Tureat- 

ca la Herţa, și acel ducător la 
Mamorniţa. . 

Moșia se hotărește cu Tureat- 

ca, Bucovina, Tirgul- Mihăileni 

şi Dersca, 

Sineşti, com. rur., în jud, Olt, pl. 

Mijlocul, situată pe gîrla Plapeca 

şi piriul Osica, la confluența lui 

cu Papcea la 27 kil. de ca 
pitala județului și la 4 kil. de 

de reședința plășii. Mai înainte 

sa mai numit și Sinești-Gura-
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Osicei; Pănă la 1802, a format 
o comună cu Valea-Merilor. Se 
compune din 3 cătune: Sinești, 
Osica şi Găgiuleşti, cu o popu- 
laţie de 510 locuitori. 

Mai toţi locuitorii sunt moș- 
neni. Ei posedă: 60 cai și tepe, 
216 boi, 245 vaci, 900 oi, 140 
capre, 258 porci. 

Teritoriul com. se întinde pe 

o suprafață de peste 1000 hect., 
din care peste 200 hect. sunt 
acoperite cu păduri și 5 hect, 
livezi de pruni. 
„Are 3 biserici, deservite de 3 

preoți și 2 cintăreți; o școală. 
„ Comerciul se face de 2 cîrciu- 
mari şi un hangiii. 

„Veniturile şi cheltuelile com. 

- seridică la suma de 2450 lei. 

O șosea vecinală leagă com. 
la V. cu Valea-Merilor, şi la S. 

cu Ursoaia. . 

Girla Plapcea, și pîriul Osica 
udă teritoriul com, de la E. la 
V. și paralel cu ele se ridică două 
dealuri: Gura-Cireșului și Pie- 

trişul, cum și Pădurile-Călugă- 
rești, situate la E. şi N.-E. 

La S., în marginea' comunei 

se vede Brazda -lui - Novac. Se 
limitează la V, cu Valea-Merilor, 
la E..cu Buzești şi la S. cu 
Ursoaia. 

Sineşti, com. rur., în partea de 
S. a pl. Cîrligătura, jud. Iaşi, 

situată pe dealuri și văi. Este 

formată din satele: Sineşti, O- 

soiul, Catirgaci şi Stornești, pe 

o întindere de cam de 6780 

„hect., din care 3581 pădure, cu 
o populație de 410 familii, sati 
1935 suflete. 

Locuitorii, pe lingă lucrarea 

pămîntului și creșterea vitelor, 

se mai ocupă cu tăierea lem- 

nelor din pădurile statului și 

transportul lor în tirgurile: Po- 
dul-Iloaei, Tirgul-Frumos şi o- 
rașul Iași, 

Intreaga com. e pe proprie- 
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tatea statului. Are 2 biserici, 

deservite de 1 preot, 1 cîntă- 

reț și 3 eclesiarhi; o şcoală și 
o moară de aburi, 

Budgetul com. e la venituri 
de 10612 lei și 8 bani și la chel- 
tueli de 10126 lei și 20 bani. 

Vite: 1735 vite mari cornute, 
136 cai, 2203 oi şi 567 rimători. 

Sineşti, cop. zur. jud. Vilcea, pl.! 
Olteţul-d.-s., compusă din 4 că- 
tune: Popești, Ciuchiţi, Gănești 
și Mahalaua-Vechie. Este situată 
pe riul Olteţul, la rr kil.de re- 
şedinţa plășii. 

Are o populaţie de 894 lo- 
cuitori şi 255 case; 5 biserici, 

Locuitorii se ocupă cu agri- 
cultură, Ei posedă: 25 cai, 100 
boi, 120 vaci, 100 capre și 200 oi. 

Pe rîul Olteţul, în raionul co- 
munci, sunt 2 mori de măcinat, 

Locuitorii sunt moșneni; 11 
S'aii împroprietărit la 1864 cu 
35 hect. pămînt, pe moșiile pro- 
prietarilor locali. 

Comuna se întinde pe o su- 
prafață de 2315 hect., cu pă- 
duri, izlazuri și locuri sterpe. 

Prin comună trece șoseaua ju. 
deţeană, numită Olteţele, ce o 
leagă la vale cu Tereuja și la deal 
cu Slăvești, 

Veniturile comunei se urcă 
la 1700 lei şi cheltuelile, la 1059 
lei anual, 

E brăzdată de dealurile : Zgu- 
bea, ce o desparte de comuna 

„ Zgubea, spre E., și Dealul-Mue. 
rei, ce servă de hotar al acestei 

comune, spre V., despre jud. 
Gorj. ! 

Sineşti, saz, cu 149 suflete, jud. 

Argeș, pl. Oltul, făcînd parte 

din com. rur. Măcăi. Are o bi- 
serică, cu hramul Sf-ţi Voevozi, 

cu un preot şi un cîntăreţ, 

Sineşti, sat și reședința com. cu 
același nume, în centrul com. Si-   
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nești, pl. Cîrligătura, jud. Iași, 

situat pe podișul dealului Sinești, 

ce se prelungeşte din Dealul- 

Mare. Are o populaţie de 210 
familii sai 1000 suflete; o bise- 

rică, zidită la 1820 de Mitro- 

politul Veniamin, cu 1 preot, 1 

cîntăreț și 2 eclesiarci ; o școală, 

înființată în 1839. 

Vite: 886 vite mari cornute, 

7O cai, 1260 oi, și 313 rimă- 

tori. 

Sineşti, saz, pendinte de com. cu 
același nume, pl. Mijlocul, jud. 

Olt, situat la S. de căt. Osica, 

pe lunca gîrlei Plapcea, și aproape 

de gura piriului Osica. E reşe- 
dința comunei. Are o populaţie 

de 200 .locuitori, din cari 30 

sunt împroprietăriți după legea 

rurală, pe proprietatea statului 
numită Călugăreasca, pendinte 

de schitul Greci. 
Locuitori posedă: 76 boi, 53 

vaci, 20 cai, 300 oi, 60 capre, 

$o porci. 

Are o biserică, zidită la anul 

1852, de ctitorii Maria Postel- 

nicu (Sinescu), Marin Ciuciu și 

Tache Ciuciu şi azi deservită 

de un preot. 

Sineşti, fostă mănăstire, lîngă satul 

cu același numire, com. Cătru- 

nești, pl. Mostiştea, jud. Ilfov. 

Astă-zi este redusă la biserică 

de mir, 

Sineşti, spzoșe şi pădure, a statului, 

pendinte de biserica Sf. Gheor- 
ghe-Noi din București, jud. Ilfov, 

arendată (1883—93) cu 20100 

lei anual, împreună cu moșia 

Chiroiul. 

Sineşti-Noi, saţ, făcînd parte 
din com. rur. Cătrunești-Mii- 

neasca, pl. Mostiştea, jud. Ilfov. 

Se întinde pe o suprafață de 
116 hect., cu o populaţie de 171 

locuitori. Proprietatea e a lo: 

DO
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cuitorilor însurăței. Se cultivă 

tot terenul. 

Numărul vitelor mari e de 

121 și al celor mici, de 178, 

S'a înfiinţat la anul 1879 și 

este situat pe valea Mostiștea, 

Sineşti-Vechi, saz, făcînd parte 
din com. rur. Cătruneşti-Mii. 

neasca, pl. Mostiștea, jud. Ilfov. 

Se întinde pe o suprafață de 

1249 hect., cu o populaţie de 64 

locuitori. Statul are 1202 hect. 

şi locuitorii, 47 hect, 

„Este situat pe valea Mostiş- 

tea. 

Are o biserică, cu hramul 

Adormirea, deservită de 1 preot 

și 1 cîntăreţ, și 1 heleșteii. Co- 

merciul se face de 1 hangiii. 

Numărul vitelor mari e de 

SI şi al celor mici, de 28. 

Singureni, con. rur., jud. Vlașca, 

pl. Cilniștea, situată pe partea 

stingă a apei Neajlovul, în sus 

de Cringuri, la 27 kil. de Bu- 

curești, la 37 kil. de Giurgiii, și 

la 14 kil. de Ghimpați, reședința 

plășei. 

Proprietatea d-nei L. Canta- 

cuzino (Păduroaia). 

Are o populaţie de 1004 su- 

flete ; o biserică, cu hramul Sf-ţii 

Impărați, cu un preot și 2 cîn- 

tăreți; o școală mixtă, frecuentată 

(1599—900) de 44 băeţi și 3 

fete. 

Budgetul com. e la venituri 

de 4823 lei şi la cheltueli, de 
3752 lei. 

236 locuitori s'aii împroprie- 

tărit la 1864, cu 708 hect. 

Suprafața moșiei este de 3600 

hect., cu o pădure în suprafață 

de 750 hect.; o moară; un pod 

pe apa Neajlovului. 

Locuitorii posedă : 245 boi și 
vaci, 10 bivoli, 72 cai, 745 oi 

și 327 rimători, 

Mulţi din locuitorii comunei 

aii vii cu embatic pe proprie-   
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tatea Carada. Copăceni care este 

in hotar cu această moșie. 

Are o șosea care duce la 

Crîngaşi şi alta la Dărăști. 

Singureni, tru de moşie, nelo- 

cuit, în jud. Vlașca, pl. Cîlniş- 

tea; com. Răsuceni, proprietatea 

d-lor general Al. Zefcari şi G. 

Filipescu, avind o suprafață de 

2051 hect, Pe el sunt văile: 

Dandara, Singureni şi Răsmi- 

rești care dai în valea Brezoiul, 

care face limita despre Drăgă- 

nești. 

Sinica, zădure, de 230 hect., pe 

proprietatea Baciul a fraţilor 

Olănescu, pendinte de com. Ble- 
jești, jud. Vlașca. 

Sinoe (Lacul-Albastru), Za/ză 
însemnată, în jud. Constanţa, 

pl. Constanţa, şi jud. Tulcea, pl. 

Babadag și Istrul. Este una din 

cele 5 bălți care compun masa 

de apă cea mai însemnată din 

Dobrogea (cu Razemul, Goloviţa, 

Zmeica și Babadag). Este des- 

părțită de balta Zimnicea prin 

insula Curt-Bei (insula Lupilor), 

iar cu Marea-Neagră comunică 

prin canalul numit Portiţa. Are 

o întindere de peste 400 kil. 

p. (40.000 hect.) şi o adincime 

medie de 1o—12 m. Pe malul 

V,, se află aşezate comunele Ca- 

ra-Nasuf, Casap-Chioi (jud. Tul- 

cea), Cara-Harman (jud. Cons- 

tanța). Pe o limbă de pămint 
ce intră întrinsa şi aparține 

com. Cara-Harman se află rui- 

nele vechei şi înfloritoarei co- 

lonii grece milesiare Istropolis, 

care şi-a luat numele de la fap- 

tul că una din gurile Istrului 

se vărsa în Mare lingă dinsa, 

Lacul Sinoe s'a format de Mare. 

Sarea ce conţine, precum şi a 

lacului Diumgi, este proprieta- 

tea statului, tot așa şi pescări- 

tul. Conţine pește mult, de di-   

SINTEȘTI 

ferite specii: chefal, nisetru, ce- 

gă, etc. O parte din el este 

acoperit cu stuf. 

Sinoe, gîrlă, a cărei lăţime trece 

peste 1. kil., jud. Tulcea, pl. Is- 

trului, pe teritoriul com. rur. 

Casap-Chioi, situată în partea 

de E. a plășei şi a com.; este 

un braț, lung de 4 kil., prin 

care marele lac Sinoe comunică 

cu întinsul iezer Razelmul şi al 

cărui cap de comunicaţie se află 

chiar lingă Portița ; este presă- 

rat cu mici insulețe, care în 

timpul verei, secind apa, se u- 

nesc între ele; brațul e măr- 

ginit de o parte şi de alta cu 

stuf; adincimea variază între 

4—38 m.; printr'insul îi vine a- 
cului apa din Mare, cu peștii ei. 

Sinoe (Braţul:), gîr/ă, prin care 
lacul Sinoe comunică cu balta 
Zmeica, jud. Tulcea, situată în 

partea de E. a plășei Istrul şi 
a com. rur. Casap-Chioi; are 1 

kil. de lungime și 8o—100 m. 

lăţime şi 3,6 m. adîncime; prin 

el este și vad care servește 

de legătură între pămîntul ferm 

şi insula Curt-Bei, pe care le 

desparte. 

Sinteşti, saz, făcînd parte din 
com. rur. Creţești-Sintești, pl. 

" Sabarul, jud. Ilfov, situat la N. 
de Creţeşti, pe malul sting al 

riului Sabarul. 

Cătunul Sintești era împărțit 
în '3 trupuri: Sintești-Bălăcea- 

nului, Sintești-lui-Vasca și Sin- 

tești-Păhărnicesei. 

Se întinde pe o suprafaţă de 

1894 hect., cu o populaţie de 

996 locuitori. 
Statul, Moştenitorii Costaforu, 

Otetelișanu, Al. Triandafi, T. 

Eliade şi C. Marinescu, ai 1476 
hect. şi locuitorii, 418 hect. 

Aci este o mare fabrică de 

rahat.
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Are o biserică, cu hramul 

Adormirea, zidită la 18283 de 

Logofătul Bălăceanu, deservită 

de 1 preot și 1 cîntăreț; o 
şcoală mixtă, frecuenlată de 12 

elevi și eleve, 

Comerciul se face de 5 cir. 

ciumari, 

Numărul vitelor mari e de 

608 și al celor mici, de 762, 

Sinteşti, sat, în jud. Ialomiţa, pl. 

Cimpului, făcînd parte din com. 
Borănești. Este situat pe luncă, 

la 2 kil. de riul Ialomiţa și la 

1 kil. spre V. de satul Boră- 
nești, pe o mică vale, formată 

de coasta riului Ialomița și des- 
chisă spre N. 

Are o populaţie de 60 familii 
şi o biserică. 

Locuitorii posedă: 260 boi, 

20 cai, 600 oi, 10 capre, 10 bi- 

voli şi 160 porci, 

Sinteşti, stație de dr-d.f., jud.. 

Ilfov, pl. Sabarul, com. Creţești- 

Sintești, pe linia București-Giur- 

giii, pusă în circulaţie la 1 Noem- 

brie 1869. Se află între staţiile 

Jilava (4,1 kil.) şi Vidra (4,8 kil.). 

Inălțimea d'asupra nivelului Mă- 
rii, de 60%,60, 

Sioava, dea, jud. Dolj, pl. Jiul- 
d.-s., com. Filiași, înalt de a- 

proape 600 m., acoperit pe coasta 

de S$. cu vii şi pe coasta de 
N. cu pădure. 

Sipeni, sa, în com. Țuţcani, pl. 

Horincea, jud, Covurluiii, așe- 

zat pe muchia dealului de E. 
a văiei "Țuţcanilor, şila 3/2 kil, 

spre I£.-S. de reședința comunei. 

Are o populație de 607 locui- 
tori; o biserică și o şcoală. 

Sipeni e un frumos și ve- 
chiă sat răzăşesc, 

Sira-luiuc, pzovilă, artificială, în 

jud. Constanţa, pl. Mangalia, pe   
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teritoriul comunei urbane Man- 

galia, pe drumul comuna! Man: 

galia-Ascilar, situată în partea 
S-E. a plăşei și de V. a co- 

munei, la 412 kil. mai spre N.- 
V. de Mangalia şi la 3 kil. 

spre S. de satul Ascilar. Are 
63 de m. înălțime, dominind 

portul Mangalia, satul Ascilar, 

valea Mangalia, precum și dru- 

mul comunal și șoseaua jude- 

ţeană Mangalia-Ascilar. 

Siran-Culac-Bair, Zza/, în jud. 

Constanţa, pl. Silistra-Nouă, co- 

muna Para-Chioi, căt. Calagi; se 

desface din dealul Capusioi-Bair; 

se întinde spre S., avind o di- 

recțiune generală pe la NV. 

spre S.-E., și brăzdind partea 
de S. a plășei și cea de V. a 
comunii; lasă spre E. prelun- 

girea numită dealul Macmora- 

Bair ; se întindeprintre văile Cara- 

Ceair la V. şi. Ghiuvenli-Ceair 

la E.; pe muchea sa merge și 
hotarui spre Bulgaria; se pre- 
lungeşte la S$. cu dealul Cara- 

Peretlic-Artasi; are 170 m. înăl- 

țime şi e acoperit cu tuferișuri 

şi finețe. 

Siretul, z/asă, în jud. Botoșani, 

numită ast-fel de la rîul Siretul, 

care o străbate dealungul, de la 

N.-V. la S.E. E situată în par- 

tea de V. a judeţului Botoșani 
şi se întinde pe văile Siretului 

şi Sucevei şi dealurile ce măr- 

ginesc Siretul de ambele părți. 
Se mărginește la N. cu jud. 

Dorohoi; la E, cu pl. Tirgul 

și pl. Coșula; la S$., cu jud, 

Suceava și la V., cu Bucovina, 

de care se desparte prin rîul 
Suceava. 

Se compune din 11 comune: 

1. Bucecea, formată din tîrgul 

Bucecea, spre Nord. 

2. Burdujeni- Tîrg, formată 
din tirgul Burdujeni, în partea 

de N.-V.   
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3. Burdujeni-Sat, formată din 
satele: Burdujeni-Sat, Fetești, 

Mereni, Plopeni, Prilipca, şi Ti- 

săuți, în parte de N.-V. 

4. Brehueşti, formată din sa- 
tele: Brehuești, Bursuceni, Co- 

rocăești, Hancea, Hrișcani, Hu- 

țani, Mindreşti și Vlădeni, în 
centrul plășei. 

"5. Călinești, format din sa- 
tele: Bucecea, Călinești, Grigo- 
rești și Siminica-Miclescu, în par- 

tea de N. 

6. Corni, formată din satele: 

Corni și Sarafineşti, în partea 

de E, 

7. Dumbrăveni, formată din 

satele: Dumbrăveni, -Sălăgeni, 

Văratic și Verești, în partea de 

S.-V. 

8. Fintinele, formată din sa: 

tele: Bălușeni (Stamatele), Bă- 
nești, Fintinele, Joldeşti, Roş- 

cani și Slobozia (Bustiucul), în 
partea de S.-E. a plășei. 

9. Poiana-Luugă, formată din 
satele: Chișcovata, Poiana-Lun- 

gă, Icuşeni, Protopopeni, Satul- 

Noii, Vorona-Carale şi Vorona: 

Theodor, în partea de S-E. 
10. Salcia, formată din sa- 

tele: Salcia. și Siminicea-Balș, 
în partea de V. 

11, Zudora, formată din sa- 

tele: Tudora și Vorona-Mare, 

în partea de S-E, 

Pămîntul este nisipos pe văile 

Siretul și Suceava și argilo-ni- 
sipos saii argilo-calcaros în re- 

giunea dealurilor. 

Teritoriul plăşei e străbătut 

de la N.-V. spre S.-E. de două 
şire de dealuri: una, şi a dea- 

lurilor dintre Siret și Suceava, 

care sunt ultimile ramificațiuni 

ale dealurilor Bucovinei, dintre 

Prut şi Siret, şi a doua, șira 

dealurilor din stinga Siretului, 

Dealurile cele mai însemnate 

sunt: în stînga Siretului: Bucecea- 

Călinești și Călinești-Cucoreni, în 

com. Călinești; Baisa, Cociorvei,
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Dumbrăvei, Hrilcarilor, Lupăriei 

şi Petroaia, în com. Brehueşti; 

Cornișul şi Sarafinești, în com. 

Corni ; Chișcovata, Dealul-Mare, 

Iumăria-Bahnoaia, Mesteacănu- 

lui, Protopopeni, Poeni, Rugu- 
lui și Dealul-Viei, în com. Po- 

iana-Lungă; Bolohanul, Dealul- 

Mare, Dealul-Vorona, Pleșa și 

Turbata, în com. "Tudora; în 

dreapta Siretului: dealul Gri- 

gorești, în com. Călinești; Dum- 

brăveni, în com. Dumbrăveni 

şi Deleni, în com. Fintinele. 

Văile cele mai însemnate 

sunt: Valea Siretului, în partea 

de Est a plășei și Valea Suce- 

vei, care mărginește pl. la V.; 
ambele văi sunt întinse, pro- 

ductive în finețe și imașe și 

ocupate cu o deasi populaţie. 

Ape: Siretul în partea de E. a 

plășei, udă com. Călinești, Dum- 

brăveni,  Brehuești, Fîntînele 

Corni, Poiana-Lungă și Tudora 

şi curgind prin mijlocul Mol- 
dovei, se varsă în Dunăre a- 

proape de Galaţi. 

Siretul primeşte piraiele : Vil- 

celele, Fetești cu piriul Porcul 

și Pietrosul în com. Călinești, 

piriul Păi în comuna Salcia. 

Girla-lui-Boghian, cu Piriul-Rem- 

nicelor, Girla-Merii și Apele- 

Iazului, Văduleţul, apoi girla 

Șopota cu Piriul-Cișmelei, girla 

Burdun, care toate se varsă în 

Siret prin girla Boghian; girla 

Șopota, în stinga. 
In stînga Siretului; Sireţelul, 

în com. Călinești; Piriul-Bahnei 

cu Olarul, Piriul-Popei, Timofti 

și Piriul-Huţani, în com. Bre- 

huești; Glodinoasa, Buţulucul 

cu Topliţa, prin iaz, Piriul-Poe- 

nei, prin iazul Poenei şi Clopo- 

țelul, apoi prin iazul Afiiței, 

prin Lacul-Voronci, în Vorona: 

Mare, Muscalul, Soroca, Icuşeni, 

Chișcovata, prin iazul Pancul și 

pirîul Pancul în lacul Voronei; 

Vorona și Turbata în com. Tu-   

"dora; Suceava, izvorind din mun- 
ţii Bucovinei, curge prin partea 

de V, a plășei formînd hotarul 

plășei şi a județului și Țărei des- 

pre V. și udă teritoriul com. Bur- 

dujeni, Salcea și Dumbrăveni. Si- 

retul primește piriul satului Bur- 

dujeni și Plopeni, în com. Sa- 

tul-Burdujeni; Erche, în com. 

Salcia; Girla-Romineștilor, cu 

piraiele Sălăgenilor și Piriul-Ve- 

reștilor, în com. Dumbrăveni. 

Sunt 9 iazuri și 37 bălți pe 

şesurile Siretului și Sucevei. 

Suprafaţa plășei e de 59571 

hect., cu o populaţie de 33526 

locuitori. 

Teritoriul plășei e ocupat cu 

cereale, finețe și imașuri, iar 

parte cu păduri, mai cu seamă 

partea din stînga Siretului. 

Locuitorii posedă: 11257 boi 

şi vaci, 2051 cai, 12000 oi, 4348 

porci; 3135 stupi cu albine. 

In plasă sunt: 4 mori de a- 

buri şi 28 de apă, 1 fabrică de 

săpun, 1 de pălării, 3 dubălării 

și mai multe olării (Poiana-Lun- 

gă), 60 cariere de piatră și prunt 

pentru șosele, între care una 

de var la Burdujeni, 2 fabrici 

de spirt (velniţa), una la Dum- 
brăveni și cea-laltă la Corni. 

Comerciul se face cu cereale, 

vite și diferite producte lo- 

cale. 

Pieţele de.. desfacere sunt Bur- 

dujeni şi Bucecea. La Burdujeni 

este trecătoare în Bucovina. 

Plasa Siretul este înzestrată de 

următoarele căt de comunicaţie : 
Căi ferate: linia principală 

care vine pe dreapta Siretului 

Paşcani-lţcani, trecînd prin Ve- 
rești și linia secundară Verești- 

Bucecea-l.eorda-Botoşani. 

Șosele: calea națională Doro- 

hoiă- Bucecea - Botoșani şi Bu- 

cecea- Huţani- Dumbrăveni, de 

unde pleacă o ramură la Bur- 

dujeni, și alta la Fintinele-Roș- 

cani; șoseaua judeţiană Botoșani-   

Poiana-Lungă-Liteni-Fălticeni și 

mai multe șosele comunale. 

Pe Siret se mai poate trans- 

porta marfă pe plute. 

Plasa Siretul se compune din 

II com., formate din 41 sate şi 

2 tirguşoare. | 

Are 36 biserici, deservite de 

32 preoţi și 48 cîntăreţi; 26 şcoli 

mixte, frecuentate (18599—900) 

"de 1079 copii. 

Siretul, 2/asă, jud. Covurlui, a 

cărci numire vine de la riul Siret, 

- ce formează în mare parte fron- 

tiera de V. a județului Covur- 

luiii. Areo suprafață de 102716 

hect.; 10 comune, între care 

orașul Galaţi şi 33 sate, cu o 

populaţie de 16379 familii, sai 
75122 suflete. Reședința plășii 

e la Tirgul-Pechea. 
_ Comunele rurale şi satele sunt: 

1. Braniștea, cu căt.: Braniş- 

tea, Lazova, Şerbești-Vechi și 

Traian. 
2. Cuca, cu căt.: Cotros, Cu- 

ca, Mavromol, Oasele, Plevna și 

Zlobozia-Ventura. 
3. Fălești, cu căt.: Bărboși, 

Filești (Calica), Movileni, Satul- 

Costi, Șendreni sai Sărdarul și 

Smărdanul. 

4. Independenţa, cu căt.: Brai- 
na, Independenţa și Vasile Ale- 
xandri. 

5. Afinjina, 

6. Piscul, cu căt.: Piscul şi 

Vameșul (Odaia-Popii). 

7. Slobozia- Conachi, cu căt.: 

Cuza-Vodă și Slobozia-Conachi. 

$. Pechea, cu tirgul și satul 

Pechea și 

9. Tuluceşti, cu căt.: Cişmele, 

Costachi-Negri, Fintinele (Sul- 
tanul), Odaia-lut-Manalachi, Slo- 

bozia-Movilei, Tuluceşti și Vi- 

nători (Vezi Covurluiul, judeţ). 

Siretul, riz, ce izvorește din Bu- 
covina, pe culmea Cimirnci, din 

muntele Lungul, mai spre S. de
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satul Bursucheii. Cursul săă mai 

întiiă e torențial, printre culmea 

Rahovei și a Cimirnei, spre N., 

pănă la satul Berhomet; după 

ce aci face un arc de cerc, cu 

concavitatea spre N,, curge mai 

lin spre N.-E., pe un şes larg 

de aproape 17 kil., pănă la văr- 

sarea Mihordei, apoi apucă spre 
„S.-V., pănă lasatul Cîndești, unde 

intră în România, la 3 kil. spre 

S.-E. de acest sat; apoi, luînd 

direcțiunea generală dela N. spre 

S.-E., pănă la confluența sa 
cu Buzăul, se îndreaptă spre E., 

pănă la vărsarea sa în Dunăre, 

la 3 kil. spre S$. de orașul Galaţi. 

Siretul, îndată ce părăsește 
teritoriul Bucovinei, atinge fron- 

tiera N.-V.a Rominici, la stilpul 

kilometric No. 68, situat la N, 

satului Verpole, de unde începe 

a forma frontiera. în cursul săii 

spre S.:E., pănă la stilpul No. 

69, pe o distanță aproape de 

8 kil. In acest parcurs Siretul 

face o mulţime de cotituri. 

De la stilpul de frontieră No. 

69, Siretul părăsește frontiera 

"Țărei — care îa direcţiunea spre 

N.-V., pe albia piriului Mohniţa 

— și întrînd pe teritoriul Ro- 

miniei, străbate jud. Dorohoiii, 

curgind în direcțiunea S.-E. pănă 

la S.-E, satului Hîndeşti, unde 

părăsește teritoriul jud. Dorohoiii 

pentru a trece pe acela'al jud. 

Botoșani. În acest parcurs, Si- 
retul lasă să se despartă din- 

tr'însul un braț considerat mai 

mult ca un canal şi care stră- 

bate partea de N. a satului 

Bahna, și un alt crac mai mare, 

ce se desparte din dreptul sa- 

tului Șerbăneşti, urmărind în 

deaproape malul sting al Sire- 

tului, pănă la E. satului Hin- 

țești; acest crac ia numirea de 

girla Sireţelul; iar ambele sale 

capete par a fi mălite și nu co- 

munică cu Siretul de cît cînd 

apele sunt mari,   

297 

De la S..E. satului Hinţeşti şi 

cam la 1600 m. cleparte de acest 
sat, Siretul trece pe teritoriul 

jud. Botoșani, și, după un par- 

curs de 4800 m., ajunge la po- 
dul de fier al liniei ferate Paş- 

cani-Botoșani; de la acest pod, 

şi după un parcurs de 6800 m., 
Siretul este străbătut de şoseaua 

Dumbrăveni- Vlădeni şi Dumbră- 

veni-Bucegea, a cărei trecere se 

face prin vad. De aci Siretul 

continuă a merge în aceiași 
direcție, spre S.-E,, și, după un 

parcurs de 48 kil., ajunge în 

dreptul localităței numită Ver. 

cicani; din acest punct, Siretul 
formează hotar de judeţ intre 
Suceava și Botoşani, pe o dis- 

tanță de 2500 m., pănă la con- 

fluența lui cu riul Suceava. In 

acest parcurs, Siretul formează 
ca și mai înainte o mulţime de 

coturi destul de întortochiate, 

şi, pe un șes larg dela 3-4kil.; 

de la confluenţa sa cu Suceava, 

şi după un parcurs de 1100m,, 

Siretul este străbătut de şo- 

seaua Fălticeni-Botoșani, a cărei 

„trecere se face pe pod de vase. 

De la acest pod și după un 

parcurs de 1 kil., Siretul este 
străbătut iarăși de hotarul de 

jud. Suceava-Botoșani, de unde 

după o scurgere de 200 m, 

formează chiar hotarul între 

aceste două județe, pe o lun- 

gime de 14 kil., în care par- 

curs, hotarul părăseşte Siretul 

pentru a înconjura coturile : 

Șeapte-Lei, cotul Știrbăţ şi alte 

două din dreptul satului Poiana- 

Răftivanului; toate aceste co- 

turi sunt pe malul stîng al rîului. 
De la SE. satului Poiana- 

Răftivanului și cam la 1400 m. 

de acest sat, Siretul trece pe 

teritoriul jud. Suceava, urmă- 
rit fiind în de aproape de linia 

ferată Paşcani-Cernăuţi (Buco- 

vina); și după un parcurs de 
44 kil. și 600 m,, ajunge la podul   
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liaiei ferate Pașcani-lași ; iar la 

80 m. la vale de acest pod, 

cursul săi trece pe sub un alt 

pod de lemn, ce ține de soseaua 

judeţeană de la Neamţu-Pașcani 

spre Blăjești-Ruginoasa. 

De la acest pod, Siretul ur- 

mează aceeași direcțiune spre 

SE. și, după un parcurs de 

20 kil. şi 200 m,., ajunge la E. 
satului Cosmești, unde pără- 

sește teritoriul jud. Suceava, tre- 
cînd pe acela al jud. Roman. 

Apoi, după un parcurs de 28 

lil., 800 m., ajunge la podul 

peste care trece șoseaua naţio- 

nală Roman-lași; de aci, diri- 

gindu-se puțin mai spre $., după 
un parcurs de 29 kil., 200 m,, 

ajunge la podul satului Luiţea, 
peste care trece șoseaua Ro- 

man-Oancea prin satul Bira, şi. 

în urmă, după un parcurs de 

7 kil., Soo m. la vale, ajunge 
la podul de lemn din dreptul 

satului Stirpul, peste care trece 

şoseaua judeţeană Roman-Piatra, 

De la acest pod, Siretul îşi 

schimbă direcțiunea mai spre 

S.-V. şi, după un parcurs de 
4 kil., 800 m., ajunge la con- 

fluenţa sa cu rîul Moldova ; de 

aci şesul se îngustă ajungînd 

pănă la 1 kil., iar Siretul, după 

o scurgere de 3 kil., 600 m, 

ajunge la podul umblător al șo- 

selei Roman-Brătești, de unde, 

după un parcurs de 7 kil., 400 
m., ajunge la podul umblător 

ce ţine de șoseaua comunală care 

vine de la orașul Roman și duce 

spre S., la satele Recea și Icu- 

sești-d.-s. ; —apoi, continuindu-și 

cursulspre S.-V., Siretul face mai 

multe coturi foarte curioase. și, 

după un parcurs de 20 kil., ajun- 

ge la satul Onişcani, situat pe 
malul drept; de aci își schim- 

bi direcția spre E. și apoi direct 

spre S$., şi, după o curgere de 
16 kil., 200 m,, ajunge la 1 kil. 

800 m. la V. satului Bradul,



SIRETUL (RiU) 398 SIRETUL (RÎU) 
  

pendinte de com. Negri, jud. 

Roman, unde atinge hotarul ju- 

deţelor Roman-Bacăii. 

De la V. satului Bradul, Si- 

retul continue curgerea sa spre 

S., formînd însuși acest hotar 

pe o distanță de ş kil., 4q0o m,, 
pănă la satul Bogdana (Bacăi), 

situat pe dreapta; aci părăsește 

hotarul și teritoriul jud. Roman, 

intrind pe acela al Bacăului, ur- 

mînd aceeași direcțiune spre S. 
şi, după un parcurs de 24 kil., 

600 m., ajunge la podul de lemn 

situat la S. satului Costei și 

peste care trece șoseaua jude- 

țeană Bacăiă, spre E., la Buho- 

ciul; la trecerea sa pe teritoriul 

jud. Bacău, șesul se îngustează 

pănă la 1 kil., apoi se lărgeşte 

succesiv spre S., ajungind iarăși 

la 4 kil. în dreptul satului Său. 

cești. 

De la podul şoselei județene 

Bacăti-Buhociul, Siretul continuă 

a merge în aceeaşi direcţiune 

S.E. și, după un parcurs de 46 

kil., 200 m. ajunge la S.-V, sa- 

tului Dieneţul, pendinte de com. 

Pănceşti; aci riul atinge col- 

țul hotarului de judeţul Bacăii- 

Putna. 
De aci, Siretul, continuindu-şi 

direcţiunea spre S.-E., formează 

însuși hotarul între aceste două 

județe, pe o distanţă de 2 kil., 

600 m., pănă în dreptul satului 

Marvila din jud. Tecuciii; din 
acest punct, hotarul dintre ju- 

deţele Bacăi şi Tecuciii ia di- 

recțiunea spre N.-E., iar acela 

al județelor Tecuciii și Putna, 

urmează albia iului pe o dis- 

tanță de 60 kil., 400 m., pănă 

la S. satului Pădureni din Putna; 

aci, hotarul de jud. părăsește 

albia. riului luînd direcţiunea pe 

vechia albie a Siretului numită 

Siretul-Vechii. In tot parcursul 

„cit Siretul formează hotar între 

Putna şi Lecuciiă, el se desparte 

în mai multe brațe, dind naș-   

tere la o mulțime de insule a- 

coperite de nisip. 

De la S. satului Pădureni, 

unde Siretul încetează de a mai 

fi hotar între jud. Putna și Te- 

cuciii, rîul continuă acceași di- 

recție, și, după o scurgere de 

9 kil., 400 m., ajunge la podul 

de fer peste care trece linia fe- 

rată Mărăşești-Tecuciii ; tot aci, 

Siretul primește vechia albie 

numită Siretul-Vechiti ; de la po- 

dul liniei ferate, spre S., Siretul 

începe iarăși a fi hotar între 

Putna și Tecuciă, pănă la S. 

satului Tudor-Vladimirescu, din 

jud. Tecuciă, pe o distanță de 

56 kil., 200 m.; de aci, acest 

hotar părăseşte albia riului, pe 

o distanță de 2 kil., 200 m, 

apucind spre $., pe viroaga nu- 

mită girla Birlăzelul şi după ce 

a ocolit pădurea Vadul-Prisaca, 

se îndreaptă spre N., pentru a 

intra iarăși în albia rîului, pe 

care o urmează încă o distanță 

de 6 kil., 600 m., pănă la 1 kil, 

800 m. la N. de satul Corbul 

din jud. R.Sărat; din acest 

punct, pornește spre V., pe girla 

"Țigancei, hotarul dintre Putna 

și R.Sărat, iar acela dintre Te- 

cuciă şi R.-Sărat, urmează pe 

albia Siretului pănă la satul 

Corbul, pe o distanță de 3 kil,, 

400 m, De la satul Corbul, ho- 

tarul Tecuciii-Covurluiii porneș- 

te spre N., iar acela al judeţelor 

Covurluii-R.-Sărat continuă a 

merge pe albia riului, pe o dis- 

tanță de 9 kil., Soo m., pănă la 

confluenţa cu rîul Buzăul; de la 

această confluență pleacă spre 
V., pe apa Buzăului, hotarul 

dintre R.-Sărat și Brăila, iar pe 

Siret, acela al jud. Brăila și 

Covurluiii, pe o distanţă de 13 
kil., 600 m., pănă la imbucătura 

sa cu Dunărea. 

In acest curs riul Siretul tra- 

versează Moldova, în direcțiune 

de la N.V. la S.-E., împărţind-o   

aproape în două părţi egale, 

şi dă naștere unei văi din cele 

mai frumoase și mai populate 

a 'Țărei-Rominești. 

Localitățile ce udă. — Siretul 

în cursul săi udă teritoriul 
județelor Dorohoiii, Botoșani, 

Suceava, Bacăi, Putna, Tecucii, 

R„Sărat, Brăila și Covurluiii; 

iar ' localităţile populate ce se 

găsesc dealungul acestui ră 

mai însemnate sunt: 

În jud. Dorohoiii : pe dreapta: 
satele Verpoli, pendinte de com. 

Grămești, Bălinești, Lunca, Ma- 

'ghera, Vatra, Șerbănești și Hin- 

țești; iar pe stinga: Virful-Cîm- 

pului. 

În jud, Botoșani, pe dreapta: 

„Bursuceni, Bălușeni, Fintinelele, 

Slobozia și Roșcani); iar pe stinga: 

Huţani, Joldeşti și Corni. 

„În Suceava, pe dreapta: Poia- 

na-Răctivanului, Dolhasca (punct 

de juncţiune al liniei ferate Dol- 

hasca-Fălticeni), Gulea (schit), 

Ungureni de Gulea, Heciul, Diu- 

diul, Lunca, Pașcani, Vatra, Stol- 

niceni, Petrişul (Lunca) şi Cos- 

mești; pe stinga : Hirtoapele și 

Satul-Noi, 

În jud. Roman, pe dreapta: 

Mogoșeşti, 'Luncași, Mahalaua: 

Văleni din comuna Hălăucești, 

Răchiteni, Agiudeni, Tămăşeni, 

Luţca, Cotul-Vameşului, Hirlești, 

Șerbăneşti, Onișcani, Satul-lui- 

Doni, Boanţul, Cornești și Cotul. 

Grosului ; pe stînga: Volintireşti, 

Cuza-Vodă, Scheea, Butea, Ro- 

tunda, Burieneşti, Stirpul pen- 

dinte de comuna Carol, Sagna, 

Gădinţi, Cotul-lui-Balan, Recea, 

Goroveiul, Icusești, Spiridonești, 

Drăgești şi Bradul. 

În jud. Bacăti, pe dreapta: 

Șerbești, Bogdanul, Peletuci-d.-s., 

Peletuci-d.-j., Spineni, Săucești, 

Costa, Holtul, Radomireşti-d.-s., 

Radomirești-d.-j., Fundul şi Gal- 

benul; pe stinga: Măglul, Cotul- 

lui-lurascu, Prăjești, Moldoveni,
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Satul-Noii, Buhociul-Mare, Buho- |. 

ciul-Mic, Coteni, Racova, Ta. 

mași, Petrișul, Fîntîneanul, Gio- 

şeni, Răcătăul și Dieneţul. 
În jud. Putna, pe dreapta: 

Bereşti, Șişcani, Adjudul-Vechiiă, 

Burcioaia, Domnești, Pufeşti, 

Ciorani, Călimăneşti, Pădureni, 

Mărășești, : Străjescul,. Ciușlea, 

Răduleşti, ' Mircești-Vechi, Bili- 

ești, Sasul, Suraia, Dumbrăviţa 

(Butuceni)-Vadul-Roșca, Călieni, 

Nănești, Costieni, Nămăloasa- 

Tirg, Nămăloasa-Sat și Blehani. 
„Zn jud. Tecuci : Mănila, Ro- 

goaza, Homocea, Ploscuţeni, Ar- 

geaua-Mică, lonăşeşti-din-Vale, 

Cosmești, Coni, Cosmești-Vechi, 

Băltăreţul, Satul-Noi, Furceni,- 

Movileni-d:-s.,Movileni-d.-j.,Con- 

drea, Salcia, Liești, Păuseșli, 

Șerbăneşti, Lungociul şi Fun- 

deni. 

În jud. R.Sărat, pe dreapta: 
satul Corbul. 

În jud. Brăila, Vameșul Şer- 
bănescu, Cotul-Lung, Cotul-Mi- 

halei și Vădeni, | 

În jud. Covurluiii, Şendreni, 

Barboși și Movileni. 

Afluenţi.— Siretul este cel mai 

însemnat rii al Rominiei, atît 

prin întindere, cit şi prin volumul 

de apă ce duce cu sine, cu 

toate că o parte o perde pănă 

la, confluenţa sa cu Trotușul, din 

„cauza solului care este permea- 
bil. 

Basinul Siretului este cel mai 

important după Tisa, dintre 

basinurile masivului oriental al 

Carpaţilor, pentru că el ocupă, 

împreună cu afluenții săi, aproape 

întreaga regiune a Moldovei și 

a Bucovinei. 

. Principalele basinuri ce des- 

cind în basinul acestui riii 
sunt: Basinul Sucevei, al Mol- 

dovei, al Bistriţei, al. Trotu- 
şului, al Putnei, al R.-Sărat și 

al Buzăului, pe dreapta ; și în fine, 

basinul 'Birladului, pe stînga și   
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care este situat în zona dealu- 
rilor dintre Siret și Prut. 

- Afluenții Siretului mai prin- 
cipali sunt: 

În jud. Suceava, pe dreapta: 
piraiele Mihova, Siretul-Mic, Su- 

ceava, a cărui confluență o are 

la satul Roșcani, Șomuzul, la. 

Dolhasca, iar pe stînga: Ză- 
voiul-Siretului, între Lespezi şi 
Hirtoapele, piriul Stolniceni la 
Satul-Noiă. 

În jud. Romau, pe dreapta: 
pîraiele Draga, Luţca, rîul Mol- 

dova, Valea-Neagră, a cărei în- 

tilnire cu Siretul este la N. 
satului Hirlești; iar pe stinga: 

. pîraiele- Țiganca, Piriul-Moarei, 
> 

Stircea, Albuia, la satul Rotunda, 

Piriul-Vulpășeștilor, sai Sagna, 

Piriul-Velniţei, Brăteascu, Cio- 

lacul, Corhana, Glodeni, la N. 

de satul Drăgești, Creţoaia și 

Sasa. 

În jud. Bacăii, pe dreapta: 

riul Bistriţa, a cărui confluență 

cu Siretul o are la 2 ki]. la S. 

de satul Fundul, Piriul-Liuzilor, 

- Valea-Mare, Cleja, Valea-Rea, 

pîriul Răcăciuni; iar pe stinga: 
piriul Răcătăul, Pirtul-Moarei, la 

N. de Satul-Noii, Soci, Valea- 

Mare și Pogleţul. 

“Zu jud, Putna: riul Trotușul, a 

cărui confluență cu Siretul o are 

între satele: Burcioaia și Dom- 

nești, pîraiele Drăgușani, Orbeni, 

Valea-Seacă, Piriul-Cîmpului, la 

satul Pădureni, Șușița-Seacă, la 
Mărășești, Girla-Morilor, la Stră- 

. jești, Putna-Seacă, la satul Ciuş- 

lea, riul Putna, în dreptul sa- 

tului Lungociul din jud. Tecuciă; 

riul Rimnicul-Sărat, a cărui în- 

tilnire cu Siretul o are în fața 

satului Fundeni din jud. Tecucii, 

apoi riul Birladul, la satul Că- 

lieni, Piriul-Ţigancei, ce formează 

o parte de hotar între Putna 

şi R„Sărat și, în cele din urmă, 

riul Buzăul, la satul Voinești. 

- Afară de aceste, Siretul mai   
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primeşte în sînul săii o mulțime 
de alte mici vilcele, ce coboară 

din dealurile din dreapta și 

stînga sa. 

Natura şesului. — Rîul Sire- 
tul, aproape în toată lungimea 

sa se răsfață pe un șes larg și 
care variază între 2 și 5 kil. în 

Romiînia, iar în Bucovina, pănă 
la satul Berhometele, curge: pe 
un. șes foarte puțin îngust și 

de aci șesul se lărgeşte pănă 
la 17 kil. In Romiînia, lărgimea 

şesului se prezintă cam ast-fel: 
în jud. Dorohoiii, variază între 
1—3 kil. și chiar 4 kil. la N. sa- 

tului Hănțești; apoi la Pașcani 

şesul are o lărgime de 4 kil.; 

“la Cozmești, 3 !f kil.; la con- 

fluența cu Moldova, 1 kil.; la 

Onişeşti, 4—3 kil. In Bacăă: 312 

kil. la Șerbești; ş kil. la Său- 

cești; 5—6 kil. la Buhociul- 

Mare; 2 kil. la Răcăciuni; 3 

kil, la Sascut-Berești; 4 kil. la 

„Mărăşeşti; iar de la podul liniei 

ferate Mărășești-Tecuciii, șesul 

începe a se îngusta ajungind la 

200 m. la satul Bilieşti; 250 m. 
la confluența cu Birladul; 200 

m. la Nămoloasa; iar de aci, 

riul începe a-și urma cursul pe 

un pat îngust, formînd una și 

aceeași ramură pănă la vărsarea 

sa în Dunăre. 

In tot parcursul săii, șesul Si- 

retului este supus inundaţiilor; 

pe timpul cînd apele vin mari, 

trecerea devine foarte anevoioasă 

și nu se poate face de cit.pe 

poduri fixe şi, pe la anumite 
puncte pe poduri umblătoare. 

Siretul, aproape în tot cursul . 

săii, face o mulţime de coturi - 

foarte întortochiate, mai cu seamă 

în județele 'Dorohoiii și Boto- 

şani, totuși nu ca acele ale riului 

Prutul. 

Insule, — Faptul că Siretul 

se răsfață pe un șes larg 3—4 

şi chiar ş kil., face ca. riul să 

se despartă în mai multe brațe,
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dind naștere la o mulţime de 

insule, mult mai numeroase în 

partea de N. și mijlocul Mol- 

dovei şi mai puțin numeroase 

cu cit rîul înaintează spre gura sa. 

Intre insulele principale for- 
mate de acest rii sunt: 

Ju jud. Dorohoiă : între stilpii 

de frontieră No. 68 şi 69 se 

află două insule mici pendinte 

de teritoriul Romîniei; o altă 
insulă, mai mare, cam la 2000 m. 

la N, satului Zamostea-Vatra și 

care aparţine Bucovinei; altă 

insulă, la N. satului Bahna, și în 

fine o insulă mare, numită Prun- 

tul-Mare, în dreptul satului Şer- 

băneşti. 

În jud. Suceava : cinci insule 

„mici în dreptul satului Tudora; 

patru insule în dreptul satului 

Ungureni-de-Gulea ; două Ja Les: 

pezi; trei la Hirtoapele; patru 

între satele Lunca și Blăjeşti, şi 

în fine o insulă în dreptul sa- 

tului Cozmești. 

În jud, Romau : o insulă în 

dreptul satului Mogoșești; două 

la satul Tămășeni; una la N. 

satului Luţca; una la N. de lo- 

calitatea numită Gorovei; cinci 

insule în dreptul satelor Oni- 

șeşti; una la N. de Cotul-Gro- 

sului; două la Drăgești, și o 

insulă mare, la S.-V. satului 

Bradul. , 

În jud. Bacăi: o insulă la 
satul Peleticul-de-sus; duuă în 

dreptul satului Costei; trei la 

satul Buhociul-Mare ; trei la Ra- 

domirești-de-sus (Doctori) ; cinci 

la Radomirești-de.jos (Alcaziul); 

o insulă mare, ce se intinde îin- 

tre satele Radomirești-de-jos și 

Fundul; două la Racova; trei 

la satul Tamași; patru la S.-E. 

satului Galbenul; una la Gio- 

seni; trei la satul Birza ; trei 

în dreptul satului Răcătăul ; două 

la satul Dieneţul; iar la punc- 

tul unde Siretul atinge hotarul 

_Bacăi-Putna, desfăcîndu-se în   
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mai multe brațe, formează 11 

insule; de aci și cit timp Si- 

retul face hotar între Putna și Te- 

cuci, dă naștere la o mulţime 

de insule; cit face hotar în- 

tre R.-Sărat, Covurluiii și Brăila, 

riul, adunîndu-se în albia sa, face 

să dispară numărul insulelor și 

pănă la gura sa nu mai întil- 

nim de cit una, la confluența 

cu Buzăul trei la N.-V. satului 

Vameşul şi în fine una mare la 

V. podului Bărboși, 

Toate aceste insule sunt parte 
acoperite cu nisip, parte cu tu- 

făriş și nisip şi expuse inunda- 

țiilor cînd apele vin mari, în 

"care caz cea mai mare parte 

din ele își schimbă forma. 

Zrecători, — Trecerea de pe 

un mal pe altul alriului Siretul 

se face în general prin poduri 

umblătoare și poduri fixe; tre- 

cerea prin vad nu se poate face 

de cit în partea de N. a iului 

și foarte rar mai spre S. și nu- 

mai în timpul secetelor mari. 

Podurile principale sunt: 

În jud. Botoşani: Podul liniei 

ferate Pașcani-Botoșani. 

In jud. Suceava: 1. Un pod 

de fer al liniei ferate Pașcani-lași. 

2. Un pod de vase ce leagă 
şoscaua Fălticeni-Botoșani, 

3. Un pod de lemn peste care 

trece șoseaua județeană Neam: 
țu-Pașcani-Blăjeşti-Ruginoasa. 

În jud. Suceava: 

1. Podul de vase de la Dol- 

hasca. 

2. Podul de vase ce leagă 

drumul Dolhasca-Ciurchinari la 

Lespezi. ” 

3. Podul de lemn dintre He- 

ciul și Lespezi. 

4. Podul liniei ferate Paș- 
cani-lași. 

5. Mai la S. de acesta, po- 

dul peste care trece șoseaua 

Pașcani-Blăjeni. 

6. Podul umblător de la sa- 

tul Petrişul spre Ruginoasa.   
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În jud. Roman : 

I. Podul peste care trece şo- 

seaua națională Roman-Iași, 

2. Podul de la satul Luţca, 

peste care trece şoseaua Ro- 

man-Oancea prin satul Bara. 

3. Podul de lemn peste care 
trece şoseaua Roman-Piatra. 

4. Podul de la satul Roman. 

5. Podul umblător peste care 

trece șoseaua Roman-Brătești. 

6. Podul umblător peste care 

trece șoseaua comunală ce plea- 

că din Roman, spre S,., la satul 

Recea şi Icusești-d.-s. 

7. Podulumblător din dreptul 

localităţei Gorovei. 

8. Podul de lemn din drep- 

tul satului Bradul. 

Zu jud, Bacăit : 
1. Podul de: fer peste care 

trece șoseaua Letea-Buhociul- 

Mare, 
2. Podul umblător pe la sa: 

tul Peletuci-d.-s. 
3. Podul umblător de la sa- 

tul Spineni. 

4. Podul de lemn din dreptul 

satului Fundul, peste care trece 

şoseaua Letea-Tămasi. 

5. Podul umblător din drep- 

tul satului Galbenul. 

6. Podul umblător din drep- 

tul satelor Răcătaul și Mazili. 

7. Podul umblător ce leagă 

șoseaua Răcăciuni-Dieneţul. 

Între județele Putna şi Tecuci : 

1. Podul umblător dintre Sas- 

cut și Rogoaza, 
2. Podul umblător dintre Be- 

rești și Corni-d.-s. 

3. Podul umblător de la A- 

judul-Vechiii. 

4. Podul de lemn peste care 

trece șoseaua Ajudul-Ploscuţeni. 

5. Podul de fier al liniei fe- 

rate Mărășeşti-Tecuciii. 5 

6. Podul de fer peste care 

trece şoseaua Nănești - Hanul- 

Conachi. 

7. Podul umblător ce leagă 

şoseaua Calieni-Ivești, unde Si-
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retul întră în regiunea forturilor 
de la Nămoloasa, 

8. Podul umblător de la sa- 
tul Blehani, din jud. Putna. 

9. Podul umblător, numit po- 
dul Sirdarul, la S. de satul cu 

același nume. 

"10. În fine podul de fer de 
la Bărboși. 

Cu toate foloasele ce aduc 
aceste poduri, trecerea pe iim- 

" pul inundațiilor devine foarte a- 

nevoioasă, de oare-ce apa aco- 

perind șesul rîului, ascunde cea 
mai mare parte din drumurile 
ce-o traversează, + 

Watura cursului. Siretul, ca 

debit de apă, 'și ia însemnăta- 

tea “sa chiar de la obirșie pănă 
"la frontieră; și această impor- 

tanța crește în. cursul săi, pe 
măsură ce primește în sînul săii 

afluenții a căror basenuri co- 

prind aproape întreaga regiu- 

ne a Moldovei. In. multe părți, 
prin abateri din apa sa, s'a creat 

mijloace capabile de a pune în 

mişcare mori, velnițe şi alte fa- 
brici care de alt fel se găsesc 

destul de numeroase. 

Adiucimea curentului este 
foarte variabilă, după cum tim- 

pul este ploios sai secetos; to- 

tuși ca adincime medie se poate 

„admite următoarele date: pănă la 
"Roman, adincimea e de 2—4m.; 

între Roman și Bacăii, 2—5 m.; 

între Bacău şi Ajud,2—6 m.; 

la Nămoloasa, 7 m. 

Lungimea. Pe tot parcursul 

în regiunea Bucovinei, Siretul 
are o lungime de 85 kil., iar 

de la intrarea în Țară, pănă la 

vărsarea sa în Dunăre, are o lun- 

gime de 539 kil., măsurată pe 

firul apei, adică pe urma nume- | 
roaselor coturi ce face riul în cur- 

'sul săi. Inclinarea cursului a- 
cestui riit este mică și curentul 

relativ. încet în regiunea Buco- 

covinei şi destul de încet în re- 

giunea Rominiei. 

65940. Marele Dicţionar Geografie. Pole Ve 

"206 m.; 

S. de Răchiteni, 197 m.; la N. 

“la Onisești, 168. m.; 

- Roman), 70 m;; 

70 m   
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De la obirșie şi pănă la fron- 
tiera Țării, pe un parcurs de 85 

kil, el coboară 1002 m. adică 

aproape 13 m. pe kil., în care 
intră şi regiunea muntoasă a 
muntelui Lungul; iar în Romînia, 

peun parcurs de 539 kil., riul 

coboară 295 m., adică 02,54 pe 

“il, 

Cotele, luate pe malul riului, 
cu ocazia ridicărei hărtei Țării, 

sunt următoarele: La satul Hin- 

țeşti, 259 m.; la E. satului Bur- 

suceni, 253 m.; în. dreptul sa- 

tului Băneşti, 241 m,.; la con- 
fluenţa cu Suceava, 240 m.; la 

Dolhasca, 233 m. ; la satul Les- 

pezi, 216 m.; în dreptul satelor 

Stolniceni și Petrișul, 210 m.; 

la satul Mogoșești (jud. Roman), 

la Scheea, 198 m.; la 

de satul Tămășeni, 192 m.; la 
confluența 'cu Moldova, 184 m.; 

la Șerbești, 
160 m.; la Costei, 156 m.; la 
Tamași, 143 m. la Răcăciuni, 
122m.; la Adjudul-Vechiă, 93 m;; 
la Pufești, 76 m.; la Cosmești, 

„60 m.; la Suraia (Putna), 30 m.; 

la Corbul 

la confuența 

la vărsarea lui 

la Nămoloasa, 20 m.; 

(R.Sărat), 13 m.; 

cu Buzăul, 12 m.; 

în Dunăre, 3 m. 

Lățimea rîului Siretul este 
foarte variabilă și subordonată 

timpului ploios sati secetos; to- 
tuși lărgimea medie din jude- 
țele Dorohoi şi. Botoşani este 

de şo m.; la confluenţa cu Su- 
ceava, 60 m, la Dolhasca, 40 m;; 

la Lespezi, 60 m.; la Scheea, 

40 m.; la Răchiteni, 5o m.; la 

podul de vase, numit Leţca, 
60 m.; la confluența cu Mol- 
dova, 150 m.; la Onișești (jud. 

la satul Șer- 
bești, şi la podul șoselei Bacăi- 
Buhociii, are o lărgime de 120 
m.; la podul satului Galbenul, 

la podul Răcăciuni, 130 
m. iar între județele Putna și   
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Tecuciii, lărgimea este de 100 
m. la Sascut-Berești; 100 m. la 

- Adjudul-Vechiii; 130 m. la Pu- 
fești; 180 m. la podul liniei fe- 

rate Mărășeşti-Tecuciii; 220 m. 

la satul Corbul (jud. R.-Sărat); 
300 m. la confluența cu Buzăul 
Și 450 m. la vărsarea sa în Du- 

năre. ! 

Comunicaţii. — Valea Siretu- 
lui, din punctul de vedere al co- 
municaţiilor, se poate considera 

- ca' una din cele mai fericite văi 

ale Romîniei. Mat întîi, linia 

ferată ce însoţeşte riul pe par- 

tea dreaptă, de la N. şi pănă 

la Mărăşești, precum și între ju- 

deţele, Brăila și Covurluiii, o 
pune în legătură cu tot terito- 

riul Țărei ; apoi, șoseaua națio- 

nală care urmărește în de-aproape 
linia ferată, înlesnește în de-a- 

juns comunicaţia și transportu- 
rile locale. Din această şosea 

- porneşte spre E. o mulțime de 

alte şosele secundare, ce se pun 

în legătură cu-alte şosele de 
pe malul stîng al Siretului, prin 
podurile 'fixe și mobile ce se 
găsesc pe la anumite puncte de 

trecere. (Vezi trecători). 

" Afară de aceste șosele, valea 
Siretului mai este străbătută de 

un număr infinit de drumuri de 
exploatare, proprii pentru trans- 

portul productelor. Comunica- 

ţia. pe aceste drumuri devine 

- anevoioasă și' chiar. imposibilă 
pe timpul ploilor mari, apele 

Siretului debordind malurile şi 
" inundînd aproape întregul șes. 

Populaţia. — Valea Siretului 

este una din cele mai populate 

* văi ale Romîniei; existenţa fru- 
moaselor-cîmpii și dealuri pro- 

pri pentru agricultură şi care 
-_o însoțesc în tot lungul ei, ai 

atras în sînul ci încă din tim- 

- purile cele mai vechi, o nume- 

roasă populaţie; aceasta se a- 

firmă prin faptul că pe valea 

„Siretului există sate îmbătrinite
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și despre al căror trecut nu se 
mai ştie nimic. 

Astă-zi Siretul în tot cursul 

săii prin județele: Dorohoiii, 

Suceava, Roman, Bacăii, Putna, 

Tecucii, R.-Sărat, Brăila și Co- 

vurluiii, este împestrițat de un 

număr foarte mare de sate ai 

căror locuitori duc o viaţă paci- 

nică și mulțumitoare. 

Avuţia locală. — Valea Sire- 

tului este una din cele mai bo- 

gate văi ale Romîniei din punc- 

"tul de vedere agricol; dealurile 

ce o însoțesc în tot lungul săii, 

precum și cea mai mare parte 

a şesului oferă locuitorilor «ei 

toate produsele agricole ale Ţă- 

rei, care, la epoca recoltărei, sunt 

strînse și transportate parte în 

porturile Galaţi şi Brăila, iar 

parte direct la Constanţa. Afară 

de produsele agricole, pe valea 
Siretului se mai găsește tot fe- 

lul de pește de rii și adesea 

chiar pește de Dunăre, care în- 

trind pe gura sa, înaintează la 

o bună distanță în susul apei 
Siretului. Pe valea Siretului se 

găsesc un mare număr de fa- 

brici, de diferite produse și a- 
nume: hirtie, zahar, făină, spirt, 

rachiă, etc,, precum și nume: 

roase mori plutitoare, ce înles- 

nesc măcinatul făinei necesară 

locuitorilor de prin satele măr- 
ginaşe. 

Riul Siretul - fiind plutitor, 

contribue mult la partea eco- 

nomică a regiunei ce străbate, 

prin faptul că pe dinsul se face 

mari transporturi de lemnărie, 

prin mijlocul plutelor, peste care, 

adesea, pe lingă lemnărie, se 

transportă și saci cu tot felul 

de grine, . 

In această privință, Cantemir- 

Vodă, în «Descrierea Moldovei» 

se exprimă ast-fel despre Siret: 

<E| este o apă. lată şi adincă 

şi pentru că peste tot locul este 

coprins de ostroave de nisip,   
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pentru acea încă nu s'a putut 

face bun deplin pentru umble- 

tul corăbiilor». 

Prin lucrări de artă, Siretul 

ar putea deveni navigabil de la 
Mihăileni şi pănă la gura sa, şi 

mai cu seamă in jud. Putna. 

Prin legea de la 1868, Mar- 

tie, Siretul a fost declarat plu- 

titor. _ 

Geologia văei Siretului, — 

Siretul izvorește din Muntele- 

Lung (Bucovina), din zona de 

fiysch sai gres carpatic şi în- 
dreptindu-se spre N. o străbate, 

avind o vale foarte îngustă. 

Muntele-Lung e alcătuit din 

"gresiuri cu firul mare şi aj lo- 

ciit asemenea cu cele de la mun. 

tele Tomnatic din V. Bucovinei 
care ai fost raportate de C. M. 

Paul la restul de Godula sati 

Ppschaul medii, equivalent cu 

Ganitul şi crelaceul superior, 

De îndată însă intră în /p- 
schul inferior, neocomtan şi cur- 

ge pe el pănă la Berhomet. De 
- la izvor şi pănă la Baia Lăpușna 

cursul săii- e foreufia/ şi fâră 

aluviuni; de aci și pănă la Ber- 

homet valea se lărgește puțin 

şi albia minoră e pe aluviuni 

de o grosime neînsemnată. 

La această din urmă locali- 
tate, se află un conglomerat co- 

lorat în general în verde, nu- 

mit de C. M: Paul cong/ome- 

ratele de la Derhomet, ce se în- 

tinde spre N.-V. şi S.-IE. Aceste 

deposite sunt plecate spre S.V. 
şi suprapoartă o succesiune de 

flysch înclinată în același sens, 

dar care se poate vedea mai 

bine în valea Sirefelului, Ur- 

mărind în amont, conglomera- 

tele se transformă în altele mai 

fine, în brecil fine sai în gre- 

siurl grosiare. (Equivalent cu 
calcarul de Tetschen, Neoco- 

mian). Me 

Deasupra, alternanță de gre- 

siuri cu calcaruri şi schistură   

SIRETUL (RÎU) 

cite o dată cu /ierogiyphe. (Ro- 

pianka = Schisturile de Tet- 

schen. Neocomian). 

„Apoi, grosul alb de Vama 

(= Gresiul de Grodischte. Neo- 

comian). 

Mai sus, gresiuri verzi sai 

brune, une ori glauconivase. 

„In fine, pe virful Petruşea se 

află un gres grosiar, care poate 

fi paralelisat cu Godula tot așa 

de bine, ca și cu gresiul de 

Măgura (eocen). 

Schisturile negre de la Lă- 

Puşna, sunt equivaleate cu cele 

din Ungaria de la Smzi/no, şi 

aparțin la nivelul cel mai su- 

perior al gresiului carpatic, dar 

sunt puțin desvoltate și nu sunt 

figurate pe harta geologică a 

d-lui C. M. Paul. 

De la Berhomet, valea Si- 

retului, intră în depositele ter- 
ţiare reprezentate prin ferezz/ 

sarmatic, direcţiunea “sa schim- 

bîndu-se subit spre E. Albia 

majoră, se lăţeşte și aluviunile 

sunt bine desvoltate, Tot odată 

mantia quaternară îl însoțește 

neîntrerupt pănă la gură, aco- 

perind flancurile văei și terasele 

sale.: În asemenea condițiuni și 

în stare de regim (cu albia mică 

stabilă), Siretul străbate Mol- 

dova prin depozitele sarmatice 
: pănă la Dealul-Mare lingă Ba- 

căi, şi de aci prin cele cu Pa- 

ludine, ce se vede în riposul 

săi mal sting pănă la Bar- 
boşi, 

Afluenții săi de pe dreapta 

aduc, despre N.-V.,pe o pantă 

repede, o mare cantitate de 

prund și nisip, ce-l acumulează 

la gurile lor și fac ca cursul 

Siretului să se deplaseze, retră- 

gindu-se spre E., după cum se 

poate vedea destul . de bine la 

confluența Moldovei și cea a 

Bistriţei, unde Siretul e obligat 

să facă cotituri cu concavitatea 

spre confluența. — Cobălcescu
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observase, că de la Pașcani în 

jos, Sireiul curge mai în tot- 
d'a-una pe lingă dealurile din 

stinga sa, și atribue acest fapt 

inclinaţiunei solului spre E. Fap- 

tul citat lămurește destul de 
bine acest punct. 

In versantul drept, culmile dea- 
lurilor cu 350—450 m. înălțime 

sunt orientate aproape paralel 

cu cursul riului, şi versantul pre- 

sintă în general, mai cu seamă 
pentru partea de N. a Moldovei 

pănă la confluența rîului Mol- 

dova, un profil transversal ca- 

racteristic unei constituțiuni geo- 

logice heterogene. Plecind de 
la creastă, avem: întîiă, o pantă 

repede ; apoi o altă foarte lină, 

ce se scoboară, ca să formeze 

o terasă, care e penu/fimna, spre 

deosebire de o altă de pe șes, 
ce se numeşte afirma. 

Penultima terasă domină şe- 

sul cu 10—30 m. (Pașcani-Coz- 

* meşti). Ea devine mai întere- 

santă cu cit înaintăm spre S. 

Deja ceva mai în amont de Paș- 

cani, ca are o lățime mai mare 

"de 4 kil. lăţime, care se ac- 

centuează din ce în ce mai 
mult, :cu cit ne scoborim în 

aval. | 

La picioarele acestei terase, 

se întinde șesul, pe care se dis- 
tinge o mică terasă cu cîți-va 

metri mai înaltă de cit însuși 

șesul, care e acoperit de ape 

în inuadările cele mari. Acest 

şes, ce constitue a/bia-majoră, 

are o lățime în general în Mol- 
dova de 4—5 kil. 

Atit aluviunile riului cît și 

depozitele pleistocene, ce for- 

mează terasa penultimă, se rea- 

zemă pe o argilă vînălă sar- 

matică impermeabilă, ce are o 

grosime foarte mare, căci son- 

dajele cele mat profunde (309 m.),. 

ce s'aii făcut în Moldova nu: 
-aă străbătut-o, 

In sondajele făcute în alu-   
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viuni aproape de Pașcani, a- 

ceastă argilă a fost întilnită la 

I1—12m., îar pe terasa penul- 

timă ea se poate vedea pe pa- 

tul piraielor Zeul, la Plop şi 

altele. Ast-fel chiar această bază 

impermeabilă a fost săpată de 

către Siret şi în urmă a depus 
aluviunile sale. 

Argila are o inclinare foarte 
mică spre S.E., şi e fără fo- 

sile. La Brătești, în ripa piriului 

„la Plop, la cota 290 m., găsim la 
bază, argilele vinete nisipoase 

descoperite pe o grosime de 
3 m. La partea superioară, ele 

alternă cu pături de pîsz4 gal.- 

beu, care devin din ce în ce 

mai dese, cu cit le considerăm 

mai sus. 

Peste acestea, urmează 7753- 

Burt galbene calcarifere, ce dati 

naștere pe alocuri, la cornișe de 

molasă foarte fragedă, care se 

dărimă şi alunecă pe coastă. 

Mai sus, avem bancuri de un 

gres cu fire de guarz şi menilit, 
cu Cardin plicatum. 

lar la cota 360, în rîpa des- 
pre N. de Brătești, găsim un 

calcar oolitic feruginos avind, 

ca nucleii, fire de quarz și ci- 

mentate prin calcar cu 7azes 

gregaria  Partsch, Ervilia po- 

dolira. 
In diferite puncte, pe moșia 

Pașcani, se găsește fauna zonei 

a 2-a sarmatică a lui Cobăl- 

cescu : 

Mactra podeolica  ponderosa 

"Eich., Cardium obsoletum Eich., 

rar Soleu subragilis Fich,, Ce- 

rithium disjunctum Sow, Cerit- 

hium pictum Bast, Trochus.po- 

dolicus Dubois, Ducciniun du- 

Plicatum Sow. Acest calcar se 

întinde spre N. și e bine dez- 

voltat lîngă Dolhasca, unde se 

exploatează în mare cantitate. 

Coasta este acoperită decătre 

pleistocen constituit din loess, în 

unele locuri, de 30—40m, grosime.   
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Pănă la înălțimea de 350 m. 
găsim, la baza loessului, prund. 

Acesta e grand carpatic, cu 
elemente din gresiul de Măgura, 

menilit galben saii cafeniii, gre- 
siuri închise feruginoase, albastre 

cu vine de calcită, eocenice, etc. 

Insă formațiunea pleistocenă, 
devine mult mai interesantă, dacă 

o considerăm în terasa peru///mă, 

adică în banda de platouri ce 

se ridică cu 10—30 m. mai sus 

de cit albia majoră. Pleistocenul 
rezemindu-se pe argila sarmatică 

vinătă, ce se inclină ușor spre 

E., are la bază o pătură de 

prund, de 7 sai 8 m. putere, 

cu elementele 0,03 — o0%,oş 

în diametru; mai sus, nisipuri 

aspre şi fine şi alte nivele de 

prund. Totul e acoperit de către 

loess, cu o grosime de 10 m. şi 

mai mult, 

Prundul din terasă intră în 

legătură cu aluviunile din albia 

majoră a rîului, afară de punc- 
tele unde pătura de prund, fiind 
întreruptă, dă naștere la izvoare 

numeroase, ce le întilnim la poa- 
lele terasei, 

Inclinațiunea cea mică a aces- 

tei terase, grosimea mare a pleis- 

tocenului și constituția lui, pre- 

cum şi partea superioară a dea- 

lurilor formată din - calcaruri și 

acoperită de păduri întinse, sta- 

bilesc condițiuni eminamente 
proprii pentru infiltrațiunea ape- 

lor meteorice, dind naștere la o 

puternică și întinsă masă de apă 

subterană, ce se tradează prin 

numeroase emergenţe, care ţiş- 

nesc cu vioiciune limpezi și re- 

coroase din prundul de la poa- 
lele acestui admirabil și imens 

receptacol acuifer, Procctul d-lui 

Inginer N. |. Paianu adoptat 

de consiliul technic superior, pen- 

tru alimentarea cu apă a ora- 
şului Iași prevede utilizarea a: 

cestui receptacol prin o galerie 

așezată la marginea terasei,
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Aluviunile consistă la bază, 

din un prandiș de fund (Gra- 

vter de found, Belgrand) cu ele- 

mente carpatice; peste el, ur- 

mează nisipuri aspre vinete foar- 

te feruginoase; apoi nisipuri fine; 

şi în fine, totul acoperit de-un 

loess negru de vale. Aceste alu- 

viuni cu o grosime de î1—I2 

in. conțin o puternică pinză de 

apă însă foarte feruginoasă. 

Ultima terasă. — La poalele 

penultimei terase se întinde o alta 

ca 4/fimă terasă, care domină 

șesul cu ciți-va m. numai, dar 

îndestul de înaltă, pentru a fi 

la adăpostul inundaţiilor apelor 

mari în timpurile ploioase sai 

cu topirea zăpezii la munți. 

Această terasă e constituită 

de /oess negru de vale, ce zace 

pe aluviuni, dar nu presintă o 

continuitate a penultimei terasă, 

şi e întreruptă, în bancuri întin- 

se asupra şesului, ast-fel că 

albia majoară se întinde pănă 

la poalele penultimei terase. 

In versantul sting la Lespezi, 

în malul Sitetului, peste argila vi- 

nătă, apare gresul cu boamde cu 

fauna zonei I-a sarmatice Co- 

bălcescu: 

Donax lucida Fichw., 1/odio- 

la marginata Eichw., Froilia 

podolica Eichw,, Ervilia pusilla 

Phil, Cerithiuu pictum DBast, 

Cardium phicatum Eichwr, 

ar mai sus, în dealul Peferz, 

nisipuri și molassă, cu fauna 

zonci a 2-a (Cob.) 

In spre N. de această regiu- 

giune, sa menționat deja lingă 

Dolhasca, un calcar oolitic foarte 

mult dezvoltat și sub această 

formă sarmaticul se întinde pro- 

- babil pănă în apropiere de Bu- 

covina, căci d. Sava Ștefânscu 

l'a găsit cu aceste caractere la 

Burdujeni, numai cu Frvilia 
podotica, Fichw. 

De la Pașcani în jos depo- 

sitele sarmatice își păstrează un   

facies arenaceii, avind şi fauna 
zonei a 2-a Cob. cu acra 

fonderosa Fich. 

De la Dea/ul-A/are (lingă Ba- 

căi) şi pănă la Galaţi în țărmul 

sting riposal Siretului, se suc- 
ced depozitele cu Paludine, ce 

aii fost observate de Cobălces- 

cu, la Dealul-Mare, Ploşcuţeni, 

Cozmeşti, Bărboși etc. Aci, aflo- 

rează partea superioară a aces- 

tui etaj, formată din argila gal- 

benă deschisă «ce nu face de 
loc turtă cu apă» (nu este plas- 

tică), alternînd cu pături de argi- 

lă albastră foarte plastică ; peste 

aceste, urmează pături de prund 

separate între ele prin argilă; 

în fine, d'asupra avem pleisto- 

cenul cu prund la bază, ce se 

aseamănă cu cel mai de jos; și 

apoi lovss, Depositele acestea cu 

Paludine, se prelungesc în mod 

orizontal, atit în lungul Siretului 

cit şi spre E. către Prut, 

Fosilele găsite sunt cum ur- 
mează.: 

Sabo, a determinat Unio 1z0- 

davensis la Peckea. 

Cobălcescu la Barloi: Vi- 

fara Saldleri, V. Leiostraca, 

Weritina Danubialis, WValvata 

Cabalcescuit Brus., Melanopsis 

acicularis, Lithosiyphus fuscus, 

Pisidiuru Covurlueusis, Congeria. 

Zolymorpha, Hydrobia grandis, 

ZI. Covurlueusis şi i nodonta pro- 

blematica. 

D. Sava Stefânescu, tot la Bar- 

boşi, în marnele de la bază, ci- 

tează: Dreisseusia  polmopha 

Pallas, Corbicula fluminalis Mil: 

ler, Pisidium amnicun Miller, 

Pisidtum Jasiensis Cob., Pal 

vata (Cinciua) Cobalsescui Bru- 

sina, /fydrobia grandis Cob. 

Legendă. — Siretul a fost cu- 

noscut în vechime sub nu: 

mele de Z/iaranudos (Herodot), 

Feratus (Ptolomeu), Gerasus 
(Amian), Serefos (C. Porfiroge- 

nitus); în evul-mediă Serez (Has-   

dei), și întrun timp a purtat 

și numele de /7a/up (Aliron 

Costin). — Vorba primitivă e 

scitică și însemneză fluvii; iar 

Tiarandos va să zică sărat. 
(cLetopis. Moldovei», ed. M, Co- 

gălniceanu, pag. 505). 
Iată legenda originei numirei 

de Siret, coprinsă în cîntul al 

II-lea al unei poeme scrise în 

limba polonă şi dedicată Re- 

geclui acelei țări: 

Regele Ungurilor Vladislav, 

împreună cu Rominii, împing 

pe Tătari de la munte şi, go- 

nindu-i apoi fără preget prin 

cimpie, ajunseră pănă la Siret 

unde se află orașul Roman. Aicia 

urmează o nouă bătălie. Infrinți 

Tatării, se arunc în undele Si- 

retului, iar Românii urmărindu-i 

fâră cruțare, astupă fluviul cu 

cadavrele dușmanilor. Regele, 

transportat la vederea acestei 

bătăi tătărești, strigă cu veselie 

în limba maghiară: «Serctem, 

Seretem>, îmi place, îmi place, 

şi cuvintul regal, prefăcindu-se 

în numele riului, eternizează glo- 

ria victoriei», (V. Drăghicescu, 

Dunărea și coastele Mărci-Ne- 

gre). 

Siretul-de-jos, plasă, jud. Ba- 

căii, numită ast-fel de la riul 

Siretul, care o udă. 

Forma sa este a unui romb 

neregulat cu unghiurile ascuţite 
la N,, la satul Viforeni și la S., 

la satul Dieneţul, 

Este așezată în regiunea șeasă, 

Cite-va ridicături despart la E. 

apele Răcătăului, ale Dieneţului 
şi ale Poglețelui de acele ale 

Berheciului, din plasa Siretul-d.- 

s. și din județul Tecucii. Riul 

Siretul atinge cu malul săi stîng 

toată limita de V. a plășei, de 
la confluenţa sa cu Bistrița pănă 

la Dieneţul și descrie un zigzag 

cu încovoitură concavă spre E. 

Solul săi este productiv și
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bogat în pămînt vegetal. Afară | 
de cite-va locuri cu lut și nisip, 

mai toate holdele ai un pămînt 

negru foarte roditor. 

__ In vechea împărțire adminis- 

trativă, această plasă nu exista, 

Ea a fost formată numai de 

comunele din E. plăşei Bistriţa- 

„ i-j., care erati dincolo de apa 
- Siretului, Reședința plășei este 

în Tîrgușorul Părincea, unde se 

află şi judecătoria de pace, un 
servicii poștal, precum și un 

- spital cu 30 paturi. 

„„ Comunele din plasă sunt: 

I. Boteșii, cu cătunele: Bir- 

tășești, Dealul-Mare saii Bo- 

tești, reşedinţa, Iapa şi Viforani, 

situate în cursul superior al Ră- 

cătăului, Sa 
2, Leca, cu cătunele: Bibi- 

reşti, Bota, Leca sai Ungu- 

reni, Slobozia, reședința, Toci- 

loasa, Varnița și Zlătari, situate 

pe Piriul-Ungurenilor și în va- 

lea Răcătăului, mai în josul apei, 

3. Tirgul-Părincea, cu cătu- 

nele: Buzdugani și Tirgușorul- 

Părincea, reședința, situate la 
S. de com. precedentă, 

4. Afileşti, cu cătunele: Mi- 
leşști -d.-s., Mileşti-d.-j., reșe- 

„ dința, Văleni și Valea-lui-Drob, 
situate pe Valea-Răcătăului, la S. 

de com. Leca şi la V. de com. 

Tirgul-Părincea. 

5. MVâneşti, cu cătunele: Mă- 
răşti, Năneşti, reședința, și Vlad. 

nicul, situate pe valea de sus 

a Dieneţului, 

6. Petrești, cu cătunele: Fun- 

dul - Văii, Petrești, reședința, 

Soci şi Valea-lui-Neni, situate 

pe Dieneț, mai în josul apei. 

7. Pănceşti, cu cătunele: Dea- 

lul-Dieneţ, Fulgerişul, Păncești, 

reşedinţa, Răstoaca și Valea-lui- 

Moţoc, situate pe pîrîul Diene- 
țul şi la confluența acestuia cu 
Siretul. 

$. Aăcătăul, cu cătunele: 

Bizga, Gura Răcătăul, Răcea, Ră-   
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cătăul, “reședința, și Slobozia- 

Răcătăul, situate pe valea Ră- 
cătăului, la confluența acestuia 
cu Siretul. 

9. Gioseui, cu cătunele: Bizga, 

Gioseni,: reședința, Horgești, O- 
tești și Răcea, situate pe malul 

„sting al Siretului, la N. de co- 

muna precedentă. 

10. Zamași, cu cătunele: Che- 
trișul, Coteni, Fintineanu, Fur- 

nicari, Racova şi Tamaşi, reșe- 

dinţa, situate pe malul sting al 

Siretului, la N. de Gioseni. 

Comunicaţia cu orașul Bacăii 

și plășile vecine se face pe ur- 
mătoarele căi: 

Calea judeţeană care pleacă 
din Părincea, venind de la Te- 

cuciii și ia direcția N.-V., prin 

comunele Milești, Tamași, Ruși 

și Letea, 

Căile vecinale: Leca-Părincea- 
Năneşti-Păncești, Tamași - Hor- 

geşti-Petrești și Petrești-Răcă- 

tăul, care deservesc toate satele 

acestei plăși, - o 

Are o populaţie de 3671 lo- 

cuitori ; 3639 case; 46 cîrciumi; 
II școale; 20 biserici, deservite 

de 14 preoți și 17 cîntăreți. 

Teritoriile comunale sunt de 

30621 hect., din care 10989,68 
hect. pămînt de cultură şi 5668 

hect. pădure, iar restul imașe și 
pămiînturi sterpe. 

Vii sunt pe o întindere de 

563,38 hect, 

Locuitorii posedă: 956 cai, 

6474 vite mari cornute, 2605 

porci, 428 capre. 

Siretul-de-Jos, z/asă, în jud. 

Roman, situată în partea de S. 
V. alui. Are forma unui poligon 

neregulat, cu 5 laturi, din care 

cea mai mare este laturea despre 

V. . 

Se mărginește la N. cu pl. 

Moldova ; la S$., cu jud. Bacăi; 

la V., cu jud. Neamţu; la E, 

cu pl. Moldova, și cu pl. Fundul. .   
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Are o lungime de 29 kil,, 

socotită de la satul Pildeşti, la 

N., şi pănă la satul Galbeni, la $. 
Pămîntul plăşei Siretul-d.-j. 

este aproape mai tot şes. Numai 

o singură culme de dealuri, acope- 
- rită aproape în întregime cu pă- 

duri, trece prin marginea ei des- 

pre V., urmînd direcţiunea de la 

N. spre S. Această culme de dea- 
luri nu estealt-ceva de citultimile 

ramificațiuni a dealurilor, ce sc 

despart din munţii ce separă 

basinul Bistriţei de al Moldovei. 

Piscurile cele mai înalte a acestei 
culmi, luate de la N. la S., în 

această pl. sunt: dealul Stan, 

al Mocanilor, Dealul-lui-Vodă, 

dealul: Movila, dealul Goronul, 

Dealul-Ţuţeanilor, dealul Oretea 

și dealul Valea-Rea. 

Văile cele mai principale din 
pl. (afară de a Siretului și a 

Moldovei) sunt: Valea-Neagră, 

care străbate această plasă de la 

N.-V. către S.-E. și valea Tur- 

bata, ce urmează aceași direc- 

țiune ca şi cea de mai sus, 

Apele care udă pl. sunt: Si- 

retul, ce curge prin marginea 
de E. a plășei,de la N. la $,, 

formînd hotarul despărțitor al 

acestei plăși de pl. Fundul. Udă 
pl. din dreptul satului Cotul-Va- 

meșului şi pănă la S$. de satul 

Cotul-Grosului şi curge formînd 

mai multe sinuozităţi.: Acest rii 

primește în sine, în această pl., 

pe :dreapta, piriul Valea-Nea- 

gră, care este încărcat pe dreapta 

cu Piriul-Brăniștenilor și cu Piriul- 

Butnăreştilor, unit cu piriul Poar- 

ca și acesta mărit pe dreapta 

cu pîriul Puiul. Mai este udată 

şi de piriul Furbata încărcat pe 
dreapta cu piîraiele Bahna și Gal- 

beni, după care apoi se varsă 

tot în Siretul, pe teritoriul 

județului Bacăii. Toate aceste 

pirae își iai naștere din şirul 

" de dealuri, ce este în partea de 

V. a plășei. Marginea de N.-E.
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a acestei plăși este udată de 
riul Moldova, care începe a 

atinge această plasă în dreptul 

satului Pildeşti şi se coatinuă, 

formînd limita de NE. a ei, 

pănă la vărsare 

“Pămîntul acestei plăși, for- 

mind aproape în întregime un 

șes întins, este mai tot cultivabil. 

Legume se cultivă mult mai 

cu, scamă în com. Galbeni și Să- 

cueni. Fineţele ocupă partea de 

E. a plășii, de-alungul riului Si- 

retul, iar pădurile, dealurile des- 

pre V. 

Comunele Galbeni și Cirligi ati 

pămîntul cel mal bun pentru cul- 

tura cerealelor. La Porcești şi 

Bahna se cultivă viea; la Ho- 

ciungi, viea și arborii fructi- 

feri, 

In această pl. se lucrează țesă- 

turile delină la Bahna; rogojinele, 

la Săcueni, Mircești și Dulcești; 

olăria, în satul Galbeni. Se fa- 

brică spirtul în satul Dulcești, 

unde este o velniță pentru aceas- 

ta și în satul Hociungi, unde este 

un cazan, Sunt 10 mori de apă 

pentru măcinarea griului şi a pă- 

pușoiului. 

Din cele 6 iazuri ale acestei 

plăși, precum și din riurile Siretul 

și Moldova, se scoate pește. Com. 

Hociungi face comerciii cu fruc. 

te. Toate productele locuitorilor 

din această pl. se desface în o- 
rașul Roman. 

Căi de comunicațiune: Linia 

ferată, care străbate această pl. 

în lungulsăii, dela N. la S., peo 

întindere de 15 kil., mergind a- 

proape paralel cu șoseaua națio- 

nală Roman-Bacău. Ea are o sta- 
ţie la Galbeni, la23 kil. de orașul 

Roman. Pe această întindere, linia 

ferată Roman-Bacăi are un pod 

de fer peste riul Moldova, lingă 

orașul Roman, pe unde trece din 

pl. Siretul-d.-j. în pl. Moldova, 

lung de 226 m. și 3 podeţe mai 

mici: unul peste piriul Valca-   

Neagră, altul peste piriul 'Tur- 

bata și al treilea peste piîriul 

Galbeni. 

Șoseaua națională Roman-Ba- 

căi, care străbate această pla. 

să în lungul săi, de la N. la 

S., pe o distanță de 22 kil., mer. 

gind aproape paralel cu linia fe- 

rată Roman-Bacăii; printre a- 

ceasta curge riul Siretul. Șo- 

seaua” națională Roman - Bacău 

are un pod de fier lingă orașul 

Roman, trece peste riul Mol- 

dova pe unde din plasa Sire- 

tul-d.-j. în plasa Moldova și 

3 podețe de piatră mai mici: 

unul peste piriul Valea-Neagră, 

altul peste piriul Turbata şi al 

treilea peste piriul Galbeni. 

Șoseaua județeană Roman- 

Piatra, care începe din şoseaua 

naţională Roman-Bacăii, chiar 

de lingă podul de fer de peste 
riul Moldova și duce spre V. 

către orașul Piatra. Această şo- 

sea străbate jud. Roman pe o 

lungime de 17 kil., trecînd prin 

satele Felești și Dulceşti, de 

unde apoi'o duce pe teritoriul 
jud. Neamţu. Din această șosea 

“pleacă mai multe șosele vecino: 

comunale și anume: șoseaua ve- 

cino-comunală Trifești-Giuleşti, 

care începe din apropiere de 

Roman și duce spre V., prin 

satele Trifești şi Giuleşti, de 

unde trece în,.jud. Neamţu, le- 

gindu-se cu alte șosele vecino- 

comunale; de la satul Trifești se 

desparte o altă ramură de şosea 

vecino-comunală, care duce la 

satele Butuărești, Birjoveni şi 
Prăjeşti ; tot din șoseaua jude. 

țeană Roman-Piatra începe, în 

apropiere de satul Felești, o șo- 

sea vecino-comunală, care duce 

spre S.-V., la satul Brănișteni; 
de la V. de satul Dulcești în- 

cepe tot din şoseaua județeană 

Roman-Piatra o şusea vecino- 

comunală, care duce spre N. și 

” leagă între ele satele: Cirligul,   

Breţeani, Moreni și Văleni, din 
. pl. Moldova. 

Șoseaua judeţeană Roman: 

Buhuşi, care străbate această 

pl. de la E. la V. şi începe 

din şoseaua națională Roman: 

Bacăii, din dreptul satului Mir- 

cești (com. Săcueni) și duce de 

la E. spre V., legînd între ele 

satele: Mircești, Săcueni, Că- 

ciulați, Porcești și Hociungi, de 

unde trece apoi în jud. Neamţu, 

ducînd la tirgușorul Buhuşi. 

Șoseaua judeţeană Vasluiii- 

Bahuși-Piatra, ce străbate acca- 

stă pl. de la S-E. către N.-V., 

începe în această pl. de la po- 

dul de pe Siretul, de la Dră- 

geşti și merge spre N.-V. pănă 

la satul Hociungi, unde se lea: 

să cu şoseaua Roman-Buhuși; : 

lcagă pl. Fundul cu pl. Siretul- 

d.-j., unind între ele satul 'Fili- 

pești, gara “Galbeni, Cirligi, A- 

rămești-Răzeşi, Broşteni și Ho- 

ciungi. Această șosea străbate 

transversal jud. Roman prin par- 

tea de S. a lui, de la satul Ho- 

ciungi pănă la tîrguşorul Bă- 

cești, prin satul Drăgești și Va- 

lca-Ursului, legind ast-fel jud. 

Nearaţu cu jud. Vasluii, 

Patru poduri pun în legătură 
drumurile în această pl. cu cele 

din plășile vecine şi anume: un 

pod de fer pe riul Moldova 

pentru linia ferată, un alt pod 

de fer, tot peste riul Moldova, 

pentru șoseaua naţională, un 
pod plutitor pe riul Siretul, la 

satul Spridoneşti și un pod stă- 

tător de lemn, la satul Drăzeşti, 

tot pe Siretul, Cele două din- 

tiiti pun în comunicațiune această 

pl. cu pl. Moldova; iar cele 
două din urmă o pun în co- 

municațiune cu pl. Fundul. 

Plasa Siretul-d.-j. este unită 

în privința administrativă cu pl. 

Moldova, avind amîndouă un 

subprefect cu reședința în satul 

Elizabeta- Doamna, Inainte de
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unirea plăşilor, reședința sub- 
piefecturei era în satul Porceşti. 

Un singur tîrguşor se află în 
pl., tîrgușorul Onişcani (Hanul- 
lui-Doni) pe şoseaua naţională. 
Acest tirgușor este cel mai mic 
din cele 4 cite sunt în judeţ. 
„In această pl. se află gara 

Galbeni. 

Are o populație de 4923 fa- 
milii, sai 17772 locuitori; 31 

biserici; un oficiii poștal rural, 

la gara Galbeni. In pl.: unite 
sunt 31 şcoli mixte şi 3 de că- 

tun. , 

| Are 45 sate, din care cele mai 

populate sunt: Porcești (1545 

loc.), Trifești (1502 loc:), Cotul- 
Vameșului (1103 loc.), Ruptura 
(1095 loc.) şi Elizabeta-Doamna 

(1004 loc.): Aceste 45 sate for- 
mează 15 com. rur., din care 

„cele mai mari sunt: com. Tri- 
feşti (1829 loc.), com. Cîrligi 
(1799 loc.), com. Porceşti (1545 

loc.) și com. Bahna (1460 loc.). |. 

Siretul-de-]Jos, 2/asă, în jud. Su- 

ceava. Se mărginește la E. cu 

pl. Siretul-d.-s.; la V., cu jud. 

Roman și Neamţu; la S., cu 

jud. Roman şi la N., cu pl. Mol- 

dova-d.-j. și Siretul-d.-s. 

Forma sa se apropie de aceia 

a unui patru-later mai mult sai 

mai puţin regulat, mărginit spre 
E. și V. de albiile riurilor Mol- 

dova şi Siretul, despărțite prin 

şirul dealurilor Pășcani-Cristești, 

îmbrăcate: în păduri. 

In cereale, este cea mai pro- 
ductivă plasă din județ. Intin- 

derea teritorială e 'de 49082 

hect., din care aproape jumă- 
tate e acoperită de păduri, 

Reședința sub-prefecturei este 

“în Pășcani. Se compune din co- 

„munele Pășcani, Cristești, Mi- 

- roslăveşti și Stolniceni, care sunt 

formate din 24 sate. 

“Are o populaţie de 5286 fa- 

milii, saii 21905 suflete.   
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In această plasă sunt schi- 
turile Brătești şi Boureni. 
„E străbătută de şoselele: Ro- 

man-Fălticeni (a. statului), Moţ- 
ca-Păşcani-Tirgul-Frumos (jude- 
țeană), Lespezi-Pășcani,: Miros- 
lăvești-Pășcani și Păşcani-Cos- 

mești-Roman (comunale). 
“Ca instalațiuni industriale are 

atelierul din gara Pășcani: şi 
fabrica de spirt din Cristești. 

Siretul. de-Sus,z/asă, jud. Bacău, 
E udată în partea de V., de riul 
Siretul care o desparte de plă- 
șile Bistriţa-d.-s. şi Bistriţa-d..j., 
spre comunele; Schineni, Său- 
cești și Ruși. Ocupă colţul N. 
E. al județului. 

Forma sa este aceia a unui 
pentagon neregulat. 

Afară de riul Siret, care o 

udă de la N. la S,, făcînd un 

unghiii ascuțit, cu virful spre E., 
„la confluenţa, acestuia cu piriul 
“Valea-Mare, această plasă mai 
este udată și de Piriul-Odobului 

- Şi de: piriul Berheciul, încărcat 
cu Dunavăţul. Nişte slabe ridi- 
cături de tărîm, care fac parte 

din dealurile zise ale Birladului, 

despart aceste ape între dinsele. 

Reședința plășei și a judecă- 
toriei este la Săcuieni, 

Are'11 com. rur.: 

1. Berbenceni, cu cătunele: 

Berbenceni, reședința, Văleni 

sati. Berbenceni-Mici, 'Chiticeni, 

Fundeni și Gura-Drumului, si- 

tuate pe valea Odobului. 

2. Odobeşti, cu cătunele: Ba- 

loșul, Glodișoarele, Odobeşti, re- 

ședința, 'Țigira, Tisa-Silvestru 

şi Trestia, situate pe piîriul O- 
dob, în colțul N.-E. al judeţului. 

3. Săcueni, cu cătunele: Cim- 

peni, Dumbrava sai -Baloșeni 
şi Săcuieni, reşedinţa și a plășei 
și a comunei, situate la S. de 
comunele precedente. 

4. Dogdăneşti, cu cătunele: 

Bogdănești-d.-j., Bogdănești-d.-   
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s., Hertiona-Mănăstirei şi” Her- 

tiona-Răzeși, reședința, situate 

pe malul stîng al Siretului, 
5. Prăjăşti, cu cătunele : Pră- 

jăşti-Moldoveni, Prăjeşti-Unguri, 

reşedinţa, și Traian, situate pe 

malul stîng al Siretului, la S. 
de comuna precedentă. 

"6. Buhociu, cu cătunele : Bu- 

hociul-Mare, reședința, Buhociul- 

Mic, Costeni, şi Satul.Noi, si- 

tuate d'a stînga Siretului, la S. 

de Grăjăști. 

7. Obirşia, cu cătunele: Băi- 
macul și Obirșia, reședința, si- 

tuate pe izvoarele Berheziului, 

8. Zîrgul-Glodurile, cu cătu- 
nele: Gloduri şi Tirgul-Glodurile, 

reședința, situate tot pe Berhe- 

ciii, la S. de comuna precedentă. 

9. Oyelești, cu cătunele: An- 
tohești, reședința, Făghieni, O- 

țelești și Pădureni, situate pe 

piriul Berheciul, mai la S. de 
comuna precedentă. 

IO. Mărăşti, cu cătunele; Bă- 

leia, Mărăşti-d..j., ori Satul-d.-j., 

Valea, saii Mărăști-d.-s., reșe- 

dinţa, situatepe piriul Dunăvăţul. 
11. Filipeni, cu cătunele: 

Filipeni sai Slobozia, Frunțești, 

Lunca, reședința, Moara - Co- 

nachi, Pirlitura și Valea-Botului, 

Situate pe piriul Dunavăţul, mai 

la S. de comuna precedentă. 

Este străbătută de calea ju. 
dețeană Bacăii- -Plopana (jud. Te: 

"cuciii) și de mai multe căi vezi- 
nale-comnnale, care unesc satele. 

Aci se află 12 patochii cu 
37 biserici, deservite de 13 preoți, 

şi 22 dascăli; 12 școale. 

Are o populaţiune de 3705 
familii, sai 14518 suflete, | 

Solul plășei este foarteroditor 
şi are o întindere de 18886,45 

hect., dintre care 5697 pădure, 

10641,65 pămînt de cultură şi 

2833,31 hect. vii. 

Vite: 8şo cai, 8907 vite cor- 

nute, 2793 porci, 261 capre şi 

7384 oi.
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Locuitorii posedă 663 stupi 

de albine. 

Siretul-de-Sus, z/asă, jud. Ro- 

man, situată în partea de NE. 

Are forma unui drept-unghii, a- 

„şezat cu laturile sale cele mai 

lungă, în direcţiune N.-S. 

: Se mărginește: la N. cu jud. 
Suceava; la S.,cu pl. Fundul; 

la V., pe o mică distanţă, cu 

jud. Suceava; la E., cu jud. Iași 

și Vasluiii, 
Lungimea cea mai mare a 

plășei este de aproape 45 kil., 

socotită de la N. de satul He- 

leştieni, pănă la S. de satul Să- 

“căleni, măsurată prin tirguşorul 
Bira şi satele Pincești și Poe- 

nari; iar lățimea, de 17 kil., so- 

cotită de la V. de satul Sagna, 
din malul rîului Siretul și pănă 

la E. de satul Nistra, la mat- 

ginea judeţului, prin tirguşorul 
Bira şi satul Boghicea. 

:Pămiatul pl. Siretul-d.-s. este 

mult mai sus de cîtacel a pl. Mol- 

dova și Siretul:d.-j. El prezintă 

multe culmi de dealuri, văi și 

podișuri, din care cele mai prin- 

cipale sunt: culmea Dealul-AMă- 

rului, care este cea mai princi- 

pală în această plasă șio stră- 

bate de la S.-V. către N.E., le- 

gindu-se la capătul despre N.- 
E. cu dealurile din jud. Vasluiii 

şi Iaşi, şi spre S..V. cu culmea 

Golanilor din pl. Fundul. A- 

ceastă culme formează linia de 

împărțire a apelor din plasă și 

atinge înălțimea cea mai mare 

a dealurilor, mai cu seamă în 

partea de S.-V. și NE. Virfu- 

rile cele mai înalte ale acestei 
culmi poartă diferite numiri, 

care, luate de la S.:V. către N.- 

E, sunt: Poganul, Dealul-Mă- 

rului proprii zis, Stan, Căpă- 

„ina, Zimbrul, Ghida (Bantașa), 

Piscul-Rusului, Chicera, Mănăs- 

tirea, Buzdugi, Vlădnicelele și 

Todireni. Această culme este   
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una din cele mai puternice din 

acest judeţ, căci între satele Gi- 

dinți și Păncești atinge o gro- 

sime de 16 kil. . 

"Din această culme principală, 

se despart alte culmi mai mici, 

care poartă diferite numiri: Cul- 

mea-Holmului, care se desparte 

din culmea Dealul-Mărului la 

sâtul Zimbrul și se continuă de 

la N. spre S., separind basinul 

piriului Zimbrul de piriul Gir- 

bovețul ; Culmea-Gidinţilor, care 

se desface tot 'din culmea Dea- 

lul-Mărului și merge spre V., 

terminîndu-se în riul Siretul, în- 

tre satul Gidinţi şi Sagna ; Cul- 

mea-Hăbășeştilor, care atinge pl. 

în partea de N.-E., unindu-se 
prin dealurile din jud. Iași şi 

prin Dealul-Todirenilor cu cul- 

mea Dealul-Mărului. Din aceasta, 

pleacă spre S.-V., către Siret, 

mai multe ramuri mai mici din 

cari cele mai principale sunt: 

a-Oţelenilor şi a-Oborocenilor, 

Vale mai principală, afară de 

aceea a Siretului, este: Valca- 

- Albuiei, prin care curge piîriul 

Albuia, vale ce se întinde prin 

mijlocul plășei, de la N.-E. către 

SV. 
Podișul cel mai mare din a- 

ceastă pl. este podișul Scheci, 

cuprins. între satele: Scheea, 

Miclăușeni, Cucova, Fărcășeni 

"și Oboroceni. 

Ape: Siretul, care curge prin 

marginea despre V. a plășei, de 

la N. spre $., formînd hotarul des- 

părțitor al acestei plăși de pl. 

Moldova. Udă pl. puţin mai în 

sus de satul Volintirești și pănă 

la N. de satul Brătești, curgînd 

în genere de la N. la S.; pri- 

meşte pe dreapta următoarele 

piraic: "Țiganca, mărită pe stîn- 
ga cu piriul Caracaş, Piriul-Moa- 

rei, Stircea, Miclăuşeni, Albuia, 

mărită pe dreapta cu piriul Bu- 

: hoanca, iar pe stînga cu Piriul- 

Velniţei, piriul' Poenele-Oancei,   
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mărit și el pe stinga cu piriul 

Pricopul și acesta pe stînga 

cu pirinl Stăniţa, piriul Vulpă- 

șești (Sagna), mărit pe dreapta 

cu piriul Lincani, piriul Pietro- 

sul, mărit pe dreapta cu Piriul- 

Velniţei şi Piriul - Rimnicului. 

Afară de aceste ape pl. Sire- 

tul-d.-s. este udată și de cur- 

sul superior al piriului Chisă- 
lița, încărcat pe stinga cu pi- 

riul Fodorul şi de cursul supe- 

rior al piriului Zimbrul, care 

toate curg în genere de la N. 

la S. și trec în pl. Fundul, de 

se varsă în riul Birladul. 

Trei iazuri: sunt în această 

plasă: două. formate de pîriul 

Stîrcea și unul lingă tirgușorul 
Bira. | 

Ia partea de N. a plășei pă- 

miîntul este negru, mai cu sea- 

mă în: com. Heleştieni, Scheia 

şi Miclăușeni, . 

“Aproape toată partea de V. 
a plășei (șesul Siretului) şi o 

mare parte din cea de V. sunt 

acoperite cu fineţe. 
Toată partea de S. și o mare 

parte din cea de E. sunt aco- 

perite cu "pădure seculară. 

Se lucrează lemnăria şi ro- 

tăria în satele: Boghicea, Slo- 

bozia, Sagna și Tătari; olăria, 

la Vulpășești, Oţeleni, Mănăs- 

tirea, Chicera și Hindrești ; co- 

"veți, linguri și fuse, la Vadul- 

Vejei, Veja- Lingurari, Vulpă- 

șești, Ghideon și Nistra; cojo- 

căria, la Liţca; mangalul, la 

Bughi. . 

L.ocuitorii de prin satele de 

pe malul Siretului se ocupă și 

cu pescăria. 

Locuitorii din satul Liţca se 

ocupă cu comerciul de vite, iar 

- cei din satul Hindrești și Gi- 

dinți, cu comerciul de lemne. 

Cel mai mare centru comer- 

cial în pl. este tîrguşorul Bira. 

În com. Strunga, spre E. de 

satul Găureana, sunt cariere de
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piatră și ape sulfuroase; aci 
este şi o stațiune balneară. 

Căile de comunicațiune care 
“străbat această pl. sunt: Calea 
națională Roman-Iaşi, îndată ce 
trece riul Siretul în fața satu- 
lui Miclăuşeni, pe un pod de 
fer lung de 317 m. și duce de 
la SV. către N.-E. pănă din- 
colo de satul Strunga, la locul 
numit La-trei-Craci, în faţa Tir- 
gului-Frumos. Această şosea în 
plasa Siretul-d.-s, urmează mai 

„mult de jumătate din lungimea 
sa cursul piriului Stircea. Ea 
trece pe la S..V. de satul Mi- 

- clăușeni și pe la băile Strunga. 
Şoseaua județeană Piatra-Iaşi în- 
cepe a atinge această pl. îndată 
ce trece riul Siretul în fața sa- 
tului Cogălniceanu și merge de 
la V. la E. prin satul Oboro- 
ceni-d..s., Movileni și Criveşti 
și apoi la locul numit Lactrei- 
Craci, în extremitatea jud, Ro- 
man, unde se unește cu șoseaua . 

naţională Roman-lași; această şo- 

sea n'are pod peste riul Siretul, 
în fața satului Cogălniceanu, 

aşa că cei ce ar voi să meargă 

din pl. Moldova, în pl. Siretul- 
d..s., sunt nevoiţi a părăsi a- 

ccastă șosea și a merge să treacă 

- acest rii mai sus, pe podul de 
: la Mogoșești. Șoseaua judeţeană 
Roman-Bira-Vasluiii ce începe a 
atinge această pl. îndată ce 

trece riul Siretul, pe un pod 
plutitor, în fața satului Sagna 

și merge" prin acest sat către 

“N-E. pănă la tirgușorul Bira, 

unde sc și termină; de aici se 

îndreaptă spre E., trecînd pe 
la Hanul-lui-Rojniţă, la satul To- 

- direni; de la Bira la satul To- 

" direni este întreruptă în mai 

multe locuri; iar de la Todireni 

spre E. este numai pe o lun- 

gime de 14 kil. Şoseaua jude- 

țeană Roman-Băcești-Vasluii ce 

începe a atinge pl. îndată ce 

trece rîul Siretul, pe un pod 

46346, Aarele Dicționar Geografie. Vl, v. 
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stătător de lemn, în faţa satului 
Gidinţi și merge prin acest sat, 

urcînd prin pădure culmea Dea- 
lul-Mărului; apoi se pleacă că- 

tre S.-E., trecînd prin satul Poe- 
narul şi de aici în pl. Fundul, 

prin satul Crăești la tîrgușorul 

“Băcești şi de acolo la Vasluiii; 

parcurge, străbătînd pl., o lun- 

„gime de 11 kil. O șosea ve- 
cino-comunală străbate această 
pl. aproape în toată lungimea 

sa, urmînd malul stîng al rîului 

Siretul; începe din marginea de 

S. 'a acestei plăși, la N. de 
satul Brăteşti (unde se leagă 

cu șoseaua vecino-comunală Bră- 

tești - Cotul-lui-Balan-Dămieneşti 

din pl. Fundul) și merge de la 

S$. spre N. prin satele: Gidinţi, 

Sagna, Buruenești, Doljești, Liţ- 
ca, Butea, Miclăușeni, Scheea, 

Cuza-Vodă, Cogălniceanu, unde 

se unește cu șoseaua judeţeană 
Piatra-lași. 

Linia ferată Pașcani-lași a- 

“ tinge puţin colțul de N.-E. al 

„acestei plăşi, fără a avea însă 
aci vr'o stațiune. 

Patru poduri peste riul Si- 

retul pun în legătură pl. Siretul- 

d.-s. cu pl. Moldova și anume: 

podul de lemn stătător între 

satele Carol și Gidinţi, podul 

plutitor între satele Luţca şi 
Sagna, podul de fer din faţa 

- satului Miclăușeni și podul plu- 
titor de la satul Mogoșeşti, 

Are o populație de 2762 fa- 

milii, sai 26177 locuitori; 35 

biserici ortodoxe și 8 catolice; 
15 şcoli rurale. 

E formată din 13 comune 

rurale, din care cele mai po- 
pulate sunt: com. Miclăuşeni 

(3203 locuitori), 'Doljești (2579) 

" locuitori), Boghicea (2494 lo- 

cuitori) și Stănița (2409 locui- 

tori). - 

Tirgușorul' Bira e situat în 

centrul plășei și este reședința 
subprefecturei,   
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Tot în această pl. este și sa- 
tul Scheea, însemnat prin lupta 
dintre Ştefan-cel-Mare, Domnul 
Moldovei, cu Croiot rebelul, dată 

la 6 Martie 1486. 

Siretul-de-Sus, Z/asă, jud. Su- 

ceava. Se mărginește la E. cu 
"jud. Botoșani și Iași; la V,, cu 

pl. Șomuzul şi Moldova-d.-j.; la 
S., cu pl. Siretul-d.-j., jud. Ro- 
man și Iași, și la N.,cu pl. Șo- 

- muzul și jud. Botoșani. For- 
ma-i teritorială se aseamănă cu 

a județului. E străbătută de la 

N. spre S. de rîul Siretul. 
E formată din comunele : Dol- 

hasca, Lespezile, Ruginoasa, 

Văscani și Tătăruși, cu reșe- 
dința sub-prefecturei în tîrgu- 

șorul Lespezi. Satele ce com- 

pun aceste comune sunt în nu- 
măr de zo. 

Are o suprafață de aproxima. 
tiv 74363 hect., cu o populație 

de 5596 familii, saii 20230 su- 

flete, locuind în 4922 case. 

Aci se află mănăstirea Pro- 

bota și satul Ruginoasa, în care 

se află rămășițele: lui Vodă A- 
lexandru I. Cuza, 

Siretul-Noi, gî/ă, din Siret, 

ce udă com, Ionăşeşti, pl. Ni- 

corești, jud. Tecucii, în direcţie - 

de la N.-V. spre S.-E., primind 
în partea de S. piriul Valea: 

Lupei. Locuitorii o mai numesc 
şi Girla-Moarei. 

Siretul-Stătător, apă stătătoare, 

în jud. Covurluiii, avind în mij- 
loc o insulă cu vii, în apro- 

piere de gara Bărboşi, spre E. 

Pănă la 1861, Siretul curgea pe 
aci ; de atunci însă, schimbîn- 

du-și cursul, a rămas un loc în 

forma unei zale de lanţ, ale că- 
rei extremități par a se întruni 

la S.-V., sub solul unei păduri, 

formînd în centru-i o insulă bo- 

gată în plantaţii.
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Siretul-Vechiu, Zraz al Siretu- 

lui, jud. Tecuciii, pl. Nicorești, 

com. Cozmești. Pe acest braţ 
se află un pod ce duce în satul 

Cozmești- Vechi, 

Sireţelul, sat, pe moșia cu ace- 

lași nume, jud. Suceava, com. 

Lespezi. E împărţit în trei părți: 

“Țuţoaea, Dealul și Vatra, așe- 

zate pe două dealuri ce ţărmu- 

resc pirîul Sireţelul. 

Vatra satului ocupă 44 fălci, 

cu o populaţie de 354 familii, 

sai 1489 suflete. 

Improprietăriți la 1864 sunt 

8 fruntași, 72 pălmași și 64 co- 

dași, stăpînind 539 fălci, 66 prj. 

Are o biserică, deservită de 

un preot; o şcoală mixtă. 
Drumuri principale sunt: la 

Lespezi (2 12 kil.), la Stolni- 

ceni-Costandache (5 kil.) și la 

Hirlăă (9 kil.). 

In 1803, Sireţelul, proprie- 

tate a Medelnicerului Nicolae 

Pascal, avea 107  liuzi, plătind 

1172 lei bir anual, fiind și 3 

„liuzi de cei fără bir. (e«Uric.>, 

vol. VII, p. 246). 

In 1806, găsim proprietar pe 

Medelnicerul Nicolae Tuduri, 

care se judecă cu Hermeziu, 

proprietarul moșiei Stolniceni, 
pentru hotarul moşiei. (cUric.>, 
vol. VI, p. 206), 

Sireţelul, viroagă, jud. Brăila, 

care se desparte de riul Sire- 

tul, din dreptul fostului pichet 

Salcia, străbate toată lunca Si. 

retului, trecînd pe lingă tiîrlele 

Mareş, Pietroiul-Vechii, Popei 

și satul Vădeni, și se unește 

iarăși cu riul Siretul la ruptura 

de la V.- a podului de peste 
Siret a căiei ferate, 

Sireţelul, g?r/ă, din Siret, jud. Do- 

rohoiii și Botoșani. Vezi Siretul, 

Sireţelui, zî7îă, jud. Suceava; iz-   
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vorește din pădurea cu același 

nume, străbate satul, și după 

un curs de 4—y5 kil. se varsă 

în Siretul. Primeşte din dreapta 

Seaca, Humosul şi Cornul, iar 

din stinga Piriul-Dealului și Țu- 

țoaia. 

Siri-Bei-luiuc, povifă, în jud. 

Constanţa, pl. Medgidia, la ho- 

tarul com. rur. Enigea și Ma- 

mut-Cuiusu. Are 148 m. înăl- 

țime, predominind valea Calfa- 

Dere şi ruinele Spapinar. Este 

situată în centrul plășei, în par- 

tea N.-E. a com. Enigea şi în 

cea N.-V. a com. Mamut-Cuiusu, 
la 21 kil. spre N.-V. de rui- 

„nele Spapinar. 

Siriul, con, rur. jud. Constanţa, 

pl. Hirşova, situată în partea 

de N. a județului, la 76 kil. 

spre N.-V. de orașul Constanţa, 

capitala districtului, și în partea 

de S. a plășii, la 24 kil. spre 

S.-E. de orășelul Hirşova, reșe- 
dința ei, pe valea Siriul. 

Se mărginește la N. cu co- 

muna Sarai; la V., cu comuna 

Ghisdăreşti și 'Topalul; la E., 

cu comuna Casimcea (p. Baba- 
dag, jud. Tulcea); la S., cu co- 

munele Taș-Punar (pl. Medjidia) 

și Pazarli (pl. Constanţa). 

Relieful solului e destul de 

accidentat, de culmile Dulghe- 

rul și Castal la E., Sarai, la 

N., Erchesec și Muslu la V., 

Siriul la S. Principalele dealuri 

care brăzdează comuna sunt: 

Cadi-Cișla (109 m.), Capugi (142 

m.), Castal (155 m.), Dulgherul 1 

(160 m.), Dulgherul II (230 m.), 

la N.; Seleuș (206 m.), Cacia- 

mac (152 m.), Chuciuc-Chioi (135 

m.), Aman-Tepe (137 m.), Tasli- 

Culac (140 m.), la E.; Tepe 

(85 m.), Hoş-Tepe-Bair (181 
m.), Satis-Chioi-Bair (131 m.), 
la S.; Erchesec (234 m.), cel 

mai înalt din comună, Tichilești   
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(189 m.), Muslu (143 m.),la V.; 

apoi dealurile Siriu-Bair (92 m.), 

Inșiratele (209 m.), Hagi-Bairam- 

Tepe (214 m.), Man-Corman 

(157 m.), Capugi-Bair (165 m.), 

prin interiorul comunei. Sunt 
toate acoperite cu bogate pășuni, 

fineţe și semănături. . 

Movile sunt 150, toate artifi- 

ciale, servind ca puncte de ori- 

entare saii observație. 

Sunt 5 piraie și o mulțime 

de văi. - 

E formată din 9 cătune: Siriul, 

reședința, spre V., într'o vale 

„circulară, Siriul; Muslu, spre N., 

la 4 kil. spre N.-V. de reșe- 

dință, pe piriul Tichileşti; Muslu- 

Bei, în partea de V., tot pe 

“ piriul Tichileşti saii Muslu, la 
3 kil. spre V. de reşedinţă; Er- 

chesec, pe un cot al dealului 

Erchesec, spre S,, la 8 il. 
spre S. de reședință; Capugi, 

spre V., la 3! kil. spre $. de 

reședință, pe piriul Batacli-Dere; 

Catal-Seleuș, spre E., la ş kil, 

spre IE. de reşedinţă, pe piriul 

Catal; Terzi-Chioi, tot spre E, 

la 10 kil. spre S.-E. de reședință, 

pe piriul 'Terzi-Chioi-Dere; Pan- 

telimon saă Ciatal-Orman, spre 

S., la 14 kil. spre S.-E, de re- 

ședință, pe piriul Ciatal-Orman; 

Satis-Chioi, împărţit în 2 trupuri: 

Satis-Chioi turc și Satis-Chioi 

romin, spre S., la 11 kil. spre 

S.-E, de reședință, pe piriul Sta- 

tis-Chioi (saii Boazgicul), 

Are o suprafață de 25708 
hect., cu o populaţie, în maio- 

ritate Romini, de 1782 familii 

saii 4477 suflete; 6 școli; 3 

biserici ortodoxe, în cătunele 

Cartal, Pantelimon și Satis-Chioi, 

deservite de 4 preoţi şi 5 para- 

cliseri; 4 geamii, în cătunele Ca- 

pugi, Erchesec, Muslu și Terzi- 

Chioi, cu 4 hogi. 

Locuitorii posedă: 666 plu- 

guri, 674 care şi căruţe, 17 mașini 

de secerat, 36 mașini de bătut
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porumb, 97 grape de fier, o 

mașină de vinturat, 58 trioare; 

183 cai, 4264 boi, 16 bivoli, ș3 

asini, 27540 oi, 59 capre şi 

1105 porci; 10 mori de apă și 

1 de vint. ” 
Comerciul estedestul de activ; 

se face prin gara Cernavoda, la 
40 kil., sai prin orășelul Hiîr- 

- şova, la 24 kil., spre S.-V. de 

com., și constă în export de 

" cercale și vite şi în import de 

coloniale și manufacturi. 

Budgetul com. e la venituri 

de 48175 lei şi la cheltueli de 

13735 lei. 
Căi de comunicaţie sunt: calea 

judeţeană  Hirşova-Cara-Murat, 
trecînd prin satul Siriul; apoi 

drumuri mici ce unesc cătunele 

între ele și cu satele vecine: 

Sarai, Topalul, Boazgicul, Cio- 
banul, Taș-Punarul, Carol I, Ca- 
ciamacul, Casimcea, Calfa, etc. 

Siriul, saz, în jud. Constanţa, pl. 

Hirşova, cătunul de reședință 

al com. Siriul, situat în partea 

centrală a plășei și a comunei, 

pe pirîul cu același nume. Are 

o întindere de 2173 hect,, din 

care 168 hect. ocupate de vatra 

satului, cu o populaţie în maio- 
ritate Romini, de gr familii, sai 

417 suflete. 

“Siriul, catenă de munţi, întinsă şi 

măreaţă, ce începe din judeţul 

Prahova și se întinde în jud. 

Buzăii, între piraiele Crasna și 

Siriul, pănă în malul drept al 

riului Buzăul. Acest masiv cul- 

minează în piscurile: Tătăruţul, 

Feţele, Măliia, Bocîrna şi Curul- 
Muntelui, avind înălţimi între 

1642 și 820 m. E foarte avută 

în păduri, din care bradul se- 
cular, pinul şi moliftul, ocupă 

primul loc. Are pășuni și izlaze 

întinse, precum și mulțime de: 
animale sălbatice. Vara pasc aci 

“pănă la 12000 oi, producind 
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caşcaval vindut în comerciii, sub 

numele de Pentelei. 

Siriul, moșie, în jud. Buzău, com. 

Chiojdul-din-Bisca, formată din 
munții Feţele, Măliia și Tătă- 
ruțul, proprietate a moșnenilor 

Chiojdeni. Are 1700 hect., din 

care 400 izlaz, restul pădure, 

Siriul (Tătăruțul, Siriul-Mare), 
firii, în jud. Buzăii, com. Chioj- 

dul-din-Bisca, Izvorește dintre 

muntele Tătăruţul şi Măliia și 

se varsă în riul Buzăul, mai sus 

de căt. Gura-Siriului, din com. 

Nehoiașul. El primeşte mai mulți 

afluenți, din care, pe partea 

- dreaptă, izvoarele: Siriașul, Ro- 

șia, Cocoșul, Stearpa, Bratul, 

Monteorul și Valea-Vacil; iar 

pe stînga: Milea și Mreaja. Pe 

albia sa se află 5o herăstrae, E 

avut în păstrăvi, 

Siriul-Mare, g/7/ă, izvorește din 

muntele Tătarul, de la N. de 

com. Star-Chiojdul, plaiul 'Te- 
leajenul, jud. Prahova, curge de 

la N.-V. spre S.-E., se împreună 

cu Siriul-Mic, în partea de N.-E. 

și apoi intră în judeţul Buzăii. 
Are de afluent izvorul Vina. 

Pe Siriul-Mare este un herestrăii. 

Siriului (Gura-), căzu, al com. 
Nehoiașul, jud. Buzăii, cu 300 

locuitori şi 77 case, Aci e stabilit 

și punctul de vamă despre Tran- 
silvania, mutat din cătunul Prun- 

dul, al com. Nehoiașul, cunoscut 

mai bine sub numele Bisca-Ro- 
zilei și Faţa-Cheiei. 

Siseşti-de-]Jos, cor. rur. și sat, în 

jud. Mehedinţi, pl. Motrul-d.-s., la 
26 il. de orașul Turnul-Severin, 

situată la poala dealului Găr- 
doaia, pe Valea-Coșuştei, 

Se mărginește: la E,, cu com. 
“Ciovirnășani și Jegujani; la S., 

cu comuna Ciovirnășani şi Cră-   
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guești; la V. cu com. Sisești- 

d.-s. ; iar la N., cu comunele Peş- 

tenuța și Jegujani, 

Satul formează comună cu sa- 
tul Noapteșa și cătunele Cainiceni 
şi Cărămidari, avind o populaţie 

de 1840 locuitori și 356 case, 
Are 2 biserici, deservite de 

2 preoți şi 3 cîntăreţi; o şcoală, 
Locuitorii posedă : 60 pluguri, 

"100 care cu boi, 4 căruţe cu 

cai; 180 stupi; g9oo vite mari 

cornute, 20 'cai, 780 oi, 110 

capre şi 700 rimători. | 

Are o şosea comunală, care 

o leagă de șoseaua județeană 
Severin—Bujorescu—Tirgul-Jiiă, 
la com. rur. Ciovirnăşani. 

Budgetul com. e la venituri 
de 2457 lei, iar la cheltueli, de 

1547 lei, 

Dealuri ma! principale în com, 

sunt: Dealul-Bobului şi Dealul- 

- Cărămidarilor, iar văi princi- 
pale sunt: valea Coșuștea, pe 

unde curge riul Coșuştea, Valea- 

Cornului, Valea-lui-Novac, Valea- 

Hudupului, Valea-Mare, Valea- 

“Țiganului, Valea-Girdoaiei, Va- 

lea-Copăcioasei și Valea-Noap- 

teşei. Tot pe ter. com. se află 

Căiniceni, platoii. 

Siseşti-de-Sus, com. rur., în jud. 

Mehedinţi, pl. Motrul-d.-s,, la 28 

kil. de orașul Turnul-Severin, 
situată pe valea riului Coșuştea. 

E formată din satul cu același 

nume, avind o populaţie de 65o 

locuitori și 120 case. 

Are o biserică cu 1 preot și 

2 cintăreți, 

Locuitorii posedă: 26 pluguri, 
35 care cu boi, 1 căruță cu cai; 

450 vite mari cornute, 33 cai, 

310 oi și 260 rîmători ; 40 stupi. 

Este legată prin o șosea co- 

munală de com. rur, Siseşti-de- 

jos, 

Budgetul com. e la venituri 

de 1062 lei, şi la cheltueli, de 

375 lei.
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Sitari, sa, jud. Argeş, pl. Topo- 

logul, pendinte de com. rur. 

Dedulești-Vărzari. 

Siteşti, câzuu, al com. Bumbești- 

Piţicul, jud. Gorj, pe coama înăl- 
țimilor din partea dreaptă a pi- 

rîului Galbenul, la S. de Cer. 

nădia, 

Are o suprafaţă de 150 hect., 
cu o populaţie de 56 familii, 

saii 245 suflete; o biserică de 

zid, făcută de locuitori, deser- 

vită de 1 preot și 1 cîntăreț. 

Locuitorii posedă: 10 plu- 

guri, 60 care cu boi; 154 vite 

mari cornute, 15 cai, 142 oi, 

25 capre, 35 rimători; 18 stupi 
cu albine. 

Comunicaţia în cătun, cu co- 

muna sa și cu comunele înve- 

cinate, se face prin drumuri ne- 

şoseluite. 

Sitoaia, pădure particulară, pl. 
Jiul-d.-s., com. Almajul, pe mo- 

şia Sitoaia. I£ populată cu ceri, 

sălcii, plopi şi mai cu seamă 
stejari și girniță, 

Siul, 4î7î4, izvorește din pl. Siul- 

dj. jud. Olt, de lingă com. 

Comani, de la locul numit Pu- 
țul-lui-Doană. Curge paralel cu 

Oltul, pe acecași luncă și udă 

teritoriile comunelor : Drăgă- 

ncşti, Dăneasa, Gostavăţul, Frun- 

zarul, Birsești, Beciul și Dudul; 

apoi trece în jud. Teleorman şi, 

după ce mai udă teritoriile co- 
munclor Plopi, Elizabeta, Uda. 

Clocociovul și Segarcea-din-Va- 
le, se varsă în cracul Oltului, 

numit Oltul-Mic, în dreptul com. 

Liţa. Siul străbate în jud. Olt, 
o distanță de aproape 30 kil., 

și în jud. Teleorman, aproape 
25 kil, : 

Albia lui, deşi întinsă, nu este 

adincă și numai cînd apele vin 

mari, nu poate fi trecut şi a- 

tunci numai timp de cite-va ore.   
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Atit de numeroase sunt cotiturile 

lui în cit.pe o distanţă de ciîţi- 

va kil. trebue trecut de 7—8 ori, 

Siul, alimentat de apa nenu- 

măratelor izvoare ce curg din 
Dealul-Oltului, în tot parcursul 

lui, nu seacă cu totul mai nici 

odată. Apa lui este tot-d'auna 

limpede. In albia lui se găsește 

mult pietriș și diferite varietăţi 

de pești mărunți. 
Se întîmplă, cind apele vin 

mari, că pe alocurea Siul se îm- 

preună cu. Oltul, revărsîndu-se 
pe mari întinderi. 

Siul-de.Jos, pasă, jud.Olt. Semăr- 

gineşte: la N. cu pl. Siul d.-s,, 

- printr'o linie oblică trasă de la 

dreapta spre stînga, și care începe 

din riul Olt, de la N. de com. Co- 

mani, şi merge pănă în cîmpia 

Boianului, pănă aproape de obăr- 

șia rîului Călmăţuiul; la E., cu 

pl. Șerbănești, printr'o linie 

convenţională trasă din cîmpia 

Boianului, pe malul drept al 

riului Călmăţuiul, și cu o mică 

parte din judeţul “Teleorman; 

la V., cu riul Olt, care o des- 

parte de județul Romanați și 

la $., cu jud. Teleorman, printr'o 
linie trasă din riul Olt, şi care 

trece pe la S. de com. Dudul, 

pe la E. de com. Viespești și 

Călinești și pănă în riul Căl- 
mățuiul. , 

Pe lingă riul Oit, care udă 

partea de V. a plășei, mai este 

străbătută de riul Siul, de la N, 

la S$., şi de Sohodolul, care are 

aceiași direcțiune. Curgerea a- 

cestor riuri este lină și nu fa- 

ce stricăciuni, atară de Olt, care, 

cînd vine mare, se întinde pănă 
la com. Dudul. | 

Terenul plășei este înclinat 

din cauza rîului Oltul, mergînd 
din ce în ce inclinîndu-se către 

oraşul 'Turnul-Măgurele. Cele 

mai multe locuri din plasă sunt 
mai mult şese.   
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Şoseaua judeţeană numită <a 

Slatinei» trece prin mijlocul plă- 

şei Siul-d.-j., şi prin comunele: 

Dăneasa, Zănoaga, Sprincenata, 

Gilmcele, Viespeşti, Creţești, Be- 

ciul și Dudul, mergind pe malul 

stîng al riului Seciul, pănă in- 

tră în jud. Teleorman. Afară de 

această șosea, toate comunele 

sunt legate între ele prin şosele 
vecinale şi comunale. 

E străbătută”de șiruri de dea: 

luri numit Dealul-Oltului, aco- 

perit cu vii, pășuni și în parte 

cu păduri. 

Viea se cultivă pe o suprafață 
de 1331,45 hect.,la Birseşti (38,75 

hect.), Beciul (112,75 hect.), Co- 
mani (197,25 hect.), Crăciunei-d.- 

j, (25,25 hect.), Crăciunei-d.-s, 
(40,75 hect.), Dăneasa (230,50 

hect.), Frunzariul (59,75 hect.), 
Drăgănești (420 hect.), Dudu 

(49,25 hect.), Gostavăţul (75,25 

hect.), Poiana (15,75 hect.), Vies- 

pești (34,75 hect.) și Stoicănești 
(31,75 hect.). 

Plasa Siul-d.-j. coprinde 13 

comune rurale (cu reședința în 

com. Drăgănești), adică: Bir- 
sești, Beciul, Comani, Crăciunei- 

d.-j.,. Crăciunei-d.-s., Dăneasa, 

Drăgănești, Dudul, Frunzariul, - 

Gostavăţul, Poiana, Stoicănești, 

Viespeşti. 

Siul-de-Sus, plasă, în jud. Olt. 

Se mărginește: la N., cu plășile 

Oltul-d.-j. și Mijlocul, printr'o 
linie care pleacă de la S. de 

Slatina, trece prin zona viilor, 

cotește pe la N., pănă din sus 

de com. Bălteni, și apol se în- 

toarce spre S$., pe lingă dealul 

Șerbănești, pănă în mijlocul cîm- 

pici Boianului; la S., cu pl. Siul- 

d.-j., printr'o linie dusă din mij- 

locul cîmpici Boianului, pe lingă - 

Măgura-Boului, pănă ajunge în- 

tre comunele Mărunţei și Co- 

mani; la V., cu jud. Romanați, 
de care se desparte prin riul
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Oltul; la E. 

nești. 

Plasa Siul-d.-s., numită şi Imi- 

nogul, este udată de riurile Imi- 

nogul şi Vediţa, avind o direc- 

țiune de la N. spre S$. Terenul 
acestei plăși este șes, 

Este străbătută de: șoseaua 

judeţeană, care pleacă de la 
Slatina, cu direcţia spre S., tre- 
cînd prin comunele: Brebeni, 

Coteana, Bălănești, Comani şi 
apoi întră în pl. Siul-d.-j.; la S. 

de com. Brebeni, se bifurcă și 

o ramură apucă spre S.-E,, trece 
pe lingă com. Greci și intră în 

pl. Șerbănești; mai multe şosele 

comunale și vecinale, care leagă 
comunele între ele, 

Se cultivă viea pe o întindere 

de 351 hect,, 75 arii, la: Co- 

teanul (42 hect.), Milcovul (39 

hect., 75 arii), Bărcăneşti (3 

hect.), Alimăneşti (45 hect.), Bă- 
lăneşti (55 hect., 5o arii), Izvoa- 

rele (62 hect., 50 arii), Mărun- 
ței (63 hect.), Viișoara (41 hect.). 

Plasa Siul-d.-s. coprinde 11 

comune rurale (cu reşedinţa în 

com. Cărcăneşti), adică: Alimă- 
nești, Bălănești, Bălteni, Bărcă- 

nești, Coteana, Izvoarele, Mă- 

runţei, Mierlești, Milcovul, Pe- 

rieţi și Viișoara. 

cu plasa Șerbă- 

Siului (Valea-), va?e, în jud. Te- 

leorman şi Oltul, pe unde curge 
riul cu acelaşi nume. 

Sic-luc, movilă, în jud. și pl. 

* Constanţa, pe teritoriul com. 

rur. Cara-Harman, așezată pe 

culmea dealului Cara-Harman 

şi avînd. o înălțime de ș2 me- 

tri; situată în partea de N.-E. 
„a plășei și a com.; predomină 

prin înălțimea sa tot dealul Cara- 
Harman (e virful cel mai înalt), 

satul Cara-Harman, partea de 

S. a lacului Tuzla, apa Peletlia 

şi drumurile comunale Garga- 

licul și Cara-Nasuf pe o întin-   
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dere destul de mare; este aşe- 
zată la 1! kil. mai spre S.-E. 
de Podul-Dracului-Negru şi la 
I kil. mai spre S.-V. de lacul 
Tuzla; este artificială și acope- 
rită cu verdeață. 

Sima, ante, 

Stînca - Vulturului  (ramificaţia 
munţilor Pingarați), jud. Neamţu, 
pl. Piatra-Muntele, com. Bicazul. 

Prezintă în formațiunea sa gre- 
zie masivă, ale căreia granule de 

quarţ sunt mult mai mici de cît 

cele ce se găsesc în Stînca-Vultu- 

rului; de aceia piatra de aci e 

foarte bună pentru pavagiii și 

construcţiuni de tot felul, 

Această grezie face parte din 

altă formațiune a cretaceului decit 
depozitele din muntele Cozmiţa ; 
e 0 grezie pe care geologii 

austriaci o numesc de Godula 
şi de Iamna (Godulasandstein și 

Imnasandstein) și care, după pă- 
rerea marci maiorități a geolo- 
gilor, e de virsta Albianului fran- 

cez saii Gaultului din Anglia, 

sait chiar și mai vechie, de oare- 

ce de curind s'a constatat în 
Maramureș, că suprapoartă de- 

pozitele cu Exogra și Hierogylifi. 

Formațiunca cu această grezie 

mai apare între muntele Cozmiţa 
şi piriul Bicazul, 

De la S.-V. muntelui Sima, 

nu mai sunt nici grezii masi- 

ve, nici depozite cu Exogyra, 

ci dăm peste o formaţiune și 

mai vechie din grezii cu gră- 
untele fin şi din schisturi argi- 

loase surii cu undulațiuni și ne- 
regularități pe fețele lor aseme- 

nea rozăturilor ce lasă apa de 
ploaie cînd șerpucște pe un pă- 
mint slab și umed ; altele ori ri- 

dicăturile şi impresiunile ati for- 

ma vermiculară, elipsoidală, ori 

o formă neregulată. Suprafaţa 

lor e tot-de-auna netedă și ade- 

se-ori cu un aspect unsuros; 

greziile, mai cu seamă, sunt 

în prelungire cu: 

  

SÎMBUREȘTI 

străbătute de vine de spat, iar 

pe fețele schisturilor se văd im- 

presiuni. foarte frumoase și bine 
păstrate de Fucoide, 

Avind în vedere aceste carac: 
tere și raporturile de stratifica- 
țiune cu tărimurile sedimentare 
megieșe, Gr. Cobălcescu iden- 
tifică aceste depozite cu depo- 
zitele geologilor nemți Rossfel- 
dice (Rossfelderschichten), fă- 
cind parte din rîndul Neoco- 
mian, din diviziunea schisturilor 

și greziilor superioare de Te- 

schen. 

Păturile Rossfeldice continuă 
pe cursul Bicazului în sus pănă 

la graniță și se întind în Tran- 
silvania. 

Simbotinul, saz, cu o populaţie 

de S1 suflete, făcind parte din 
com. rur, Băboești, pe proprie- 

tatea cu același nume a Eforiei 

Spitalelor Civile din București, 
jud. Argeş, pl. Loviștea. Are o 

biserică, cu hramul Sf. Gheorghe, 

deservită de un preot și un cîn- 
tăreț. - 

Sîmbotinul, moșie, jud. Argeş, 

pl. Loviştea, com. Băboești, pro- 

prietatea Eforiei Spitalelor Civile 

din Bucureşti, pendinte de schi- 

tul Berislăveşti, Are o intindere 

de 954 pog. 

Simbureşti, com. rur., jud. Olt, 

pl. Oltul-d.-s., compusă din 6 

cătune: Simburești, Tonești, Mă- 

nulești, Cungrea, Lăunele și Cer- 

beni. 

E situată pe dealurile: Sim- 

burul, Mănuleșşti, Tonești și pe 

văile: Cungrea-Mare, Brănila și 

Simburul, la 50 kil. de capi- 

tala județului și la 4 kil. de a 
plășei. 

Are o populaţie de 1072 lo- 

cuitori; o școală; o biserică, în 

căt. Sîmburești, fondată la 1611 

de vel Armaș Marcu și soţia sa



SÎMPUREȘTI 

Rada. D'asupra ușci are urmă- 

toarea inscripţie: 

Această biserică este zidită de vel 

Armaş Marcu la anii 1311, precum ne- 

am informat de la o icoană păsită în- 

tr'un mormint. Iar turnul și amvonul e 

zidit de logofătul Ion și a luat și clopot 

la anii 1771, lar mai încoace s'a zugră- 

vit de părintele Ion şi învelită de locui- 

tori, la 1$29. 

Biserica e deservită de 2 preoți. 

Se crede că a fost mănăstire. 

Locuitorii se ocupă, pe lingă 

agricultură, cu olăria, dulgheria, 

rotăria și cizmăria, Ei desfac 

produsul muncei lor la Slatina, 

Piteşti și Drăgășani. 

195 locuitori s'aii împroprie- 

tărit la 1864, pe moșiile d-lor 

I. C. Brătianu, I. Ceaușescu, St. 

Zaharescu, Piriianu şi G. Viţe- 

leanu, dinduli-se 615 hect. Fi 

posedă: 15 cai, 180 boi, 150 

vaci, 200 capre, 590 oi și 210 

porci. 

Veniturile şi cheltuelile com. 

se urcă Ja 2283 lei, 83 bani. 

O şosea comunală leagă com. 

Simbureşti la V. cu com. Dobro- 

teasa și la E. cu com. Ciomăgeşti. 

TE brăzdată de dealurile: To- 

nești, Manulești, Simburul, cu 

piscurile: Dobra și Ripa-Roşie, 

Coasta-Papa și surpăturile: Ur- 

sul, Corbul, Merilor, Ciurezul şi 

Fundura. 

Riîul Cungrea-Mare trece prin 

centrul com.; care mai estrăbă- 

tată depiraiele: Lănele, Brănila, 

Simburul, Groșarea și de alte mici 

vilcele. Se mărginește cu com.: 

Ciomăgești, Dejești, Dobroteasa 

și Păroși. 

In raionul com. Simburești se 

văd încă ruinele palatului lui vel 

Armaş Marcu, fondatorul bise- 

ricei. Zidirile acestui palat. ai 

o grosime de 1 m. 80. 

Despre acest Armaș se spune 

că avea plaiuri mari cu vii și 

vinurile le aducea în beciurile 

palatului prin burlane, ce se gă-   
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sesc chiar azi sub pămînt. Viile 

S'aii distrus și ai crescut păduri 

în locul lor. 

In dealul Rudarea, proprietate 

a familiei Brătianu, sunt mai mul- 

"te gropi, unde se zice că ai stat 

Tătarii, şi unde se găsesc în 

pămînt cioburi de oale și alte va- 

se, tari și foarte bine lucrate. 

Simbureşti, saz, făcînd parte din 
com. rur. cu acelaşi nume, pl. 

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

pulație de 170 locuitori. 

Simnicelul, forent, în jud. Ar- 

geș, pl. YTopologul; ia naştere 

din Dealul-Feţenilor și se varsă 

în Simnicul, 

Simnicul, forent, izvorește din 

muntele Feţeni, jud. Argeș, pl. 
Topologul şi se varsă în Olt, la 

satul Budești, după ce s'a unit 

cu Simnicelul. 

Simzineşti, saţ, cu 35 locuitori, 

în jud. și pl. Tutova, com. Lă- 

leşti, spre E. de satul Lălești. 

Sîngeri, saț, în partea de N.V. 

a com. Gropniţe, pl. Copoul, 

jud. Iași, situat pe valea cu a- 

celaşi nume. Are o populație de 

86 familii, sai 347 suflete. 

Locuitorii posedă: 263 vite 

mari cornute, 778 oi, 32 cai și 

114 rimători. 

Singerul, com. rur., jud. Prahova, 

pl. Podgoria, situată pe Valca- 
Mare şi pe stinga riului Crico- 

vul, la 52 kil. de capitala jud. 

şi la 15 kil. de a plășci. 

Se mărginește cu com.: Tă- 

tarul, Apostolache, Cislăul și 

Salcia, din jud. Buzău. 

Se compune din 3 căt.: Sin- 

gerul, Mireșul și Butuci, cu o 

populațiune de 2095 locuitori. 

Are o moară cu aburi; o 

școală ; 4 biserici, 2 în căt. Sin-   
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gerul, una fondată la anul 1816 

de Alecu Văcărescu și alta la 

anul 1723, fondată de Dumi- 
trache Mirzescu, una în căt. Mi- 

reșul fondată de Anica Văcă- 

rescu și fratele săi Pană Bă- 

beanu, la anul 1851, și alta în 

căt. Butuci. Poate aceste bise- 

rici sunt deservite de 3 preoți. 

Biserica din Singerul-d.-s. are 

următoarea inscripție: 

Acest sfint locaş ziditu-s'aii din teme- 

lie şi s'aii înfrumusețat după cum se vede, 

întru cinstea și lauda Adormirei născă- 

toarci de Dumnezeii şi acelora sfinți ce 

se văd zugrăviți într'însul, în zilele Inăl- 

țatului Domn Ion Caragea Voevod, cu 

blagoslovenia prea O sfinţiei sale Bir 

Costandie, Episcopul Buzăului, prin osîr- 

dia, silinţa și toată cheltuiala Dumncalui, 

Biv-vel Stolnic Alexandru Văcărescu și 

Anica, soția Dumnealui, ca să le fic po- 

menire în veci, Ja anul de la Ir. 1516. 

La biserica din Singerul-d.-]. 

abia se mai poate citi cuvintele: 
«Ștefan zugravul şi Ion zugravul, 

anul 1723.., de Andreii Bo- 

zianu». 
Locuitorii, în număr de 336, 

S'aii împroprietărit la 1864, pe 

moșiile d-lor Iancu Băbeanu și 

D. Mirzescu, dinduli-se 994 hect. 

li'posedă: 28 cai, 116 vaci, 

64 capre, 884 oi, 850 porci, 527 
boi, 106 viței și tauri, 

Comerciul se exercită în com. 

de 10 circiumari. 

Suprafaţa com. e de 2345 hect. 

La locul numit La Sare, sunt 

cariere de sare. 

Budgetul com. c la venituri 

de lei 5907 şi la cheltueli, de 

4704 lei. : 

E brăzdată de dealurile: Fe- 

liga, Jariştea și Poeni, pe care 

sunt vii și livezi de pruni și de 

movilele: Runcul, Bobarul, Feliga 

și Jariştea, acoperite cu păduri. 

E străbătută de girlele: Mireşul, 

Sărăţica, Cricovul, de izvoarele 
Băbanul și Budulacul și de văile: 

Valea-Mare, a-Pălășeştilor, a-Va- 

cei, a-Bordeiului şi a-Popei.



SÎNÎR-DERE 

Sinîr-Dere, za/e, în jud. Tulcea, 
pl: Babadag, com. Armutlia, că- 
tunul Camber; servește de hotar 

comunelor Armutlia și Babadag; 
iese din dealul Taș-Bair, se în- 

dreaptă spre S., într'o direcție 
de la S.-V.spre N-E.; taie dru- 
mul judeţean Babadag-Măcin şi 

se deschide în balta 'Toprac- 
Chiopru. 

Sînîr-Taş-Tepesi, dea/, în jud. 

Tulcea, pl. Măcin, pe teritoriul 
com. rur. Coium-Punar; se des- 

face din culmea Ghium-Ghiur- 

neș; se întinde spre S., d'alun- 

gul pîriului Coium-Punar, brăz- 

dind partea de S. a pl. și a com.; 
este tăiat de hotarul celor 2 
jud. ; la poalele lui de N. e așezat 

satul Coium-Punar; de natură 

stîncoasă, e acoperit cu păşuni. 

Sirbeni, căfun, în jud. Vlașca. 

(Vezi Dobrotești saii Brăniştari). 

Sîrbeni-de-Sus, sai Adunaţi- 
Sirbeni, com. rur., jud. Vlașca, 

situată în pl. Neajlovul (Vezi 
Adunaţi-Sirbeni). 

Sirbeșşti, con. rur., în partea cea 

mai de N.-E. a pl. Amaradia, 
jud. Gorj, pe ambele țărmuri 
ale rîului Oltețul.! 

E formată din satul cu ace- 
laşi nume, mărginindu-se cu com. 

Polovragi. , 

Are o suprafață de 800 hect., 

cu o populaţie de 553 loc,, şi 
aparţine întreagă locuitorilor 

care sunt moșneni. - 

Are: 3 biserici, deservite de 

1 preot și 1 cîntăreţ; o școală; 

3 mori pe apă, 13 pive și 1 

joagăr. 

Locuitorii posedă: 25 pluguri, 

60 care cu boi și vaci, 340 vite 

mari cornute, 30 cai, Igo oi; 

81 stupi, 100 capre și 110 ri- 
mători. 

Venitul comunei este de lei   
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“801, bani 53; iar cheltuelile, de 
lei 718, bani 66. 

Comunicaţia se face prin șo- 
seaua comunală, care pune com. 
în legătură, la S. cu comuna 
Alimpeșşti, iar la N.-V. cu Poe- 
nari, și dă în șoseaua județeană 
T.-Jiul — Ciuperceni — Vilcea. 

Malurile Oltețului în comună 
se numesc: cel drept, Dealul- 

Muerei; iar cel stîng, Dealul- 

Tăuzului. 

Sîrbeşti, căfuu, al com. Vintilă- 

Vodă, jud. Buzăii, eu 300 lo- 

cuitori și 78 case; are subdi- 

vizia Fundata. 

Sirbeşti, căzun al com. Ohaba, 

pl. Amaradia, jud. Gorj, situat 

pe o colină de deal, numită 

dealul Sirbești și în partea de 
N.V. a Ohabei. 

Are o suprafață de 350 hect., 

„cu o populație de 3o familii, 

Saii 100 suflete; 1 biserică, de- 

servită de 1 preot și 1 cîntăreţ, 

In apropierea cătunului trece 
piriul Inoasa, care se varsă în 

Amaradia. - | 

Locuitorii posedă: 9 pluguri, 

16 care cu boi, 110 vite mari 

cornute, 5 cai, 200 oi, 40 ri- 

mători; 15 stupi. 

Comunicaţia în cătun cu co- 

muna sa şi cu cătunele înve- 
cinate se face prin drumuri ne- 
şoseluite. 

Sîrbeşti, sa, în jud. R.-Sărat, 

pl. Marginea-d.-j., căt, comunei 

Măxineni, așezat spre E., la 

confluența Siretului și Buzăului. 

Sîrbeşti, stație de dr-d.f., jud. 

Covurluiii, pl. Siretul, com. Bra- 

niştea, pe linia Barboşi-Tecuciii, 

pusă în circulație la 13 Sep- 

tembre 1872. Se află între sta- 
țiile Barboși (12,7 kil.) şi Inde- 

pendența (7,5 kil.). Inălțimea d'a- 

supra nivelului Mărei, de 13,14.   

SÎRBL 

Venitul acestei stații pe 1896 
a fost de 8104 lei, 75 bani. 

Sirbi, coni. rur., în partea de 
S.-E. a plășei Bașeul, jud. Do- 
rohoiii, formată din satele: [ă- 
nești, Siîrbi şi Slobozia-Hănești 
cu reședința primăriei în satul 
Hăneşti. Are o populaţie de 
531 familii, sai 1059 suflete; 
2 biserici, deservite de 3 preoți, 
4 cintăreți și 2 paracliseri; 1 
şcoală. | ? 

Vite: 1208 vite mari cornute, 
"3672 oi, 148 cai, 670 porci. 

L.oc. posedă 350 stupi. 

Budgetul com. ce la venituri 
de 8285 lei şi la cheltueli, de 

7062 Iei. 

Sirbi, sa, jud. Bacău, pl. Taz- 

lăul-d.-s., com. Teţcani, situat 

între dealuri, pe valea Piriiașu- 
lui-Sirbilor, la 21J kil. de satul 

Teţcani (școală). 

Are o populaţie: de 241 lo- 
cuitori; o biserică catolică, clă- 

dită de locuitori la 1848. 
Vite: 114 vite cornute, 27 

porci, 

Sirbi, sa, jud. Bacăi, pl. Taz- 

lăul-d.-s., com. Scorţeni, care" 

face trup cu satul Ssorţeni şi 
este situat pe Piriul-Sirbilor. 

Sirbi, sa, pe moșia cu acelaşi 

nume, jud, Dorohoiii, comuna 
Sirbi, pi. Bașeul, cu o popu- 
laţie de 1009 suflete, situat pe 
malul Bașeului, mai în jos de 
Săveni. 

Moșia aparţine Epitropiei Spi- 

talelor Sf. Spiridon din Iași. 

Are o şcoală; o biserică cu 

hramul Sf, Nicolae, deservită de 

2 preoți, 2 cîntăreţi şi 2 palamari, 

mică şi vechie, făcută din vălă- 

tuci, în anul 1793, de locuitori. 
Sătenii înproprietăriți ai 706 

hect., 46 arii, pămînt; iar pro- 

prietatea, 5027 hect. cîmp.



SÎRBI 

Sunt 3 iazuri şi 2 piraie ce 

trec pe moșiile numite Bodeasa 

și Girla-Zamă, 

Drum principal, acel ce duce 

de la Săveni la Stefânești. 

Moșia se hotărăște cu: Ro: 

rolea, Hănești, Vlăsinești, Să- 
veni și Avrămeni. 

Siîrbi, saţ, fost situat în com. 

Răuceșşti, pl. de Sus-Mijlocul, 

jud, Neamţu, și acum făcind par- 

te din jud. Suceava. Are 710 

pog. pădure pe teritoriul săi. 

Sirbi (Corlăteşti-Sirbi), căzu, 
spre N.-V. com. Cozieni, plasa 

Ocolul, jud. Romanați. Are 250 

locuitori, și este situat pe ţăr- 

mul drept al apei Tesluiului. 

Sirbi, saţ, pe moșia și în com. 

Drăgușeni, jud. Suceava, așezat 

pe ţărmul drept al Moldovei. 

Vatra satului ocupă 7 fălci, 
"cu o populaţie de 19r suflete. 

Are o bişerică de lemn. 

Impraoprietăriți în 1864 sunt: 
4 pălmași şi 27 codași, stăpt- 

nind 66 fălci. 

“Drumuri principale sunt: la 

Drăguşeni (5 kil.), la Drăgă- 

nești (4 kil.) și la Răuceşti (3 
kill). 

Moșia, în mărime de 300 

fălci, forma un trup a parte și 

era a mănăstirei Neamţu, ai că- 
rei călugări ai clădit și bise- 

rica, o 

In 1786, lulie 21, moșia Sirbi 
ţinea de jud. Neamţu şi era a 
lui Teodor Ciurea, care se ju- 
decă cu egumenul mănăstirci 

Rişca. («Uricar.» de T. Codr,, 
vol. VI, p. 267). 

Sirbi, sa?, făcînd parte din com. 

Giurgioana, pl. Zeletinul, jud. 

Tecuciii, situat pe coasta dea- 

lului cu același nume, Ja şi 

kil. de reședința com,, în par- 

tea de N.-V.   
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Arc o populație de 369 su- 

flete și o școală. 

Satul Sirbi pină la 1734 a 

fost la 11/2 kil. mat spre N. de 

actualul. La 1734, s'a mutat spre 

S. In acelaș timp sa făcut şi 

o biserică de biîrne de Mihail 

Iamandi, proprietarul moșiei. Are 
hramul sf. Nicolae. In 1856 sa 

reparat cu lemnăria de la bi- 

serica din satul Dămăcușa. 

Lîngă biserică în partea de 

N., se află ruina unei alte bise- 

rici, al cărei zid are o grosime 

de 1 m. și 15 cm.şio înălțime 

de 3—4 m. 

Sîrbi, sa/, făcînd parte din com. 

Nicorești, pl. Nicorești, jud. Te- 

cuciii, așezat pe coasta dealului 

cu același nume, la 1 kil. de 

tirgul Nicorești, reşedinţa com. 

Teritoriul satului e de 2290 

hect., cu o populaţie de 266 

suflete și 66 case. 

Are o biserică, cu hramul S-ţii 

Voivozi. La 1815 s'a ruinat cea 

vechie, făcută de Stolnicul Ifrim ; 

mai pe urmă cu ajutorul răze- 
_șilor s'a rezidit din noii alta în 

1853, care a durat pănă în 1869, 

cînd iarăși s'a prefăcut după 
cum există astăzi. 

Comerciul se face de 3 cîr- 

ciumari. Loc. sunt toţi răzeși. 

Sirbi, com. rur. şi sat, în jud. 

Tutova, pl. Simila, spre N..E. 

de Birlad, pe malul drept al 

riului Birladul. Are o populaţie 

de 237 suflete şi o biserică. 
Satul formează com. Sirbi cu 

cătunele: Strimtura şi Potirlaci. 

Se cultivă viea pe o supra: 

față de 2 hect. 

Are o moară cu vapori. Co- 

merciul se face de 6 persoane, 

Prin com. trece șoseaua naţio- 
nală Birlad-Vasluiii. 

Satul exista înainte de 1603, 

după cum reesc dintr'un zapis 
de pe atunci. -   

SÎRCA 

Sirbi, saz, făcînd parte din com. 

rur, Petroasa, pl. Cerna-d.-j., jud. 

Vilcea. Are o populaţie de 70 

locuitori și e situat la 4 kil. de 

căt. Valea-Mare (şcoală). 

Sirbi, saz, făcind parte din com. 
rur. Şușani-d.-s., pl. Oltul-d.j., 

jud. Vilcea. 

Sirbi-Măgura, cătun, pendinte 

de com. Corbul, pl.. Mijlocul, 

jud. Olt, situat pe vălceaua Run- 
cul, în stînga Vediţei. Are o 

„populație de 400 locuitori și o 

biserică, fondată la 1839, de 

d-na Elena Varipati, în zilele 

Domnitorului Alexandru Ghica. 

Sirbi-Sfinţeşti, căfza, în jud. Te- 
leorman, pl. Tirgului, pendinte 

de com. Butculești, 

Are o populație de 481 su- 

flete și o biserică. 

Sirbului (Grădina-), veci gi. 
chet, cu No. 77, în jud. R.„Să- 

rat, pl. Marginea-d..j., com. Măi- 

cănești, la E.; azi e han. 

Sirca, com. rur., jud. Iaşi, pl. 

Cîrligătura. Se întinde de la N. 
din malul drept al Bahluiului, 

pănă în marginea de N. a jud, 

Roman, avind forma lungăreaţă. 

In partea de N. e așezată pe po- 
dișuri, iar în cea de S., pe mai 

multe dealuri, acoperite cu pă- 

duri, pe o întindere cam de 

- 9000 hect, Este formată din 

satele : Sirca, Rudăile (Frinteşti), 

Lungani, Crucea, Cosiţeni, Mă- 

diărjeşti și Goești, cu o popu- 

laţie de 3519 suflete. 

Parte din locuitori sunt Țigani 
de srobiţi, iar parte Ruși, așczaț 

prin aceste locuri de prin tim- 

purile cele mai vechi. 

Locuitorii, pe lingă agricul- 

tură, se mai ocupă cu stoleria, ro- 

tăria, butnăria, fierăria, zidăria, 

cizmăria și scripcăria.



SÎRCA 

Comerciul constă în desface- 
rea cerealelor și a animalelor 
la Tirgul-Frumos şi Podul-Iloaei, 

Prin această comună trec: șo- 
seaua naţională Iași-Roman, ce 
o pune în comunicaţie spre E. 
cu Podul-Iloaei, la ro kil., iarspre 
V. cu Tirgul-Frumos, la 12 kil.; 
calea ferată Iași-Paşcani. 

Pe la hotarul de N. al com. 
trece riul Bahluiul ; prin mijloc, 
Bahlueţul și mai multe pirae, 
formînd diferite iazuri, 

Are 5 .biserici, cu 4 preoți şi 
G cîntăreți; 3 şcoale; 4 mori 
de apă și 2 de aburi. 

Budgetul com. e la venituri 
de 15246 lei, 69 bani, şi la chel- 

tueli, de 15197 lei, 9r bani. 
Vite: 3089 vite mari cornute, 

272 Cal, 5526 oi, şi 1059 ri- 
mători, 

Sîrca, sa, jud, Iași, pl. Cirligătura, 
situat pe valea Fundoaia, lingă 
iazul Sirca, în partea de N.E. 
a comunei, pe dinaintea căruia 
trece șoseaua națională și calea 
ferată Tirgul-Frumos—Jași. Are 
o populație de 329 suflete; o 
biserică, cu 1 preot şi 2 cîn- 
tărcţi; o şcoală, înființată în anul 
1881; o moară de apă; casele 
proprietăţei şi un rateș mare. In 
partea de N. se află o mică 
pădurice. 

Vite: 609 vite mari cornute, 

57.cai, 1802 oi și 35 rimă- 

tori, | 
Aici a .avut loc între anii 

7157 şi 7165, războiul cu Petru- 
„Ştefan-Vodă, care a venit în al 

doilea rînd cu oști ungurești 

și muntenești, asupra lui Vasile- 

Vodă, ce se afla atunci la domnia 

Țărei și în care războiii, biruind 
Ştefan-Vodă, a alungat pe Va- 
sile-Lupu, luînd el domnia. 

Sirca, sas, făcînd parte din Gom. 
rur. Bordeni,' pl. „Prahova, jud. 

- Prahova. 
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Sîrca, sfafie de dr.d.f., jud. Iași, 
pl. Bahluiul-Cîrligătura, com. Sîr- 
ca, pe linia Iaşi-Paşcani, pusă în 
circulație la 1 Iunie 1870. Se 
află între staţiile Podul-Iloaei 
Ur kil.) și Tirgul-Frumos (10,8 
kil.). Inălțimea d'asupra nivelului 
Mărei de 66,90. Venitul acestei 
stații pe anul 1896 a fost de 
16021 lei, 5 bani. 

Sirsca, sat, jud. Dolj, pl. Dum- 
brava-d.-s., com, Beloţul, aşezat 

pe dealul Sirsca. Are o populaţie 
de 313 suflete. 

Sirt-Iol-Bair, șir de dealuri), jud. 
Constanţa, plasa Silistra-Nouă, 
pe teritoriul com. rur. Lipnița 
şi Garvan. Prin dealul Curdeli 
se pune în legătură cu culmea 
Coșlugea din N. plășii Silistra- 
Nouă. Sirt-Iol-Bair se găsește 
în partea de S. a plășii. Te- 
ritoriul  brăzdat de această 
culme este coprins între văile 
Derea-Ceair, Saila-Ceair, Cara- 
Culac, la V.; Canara-Ceair, Sa- 
tis-Chioi-Ceair și Dermen-Ceair, 
la E.; balta “Ciamurlia, la N. 
Lasă alte prelungiri secundare, 
la V. şi la E. Cea mai însem- 
nată este Dermen-Siîrt, printre 
văile - Ciali- Ceair și Dermen- 
Ceair. O altă prelungire sudică 
este dealul Ciricegi-Iol-Bair, prin- 
tre văile Ciali-Ceair și Cara- 
Culac. Are de asemenea o mul- 
țime de movile, din care cea 
mai însemnată este movila Ve- 
li-Chioi, lîngă satul Lipnița, 145 
m. înălțime. In interiorul _teri- 
toriului, mărginit de văile de 
mai sus, și deci în cutele tere- 
nului se găsesc așezate şi satele 
Lipnița și Veli-Chioi. Se ridică 
pănă la o înălțime de 170 m. 
Este acoperit cu cite-va păduri 

“la E. și S., din care mai însem- 
nate sunt: Echenli-Orman, Sidi- 
Orman, Chirișlic-Orman, Iaşi- 
Orman, Carali- Corusu,  Saia-   

SLAȘOMA 

Corul-Orman, resturi din întin- 
sele păduri ce acoperea odi- 

„ nioară aceste locuri şi care aii 
fost distruse. Restul azi e aco- 
perit cu tuferișuri și fineţe şi 
viile locuitorilor din Lipnița şi 
Veli-Chioi. Drumurile care brăz- 
dează acest deal sunt: drumu- 
rile Ostrovul — Cuzgun, Lip- 
nița — Garvan, Lipnița — Veli- 
Chioi, Veli-Chioi — Para-Chioi. 

Văile ce ai începutul lor 
în acest șir de dealuri sunt: 
Derca- Ceair, Ciril-Misi-Ceair și 
altele mai mică, 

Slaşoma, co. rur., în jud. Me- 
hedinţi, pl. Dumbrava, la 40 kil. 
de orașul 'Turnul-Severin. Mo- 

şia e proprietatea Statului, și 
mai înainte aparținea mănăstirei 
Gura-Motrului, Este situată pe' 
valea Slașomei, 

Se mărginește: la E. 'cu com. 
Dobra și Guardeniţa; spre S$., 
cu com. Almăjelul; spre V., cu 
com. Pădina-Mică: și Pădina- 
Mare, de care se desparte prin 

riul Drincea; iar spre N, cu 
com, Podul-Grosului. 

E formată din satul cu acelaşi 

nume şi mahalalele Bocenilor, Po- 

peştilor și Golanilor, cu o popula- 
ție de 1760 locuitori şi 300 case. 

Locuitorii posedă: So pluguri, 
154 care cu boi, 16 căruțe cu 
cai; 9o stupi; 900 vite mari 

cornute, 56 cai, 840 oi și 700 

rimători. 

E străbătută de mai multe șo- 

sele com. care o leagă cu co- 
munele vecine. 

Are o biserică, cu 1 preot și 
2: cîntăreți; o şcoală. 

Badgetul comunei e la veni- 
turi de 2488 lei, iar la cheltueli, 
de 1777 lei. 

Cimpii mai principale în co- 
mună sunt: cîmpia Dobrei, pe 
care se află pădurea Drăgaica, 
cu arbori seculari, Văi sunt: 
Valea - Vircanului, - a - Bibanului 

ca
 

i
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și ogașul Hotărani, pe ale cărui 

dealuri, în partea de N., se 

află plantate vii. In partea de 

S. se află valea Dobrei, valea 

Vilcenilor și Fata-Inaltă, pe care 

se află vii. 

Slateia, fa//ă, în jud. Constanţa, 

pl. Hirşova, pe teritoriul com. 

urbane Hirşova, situată în par- 

tea V. a. plâșei și cea N. a co- 

munci, lingă balta Rotundului 

şi formată de vre-o revărsare 

anterioară a apelor Dunărei, 

e înconjurată de toate părțile 

cu stuf; are o întindere de 80 

hect. ; conţine puţin pește, ce se 

consumă în localitate, 

Slatina, com. ard, capitala jud.- 

Oltul, situată pe valea Șopotu- 

lui și dealurile vecine, lingă 

malul stîng al Oltului, pl. Ol- 

tul-d.-j., la 440,26 latitudine nor- 

dică și 249,22" longitudine es- 

tică, socotită după meridianul 

din Grenwich, cu o altitudine de 

150 m. d'asupra nivelului Mă- 

rei, și la distanţă — pe linia fe- 

rată — de. 189 kil. de București, 

Teritoriul orașului se întinde. 

pe o suprafață de aproape 1300 

hect., din care 150 vatra ora- 

şului, 910 hect. arabile,.250 vii 
și 150 hect, zăvoaie, iar restul, 

poeni, izlazuri, etc. 

Limitele lui sunt: la N., Va- 

lea-Muerii, Ciriaşovul și Pirliţi; 

la E., Valea-Mare, Birca, Recea 

și Zorleasca; la S$., Milcovul şi 

la V., Salcia și Slătioara. 

Pănă la 1846 n'a fostpod stă 

tător peste Olt; toată comuni- 

caţia se făcea cu multă greutate 

pe poduri de vase. In acest an 

Vodă Bibescu clădi cel d'întiiii 

pod stătător de .lemn, pe rîul 

Olt, lingă Slatina, format din 2 

crimpeie, căci aci Oltul avea 

două ramuri, care înconjuraii un 

ostrov mare; o ramură trecea 

pe lingă oraș, pe sub Grădiște   

şi malul livezilor şi se numea 

Oltul vechiii, ceea-l'altă încon- 

jura zăvoiul și se numea Beica. 

Căpătiele, parii și mai ales şo- 

scaua între aceste poduri, care 

era plantată cu o frumoasă alee de 

plopi, aii rezistat pănă la 1877. 

La 1865, stricîndu-se podu- 

rile de lemn, s'aii construit al- 

tele de fier, ceva mai la N. de 

cit cele de lemn. Era cea d'in- 

tiii lucrare de felul acesta în 
Rominia. 

La 1877, s'a început construc- 

ţia noului pod de fier într'o 

Singură ramură şi s'a terminat 

la 1891. S'a așezat pe ş picioare, 

afară de capete la distanță de 
cite 80 m. 

Viile produc în termen de 

„mijloc vr'o 500 hectol. vin. 

Vite sunt: 190 cai, 108 iepe, 

300 boi, So vaci, 400 oi şi 300 

porci. 

Se compune din centrul ora- 

şului și mahalalele: Șopotul la 

N.-E., Obrocari la N.-V., Că- 

loianca la S. și cătunul Cloco- 

ciovul, mai la S. de Căloianca, 

pe dealul Clocociovului.. 
Centrul orașului are o pozi- 

țiune frumoasă și strategică, fiind 

situat între două dealuri şi mă- 

gura Grădiștea. Are forma unui 

amfiteatru triunghiular, cu vâr- 

ful la E. în muchia dealului, 

baza la V. în Grădiştea, la S. 

dealul Căloianca, şi la N. dea- 

lul Șopotului. 

Tot raionul orașului se com- 

pune din 3 colori: Roşu, Galben 
și Negru, cu 34 strade, din care 

4 mai principale sunt: București, 

Lipscani, Primăria și Ionașcu, 

cu trotuare pavate cu bazalt, pe 

o întindere liniară de 1ş$o m. 

Intrarea în oraș se face peg 

bariere, din care 5 mai princi- 

pale: Oltul, Valea-Muerii, Pir- 

liți, Bariera- Gărei. și Berbeni, 

Comerciul se exercită de 245 
persoane,   

Are o populaţie de 8028 lo- 

cuitori (1900); un palat admi- 

nistrativ, clădire mare, construit 

în 1887; mai multe oteluri; 11 

biserici, deservite de 15 preoți, 

2 diaconi, 13 cintăreți şi 11 pa- 

racliseri; 2 școale de băeţi, 2 

de fete și 1 mixtă, în suburbia 

Clocociovul; un gimnazii, clă- 

dire mare, spațioasă, care a costat 

160000 lei, ridicată în anul 

1890; o școală de agricultură; 

o fabrică de cherestea lingă 

Olt, 2 mori cu aburi, 2 tipo- 

grafii, o fabrică de lumînări, $ 

brutării, 6 simigirii, 2 farmacii, 

etc. o 

lutr'o poeană de lingă matca 

vechie a Oltului, se face tirgul 

'săptămiînal și oborul de vite, în 

toate joile; tot aci se ţine și 

bilciul anual, la Sf. Gheorghe. 

Aci era în vechime casa Poştei, 

o zahana și cazarma turcească, 

o clădire lungă, construită de 

nuele și învelită cu stuf, 

Cite-va amănunte asupra bi- 

sericilor Slatinei: 

Biserica Ionașcu, situată pe o 

moviliţă, în. unghiul format de 

slrada Primăriei cu strada So- 

lomon, poartă următoarea în- 

scripţiune : 

Cu vrerea 'Tatălut şi cu ajutorul Fiu- 

lui şi săvirşirea Duhului sfint, Amin. 

Ridicatu-s'aii această sfintă și Duth- 

nezecască biserică din temelie, unde se 

prăsnueşte hramul sfintul Ierarch Nicolae 

şi Mar! Mucenici Gheorohe şi Dimitrie, 

în zilele Mărie! Sale Ion Alexandru Ipsi- 

lante Voevod, cu blaposlovenia Prea 

Sfinţiei Sale Părintelut Mitropolit al Un- 

gro-Vlahiet, Chiriu Chir Grigorie și "prin 

osîrdia şi cheltuiala d-luY Jupîn Ionașcu 

Ion Serbu Clupeţu ot Slatina şi s'a în- 

frumuseţat cu zugrăvitul şi cu clopot şi 

cu toate odoarele, atit pre din lăuntru 

precum şi pre din afară după cum se vede; 

însă aii mal ajutat și d-'uf Constantin 

Bălşanu, jupîn Martin Alircescu, cu cît 

Dumnezeii i-a Învrednicit, ca să fie po- 

menire În vet, şi s'aii început acest sfînt 

locaş la ani zidirci 7290 (1792), Maiii 13 

și s'a săviriit” la leatu 7295 (1787), 

Sept. 20.
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„La anul 1843, s'a reparat, s'a 
îngrădit cu fier și i s'a pus cea- 
sornic. 

La 1873,s'adărimatde guvern, 
sa reclădit, tot în locul celei 

vechi, şi la 8 Noembre 1877 s'a 

sfințit de prea sfinția sa Epis- 
copul Ghenadie II Argeșiii, fostul 
Mitropolit, zugrăvindu-se de Pic- 
torul Tătărăscu. Ctitorii zugrăviți 
înăuntru sunt: Ionașcu Clupeţ 
şi soția sa Neaga, întocmai după 
cum sunt și în Pinacoteca Mu- 
zeului, 

; Biserica Sf. Troiţa, situată în 
centrul oraşului, între stradele 
Lipscani şi Ionașcu. Are două 
inscripțiuni: una slavonă şi alta 
romină. | | 
Această din urmă arată că e 

zidită de Ghencea Vel Vistier, în 
zilele lui Mateiii Basarab Voevod, 
la anul 7153 (1645); iar la 1784 

s'a reparat fiind cu totul dări: 
mată și arsă de Turci. La anul 
1851 s'a zugrăvit și reparat pe 
din lăuntru și pe din afară, 
precum se vede, prin ostrdia 
d-lui Alexe Zamfir, Epitropul 
bisericei, iar tîmpla, ușile Impă- 
rătești, s'ai făcut cu toată chel- 
tuiala de Pitarul Ionașcu Răducu, 
în zilele Domnului Barbu D. 
Știrbey, şi sub Arhipăstoria lui 

“ Climent, Episcopul Argeșului. 

Ctitori zugrăviți în lăuntru 
sunt Jupîn Ghinea Vel Vistiernic 
și Jupinița Florica; apoi Alexe 
şi Marghioala Zamfir. 

Are două clopote cu urmă. 
toarele inscripţiuni: 

a) Clopotul cel mare: 

Acest clopot fâcutu-V'aii jupin Ghinea 

Clucer [. Jupiniţa Florica (1628) ca si 

fie de pomină la biserică la Slatina, unde 

este hramul Sf. “Troiță, în zilele lut Ma- 

teiii Basarab Voevod. 

d) Clopotul cel mic: 

Acest clopot este de la biserica cea 

mare din Slatina, la hramul Sf, Troiţa, 

S'aii prefăcut de noț: Ionașcu i lon,i 

Grigorie (1793).   
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Aceasta este cea mai vechie 
biserică din Slatina. 

Biserica Maica-Domnului (Pre- 
cista), situată sub dealul Călo- 
ianca, lingă strada Precesta, are 
o curte mare, împrejmuită cu 
zid şi două intrări; în cea d'in- 
tiii se află niște case vechi, în 
a doua curte se. află biserica şi 

primul cimitir al oraşului. 
Are următoarea inscripție: 

Cu vrerea Tatălui, cu ajutorul Finlut 
și cu săvîrşirea Sf, Duh, începutu-s'aii a- 
ceastă sfintă biserică întru hramul Prea 
sfinte! Adormiri de Dumnezeii născătoare 
şi pururea fecioară Maria, în zilele Prea 
Luminatulut Domn Ion Constantin Ni- 
colae Voevod, şi s'a ostenit D-lul Jupîn 
Nicole brai Jupîn Nicolae, biv vel Că- 
măraş za Ocne, de aii zidit'o din temelie 
şi aii înfrumuseţat'o, precum se vede, cu 

toată cheltuiala d-luf, şi s'a început te- 
melia la luna lut Lulie 4, și s'a săvirșit 
la Septembre 15, anul de la zidirea lu- 

mel 7244 (1736). 

Această biserică, rămasă, de 

la secularizare, biserică de mir, 

a fost mănăstire și a posedat 

mai multe moșii: Birca, lingă 

Slatina, Preotești, din com. O- 

porelul, cum şi în oraș mai mul- 

te acarete şi prăvălii cu embatic. 

A fost închinată Mănăstirei 
Xeropotamul din muntele Athos 
şi metoh al mănăstirei Plum- 

buita de lingă Bucureşti. 

Biserica Sf. Nicolae din tîrg, 
situată față de Precista, în un- 

“ghiul unde se împreună strada 

Precesta cu strada București, 

poartă următoarea inscripțiune : 

Cu voia Tatălut şi cu ajutorul Fiului 

şi cu săvîrşirea Sf. Duh s'aii zidit această 

sfîntă și Dumnezeiască biserică întru hra- 
mul Sf. Niculae, in zilele prea luminatu- 

lut Domn loan Scarlat Voevod, fiind 

înainte de lemn, făcută de răposatul popa 
Andrei, protopop ot Slatina şi după şease- 
zeci de an! stricindu-se, îndemnîndu-s'aă 

robil lu! Dumnezeii Mate! Căpitan sîn 

Opreu Judeţu, nepot popi lut Andreiii, 

impreună cu dot cinstiţi şi de bun neam 

boieri anume: D-lut Radu Slătineanu 

biv vel comis, i d-lut Gheorghe Coman 

Căpitan Şerban, i d-lut Manole Braşo-   
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veanu, i d-lul Ion Vătavu brat Căpitan» 

i a-lut Mateiă Jupîn Ivan, Jupin Mihaiă, 
i Jupin Manea Tănase, și ai zidit'o din 
temelia el şi ai înfcumuseţat'o, după cum 
ze vede, anul 1760, 

S'a reparat la 1892. 
Posedă un ohtoih tipărit la 

Buda la IGrr, fiind Episcop 
Iosif. e 

Biserica Sf. Nicolae Coastă, 

situată tocmai în coasta dealu. 
lului Căloianca, lingă strada Vin-- 
tilă-Vodă. S'a rezidit în 1889, în 
locul celei vechi, a cărei inscrip- 

țiune, ce era pe o piatră de 
marmoră albă, aii stricato lu- 

crătorii, Se zice că cea vechie 
dura de 200 de ani. La 1889 

s'a reparat din fondurile răpo- 

satului Iorgu Anghelescu. 

Biserica Sf. Ioan din Coastă, 

situată sub coasta Grădiștei, cam 

în față de Sf, Nicolae și aproape 
de strada Solomon. Această bi- 

serică s'a zidit la 1796 de robii 

lui Dumnezei preotul Popa Bar- 

bu Duliovnicu și alţii, în zilele 

Domnului Ion - Alexandru - Ipsi- 
lante-Voevod. S'a reparat în 

1827 şi 1876. 

Schitul-Șopotul, situat în vir- 
ful triunghiului, pe malul stîng 
al Şopotului. In casele mănăs- 

tirei, reparate s'a așezat spitalul 

județean. Biserica s'a zidit din 

temelie de Jupîn Constantin Ră- 
tescu, Gheorghe Logofăt și Jupin 

Nicolae Mumuianu. La 1839, is'a 

făcut reparația deJupîn Radu Mu- 
muianu, împreună cu Părintele 

Archimandrit Nifon Turtăianul, 

în zilele Domnului Alexandru D. 

Ghica-Voevod. . 

După secularizare a rămas bi- 

serică de. mir și se întreţine, ca 

şi Precestea și Ionașcu, de că- 
tre stat. . 

Biserica Sf. Niculae din O- 

brocari, situată în partea de N,, 

afară din oraş. d'asupra maha- 

lalei Obrocari, are hramul Sf. 

Niculae și Invierea-lui-Lazăr. Mai
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întiii a fost făcută din lemn şi 

la 1877 sa reclădit din cără- 

midă de către locuitorii. Gheor- 
ghe Simon 'și alți. 

Schitul-Siharețul, situat la N. 

de oraș, cam în muchia dealului 

dintre Șopotul și Valea-Muerii, 

în mijlocul unei păduri şi cu o 
poziţie frumoasă. 

Pe piatra așezată la temelie, 

în stînga intrărei, se vede ur- 

mătoarea inscripţie : 

In zilele creștinului Ion Antonie V. 

V. şi s'a ostenit lEpiscopul Serafim deo 

aii zidit din temelie pănă s'aii sivârșit, 

cu toată cheltuiala Mitropoliei a toată 

“Țara Romînească, Varlam, ca să le fie de 

pomenit în veci Amin. 7180 (1672) şi 

după trecere Episcopul Serafim rămas-s'ă 

năstavnic ieremonach Veniamin. 

In interiorul bisericei se mai 

află două inscripțiuni cu coprin- 

sul următor: 

Cu vrerea tatălui și cu ajutorul fiului 

şi cu săvîrşirea duhului sfint, prenoitu- 

s'aii această sf, biserică, Adormirea prea 

sfintei de Dumnezeii Născătuare şi pu- 

rurea fecioare Maria, din temeiie și cu 

toate împrejmuirile, după cum se văd, cu 

toată osîrdia Sf. Sale Părintelui Iosif E- 

clesiarchul, Egumenul Sf. Schit Strihareţ 

şi Greci, cu cheltuiala sfintei Mitropolit, 

prin slobozenia şi porunca Prea sfinţiet 

sale Părintelui Mitropolit Neofit, în zilele 

Prea Inălțatului Domn a toată Țara Ro- 

mîncasca, George D. Bibescu Vodă, leat 

1844, August 10, 

La intrare, în dreapta, se 

vede zugrăvit Serafim şi la stînga 

Varlam. Lîngă numele Serafim 

se adaogă: Episcop, care ae- 

piscopit multă vreme la Buzăă 

şi Rimnic puţinel și s'a pristă- 

vit aci». Iar lingă mitropolit se 

vede scris: «Mati boja Varlam, 

Mitropolit al Țării Rominești». 

Pe păretele din dreapta de 

la intrare se mai văd zugrăviți: 

Josif Strihărițeanu, egumenul 

sfintelor schituri Strihareţul și 

Greci, ce se titulea mat înainte 

protopop Ion Buciumcanu şi 

Prea sfinția sa Chiriu Chir Ne- 

ofit, Mitropolitul Țării Rominești.   
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Are o evanghelie tipărită la 

anul 1775, în București, în zi- 

lele Domnului Alexandru Ipsi- 

lante. 

Mănăstirea Clocociovul, situ- 

ată la S$. de Slatina, în gura 

văiei cu acest nume, într'o po- 

zițiune plăcută, cu privire asu- 

pra Oltului. De jur împrejur e 

închisă ca o cetăţuic, cu o curte 

de zid înalt și gros, care a în- 

ceput a se ruina, Casele mănăs- 

tireşti sunt în complectă ruină 

şi abia mai pot adăposti pe că- 

lugărul îngrijitor al bisericei. 

Din inscripțiunea aflată pe 

frontispiciul bisericei, o frumoasă 

piatră de marmoră albă, se vede 

că a fost zidită pe la 1645, în 
timpul domniei lui Mateii Ba- 

sarab, de jupîn Dinicu Vel Agă. 
Posedă o evanghelie tipărită 

la anul 1684. 

Spre S. de mănăstire, pe ma- 

lul opus al văici, de altfel adîncă 

și îngustă, se află o mare și fru-. 

moasă cismea, făcută de locui- 

torii căt, Clocociovul, şi de unde 

“se alimentează tot cătunul. 

Biserica sf. Nicolae din Clo- 

cociov, biserică de mir, situată : 

în muchea dealului, cu fața a- 

supra văii Oltului. In curtea ei, 

cam pe coasta din față, se află 

cimitirul căt. Are hramul Cuvi- 
oasa Paraschiva și Sf. Nicolae 

și s'a zidit la anul 1837 de Ju. 

pin Grigore Obogeanu şi alții. 

Cea mai vechie școală din Sla- 

tina şi din tot.jud. Olt, este 

școala No. 1 Ionașcu, înființată 

pe la anul 1794. Areo clădire, 
făcută înadins pentru şcoală, în 

curtea bisericei, zidită tot de 

Ionașcu, pe la 1800, într'o mo- 

viliță de sub Grădiște, în partea 

de jos a orașului. Unul dintre 
primii dascăli ai școalei a fost 

George Ardeleanu, tatăl d-lui 

P. S. Aurelian; asecmenca şi Ion 

Ionașcu, un zelos apostol al lu- 

minărci poporului, fost membru   
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al Divanului Adhoc, răposat la 
1876. 

Școala practică de agricultură, 
instalată la Strihareţ, s'a înfiin- 

țat în anul 1883, 

Căi de comunicaţiune: Pe lin- 

gă Slatina trece linia ferată Bu- 

curești-Virciorova, avind stația 

Slatina. Prin oraș trece şoscaua 

națională Craiova-Piteşti, șosele- 

le judeţene: Slatina-Turnul-Mă- 

gurele și Slatina-Roșiori, care se 

leagă cu șoselele vecinale şi co- 

munale și pun ast-fel oraşul în 

comunicație cu toate comunele 

județului, 

Slatina e locul natal al lui 
Vintilă-Vodă, care a domnit în 

- Muntenia de la 1533 pănă la 

1536, cînd a fost ucis de boieri 
la vinătoare pe malul Jiului. 

Slatina, mânăstire de călugări, 

în com. Mălini, jud. Suceava, 

situată într'o poziţie frumoasă, 

pe o poiană de pe ţărmul sting 

al pîriului Suha-Mică, la V. de 

Mălini şi Fălticeni, și anume la 

IO kil. de Mălini și la 27 kil. 

de Fălticeni. 

La prima vedere pare o ce- 

tate pătrată avînd cite un turn 
la fie-care colț. Zidurile ce-o în- 

conjură sunt foarte înalte şi 

- groase, avind ici-colo cite o feres- 

truie îngustă. Pe zidul din spre 

S. d'asupra porții este marca 

Moldovei. 

În mănăstire se adăpostesc 

16 călugări și 3 fraţi. 

Tradiţia şi Letopiseţele Ţărci 

ne spun că s'a întemeiat în îm- 

prejurările urmitoare: 
«Alexandru Lăpuşneanu fiind 

Domn, ai făcut mănăstirea Sla- 

tina ; legenda zice, că trăind un 

sihastru acolo și fiind un paltin, 

copacii mare, unde este acum 

prestolul în oltariii, vedea în 

oltariă, spre Duminici și spre 

alte zile mari, multe lumini în- 

tru acel paltin la vremea sluj-
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bei bisericei. Și i s'ai arătat 
Maica Precista în vis, şi i-ai zis 
să meargă la Alexandru-Vodă 
săi zică să facă mănăstire şi 
mergînd sihastrul la Alexandru- 
Vodă, s'aii indemnat Alexandru- 
Vodă de sihastru de au făcut 
mănăstirea Slatina, întru acel 
loc unde ai fost paltinul și ati 
adus și capul sfintului Grigorie 
Bogoslovul, de stă pănă astă-zi 
la sfinta mănăstire, la Slatina, 
ferecată cu argint și cu pietre 
scumpe. 

«Și domnind Alexandru-Vodă 
Țara, întru lauda lui Dumnezei, 
aă zidit mănăstirea Slatina, cu 
multă cheltuială și osirdie și o 
ai sfințit Grigorie Mitropolitul. 
Iară la sfințenie zic să fi fost 
preoţi cu diaconi 117, în anul 
„7066 (1558) Octombrie 14. («Le- 
topis.>, vol. II, p. 183 și vol.I, 
p. 210). 

Sub capul Sf. Gheorghe sa 
găsit următorul «Sirep»: 

» Precum am bine-voit Domnia mea cu 
a noastră bună-voire și cu curată și dragă 
inimă şi din toată bună voia noastră şi 
cu ajutor de la ID-zeii, aim dat şi am 
întărit a noasiri veche ctitorie sfinta 
mănăstire de Ja sfintul Munte, de la Va- 
toped, unde este hramul Buna-Vestire 
a prea curate! stăpîne! noastre Născătoare 
de Dumnezeii şi pururea fecioarei Mariet 
cu o cervăsărie ce este în Solon, ce acea 
cervăsărie Domnia mea am cumpirat-o 
de la un cadiii ture anume Baluium de 
la Solon, drept 6500 aspri turcești și 
am dat'o pe acea mal sus scrisă cervi- 
sărie să fie supusi către sfinta mănăs- 
tire de la Vatoped, pentru că aduseri 
rugătoril. noștri kir. Maxim Eclisiarhul 
şi Sofronie stareţul proegumen și cu alţi 
frați de la sfinta mănăstire Vatoped, în 
țara noastră şi la noi sfintele Moaşte: 
întit sfîntul cap al sfintulu Grigore Bo- 
goslov şi sfintele moaște, sfintele fălci a 
Sfintului loan Zlatoust și sfintele moaște 
Sfintul și marele deget al sfintei Anei! 

MaiceY Prea-curatet stăpiaet noastre Năs- 

cătoaret de Dumnezeii şi pururea Fe. 

cioarel Mariet, 

Dect și Domnia Mea împreună cu at 

noştri rugători şi părinți: Chir Grigorie 
Mitropolitul Sucevel şi Chir Eftimie Epis- 
copul Rădăuţilor și Chir Anastasie Epis- 
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copul Romanului, aii primit şi toţi so- 
bornicește blagosloviră cum că si punem 
sfintele moaște întru a noastră de noi 
zidită sfinta mănăstire de la Slatina, unde 
Yaste hramul sfinta, Preobrăjanie a Dom- 
nulut Dumnezeului şi Mintuitorul Nostru 
Is. Chrs., Deci Domnia Mea cu mare bu- 
curie ne-am bucurat, şi prea frumos am 
împodobit sfintele moaşte şi cu mult aur 
le-am ferecat pe acele mal suş scrise 
moaşte şi multe pietre de mult preţ am 
pus către sfintele moaşte şi le-am pus 
întru a noastră mănăstire de la Slatina. 

ȘI întru aceeași așişderca am bine- 
voit Domnia mea cu a noastră bună-voire 
şi cu curată şi dragi inimi și am tocmit 
ca să aibi sfinta lavră, de la not mertie 
pe fie-care an, ctte 300 de galben! roşil 
şi am dat şiam plinit, şi ca s'avem a da 
pănă ce va sta stînta lavră de la sfînta 
mănăstire de la Vatoped, pentru mîntui- 
rea și sănătatea şi pentru sufletul Dom- 
niei mele şi pentru mîntuirea şi sănătatea 

şi pentru sufletul Ruxandet Doamney 
Domnie! Mele şi pentru sănătatea dărui- 
ților de D-zeii fii! Domniet Mele Ionașcu, 
Bogdan, Mihail şi Petru și a filcelor 

Domniet Mele: “Tudora, Chiajna și 'Teo- 
fana și pentru sufletele sfinţilor răposa- 
ților părinţilor noştri, şi pentru sănttatea 
tinerilor şi a toată țara Domniel mele şi 
pentru toată legea creştinească pravo- 
Slavnică ; cum că să fie acea mat sus 

scrisă cervăsărie sfintei mănăstire de la 

Vatoped unde este hramul Buna-Vestire 
a Prea-curate! stăpînel noastre Născă- 
toare de D-zeii şi pururea Fecioare! Ma- 

ria şi unde este Egumen rugătoriul Nos- 
tru Calist, de la no! uric cu tot venitul 
neclintit nici odinioară în vecit vecilor; 

pentru că am cumpărat Domnia mea pe 

acea mal sus zisă cervăsirie tot pe ban! 

gata spre aceia este credința Domniei 

Noastre pre cea ma! sus scrisă lo. Ale- 
xandru Voevod, şi credința Prea iubiţilor 

„fit Doimniet mele Ionașcu şi Bogdan şi 

Mihaiii şi Petru și credința boerilor noș- 
tri ș credința D-sale lu! Negoe și a D-sale 

a lu! Vascan Movilă, Părcălabul de I[Io- 

tin, credința D-sale lu Iosif Veveriţă 
Părcălabul, credinţa D-sale lut Alexan- 

dru Budăt Părcălabul, credința D-sale lu! 
Ioan Dancul şi D-sale Cristea Părcălabul 

de Neamţii, credința D-saleluf Andrică 
şi credința lut “Toader Pârcălabul din 
Cetatea-Nouă, credința D-sale lui Du- 
mitru Părcălabul de Suceava, credinţa 
D-sale lui Moga Spătariul, credința D-sale 
lui Zbiesiii Postelnicul, credința D-sale 
lut Ion Petric Visternicul, credința D-sale 
Costin Paharnicul, credința D.sale lut 
Andreică Stolnicul, credința D-sale lui   
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Paşcu Comisul şi credința tuturor boie- 
rilor noştri Moldoveneşti a mici şi mari, 

Iară după a noastră viață cine va fi 
domn din fii noştri sai din neamul 
nostru, saii iarăși orl pe cine ar alege 
Dumnezeii a fi Domnitor “Țărel noastre 
Moldovei, acela ca st nu strice a noas- 
tră danie şi întărire și acea mal sus 
scrisă tocmeală, ci ca să aibă a întări şi 
a înoi, a da şi a plini acet mat sus 
309 galben! roși! obsocul sfintet mănăs- 
tiri de la Vatoped precum este tocmit 
ca 'să fie în veci, 

lar cine s'a ispiti a strica și a surpa 
aceasta a noastră ma! sus scrisă tocmeală, 
unul ca acela să fie blăstimat de Dom- 
nul Dumnezeii ce aii făcut Ceriul şi pă- 
mintul și de Prea curata luf Maică și 
de patru sfinţi Evanghelişti şi de 12 
sfinți Verhovnici Apostoli. şi de 318 
sfinţi Părinţi de la Niceea și să aibă 
parte cu procletul Arie şi cu Inda și cu 
alți jidovi care strigară spre Christos 
Dumnezeii, sîngele lut cel nevinovat spre 
dinşii și spre fiit lor ca să fie precum 
este în veci! vecilor, amin. 

„ar spre mal mare tărie și întărire a 

tuturor celor mai sus scrise, Poroncit-am 

a lui nostru credincios Domnului Movilă 

Logofătul ca să scrie, și a noastră pe- 

cete să o lege cătră aceasti scrisoare a 

noastră, 

Io Alexandru-Voevod Domn Ţărei 

Moldovei. — Insă ca să se ştie în fie- 

care an ca să fie luna lu! Decembre 6 

zile, la ziua sfîntulut Necula, ca să aibX 

a face pomenire Domnie! mele și Doam. 

nel Domniet mele şi celor de Dumnezei 

„dăruiţi fit Domniet mele să se facă după 

„obiceiii: parastas şi panahizi cu o cupă 

mare de argint cu solzi, poleită, ce am 

băut însuşi Domnia mea dintrinsa, şi 

a Il-a zi aşijderea colivă şi parastas şi 
masă.» 

«ară cl (Alexandru Lăpuş- 
neanu). dacă ai împlinit 13 ani 

şi 1» a Domniei sale, şi cei 
dintii şi a două, primind întiiti 
călugărie, aii răposat și cu cin- 
ste la îngropat în Mănăstirea 

Slatina, care este de dinsul zi- 
dită.» (Gr. Ureche, «Letop. »I, 
p. 222.) 

Doamna Ruxanda eșind și ea 

din lume (după doi ani) 

anul 7078 (1570), Noembrie 12, | 

aii astrucat'o în mănăstirea 
Slatina, lîngă Domnul săii Ale-
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xandrul Vodă» (Gr. Ureche, 

«uctop.> I, p. 222). 
Capul sfintului Grigore Bo- 

goslovul este legat cu două 
panglice de aur, pe care este 

săpată următoarea inscripție în 

limba slavonă: 

Ț Acest cap este al Patriarhului nos- 

tru Grigore logoslovul şi la ferecat 

boerul Postolachi Vistiarnic şi Cneghina 

lut Cheajna, fiica luf Alexandru Voevod, 

şi Va dat la stînta Mănăstire Slatina, în 

zilele piosului şi iubitorulut de IIristos 

Domnului nostru Io Eremia Moghila 

voevoil, stăpînitor ţiiret Moldovet, la anul 

7105 (1597). 

De desupt urmează inscripția 

ast-fel: Su arhiepiscopul Ghi- 

orghie Aloshila, Aitropolitul 

Sucevei, luna zlprile 23. 

Pe piatra ctitorească, de asu- 

pra uşei bisericei, este următoa- 

rea inscripţie : 

1 Cu învoirea Tatălui, cu ajutorul 

Fiului şi cu săvirşirea Sfintului Duh, iată 

cii robul, al treimet închinător, Io Ale- 

xandru Voevod, cu Doamna mea Ru- 

xanda şi cu de Dumnezeii diruita mie 

odrasli, Bogdan şi Petru şi Constantin, 

am început a zidi templul acesta cu nu- 

mele Schimbarea la faţi a Domnului, la 

anul 7069 (1561). 

Sub bour, în mijlocul pajurei 

de pe piatră, urmează: 

“7 Această piatră s'a așezat sub Egu. 

menul Icromonah Nil, la anul 7090 

(1582) luna Aprilie S, 

Pe perdeaua Dverilor, făcută 

de Alexandru Lăpușneanu, este 

următoarea. inscripţie: 

“7 Această mare perdea a făcuto pio- 

sul și Iubitorul de liristos Io Alexandru 

Voevod cu mila lut Dumnezeii l)omn 

Țărit Moldove! pentru rugă de pomenire 

a sullctului săi şi a Doamne! lut Ru- 

xauda şi a copiilor săi Ionașco şi loa- 

dan şi Petru și a fiicelor sale 'Leodora, 

Maria și 'Teofania, şi a davo la noi zi- 

dita mănăstire, unde este hramul schim- 

barea la faţi a Domnului și Mintuito= 

rului nostru Isus Ilristos anul 7069 

(1561). 

Pe mormîntul din dreapta în 

biserică 

scripţie : 

este următoarea în-   

+ Acest mormint !'a înfrumusețat, Io 

Alexandru Voevod fiicef sale 'Teofania, 

care s'a mutat la vecinicile locașuri, la 

anul 7069 (1561). 

"Pe mormîntul de afară, în pă- 

retele bisericei este următoarea 

inscripție : 

“+ Aici este morinintul, unde zace 

robul lul Dumnezeii Ieromonahul Nil, 

Igumen, care s'a mutat la vectnicile lo- 

caşuri la anul 70.,.., luna Sept, ... 

(data necunoscută), 

La 'Trapez este următoarea 

inscripţie : 

7 Acest trapez, Iosif Igumenul l'a fa- 

cut în zilele lu! Alexandru Voevod, fiul 

lut Bogdan Voevod, cu mila lui Dum- 

nezeii Domn Ţării Sluldovei, la anul 

7069 (1561). 

Apoi mai sunt şi alte odoare 

dăruite de către Mitropulitul Ve- 

niamin Costache, care a fost în- 

gropat la această Mănăstire la 

18 Decembre 1846, şi ale cărui 

rămăşiți le-a strămutat în anul 

1887 Mitropolitul Iosif Naniescu 

la Mitropolia din Iași. 
Acele odoare sunt următoa- 

rele: 
O evanghelie ferecată cu ar- 

gint; două chivote de argint 

suflate cu aur şi finifturi; o 

cruce de argint suflată cu aur; 

un rînd de sfinte vase de argint 

suflate cu aur; mai multe vest- 

minte, procoveţe şi perdele; 

aseminea mitra şi vestmintele 

Arhierești ale Mitropolitului. 
Afară de moşiile Mălini, Găt- 

„neşti, Borca, Sabasa, Mădeiul 

şi parte din Fărcașa, ce fuseseră 

date Mănăstirei. de întemeieto- 

rul ci, aceasta mai poseda O- 
prişeni, Rădășeni, și altele, pe 

care le înstrăina şi schimba după 

placul sfatului Mănăstirei, su- 

pus orbește Igumenului. Așa, 

un document din 1641 Oc- 

tombre 2 arată că Mănistirea 

Slatina dă lui Vasile V. V. Tru- 

scşti ca să facă nişte chilii la mă- 

năstire, («Uricariul», VII, p. 45). 

La 1752 era egumen la Sla- 

tina Partenie (Idem. 26). 
In 1821 fu prădată și arsă 

de rămășițele eteriștilor. 

Vornicul Alexandrul Beldiman 

în <Jalnica Tragedie» descrie 

cu deamănuntul.. această întim- 

plare. 
Mitropolitul Veniamin, în ra- 

portul săii către Divanul Țărei, 

arată că mănăstirea Slatina a 

fost meremetisită și făcută ca 

din noii după ce fusese arsă 

de Leniceri. 

Ia 1860, Guvernul Țărei exilă 

în mănăstirea Slatina pe Mitro- 

politul Sofronie Miclescu. 

Slatina, saf, făcîud parte din com. 

rur. Nucșoara, jud. Muscel, pla- 

iul Nucșoara, situat pe malul 

drept al riului Doamna. Este 

cel din urmă sat pănă la fron- 

tieră. 

Are o populaţie de 160 lo- 

cuitori, cari sai împroprietărit 

pe moșia fraţilor Iorguleşti. 

Slatina, stație de dr.-d.-f., jud. Olt, 

com. Slatina, pe linia Piteşti- 

“Craiova, pusă în circulaţie la 5 

Ianuarie 1875. Se află între sta- 

ţiile Potcoava (21,3 kil.) şi Piatra- 

Olt (16,6 kil.). Inălţimea d'asu- 

pra. nivelului Mării de 166,20. 

Venitul acestei stații pe anul 

1896 a fost de 259555 lei, 14 

bani. Ă 

Slava, piriă, în jud. Tulcea, pl. 

Babadag. Izvoreşte din pantele 

de ]£. ale dealului Baș-Punar, 

sub numele de Baș-Punar, sc 

îndreaptă mai întiii spre S.- 

E, trece prin satul Baș-Punar, 

apoi, curge spre N.-E., trece pe 

lingă mănăstirea lipovencască 

Uspinia, prin satul Slava-Rusă, şi 

de aci o ia iar spre S.-E., trece 

pe lingă satul Caugașia, taie şo- 

seaua naţională Tulcea-Babadag-   Constanţa, și după un curs de
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semnaţi 

mai bine de 70 kil. se varsă 
în iezerul Goloviţa, o prelun- 
gire a lacului Goloviţa, lingă sa- 
tul Ciamurli-d.-j. Pănă la Slava- 
Rusă curge numai printre dea- 
luri înalte, acoperite cu păduri 
“seculare. Basinul este conside- 
rabil şi acopere jumătate din 
pl. Babadag, cam Soooo hect, 

„EL este cuprins între dealurile: 
Topolog, 'Baș- -Punar, Periclic, 
Haidin, Ciamurli, Taş-Bair, Eni- 

„ceri, la V. şi S., și între dealu- 
rile Atmagea, Secar-Bair, Jidini, 
Izvorului, Orta-Bair, Tasli-Bair, 
și culmea Babadagului la N., 
cuprinzind teritoriele comunelor 
Atmagea, Ciuicurova, Slava-Ru- 
sească, Ciamurli-d.-j. și Ciamurli- 
d.-s, Afuenţii săi cei mai în- 

sunt: Slava. Cercheză, 
unită cu valea Haram-Ceșme, 
Atmagea, valea Jidini, Valea- 
Călugărului, Sevaiova- Balca, Pa. 
hotnicai-Balca, trecînd prin sa- 
tul Slava-Cercheză, pe stinga; iar 
pe dreapta valea Cancena. 

Slava-Cerchezească, sas, în jud. 
Tulcea, pl. Babadagului, cătunul 
com. Slava-Rusească, așezat pe 

“piriul Slava-Cercheză, la 6 kil. 
spre N..V. de reședință, la poa- 
lele a 3 dealuri înalte și pădu- 

" roase. Are o întindere de 1397 
hect., din care 96 hect. vatra 
satului, şi o populaţie de 682 
suflete, toți lipoveni împărțiți 
în 2 secte: cu popă şi fără popă; 
2 biserici -și 2 școale. 
„Poziţiunea acestui sat este 
una din cele mai frumoase din 
toată Dobrogea, fiind adăpostit 
de toate părţile cu munți înalţi 

“şi păduroși, 

Slava -Cerchezească, ramură 
a Ziriului Slava, jud. Tulcea. 
Izvoreşte din dealul Sacar-Bair, 
sub numele de Sâcar-Dere, se 
întinde spre E., sub numele de 
Arman-Ceşme, apoi sub acela 

  

  

de Ciucurova trece prin comu- 
nele Ciucurova, Slava-Cercheză, 
de unde își ia numele, se. în- 
dreaptă apoi spre S., primind 
văile Atmagea, Călugărul, Jidini, 

Salcari-Dere, Matievă-Balca; pe 
stînga şi lingă Slava-Rusă se 
unește cu piriul Slava-Rusă. 

Slava-Rusă, cor. rur., în partea 
centrală a jud. Tulcea și a pl. 
Babadag, pe piîriul cu același 
nume, la S.-V. de oraşul Baba- 
dag. 

Se mărginește: la N, cu com. 
Armutlia și Baș-Chioi, la S., cu 
com. Ciamurli-d.-s. și Beidaut; 
la V., cu com. Ciucurova şi At- 
magea; la l£,, cu teritoriul ora. 
şului Babadag. 
"Dealurile care brăzdează com. 
sunt: Culmea - Babadagului, de 
la N-V. spre S.E, 
de N. cu ramificațiunile ei; dea- 
lul Țidini, cu vîrful Jidini (341 
m.); Tașli-Bair (251 m.); Uzum- 
Bair (234 m.) la N.; Matieva- 
Hară (264 m.); Lasă-Hară (250 
m.); Carada-Bair (255 m); Hri- 
bescoi-Iară (244 m.); Sevaiova- 
Hară şi Pahotnicai-Hară (224 
m.), acestea la E.; Camena (143 
m.) la S.E.; Starcica (Cerşe- 
toarea) la S.-V., unde se află şi 
o peșteră; Lisaia (pleşuva) la 
V.; lanţul Peștercaia la N.; Car- 
donsca la N.-V.; Cardon spre 

„E; Emina la S-E.; Slavsca la 
$.; Spil-Starcica la V.; Clinci- 
Jidini (cheia izvorului) la N.-V.; 
Bujor la E. Inălţimea acestor 
dealuri, acoperite cu păcură, este 
de 200—350 m. La mijloc şi V, 
sunt: Culmea-Baş-Punarului cu 
ramificaţiile ; dealul Ciucurova 
(335 m.); dealul Ibrişov (241 
m.), toate acoperite cu păduri. 

O udă Slava-Rusă, la S,, trecînd 
prin com. și căt. Baș-Punar; are 
ca afluenţi pe stînga: valea Slava- 
Cercheză, numită şi Stavcov, de 

- lao mănăstire lipovenească Stav- 

în partea 

S-V. de Babadag,   

cov, ce exista pe la mijlocul se- 
colului XIX. lea, lingă căt. Slava- 
Cercheză, Valea- -Călugărului, va- 
lea Jidini, valea Dere-lol-Cari, 
Matieva-Balca, Lisă-Balcă, Iri. 
bescoi-Balcă, Seraiova-Balcă. 

E formată din căt.: Slava: 
Rusă, reşedinţa, aşezată spre E,, 
la confluenţa pîraielor Slava-Rusă 
și Slava- Cercheză; Slava - Cer- 
cheză, pe piriul cu același nume, 
la 6 kil., spre N.-V. de reșe- 
dință; Baș-Punar, pe Slava-Rusă, 
la 13 kil. spre V. de reședință. 

Intinderea com. este de 1 1907 
hect., din care: 128 hect. ocu- 
pate de vetrele celor 3 sate, cu 
o populaţie lipovană de 1776 
suflete. 

Locuitorii posedă: 507 - plu- 
guri; 544 cai și iepe; 367 boi 
și vaci; 300 capre și oi. 

Veniturile com. sunt de 13958 
lei; iar cheltuelile, de 11284 lei. 

Căi de comunicaţie sunt dru- 
muri comunale ce unesc căt, 
între ele și duc la cătunele în- 
vecinate, ca Babadagul, Canga- 
gia, Poturul, Ciamurli-d.-s., Ciu- 
curova, Armutlia, Beidaut, 

Sunt trei biserici lipovenești. 
In Baș-Punar este o biserică, 

cu hramul Sf. Metodiii și Ciril, 
Mai sunt şi 2 mănăstiri, una de 
bărbaţi, numită Uspinia; alta 
de călugărițe, așezată în sat, zi- 
dită la 1804 și, lingă aceasta, 
o biserică zidită în 18go, 

Sunt 5 școli, din care 2 li- 

povenești. 

Slava-Rusă, sas, în jud. Tulcea, 
pl. Babadag „cătunul de reședință 
al com. Slava-Rusă, așezat la 

pe piriul 
Slava-Rusească. Are o întindere 
de 2944 hect. și o populație de 
1094 suflete, lipoveni împărțiți 

„în. 2 secte: cu popi și fără popi 
saii bespopovi; 1 biserică, 1 
mănăstire de maici, 1 şcoală 

romînă şi 2 lipovenești.
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Slava-Rusă, ramură a piriului 

Slava, jud. Tulcea; izvoreşte 

din dealul Baş-Punar, se prelun- 

- geşte spre S., în direcţia N..V. 

spre S.-E.; trece prin satul 

Raș-Punar, de unde o ia spre 

N.E.; trece pe lingă mănăs- 

tirea Uspinia şi aproape de 

satul  Slava-Rusă, de la care 

şi-a luat numele, primește piriul 

Slava-Cerchezi, cu care formează 

pîriul cel mare Slava. 

Slămineşti, saţ, jud. Dolj, pl. 
Amaradia, com. Mierea-Birnici. 

Are o populaţie de 172 suflete; 

o biserică fondată de locuitori, 

cu hramul Sf, loan. 

Şlănicul, zlaii al jud. Buzăii, 

numit ast-fel după rîul Slănic, ce 

îl udă în tot lungul săi, și situat 
la partea de N.-E. a judeţului. 

Se limitează la N. cu Transilvania; 

la N.-E. cu Vrancea; la E., cu 

R.-Sărat; la S. cu plășile Cimpul 

şi Sărata, și la V. cu plaiul 

Pirscov. 

Are o suprafață de 67247 

hect, 
E format din 19 comune: 

Aldeni, Băești, Beceni, Beciul, 

Blăjani, Cărpiniștea, Cernătești, 

Fundeni, Grabicina, Gura-Dimie- 

nei, Lopătari, Mănești, Minză- 

lești, Niculeşti, Sărulești, Vadul- 

Soreştilor, Vintilă - Vodă, Zăr- 

neşti şi Zilișteanca, cu 91 cătune 

şi 39 sub-diviziuni, avind o po- 

pulație de 25950 locuitori. 

Terenul este muntos la N., 

deluros în centru și şes la S. 

Munţii ai pășuni întinse, mai cu 

seamă cele din Mușşi, Giurgiii 

şi Bisoca. Pădurile sunt nume: 
roase şi seculare. E avut în 

substanţe minerale, precum: aur, 

plumb, fier, lignită, păcură, sare, 

ozocherită, ocru, etc, Sorginţi 

de ape minerale sunt numeroase. 

Din punct de vedere geologic, 

prezintă un interes și o însem-   
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nătate deosebită, Industria sa 

principală este exploatarea și 

lucrarea lemnului, pentru care 

are 23 herăstrae. Tot aci se 

lucrează multă lemnărie pentru 

construcțiuni şi mai cu seamă 

grinzi. Pentru fabricarea brînze- 

turilor are o căşerie și 16 stine. 

Are 42 mori din care 2 cu 

aburi; 3 făcae, 13 pive și 1 

dirstă. Cojocăria este respindită. 

Comerciul constă în desfacerea 

acestor producțiuni, a vitelor, și 

în transporturi, , 
Se fac aci 23 tirguri anuale, din 

care mai însemnate sunt: cel 

din Săpoca şi cele din Beceni. 
Cale de comunicație are şo- 

seaua Săpoca-Lopătari, între- 

ruptă adesea de viiturile rîului 

Slănic. 
Vite: 7713. boi, 3807 vaci, 

1226 viței, 13 bivoli, 26 bi- 

voliţe, 740 cai, 867 iepe, 214 

miînji, 38564 oi, 1947 capre, 41 

asini, 39r1 porci. Loc. aii 1050 

stupi. | | 

Are 13 şcoli; 36 biserici, cu 

37 preoţi, 36 cintăreţi și 29 pa- 

racliseri. 
Pe lingă comunele din care 

ecompusactualmente, coprindea, 

pănă la 1844, și cite-va sate din 

jud. Rimnicul-Sărat. Reședința 

sub-prefecturci sale a fost cînd 
în com. Beceni, cind în com. 

Cărpiniştea.,, Acum e unit cu 
plaiul Pirscovul şi are reședința 

în com. Pleșcoi. 

Slănicul, com. urb., pl. Vărbilăul, 

jud. Prahova. 

Este situată pe valea girlei 

Slănicul, la 45 kil. de Ploești. 

Aci e reședința plaiului Vărbilăul. 

Are o populaţiune de 4488 

locuitori. 

Posedă 5 biserici, dintre care 

una în Groșani, cu hramul Sf. 

Ioan Botezătorul, fondată cam 

pe la a. 1724, de Stoica Gioarsă; 

întiiii a fost de lemn, s'a refă-   
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cut pe la anul 1774, de către 

Neagu “Toma. 
A doua biserică, cu hramul 

Sf. Gheorghe, are următoarea 

inscripţiune: 

Această sfintă și dumnezeiască bise- 

rică este zidită şi înălțată din temelie, 

cu toate podoabele ce i se cuvine, după 

cum se vede, întru cinstea și lauda sf, 

Mucenic Gheorghe, de robul lut Dum- 

nezeii Opriş, Radul, Filcea, “Trandafir, 

în zilele Domnului Nostru lo Constan- 

tin Nicolae Voevod și a iubitorului de 

Dumnezeii Episcop Chir Misail, întru 

vecinică pomenire, în leatul de Ia facerea 

lumet 7243, de la Hristos 1732, în Sep- 

tembre 10. 

A treia biserică, catedrala, cu 

hramul sf, Erarhi, are urmă- 

toarea inscripție: 

Această sfintă și Dumnezeiască bisee 

rică s'a ridicat întru cinstea și lauda sfin- 

ilor erazhl, zidită cu toată cheltuiala 

dumnealui boierului biv vel clucer: Ion 

N (Iagi) Moscu... în zilele Domnului 

Io Alexandru Moruzzi, cu blagoslovenia 

Mitropolitului Chir Dosofteiii, Episcop 

Chir Constandie, şi s'aii săvirșit cu toată 

podoaba e! de numitul boer, la leatul 

1S$00, Octombre 1. 

A patra biserică, cu hramul 

Nașterea M. Domnului, s'a fon- 

dat la anul 1851 de Safta Ză- 

neasca, iar a cincea, cu hramul 

sf. Ilie, sa zidit cu ajutorul 

d-lui Ion Marinescu și al tutu- 

ror mahalagiilor, la anul 1865. 

„Aceste biserici sunt deservite 

de 5 preoți. 

Locuitorii se ocupă parte cu 

tăiatul sărei din saline, parte 

cu munca cîmpulvi, prin jud. 

Ialomiţa şi Brăila. 
Parte din locuitori sunt inoş- 

neni, parte s'aii împroprietărit 

la 1864, pe proprietățile mai 

multor moșneni, pe a Eforiei spi- 

talelor şi pe a familiei Zănescu. 

Ei posedâ: 235 cai, 904 boi, 

539 vaci, 223 viței, 7o tauri, 

1269 oi, 130 capre, 418 porci. 

In com. sunt ş mori pe apa 

Slănicului, 4 în Groşani şi 1 în
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Prăjani, precum și o fabrică de 
ipsos a fraților Alexerio. 

Școală există în com. de la 
1855. 

Ape minerale sunt în locali- 
tăţile, unde aii fost guri de ocne 
altă-dată și care se numesc: Baia- 
Baciul și Baia-Verde. Ele apar- 
țin statului, Aceste ape conţin 
pe lingă sare şi iod. 

Din proprietatea lui Dumitru 
Arnăutu mai iese un izvor cu 
apă de pucioasă. 
_Un alt izvor de apă sărată, 

conținînd sare și fier în mare 
cantitate, iod și pucioasă într'o 
cantitate mai puțin pronunțată, 
se află pe proprietatea d-lui Al. 
Slăniceanu, 

S'a înființat un stabiliment 
balnear, grație căruia Slănicul 
e vizitat vara de multă lume. 

In Slănic sunt mine foarte 
bogate în sare gemă, care, în ca 
priveşte calitatea, rivalizează cu 
minele din Anglia şi aduc Țării 
un venit însemnat, 

De asemenea există și o ca- 
ricră de piatră, din care se fa- 
brică ipsos. Localitatea unde 
este cariera se numește Pe-Ză- 
podie, lingă Muntele-Verde, în 
partea de N.-E.. 

Comerciul se exercită în com. 
de 23 cîrciumari, 

Budgetul com. e la venituri 
de 24239 lei, iar la cheltueli, de 
25138 lei, 

În partea despre N. şi N.V. 
a Slănicului este plaiul numit 
Șerban-Vodă, care deși nu cade 
în raionul com., este totuși în 
răzeşie cu Slănicul. Acest plaiă 
începe din căt. Schiulești, pen- 
dinte de com. Homoriciurile, și 
merge urcind un.colnic destul 
de întins pănă în giturile mun- 
ților, ramificaţiuni ale Carpaţilor, 
prin diferite suișuri și' cobori- 
șuri, muchi și văi, pănă ajunge 
în Transilvania. 

Parte în raionul com., parte 

66546, Marele Dicţionar Ge grafic. Vol, VW 
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în marginile ei, se 'găsesc urmă- 
toarele piscuri, poieni, plaiuri: 
Piscul-Vulturului, Poiana-Banu- 
lui, Valea-Fetei, Piscul-Gorga- 
nului, al-Scorușului, Gornătele, 

Cremenea, Zăpodia, Fundata 

(locizolat, destinat pentru înmor- 
miîntarea holericilor, după vre. 
murile vechi), Podul-Lungașului, 
Măgura, Virful-lui-Gureș, Sitarul, 

Poiana-Varanghei, Groaza, De- 

geraţi, Plaiul- Ogarului, Leba, 

Virful-Gișştei, etc. Cele mai multe 
din ele sunt locuri pentru pă- 
șunat, 

E udată de gîrla Slănicul, ce 

desparte com. în două, de la 
N. spre S$. și de afluenții aces- 
teia:. Tăriceanca, Valea-Musce- 

IAlui, a-Cărbuneanului, Valea-de- 

la-Mihaii-Edu, Bughia, etc, 

Se mărginește cu com.: Schiu- 

leşti (N.), Teişani și Bughea (E.), 
Livadea şi Vărbilăul ($.) şi Ște- 
feşti (V.). 

Slănicul, com. rur., în jud. Muş- 

cel, plaiul Nucșoara, la S.V. 

de Cimpulung, la 15 kil. dea. 

cest oraș, situată pe ambele ma- 

luri ale rîului Slănicul. 

In partea de N. are mai multe 
izvoare de apă sărată, 

Se mărginește cu comunele: 

Stănești, Domnești, Aninoasa, 

Berevoeşti-Ungureni și Berevo- 
ești-Pămînteni, 

Are o populaţie de şoo lo- 
cuitori; o biserică vechie, clă- 
dită de moșneni, cu ajutorul Ju- 
pînesei Diaconeasa Casandra, 
rcedificată la 1860 ; o şcoală, în- 
fiinţată la 1832. 

Locuitorii posedă: 46 cai și 
iepe, 400 boi și vaci, 946 oi şi 
berbeci, 188 capre și țapi și 
144 porci și scroafe. " 
„Moșia e proprietatea locuito- 

rilor moșneni. 

Prin com. trece riul Slănicul, 
care izvorește din pădurea a- 
cestei com., din lacul Rotundul,   
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udă com. pe ambele maluri şi 

se varsă în riul Bratia, la com. 

Aninoasa. Pe marginea de V. 
şi S. a com. mat trece piriul 
Valea-Moșului, 

Pe riul Slănicul, în raionul 
com., este o moară și un herăs- 
trăă, 

La N.-V. de com., cam la2 
kil., în pădure, a fost pănă Ia 
1805 un mic schit de călugări. 
“Spre N,, la 1 kil., sunt cîte-va 

izvoare de apă sărată, 
Prin com. trece șoseaua ju- 

„deţeană Cimpulung—Curtea-de- 
Argeş. 

Slânicul sai Slănicelul, sas, 
jud. Bacăii, pl. Trotușul, com. 
Tirgul-Trotușul, situat în valea 
piriului Slănicul și pe un podiș 
format de munții Puful, Șurile 
şi Piciorul-Borvizului., 

Are o populaţie de 1085 su- 
flete; o școală mixtă; o bise- 
rică, clădită la 1847 de Gavril 
Mancii; 9 cîrciumi, 3 mori de 
apă şi 2 herestrae. 

Vite: 59 cai, 718 vite cor- 
nute, 177 porci şi 288 capre. 

Slănicul, stațiune balneară, în 
com. Tirgul-Trotuşul, pl. Trotu- 
șul, jud. Bacăii, aproape de fron- 
ticra austro-ungară, la 18 kil. 
de 'Tirgul-Ocna. 

Long. E 260.37, Lat. N. 
46%.17, Alt. ş30 m. 

Distanţa de 18 kil. de la 
Tirgul-Ocna la Slănic se face 
în if oră cu trăsura, pe o şo- 
sea făcută dealungul piriului 
Slănicul. E foarte interesantă 
descrierea lui V. de Kotzebue, 

sub numele de «Slănic în 1855», 
prin care arată peripeţiele la 

„care eraii expuși, și nevoile de 

tot felul ce aveai să sufere bol- 

* navii care, din toate părțile Ţă- 
rei, se. duceaii la Slănic, per- 

curgînd distanţe foarte mari şi 

trebuind să îa cu dinşii mobi-
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lierul, slugile şi bucătăria. În 

ast-fel de condiţii pornirea la 

Slănic era un adevărat supliciă. 

Slănicul, pe lingă că e cea 

întîi stațiune balneară din Țară, 

este în același timp și o stațiune 

climaterică excelentă, avind o al- 

titudine de 530 m. deasupra nive- 

lului Mărei-Negre. El se află la 

poalele munţilor, care formează 

la dreapta și la stinga două 

șiruri înalte, Cerbul şi Puful, 

acoperiți de brazi seculari, pal- 

tini, mesteacăni, fagi, etc. E 

așezat în mijlocul unei văi în- 

guste şi pitoreşti. - 

Parcul Slănicului e frumos și 

mare, 

Zstoric. — Apele de la Slănic 

sunt cunoscute de la începutul 

secolului al XIX-lea. Ele ai fost 

găsite la 20 Iulie 1800 de Ser. 

darul Mihăilucă, mare proprie- 

tar din judeţul Bacăii, cu oca- 

ziunea unei vinători, cînd bînd 

apă dintr'un izvor, gustul ci să- 

rat-acidulat "ia atras atenţia; 

ast-fel s'a descoperit Isvorul 

No. 1, care poartă numele de 

Mihail în amintirea Serdarului 

Mihăilucă, 

După moartea acestuia, fiul 

săi, căminarul Nastasachi, luă 

în posesie aceste locuri. 

Intrebuinţarea apelor datează 

încă de la 1820, cind deja 

multă "lume se ducea vara la 

Slănic. Eraă la Slănic pe atunci 

vr'o 40 camere pentru bolnavi, 

făcute de Serdarul Mihăilucă. 

Apele nu eraii analizate şi cei 

ce le întrebuinţaii o făceaii fără 

nici o indicație medicală. 

La 1839, se descoperiră iz: 

voarele No. 4 şi No. 5: S-ta 

Ana şi Sf. Pantelimon; iar la 

1844 s'a descoperit izvorul No. 

6, numit Alecu Ghica. 

La 1845, Statul intervine, con- 

testind drept de proprietate 

Mihăilucilor și dă locul hat- 

manului Aslan. 
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La 1846, Adunarea Moldovei 

a trecut localul băilor, împreună 

cu pădurile din prejur, casei 

Sf. Spiridon din laşi; această 

donațiune a fost sancţionată în 

6 Noembre 1851 de Grigore 

Ghica V. V. Hrisovul domnesc 

din acest an, între altele, co- 

prindea : «1. Feredeele (băile) să 

se dea împreună cu tot locul 

din prejurul lor, cu acaretele şi 

hrisoveliţii depre ele precum 

s'a stăpînit pănă în anul 1847 

de către hatmanul Alecu Aslan, 

iar mai înainte de răposatul 

spătar Mihalucă. 2. Se va da 

cîte 10 falci pădure pe an la 

partea cea mai apropiată de 

băi, pănă după desfacerea to- 

tală a moşiei fiscului, cînd atâinci 

i sc va deosebi din tot trupul 

aceleași moșii pentru vecinicie, 

800 fălci». 
Cu toate acestea, din docu: 

mentele vechi, se vede că încă 

de la 1757 casa Sf. Spiridon 

din lași era proprietară, după 

cum se spune în hrisovul lui 

Constantin Cihanu Racoviţă V. 

V, Domnul Moldovei, cu data 

de 1 Ianuarie 7265 (1657). 

In 1852, s'a descoperit izvo- 

rul No. 7, numit S-ta Aglaia, 

iar în 1856, casa Sf. Spiridon 

însărcină pe doctorul Ludvig 

Steege cu studiarea complectă 

a acestor ape, fiind ajutat de 

chimiștii Schnell și Th. Stenner. 

Pănă atunci Slănicul a rămas 

sub raportul instalațiilor şi con- 

fortului în starea cea mai pri- 

mitivă. Numai în 1877, cînd mo- 

şia băilor Slănic, în întindere 

de Soo fălci, devine proprieta- 

tea casei Sf. Spiridon din Iași, 

se începe a se face cite ceva 

pentru aceste băi, 
In 1881, apele izvoarelor No. 

1, 3 şi 4 aii fost expuse la ex- 

„poziția Internaţională de Bal- 

neologie din Frankfurt pe Main, 

obținindu-se medalia de argint,   
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distincţiune, ce nu fusese acor- 

dată nici băilor de la Fran- 

zensbad, Marienbad şi Hall, care 

ai o reputaţiune curopeană. 

In 1882, se descoperi izvo- 

rul No. $, numit Constantin și 

Elena. 

In 1874, s'a descoperit izvo- 

rul No. 1 bis, care a fost numit 

izvorul «Alexandru», în amin- 

tirea d-lui Alexandru Varnav 

Liteanu, care, ca Epitrop al casei 

Sf. Spiridon, a lucrat mult pen- 

tru propăşirea acestei stațiuni 

balneare. 

Apele Slănicului aii fost ex- 

puse: în 1873, la Exposiţia 

din Viena, obţinînd medalia de 

aur; în 1889,la Exposiţia Uni- 

versală din Paris, obţinînd me: 

dalia de aur; în 1894, căpătind 

medalia de aur, la Exposiţia 

Cooperativă din București și în 

fine, în anul 1900 la Exposiţia 

Universală din Paris. 

Numirea isvoarelor. — Astăzi 

în total sunt 17 izvoare, din 

care zece se întrebuințează şi 

anume: 

Izvorul No. 1, Mihail (înainte 

Sf. Paul şi apoi Chisselef); No. 

2, Sf. Magdalena (înainte Clo- 

cotişul); No. 3, Sf. Maria, nu- 

mit și «Regele Slănicului» ; No. 

4 Sf. Ana; No. 5, Sf. Pante- 

limon ; No. 6, Alecu Ghica (apoi 

Si. Spiridon); No. 7, Sf. Aglaia; 

No. 8, Sf. Constantin şi Elena; 

No. 9; No. 1 bis, Alexandru. 

" /ustalaţiunile pentru băi sunt 

mai multe, şi anume: ! 

1. Un stabiliment cu 20 ca- 

bine, în care vine apă din iz 

“voarele 4, 5 și 7; 

2, Un stabiliment cu 12 ca- 

bine, unde se fac băi calde și 

reci ; 

3. Un stabiliment de hidro- 

terapie. ” 

4. Stabilimentul mare din Ho- 

telul Racoviţă, construit în 1895, 

cu 60 cabine în etajul de jos ; în
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'etagiul II este hotelul, așa că bol- 

navii nu ai nevoie să iasă din 

hotel pentru a face băile. 

Acest stabiliment costă un 

milion de lei, 

S'a construit mai în urmă 
alte 2 frumoase clădiri: Salonul 

de cură și noul Casino, cu sală 

de teatru, concert şi bal. 

” Slănicul posedă de asemeni 
mai multe hoteluri, cu un total 

de peste 6oo camere, în deo- 

sebi de noua clădire a hotelului 
„„ Racoviţă, cu 180 camere. Afară 

de aceasta mai sunt multe vile 
ce se închiriază. Slănicul posedă 

și un spital cu 20 paturi. In 

Satul-Noii, vizitatorii pot găsi 
case pe la locuințele sătenilor. 

Restaurante, cafenele,. cofetirii, 

bufeturi, etc. sunt de asemeni 

destule. De la 1895, Slănicul e 

luminat cu Inmină electrică. 
Climatologia. — Clima. după 

observațiunile făcute în 1879 

—1880: 
Temperatura medie în 1879 

în Iulie 150 R., în 1880 170R. 
- Zilele de ploi medie în 1879 

în Iulie 8 zile, în 1880 11 zile. 

Ploile vin cam la ore hotă- 
rite între 2—4 după amiază şi 

sunt de scurtă durată. 

Soarele strălucește în tot tim. 

pul zilci. Clima e dulce, tem- 
peratura potrivită şi localitatea 
e ferită de vinturi din spre Nord. 

Curentul predomnitor e vintul 

ce vine dinspre $.-V. care e un 

vint blind, ventilează localitatea 

şi e răcoritor. Atmosfera e ozo- 

nată ; dimineţile şi serile, atmo- 

sfera e înprospătată ; nopţile sunt 

reci. - 

Geologia. — Izvoarele de la 

Slănic iai naștere în formațiu- 

nea menilitică (Oligocen), care 

este bogată în izvoare saline și 
feruginoase, nu numai în regiu- 

nea Trotușului, dar atit în res- 

tul Carpaţilor din Rominia cit 

şi în Carpaţii Transilvaniei,   
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Această formațiune  oligo- 
cenă, se prezintă în stratifica- 

țiunea anti-inclinată, al cărui 

simbure e constituit de forma. 
țiunea  saliferă paleogenică și 

care se iveşte la suprafaţă la 

gura Slănicului, rămînind în 
profunzime la Băile Slănicului, 

„cea ce explică profunzimea la 

care izvoresc apele minerale bi- 

carbonate clorurosodice de la 

Slănic. 

Proprietăţi fizice. 1, Izvoarele 
bicarbonate cloruro-sodice, 1, 

2, 3; 6 și 7,aii o apă limpede 

incoloră cu un gust sărat și piș- 

cător, miros slab de acid hi- 

drosulfuros; conţin mult acid 

carbonic liber; expuse aerului 

nu perd mult din sulful ce în- 

tră în compoziţiunea apei. 

Temperatura apei este cu 1—2 

grade mai ridicată ca a aerului 

- înconjurător, așa, temperatura 

luată la 20 Maii 1880 cu ter- 

mometrul Gaissler, a dat urmă- 

torul rezultat: 

Apa izvorului No. 1, temp. 

la isvor 8% C. temp. aer. 50C, 
No. 2, 9% C., No. 3, 8%. 

No. 6, 89% C., No. 7, 8%C. 

2. Izvoarele feruginoase 4, 5 

şi 8 aii o apă cu un gust as- 

tringent, pișcător, fâră miros, 

conţine acid carbonic liber, și 

formează un depozit roșiu-găl- 
buiă, 

Temperatura luată în aceleaşi 
condițiuni ca și la izvoarele de 

mai sus este: 

"Apa izvorului No. 4, temp. 

la isvor 6% C. temp. aer. 5% C. 
No. 5, 6% C. 

3. Izvorul No. 1 bis are o 

apă limpede, incoloră, cu miros 

slab de acid sulfhidric, gust acri- 

șor puțin sărat, pișcind limba, 

" Temperatura ' apei izvorului 

No. 1 bis este de 10% C., pe 

cînd a aerului era de 270% C. 

Densitatea luată la 20 Maiii 
1880 este:   
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Izvorul No. 1, densitate 1,00559 
la 17% C.a aer.; No 2, densita- 

te 1,01565 la 20% C.a aer.; No. 

3, densitate 1,01240la 200 C. a 

acr,; No. 4, densitate 1,00030 

la 30% C. a aer.; No. ş, densi- 

tate 1,00025 ; No. 6 densitate 

2,01602; No. 7; No. 8, densi- 

tate nedeterminată; No. 9; No. 

I bis densitate 1,00636 la 210 R. 
a aerului, 

Analiza chimică. Prima ana. 

liză a fost făcută la 1832, în 
urma ordinului dat de gene- 

„_ralul Chiseleff către farmaciștii 

Zotta și Abrahamfi. La 1846a: 

pele fură analizate şi studiate de 

Aga doctorul Virnav şi farma- 

cistul Pavlovici. In 1853 aii fost 

- mai complect analizate de d-rii 

P. Schnell și Th. Stenner. 

D-l dr. S. Konya a analizat 
complect aceste ape și anume: 

în 1579 izvorul 1 Mihail și 3 

Sf. Maria; în 1880 izvorul 2 
. Sf. Magdalena și 4 Sf. Ana; în 

1885 izvorul No. 6 Alecu Ghi- 

ca şi 5 Sf. Pantelimon; iar în 

1886 izvorul No. 1 bis Alexan- 

dru. , 

Luind fie-care izvor în parte, 

vedem următoarele asemănări: 

I. Izvorul No. 1 seamănă cu 

Selters, Ems, Adelheit, Gleichen- 

berg, Giesshiibler, Mont D'or, 

Contrexevile, Apolinaris, Royat, 

Szczawnica. 

2. Izvorul No. 2 seamănă cu 

Ischl, Kreuznach. 

3. Izvorul No. 3 seamănă cu 

Vichy, Karlsbad, Buda, Ems, 

Tânnisstein, Vals, Pulna, Biliner 

(Josephsquelle), Luhatschowitsh, 
Marienbad etc., bine înțeles însă 

că apele de la Slănic nu sunt 
ape termale. 

4. Izvoarele 4 și 5 seamănă 

cu Spa și Schwalbach, 

5. Izvorul No. 6 se aseamănă, 

prin iodurul de sodiu și bro- 

murele care sunt în mare canti- 

tate, cu Sulza (Miihlgrabenquellc)
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Sultz-Bad, Salzschirf (Tempel- 

briinnen), Durkheim (Bleichbriin- 

nen), Krankenheil, Kreuznach 

(Oranienquelle și Elisenquelle). 

dplicațiuui terapeutice. Vom 

enumera aci afecțiunile contra 

cărora diferiții medici ai obți- 

nut rezultate satisfăcătoare: 

Boalele tubului digestiv și 

ale anexelor: dispepsia, gastrite, 

gastro-enterocolite, catarul acut 

de stomac, crampe de intestine, 

emoroidele, pletora abdominală, 

constipaţiunile, enterite chro- 

nice, taenia, vermii intestinali, 

cardialgii nervoase, gastralgii, 

hemoragii intestinale, peritonite 

exudative cronice, dilatații de 

stomac. 

Boalele ficatului; boalele cro- 

nice, colice hepatice, calculi bi- 

liari, tumorile ficatului, tumefac- 

ţiunile ficatului, iperemiile fica- 

tului, icterele, hepatitele. 

Boalele splinei: hipertrofia 

splinei consecutivă paludismului, 

tumorile splinci, febrele paludi- 

cne şi intermitente, malaria, 

Boalele sistemului urinar; ca- 

tarele vezicale și renale, gravela, 

calculii vesicali, calcule şi con- 

creţiunile urinare de acid uric, 

azoturie, fosfaturie, diabetul in- 

sipid, pielite, uretrite, cistite, 

ureterite, morbul lui Brigt, pielo- 

nefritele, prostatite, blenoragiele 

cronice şi rebele, spermatoreele, 

poluții, perderi seminale. 

Boalele organelor sexuale: tu- 

morile uterului şi a ovarelor, 

ovarite învechite, hidropisia ova- 

relor, anomaliele de menstrua- 

țiune, inflamaţiile chronice ale 

uterului, metritele chronice, di- 

ferite flexiuni şi versiuni ale 

uterului însoțite de inflamațiuni, 

parametrite, catarele uterine, 

pelvi-peritonitele cronice puerpe- 

rale, amenoreele-dismenoree și 

leucoreele. 

Scrofulosa cu toate manifes- 

tările ci, mai ales la copii, afec: 

- gestil), 
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țiunile limfatice, hipertrofia or- 

ganelor glanduloase a sistemu- 

lui articular, osos, cutanat, ure- 

chi şi ochi. 

Reumatismul articular cronic, 

muscular, nodos sai diformant, 

— artrita —, accese de podagră 

saii reumatismul podagros. 
Boalele aparatului respirator: 

bronchite, acute și cronice, ast- 

mul la pletorici, catarele acute 

şi cronice ale laringelui, ulcere 

tuberculoase, tracheite, stările 

emfisematoase, tuberculosa, (a- 

pele sunt indicate afară de con- 
palpitaţie, diaree, fe: 

bră periodică, pleuresiile cro- 

nice exudative esenţiale, clorosa, 

anemia, 

Boalele sifilitice sub diferite 

forme, 
Boalele de piele în genere 

boalele cronice. 
Boalele sistemului nervos: he- 

miplegii, paraliziile periferice, 

nevralgii sciatice și curale, is- 
terii,  ipohondiii, neurastenii, 

congestii cerebrale pasive, imi- 

nența apoplectică, migrene ner- 

"voase, simptomațice, simpatice, 

paraliziile esenţiale, care să nu 

fie de natură și idiopatică, ce- 

rebrală saă mădulară, 
Obesitate: în disposițiunile de 

îngrășare, însoţite de degene- 

rescența grăsoasă a ficatului, 

idropiziile, intoxicaţiuni palustre, 

boalele nasului și faringelui. 
Boalele chirurgicale: cînd afec- 

țiunea este în stare atonică 

saii cronică, oftalmii, conjuc- 

tivite, blefarite, ulceraţiile cro- 

nice, stomatite şi faringite ul- 

ceroase, artrite cronice. 

Contra-indicaţiuni.— 1. Toate 

afecțiunele febrile, inflamatorii 

saii cahectice, 
2. Ipertrofia inimei și alte le- 

ziuni organice ale cordului și 

ale vaselor arteriale. 
3. Boalele tuberculoase și 

canceroase,   
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4. Dispozițiunea pentru emo- 
ragii, congestiuni cerebrale și 

apoplexii. 
ş. Idropisia provenind sait de 

la boala de inimă saii de ră- 

runchi. 
6. De asemenea nu se poate 

întrebuința în cazurile de îngre- 

unaze, de criză isterică și cpi: 

leptică, precum şi în toate boa- 

lele acompaniate de slăbiciune 

mare sai consumaţiune. 

7. Cardiaci, albuminurici și 

diabetici care nu sunt pletorici. 

Statistica bolnavilor. De la 

1893—1899 ai fost: 

In 1893==1367, 1894=1371, 

1895=2030, 1896==2049, 1597 

==1339, 1898==2038 şi în 1599 

=1732, 

Escursiunile ce se pot face 

în -împrejurimi sunt variate și 

plăcute, așa: 

La Cascada, pavilion la înăl- 

țime de 559 m. și apoi la graniţa 

austro-ungară, excursiune scur- 

tă, puţin obositoare. 
La muntele Borvis, unde este 

un pavilion de 678 m. înălțime 

și apoi în virf, 741 m., de unde 

se desfășură o frumoasă prive- 

liște a împrejurimilor, i 
La Fintîna-lui-Dobrea, la îz- 

voare, unde este un izvor cu 

apa comună între muntele Sura 

şi Cerbul, 800 m. înălțime. Aci 

se află şi un pavilion. 
La Poiana-Sărată, peste mun- 

tele Cerbul prin satul Iirja, 

escursiune foarte frumoasă, ce se 

face în 2—3 ore pe jos. Poiana- 

Sărată este un mare și frumos 

sat în Transilvania, cu o po- 

pulație romincască. 

La muntele Nagy-Sandar, care 

are 853 m. altitudine şi este 

cel mai înalt munte din impre- 

jurimi. 
La muntele Puful, unde în 2 

ore cu piciorul eşti în virful lui, 

907 m. înălţime şi unde este o 

poiană frumoasă, la Cerdacul, etc.
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; La stinca lui Costache Negri, 
- numită înainte a lui Agarici. 

La muntele Șura, de unde te 

scobori în satul Hirja, situat pe 
frontieră, 

La muntele Secăturile, la Puful- 
Mic și Dobrul, la 360 scări. 

Slănicul, 724, izvorește din munte- 
le Sandorul-Mare (Transilvania) 
și intră în Țară pe la S. Picioru- 
lui-Pescarului, jud. Bacău, unde 
se află și confluența sa cu piriul 

„Pescarul. De aci și pe o lungime 
“de 3200 m. formează însăşi 

frontiera Țăreipănă la confluența 
cu piriul Cheșcheșul, unde se află 
şi pichetul rominesc No. 105 
şi stilpul de frontieră No. 98; 
de aci piriul părăsește frontiera 
care apucă spre V. pe Valea: 
Cheșcheșul și, luînd direcțiunea 
spre N.-E. după un parcurs de 
2000 m., ajunge la băile Slănicul, 
de unde, continuînd aceeași di- 
recție, după un parcurs de 16600 

m. ajunge la confluența sa cu 
Trotușul, chiar în marginea: de 
S. a orașului Tirgul-Ocnei. 

Slănicul, de la origină și pănă 
la confluența sa cu Trotușul, 
străbate o regiune muntoasă și 
acoperită cu păduri seculare, pănă 
la confluența sa cu piraiele Tu- 

dorache și Stroe, de unde partea 

din stinga pir. se desfășură pe o 

imensă poiană acoperită cu fi- 

neață și loc de pășune, iar 

partea: din dreapta pîriului con- 

tinuă a fi acoperită cu păduri, 
întrerupte din distanță în dis- 

"tanţă de poeni. 

Cursul său este repede și 

zgomotos. Străbate un pat petros 
şi remarcat prin stincile de la 

S.-V. băilor Slănic, precum și 

de acele de la E. satului Slă- 
nicelul. Are cota 630 m. asupra 

nivelului Mărei-Negre la punctul 
unde atinge frontiera 'Ţărei și 

unde se află şi stilpul de kil, 

No. 99; 438 m. la băile Slănic;   

408 m. la confluența cu piriul 
Tudorache; 341 la E. satului 

Slănicul și în fine 257 m. la con- 

fluența cu Trotuşul. 
Lărgimea şi adincimea acestui 

pirîii variază, după cum timpul 

este secetos sai ploios; în acest 
din urmă caz el devine foarte 

furios, din cauza apelor cu care 

este alimentat de afluenții săi, 

Lungimea sa este de 21 kil. 

Soo m. de la intrarea sa în Ţară 
şi pănă la confluența cu Trotușul. 

Afluenții principali ai Slâni- 
cului sunt pe dreapta: Piriul- 

Pescarului, care formează și fron- 

tiera ; Piriul-Dobrului ; Piriul-Sti- 

clăriei ; piriul Stroe ; piriul Hova, 
Pavel, Muncelul, Bejan şi Lu- 

pului ; iar pe stînga, piraiele: 

Cheșcheșul, Puful, Piatra, Tu- 
dorache, Cimpului, Piriul-Sărat, 

Bradului, Finaţului şi Popei. 

Afară de aceste, Slănicul mai 

primește, pe ambele părți, o mul: 

țime de alte piriiașe mai mici, 

ce se scurg din coastele mun- 

ților. 

Localități, —  Slănicul udă 

în cursul săii, începînd din 

partea de sus, mai. întiiii lo- 
calitatea numită Băile Slănic, 

una din cele mai însemuate lo- 

calități de băi din Rominia, 

bogate în acid carbonic şi hidro- 
sulfuric, sare, brom, iod și var; 

apoi, mai la vale și pe stînga 

piriului, Slănicul udă Satul-Noii; 
iar de aci, și aproape în tot 

parcursul săi, se găsesc înșirate 

pe ambele maluri locuinţe ce se 

îndesesc cu cît piriul merge 
mai la vale, formînd satele Slă. 

nicul,Slănicelul, Cherdacul, situat 

la jumătate calea dintre Tirgul- 

Ocnei și Băile Slănic, și în fine 

Gura-Slănicului, situat pe stînga 
și aproape de confluența sa cu 

Trotușul. De aci putem deduce 

că Valea-Slănicului este aproape 
în toată lungimea ei populată 

de locuitori, ocupîndu-se cu a-   
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gricultura, creşterea vitelor, tă- 

iatul şi căratul lemnelor; se re- 

marcă însă că această vale este 
cu totul pustie și sălbatică de 
la băile Slănic în sus spre ori- 
gină, | 

Orografia. — Inălţimele din 

dreapta și din stînga ce însoțesc 

acest piriă, ai un comandament 
. foarte mare asupra văei și chiar 

a regiunilor învecinate. Ast-fel 

avem pe dreapta: virful Cernica 

(954 m.), situat în dreptul con- 

fluenţei cu piriul Pescarul; virful 

Paltinişul (1019 m.), în dreptul 
Băilor Slănicul ; virful Boloha- 

nul (764 m.); virful Ungureana 

(779 m.) și virful Coşna (778 
m.), ale cărui picioare se ter- 
mină la confluența cu 'Trotu- 

şul. Pe stinga avem: virful Pu- 

ful (936 m.), la N. băilor Slănicul, 

apoi virful Petrarul (847 m) ; viriul 

Pravila (875m.) și în fine Cireşoaia 

(771 m.) la N. satului Slănicul şi 

la 6839 m. asupra stincilor dintre 

satele Slănicelul și Gura-Slăni- 

cului. 
Comunicaţia pe această vale 

se face pe unul și același drum, 

în parte împetrit și întreținut 

în stare de a putea satisface 

nevoile locuitorilor de pe această 

vale, precum și trecerea lesni- 

cioasă a numerosului public ce, 

pe timpul verei, cercetează băile 

Slănicul. | 
Trecerea de pe un mal pe 

cel-lalt a acestui drum se face 

pe poduri de lemn al căror nu- 
măr este de opt. 

De la băile Slănicul în sus co- 
municaţia se face pe o simplă 

potecă, accesibilă numai pentru 
oameni călări sai pe picioare, 

Afară de acestea, din valea 

Slănicului pleacă în dreapta şi în 

stinga o mulțime de alte poteci 

și citeva drumuri de exploatare, 

menite a satisface nevoile locale. 

Geologia. — Basinul rîului Slă- 

nicul e format la basă din sc/s-
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fur? menelitice (eocen superior), 

peste care urmează gresiurile 

«e Măgura (oligocene).. 
Valea Slănicului e strimtă și 

cursul săi torențial pănă în aval 
de băile cu același nume.: De 

“aci se liirgește puţin, dar coas- 

tele că tăiate în mod abrupt lasă 

dezgolite păturile gresiului ma- 

siv de Măgura în numeroase 

puncte, saii se află acoperite cu 

verdeață, dar presărate cu bo- 

lovani enormi, ce se desprind 

din bancuri şi stai suspendaţi 
în poziţiuni puţin stabile, ame: 
ninţind în fie-care moment că- 

derea lor și oferind astfel pei- 

zage pitorești, admirate de toţi 

vizitatorii. 

La băile Slănic, izvoarele mine- 

rale izvoresc din pături de gres, 

ce alternă cu schisturi avind o 

înclinaţiune foarte mare către 

E.; puțin mai în aval ele seri- 

dică din noă și formează un sys: 

clinal alcătuit din schisturi me- 

nelitice. La  Cerdac' stiaturile 
devin orizontale și se pot ur- 

mări pe o mare întindere pănă 

în apropiere de Tirgul-Ocna, 

unde se ridică puţin spre E. și 
apoi se apleacă către confluenţa 

cu Trotuşul, Deasupra acestor 
schisturi găsim zăcînd concor- 

dant gresiul de Măgura, ce for- 

mează chiar muntele cu acelaşi 

nume. In Valea-lui - Tudorache 

S'a găsit pentru prima oară mi- 

neralul osoc/erita de către pro- 

fesorul Meyer şi din această 

cauză s'a numit şi 70/dovita. 

Piatra se exploatează în mai 
multe cariere de a lungul văii 

Slănicul, 

Slănicul, rîă, în jud. Buzăii, plaiul 
Slănicul, format din Izvorul-Fu- 

rului, ce ia naștere de la stina 

muntelui Furul-Mic şi din Izvo: 

rul-Oprii, care iese din mun- 

tele Neharniţa și care, după ce 

înconjoară lunca Odoboaia, se u-   
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neşte cu Izvorul-Furului.” Riul 

Slănicul udă în lung comuna 

Lopătari, unde, la cătunul Juru- 

beşti, începe a se săra. Apoi, scal- 

dă mai toate comunele plaiului 

Slănicul, pănă la com. Cernă- 

teşti şi se varsă în riul Buzăul, 

lîngă com. Săpoca. Cursul săii, 

în timp de ploac, e violent. şi 

aduce mari bolovani, dintre cari 

mulți conglomeraţi de: psilodoni 

şi unio, apoi sigă, gips, etc. Apa 

sa c foarte sărată, din care cauză, 

în jurul săi, mai nu se între: 

buințează sarea gemă. Afluenții 

cei mai însemnați, pe partea stin- 

gă sunt izvoarele : Măceșul, Bra- 

zeul, Brebul, Piriul-Sărat, Valea-. 

Sării, Sturzea, Valea-Perei, Va- 

lea-Cotorci, Papa, valea Pece- 

neaga, Cimpulungeanca, Dimia- 

na;Valea-Vacei,Valea-Ilotarului, 

Izvorul-Dulce, Băiasca, Moruia- 

nul, Căcfinea, Valea-Lacului, etc.; 

“iar pedreapta: Crajna, Ploştina, 

Mociarul, Poiana-Ascunsă,. Va- 

lea-Porcului, Bodinești, Coca, O- 

cea şi o. mulţime de alte izvo- 

“raşe şi torente, care toate, nă- 

rindu-i volumul, îl fac adesea un. 

rîă periculos. ! 

Geologia văci Slănicului. — 

Slănicul izvorește și curge prin 

Jsch pănă la poalele Muntelui- 

Țiganului, unde gresiul de Mă- 

gura '(oligocen), ce-l constitue, 

se pleacă către S.-V. și e aco- 

perit de salifer (helveţian) în 

mod discordant. Puțin mai în 

amont, gresul de Măgura din 

- muntele Zariştea prezintă pături 

imbibate cu petrol şi altele cu 

osocherită. 

Formaţiunea saliferă a fost 

studiată în mod amănunțit de 

către Gr. Colălcescu şi studiul 

săi e interesant în întregime. 

Il reproducem aci întocmai: 

«In partea de N. a Pirsco- 

vului, formațiunea saliferă este 

descoperită pe o mare întindere, 

din cauză că tărimul, cu con:   
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 gerii ce o acopereai, a fost în 

mare parte răpit prin denuda- 

ţiuni considerabile. 

«Ea constitue o ripă remarca- 

bilă de-alungul țărmului sting 

al Slănicului, ripa care sc pre- 

lungeşte de la J/inești pănă din- 

colo de Lopătari. Această rîpă 

este marginea unei terase, ce 

se întinde la N. riului și a că- 

reci suprafață prezintă ondula- 

țiani, ce ai însă un aspect cu 

totul altul de cît cele ale părţei 

meridionale ale Pirscovului; a: 

ceste ondulaţiuni sunt mai pu- 

țin înalte şi această altitudine 

mai mică are, de sigur, drept 

cauză d'intiiii anticitatea lor 

mai mare, care le-a expus un 

timp mai îndelungat la acţiunea 

agenţilor fizici, și, apoi, natura 

rocilor constitutive, în mare parte 

solubile şi în tot-deauna foarte 

delatabile în apă. Alura lor de- 

pinde de la direcţiunea încreţi- 

turilor tărimului, ceva deoscbit 

de a depozitelor cu congerii și 

care sunt în general mult mai 

strinsc 'de cit ale acestor .din 

urmă. 

«Iri adevăr, studiind precedent 

ripa ce se prelungeşte în faţa 

Lopătarilor, noi am văzut că tă- 

rîmul salifer, ce suprapoartă şi 

acolo, tărimul cu congerii, for- 

mează încreţituri foarte strinse, 

prin care straturile tărimului 

ai fost aduse în pozițiune ver- 

ticală, şi că partea superioară 

a cicţurilor a fost, în mare parte, 

distrusă şi răpită de către agen- 

ţii fisici, mai înainte de stabi- 

lirea lacului congerian. Vom a- 

dăuga că păturile, de şi îndrep- 

tate de la N.-N.-E, către S.-S.-V. 

aii însă direcțiunea de 11; oră 

către 13!J2 oră a cadranului şi 

că această direcţiune nu este 

alta de cit acea a axelor încre- 

ţiturilor. 
«Depozitele inferioare ale tă- 

'rimului (salifer) se văd la „4



„ putere. 

„ turnări forte mari, căci constitui. | 
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ești, deşi nu se poate spune 

dacă depozitele acestea constitue 

adevărata sa bază, căci, precum 

"se vede din secțiune, cu cît îna- 
intăm spre Lopătari, păturile pre- 

zintă o poziţiune ce arată o ni- 

velă superioară. Această parte 
inferioară e constituită din 'ban- 

curi de gips de la 1o0o—2o0 m. 

Acest gips este alb 
sacaroid,. înfiltrat de nisipuri 

cuarțoase și bancurile ce for. 
mează se prelungesc către N.. 

N.-E. Il! oră formînd protu- 

beranţe paralele deasupra .te- 
rasei pre care o termină ripa. 

EI alternează cu gresuri lutoase 
și gipsifere, în straturi subțiri, 

despărțite prin pături subțiri de 

luturi asemene gipsifere. Aceste 

din urmă straturi de gres şi de 

luturi încep a se arăta sub ban- 

curile de gips, la jumătatea 

"căci către hanul de la Minze- 

nești și constitue -singure! tări- 

mul pănă la această din urmă 
localitate, 

- Pe acest spaţiii, păturile îna- 
intind către V., devin din ce 

în ce mai verticale şi arată a- 

poi o dispozițiune sinclinală, cea 

ce ne fare a recunoaște un prim 
creţ îndreptat în jos. Apoi, pen- 
tru un scurt spaţii, straturile 

reiaii posiţiunea lor precedentă, 
se arată, adică, înclinate earăși 

către V. şi susțin o sistemă:de 
bancuri groase de gres alb, fria- 
bil şi foarte gipsos, ce nu este 

alta de cit complexul bancurilor 

de gips, pe care le-am obser- 

vat la Minești, dar în care .ni- 

sipul predomnește asupra gig- 

sului. Această sistemă supra- 

poartă în stratificațiune discor- 
dantă o enormă serie de ban- 

curi de gres, a cărei parte in- 

ferioară ridicată formează mun- 
tele Rîpa-Lungă.. : 

«Intre Minești și acest munte, 

tărîmul salifer a încercat res-   
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rea ripei nu permite de a res- 

_tabili succesiunea păturilor în- 

tr'un ordin regulat, fără a ad- 

mite o enormă îndoitură, a că- 

rei parte superioară a fost dis- 

"trusă și ale căreia ramuri, îm- 

plintate. adînc în sol, ai deviat 

către V., în aşa mod, că partea 

occidentală a încreţiturei a ve- 

nit a lua în aparență o pozi- 
țiune superioară. 

«După ce am trecut de această 

puternică .serie de gresuri : ce 

este și ea încrețită, dar cu creți 

mai puțin pronunțaţi, mai ales 

în păturile superioare, se arată 

din noii păturile seriei gipsifere, 
însă, înclinate în sens contrar 

"cu înclinațiunea lor precedentă; 

urmează apoi earăși seria gre- 

surilor, care de âstă-dată în 

urmarea disoluţiunei seriei gip- 
soase şi a unei prebușituri ne- 

regulate, determinată de această 

disoluțiune, vin a se rezema cu 

crestele lor pe planul păturilor 
gipsifere. | | 

«Mai la V. înaintînd către Lo- 

pătari, ripa nu arată de cit par- 

tea inferioară a tărimului salifer, 

ai căruia creți sunt d'intiii pu- 

țin pronunţaţi și prezintă pe o 

lungime de mai mult de 1 kil. 

una din curiositățile naturale 

cele mai însemnate ale regiunei. 

Ripa constituită cu întregul din 

luturi  gipsifere este cu totul 
acoperită de drusi de sare foarte 

frumoşi, a căror albeață stră- 

“lucitoare loveşte de departe ve- 
derea. Sarea cei constitue este 

foarte curată şi citimea lor așa 

de imare, în cit locuitorii din lo- 

calitate cred că aceste incrus- 

"„taţiuni constitue un. adevărat 
banc de sare. In realitate aci 

este numai un simplu product 

de cristalizațiune a sărei conţi- 

nute în apele săturate de acest 

mineral, ce înfiltrează păturile 

lutoase; de aceia toate aceste 

pături sunt pline de 6 mare ci- 

"ce trimite în Slănic,   
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time .de sare și 'feţele lor de 
stratificațiune saii. de ruptură 
sunt și ele acoperite de cristale 

ca și suprafața ripei, Cauza for- 
mărei acestor cristale de sare 

“se recunoaşte mai bine cînd în- 

trăm în caverna ce se află să- 

pată în această rîpă și care este 

importantă încă și prin alte fapte 
ce prezintă. 

" «Această cavernă este situată 

foarte sus în ripă întrun loc 
unde păturile sunt orizontale 

pe o lungime de mai bine de 

400 m. Întinderea sa e de 100 
m. p. și înălțimea sa aproape 

de 4 m.. a 

«Părețţii și bolta .ci sunt foârte 

neregulați și tapisaţi cu druzi 
de cristale de sare stalactitiformi, 

şi, putem vedea, că ei sunt în 

adevăr formați în chipul stalac: 
titelor, de către apa săturată de 
sare, ce picură cu încetul: de 

pe bolta și .de pe pereţii peș- 

terei. Cea ce este remarcabil încă 

în această peșteră, este 27 7îii 
suterau, care iese din fundul ei 

cu violenţă, avînd cel puțin trei 
metri de lărgime și mai mult 

de un metru adincime. Acest 

curent de apă ar îndoi de sigur 

volumul Slănicului, dacă ar eși 

din peșteră și ar ajunge pănă la 

el, dar curentul se precipită, 

mai întreg, într'o prăpastie ver- 
ticală de o'adincime foarte mare, 

ce se deschide în cavernă, mai 

chiar în punctul . unde el întră 

în dinsa. O prea mică parte nu- 

mai din masa aceasta de apă 

curge pe solul grotei și: iese 

-_dintr'insa formînd pe panta ri- 

pei un mic curent, ce se aruncă 

în Slănic la ciţi-va metri de 

basa acestei înălțimi, * 

«Apa curentului suteran este 

atit de sărată, în cît micul piriii 

ajunge 

spre a face apa. acestui rîii în- 

destul de sărată spre a fi ne- 

potabilă pănă la. confluența sa
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cu Buzăul; pe cind mai înainte 

de a primi acest curent apele 

Slănicului sunt cu totul nesărate. 

« Repegiunea acestui curent su- 

teran este extremă. El duce cu 

sine blocuri de peatră rupte din 

rocile ce întilneşte în cursul 

săi subpămintic și se pare a 

fi supus la mari creșteri, în care 

blocurile ce duce sunt aruncate 

în interiorul cavernei şi tirite 

chiar pe panta ripei. Aceste 

blocuri constaii în gresuri dure 

şi mai cu seamă în mari bolo- 

vani de un gres jaspoid, cu o 

frumoasă culoare verde de sma- 

ragd, străbătuţi de vine de quarț 

hialin suriă saii roşietic și care 

provin din roci ce sunt necu- 

noscute pe suprafața solului, cel 

puţin în munţii megicși cu a- 

ceastă regiune. 

«Cind trecem de această par- 

te atît de interesantă a tărimu- 

lui, unde asistăm, pentru a zice 

ast-fel, la formațiunea unei ade- 

vărate mine de sare, întilnim 

un fragment de tărim cu con- 

gerii, foarte redus în grosime, 

ai cărui creţi sunt puţin pro- 

nunțaţi, și care zace tot în stra- 

tificațiune discordantă pe as- 

cuțitul păturilor puternic ridi- 

cate ale luturilor salifere colo- 

rate cenuşiii. 

«Un fapt pe care trebue a'l 

recunoaște ca definitiv stabilit, 

este că în pl. Pirscovului for- 

mațiunea saliferă prezintă două 

sisteme foarte deosebite. Una din 

ele, inferioară, este formată, mai 

cu seamă din lutură, din marne, 

din gresuri foarte lutoase şi din 

alte stînci, toate gipsifere și chiar 

şi din bancuri de gips; cea-l'altă, 

superioară, constituită mai cu 

seamă din gresuri, ce se presintă 

în bancuri sai în straturi subțiri 

sai foioase, cu firul în destul de 

groşior și îndestul de friabil, 

şi care cuprind mici pietre de 

prund, dar care sunt foarte rar   
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gipsifere. Pe lingă aceste trebue 

a recunoaşte ca prima dintre 

ambele sisteme este singura sa- 

liferă. Această subdiviziune este 

cu atit mai importantă, cu cît 

ea se menține pretutindene în 

Romiînia propriii zisă cît în Mol- 

dova. In unele locuri, cu toate 

acestea, există sub aceste 2 

sisteme o serie de deposite pe 

care, din cauza lipsei de fosile 

şi din cauza poziţiunci lor d'a- 

supra formațiunilor oligocene, 

şi în particular a gresului de 

Măgura, trebue pentru moment, 

cel puţin, a le privi ca un mem- 

bru inferior al formațiunci sali- 

fere». 
Formaţiunca cu Paludine în 

Pirscov a fost studiată tot de 

către Cobălcescu şi vom rezu- 

ma după el: 
«Grosimea depozitelor cu Pa- 

ludine în această regiune trebue 

să fie iai mult de 7001m., dar 

ele sunt foarte încrețite și roase 

de agenţii atmosferici. La /e- 

ceni, în malul drept al Slănicului, 

se pot vedea aceste deposite pe 

o lungime de 600 m. La partea 

inferioară există o molasă ar- 

giloasă galbenă în bancuri mari, 

ce alternă cu pături subțiri și cu 

pături de argilă nisipoasă cu no- 

dule argiloase şi cu oxid de fier. 

Aci există în abondenţă un grup 

de cardium din care Cobălcescu 

a făcut sibgenul săi Psi/odon. 

Avem: Psilodon Fuphrosinae 

Cob., Ps. Zamfiri Cob., Ps. Vit- 

sui Cob., Ps. Urechi Cob. şi 
Ps. Haueri Cob., de asemenea 

şi numeroase Wivipare: V. Stric- 

furata Neum., V. Murgescu 

Cob., V. FEufrosinae Cob., . 

Berti Cob. etc. 
Deasupra urmează gresuri ar- 

giloase, ce alternă cu argile ni- 

sipoase colorate în albastru ver- 

zuiii foarte fosilifere : Lyrcea Ziu- 

hrosinac Cob., Wivipara Ale- 

zandrieni Cob., şi mai multe   
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specii de i//og/hpphus, care cite 

odată umplu păturile, precum și 

numeroși Psi/odoni. 

Urmează mai sus argile schis- 

toase, ce alternă cu argilă plas- 

tică, și gresuri argiloase de cu- 

loare albăstrie sai negricioasă, 
cu zături de lignit, unele avind 

mai mult de 0,40 grosime. A- 

cest nivel are o mare întindere, 

căci s'a întîlnit la Joseni, şi la 

Coada-Seacă. 
Peste această zonă se reazimă 

un gres de o putere de 300 m,, 
în bancuri groase, destul de bine 

consolidat. El rezistă mai bine 

agenților atmosferică de cit pă- 

turile subjacente şi îl găsim for- 

mînd virful muntelui din dreapta 
pîriului Ocea. Aci se găsesc nu- 

meroşi Unio: Unio acutus Cob., 

Unio Ileberti Cob., U. Kilzui 

Cob., UV. Orescui Cob., U. Ru- 

manus Tour., U. Rosseti Cob., 

U. Stursae Cob. După d. Fuchs, 

aceste depozite aparţin la ză- 

țurile de cougeril = Ponţian. 
Dealurile ce mărginesc ver- 

santul Slănicului în partea în- 

ferioară a cursului săă sunt for- 
mate din aceleași pături dispuse 
în crețuri, cu axele dirijate SSV.- 

NNE. Inaintînd spre confluenţa 
cu Buzeul, depozitele acestea 

iaii o înclinaţie mai mică şi con- 

stituesc terasele riului, iar mai 

spre S. devin orizontale. 
Lîngă satul Plescoi, într'o ripă 

înaltă, se vede constituţia terasci: 

straturi” orizontale de nisip şi 

prund alternă cu citeva inter- 

calațiuni de argilă, iar deasupra 

se află loessul. Depozitele de ni- 
sip și prund sunt raportate de 

Cobălcescu la depozitele de Be/- 

levedere de lingă Viena. 

Slănicul, gîr/ă, jud. Prahova, for- 

mată din patru vălcele: izvorul, 

ce ia naștere din plaiul. Baba- 

Ana; izvorul ce se naște din 

plaiul Virtejului; izvorul din Po-
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iana-Olmului și izvorul din Va- 

lea-Fetei. Toate acestea ames- 

tecîndu-și apele în Valea-Slăni- 
cului daii naştere cursului de 

apă, numită girla Slănicul. Cur- 

ge de la N. spre S,, trece prin 

mijlocul com. Slănicul, plaiul 

Vărbilăul, apoi se varsă în Văr- 
bilă, la com. Vărbilăul, la locul 

numit Gindești. 

Apa Slănicului are de afluenţi 

următoarele vălcele : Tăriceanca, 

Valea-Muscelului, Vălceaua-Căr- 

:buneanului, cea de la Mihaiu 

Edu, Bughea, etc., pe partea stîn- 

gă; iar pe dreapta se încarcă 

cu afluenții: Fundata, Vălceaua 
de la Gogon, Ripa, Fintina-lui- 
Duşman, etc. Acești afluenţi ai. 

Slănicului, într'o mare parte a 
anului, n'aii apă într'una, secînd 
ca și girla Slănicul, une-ori, în 

verile călduroase mai mult. 
Mai tot cursul Slănicului se 

află în <epositele sabifere (Ilel- 
vețian), afară de partea sa in: 

ferioară, unde el străbate depo- 
sitele zfontiane. Cu ciţi-va kil. 

mai spre N. de minele de sare 

de la Slănic, se află muntele Pia- 

Zra- Verde sai Pratra- Vînătă, 

numit astfel de la culoarea verde: 

a îufurilor trachylice stratificate 

ce se găsesc pe virful săii. Sub 

aceste tufuri există marne și 

gips (dep. salifere), iar în părţile 

mai joase ale acestui munte, pe 

Valea-Pietrei, se văd catcaruri fo- 

silifere, de aceiași virstă cu ca/ca- 

rul de Leitha. Aci saliferul a fost 
studiat de d. Saba Șrefânescu. 

Slănicul, szafie de dr.d 7. jud. 
Prahova, pl. Teleajenul, com. 

Slănicul, pe linia Buda-Slănic, 

pusă în circulaţie la 10 Dec. 1883. 
Se află la 10,3 kil. de Poiana, sta- 

“ ţia cea mai apropiată. Inălțimea 
„ Wasupra nivelului Mărei de 

- 389",09. Venitul acestei staţii 

"pe anul 1896 a fost de 436175 

lei și 95 bani. | 

66516, Surele Dicționar Geografic. Vl, PV. 
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Slănicui, şir de munţi, jud. Ba- 

căii, pl. Trotușul, care desparte 

Slănicul de Doftana-Mare și care 

culminează în muntele Bota-Pu- 

fului, la E. de Șandrul-Mare; 

ia direcția N.-E. pănă la Tro- 

tușul, în valea căruia cade cu 
pantă bruscă. El prezintă subdi- 

viziunile: Puful-Mare, Puful-Mic, 

Săcătura, Pietrei, Fineţul-Me- 

'zinca, Fineţele, Bitca, Pietriș, Ci- 

reşoaia, Finaţul, Finațurile și Mă- 

gura, Acești munţi și dealuri 
limitează, într'un mod natural, 

comunele Tirgul-Trotuşul și Tir- 

gul-Ocna, la S. de com. Doftana, 

situată la N. 

Slănicul, pădure, jud. Bacăă, pl. 

Trotușul, com, Tirgul-Trotușul, 

situată pe munți înalți, orientaţi 

de la S.-V. spre N.-E., pe am- 

bele maluri ale Slănicului. Se 

compune din 7 localități: La- 
Piriul-lui-Ignat, la Stinca-lui-Iga- 
rici, la Puful, la Chescheșul, la 

Streiul, Cerbul şi Drobul. 

Are o întindere aproximativ 

de 2000 hect. și aparține Epi- 

tropiei Sf. Spiridon din Iași. 

r 

Slănicul, salină, jud. Prahova, pl. 

Vărbilăul, com. Slănicul, legată 

cu linia Ploeşti Predeal prin ra- 
mura ferată Buda-Slănicul, de 

35 kil. lungime. Se află la 45 

kil. de Ploești. 

Salina Slănicul este actual- 

mente cea d'intiiii din salinele 
noastre, atît din punctul de ve- 

dere al calităţei superioare a 
sărei, cît și din acela al insta- 

laţiunilor, care s'aii început la 
1878 şi s'aii terminat abia în 

1885. 
Mina de la Slănic era for- 

mată pănă în anul 1870 de două 

vechi exploataţiuni, cunoscute 

sub numele Ocna-din-Deal şi 

Ocna-din-Vale și care comuni- 

caii între ele printr'un tunel la 
bază, :   
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La această dată s'aii deschis 
galeriile actuale de exploatare 

în număr de 4. 

Metoda de exploatare urmată 

astăzi este aceea prin stilpi şi ga- 

lerii, metodă introdusă mai întiiii 

la Salinele mari de Fogt, inginer 

austriac, -şi introdusă la Slănic 

în anul 1870, prin deschiderea 

actualelor galerii de exploatare. 
Sarea de la Slănic, zice d. 

dr. Bernard, în analiza făcută la 

1881, este în genere foarte albă 

şi e preferată pentru consuma- 

maţiune, pe cînd de Ia cele-V'alte 

saline este mai vinătă și mai 

consistentă. , 

Sarea din ocnele vechi se ex- 
trăgea întrun sistem cn totul 

primitiv cu cai şi cravace, 

Tăierea sărei la aceste saline 

se face cu ciocanul și cu ma- 

şini pentru tăiere. 

Estracţia sărei se face prin- 

tr'o mașină cu vapori, care a 

început să funcționeze la 5 Fe- 

bruarie 1881. 
Pentru aducerea apei necesa- 

re diferitelor mașini de la Slănic, 

fiind-că în colina din spatele mi- 
„neji nu s'aii găsit izvoare, care 

să poată fi aduse cu înlesnire 
şi fără mari cheltueli pănă la 

platoul mașinei de extracțiune, 

s'ai captat apele unui izvor de 
pe marginea girlei Slănicul, şi 

pentru ridicarea acestei ape la 

înălțimea trebuitoare maşinelor, 
a fost trebuință a se instala o 
pompă aspirantă fulantă, 

Aceste saline sunt luminate 

_cu lumină electrică, 

Pentru măcinatul sărei se află 
instalată la Slănic o moară cu 

vapori, al cărei stabiliment este 

construit pe un alt platoii mai 

jos cu vre-o 6 m., ca platoul 

mașinei de extracţiune; funcțio- 

narea ei a început la Julie 1881. 

In anii 1881—1885 s'a extras 

de la Slănic 83363041 kgr. sare. 

Prima gură de Ocnă a fost 
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cea numită «la Mihai-Olteanul» ; 

azi îl zice « Baia-Baciii», căci în 

locul acelor ocne, în adincătura 

de unde s'a scos sare, este apă 

sărată, care servește de băi, 

iar d'asupra acestei ape, în par- 

tea de V., unde se înalță mun: 

tele de sare amestecată cu pă- 

mint, numit «sturii de sare», şi 

astă-zi este martor puţul pe unde 

și din care se extrăgea sare în 
„vechime. Sarea de la această 

ocnă e foarte albă, de o gra- 

nulare pronunțată, dar n'are o 

țesătură deasă și deci nici pu- 

tere de a coprinde într'un mic 

volum o sărătură puternică. 

A doua ocnă, după încetarea 

funcţionărei acesteia, a fost cea 

numită «la Condrea», la «Doro: 

bănești» saii «la Fotaches. A- 

ceasta vine în josul primei ocne la 

o distanță de Soom. Aceastaa 

avut o adincime enormă. Apa 

din gura. acestei ocne este foar- 
te sărată și servește la băi pen- 

tru reumatism. | 

A treia ocnă a fost la localita- 
tea numită «Cărbuneanu». Azi 

se zice «Baia-Verde» din cauza 

apei sale verzi. Această apă are 

o sărătură extraordinară şi o den- 

sitate atit de mare, că nu sea. 

fundă în ea nici un c::rp, chiar 

din cele mai. grele. Şi această 

ocnă a avut o adincime enormă. 

Restul. de funii, de lemne, cu- 

rele etc., atestă o stare primi- 

tivă de tot. 

A patra ocnă a fost alături 

de aceasta, la o depărtare de 

60-80 m. N'a fost tocmai adiîn- 

că Acesteia îi zicea <Ocna-de- 

la-Băican»>; azi n'a mai rămas ni- 

mic aci; totul s'a distrus de o 

vilcea ce curge pe acest loc. 

A cincea ocnă e cea din care se 

scoate actualmente sare, adusă 

mai tîrziă, în starea de azi. 

A șasea ocnă este acea nu- 

mită «Sistematica», S'a părăsit 

deși e cea mai nouă.   
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La 1784, cu începere de la 

Ianuarie, Domnitorul Șuţu rîn- 

dueşte, prin carte de cămărăşie, 

la Slănic și Telega, oamenii săi 

de încredere și ia dispoziţiuni ca 

locuitorii să nu poată lua pentru 

trebuinţa caselor de cit cu traista 

şi numai cei cari plătesc «să- 

răritul>. Această taxă a sărări- 

tului, sub Mihail Șuţu, este de 5 

taleri pe an. Această dare se 

poate plăti printe'un miel hîrșie, 

un caș și 6 oca lină. 

Iată ce zice menționata carte 

de cămărăşie : 

«Zem. Vlas. Cu această carte a Dom- 

niel mele, înștiințim vouă ocnaşilor și 

tuturor poslușnicilor de la Ocna Slăni- 

cului sud. Saac, ci pe anul acesta am 

orînduit asupra a cîte trele Ocnele (Slă- 

nic, Telega şi cea de peste Olt) pe cre- 

dinciosul boerul Doinniet mele Gheorghe 

biv-vel Armaş, Dumitrache Vel Ispravnic 

la curte, şi pe Vel Cămăraş za Ocne, 

Gheorghe biv-vel Armaş, purtător de 

grije și chivernisitor, dindu-le toată treaba 

ocnelor în seami; ci dară să-l cunoaşteţi 

de cămăraș şi la cet ce se vor orindui 

acolo la această ocnă, din parteâ” numi- 

ților boeri, să daţi toată supunerea şi 

ascultarea, silindu-vă cu cea desăvirşită 

osîrdie spre lucrarea și slujba trebilor 

ocnel, fără de a nu vă arăta cu lene. 

vire saii împotrivire; așişderea să cău- 

taţi să vă mulţumiţi pe dreptul vostru, 

care vă este orînduit a vă lua după obi- 

ceiu... şi să fiți gata după daturia voas- 

tră la lucrul ocuef, a nu se face de ctt 

de puţin cusur şi -zătignire din pricina 

lencvirej şi nesupunerei voastre, pentru-că 

celuf nesupus și împotrivitor î se va 

face grea pedeapsă.2 

La 1784, Aprilie, s'a făcut carte 

la Ispravnicii Săcuenilor, ca să 

fie doui oameni de pază la ma: 

lul Ghidioara, căci rinduiţii Dom- 

nici, de cari vorbim mai sus, 

eraii îndatoraţi să cerceteze «de 

faţă și pe sub cumpăt, atit îm- 

prejurul ocnelor, cit și prin sa- 

tele şi orașele ce vor fi în partea 

locului, pe aproape de ocnă, şi 

ori-cită şi la veri-cine va găsi 

sare, anul trecut, cu răvașul că- 

mărașului ce aii fost, saii fără   
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răvaș, toată să o facă zapt și 

puind'o în magazii să le pecet- 

luiască, de care făcind catastih 

anume la cine şi cîtă sumă a 

găsit, să-l trimiţă la numiții bo- 

ierii Domniei mele, ce sunt rîn- 

duiți, etc.» («Istoria Rominilor», 

de V. A. Ureche). 
Penitenciar aci a fost înseși 

Ocnele, după timpuri. Peniten- 

ciarul actual s'a înființat la 1885. 

Sl$nicul-Vărbilăui, proprietate 
a Eforiei Spitalelor Civile din 

Bucureşti, jud. Prahova, pl. Văr- 

bilăul, com. Vărbilăul, în în- 

tindere de 330 hect. 

Slătineanca cu Călineşti, zro- 
prietăfi ale statului, jud. Mușcel. 

Slătioara, com. rur., în E. pl. 
Olteţul-Oltul-d. s., jud. Roma- 

naţi, formată din satele: Slă- 

tioara (900 locuitori), Salcia şi 

Beica (3 16 locuitori), situată lingă 

Olt, în dreptul orașului Slatina, 

la 18 kil. spre E. de Balș și 

„la 30 kil. spre N. de Caracal. 
Are o populaţie de 1216 lo- 

cuitori; o școală mixtă; 2 bi- 

serici, Sf. Treime (1805) şi Sf-ţii 

Voivozi (1854); 11 circiumi. 

In fie-care an se face aci un 
bilcii în Dumineca Floriilor. 

Vite mari sunt 814, vite mici 

1627 și porci 1609. 

In coprinsul comunei este o 

măgură şi urme din drumul ro- 

mah de la Romula la Apulum. 

Slătioara, com. rur., jud. Vilcea, 

pl. Horezul, compusă din 7 că 

tune: Olari, Vioreşti, Mogeşti, 

Goronești, Tilpeşti, Potreșul și 

Mănășieşti. 
Din chrisoave se constată că 

s'a întemeiat pe timpul lui Ma- 

teii Basarab de doui locuitori: 

Stan și Vlad. 

Este situată pe ambele ma- 

luri ale riului Cerna, pe valea
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Omului, la 40 kil. de reședința 

judeţului și la 6-kil. de a pla- 
iului. 

Se mărginește la N. cu com. 

Recea ; la S$., cu comunele Stro- 

ești; la E., cu com. Măldăreşti 

şi la V., cu comunele Greci şi 

Milostea. 

Are o populaţie de 1232 lv- 

cuitori; 9 biserici; o școală, în- 

fiinţată din timpul Domnitoru- 

lui Ştirbeiu; cite-va mori pe rîul 
Cerna. 

Locuitorii, moșneni, se ocupă 

cu olăria, cu fabricarea varului și”! 

transportul lui și a sărei de-la 

Ocnele-Mari, cu dulgheria, ro- 

tăria, croitoria şi zidăria, 

Vite sunt: 10 cai și iepe, 180 
boi, 240 vaci, 100 capre, 80 oi, 

300 purci. 

Aci sunt două sorginţi cu apă 
minerală ce izvorăsc din partea 

de N şi V. a Măgurei, și alte îz- 

voare sărate și cari izvorăsc din 

partea de S. a Măguricei. In ri- 
pile dealului Măgura se găseşte 

piatră de var care e și mai abon- 

dentă în partea de S. a Măgurei. 

Veniturile comunei se urcă 

la 2200 lei anual și cheltuelile, 

la 1990 lei. 

Șoseaua județeană Rimnic- 
Tirgul-]iii înlesneşte comunica- 

ţia între această com. și Tirgul. 

Horezul la E. și cu Milostea și 

jud. Gorj la V. Şoseaua Cer- 

nei înlesneşte comunicaţia cu 
com. Stroești spre Sud. 

“E brăzdată de dealurile: Mă- 

gura și Măguricea, Gurguiul, 

Oarba, Cumpenile, Ulmetul, Stoc- 

şorul, Goargănul, și udată, afară 

de riul Cerna, de văile: Potre- 

şul, Toderică, Carpeni, Coţo- 

feni, Olari, Mavri, Ciupa, Valea- 

Omului, Putineiul, Cufurita, Gre- 

sarea. 

Slătioara sai Valea-Slatinei, 

sat, în jud. Suceava, com. Bog-   dăneşti, pe moșia Baia, așezat 
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pe țărmurile pâriului cu același 
nume. - 

Vatra satului ocupă 35 fălci, 

cu o populaţie de 498 suflete. 
Are o biserică, cn hramul Sf, 

Voivozi, de lemn, deservită de 

preotul din Rișca și 2 cîntăreți, 

Improprietăriți în 1864 sunt: 
1 fruntaș, 28 pălmași şi 27 co- 

dași, stăpînind 185 fălci, 

Un singur drum principal, 

lung de 12 kil., duce la Bog- 
dănești, 

Slătioara, zise muntos (870 m.-), 

jud. Vilcea, format din culmea 
Gurguiata. La S. de acest munte 

culmea Gurguiata întră în re- 
giunea dealurilor și se bifurcă 
în Dealul-Stroeștilor și Dealul- 

Măldăreștilor. Dintre această bi- 

furcaţie îa naștere riul Cerni- 

șoara. i 

Slătioare!le, com. rur., în jud. 
Argeș, pl. Piteşti, la 18 kil. de 

com. rur, Biscovul-Fleşti (reșe- 
dința subprefecturei) și la 20 

kil. de Pitești. Se compune din 

satele: Băjenești, Lungeni, Pis- 

cul-Lungeni, Metoful, Slătioarele 

și Zidărești, avîind”o populaţie 

de 828 suflete. Este udată de 

apele 'Teleormanul și Cătina. 

Are o biserică, în satul Slătioa- 
rele, cu hramul Cuvioasa Paras- 

chiva, deservită de 1 preot, 1 

cintăreț și 1 paracliser; o școală, 
Budgetul com. e la venituri 

de 1296 lei, 42 bani, iar la 

cheltueli, de 1082 lei, 98 bani. 

Vite: 384 boi şi vaci, 13 cai, 

243 Oi, II capre și 175 rimă. 
tori. 

Slătioarele, sas, cu 330 locuitori, 

jud. Argeș, pl. Piteşti, făcînd 

“parte din com. rur. cu acelaşi 

nume. Are o biserică, cu hra- 

mul Cuvioasa Paraschiva, deser- 

vită de 1 preot, 1 cîntăreț și 1 

„paracliser.   
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Slătioarele, sat, în jud. Ialomiţa, 

pl. Cimpului, pendinte de com. 
Jilavele, situat la 2 kil. spre N. 
de satul Jilavele și la coada la- 

cului Jilavele, 
Are o biserică, deservită de 

I preot și 2 dascăli. 

Vite: 56 cai, 583 boi, 856 

oi, 4 capre, 7 bivoli și 107 porci. 

Slătioarele, căzu, făcînd parte 

din com. Ocnele-Mari, jud. Vil- 

cea, pl. Ocolul, situat într'o po- 

ziţie frumoasă. In față are un 

deal, acoperit cu arbori și liveză, 
iar poalele sale sunt udate de 

o vilcea, acoperită cu nisip ar- 
gilos, 

Pe acitrece șoseaua care leagă 

Ocnele-Mari cu stațiunea bal- 
neară Govora. 

Slătioarele, sc44, jud. Vilcea, pl. 

Ocolul, între satele: Govora, Te- 

işul și Titireciul. Astăzi e redus 
la biserică de mir, 

Slăveni, com. rur., la E. pl. Oco- 

lul, jud. Romanați, compusă din 

satele: Slăveni (600 loc.) şi Fin- 

tinelele (217 loc.), situată lingă 
Olt, la gura rîului Caracal, și la 

14 kil. spre E. de Caracal, - 

Are o populaţie de 817 lo- 
cuitori; o biserică, cu hramul 

Adormirea Maicii Domnului; 4 

cîrciumi, 
Vite: 680 vite mari cornute, 

861 vite mici cornute şi 260 

porci. 

In centrul com. se află rui- 

ncle unei vechi cetățui și alături 

de ea un drum așternut cu piatră, 

În ripa de sub cetate s'a des- 

chis în 1873 o boltă subterană 

din care s'aii scos mai multe tă- 

blițe de piatră sculptate, cu icoa- 

nele zeului Mithra, purtind in- 

scripțiunea SOLI INVICTO MITHRAE, 

și un altar ARA SOLIS. 

Slăveşti, com. rur.; în jud, Te-
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leorman, pl. Teleormanului, si- 

tuată pe partea dreaptă a riu- 

lui Clăniţa, la hotarul judeţului 

cu jud. Vlașca. Se află la 45 

kil. de Alexandria, 34 kil. de 

Roșiori și 78 kil. de T.-Măgu- 

rele. 

Se învecineşte la N, cu com. 

Zloteşti; la S.,cu com, Lada; 

la E., cu cătunul Catalina, al 

com, Scurtul, din jud. Vlașca, 

de care o desparte piriul Clă- 

nița; la V., cu hotarul com. 

Ciolănești-din-Deal. 

Are o populaţie de 767 lo- 

cuitori; o şcoală mixtă; o bi- 

serică, deservită de 1 preot, 1 

cîntăreț și 1 paracliser; o moară 

de măcinat. 

Vite: 549 vite mari cornute, 

179 cai, 907 oi, 33 capre și 

215 porci. 

Riîul Teleorman şi piraele Te- 

leormănelul și Clinița udă te- 

ritoriul comunei. 

Statul posedă aci moşia Slă- 

vești-Zloteşti, în întindere de 504 

hect,, din care 350 pădure şi res: 

tul pămînt arabil. Restul moșiilor 

e stăpinit de diferiți proprietari şi 

de moșneni, cari posedă şi din- 

şii cîte-va curele de moșie, avind 

şi cîte un pilc de pădure pe 

valea Teleormanului. 

Solul este parte mlăștinos, 

parte nisipos. 

Budgetul com. e de lei 2825, 

39 bani, la venituri, și de lei 

2513, bani 20, la cheltueli. 

Prin interiorul comunei stră- 

bate calea județeană Alexandria- 

Pitești şi o pune în comuni- 

caţie cu com. vecine Lada și 

Zlotești. 

Satul Slăvești este foarte ve- 

chiu; el pare a fi fost locuit 

numai de moșneni, din care aii 

mai rămas puţin; îl găsim tre- 

cut în nomenclatura satelor, în 

timpul domniei lui Constantin 

Mavrocordat, făcînd parte din 

plasa Mijlocul (1741).   

436 

Slăveşti saii Gînguleşti, com. 

rur., jud. Vilcea, pl. Olteţul-d.- 

s., compusă din 6 mahalale: Tir- 

__gul, Soretul, Dealui, Alexești, 

Bădiţoiul şi Strimba. 

Suprafaţa com. e de 518 hect. 

E situată pe malul stîng al 

riului Tiriia, la 70 kil. de ca- 

pitala jud. şi la 16 de a plășei. 

In com. se fac două bilciuri: 

la Florii şi Sf. Dumitru. 

Are o populaţie de 940 lo- 

cuitori; o școală, înființată la 

1858; 3 biserici: una cu hramul 

Sf. Ion Botezătorul și Sf. Nico: 

lae, zidită în zilele lui Ion Nico- 

lae Șuţu Voevod cu blagoslo- 

venia Sf. S. Chir Filaret, Epis- 

copul Rimnicului; a doua cu hra- 
mul Sf. Erarchi, zidită la 1863, 

în zilele «Prea Inălţatului Domn 

Alexandru loan Cuza Voevod 

şi cu bine-cuvîntarea prea sf. 

sale părintele Episcop Chir Chir 
Calinic al Rîmnicului Noului Se- 

verin»; şi a treia cu hramul Sf 

Treime, zidită la 1883. 

Locuitorii, moșneni, pe lingă a- 

gricultură şi creșterea vitelor, se 

naiocupă și cu rotăria, dulgheria, 

tîmplăria, zidăria și cojocăria. 
Vite sunt: 15 cai, 33 iepe, 

150 boi, 265 vaci, 98 viței, 208 

capre, 452 oi şi 490 porci. 

Pe girla Tiriia, în raionul co- 

munei, sunt 3 mori de măcinat. 

Veniturile com. se urcă la 2740 

lei şi cheltuelile, la 1497 lei. 

In raionul com. sunt dealu- 

rile: Alunului la V.; Pirjoletul, 

Alexeni, Cioaca, Turtitul și So- 

retul la E. Afară de dealul A- 

lunul, dealurile com. formează 

un şir de dealuri. 

Vălcele sunt: Rima, Războiul 

şi Soretul, care izvoresc din dea- 
lurile despre E., trecînd prin 

vatra satului și vărsîndu-se în 

riul “Tiriia. 
O. șosea în lungime de ş kil. 

leagă această comună cu Col- 

țești și Alunul; iar șoseaua ju- 
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dețeană Olteţul străbate com. 

lateral, înlesnirid comunicaţia în- 

tre pl. Horezul și pl. Olteţul: 

d... şi Olteţul-d.-s. 

Slăveşti-Zloteşti, pădure a sta- 

tului, în jud. și pl. Teleormanul, 

com. Slăvești, compusă din două 

corpuri: Cornetul, în partea de 

E. şi Bulgăreasca, la V., peste 

riul Teleormanul. 

Slăviteşti, cătun, în jud. Teleor- 

man, pl. Călmăţuiul, pe valea 

*  Oitului, formînd cu căt. Plopi, 

com. Plopi-Slăvitești. 

Slăviteşti, sa/, făcind parte din 

com. rur. Șirineasa, jud. Vilcea, 

pl. Oltul-ds. E situat la 1! 
kil. de căt. Șirineasa (școală) şi 
udat de riul Luncavăţul. 

Are o populaţie de 123 lo- 

cuitori; o biserică, cu hramul 

Sf. Voevozi, zidită din temelie 

de jupîn Ion sîn Radu Slăvi- 

tescu și jupîneasa Bălașa sin 

Chir Chir Roşianu Vornic, în zi- 

lele Domnului Ion Grigore Voe- 

vod, la anul 7259, Sept. 20. 
O parte din moşia Slăviteşti 

a fost închinată mănăstirei Ilo- 

rezul de jupîneasa Stanca Ciur- 

ciubaşoaia şi fiul săii Mateiii Pos- 

telnicul Drăgoescu, după cum se 
vede dintr'un hrisov al lui Con- 

stantin Vodă Brincoveanu din 

anul 6203 (1695). 

Slăviteşti, sfazie de dr.-d..7., jud. 
Vilcea, pl. Otăsăul, com. Slă- 
viteşti, pe linia Drăgășani —R.- 

Vilcea, pusă în circulație la 20 
Iunie 1887. Se află între sta- 

ţiile Ionești (6,4 kil.) şi Băleni 

(3,2 kil.). Inălţimea d'asupra ni- 

velului Mării de 191,67. 

Slăvuţa, com. rur., jud. Dolj, pl. 

Amaradia, situată pe văile Slă- 

vuța, Marinești și Toiaga, la   42 kil. de Craiova şi la 11 kil.
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: de comuna Melinești, reședința 

plăşei Amaradia. 

Se învecinește: la N., cu com. 

Căpreni; la V.» cu com. Mierea: 

Birnici şi la E., cu com. -Tăl- 

pașul. | 

Terenul comunei este acci- 
dentat de dealurile : Leul, Calul, 

Marineşti, Toiaga și Slăvuţa, cu 

înălțimi aproximative de 200 m., 

acoperite parte cu semănături, 

parte cu livezi de pruni, parte 
cu fineţe și parte cu păduri. 

Intre aceste - dealuri șerpuesc 
văile Marineşti, Toiaga și Slă- 
vuţa. 

Com. e udată prin centru de 

piriul Slăvuţa, care iese din pă- 
durea Leul, și se varsă în rîul 

Amaradia, lingă şoseaua satului 
Mielușei. 

Se compune din 6 sate: Mic- 

lușci, Toiaga, Ulmetul, Slăvuţa, 

Socoteni și Mărinești. 
Are o populaţie de 2184 lo- 

cuitori; 6 biserici, fondate din 

spesele enoriașilor, deservite de 

2 preoți şi 4 cîntăreţi; o şcoală 

mixtă, înființată la 1882. 

Vite: 926 vite mari cornute, 

46 cai, 2215 oi, 497 porci şi 

230 capre. 

Suprafața comunei este de 
1174 hect. 

Moșşiile de pe teritoriul com. 

aparţin locuitorilor, 

Păduri sunt: Toiaga, de 170 
hect., Slăvuţa, de 179 hect. şi 

Marinești, de 190 hect., populate 
cu fagi, arțari, frasini, gîrniţe, 

goruni și ceri, 

Viile ocupă o suprafață de 
114 heci. şi livezile de pruni, 

I5 hect.! -. 

Căi de comunicaţie sunt: şo- 

seaua vecinală  Slăvuța-Tălpa- 

şul, șoseaua vecinală Slăvuţa- 

Mierea-Birnici și şoseaua veci- 
nală, Slăvuța-Stoina. 

Budgetul comunei e la veni: 

turi de 1839,17 lei, și la chel- 

tueli, de 165611 li.   
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Slăvuţa, saz, făcind parte din 

com. rur. Stoina, pl. Amaradia, 
jud. Dolj, situată la 2 kil. de 
Stoina. 

Are o populaţie de 115 loc. 
și o școală. ” 

Slăvuţa, sef, jud. Dolj, pl. Ama. 

radia, com. Slăvuţa, reședința 

Primăriei. Are o populaţie de 

475 suflete; o biserică, cu hra- 

mul «Sfinții Voivozi», reparată 

în 1892. 

Slimnicul, cătunaș, în jud. R.- 

Sărat, pl. Marginea-d.-s., com. 

Slobozia, așezat pe malul drept 
al riului Slimnicul, 

Slimnicul, saţ, în jud. R.-Sărat, 
pl. Marginea-d.-s., cătunul com. 

Timboești, aşezat spre S$., pe 

malul stîng al piriului Slimnicul. 

Are o întindere de 278 hect,, 

cu o populație de 1078 suflete, 

şi o biserică. 

Slimnicul, ziriă, în jud. R.-Să- 
rat, pl. Marginea-d,-j. Izvorește 

din pădurea Gurguiatul, com. 

Slobozia. Are o lungime de 45 

kil. Basinul săii cuprinde jumă- 

tate din plasa Marginea-d.-s., și e 

coprins între dealurile Nuci, Bor- 

dești, Gurguiatul, Căpăţina, Ji- 

nucul și Coţatcul. Udă cătunele 
Timboeşti și Slimnicul, ale com. 

Timboeșşti, căt. Obrejița, al com, 

Slobozia, trece pe lingă com. Sih- 

lele, străbate căt. Retezaţi, al 

com. Bogza și N. com. Bălești. Se 

varsă în Lacul-Negru. Afluenții 

săi principali sunt, pe dreapta: 

piriul Slobozia unit cu Coroteni, 

Izvorul-Dulce, Izbașa și Rogo- 

zul, care se varsă lingă cătunul 

Obrejiţa și Coţatcul, cel mai 

însemnat, care se varsă mai sus 

de comuna Bălești. Pe dînsul 

sunt 12 mori. 

Slivileşti, co. rur. şi sa, în jud.   

SLIVNA 

Mehedinţi, pl. Văilor, așezată pe 

vale, la 51 kil. de orașul T.-Se- 

verin, 

Se mărginește: la E., cu co- 

muna Corobăile ; la S., cu com. 

Sura; la V. cu comuna Strîmp- 
tul şi Covrigi; iar la N., cu 

comuna Cosmăneşti. 

Satul formează comună cu ma- 
halalele  Iepuroaia și Crihala, 

avindo populaţie de 640 locui: 

tori. 

Locuitorii posedă: 30 pluguri, 

58 care cu boi, ş căruţe cu cai; 

40 stupi. 

Prin comună trece șoseaua 

Samarinești - Strimptul-Slivileşti. 
Are o biserică deservită de 

1 preot și 2 cîntăreţi, o școală. 

Budgetul com. e la venituri 

de 1141 lei, iar la cheltueli, de 

789 lei. 

Vite: 260 vite mari cornute, 

11 cai, 200 oi și 260 rimători. 

Dealuri mai principale sunt: 

Dealul-Corobăilor,al-Siminicului, 

al-Covrigilor, acoperite cu pă- 

duri seculare, şi Dealul-Golului. 

Văi: Valea-Slivileștilor, pe care 

este așezată comuna, Valea-lui- 

Dan, Valea-Teascului și Valea. 

Feţei. 
Ape : piriul Jilţul şi mai multe 

pirae mici ce 'și iaii sorgintea 

de la diferite fîntîni. 

Slivna, com, rur., jud. Covurluiiă, 

pl. Horincea, așezată pe vale, 

la 85 kil. de la Galaţi. 

Se mărginește la N.-E. cu Pro- 

daneşti, Gănești și Cavadineşti ; 

la S., cu Balintești și la V., cu 

Berești, o 

Se compune din două cătu- 

ne: Slivna (reședință) și Onciul, 
cu o-populaţie de 996 locuitori. 

Locuitorii din Slivna sunt ră- 

zeşi, cei din Onciul, foști clăcași 

împroprietăriți. 
Are 2 biserici, cu hramul Sf. 

Joan Botezătorul și Sf. Nicolae, 

formind o parohie, cu catedrala
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Sf. Nicolae, deservită de un preot 

paroh și 2 cîntăreți; o şcoală, 

Budgetul com. e la venituri 

de 2375 lei, 79.bani și la chel- 

tueli de 2374 lei, 98 bani, 

" Slivna, sat şi reședința com. cu 

acelaşi nume, jud. Covurluiiă, 

pl. Iornicea. Are o populaţie 

de 823 suflete; 2 biserici și o 

şcoală, ' 

Slobozia, com. rur., jud. Gorj, 

pl. Ocolul, la S.-V. de orașul 
T.-Jiul, aşezată pe șes, la 3 kil. de 

oraș. Se compune din cătunele: 

Slobozia, Bălani, Căleşti, Corbe- 

„ni, Polata, Urseţei şi Ursaţi. 

Are o suprafață de 1985 hect., 

cu o populate de 1557 locuitori, 

Are: 1 şcoală; 5 biserici; 10 

mori, din care 3 sistematice, 

Locuitorii posedă: 153 plu- 
guri, 185 care cu boi, 11 că: 

ruțe cu cai; 80 stupi; 1008 vite 
mari cornute, 601 oi, 30 capre, 

9 bivoli, 455 rimători și 63 cai. 

Budgetul com. ce la venituri 

de 1712 lei, gt bani, iar la chel: 

tueli e de 1710 lei, 92 bani. 

Comunicaţia în com. sc face 

prin șoseaua vecinală T..]iul-Cos- 

teni, prin şoseaua comunală Slo- 

" bozia-Urseţi-Dobriţa, şi prin dru- 

muri neșoseluite, 

E udată de apele: Sușiţa şi 

Iazul. 

Slobozia, com. rur., în jud. Ia- 

lomiţa, pl. Ialomiţa-Balta, situată 

pe partea stinga a riului Ialo- 

mița, între comunele Bucul și 

Pribegi. 

Se compune din satele: Slo- 

bozia, Amara şi Slobozia-Nouă, 

cu reședința primăriei în satul 
Slobozia. | 

Are o suprafață de 13000 

hect., cu o populaţie de 4094 

locuitori; 3 şcoale mixte; o bi- 

serică, deservită de 3 preoți, 1 

diacon și 2 cîntăreți.   

Vite : 1275 cai, 225 boi, 9700 

oi, 21 capre, 25 bivoli, 7 asini 

și So5 porci, 
După legea rurală din 1864, 

sunt împroprietăriți 320 locui- 

tori, iar în 1874 s'aă mai îm- 

proprietărit 57 locuitori, 
Teritoriul com. este brăzdat 

de văile: Crivaia, Mehedinului, 

Crucerului şi Cinepci. Tot pe 
dinsul se află şi lacul cu apă 

minerală, Amara. 

Calea ferată Călărași-Slobozia 

are aci stația Slobozia. 

Slobozia, co. rur., în jud. R.- 

Sărat, pl. Marginea-d.-s., pe malul 

drept al piriulul Slimnicul, aşe- 
zată în partea de mijloc a jud., 

la 17 kil. spre N. de orașul 

R..Sărat şi la S$. plășei, la 7 kil. 

spre S.-V. de Plăinești, reşedinţa 

plăşei. 

Se învecinește cu Timboecști 

și Bogza, la 6 kil.; cu Dragoslo- 

veni, la 9 kil. şi Popești, la 14 

Ril. 

Se mărginește la N. cu Tim: 

boești, despărțită prin piriul 

Slimnicul, la S. cu Jideni, des- 

părțită prin dealul Jinurul, la 

V. cu Dănulești, despărțită prin 

dealurile Jinumul şi Căpăţina. 
Este brăzdată la N. de dea- 

lurile: Trăistenilor, Grumazul și 

Cetăţuia; la V., de Căpăţina și 

Jinumul, şi la S$., de Coţatcul. 

Rîurile care o udă sunt: Slim- 

nicul la N. şi afluentul săi Pi- 

riul-Dulce unit cu Slobozia-Co- 

roteni şi Izbașa, Coţateul şi a: 

fuentul săi Valea-Cireșului la S. 

E formată din cătunele: Slo- 

bozia, reședința, Coroteni la V., 

Obrejiţa la E. 
Are o suprafaţă de 7815 hect., 

cu o populaţie de 564 familii, 

sait 2047 suflete; 3 biserici și 

un schit: o biserică în căt. Co- 

roteni, cu hramul sf. Ioan, zi- 

dită în 1830, deservită de 1 

preot, 1 cîntăreţ și 1 paracliser,   

una în căt. Obrejiţa, cu hramul 

sf. Dumitru, zidită în 1846, de- 

servită de 1 preot, 1 cîntăreţ şi 

I paracliser, alta în căt. Slo- 

bozia, cu hramul sf. Nicolae, 

zidită în 1808 şi schitul Rogo- 

zul; 3 şcoale mixte. 
Locuitorii posedă: 254 plu- 

guri, 2 mașini de treerat, 2 ma- 

şini de semănat; 450 boi, 220 

vaci, 305 cai, 40 măgari, 2104 

oi, 38 capre și 200 rimători. 

Căile de comunicaţii sunt: 
calea ferată și șoseaua naţio- 

nală, la E. ; drumurile spre Tim- 

boești-Bordeşti ; spre Dănuleşti; 

spre Plăinești şi spre R.-Sărat. 

In partea de N. a cătunului 

Obrejiţa, se află ruinele unui 

palat zidit, zice-se, din porunca 

Domnitorului Gheorghe Duca 

în anul 1676. 

Slobozia, com. rur., jud. Vlaşca, 

pl. Marginea, situată pe Dome: 

niul Giurgii, în marginea despre 

V. a orașului, pe malul Dună- 

rei, la 4 kil. de Giurgii și la 10 
kit. de Stănești, reședința plăşei. 

S'a improprietărit la 1864 un 

număr de 260 locuitori, foşti 

clăcași, care ai luat 1098 hect.; 

la 1882, s'a mai împroprietărit 
încă un număr de 27 însurăţei, 

cărora li sa dat 153 hect. 

Are o populaţie de 1753 lo- 

cuitori; o biserică, făcută la 1864 

de fostul arendaș al dome- 

niului Giurgiu, Sterie Galiţa, cu 

hramul Sf. Gheorghe, deservită 

de un preot şi doi dascăli și 
constituind parohia Slobozia ; o 

şcoală; o moară cu vapori; un 

zăvoiii de salcie numit Zotarul 

sai Cama (78 hect.) și o pă- 
dure, pe deal, de 70 hect. 

Locuitori posedă: 552 boi şi 

vaci, 359 bivoli și bivoliţe, 171 

cai, 6915 oi, 40 asini și 325 ri- 

mători. 

Are o șosea judeţeană ce duce 

din Giurgiu la Zimnicea.
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In fața satului, în vale, spre 
Dunăre, este viroaga Cama, ce 
vine din comuna Malul și dă în 
Dunăre prin canalul Veriga. 

Frații Tunuslii, în istoria Ţărei 

la pag. 180, ne spun că Slo- 
bozia a fost a lui Celebi-Aga. 

La 1807, August 24, la acest 

sat, Rușii încheiă cu Turcii un 

armistiţiă în următorul cuprins: 
«Dacă pace nu se va putea 

încheea pănă la 1808, Martie 
21, atit Rușii cît şi Turcii să 

„iasă din Principate pănă în ter- 
men de 36 zile, iar administra- 
ţia să se dea unui divan alcă- 
tuit de boeri pănă la încheerea 
păcei>.—Impăratul Alexandru I, 
nemulțumit refusă ratificarea și 
continuă ostilitățile, 

(Vezi Xenopol, «e Războiul din- 
tre Rusia și Turcia»). 

La 1811, Septembre $, Tur- 
cii voiră să treacă Dunărea pe 
la Slobozia, dar fără rezultat, 

căci fură respinși. 
In acelaşi an, Octombrie 2,. 

marele Vizir fu încongiurat aci 
și făcut prisioner (Bouillet). 

La 2 lunii, 1828, se făcu aci 
o luptă între Ruși și Turcii ce | 
venise de peste Dunăre, luptă 
după care Turcii fură nevoiţi a 
se întoarce înapoi. | 

La 1854, Lulie 7, Turcii în 

număr de 40000, sub comanda 
lui Hassan-Hagi-Paşa, ocupă in- 
sula Cama, Rușii fură bătuți, ce- 

dară terenul și ocupară Giurgiul. 
La 1877, în rezbelul dintre 

Romini, Ruși și Turci, Rușii sta- 

biliră aci baterii de asedii, cu. 

care aii începat bombardarea 
Rusciucului, 

Slobozia (sai Dulul - Brînco- 

veanului), saț și con. rur., în 

jud. Argeş, pl. Gălășeşti, la 25 

kil. de com. rur. Costești, re-' 

ședința subprefecturei și la 65 

_kil. de Piteşti. 

“Are o populaţie d de 2425 su-   
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flete; 2. biserici, ambele cu hra- 

mul Cuvioasa Paraschiva, de- 

servite ambele de 2 preoţi și 2 

cîntăreți; o școală primară ru- 

rală. 
Vite: 1568 boi și vaci, 120 

„cai, 7 bivoli, 4568 oi, 10 capre, 

1487 rimători și 4 asini. 

Prin com. trece'rîul Drimbov- 
nicul. 

Aci se află o movilă mare de 
pămînt, numită Dulul- Bripco- 

veanului. . 

Slobozia, saz, în jud. Bacăi, pl. 
Siretul-d.j., com. Leca, situat 

pe stînga piriiaşului Ungureni, 
la 570 m. de satul Ungureni. 

Are o populaţie de 161 loc.; 
o cîrciumă; o moară de apă. 

Vite: 16 cai, 127 vite mari 

cornute și 47 porci. “ 

Slobozia, saz, în stînga pirîului 

Bașcul, pe valea piriului Fun- 
doaia, în partea de N.-E. a com. 
Brăteni, pl. Ștefănești, jud. Bo- 
toșani, așezat pe moșia Odaia- 

Silişcani. Are. o suprafață de 

167 hect., cu o populaţie de So 

familii, sai 309 suflete; 1 bise- 

rică, cu 2 cîntăreţi. 

Vite : go boi şi vaci, 

200 oi şi 60 porci, 
35 cai, 

Slobozia, sa/, pe țărmul drept al 

Siretului, în partea de E. a com. 
„ Fintinelele, pl. Siretul, jud. Bo- 
toşani, pe moșia Fintinelele, cu o 

Suprafață de 289 hect. și o po- 

pulație de 76 familii saii 319 
suflete, 

Vite: 51 boi și vaci, 11 cai, 

55 oi și 31 porci, 

Locuitorii posedă 76 stupi cu 
albine. 

Slobozia, saf, în. jud. Botoșani, 

pl. Coșula,. așezat în valea Cer- 

bătoarea pe coasta de E. a dea- 

lului Petrăria și în partea de N. 
a com. Deleni.   

SLOByZIA 

Are o suprafaţă de 381 hect., 

date locuitorilor la 1864, din mo- 
şia Deleni, cu o. populaţie de 

55 familii saii 275 suflete; o bi-. 

serică, zidită la 1835 de Iorgu 

Ghica, cu un preot și un cîn- 
tăreţ. 

Locuitorii posedă: 260 boi și 
vaci, 15 cai, 230 oi, 45 porci; 

170 stupi cu albine. 

Slobozia, câăzuu, al com. Calvini, 

jud. Buzău, cu 150 locuitori şi 

30 case ; se alipește de căt. Bis- 

ceni-d.-s, 

Slobozia, sat, în jud, Dimboviţa, 
pl. Ialomiţa, com. Cornăţelul. 

Slobozia, sat, pe moşia Horo- 

diștea, com. cu același nume, 

pl. Prutul-d.-j., jud.. Dorohoi. 

Are o populaţie de 302 lo- 

cuitori; o biserică de lemn, cu 

hramul Inălţarea. Domnului, cu 

un cintăreț şi un pălămar, fă- 
cută la 1823 de fostul proprie- 
tar al. moșiei, 

Locuitorii: împroprietăriți ati 
176 hect. și 16 arii pămînt; - 

Slobozia (saii Cocota), saţ, pe 

moşia cu același nume, com. 

Buda, pl. Herţa, jud. Dorohoii, 

aşezat pe deal și cu privire în- 

„_tinsă asupra Bucovinei, 

Are o populație de 222 su- 

flete ; o biserică, cu hramul Naş- 

terea Maicii Domnului, cu. un 

cîntăreț și un pălămar, mică, de 
lemn, făcută la 1823. de fostul 

proprietar. 

Locuitorii împroprietăriți ai 

104 hect., 55 arii pămînt. 

Drum principal, este acel. ce 

duce prin Luncaviţa . la Mamor- 
„nița. 

Hotarele moșiei sunt cu: Buda- 

Mare, Imncaviţa, Păsatul și Go- 

dinești, 

Slobozia, saţ, pe moșia cu același



SLOBOZIA 

nume, com. Cordăreni, pl. Pru- 

tul-d.-s., jud. Dorohoiii. 

Are o populație de--402 su- 

flete şi o biserică, făcută de lo- 

cuitori în 1843. 

Slobozia, căfun de reședință al 

com. Slobozia, jud. Gorj, pl. 

Ocolul. 

Are o suprafaţă de 540 hect,, 

cu o populaţie de 85 familii, saii 

404 suflgte. 

Locuitorii posedă: 35 pluguri, 

35 care cu boi; 20 stupi; 3 că- 

ruţe cu cai; 174 vite mari cor- 

nute, 9 bivoli, 96 oi, 17 cai și 

73 rimători. | 

Are: o biserică de lemn, cu 

un preot şi un cîntăreț; o școală; 

4 mori, din care una sistema- 

tică pe apa Șuşiţa; 7 fintini şi 

4 cîrciumi, 

Slobozia, sa, în jud. Ialomiţa, 

pl. Ialomiţa-Balta, pendinte de 

com. cu același nume, situat pe 

malul stîng al rîului Ialomiţa, 

pe un teren jos, aproape de ni- 

velul rîului Ialomiţa. In faţa sa- 

tului, spre S., se înalță coasta 

aproape verticală a cîmpului Bă- 

răgan, de care se desparte de rîti. 

In partea de V. este capul 

liniei ferate Slobozia-Călărași şi 

lîngă staţie se află o mare ca- 

zarmă. 

Aici este reședința primăriei, 

a judecătoriei ocolului Călărași 

şi asubprefecturii plășii Ialomiţa- 

Balta, 

Se fac trei tiîrguri anuale: la 

23 Aprilie, la Inălţare şi la 24 

Iunie. 

Are o populaţie de 586 fa- 

milii; o școală, o mănăstire, 

Slobozia, cu trei preoţi, un 

diacon și doi cîntăreţi; un oficiii 

telegrafic poștal. 

Locuitorii posedă: 720 cai, 

120 boi, 7000 oi, 15 capre, 22 

bivoli, 7 asini și 500 porci. 

Prin sat este o şosea şi peste   
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riul Ialomiţa sunt două poduri 

plutitoare de lemn și podul de 

fer al linici ferate. La 5 Kil. 

spre N. este lacul Amara, cu 

apă minerală. 

Slobozia, saț, spre S.-V. de satul 

şi com. Voineşti, pl. Stavnicul, 

jud. Iași, situat pe coasta de 

V. a dealului Voinești și pe Va- 

lea-Stavnicului. Are o populaţie 

de 562 locuitori, parte Romini, 

parte Unguri și parte Țigani lin- 

gurari, lăeşi. - 

Satul face parte din moșia 

Voineşti şi este proprietatea fa- 

miliei Negruţi. 

Locuitorii posedă: 308 vite 

mari cornute, 115 oi, 36 caiși 

50 rimători,. 

Slobozia (Bălteni), sa, făcînd 
parte din com. rur. Slobozia- 

Clinceni, pl. Sabarul, jud. Ilfov, 

situat la V. de București, între 

riul Răstoaca şi riul Ciorogirla, 

pe o coastă mică căreia locui- 

torii îi zic Muchia-Sabarului. 

Aci e reședința primăriei. 
Se întinde pe o suprafață de 

909 hect., cu o populaţie de 

749 locuitori. 

Are o biserică, cu hramul sf. 

Haralambie, deservită de 2 pre: 

'oţi şi 2 cîntăreţi; o şcoală. 
In raionul căt. mai sunt: 2 

mori cu apă, 1 zalhana, 1 ma- 

şină de treerat cu aburi, 1 he- 

leștei, 1 pod. 
Comerciul se face de 1 cîr- 

ciumar și 1 hangiii. 
Numărul vitelor mari e de 

320 şi al celor mici, de 628. 

Slobozia, sa, făcind parte din 

com.rur. Bădeni-Ungureni, plaiul 

Dimboviţa, jud. Mușcel. 

Are o populaţie de 337 lo- 

cuitori; o biserică, fondată de 

logofătul N. Ştefănescu. 
Locuitorii, foști clăcași, s'aii 

împroprietărit pe.moșia statului, 
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pendinte de mănăstire Cîmpu- 

lung. ! 

Slobozia, saţ, în jud. Neamţu, 

pl. Bistrița, com. Rosnovul, si- 

tuat pe stînga piriului Cracăul. 

Are o populaţie de 180 familii; 

o biserică, deservită de 1 preot 

şi 2 dascăli; o şcoală. 

Slobozia, căfun, pendinte de com. 

Bălțați, pl. Mijlocul, jud. Olt, 

situat în centru, în apropiere 

de căt. Mărgineni și.Bălţaţi, cu 

care formează o com., pe girla 

Plapcea şi Valea-Dicului. Are o 

şcoală și o biserică, clădită la 

1820 şi rezidită la 1862. 

Slobozia, saț, făcînd parte din 

com. rur. Poiana, jud. şi pl. 

Prahova. Are o populație de 

160 locuitori; o biserică, fondată 

de Mihail Cantacuzino, ca me- 

toh al mănăstirei Sinaia. 

Slobozia, căfuz, făcînd parte din 

com. urb. Cimpina, jud. şi pl. 

Prahova. Are o populaţie de 

63 locuitori. 

Slobozia, căzu, în jud. Putna, 

pl. Răcăciuni, com. Copăcești, 

situat pe lunca Trotușului, în 

faţa Copăceştilor. 

- Are o populație de 150 su: 

flete; o biserică, cu hramul S-ţii 

Voevozi (parohia Urechești). 

Slobozia, sa, și reședința com. 

cu același nume, jud. R.-Sărat, 

pl. Marginea-d.-j., aşezat în par- 

tea de N. a comunei, pe malul 

drept al piriului Slimnicul. Are 

o întindere de 60 hect. cu o 

populație de 273 familii, saii 

973 suflete; o biserică cu 1 

preot, 1 'cîntăreț și un paracli- 

ser; o școală. 

Slobozia, sat, în jud. Roman, pl.   Siretul-d.-s., com. Boghicea, spre



SLOBOZIA 

S-E. de satul Boghicea și la 
2250 m. de el. Arerzr familii 

şi o biserică catolică de vălă- 
tuci. 

Slobozia, sa/, pe moşia Stolni- 

ceni, jud. Suceava, com. Les- 

pezile, așezat pe un deal. 

Vatra satului ocupă 11! fălci, 

cu o populaţie de 376 locuitori. 

Slobozia, a/fă numire a satu- 

ui Brătulești, comuna Corodul, 

:pl. Nicorești, jud. 'Tecuciii, In 
Rominia sunt mai multe sate 

cu această numire. Slobozia 

eraii satele ai căror locuitori, 

-ca să vie în Țară, se scuteaii de 
biruri și obligaţiunile în genere 
impuse pămiîntenilor. Aceste slo- 

bozii se făceaii la început fără 
formalitățile pe care le găsim 
mai tieziă, 

Din secolul al XV-lea înființa- 

rea unei slobozii fu considerată 

ca o chestiune de stat. 

Din acest timp, pentru înfiin- 

țarea unei slobozii, nu era de 
ajuns. ca cine-va să aibă o mo- 
șie stearpă, o silişte vechie și 

să se invoiască cu locuitorii de 

peste hotare, ca să-i aducă spre 
a popula ocina, siliştea, etc.; 

mai trebuia înainte de toate un 

hrisov domnesc, autorizind în- 

ființarea sloboziei. Colonizări de” 

"acestea nu se făceaii numai pe 

moşii particulare, ci și în jurul 

mănăstirilor, din poslujnici sai 
oameni de seryiciii .ai mănăsti- 

rilor. 

Coloniștii erati Leși, Ruși, 

- Cazaci, Unguri, Turci, Sirbi, Bul- 

-gari, Munteni pentru Moldova 

“şi Moldoveni pentru Muntenia. 

Coloniile mai aveai și scopul 

rechemărei în patrie a locuito- 

rilor emigrați din cauza năvăli- 
rilor sai altor împrejurări grave. 

Sloboziile se făceaii cu aceste 
:condiţiuni: scutind pe. un nu- 

„măr de ani pe slobozeni de ori- 

66546. Jarele Dicționar Geografic. Yo, Ș, 
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ce dări; dindu-le o jurisdicțiune 
specială care le garanta pacea 
și nesupărarea pe locul unde 
S'aii așezat; învoindu-le libertatea 

cultului și a limbei. (« Notiţe des- 
pre Slobozii>, de V. A. Urechiă, 

București, 1888). 

Slobozia, saz, jud. Vasluiii, com. 
Ipatele, pl. Funduri, la 1 kil, 
spre N.-V. de satul Ipatele, și 
despărțit de acesta prin dealul 
Mijloacele. 

E situat pe coasta de V.a 
dealului Osoiul, pe o suprafață 
de 644 hect. Are o populație 
de 54 familii sai 280 suflete, 
locuitori Romini, î improprietăriți 
după legea rurală, 
"Prin partea de V. a satului 

trece piriul Gelna. 
Vite: 75 vite mari cornute, 

19 cai, 40 oi, 15 rimători. Loc. 
posedă so stupi, 

Slobozia, vec/ie mânăstire, azi bi- 
"serică de mir, în jud. Ialomița, pl. 
Talomiţa-Balta, pe ţărmul sting 
al rîului Ialomiţa. 

Din hrisovul lui Antoniii-Voe- 
vod cu anul 7176și din allui Con- 
stantin Brincoveanu, din 7217, 

se vede că această mănăstire a 
fost fondată în zilele lui Alexan. 
dru Iliași, de postelnicul Enache 

Caragea, pe moșia domnească 

dăruită acestuia de Alexandru 

Iliași. Mănăstirea a fost întreţi- 

nută și reparată din evlavia mai 

multor particulari pănă la 1647, 

cind Mateiit-Basarab, dăruind'o 

cu moșia Sărăţeni, din acest ju- 
deț, a zidit-o din temelie și a 

înfrumusețat-o, fiind surpată în 
unele părți. La sfinţirea nouci 
mănăstiri a asistat Mateiui-Basa- 

rab și Doamna, îar serviciul sfin- 

țirei s'a oficiat de Patriarhul din 

Constantinopol, înconjurat de 
500 preoţi. 

Pe lîngă donațiile făcute de 
Mateiă-Basarab, . s'a mai adăo-   
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gat altele, așa că la 1865 mă- 
năstirea mai avea 13 moşii și 

2 metoace: mănăstirea Apos- 

tolache, din jud. Buzău și Cui- 
burile, din jud. Ialomiţa, 

Vechia - mănăstire, zidită de 
Mateiii-Basarab, fiind în ruină, s'a 

dărimat și în locul ei s'a zidit la 

1840 o altă biserică, cu fondurile 

mănăstirei, de egumenul Gavrilă. 

In biserica azi în ființă se află 

zugrăvit Mateii-Basarab și Pos- 
telnicul Enache, ținind pe miini 

o biserică, 

Slobozia, sfajie de dr.-d.f., jud. 
Ialomiţa, pl. Cîmpul, com. Slo- 

bozia, pe linia Ciulniţa - Slobo- 

zia, pusă în circulaţie la 20 Sep- 
tembrie 1887. Se află la 16,7 
kil. de Ciulnița, Inălțimea d'asu- 

pra nivelului Mărci de 19",57. 

Venitul acestei stații pe anul 
1896 a fost de 231804 lei, 

Slobozia (Vatra-Schitului-Şo- 
potul), moşie a statului, jud. 

Olt, fostă pendinte de Episcopia 
Argeș, 

Slobozia-Băneasa, sas, în jud. 

Covurluiii, pl. Prutul. Are o po- 

pulație de 34 familii, și o bise- 
rică. 

Slobozia-Blăneasa, sai Odaia, 

sal, făcînd parte din com. Ne- 

grilești, pl. Nicorești, jud. Te- 
cuciii. 

Are populaţie de 190 suflete; 
4 circiumi, 

Prin sat trece șoseaua Tecu- 

ciii-Birlad, după ce străbate sa- 

lul Țigănești, pe malul stîng al 
Birladului. | 

Are o suprafaţă de 286 hect. 

din care locuitorii foști clăca ași, 

și împroprietăriți la 1864 pe mo- 

şia d-lui Giurgea, stăpinesc I40 
hect. şi 75 aril. - 

Locuitorii posedă: 15 pluguri 

de fier şi 10 de lemn.
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Slobozia-Ciorăşti, com. rur., în 
jud. R.-Sărat, pl. Marginea-d.s., 

pe riul Rîmna, așezată în partea 

de N. a jud., la 33 kil. spre 

NE, de orașul R.Sărat și în 

partea de E. a plășii, la 12 kil. 

spre N.-E. de com. Plăinești, 

reședința pliișii. 
Se învecineşte cu com.: Risi- 

piţila 6 kil., Gologanul la 8 kil., 

Obilești la 10 kil., Golești la 11 

il. 
Se mărginește la N. cu Ri- 

sipiţi; la E., cu Gologanul; la 

V., cu Obilești și la S., cu Golești. 

Rîul Rimna o udă prin mij- 

loc, de la S.-V. la N-E. 

E formată din cătunele: Cio- 

răști, la N., reşedinţa; Siliștea, 

spre S..E.; Armeni, spre S..V.; 

Oreavul la S.; Dumitreni, între 

aceste două din urmă. 

Are o suprafață de 18183 

hect. cu o populație de 392 fa- 

milă, sai 1664 suflete; o bise- 

rică, hramul Adormirea-Maicei- 

Domnului, zidită la 1863, re- 

parată în 1879, deservită de 2 
preoți şi .1 cîntăreţ; o şcoală 

mixtă, înființată în 1884; 11 cir- 

ciumi, 

Locuitorii posedă: 420 plu- 

guri, 6 mașini de semănat, 2 

de treerat și 12 de secerat; 

704 boi, 433 vaci, 188 bivoli, 

147 bivolițe, 228. viței, 170 cai, 

222 iepe, 62 măgari, 3189 oi 

şi 350 rimători. 
Căile de comunicaţie sunt: 

calea ferată și șoseaua națională 

Rimnicul-Focșani, la V.; apoi 

drumurile: spre Focșani, spre 

Golești — Gara - Cotești (4 kil.), 
Plăinești, Bogza-Voetinul și R.- 

Sărat. 
Budgetul com. e la venituri 

de 16082 lei, 53 banişila chel- 

tueli, de 8593 lei, 65 bani. 

Slobozia-Cireşul, com. rur., jud. 

Brăila, pl. Ianca, situată pe ma- 

„Iul stîng al piriului Călmăţuiul.   

S'a înființat la 1812 de locuitori 

prin stăruința propr. Scarlat 

Grădișteanu. Mai înainte era 

suhat, 

Se mărginește la N. cu com. 

Filipești, la E. cu com. Batogul, 

la V. cu Ulmul, la N..V. cu 

Surdila-Găiseanca și la S.-E. cu 

com. Fleasca. 

Are o suprafaţă de 2500 hect, 

cu o populaţie de 706 suflete; 

o biserică, cu hramul Sf. Nico- 

lac, înființată la 1846 de Tache 

Fălcoianu, deservită de 1 preot 

şi 2 cîntăreţi; o școală mixtă, 

înfiinţată la 1856; 4 mori. 

La 1 kil. spre E. se află gara 

Cireşul. De la cantonul r16alC. 

F. în N. comunei pornește o 

şoseă comunală spre S.V. pe 

Valea-Fleasca, trece Călmăţuiul, 

apoi printre Scărlăteşti şi Fleașca 

şi dă în drumul Fleașca-Du- 

descu. 
Drumuri: la Batogul, spre 

N.-E. (3 kil.); la Fleaşca, spre S. 

(3 kil.); la Ulmul, spre E. (3 kil.); 
la Filipești, spre N. (17 kil.); 

la Brăila, spre N.E. (60 kil.). 

Slobozia-Cireşul, saţ, jud. Brăila, 

com. cu același nume, situat pe 

țărmul stîng al pirîului Călmă- 

țuiii, la 60 kil. spre S.-V. de 

orașul Brăila. Sa înființat la 

1818. ” 
Locuitorii îl zic şi Băligosul. 

Are o suprafață de 77 pogoane; 

o populaţie de 706 locuitori; 

o şcoală mixtă, înfiinţată la 1863; 

o biserică, clădită la 1846 de 

fostul proprietar Fălcoianu, cu 

1 preot, 1 cîntăreţ și 1 para- 

cliser; 5 circiumi; o lipscănie, 

3 mori de vint și o moară cu 

aburi. 
Vite: 430 cai, 4 asini, 840 

vite cornute, 3370 oi, 2 capre 

şi 220 rîmători. 

Slobozia-Clinceni, cor. rur.,jud. 
Ilfov, pl. Sabarul, situată la V.   

și la 14 kil. de București, intre 

riul Răstoaca și Ciorogirla. Stă 

în legătură cu com. Virtejul și 

Domneşti, prin șosele vecinale. 

Se compune din satele: Clin- 

ceni, Olteni, Ordoreanu şi Slo- 

bozia, cu o populaţie de 1981 

locuitori, locuind în 416 case. 

Are 3 biserici (la Clinceni, 

Osdoreanu și Slobozia); 1 şcoală 

mixtă; 2 mori cu apă; 1 zal- 

hana; 1 mașină de treerat cu 

aburi; 1 heleşteă; 3 poduri stă- 

tătoare. 

Budgetul com. e la venituri 

de 6757 lei și la cheltueli, de 

6712 lei. 
Locuitorii posedă: 296 plu- 

guri: 254 'cu boi, 42 cu cai; 

309 care și căruțe: 259 cu boi 

şi 5o cu cai; 167 cai şi iepe, 2 

armăsari, 531 boi, 197 vaci şi 

viței, 16 tauri, 7 bivoli, 136 bi- 

volițe, 75 capre, 94 porci, 979 

oi. 

Comerciul se face de 5 cir- 

ciumară și 1 hangiil. 

Slobozia-Conachi, corp. rur., în 

+ 

jud. Covurluiă, pl. Siretul, a 

cărei numire vine de la marele 

“logofăt al Moldovei şi poet Con- 

stantin Conachi, întemeictorul 

satului cu același nume. E așezată 

pe valea Pirtului-Suhuluiului, la 

35 kil. de Galaţi. 
Se mărginește la E. cu teri- 

toriul satului com. Negri (com. 

Tuluceșşti), la S. cu com. Inde- 

pendenţa și Piscul, la V. cu com. . 

Tudor Vladimirescu (jud. Te- 

cuciii), de care e despărțită prin 

pirtul Gerul, şi la N. cu Pechea. 
E formată din două cătune: 

Slobozia-Conachi, reședința, și 

Cuza-Vodă; întiia s'a format din 

foşti clăcași împroprietăriți la 

1864 şi a doua din însurăţei, 

împroprietăriți la 1879. 
Are o suprafaţă de 7971 hect.; 

o populație de 1755 locuitori; 

o biserică, cu hramul Sf. Treime,
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; zidită între ani I1814—18, de 
fostulproprietar al moşiei, Const, 
Conachi, reparată de locuitori 

la 1873 şi care formează o pa- 

rohie cu 1 preot paroh și 2 cîn- 
tăreți ; 2 școli mixte ; S cîrciumi, 

Teritoriul com. e udat de trei 

piraie: Gerul, Suhuluiulşi Lozova. 
Atit spre V. cit și spre E. se 

află“dealuri cu teren foarte acci- 
dentat. . 

Spre E. com. mai cu seamă 
” se află dealuri ripoase, conținînd 

„pietriș și piatră de construcțiune, 
„ce se exploatează de judeţ. 

Locuitorii posedă: 220 plu- 

guri; 2049 vite mari cornute, 

377 cai şi iepe, 1466 oi şi capre. 

Veniturile com. se urcă la 5886 
Iei și cheltuelile, la 5S41r lei, 11 

bani. 

Slobozia-Conachi, sa, şi reşe- 

dința comunei cu același nume, 

jud. Covurluiii, cu o populaţie. 

de 1118 suflete, o biserică și o 
şcoală. ” 

S'a înfiinţat între anii 1S00 

-—1810 de Constantin Conachi, 

fostul proprietar al moşiei, poet 
însemnat și mare logofăt al Mol- 

dovei; iar locuitorii săi sunt 

Ronmiini veniţi de dincolo de Siret, 
mai ales din judeţele Brăila, 
Rimnicul-Sărat și Ialomiţa. 

Se numeşte de locuitori și 
Plăcinta, 

Slobozia-Conachi, roșie a sta- 
tului, de 1002 hect,, 37 arii, în 

com. cu același nume, pl. Siretul, 

jud. Covurlui, 

Slobozia-Corni, saz, făcînd parte 

din com. Negrilești, pl. Nicorești, 

jud. Tecuciii, aşezat pe dealul cu 

„același nume, la 3 kil. de reșe- 

dința comunei, spre N. 

Teritoriul satului este de 301 
hect., cu o populaţie de 213 lo- 

cuitori, foști . clăcași și împro- 
prietăriți la 1864. |   
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„ Comerciulse face de 3 cîrciu- 
- mari, 

Satul comunică cu cătunele 

din. vecinătate prin șoseaua co- 

munală ce vine pe malul stîng 
al Birladului, de la Negrilești, 
şi duce la Tălpigi. 

Slobozia-de.]Jos, saz, fâcind parte 

din com. Stănișești, pl. Stăni- 

șești, jud. Tecuciii, situat pe malul 

stîng al Dobrotforului, la 5!/ 

kil. de Stănișeşti, 

Teritoriul satului e de 1144 

hect., cu o populaţie de 420 lo- 
cuitori, foști clăcași, cari stă- 

pînesc 443 hect. 

Slobozia -de- Sus, sas, făcînd 

parte din com. Stănişești, pl. 

Stănișești, jud. Tecuciii, situat pe 

Valea-Dobrotforului, care trece 

prin colţul de jos a satului, la 

__7 il. de reşedinţa com,, în par- 
tea de N. 

Are o şcoală şi o biserică, 

zidită în 1838 de Nichifor Pa- 
padopol. 

Slobozia - Dobrovăţului, sat, 
în jud. Iași, pl. Codrul, com. 

Ciurea, situat spre S.-E. de sa- 

tul Ciurea, dincolo de: pădurea 

Birnova, în codrul Dobrovăţu- 

lui, pe podișul dealului Bor- 
dea. 

Are o populaţie de 295 lo- 

cuitori; o biserică și o școală, 

Vite: 295 vite mari cornute, 

6 oi, 33 cai și 46 rimători, 

Slobozia-Galbenul, con. zur., 

în jud. R.Sărat, pl. Rimnicul- 

d.-j., pe piriul Galbenul, așezată 

în partea de S$. a judeţului, la 
24 kil. spre S.-E. de orașul Rim- 

nicul-Sărat, și în partea de mij- 
loc a plășii, la 7 kil.. spre S.- 

E. de com. Bălăceanul, reședința 
plășei. 

Se învecinește cu com. Gal- 

benul, la 3 kil.; Drogul, la 7   
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ki; Jirlăul, la 7 kil.; Amara, la 
7 kil. 

Se” mărginește la N. cu com. 
Bălăceanul, la S. cu Galbenul, 

la E. cu Amara şi la V. cu 

Pirliţi ud. Buzăi). 

Piriul Valea-Boului, cu aflu- 

enții Valea-Heleșteului, Coste- 
iul şi Valea-Dobrotești, o udă 

prin mijloc, de la N. la S. Mai 

are heleşteul Slobozia-Galbenul. 

Are o suprafaţă de 3386 hect., 

cu o populaţie de 547 locuitori; 

o biserică, cu hramul sfinţii 
Voivozi, zidită în 1837 de pa- 
harnicul Hristodor, fost proprie- 

tar, refăcută în 1856 și 1874, 

deservită de 2 preoți și 1 cîn- 

tăreț; o şcoală, 

Locuitorii posedă: 180 plu- 

guri, 1 moară cu aburi, 6 ma- 

şini de semănat, 2 de secerat, 

2 de treerat; 313 boi, 94 vaci, 

120 cai, 81 iepe, 7 măgari, 1855 

oi, 5 capre, 209 rimători. 

Budgetul comunei e la veni- 

tură de 3075 lei, iar la cheltueli, 
de 2819 lei. . 

Căile de comunicaţie sunt: 

drumul Rîmnicul: Făurei ce tre- 

ce prin comună; drumurile spre 

Drog, spre Amara-Balta-Albă. 

Slobozia-Hăneşti, sar, judeţul 
Dorohoiii, situat pe moșia Hă- 

nești și pe laturea stingă a pi- 

rîului Bașeul, în faţa satului Hă- 
neşti-Vechi. S'a înființat în 1871 
de N. Pilat, cu oameni adunaţi 
din diferite părți. 

Are 186 locuitori. 

Slobozia - Luncani, com. rar., 
jud. Bacău, pl. Tazlăul-d.-s., a- 

şezată pe valea piriului Trebişul, 

în cursul săii superior, - 

Se compune din 5 cătune: 
Slobozia-Luncani sai Podișul, 

Șărpeni, Dubașul, cite trele în 

vale; Ripa-lepei şi Mărgineri- 

Luncani, pe un deal de lingă 

Grigoreni (com. Scorţeni).
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Se mărginește la E. cu com. 

Luncani, la N. cu com. Buda, 

la S$. cu com. Nadișa. 

Are o populaţie de 671 lo- 

cuitori și o biserică, clădită la 

anul 1845. 

După legea rurală din 1864, 

la 25 locuitori s'aii dat 67 fălci 

pămînt în împroprietărire. 

Budgetul comunei e la veni- 

turi de Ici 4138, bani 43, şi la 

cheltueli, de lei 1506, bani 65. 

Intinderea teritoriului comu- 

_nei este de 1573 hect., din care 

pădurile ocupă o suprafață de 

205 hect. și viile, 12,85 hect. 

Locuitorii posedă: 25 cai, 

275 vite mari cornute, 33 porci, 

44 oi; 54 stupi cu albine. 

Slobozia-Luncani se află pe 

calea judeţeană Bacăii-Moinești, 

stînga lui, la 16 kil. de Bacăi, 

capitala districtului; la 10 kil. 

de com. Buda; 2 kil. de com. 

Luncani; 12 kil, de com. Scor- 

ţeni, reşedinţa. plăşei. 

Cea mai apropiată staţie de 

drum de fer este Giîrleni, la S kil. 

Slobozia-Luncani sait Podi- 

şul, sat, jud. Bacaii, pl. “Taz- 

lăul-d.-s., situat pe Trebișul. 

Are o populaţie de 277 su- 

flete și o biserică, zidită la 1845. 

Vite: 11 cai, 124 vite mari 

cornute și 14 porci. 

'Slobozia-Mielului, saţ, jud. Ba: 

căii, pl. Tâzlăul-d.-j., com. Ri- 
pile, situat pe stinga Tazlăului- 

Mare, aproape de gura lui, la 

4700 m. de satul Ripile. 
Are o populaţie de 582 su- 

fete şi o biserică, clădită de 

locuitori la 1821, deservită de 

1 preot şi 2 cîntăreți. 

Vite: 21 cai, 364 vite mari 

cornute, 30 porci şi 100 capre. 

Slobozia-Mihălceni, com. rur., 

în jud. R.-Sărat, pl. Marginea- 

d.-j., pe riul Rimnicul-Sărat, așe-   

zată în partea de mijloc a ju- 

deţului, la 22 kil. spre N.-E. de 

orașul Rininicul-Sărat, și în par- 

tea de V. a plășii, la 18 kil. spre 

S.-V. de Măicăneşti, reședința 

plășii. 
„Se învecineşte cu comunele: 

Ciorăști, la 2 kil.; Băleşti, la 7 

kil.; Nicoleşti, la 8 kil., și Pu- 

eşti, la 9 kil. 
Se mărginește la N. cu Măr- 

tineşti; la S., cu Ciorăşti; la E.- 

cu Gulianca și la V., cu Băleşti. 

Riul Rimnicul-Sărat o udă 

prin mijloc, de la $. la N.; la 

V. e Lacul-Negru. 
E compusă din cătunele Slo- 

"bozia-Mihălceni, reședința, la S., 

şi Salcia, la N. 
Are o suprafață de 2728 hect., 

cu o populație de 215 familii, 

sai 844 suflete; o biserică, cu 

hramul Sfinţii Voevozi Mihail 

și Gavril, zidită la 1832 de lo- 

cuitori; o şcoală mixtă. 

Locuitorii posedă: 85 pluguri; 

398 boi, 402 vaci, 120 cai, 110 

iepe, 514 0i, 2 capre, 100 ri- 

mători. 

Caile de comunicaţie sunt dru- 

murile vecinale: spre Mărtineşti- 

Otileşti; spre Rimniceni-Măică- 

neşti; spre Gulianca; spre Băleş- 

ti -Bogza -Sihlele-Plăinești ; spre 

Băleşti-Voetinul-Rîmnicul- Sărat; 

spre Ciorăști-Nicolești. 

_Slobozia-Mihălceni, sat şi re- 

şedinţa com. cu acelaşi nume, 

jud. R.-Sărat, pl. Marginca-d.-j., 

aşezat la N. comunei, pe malul 

drept al iului Rîmnicul-Sărat. 

Are o suprafață de 60 hect., cu 

o populaţie de 720 suflete; o bi- 

serică şi o şcoală. 

Slobozia-Milului, sa/, în partea 

de V. a com. Poiana-Cirnului, 

pl. Crasna, jud. Vasluiii, așezat 

pe valca piriului Pocreaca. . 
Are o suprafaţă de 279 hect., 

cu o populaţie de 294 suflete.   

Locuitorii posedă: 8 pluguri 

şi 16 care cu boi, 2 pluguri şi 

6 căruțe cu cai; 90 vite mari 

cornute, 60 oi și 30 cai. 

Slobozia-Mindra, com. rur., în - 

jud. Teleorman, pl. Călmăţuiul, 

la extremitatea despre V., situ- 

ată pe valea Siului și așezată 

pe coasta dealului din stinga 

Oltului. 
Se învecinește la N. cu com. 

Elisabeta; la S$., cu Uda-Cloco- 

ciovul; la E., cu moșia statu: 

lui cu același nume, și la V., cu 

lunca Oltului. 

Teritoriul com. ocupă aproape 

6600 hect., cu o pcpulaţie de 

- 1772 locuitori, din care 241 îm- 

proprietăriţi. 

Moşia Mindra, cu toate tru- 

purile ei, are o întindere aproxi: 

mativ de 4500 hect., îzlaz, li- 

vezi, locuri de pășuuc şi 1200 

hect. pădure, 

Vii sunt pe o întindere de 

115 hect. 

Locuitorii posedă: 321 cai, 

1079 vite mari cornute, 3243 

vite mici, 467 porci şi 13 măgari. 

Are o școală şi o biserică, 

deservită de 2 preoți, un cîn- 

tăreț și un eclesiarh. 

Bidgeiul com. e la venituri 

de 8427 lei şi la cheltueli, de 

7980 lei. 

Este legată prin drumuri ve- 

cinale cu com. Uda-Clocociovul 

la S$. și Elizabeta la N. 

“Pe de asupra comunei trece 

Brazda-lui-Novac, care în această 

parte are lărgimea de 2 m. şi 

adincimea cam de 50 centimetri. 

Această brazdă ia direcţiunea 

spre com. Dorobanţul, Cirligaţi, 

şi de aci mai înainte spre ora: 

şul Alexandria. , 

Tot aci pe deal, spre N.-E,, 

se află măgura Ostra, înălțată, 

zice-se, de armatele de ocupa- 

țiune austriace. 

Mai sunt prin prejurul com.
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* şi alte măguri. despre com. Crîn- 
geni și Dorobanţul. 

In partea de E. a com. este 

vilceaua și platoul Comanca, ce 

îşi are începutul din jud. Oltul. 

Satul Mindra este din cele 
mai vechi; îl găsim trecut în 
diferite hrisoave şi documente, 

însă numai sub numirea de Slo- 

bozia. | 

Pănă la anul 1838 a făcut 
parte din jud. Oltul, pl. Margi- 

nea; după rotunjirea jud. 'Te- 
„ leorman. și Oltul, a fost trecut 

la pl. Călmăţuiul. 

Slobozia-Moara, com. rur., în 
jud. Dimboviţa, pl. Bolintinul, 

situată pe cîmpie, la 8 kil. spre 
S. de gara și com. Ghergani 

şi în apropiere de riurile Dimbo- 

vița şi Iifovelul, de care este 

despărțită printr'un pod. 
Are o biserică şi o şcoală, 

Se învecineşte la E. cu Bil- 
dana; la N., cu Podul-Bărbie- 

rului, despărțindu-se de amîn- 

două prin piriul Ilfovul; la V., 
cu Lunguleţi, de care se desparte 
prin riul Dimboviţa, şi la S., cu 

Brezoaele, de care se desparte 
prin loc șes, 

Este aşezată lingă șoseaua na- 

țională Bucureşti-Pitești. 

Slobozia-Movilei, saz, cu 42 fa- 

milii, jud. Covurluiiă, pl. Siretul, 

com. Tulucești, 

Slobozia-Muscalului sai Ca- 

caina, sa, pe moşia Broscăuţi, 

jud. Dorohoii, pl. Coşula, com. 

cu același nume, Are 146 su- 

_flete și e întemeiat de C. Pla- 

" gino. 

Slobozia-Negrea, zoșie parti. 
culară, în suprafaţă de 416 fălci, 

jud. Tecuciii, pl. Birladul, com. 

Călmăţuiul, 

Slobozia-Nicăi, sa/, în jud. Tu-   
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tova, pl. Pereschivul, com. Mi- 

reni, spre N. de satul Mireni, 

Slobozia-Nouă, saj, cu 91 fa- 

milii, jud. Ialomiţa, pl. Ialomiţa- 
Baita, situat pe loc șes, la 4 

kil. spre N.-E. de satul şi reşe- 

dința com. Slobozia. 

Locuitorii posedă: 205 cai, 
30 boi, 700 oi și 105 porci. 

Slobozia-Oancea saii Oneşti, 
sat, în jud. Covurluiii, pl. Prutul, 

în valea Prutului, la 4 kil. spre 

S. de reședința com. 
Are 396 locuitori, 

Slobozia - Panului, sat, făcind 

parte din com. Colonești, jud. 
Tecucii, pl. Stănișești, situat pe 
partea dreaptă a riului Zeletinul, 

la 3 kil. de reşedinţa com. 
Are o suprafaţă de 429 hect., 

cu o populaţie de 238 suflete. 

Locuitorii, foști clăcași, sunt 

împroprietăriți de la 1864. 

Slobozia-Răcătăul, sas, în jud. 

Bacăii, pl. Bistriţa-d.j., com. 

Răcătăul, situat în valea Răcă- 

tăul. 

Are o populaţie de 126 lo- 

cuitori, care posedă .3 cai, 87 

vite mari cornute, 9 capre și 

16 porci. 

Slobozia-Secătura, comp.  rur., 
" în jud. Botoșani, pl. Coșula, si- 

tuată în partea de V. a plășei, 
pe un teritoriii deluros şi acoperit 

cu păduri. 

* Se compune din satul Slo- 

bozia-Secătura sati Oniaga, avînd 

o suprafaţă de 2176 hect. şi o. 
populație de 245 familii, sau 

1021 suflete. 

“Toată partea de S. şi V. a com. 

este acoperită de păduri, care 

sunt o continuare a întinsului 

masiv ce acoperă comunele Po- 

iana-Lungă, Tudora, Cristești, 

Coșula, Storești, Flămiînzi, Ră-   
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deni, Deleni, şi se compune din 

stejar, fag şi teii, cu o supra- 

față de 715 hect. 

Are o biserică, deservită de 

I preot și 2 cîntăreţi; o școală 
mixtă, | 

Locuitorii posedă: 359 boi și 
vaci, 103 cai, 048 oi şi 101 

porci; 220 stupi cu albine; 3 
iazuri. : Ş 

Pămiîntul com., de natură ar- 
gilo-pietros, are cariere însem- 

nate, situate în pădure spre S.- 
V. și din care se scoate piatră 

și prund pentru șosele și con- 

strucțiuni. 

Ca drumuri sunt șoselele co- 
munale, parte pietruite. - 

Budgetul com. e la venituri 

de 4406 lei, iar la cheltueli, de 

3951 lei, 45 bani. 

Slobozia - Sihleanul, moșie, de 

2371 hect., jud. Brăila, ocupind 

partea de NE. a com. Scor- 

țarul-Noii. 

Slobozia-Şerbăneşti, sat. Vezi 
Șerbiănești, sat, com. Zvorăștea, 

jud. Dorohoi, pl. Berhometele. 

Slobozia-Trăsnitul, comp. rar, 

la extremitatea de N.-E. a plă- 

şei Teleorman, jud. Teleorman, 

_ compusă din 2 cătune: Purcă- 

reni şi Dobreni, cu o populaţie 

de 1546 suflete. 
Locuitori împroprietăriți la 

1864. sunt 243, pe o întindere 

de aproape 600 hect. 

Are o școală și 2 biserici, de- 

servite de 2 preoți şi 4 cîntă- 

reţi. 

Vite : 1238 vite mari cornute, 

296 cai, 5503 oi, LI capre și 

412 porci. 

Budgetul. com. e la venituri 

de 6226 lei, 79 bani, iar la chel: 

tueli, de 4535 lei. 

- . Comuna. Slobozia-Trăsnitul și 

cătunele ei sunt legate între 

dinsele prin şosele vecinale ; iar
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spre căt. Popeşti comunică cu 

şoseaua județeană Alexandria- 

Piteşti, pe o distanţă de 112 kil. 
„La extremitatea despre $. 

este măgura, importantă prin 

“înălțimea ei, căreia locuitorii îi 

zic Măgura-Dobrenilor. 

Slobozia-Umbrăreşti, saz, fă- 
cînd parte din com. Umbrărești, 

jud. Tecuci, pl. Birladul, la 3 

kil. de reședința plăşei Iveşti, 

aşezat pe partea stînga a rîului 

Birladul, care îl desparte de 

Umbrăreşti propriii ziși. 

Are o populaţie de 34osuflete; 
o şcoală; o biserică, cu hramul 

S-ţii Voevozi, zidită de locuitori 

în 1866. 

Slobozia-Ventura sai Vintu- 

roaia, saf, în jud. Covurluiii, 

pl. Siretul, com. Cuca. Are 63 

familii și o biserică. 

Slobozia - Vidraşcu, căfuu, în 

jud. Putna, pl. Girlele, com. Pă- 

ţești,. situat pe şoseaua Focşani 

Odobeşti, pe Milcov, la 2 cea: 

suri de Focşani. ! 

Are o populație de 125 su- 

flete şi o biserică filială. * 

Slobozia-Vrăjitoarea, proprie. 

fate 'a Eforiei Spitalelor Civile 

din București, fostă pendinte 

de mănăstirea Sinaia, jud. şi 
pl. Prahova, com. Poiana, în 

întindere de 260 hect., din care 

139 hect. suprafață împădurită |. 

şi 121. hect. pămînt arabil şi 

finețe. . 

Slonul, sas, făcînd parte din com. 

rur. Cerașul, jud. Prahova, pl. 

Teleajenul. Are o populaţie de 

312 locuitori; o biserică, zidită 

de locuitori la' 1879, deservită 

de 1 preot. 

In râionul cătunului este un 

izvor 'cu apă, ce conţine pu- 

" cioasă în mare cantitate.   

440 

Slonul, proprietate a. Eforiei Spi- 

talelor Civile din Bucureşti, fostă 

pendinte de biserica Colțea, jud. 

Prahova; pl.. Teleajenul, com. 

Cerașul, .în întindere de 835 
hect., din care 637 hect. su- 

prafață împădurită şi 198 hect. 

pămînt cultivabil şi fineţe. 

Slonul-de-Piatră, /oc îsolat la 

poalele muntelui Zamura, jud. 

Prahova. Aci era în secolul tre- 

cut cel mai renumit han, pe 

valea Prahovei. După urmele ce 

se mai văd și azi, trebue să fi 

fost o clădire mare și masivă, 

cu curți întărite, unde se re- 

fugcaii călătorii și locuitorii în 

vremuri grele, 
Se zice că acest han a fost 

construit în secolul al XVI-lea, 

şi că ar fi fost darimat de Turci 

în războiul contra Austriacilor 
din 1788. 

Slopăţul sai Hărpinul, zaante, 

pe moşia Borca, com. Mădciul, 

jud. Suceava, avind 1689,6 m. 

altitudine. 

Slujitori-Alboteşti (Zăvoaia), 
com. rur., jud. Brăila, aşezată 

pe partea dreaptă a viroagei 

Puturosul. 

Se mărgineşte la E. cu In- 

surăţei; la V:, cu Dudescul; 

la N.-E., cu Filiul; la N,, cu 

Ionești-Berleşti și la S$., cu Tă- 

tarul, 
Are forma unui trapez regu- 

lat. Suprafaţa comunei este de 

gooo hectare, cu o populaţie de 

1204 suflete. 
Locuitori împroprietăriți sunt 

105. 
Are 1 biserică, fondată la 

1873 de locuitori, deservită de 

1 preot, 1 cîntăreț şi 1 para- 

cliser; 1 școală; 7 cîrciumi; 3 

brutării; 1 moară cu aburi și 1 

de vint. 

„Vite: 649 boi, 482 vaci, 17   
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tauri, 230 viței, 666 cai, 3370 

oi şi 212 rimători. 

Drumuri : la Filiul, spre NE, 

peste viroaga Puturosul, apoi 

peste podul de pe Călmăţuiul 

la S. de Filiul (4 kil.); la Insu- 

răţei, spre E£., prin căt. Caragica 

(1 kil.); la Tătarul, spre S., pe 

lingă movila Ulmul (13 kil.); la 

gara Dudescul, spre S.-V.; la 
com. Dudescul, spre V. (4 kil.); 

la Batogul, spre N.-V., peste apa 

Călmăţuiul (ro kil.). Sunt 2 po- 

duri pe drumul între Slujitori- 
Albotești şi Filiul, unul peste vi- 

roaga Puturosul și cel-l'alt peste 

Călmăţuiul. 
Comuna s'a înființat pe la 

1834 din locuitori veniţi de la 

Albota şi se numeşte <Siujitori» 

pentru că mulți dintre locuitori 

făceau serviciul de dorobanţi 

(slujitori) la isprăvnicia din Foc- 

şani. 

Slujitori-Alboteşti, saţ, în par- 
tea de N. a comunei cu același 

nume, jud. Brăila, pe muchea 

platoului de S., la 53 kil. spre 

S.-V. de orașul Brăila. Loc. îi 
mai zic şi Zăvoaia. Vezi și Slu- 

jitori-Albotești, com. rur. 

Socariciul, com. rur., în judeţul 

R.Sărat, pl. Riîmnicul-d.-j., pe 

piriul Valea-Boului, așezată în 

partea de S. a judeţului, la 12 

kil. spre S.-E. de orașul Rim- 

nicul-Sărat și în partea de V. 

a plăşei, la 5 kil. spre N.-V. 

de com. Bălăceanul, reședința 

plășei. | 
Se învecineşte cu com.: Cos- 

tieni-Mari, la 4 kil.; Costieni- 

dj, la 2 kil.; Sălcioara, la 

10 Fil. 
Se mărginește la N. cu Cos- 

tieni-d.-j. ; la N.-E., cu com. Săl- 

cioara ; la S.E., cu com. Bălă- 

ceanul; la S.-V., cu com. Cos- 

tieni-Mari. 

Piriul Valea-Boului o udă la
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N, de la V. la E., unde for- 

mează heleșteul Socariciul; pt- 

riul Călmățuiul o udă la S. 

Suprafaţa: comunei este de 

2000 hectare. 

Are o populaţie de . 220 fa- 
milii, saii 820 suflete; o bise- 

rică, cu hramul Sf. Nicolae, zi- 

dită în 1864, de preotul Nico- 

" lae, cu ajutorul locuitorilor, de- 
servită “de 2 preoți, 1 cîntăreț 
Şi 1 paracliser; o școală mixtă, 

fondată în 1874 de comună. 

Căi de comunicaţie sunt dru- 

murile vecinale spre: Costieni- 
Mari gara Zoiţa; spre Costieni- 

d.-j.-Bălţaţi-Rimnicul-Sărat; spre 
„Bălăceanul-Galbenul ; spre Gher- 

gheasa ; spre Pirliţi (jud. Buzăii). 

Socariciul, saf, cu 99 locuitori, 

jud. Argeș, pl. Topologul, făcînd 

parte din com. rur. Corbi-Man- 

gureni. 

Socea, com. rur., situată în cen- 

trul şi cam spre S. plășei Bis- 

triţa, jud. Neamţu, pe terenurile 

dintre ramura muntelui Dragvei, 

către E, 

Bistriţa. Se mărginește la N. 
cu com. Rădiul, de care se 

desparte prin munții Iurcani (în 

parte), la V. cu com. Taslăul, 

de care se desparte prin mun: 

tele Dragei (Dragvei), la S. cu 

com. Cîndești, iar la E. cu com. 

Costișa, de care se desparte prin 

riul Bistriţa. 
Teritoriul com. în partea de 

V. este înconjurat cu munţi și 

dealuri, unde se găsesc depo- 

zite calcaroase, care sub formă 

de bolovani sunt tîrite.de apele 

pîriului Rădiul, de unde locuitorii 

le culeg, pentru a extrage un 

var de o calitate cu mult supe- 

rioară aceluia din vărăriele de 

la Calul-iapa. 

Este formată din cătunele: 

Socea-d.-s., Socea-d.:j., Beţești 
și Vădurelele, împreună cu că- 

în spre valea riului 
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tunul izolat al cîtor-va lingurari, 

ce stai retrași în adincătura 

“munților, pe drumul. ce duce 

de la satul - Vădurelele la Tas- 

lăul, la locul unde se întîlnesc 

piriiașele Linguri și Dragva. 

Are o populaţie de 1203 su- 
flete; 2 biserici, deservite de 

2 preoţi și 3 eclisiarci; o şcoală; 
o moară pe apa pirialui Rădiul. 

Comunicaţia cu satele vecine 

se face: prin drumurile comu- 
nale: Socea-Vădurelele-Cîndești, 

Socea-Socea-d.-s.-Rădiul, Vădu- 

relele-Belceşti-Beţești, şi Vădu- 

relele- Tazlăul. 

Socea-d.-j., saz, în jud. Neamţu, 
pl. Bistrița, com. 'Socea. 

Are o întindere de 429 hect. 
cu o populațiune de 185 familii 

sai 370 suflete; 1 biserică, cu 

1 preot și 2 dascăli. 

Aci se află reședința comunei. 

Socea-d.-s., saț, în jud. Neamţu, 
pl. Bistriţa. ” 

Are o întindere de şr4 hect.,, 

50 arii, cu o populaţie de 280 

suflete. 

Soceni, sat, jud. Dolj, pl. Ama- 

radia, com. Tălpașul, situat pe 

Dealul-Muerei, la 11 kil. de 

„Tălpașul, cătun de reședință şi 
udat în partea de V. de piriul 

Plosca, 

Are o populaţie de şo su- 

flete ; o școală mixtă ; o biserică, 

cu hramul Sf. Voevozi, - 

Comunicaţia se face. prin şo- 

seaua -comunală care“il pune“în 

legătură la S. cu Tălpașul, iar 
„la N. cu Zătcoiul. 

Socetul saii Neaga, com. 7ur., 

în jud. Teleorman, pl. Tirgului, 

la extremitatea de V., la hotarul 

județului Olt. E situată .pe par- 

tea dreaptă a rîului Vedea, pe 
deal, la 15 kil. de Roşiori, 47 
kil. de Alexandria şi ş5 kil. 

- 

„năm:   
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de T::Măgurele. E îrapărțită în 
două cătune: Socetul (oase) 

și Mindra. 

Se învecinește la E. cu com. 

Băltaţi; la V., cu cimpia 'Boia- 

nului spre com. Văleni din jud. 

„Olt; la S., cu aceiași cîmpie spre 
com. Mihăești.d.-j., tot din jud. 
Olt. și la N.,cu lunca Vezii și 

pădurile de pe dinsa, care-o 

separă de' com. Didești, 
Teritoriul comunei: este stră- 

bătut de' mai multe vilcele, iar 

valea Bratcovului: o separă :de 
moşia Bălțați. Riul Vedea curge 

de la V. spre E. şi un alt curs 
de apă, Ciobintăul, trece în par- 

tea stingă a riului Vedea. 
„Teritoriul com., dimpreună cu 

moșia statului, ocupă o supra- 

față de aproape 2500 hect., cu 
o populaţie de 1590 suflete. 

“Locuitorii împroprietăriți sunt 
239 pe 805 hect. Din căt. Min- 

dra s'au mai împroprietărit, în 

anul 1879, 15 locuitori pe 125 
hect, 

Are o școală mixtă; o bise- 
„rică, cu 1 preot, I cîntăreț și 

1 paracliser; o moară cu aburi. 

_Vite: 599 vite mari cornute, 

269 cai, 34 măgari, 3000 oi, 

65 capre și 225 porci. 

" Budgetul comunei este de lei 

5546 la venituri și de lei 4940 

la .cheltueli. 

__ Căi de comunicaţiune şoselele 
pietruite spre com. Bălțați la S. 

și spre com. Văleni, din jud. 

„Olt, 

Pe teritoriul com. sunt mai 

multe măguri, din care însem- 

Măgura Neaga, în partea 

de N.-V.'a comunei, pe stinga 

rîului Vedea, la depărtare de 2 

kil. de sat, servește ca semn de 

“hotar între moșiile statului Neaga 

„Merișani cu moșia Cotorga. Pe 

“ Îingă această măgură trecea ve- 
chiul drum, ce venea despre N..V. 

din jud. Olt. Măgura Obaia la: 

E. comunei, tot semn de hotar,
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spre vechiul drum al Rușilor. 
La S.-E. este și un lac numit 

Juacul-lui-Dragne, care de ase- 
meni este semn de hotar spre 

moşia Dideşti. 

Intemeerea acestui sat se crede 

a fi anterioară secolului XVIII. 
Despopulat, din cauza invaziu- 

nilor, mai multe zecimi de ani, 

a fost repopulat pe la 1827, 

cind s'ai stabilit aci și mulți lo- 

cuitori din jud. Olt, care găseaii 

refugiii în întinsele și secularele 

păduri din valea Vedrci. 

Socetul, sat, jud. Dimboviţa, pl. 
Ialomiţa, căt. com. Bilciurești. 

Soci, saț, jud. Suceava, pe moșia 
şi în com. Miroslăveşti, așezat 

pe țărmurile piriului Siliştea, zis 

şi. Soci. , 

Vatra satului ocupă 90 fălci 

şi 20 prăjini, cuo populaţie de 

823 suflete, 

Are o biserică de lemn, cu 

hramul Sf. Voivozi, deservită 

-de 1 preot și doi cîntăreți, 
 Improprietăriți din 1864 sunt 

SL fruntași, 73 pălmași şi 27 

codași, stăpînind 420!f fălci. 

Drumuri principale sunt: la 

Miroslăvești (2400 m.), la Bou- 

reni (1600 m.) şi la Pășcani (12 

kil.). 
Soci a fost sat răzășesc. In 

1803 <Socii răzășeşti, aveaii 140 

liuzi, plătind 704 lei bir anual, 

lucraii pămîntul și aveaii puțin 

loc>. («Uricariul», vol. VII, pag. 

248). 
Nu sunt exacte cele afirmate 

de unii autori de geografi, 

cum că la Soci, în judeţul Su- 

ceava, s'a întîmplat lupta dintre 

Ștefan-cel- Mare și Radu - cel- 
Frumos, luptă întimplată la Soci 

din jud. Rîmnicul-Sărat. (V. A. 
D. Xenopol şi Gr. Tocilescu). 

Soci, sa, jud. Bacăii, pl. Si- 
retul-d..j., com. Petrești, situat   
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pe piriul Soci, pe stinga piriu- 

lui Dienețul, la poalele dealului 

Hămeiul, la 1goo m.. de satul 

Petrești. Are o populaţie de 

436 locuitori și o biserică de 

lemn, fondată la 1790 de lo- 

cuitori. 

- WVite: 14 cai, 144 vite mari 

cornute, 67 porci şi 23 capre. 

Soci, 7ruf de sat, în jud. Neamţu, 

pl. Piatra-Muntele, com. Cir- 

ligi. 

Socoalele, saz, în jud. Ialomiţa, 

pl. Ialomiţa-Balta, pendinte de 

com. Albești, situat pe cimpul 

Bărăgan, la 3 kii. spre S.-E. de 

satul Albeşti. i 

Are o şcoală mixtă, 

Socola; sat şi fîrgușor, în jud. 

Iași, pl. Codrul, com. Buciumi, 

care, împreună cu tîrguşorul Trei- 

Fintini, formează un trup, pe 

o întindere de 1807 hect., cu 

o populaţie de 156 familii sai 

663 locuitori. Satul este așezat 

pe dealuri și văi, acoperite cu 

livezi şi vii, care formează o 

podgorie frumoasă. 

Este reşedinţa comunei. 
Are o școală de băeţi, în- 

fiinţată în anul 1865; o mănăs- 
tire, numită Socola, cu 3 preoți, 

"2 cîntăreţi, şi 2 eclesiarci; o bi- 
serică, numită Schitul-lui-Tăriță, 

cu 2 preoți, 2 cintăreți și 1 

eclesiarh, și una cu 1 preot, 1 

“ cîntăreț şi 1 eclesiarh. 
Vite: 68 Gai, 435 vite mari 

cornute, 114 rîmători, 1 capră 

și 7 oi. 

Aici a fost seminariul fondat, 

la 1803, de Mitropolitul Ve- 

niamin, cu 7 clase și 200 elevi, 

din care 150 bursieri, şi care 

“de la 1885 s'a strămutat în 
Iaşi, din cauza ruinărei loca- 

lului. 

Socola, mănăstire, jud. Iaşi, în-   

SOCRUJENI 

fiinţată de Domnitorul Ştefan- 

cel-Mare. A fost în vechime 

schit de călugăriţe, la care Sul- 

tana, fiica lui Alexandru Lăpuş- 

neanu, a fost stariţă pe la 1565. 

“De la înființarea seminariului, 

călugărițele aii trecut la mănăs- 

tirea Agapia. 

Socoleşti, com. rur., în jud. Me- 
hedinți, pl. Motrul-d.-j., la 58 

kil. de oraşul Turnul-Severin. 

E formată din satul cu ace- 

laşi nume și are o populaţie de 

-810 locuitori. 
Locuitorii posedă: 30 plu- 

guri, 53 care cu boi, 3 căruţe 

cu cai; 12 cat, 400 vite mari 

cornute, 318 rimători şi 460 oi. 
Are o şosea, care o leagă 

cu com. rur. Bresniţa și Bal- 

tane; o biserică, cu 1 preot şi 

1 cîntăreț. 
Budgetul com. e la venituri 

de 1179 lei, iar la cheltueli, de 

594 lei. 

Socoleşti, saț, jud. Dolj, pl. Dea- 

lul-d.-s., com. Rasnicul. Are o 

populaţie de 350 suflete și o 

biserică, cu temelia de zid și 

trunchiul de birne, fondată la 

1852 de Mihaiii Cruceriă şi Ni- 

colae. Se mai numeşte și Cor- 

neaţa. 

Socoteni, sas, jud. Dolj, pl. Ama- 

radia, com. Slăvuţa, cu o po- 

pulațic de 334 suflete, 
Are o şcoală mixtă și o bi- 

serică, fondată în 1882, cu hra- 

mul Intrarea în biserică, 

Socrujeni, sa/, pe valea piriului 
Drislea, în partea de N.-V. a 

com. Șoldănești, pl. Miletinul, 

jud. Botoșani. 

Are o suprafaţă de 1087 hect. 
cu o populaţie de 70 familii, 

"saii 324 suflete; o biserică, cu 

1 preot şi 1 cîntăreţ; 1 şcoală; 

2 cîrciumi.



SOCUL 

Vite: 137 boi şi vaci, 30 cai, 

_306 oi, 45 porci. 
Locuitorii ai 1$ stupi cu 

albine. 

Socul, câtuu, făcînd parte din 
com. Bărbătești, 'pl. Gilortul, 

jud. Gorj, situat pe malul drept 
„al Gilortului, ÎN 

Are;o suprafață cam de 500 
hect., cu o populație de 1ş7 

„familii, saă 721 suflete; o bi- 

serică fondată în 1882, deser- 

„vită de 1 preot și 2 cîntăreți, 

Locuitorii posedă: 17 pluguri, 

..14 care cu boi; 191 vite mari 

“cornute, 245 oi, 152 capre, 170 

" rîmători, 15 cai; 29 stupi cu 
albine. 

Gilortul udă teritoriul acestui 
cătun. 

„ Comunicaţia; în. cătun se face 
prin șoseaua. județiană .T..Jiii- 

Spahii-Dolj, care îl leagă la N. 
cu com. Piriul-Boia, iar la S. 

__cu căt. săii de reședință. 

„Mai -are linia ferată T..Jiă-Fi- 

liaşi, cu stație mai apropiată la 

Bărbăteşti, 

'Sodoli, sat, în partea de S. Y, a 

com. 'Tirzii, pl. Crasna, .jud. 

-. Fălciă,. la ş kil.. de satul de re- 

” şedinţă, situat pe șes, la capă- 

tul de S. al dealului Lohanul și 

udat de piraiele Lohanul şi 
Crasna. 

Sodomeni, sai Hăsnăşeni-Noi, 

- sat, pe moșia și în com. Păș- 

cani, jud. Suceava, așezat pe 
dealurile Boşteni, Gheorghieşti 

-".și Rătoești. .... 

Vatra satului ocupă 503 hect., 

„cu o populaţie de 758 locuitori. 

„Are. o biserică, cu hramul Sf. 

„ Apostoli Petru :și: Pavel, zidită 

"în 1834 de locuitori, ajutaţi de 

- Ieromonahul Calistru Gheorghiu 
.. din schitul. Brătești, deservită 

„de 2 preoţi. și 2 cîntăreți, 

Improprietăriţi din.1864 sunt 

66536. Jfarele Dicţionar Geografic. Vol. V. 

- nume, 

  

449 

50 fruntași, 40 pălmași și 80 

codași, stăpinind 192 fălci, 27 

prăjini. 

Drumuri principale sunt: la 

Brăteşti (10 kil.) și la Păşcani 
(4 kil), 

Sofroneşti, sa/, în partea de E. 
a com. Borăști, pl. Funduri, 

„jud. Vasluiă, așezat pe șes și 
„udat de piriul Șacovăţul. Are o 

suprafață de 526 hect.; o po- 

pulaţie de 91 suflete; o bise- 
rică făcută la 1753. 

Vite: 53 vite mari cornute, 

15 cai, 130 oi, 12 rimători, Loc. 

posedă 20 stupi cu albine. 

Sofular, sas, în jud. Constanţa, 

pl. Mangalia, cătunul com. A: 

gemler, situat în partea de V. 
a -plășei şi cea de N. a co- 

munei, la 4 kil. spre S.-V. de 

cătunul de reședință, Agemler. 

Este așezat pe valea cu același 

la unirea sa cu valea 

Musur-Cuiuc şi este închis la 

„NE. de către dealul Chedreanu 

și la S.-V. de dealul Culac-Bair. 

Are o suprafață de 835 hect., 

cu o populaţie, în maioritate 

Turci, de 69 suflete. 

Sohatul, com. rur., jud. Ilfov, pl. 
Negoești, situată la 44 kil. spre 

S.-E. de Bucureşti. 

gătură cu com. Pirlita prin o 

şosea vecinală. 

Se compune din satele: Dona, 

Măcelarul și Sohatul, cu o po- 
pulație de 1105 locuitori, 

Are o biserică, la Sohatul; 

o școală mixtă; 7 ciîrciumi. 

Vite: 702 cai şi iepe, 33 ar- 

-măsari, 18 tauri, 218 boi, 319 

vaci și viței, 38 bivoli, 22 bi- 

volițe, 222 porci, 11 capre și 
1649 oi. 

Locuitorii posedă: 232 plu- 

guri: 212 .cu cai, 20 cu boi; 

244 cate şi căruțe: 215 cu cai 

şi 29.cn boi. 

Stă în le. 

  

SOHODOLUL 

Improprietăriţi sunt 136 lo- 

cuitori, și neimproprietăriţi, 141. 

Sohatul, saz,. făcînd parte din 

com. rur. cu același nume, pl. 

Negoești, jud. Ilfov, situat la 

S.-E. de Bucureşti, 

„Aci este reședința primăriei. 
Se întinde pe o suprafață de 

1498 hect., cu o populaţie de 

1023 locuitori, 

Are o biserică, cu hramul 

Schimbarea la Faţă, deservită 

de. 2 preoți şi 2 cîntăreţi; o 

şcoală mixtă; 6 cîrciumi, 

Numărul vitelor mari e de 

1117 și al celor mici, de 1297. 

Sohatul, sai Moara-Nouă, 7zo- 

șie şi pădure ale statului, pen- 

dinte de Plătărești, Sf. Apos- 

toli şi Stavropoleos, jud. Ilfov, 
arendată, împreună cu trupul Bel- 
cicovul, cu 28400 lei anual. 

Sohodolul sai Osebiţi-Soho- 
dolul, saz, jud. Bacăi, pl. Bis- 

trița-d.-j., com. Călugăra-Mare, 

așezat pe dealul cu același nume, 

„la: 2 kil. spre V. de satul Că. 

lugăra. Are o populație de 104 
locuitori și 3 cîrciumi, 

"Vite: 4 cai, 140 vite mari 

cornute și 37 porci. 

Sohodolul sai Crihan, sas, jud. 

Bacăi,. plasa Bistrița-d..j., co- 

- muna. Osebiţi-Mărgineni, așezat 

aproape de satul Secătura, între 
dealurile  Corhana 'și Cirligata. 

Are o populaţie de 217 lo- 

cuitori și 2 cîrciumi.. . 

- Vite: 10 cai, 68 vite mari 

cornute, 43 porci. 

Sohodolul, 'călun, al com. Po- 

cruia, jud. Gorj, plaiul Vulcan, 

în partea de.N.. a comunei, si- 

tuat .parte pe deal, parte pe 
vale, 

Are o supralață de 672 hect., 

cu o populaţie de 173 familii, 

57



SONODOLUL 

sai 665 suflete; 1 biserică de 

lemn, cu 1 cîntăreț. 
Vite: 56 cai, 260 vite mari 

cornute, 107 rimători, 420 oi 

__și 660 capre. 
Comunicaţia între cătun și co- 

muna sa se face prin drumuri 

ordinare. 

Sohodolul, câfuu, făcind parte 

din com. Baia-de-Fer, jud. Gorj, 

plaiul Novaci, situat la S.E. 

de Baia-de-Fier, pe Dealul-Mue- 

rei, numit în această parte O- 

brejea-Oltețului. 
Are o suprafaţă de 1300 hect., 

cu o populaţie de 50 familii, 

saii 256 suflete; 1 biserică, cu 

1 cîntăreţ, zidită la anul 1809. 

Locuitorii posedă: 15 plu- 

guri, 10 care cu boi, 1 căruţă 

cu cai, 32 cat, 126 vite mari 

cornute, 105 rîmători, 43 capre 

și 355 oi. 
Comunicaţia în cătun se face 

prin drumuri ordinare, 

Sohoteşti (Vieri), căzu al com. 

Dobrotești; pl. Balta-Oltul-d.-j., 
jud. Romanați, situat pe o vale, 

- la limita judeţului. Se inveci- 

neşte cu com. Locusteni. Are 

60 locuitori, împroprietăriți la 

1864. 

Solca, sa, cu 39 familii (lingu- 

rari), jud. Roman, pl. Fundul, 

com. Oniceni. 

Soleşti, com. rur., în centrul plă- 
şei Crasna, jud. Vasluiii, cam 

spre V., la 14 kil. de orașul 

Vaslui și la 16 kil. de Co- 

dăeşti, reşedinţa plăşei. 

E formată din satele: Soleşti, 

Bouşori și Folești, pe o întin- 

dere de 3553 hect., cu o popu- 

laţie de 1013 locuitori. 
Are 3 biserici, cu 1 preot și 

2 eclesiarci; o şcoală; 3 mori 

şi 2 circiumi. 

Vite: 41 cai, 432 vite mari   
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cornute, 5o rimători, 10 capre 

şi 1260 oi. 
Locuitorii posedă: 14 plu- 

guri şi 67 care cu boi, 2 plu- 

guri şi 15 căruţe cu cai; 50 

stupi de albine. 

Budgetul com. e la venituri 

de 1955 lei, iar la cheltueit, de 

1947 lei. 

Prin această comună trece 

şoseaua națională Vasluiii-Iași. 

Soleşti, sa, jud. Vasluiii, com. 

Soleşti, pl. Crasna, așezat de o 

parte şi de alta a șoselei națio- 

nale Vasluiii-laşi, ce trece prin 

el, mat mult pe loc şes, și în- 

tinzîindu-se puțin și pe coasta 

Dealului-Izvorului. - 

Are o suprafață de 86 hect,, 

cu o populaţie de 151 familii 

saii 655 suflete; 2 biserici, cu 

un preot și un cîntăreţ, dintre 

care una este făcută din lemn, 

de obştia locuitorilor, la anul 

1881, şi se află pe Dealul-Coșe- 

rilor, în partea de E. a satului, 

iar cea-l'altă, în partea de S.-E., 

este frumoasa biserică numită a 

Curţei, zidită de d-na Ecaterina 
Roseti, născută D. Sturza, foastă 

proprietară;o școală, înființată la 

1865. 

„Soloneţul, sat, în marginea de 

.S. a com. Bivolari, pl. Turia, 

jud. Iași, situat pe valea piriu- 

lui Soloneţul. 
Are o populaţie de 53 fami- 

lil sai 180 locuitori; o biserică, 

zidită la 1822, cu 1 preot şi 1 

cîntăreţ. . i 

Prin mijlocul satului trece şo- 

seaua națională Iași-Botoșani. 

Vite: 240 vite mari cornute, 

15 cal, 187 oi și 57 rimători. 

Soloneţul, însu/ă, din braţul Chi- 

lia, jud. Tulcea și pe teritoriul 

districtului Ismail din Basarabia 

rusească. Are o lungime de 8 

kil. şi o lăţime de 1! kil,   

SOLONŢUL 

cu o întindere totală de aproape 

goo hect. Este acoperită cu stuf. 

Solonţul, con. rur., jud. Bacăii, pl. 
Tazlăul-d.-s,, așezată în valea de 

sus a piriului Solonţul şi pe Taz- 

lăul-Sărat. Este formată din 5 că- 

tune: Solonţul, reședința, Chi- 

iile, Cucuieţi, Sărata și Tazlăul. 

Moșia Solonţul aparținea ba- 
nului Iordache Crupenski (Con- 

dica Liuzilor; «Uric.» Codrescu). 

Se mărginește la N. cu com. 

Schitul-Frumoasa, la E. cu com. 

Bihnășeni, la S.-E. cu com. 

Ardevani, la 'S. cu com. Măgi- 

reşti, la V. cu com. Valea- Ari. 

nilor. 

Este străbătută de dealurile 

Popei, Ulmul, Zmeurișul şi Mo- 

șiile. 

Are o populație de 2265 lo- 

cuitori; o şcoală mixtă, care 

funcționează din 1868, în satul 

Solonţul; 3 biserici, cîte una în 

satele Solonţul, Cucuieţi și Să- 

rata, deservite de 2 preoţi şi 6 

cîntăreți. 

După legea rurală din 1864, 

s'au dat, la 396 locuitori, 1276 

fălci şi 40 prăjini pămînt în fa 

rină. 

Teritoriul comunei are o în- 

tindere aproximativă de 15587 

hect, 

Totalul păritaturitor de cult ră 

este de 973 hect. Societatea Ro- 

mînă pentru industria petroleu- 

„lui posedă 12800 hect., din 

care numai 600 pămint produc- 
tiv; restul e teren  petrolifer, 

conținînd ozocherită şi cărbuni. 

Baia de la Solonţ, numită Piriul- 

Clopotului, are mai mult de 40 

puțuri, din care se extrage o 

“cantitate însemnată de păcută. 

Sunt şi 3 puțuri de ozocherită, 

din care se scoate pănă la 300 

kil. pe săptămină. Pădurea Gea- 

măna-Varniţa "ocupă 93800 hect. 

şi aparține tot Soc. p. expl. 

păcurei.



SOLONŢUL 

In această comună sunt ape 

sărate (vre-o 5 izvoare) şi ape 
sulfuroase. La. satul Cucuieţi se 

fabrică oale de pămint şi var. 

Locuitorii posedă: 87 cai, 1149 

vite cornute, 225 porci, 27 ca- 

pre și I40L oi. 

Budgetul comunei e la veni: 
tură de 10753 lei, 16 bani, și 

la cheltuieli, de 8329 lei, 383 bani. 

Teritoriul comunei este: stră- 

bătut de calea vecinală Măgirești. 

Solonţul.-Gura-Solonţul, lungă de 
„Iqkil. De la Solonţul, mai pleacă 

o altă cale vecinală care duce 
“la com. Ardeoani.. 

„_ Distanţele: la Bacău, capitala 

districtului, 46 kil.; la com. Moi- 

neşti, 10 kil.; la com. Schitul. 

- Frumoasa, 23 kil.; la com. 

Măgirești, 4 kil.; 

decani, 15 kil.; la com. Valea- 

Arinilor, 6 kil.; la com. Bih- 

nășeni, 4. kil.; la com. Scor- 

ţeni, reşedinţa plășii, 12 kil. 

Solonţul, saz, şi reședință a com. 

cu același nume, pl. Tazlăul-d.-s., 

jud.  Bacăi, situat pe apa So- 

lonţului, între dealuri, pe o lun- 
gime de aproape 3 kil. Are o 

populație de 1271 locuitori; o 

şcoală” mixtă ; o biserică, clădită 

la 1767 de fostul proprietar, 
Pruncu, cu 1 preot şi 2 cîn- 

„_tăreți;, 5 circiumi. 
Vite: 56 cai, 543 vite cor- 

nute, 94 porci și 20 capre. 

Pe teritoriul cătunului se gă- 

seşte piatră calcaroasă, piatră 

de zidărie, un “izvor cu apă 

- minerală, o mulţime de izvoare |, 

de păcură (80 sep) şi 2 mori 
„de apă, 

Solonţul sai Solonţul-Mare, 
pirii,jud. Bacăi, pl. Tazlăul-d.s., 

com. Solonţul, care curge de la 

V. spre E,, pe teritoriul comu- 

nci cu același nume. Izvoreşte 

„din locul numit Schitul-Usurei 

şi după ce descrie un arc de 

Somova, com. rur., 

partea de N. a jud. Tulcea şi 

la com. Ar- 

Somova, £   
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cerc, cu deschizătura spre. S,, 

se varsă d'a dreapta Tazlăului- 

Mare, pe teritoriul com. Bahnă- 

şeni, după ce s'a încărcat cu 
piriiaşele: Modarzăul, Clopotul, 

Popei, 'Pustiul,. Sărata, Lacul, 

Răchiţoiul și Solonţul-Mic. 

situată în 

a plășii Isaccea, pe girla So- 

mova, aproape de Dunăre. 
“Se mărginește la S. cu Ba- 

sarabia, despărțită prin fluviul 

Dunărea; la E., cu com. Cișla; 

la $., cu com. Frecăţei și la V., 

cu com. Parcheșul şi Teliţa. 

Are un teritorii deluros. 

Ape: Dunărea, girla Somova, 

Valea - Viilor,  Valea-lui-Gheor- 

ghe. Bălţi sunt 3, mici, între > So 

mova și Dunăre. 

Iatinderea comunei este de 

3337 hect., cu o populaţie ames- 

tecată (Romiîni, Ruși și Bulgari) 

de' 1126 suflete. 

Are o biserică,:cu hramul Sf. 

Voevozi, zidită în 1873 de lo- 

cuitori, deservită de 1 preot şi 

2 cîntăreţi; o şcoală, fondată 

de -locuitori în 1880. 

Vite: 258 bol, 400 vaci, 1112 

- oi, 800 capre, 120 cai și iepe. 

„Căile de comunicaţie :sunt: 

drumul naţional Tulcea-Isaccea- 
Măcin, ce trece pe lingă co- 

mună; apoi drumuri comunale 

ce duc la com. Parcheșul, Teliţa 

şi Precăţei. 

sîrlă, în jud. Tulcea, 

îa partea de N. a pl. Isaccea 

și a jud. Tulcea; se desface din 
lacul Parcheșul, curge spre E. 

într'o direcție generală de la 
V. spre E,, trece pe lingă sa- 

tele Parcheșul și Somova şi, după 

un curs de 16 kil. se varsă în 

Dunăre, aproape de bifurcația 

„ei; curge numai prin stufării în- 
tinse; primeşte pe dreapta piriul 

Somova; servă de scurgere băl-   

SOREȘTI 

ţilor Parcheșul și Sauna, precum 

şi altora mai mici, în Dunăre. 

Soptana, saţ, în jud. și pl. Ar- 
geşul, făcînd parte din com, rur. 

- Mălureni-Bădiceni. - 

Sorbele, mzaute, spre N.-V.. de 
muntele Oslea, jud. Gorj, plaiul 
Vulcanul. Are o. suprafaţă cam 
de 750 hect. Se prelungeşte 

de la S. la N. pănă în hotarul 
Austro-Ungariei. De sub acest 
munte își ia naștere Valea-Sco- 

cului. 
„O ramură a lui, Țapul-Eroului, 

se întinde spre.E; 

Sorca, saţ, în com. Sculeni, jud. 

Iaşi, pl. Braniștea, pe malul Pru- 
tului, în sus de tirgușorul Scu- 

leni, la 4 kil. 

Are o populaţie de 97 locu- 

itori. 

Vite: 129 vite mari cornute, 

596 oi, 31 cai şi Gr rimători. 

Soreni, com. rur., în V. pl. Balta- 

Oltul-d..j., jud. Romanați, for- 

mată din satul cu același nume, 

așezat pe un teren șes şi nisi- 

pos, aproape de hotarul. jud. 
şi unde invadează dunele de ni- 

sip din Dolj, la 40 kil. spre N. . 
V. de Corabia și la 18 kil. de 

Caracal. Altitudinea terenului 
d'asupra nivelului Mării este de 

-138 m. 

Are o populație de 1451 lo- 

'cuitori; o şcoală şi 2 biserici, 
una cu hramul Intrarea în bise- 

rică şi ceea-l'altă cu hramul Sf. 

Nicolae, deservite de 2 preoţi 

şi 4 cîntăreţi. 

Vite: 528 vite mari cornute, 

1400 vite mici şi 460 porci. 

Soreşti, saz, în jud. Argeș, pl. 

Piteşti, făcind parte din com. 
rur. Biscovul-Flești. 

Soreşti, căzu, al com. Blăjani,
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jud. Buzău, cu 350 locuitori. 

Are subdivizia Flămînda. 

Soreştilor. (Vadul-), comp. rur., 

în. jud. Buzăi, plaiul Slănicul, si- 
tuată pe ambele maluri ale riu- 

lui Cilnăul, la 20 kil. de orașul 

Buzăii, 

Are o suprafaţă de 2490 hect. 

Proprietăți mai însemnate 

sunt: Modruzești şi Căpreşti, 

ale statului, apoi Clociţi-Anas- 

tasiu, Clociţi-lonescului, Hirboca- 

Banului și Corneanca. 

Terenul este accidentat, dar 

priincios culturei. 
E formată .din căt. Clocociţi 

şi Hirboca, cu subdiviziile sale: 

Vadul-Soreșştilor și Blestematele, 

cu o populaţie de 1190 locuitori. 

Vite: 514 boi, 100 vaci, 80 

viței, 2 bivoli, 26 cai, 58 iepe, 

12 mînji, 2450 oi, 37 capre, 320 

porci şi 2 asini. 

Stupi 'cu albine sunt 100. 

Are o şcoală; 2 biserici, cu 

2 preoți și 2 cîntăreți, catedrala 
fiind cea cu hramul Sf. Arhan- 

gheli; 4 circiumi. 

Cale de comunicaţie: valea 

riului Cilnăul, 

Com. e vechie. Căt. Ciocociţi 

şi Vadul-Soreştilor existat din 

secolul trecut. Se crede că aci 

ar fi fost cetatea dacică Rami- 

dava, pe care ar fi fortificat:o 

Romanii. Tot aci s'a aflat și te- 

zaurul Clociţi, foarte avut în 

monede de argint, atit din pe- 

rioada republicei, cit şi din a 

imperiului roman. 

Sorica, munte, care străbate mij- 
locul com. Predealul, jud. Pra- 

hova, pl. Peleşul, situat între 

Azuga, piriul Azuga şi muntele 

Dutca. 
Este cunoscut pentru pădurile 

sale de fag, nenumăratele sale 

stine de oi, bogatele sale pășuni 

și locuri de fineţe. 
„Muntele Sorica, la poalele că-   
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ruia se află astăzi fabrica de 

poştav, ca şi cei-l-alți munţi dim- 

prejur, a aparținut familiei Fi- 

lipescu, încă de la începutul se- 

colului trecut. 
Boerii Dudești, d'asemenea 

proprietari aci, profitîind de în- 
fluența lor sub diferite domnii, 

au hrăpit aceşti munţi proprie. 

tarilor lor legitimi și numai pe 

timpul domniei lui Mavrogheni, 

după multe străgăniri. şi gre- 

utăți, familia Filipescu reintră 

în stăpînirea munţilor (1 Iulie 

1786). 

La 1704, Medelnicerul Con- 

stantin Filipescu vinde vărului 

săi Dinu Cantacuzino Paharni- 
cul, trei munţi, adecă partea 

lui de moştenire de la 6 munţi: 

Jepi-d.-s., Jepi-d.-j., Petricica, Pi- 

raiele, Sorica, Virful-lui-Găvan, 

Lacul-Roşu și Luncile-Dintre- 

Prahove, care, după cum spun 

actele: se vor împărţi irăţește 

cu copiii fratelui săi Stolnicul 

Răducan Filipescu. 

Astăzi, împreună cu luncile 
Azugei, cu Riîșnoava, Dutca, 

Cumpătul, Jepi-Mari şi Jepi-Mici, 

se stăpinește de M. S. Regele 

Carol I, încă din 15 August 

1882, prin cumpărătoarea fâcută 

de la d-l N. Creţulescu, cu pre- 

țul de 400000 lei noi. D-l Cre- 

ţulescu îi moştenise de la fra- 

tele săi Scarlat, iar acesta îi 

poseda prin cumpărătoare de 
la familia Filipeștilor. - 

La 1$46, acest munte a fost. 

hotărnicit de inginerul George 

Fischtum, trimis de marele Pos- 

telnic Ion Al. Filipescu. 

Soricarul, vî7f de munte, în dreap- 

ta rîului Argeş, jud. Argeș, plaiul 
Loviștea. 

Soroceni, sat, jud. Botoșani, pe 

valea piriului Burlea sai Ursoaia, 
în partea de N..V. a com. Gor- 

bănești. In vechime se mai nu:   
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mia și Uriceni-Herăscu. Are o 

populaţie de 266 suflete; o bi- 

serică; 2 iazuri; 1 moară de apă 

şi 1 moară cu aburi. 

Locuitorii posedă : 500 boi şi 
vaci, 80 cai, 850 oi, 10 bivoli, 

120 porci; 50 stupi. 

Sotunul, osfrov, cu zăvoii de 

salcie, jud. Vlașca, pe malul Du- 

nării, pe proprietatea Paraipan- 

Arsache. 

Soveja, com. rur., în jud. Putna, 

pl. Zăbrăuţul, situată în fundul 

Șușiţei, între munți, la 36 kil. 

de sub-prefectura plășii şi la 64 

kil. de capitala județului. Se 

compune din cătunele: Drago- 

sloveni, unde e și primăria. com. 
şi Rucăreni, despărțite numai 

prin un deal, 
Este udată de piraele: Suşiţa, 

Crimineţul, Răchitaşul, Bon, Pi- 

lugul, Dumicușul, Piua, Dra- 

gomira, Sărata, Cirligata, Negru 

şi Cerbul. 

Altitudinea comunei e de 540 

m. d'asupra nivelului Mărei. 

Are o populaţie de 249 su- 

flete; 'o biserică parohială, cu 

hramul Nașterea Domnului în 

Dragosloveni și una filială, cu 
hramul Sf: Nicolae, în Rucă: 

reni; o școală mixtă. 

Vite: 1040 boi, 1070 vaci, 

366 cai, 5921 of, 10 capre şi 

542 porci. 

Locuitorii posedă 156 stupi 

de albine. 
In com.se găseşte cuarț şi sunt 

7 localităţi unde se află sare: 

Criminețul, Dealul-Moșului, Fun: 

dul-Pivei, Poiana-Ascunsă, Pia- 

tra-Gogonată, Șagiul și Ciurbele, 

Soveja, mănăstire, jud. Putna, pe 

riul Șuşiţa. Valea Șuşiţei este 

„frumoasă, cu sate mari, avind 

case frumoase, cu livezi și gră- 

dini, situate dealungul șoselei 

ce duce la Soveja. Malurile Șu-
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şiței și albia ei sunt bolovă- 

„ noase, 'fiind-că ploile necontenit 

rup bolovani, de toate mări- 

mele, de pe coastele munţilor 

lăturași și îi grămădesc în va- 

lea pe unde curge riul. Mai 
nainte de a ajunge la mănăs- 

tire, intri în satul Soveja, care 

este situat parte pe  Șuşiţa, 

parte pe riul Dragomirul, Mănăs- 

tirea este situată pe un tap- 

șan, în dreapta piriului Drago. 

mirul,”care se vars în Șușiţa. 

„Biserica, prin inscripţia ei, amin- 
- teşte.pacea stabilită după mai 

multe războae între Vasile Lu: 

pul și Matei Basarab. Intre con- 

. dițiile păcei, a fost ca Domnul 

“Moldovei să facă o biserică în 

Țara-Romînească în Tirgovişte 
și a zidit biserica Stelei, iar Ma: 

teiii să facă în Moldova o bi- 

serică : aceasta este biserica de 

la mănăstirea Soveja. La intra- 
rea din pridvor în biserică, d'a- 

supra ușei, este următoarea in- 

scripțiune a lui Matei Basarab, 

cu marca Vulturul ţinînd crucea 
în gură şi d'asupra crucei co- 
roana Domnească : 

Cu ajutorul lui Dumnezeii şi cu po- 

"runca și cu cheltueala prea păcătosului 

rob al lui Dumnezeii loan Matei Basa- 

rab Domnitor și Voevod a toată ţara 

- Ungrovlachici (şi) a soţiei noastre Înca: 

ghina Elena, s'a ridicat acest Dumne- 

zcesc templu +1 Naşteret Domnului Dum- 

nezcii și Mintuitorului nostru Isus Chris- 

tos, afară de hotarele țărei noastre, în 

locul "moldovenesc al Vrancei. Ziditu-s'a 

su bună-voinţă și cu pogorămîntul la 

voința, neastră a prea iubitului fratelui 

nostru Domnitorul moldovenesc loan Va- 

sile Voevod, în anul facerei lumaci 7153 

(1645). 

Biserica actuală de la Soveja 

este mică; nu reprezintă nici un 

interes de artâ ; ea nu are nici 

boltă, nici cupolă și este tăvă. 

nuită cu scinduri.: Partea dina- 

inte este adaosă pe urmă. Bi- 

serica cea zidită de Matei Ba- 

- sarab s'ar fi stricat, se spune,   
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"de un cutremur, iar cea actuală 

ar fi făcută de egumenii greci, 
cari ati.păstrat însă inscripția 

celei d'intiiii, a lui Matei-Vodă. 

Tradiţia locuitorilor de pe va- 
lea Şuşiţei spune că Mateiii- 

Vodă ar fi vrut să zidească bi- 

serica sa, cam la mijlocul văei 

Șușiţa, pe moşia răzășilor din 

satul Cimpurile, dar locuitorii 

de acolo temindu-se ca nu cum: 

va cu zidirea bisericei Domnești 

pe teritoriul lor, să-și piarză 

moşiile părintești, s'ai opus. In 

urmă a trebuit ca Domnia să 

destineze alt loc pentru zidirea 

bisericei lui Matei-Vodă. După 
înțelegerea avută cu Mitropolitul 
„Varlaam, s'a destinat pentru a- 

ceasta schitul noi, numit So- 

'veja, care tocmai pe atunci se 
înființase acolo de un călugăr 

Partenie, împreună cu un Vrăn- 

cean, Negrea, pe piriul Drago- 
mirului, sub muntele Zboina, la 

obirșia Șușiţei, pe teritoriul Vran- 

„cei. (Vezi despre schitul Soveja, 

prefăcut în urmă în mănăstire, 

cartea Ierarchilor Moldovei, pu- 

blicată în «Cronica Romanului», 

t. I, p. 259—267). 

Grădina și ciairul din prejurul 
“ mănăstirei sunt date în pose- 

siunea arendașului, împreună cu 

moşia. Locul este pitoresc. Im- 

prejur sunt munți acoperiţi cu 

brazi. Pe lingă mănăstire, în par- 

tea de S.-V., curge piriul Drago- 
mirul, pe ale căruia maluri este 

așezată o parte din com. Soveja, 

cu administrația ci, cu.200 de 

locuitori. Piriul Dragomirul cur- 

ge în Șuşiţa, care formează altă 

vale, unde de asemenea se în- 

tinde o parte a com Soveja, 
iar cu 200 de locuitori. 

La Soveja, afară de inscripția 

bisericei, nu s'a păstrat nici un 

document sati scrisoare vechie, 

Episcopul Melchisedec a dat aci 

de un document slavon al Vrin- 

cenilor, adus înadins de un preot 

Soveja,   
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Vrincean spre a i-l traduce în 
romiînește. El datează din 1445, 

de la -Ștefan-Vodă, fiul lui Ale- 

xandru-cel-Bun şi este cea mai 

bună dovadă că Vrancea şi cu 

rîul ei Putna a aparținut Mol- 
dovei din vechime, înainte de 

marele Stefan. 
In acest document se pome- 

nesc sate de pe riul Putna, ce 

se dai în stăpînirea Panului 

Oană Urecli. Se aminteşte de 

un vechiii proprietar din Vran- 
"cea, anume Andreiaș, al cărui 

nume îl poartă şi astă-zi un că- 

tun, care mai înainte aparținea 

Vrăncenilor, iar acum face parte 

din 'moșia înconjurătoare mă- 

- năstirei Merii, care este situată 

pe Valea-Milcovului. Acest do- 

cument a fost reprodus la com. 

Andreiașul. 

In 1685, în timpul domniei 

lui Cantemir, cete de. tilhari a- 

dunate de prin ţara leșească și 

ungurească, de către locuitorii 

şi boierii pribegiţi sub domnia 

a treia a lui Duca-Vodă, prădaii 
și jefuiaii mănăstirele și în spe- 
cia! Soveja (V. N. Costin, «Let.» 

II?, 33 şi N. Muste, «Let.>: III5, 

85). 

Soveja, /recătoare în Transilva: 

nia, jud. Putna, unde e un pichet, 

cu numărul 116. 

Soveja, pădure, în suprafaţă a- 

proximativă de 500 hectare, si- 

tuată pe moșia cu același nume, 

jud. Putna, pl. Zăbrăuțul, com. 

Soveja. Se invecineşte la N.-E. 

şi. V. cu pădurea statului So- 
veja, iar la S$., cu răzeşii din 

„ Vrancea. 
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piriă, jud. Tecuciii, pl. 
Zeletinul, com.: Corbiţa ; izvo- 

reşte din dealul: Cetăţuia și se 

"varsă în riul Berheciul. 

Soveja (Inconjurătoarea-Mă-
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năstirei-), moșie, a statului, jud. 

Putna, compusă din trupurile: 

Soveja (3396 hect.), Răchitoasa 

(şo hect.), Ciurucul (13 hect.) 

şi Talapanul (73 hect.), fostă 
pendinte de mănăstirea Miera. 

Sovirca, /ac, în jud. Covurluiu, 

pl. Horincea, com. Rogojeni, 

între Rogojeni şi Oancea, for- 

mat din pîraiele Horincea, Oarba 
etc. și avind o mică scursoare 

în Prut, Are cam 5! kil. lun- 

gime și vr'o 21 kil. lăţime. 

Spabhiile, căzu, al comunei Șipo- 
tul, jud. Gorj, pl. Gilortul, situat 

cam la 1 ki]. spre S. de reşe: 

dința comunei, pe partea stingă 

a riului Gilortul. 
Are o suprafață cam de 392 

hect., cu o populaţie de 88 fa: 

milii, saii 385 suflete; 1 bise- 

rică de zid, făcută de un căpi- 

tan de poteră anume Stamate 

pe la anul 1777, deservită de 1 

preot şi 1 cîntăreţ. 

Locuitorii posedă: 15  plu- 
guri, 12 care cu boi, 3 căruțe 

cu cai; 20 stupi; 205 vite mari 

cornute, 12 cai, 150 of, 42 ca- 

pre și 20 rimători, | 

Comunicaţia în cătun se face 
prin şoseaua județeană T..Jiii- 

Spahii-Dolj, care-l leagă la N. 

cu com. sa Șipotul, iar la $., cu 

com. Poiana, din jud. Dolj. 

Spanţovul, co. rur., jud. Ilfov, 

pl. Olteniţa, situată la 73 kil. 

spre S.-E. de București, pe ma- 
lul Dunărei, în niște locuri băl- 

toase. Stă în legătură cu com. 

Tatina prin o şosea vecinală. 

Se compune din satele: Clin- 
ciul, Spanţovul, Tatina şi Valca- 

lui-Soare,. cu o populație de 
1595 locuitori. 

Budgetul com. e de 6rog lei 

la venituri și de 5149 lei, la 

cheltueli. 
Are 2 biserici (la Spanţovul   
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şi Valea-lui-Soare); 1 școală; 1 

maşină de treerat cu aburi; 1 

heleşteă; 4 bălți. 

Locuitorii posedă 185 plu- 

guri: 155 cu boi, 30 cu cai; 

227 care şi căruțe: 170 cu boi, 

57 cu cai; 507 cal şi iepe, 5 

armăsari, 424 boi, 518 vaci și 

viței, 4 tauri, 19 bivoli, 74 bi- 

voliţe, 50 capre, 568 porci și 

3880 oi. 

Locuitori împroprietăriți sunt 

215 şi neîmproprietăriţi, 201. 
Comerciul se face de 6 cir- 

ciumari și 1 hangii. 

Spanţovul, saţ, făcînd parte din 

com. rur. cu acelaşi nume, jud. 

„Ilfov, pl. Olteniţa, situat spre 

S-E. de București, pe malul 
„Dunărei, în niște locuri zmir- 

coase, formate de Dunăre. Aci 

se află nişte ruine vechi, care, 

se presupune, ar fi palatele unui 

mare căpitan, Spanţov. 

Se întinde pe o suprafaţă de 

2100 hect., cu o populație de 

742 locuitori. 

Are o biserică, cu. hramul 

Sf. Nicolae, deservită de 1 preot 

şi 2 cîntăreți; o şcoală mixtă; 

1 maşină de treerat cu aburi; 

1 baltă. 

Comerciul se face de 3 cir- 

ciumari. 

Numărul vitelor mari e de 

557 și al celor mici, de 1327. 

Spanţovul, moșie a statului, pen- 

dinte de mănăstirile Znagovul 
şi Mihaiti-Vodă, jud. Ilfov, care 

se arendează cu 35000 lei a- 

nual. 

Spălăţei, saţ, cu 50 familii, jud. 

Argeș, pl. Gălăseşti, făcînd parte 

din com. rur. Deagul. 

Spălăţei, cătun, făcind parte din 

com. Buzeşti, pl. Mijlocul, jud. 

Oit, situat pe luncă, în stinga 
Vedei, la 400 m. mai jos de   

SPĂTĂREI 

căt. Buzeşti, reşedinţa comunei, 

Are o populație de 114 locui- 

tori şi o biserică, făcută la 1812 

și reparată la 1867. 

Spărieţi, saț, jud. Iași, pl. Stav- 

nicul, com. Mironeasa, situat 

spre E. de satele Hadimbul şi 

Mironeasa, aşezat pe coasta des- 

pre V. a dealului Borcea, lingă 

şoseaua Iași- Vasluiu. Prin el 

trece piriul Spărieţi. Are o po; 

pulație de 33 familii, sai 129 

suflete. 

Vite: 111 vite mari cornute, 

7 cai şi 31 rimători. 

Spătari, satț, făcînd parte din 

com. rur. Vai-de-EI, jud. Olt, 

pl. Oltul-d.s. 

Spătarul, cătun, al com. Simi- 

leasca, jud. Buzăă, cu 200 lo- 

cuitori, şi 42 case. 

Spătarului (Crucea-), muute, în 

jud. Buzău, com. Boziorul, căt. 

Nucul, format dintr'o. imensă 

stincă calcaroasă, ce se întinde 

de la N. spre S., în al căreia 

masiv sunt săpate mai multe 

bisericuțe și grote: Agatonul, 

peșterile Tătarului, Iosef, Dio- 

nisie “Tozcătorul, etc. In virful 

său este o cruce de piatră, ri- 

dicată în 1521. 

Spătăreasca, sat, în jud. R.-Să- 

rat, pl. Marginea-d.-j., căt. com. 

Ciorăști, aşezat la V., pe riul 

Rîmnicul-Sărat. Are o întindere 

de 25 hect., cu o populaţie de 

28 familii, saii 146 suflete. 

Spătărei, com. rur., la extremi- 

tatea de N.-V. a-plășei Margi- 

nea, jud. Teleorman. 

E formată din satul cu ace- 

laşi nume şi cătunele Ulmeni şi 

Comişanca. 

Se află la 26 kil. de T.-Mă- 

„_gurele, 25 kil. de Alexandria,
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'29 kil. de Roşiori şi 31 kil.de 
Zimnicea. 

Teritoriul comunei este în- 
tretăiat de cite-va vălcele. Pi- 

riul Urluiul trece prin comună, 

formînd un întins heleşteii, ali- 

mentat și de apele izvoarelor 

ce curg din dealurile care for- 

mează malurile” Urluiului, 

Se învecineşte cu com. Fur- 

:culești, Ologi, Dracea, Bogdana 
și cu domeniul Mavrodinului. 

- Teritoriul comunei ocupă o 

„suprafaţă de aproape 4500 hect., 

„cu'o popiilaţie de 1557 locui- 
"tori. 

: Pămiîntul este foarte fertil, 

Are o şcoală mixtă; 2 bise- 

rică, una în căt. Ulmeni, cu doi 
preoți și un cîntăreţ și cea-l'altă 

"în Spătărei, cu 1 preot și 1 cîn- 
„tăreț, . 

Vite: 702 cai, 1240 vite mari 

cornute, 3541 vite mici cornute 

:și 468 porci. 

Budgetul comunei este la + ve- 
nituri de şo98 lei și la chel. 

tueli, de 5077 lei. 

Se leagă cu com. Furculești 

şi căt. Ulmeni prin drumuri ve- 

' cinale şoseluite și împietruite, 
-. Prin căt, Ulmeni trece vechiul 

. drum'al Mavrodinului, - 

Măgura Găunoasa, la hotarul 

despre com. Bogdana, este cea 
“mai mare și mai importantă din 

„tot. judeţul, sub toate punctele 

„. de privire. De pe virful ei. se 

vede în toate direcţiunile, dar 

- mai “ales spre Zimnicea, Prin 
poziţiunea și înălțimea ei domi- 

nă toate cele-l'alte măguri înși- 

rate pănă dincolo de Dunăre, 

spre Șiștov. 

Satul Ulmeni este cel mar 

'vechiă; în privinţa lui şi a mo- 

'şiei Ulmeni sunt hrisoave de pe 

„vremea lui Mihaiu Viteazul. Spă- 

tărei s'au format cu mult mai în 

urmă, în a doua decenie -a se- 

“colului XIX. -: 
:. Cătunașul Comișanca este for-   
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mat din însurăţei și din cum- 

părătorii de loturi din trupu- 
rile moșiilor Ulmeni : și Mogo- 

șani ale statului. 

Spătăreşti, sa, pe moşia cu a- 

celași. nume, jud. Suceava, com.: 

„ Șoldănești, aşezat pe platoul de 

d'asupra şi pe coastele dealuri- 

lor Timpeşti şi Pâladi. 

- Are o populaţie de 287 su- 
flete; o biserică, cu hramul Po- 

gorirea Sf. Duh, zidită de Ma- 

„tei Milo (179...) și .care for- 

mează o parohie cu „Fintîna- 
Mare. 

Satul se zice că n '2 fost tot- 
dauna unde se află astăzi, ci 

mai spre N.E., pe o vale a 
dealului Paladi, acolo : unde. şi 

acum mai există ciți-va arbori 

„ roditori, urmele livezilor satu- 

„lut. El a fost mutat aci de Ma- 

tei Milo, ful lui Vasile Milo, 

„ fost. proprietar. 
- In 1803, Spătăreşti a spătă- 

resel Milo, numără 65 liuzi, plă- 

tind 570 lei bir anual, fiind și 

12 liuzi de cei fără bir. Ei se 

"ocupa cu plugăria, avind loc 

puţin și făceaii draniţă. («Uric.», 

vol.. VII, pag. 249). Azi se mai. 
găsesc puţini oameni din Spă- 
tăreşti cari să 'se ocupe cu fâ- 

-cutul draniţei. : 

Sperieţeni, com. rur., jud. Dim- 

“boviţa, pl. Cobia, situată .pe 
o cîmpie numită Cimpia-Speria- 

tul, la 22 kil. spre S. de Tir- 

goviște. Are o populaţie de 597 

locuitori; o biserică şi o școală. 

Se învecinește la E. cu Gu- 

ra-Șuţei;, la V., cu Piciorul-de- 

Munte; la N., cu Raciul și la 

S., cu Mătăsarul, despărțindu-se 

mai de toate prin păduri şi văi şi 

legîndu-se prin șosele vecinale- 

comunale. 

Sperieţi, căzua, în jud. Putna, pl. 

Șușiţa, com, Diocheţi, situat pe   

SPINENI 

" Dealul-Crucei,. care e tăiat de 
„apa Zăbrăuțului, 

Are 'o populaţie de 426 sufl,; 

o biserică, cu hramul Sf. Ion. 

Speteni, cow.: 7ur.;: în jud. Ialo- 

“mița, pl. Cîmpului, formată din 
„satul cu același nume, situat pe 

partea dreaptă a riului Ialomiţa, 

între com. Borăâneşii și Bărcă- 

nești. 

Are o suprafaţă de 2750: hect., 

cu o populaţie de 1109: locui- 

tori; o școală mixtă; două bi- 

serici, deservite de doi preoţi şi 

doi dascăli. 

- După legea rurală din 1864, 

sunt împroprietăriți pe moşie 
33 locuitori; neimproprietăriţi 

se. mai află 110 locuitori. 
” Vite: 222 cai, 423 boi, 1300 

oi, 20 capre, 6 asini şi 300 porci. 

Spinarea, pădure a. statului, în 

întindere de 400 hect,, aparţi: 

" nînd de munţii mănăstirei Cim- 
pulung, jud. Mușcel, plaiul Nuc- 

şoara, com, Corbeşti Și Bere 

'voești. 

Spineni, co. rur., jud. Olt, pl. 

Vedea-d..j., situată peambele nia- 
luriale riului Vedea, la 40 kil. de 

“capitala județului și îa 3 kil. de 

reşedinţa plășei. 
Se compune din 4 cătune: 

Spineni, Davideşti, Vineţeni-d.- 

s. şi Vineţeni-d.-j., cu o popu- 

“laţie: de 1747 locuitori. 

Se mărginește la N. cu coin. 

" Alunişul și Profa; la S., cu com. 

- Tătulești; la E., cu com. Moreni 

„şi la V., cu com. Poborul. 

„- Locuitorii sunt moșneni. Ei 

“posedă: 58 cat, 400. boi, 250 

vaci, 2000 oi, 150 porci. 

Are o suprafață de 1202 hect.; 

4 biserici, în fie-care cătun cite 

una, deservite de 5 preoţi;. 

şcoală, 

Veniturile și cheltuelile com. 

sunt de :3780,49. lei.
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O şosea comunală o leagă cu 

Alunișul spre N. şi Tătuleşti 

spre S. O altă șosea spre V. 

o leagă cu cătunul Creţul. 

De o parte şi dealta e brăz- 

dată de dealurile: Despre-Apus 

şi Despre-Răsărit, pe care se cul. 

tivă tot felul de cereale, și pe 

care sunt o mulțime de pomi 

roditori și pădure. 
De la N. la S.e udată de Ve- 

dea și de vălcelele: Ursuleţul, 

Cirstianul, Valea-Mare, Călina, 

Cocorul, Timești și Modrea, pre- 

cum şi de gârlițele: Negrișoara, 

Rădăcina şi Stupul. . 

Aci a fost reședinta plășilor 

unite Vedea-Oltul. Are o staţie 

telegrafo-poştală, o judeciitorie 

de ocol și reședința unei com- 

panii de dorobanţi: . Ă 

Spineni, sas, jud. Dolj, pl. Ama- 

radia, com. Godeni, situat . în 

stinga Amaradiei, la 1 kil. 40 m. 

spre N.-E..de Godeni, cătunul 

de reședință al com. Are o po- 

pulaţie de 449 suflete. 

Cătunul e legat prin șosele 

comunale, la S.-E., de Muereni, 

iar.la E., de Balota, trecînd Dea: 

lul-Mueret. 

Spineni, saț, făcînd parte din com. 

rur. cu acelaşi nume, pl. Vedea- 

: duj., jud. Olt. Are o populaţie 

„de 800 locuitori; o biserică, re- 

zidită la 1884, pe ruinele unei 

vechi .biserici, avind hramul 

Toţi-Sfinţii. 

Spineni, căzun, al com. Balș, pl. 
Olteţul - Oltul-d.-s., jud. Roma- 

naţi, situat pe Dealul-Balșului, 

lingă șoseaua națională şi calea 

ferată Slatina-Craiova. Are 50 

familii, sai 200 suflete. 

Spineni-Noi, sai Fîntînele, saz, 
jud. Iași, pl. Turia, com. Ie- 

pureni, înfințat în 1879, pe mo- 

șia statului Spineni-Vechi.   

Are o suprafaţă de 715 hect., 

și o populaţie de 64 familii, sait 

139 locuitori. 

Vite: 180 „vite mari cornute, 

160 oi, 20 cal şi G4 rimători. 

Spineni-Vechi, sa, în partea de 

S. a com. lepureni, pl. Turia, 

jud. Iași, pe malul sting al riîu- 

lui Jijia. Are o suprafaţă de 

1188 hect. și o populație de 

136 familii, sai: 513 locuitori. 

Pe la 1830, se făcea aici mare 

iarmaroc de vite, însă de pe la 

1839, după înființarea tirgușo- 

rului Bivolari, ce vine spre N. 

de aici, la 12 kil., s'a strămutat 

iarmarocul în acest tirgușor. 

Are o biserică, făcută la 1828, 

deservită de 1 preot și 2 cîn- 

tăreți; o şcoală. 

Vite: 360 vite mari cornute, 

- 331 oi, 55 cal și 100 rimători, 

Spineşti, com. rur., în jud. Putna, 

pl. Vrancea, situată mai jos de 

Păulești, la 20 kil..de sub-pre- 

fectura plășci și la 20 kil. de ca- 

pitala judeţului, despărțită prin 

- pîriul Leadova și printr'un deal 

de riul Putna. 
Este situată pe piraiele Duşi, 

Hirtoapele,. Păulești,. Leadova, 

Hăulișca, Văsuiul şi Bălosul. In 

comună sunt două localităţi să- 

rate: Alghianul și Valea-Mişinei. 

Se compune din cătunele Bo- 

deşști şi Spineşti, cu o populaţie 

de 207 familii, sai 928 su- 

.. flete. 

Are o bisesică parohială, cu 

hramul Cuvioasa Paraschiva, în 

cătunul Spineşti și una filială, cu 

hramul Adormirea în căt. Bo- 

dești; o şcoală. 

Budgetul com. e la venituri 

de 1381,86 lei și la cheltueli, de 

132491 lei. 

Locuitorii posedă: 35 plu- 

guri; 7 mori de apă; 320 boi, 
330 vaci, 119 cai, 1220 0, 11 

capre și 120 porci.   

SPRIA-DE-JOS 

Spineşti, cătun, în comuna cu 

același nume, pl. Vrancea, jud. 
Putna, situat mai jos de Pău- 

leşti, despărţit printr'un deal 

de riul Putna. 
Are 1 biserică parohială, cu 

hramul Cuvioasa Paraschiva. 

Spinoasa, sa/, jud. lași, pl. Bah- 
luiul, com. Birleşti, situat pe 

malul stîng al rîului Bahluiul. 

S'a înfiinţat de un Scarlat Șiş- 

cală, pe la. anul 1850, cu locui- 

tori aduşi din jud. Suceava. 

Are o întindere de 1800 hect,, 

cu opopulaţie de 242 locuitori; 

o biserică de zid, făcută de lo- 

cuitori cu ajutorul proprietaru- 

lui, la 1875, deservită de 1 preot 

şi 1 eclesiarh. 

Vite: 230.vite mari cornute, 

24 cai, 670 oi şi 60 rimători. 

Spinul, saz, cu 420 locuitori, jud. 

Argeș, pl. Loviștea, făcînd parte 

din com. rur. Perișani. Are o 

biserică, cu hramul Cuvioasa 

Paraschiva, deservită de 1 preot 

: şi 1 cintăreţ. 

Spiridoneşti, saz, .cu 100 locui- 

tori, jud. Argeș, pl. Oltului, fă- 

cînd parte din com. rur. Drâ- 

gutești-Săpunari. 

Spîneşti, cătun, pendinte de com. 

Tămăşeşti, pl. Glavaciocul, jud. 

Vlașca, situat pe coasta stingă 

a apei Glavaciocul. Are o po: 

pulație de 70 locuitori; o bi- 

serică, deservită de 1 preot şi 

1 dascăl. 

Prin fundul moșiei trece apa 

" Milcovul; pe la cap, Glavaciocul. 

Spîrleni, saț, făcînd parte din 

com. rur. Gușoeni, pl. Oltul-d.-j., 

jud. Vilcea, cu o populaţie de 

535 locuitori. . 

Spria-de-Jos, sa/, făcind parte 

din com. Colonești, pl. Stăni-
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şești, jud. Tecuciii, așezat pe 

partea dreaptă a riului Zeletinul, 

la 3 kil. de reședința com. 

Teritoriul, satului este de 128 
hect. și 80 arii, cu o populaţie 

“de 163 locuitori. 

Locuitorii foști clăcași aii fost 

împroprietăriți la 1864. 

Spria-de-Sus, sat, făcind parte 

din com. Colonești, pl. Stăni- 
şești, jud. Tecuci, situat pe 

“partea stinga a riului Zeletinul, 
«la 4 Kil. de reședința com. 

spre N. 

“Are o suprafaţă de 625 hect. 
şi 66 arii, cu o. populaţie de 

189 suflete; o biserică, cu hra- 

mul S-ţii Voevozi, construită în 
1836 și sfințită în 1837. 

Locuitorii sunt vechi răzeși 

- şi stăpînesc tot teritoriul. 

Spridoneşti, sa/, în jud. Roman, 
„pl. Fundul, com. Bătrinești, spre 

V. de satul Bătrînești și la 31; 

kil. de. el, așezat pe malul stîng 
al rîului Siretul. Are o popu- 

: laţie de 356 locuitori; o bise- 

rică de zid. Aici este un pod 

plutitor pe rîul Siretul. 

„ Sprincenata, căzu, pendinte de 

com. Frunzarul, pl. Siul-d.-j., jud. 

Olt, situat sub malul Oltului, 

în stînga Siului, la 5 kil. spre 
- NE. de Frunzarul, reşedinţa 

com. -..: | 5 

Moșia e proprietate a statului, 

avind 30 hect. arabile, 75 hect. 
pădurea Opritura, 15 hect. li- 

„vezi. și 75 hect, izlaz. 

Sprincenata; poșie şi pădure ale” 
statului, jud. Olt, pl. Siul-d.-j. 
Pădurea e în întindere de şoo 

hect., formată din trupurile Tu- 

farul-Comani ::(100 hect.), . Gil- 

meanca (350 hect.) și Zăvoiul- 

- Comani (50 hect,). 

Spulberul, cor. rur., în judeţul 
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- Putna, situată pe piriul Zăbala, 
ceva mai în sus de căt. Paltinul, 

la 34 kil. de subprefectura plă- 

"şei şi la 71 kil. de capitala ju- 

dețului. Este udată de piraiele 
Zăbala și Ţipăul, 

„ Se compune din trei cătune: 

„ Carsachești, Spulberul (unde e 
și primăria com,) și Trojanul. 

Are o populaţie de 809 su- 
flete ; o biserică parohială, cu 

„hramul Sf. Nicolae; o şcoală. 

Budgetul com. € la venituri 

- de 3842,89 lei şi la cheltueli, 
de 3814,89 lei. 

Locuitorii posedă: 48 pluguri; 

- 6 mori de apă; 202 boi, 223 

vaci, 79 cai, 540 oi, 20 capre 

“Și 145 porci. 

SŞpulberul, câzuz, în jud. Putna, 
pl. Vrancea, comuna 'cu același 

nume, situat pe piriul Zăbala, 

ceva mai sus de căt. Paltinul, 

Spurcaţi, cătuu, al comunei Eno- 

şeşti, pl. Olteţul-Oitul-d.-s., jud. 
Romanați, aproape de confiu- 

- ența apei Corneșul cu Drano- 
veţul și de gara Piatra, pe șo- 

seaua națională  Corabia-Riul- 

Vadului, unde se încrucișecază 

căile ferate ce străbat jud, în di- 

recţia celor 4 puncte cardinale. 
Are 45 familii, saii 200 su- 

flete. - | 

Stahna, saz, aşezat în partea de 

N.-V. a com. Urziceni, pl. Co- 

:.șula, jud. Botoșani, pe stinga 
piriului Stahna. 

Are o populaţie de 110 fa- 
- milii, saii 230 suflete. 

Vite: 137 boi și vaci, 6 cai 
Și s6 oi, 

Stambul- Novai,! Graf secundar 
al brațului Dunărei Chilia, jud, 

Tulcea și unul din cele 14. mici 

guri ale Chiliei în mare; are o 

direcție de la V. spre E., udind 

districtul Vilcov din Basarabia   Stanimir-Culac, dea, 

STANIMIR-CULAC 

"rusească; are o lungime 'de 4 
kil.; închide între el şi brațul 

Ostoveina,  mlăștinoasa insulă 

Cubanul, 

Stambul-Stari, braul principal, 
între cele 14 secundare, prin 

care brațnl Chilia se varsă în 

: Mare, jud. Tulcea; el servă ca 

limită între Rominia şi Rusia ; 

din el pleacă brațele 'Novai- 

Stambul, Ostovcina și alte 4 mai 

mici ; are o lărgime medie de 
600 m., o adincime de 10 —15 

m.; este singurul plutitor și va- 
poarele îl urcă pănă ajung la 

Izmail, 

Stana, saz, în partea de N.-E. a 

com. Tirzii, pl. Crasna, judeţul 

Fălciii, la 1 kil. de satul de re- 

ședință, așezat pe dealul Stana 
și cu'o populaţie de 28 suflete. 

Stanca,! căzu, com. .rur. Stăn- 

cuța, pl. Balta, jud. Brăila, spre 
SV. și la 12 kil. de Stăncuţa. 
Are o populaţie de 568 suflete; 1 

biserică, zidită la 1839 de lo- 
cuitori, deservită de 1 preot, 1 

cintăreţ și 1 paracliser; 1 școală. 
Vite: 277 boi, 289 vaci, 147 

„viței, 268 cai, 1373 oi și 291 

rimători, 

Stanca, ostrov, jud. Brăila, co- 

prins între ramificațiunile Du- 

nărei, la S.-V. de ostrovul Bra: 

tușca, la N.-V. de ostrovul Rup: 

tura şi la E. de Noianul. 

"Stanca, schit, jud. Argeș, pl. Lo- 

viștea, astăzi redus la biserică 

de mir. 

Staneica, munte, jud. Bacăi, pl. 
Trotușul, com. Hirja, din cul- 

mea Caşinului, care desparte 

izvoarele Piriului-Moarei de ale. 

pîriului Lezunţul-Mic. - 

“în jud, 
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- Tulcea, pl. Babadag, pe teri- 

toriul comunelor rurale Ali-Bei- 

Chioi şi Baş-Chioi. Se desface 

din dealul Carcaman-Bair, se 

întinde spre S,, într'o direcție 

- generală de la N.-E. spre S.-V., 

se prelungeşte spre S.-E. cu 

dealul Tatar-Bair. Ramificaţiile 

sale de V:; ajung în malul pi- 

.:rîului Taiţa. Este tăiat de dru- 

* murile comunale Ali-Bei-Chioi- 

 Nalbant, Cineli-Nalbant. Satul 

"Ali-Bei Chioi e așezat la poa: 

lele de V. ale lui; are un virf 

înalt de 228 m, ce domină sa- 

tul. Acoperit cu păduri și păşuni. 

Stanislăveşti, co. rur., jud. Ar- 

geș, pl. Gălăşești, la 19 kil. de 

com. rur. Costeşti (reședința 

- .subprefecturei) şi la 47 kil. de 

Pitești. Se compune din satele: 

„ Catanele, Ciaușeşti, Lacul-Orjea, 

Stanislăveşti şi Ştefăneşti, cu o 

populaţie de 1405 suflete. 

_Are 4 biserici, în Ciauseşti, 

„. Oarja, Stanislăveşti şi Ștefănești; 

o şcoală mixtă. 

Vite: 1110 boi şi vaci, 78 cai, 

"2 bivoli, 850 oi, 35 capre, 1580 

rimători, 

Prin comună trece şoseaua 

- judeţeană Piteşti-Giurgiu. 

Stanomirul, saz, făcînd parte din 
com. rur, Zătreni, pl. Mijlocul, 

jud. Vilcea. Are o populaţiune 

de 173 locuitori, | 

Star-Chiojdul, com. rur., plaiul 

Teleajenul, jud. Prahova. Este 

foarte vechie. Se numeşte Star. 

Chiojdul sai Chiojdul-Mare spre 

a se deosebi de o altă -comună 

vecină din jud. Buzăă, numită 

“Chiojdul-de. Bisca sai Chiojdul- 

- Mic. 
Este situată pe cinci văi: 

-Valea-Chiojdului, a-Brădetului, 

Beni, a-Anel și Rotari, la 53 kil. 

de capitala jud. şi la 13, kil. de 

"_seşedinţa plaiului.   
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Se mărginește la N. cu mun- 

ţii Transilvaniei, la S. şi E, cu 

jud. Buzăii, la V. cu com. Po- 

sești, Bătrini şi Drajna-d.-j. 

Se compune din cătunele: 

Chiojdul, Valea-Anii, Brădetul, 

Rotarea, Gresia şi Smeuretul, cu 

o populație de 3307 locuitori. 

-Are 5 biserici: 3 în căt. de 

reşedinţă, una în căt. Valea-Anii 

şi alta în căt. Rotarea, deser- 

vite de trei preoți; o școală, 

înființată la 1838. 

Locuitorii, pe lingă agricul- 

tură, se mai ocupă cu exploata- 

rea lemnelor de construcțiune, 

fabricarea ţuicei și creşterea vi- 

telor. Ei desfac produsul mun- 

cei lor la oraşele : Mizil, Urlaţi, 

Văleni, şi mai cu seamă la 

Ploeşti. 

Maioritatea locuitorilor sunt 

moşneni; 94 s'ai împroprietărit 

după legea din 1864, pe mo- 

șiile unora : dintre moșneni şi 

ale boerilor Macovei. Ei posedă 

100 cai, 80 tepe, 462 boi, 658 

vaci, 16 bivoli, 376 capre, 1870 

"..ci şi 638 porci; 200 stupi cu 

albine. 

In raionul comunei, pe girla 

Bătrineanca, sunt 4 mori și 

două herăstrae: unul pe apa 

Bisca-cu-Cale și altul pe apa Si- 

riul-cel-mare. 

În partea de N. a comunci 

sunt nişte gropi, despre care 

se zice că sunt făcute de Tă- 

tari, şi se numesc «În Zăpo- 

dil» şi «Podul Cotorcii». In par- 

tea de E. se află plaiul numit 

Roma, ce se zice— după unii 

—că şi-a luat numele. de la 

nişte arinate romane, ce aii fost 

pe aci; iar după alţii de la niște 

Țigani-lăeți din Transilvania, nu- 

miţi, după obiceiul lor, Romani 

şi Rîmi, care aii alungat pe Tă- 

tarii ce stăpineai aceste locuri, 

stabilindu-se aci .și în com, 

Chiojdul-Mic, din jud. Buzăi. 

Toată comuna, cu păduri,   

STARIȚA 

izlaz, livezi şi pămînt arabii, are 

aproximativ ca la 2500 hect. 

In partea de N.-E. a ei se 

află o mică vină cu apă de pu- 

cioasă, pe Bisca-cu-Cale, la loca- 

litatea numită <Masa-de-Piatră». 

Comerciul se exercită în co- 

mună de 7 cîrciumari, 

Veniturile comunei se ridică 

la suma de 4076 lei anual, iar 

cheltuelile la 3870 lei. 

In partea de $. a comunei se 

află o singură . șosea, ce pune 

în comunicație această comună 

cu com. Rîncezi. 

In comună se află o movilă, 

numită Gorgan, după care se 

recoltează fin; dealuri sunt: 

Gruiul, Stejărelul, Jariştea și 

Coastelor. Dealurile Gruiul, Ste- 

jărelul şi Jariştea “sunt în par- 

tea de N. a com., iar Dealul- 

Coastelor la E. 

Plaiuri sunt: Plaiul Roma, 

acoperit cu pădure şi izlaz; Va- 

Jea-Anil, Şerbăneasa și Bobe, 

acoperite cu fineţe și arătură. 

- Piscuri: Cerbului, Purcarului, 

Lacurilor, Stupinii, Rogozului, 

toate în partea de N. servind - 

pentru arătură. 

Munţi: Smeurătul şi Călugă- 

rul, Plaiul-Icoanei, Plaiul-Chioj- 

dului, toți acoperiţi cu pădure 

şi izlaz. - 

La toate acestea se mal a- 

daogă: Poiana - dintre - Sirie, a 

Carpenului, Capul - Plaiului și 

“Virful-Condrei. 

E udată de giîrlele: Siriul- 

Mare, Siriul-Mic, Siriaşul, Bisca- 

fără-Cale, Chiojdului, Brădetu- 

lui şi Bătrincanca; de văile A- 

“nii şi Rotari și”. de izvoarele: 

“Vina, Cocoșul, 

„ dri, Tisa, Zmeurătul, 

Palalogi, .Con- 
Banului, 

Gresia, Blidari, Micului, Calului, 

" Benii, Rașca, etc. . - 

Stariţa, altă numire a cătunului 

Crivăţul, din jud. Prahova, pl. 

Tirgșorul, com. Mănești.
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Stariţa, cătun, în jud. Teleorman, 

pl. Marginei, com. Piatra, for- 

mat din însurăţeii improprietă- 
riți în .1880 pe moşia ' Statului 

Piatra-Stariţa, situat la 10 kil,. 

de căt. de reședința Piatra, 

spre N.E. 

Are o populaţie de :100 lo- 
cuitori. Este legat cu Piatra prin 

o ramură de şosea vecinală. 

Stariţa sai Piatra-Stariţa, 7o- 

ie a statului, în jud. Teleor- 

man, pl. Călmăţuiul, pe care ai 

fost împroprietăriți locuitorii în 

1880. Făcea parte din averile 

mînăstirești, aparținind schitului 

Ostrovul; 

Starosilţa-Radu, saz, pe valea 

pîrîului Drislea, în partea de N.- 
V. a comunei Șoldănești, pl. 

Miletinul, jud. Botoşani. 

Are o suprafaţă de 898 hect. 
“şi o populaţie de 331 suflete. 

Formează o continuare cu-Sta- 

rosilța-Stavri. 
Locuitorii posedă: 120 boi 

şi vaci,.37 cai, 690 oi, 66 porci; 

18 stupi cu albine. 

Starosilţa-Stavri, sa, pe valea 
pirîului Drislea, în partea de 

N.V. a comunei Șoldănești, pl. 
-Miletinul, jud. Botoşani. Are o 

suprafață de 1480 hect, cu o 
populaţie: de 50 familii saii 388 

“suflete; 1 biserică cu 1 preot 

şi 1. cîntăreţ. 

Vite: 199 boi şi vaci, 76. cai, 

“131 oi, 10 bivoli, 50 porci. Lo- 

cuitorii posedă 19 stupi cu albine. 

Stavila, moșie nelocuită, cu o în- 

tindere de 200 pog., jud. : Ar- 

geş, pl. Cotmeana, proprietatea 

statului, fostă pendintă de mă- 

năstirea Cotroceni din București. 

Stavnicul, Z/asă, .jud. Iași, “si- 

tuată în partea de S. a jude- 
țului, între plășile: Copoul la   
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N., Cîrligătura la V., Codrul la 

E,, şi între judeţele: Romanul 

la S.-V. și Vâsluiul la S..E. 

Se întinde de. la. N. la:S, 

- de-a dreapta: rîului Bahluiul, 

E udată prin mijloc « de pi. 

rîul Stavnicul, 
Terenul este accidentat, avînd 

în partea despre S. cele mai 

mari dealuri acoperite! cu pă- 
duri; iar spre N., văi şi podişe 

întinse. 

Este formată din comunele: 

: Mironeasa, “Voinești, Cucuteni, 

Miroslava şi Mogoșești. 
Suprafaţa teritoriului acestei 

plăşi este de 25603 hect.. 
Are o populaţie de 11673 lo- 

luitori; 27 biserici, din care 1 

catolică, deservită de 13 preoți, 

23 cîntăreţi şi 4 eclesiarhi; 11 
şcoli: 16 mori. de apă, 2 cu 

aburi şi 2 de vint. 

Vite: 10916 vite mari cor- 

nute, 8463 oi, 355 capre, 26 

bivoli, 1188 cai şi 2863 rimători. 

Solul plăşei este bun şi pro- 

ductiv. 

Dealuri: partea otografică a 

_ terenului acestei plăşi se dato- 

"_reşte şirului de dealuri ce se 

prelungesc din pl. Cirligătura, 

cuprinzindu-i toată partea de 

S.; din care apoi pornesc dife- 

rite ramuri spre N., ce se mic- 
şorează treptat, pănă ce ajung 

" în malul drept al riului Bah- 

luiul, sub diferite numiri. 
Ape: Afară de riul Bahluiul, 

ce udă toată partea de N. a 

plășei, mai sunt un număr de 

pîrae, care, curgind în diferite 

direcţiuni printre văi, formează 

multe iazuri, ce alimentează cu 

apele lor deosebite localități. 

Aceste pirae sunt: 
Stavnicul, ce trece prin mij- 

locul -plășei, Stăvnicelul, Bahna, 

Cheşcul (iaz), Horleşti și Fra- 

sinul, în com. Cucuteni. 
Ciurdea, Răcea, Lungani, Ne- 

dieni (iaz), în com. Voinești. 

Stavnicul, 
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. Bereasca, Vocoteşti, Mînjești, 

Budeşti, Petrosui, Hotar, Mihoi, 

Rotariul şi Șanta, în com. Mi- 

roneasa, :. et 

-Urşiţa, Brustureţul, Vărăia 

și “Țibana, în com. Mironeasa. 

Miroslava, Găureni,. Uricani, 

Peptănari, Valea-Ursului, Teleţ 

şi Ciurbeşti, -în com. Miroslava. 

Producţiunele agriculturei, a 

vitelor, a viilor și a pădurilor, 

pe lingă că satisfac necesităţile 

locale, dar apoi un prisos mare 

se pune în comercii, 
Comerciul constă în desfa- 

-cerea cerealelor, 'a vitelor, a 

lemnelor şi a mangalului. 

Drumuri : pentru înlesnirea co- 

municaţiei . locuitorilor din. a- 

. ceastă plasă, pe lingă drumurile 
comunale şi vecinale, trec, „pe 

toată marginea despre N., două 

„drumuri -mari în linii, paralele: 
'calea ferată ce duce la Iaşi și 

tireuşorul Podul-lloaei, prin sta- 

- ţia Cucuteni şi. șoseaua naţio- 

nală ; prin mijlocul plăşei, trece 

șoseaua județeană lași-Roman. 

vale,. jud. . Iași, pl. 

Stavnicul, com. Mironeasa, între 

Dealul-Mare la V. şi Mogoșeşti 

la E.; se întinde de-alungul pi- 

rîului Stavnicul, trece pe lingă 
satul: Hadimbul, pănă. în: hota- 

rul despre jud. Vasluiii, Pe. în- 
" tinderea sa poartă. diferite .nu- 

miri: Hadimbul, . Rotariul, Ul- 

:«milor şi: Căpotești, 

Stavnicul, zîriă, izvoreşte de sub 

Dealul-Mare, com. Păuşeşti, pl. 

Cirligătura, jud. Iaşi, de la lo- 

cul numit Carpănul, trece pin 

comunele: Cucuteni, Voinești, 

Mogoşeşti. și Mironeasa; apoi 

intră în jud. Vasluiii; curge 

spre S. printre com. Scheia și 

Ipatele, Drăgușeni: și Parpaniţa 

“şi se varsă în' Birlad, după ce 

- primește -piraele: Găunoasa, Co- 

ropca, Izvorul-cel-Mare și Hu-



STAVNICUL-SEC 

măria-Mare, toate din comuna 

Scheea. 

Stavnicul-Sec, girlă, jud. Vas- 
luiii, pl. Funduri, com. Scheia, 

fostă din vechime albia piriului 
„Stavnicul ; ea începe de la mo- 

vilele Promoroaca, de la locul 

de unde apa piriului Stavnicul 

şi-a luat alt curs, și merge spre 
E. și S. pănă în com. Drăgu- 

şeni, unde iarăși primește apa 

piriului Stavnicul. 

Stavropoleos, sa, jud. Dimbovi- 

ţa, pl. Corabia, căt. com. Uliești, 

Stavropoleos, saț, făcînd parte 

din com. rur. Moreni, pl. Filipeşti, 
jud. Prahova. Are o populaţie 

de 203 locuitori. 

Stăicul, saz, în-jud. Mehedinţi, pl. 
Motrul-d.-s., com. rur. Cătunele. 

Stăiculeşti, saz, făcînd parte din 

com. rur. Șuşani-d.:j., pl. Oltul- 
d.-j., jud. Vilcea, 

Stâănceasca, câăfuu, jud. Vlaşca, 

pendinte de com. Tămăsești, cu 
mahalaua Lacul-Spurcat. 

Stânceasca, moșie a mănăstirei 

Colțea, jud. Prahova, pl. Crico- 

vul, com. rur. Urlaţi. Din pla-. 

nul şi actele de hotărnicie ale 

acestei moșii se constată că, pănă 

la 1775, com. Urlaţi se numia 
Satul-Urlaţi. De la această dată 

a purtat numirea de Tirg unde, 
după tradițiune, se scoboraii lo- 

cuitorii după dealurile vecine la 
urlătoare, adecă la tirg. 

Stănceasca,mojie, cu o întindere 

de 277 pog., jud. Argeșul, pl. 
Oltul, proprietatea Statului. 

Stănceni, saţ, jud. Botoșani, pl. 

Tirgul, com. Băluşeni, situat pe 

ambele părți ale văci Siena și pe   
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malurile iazului Stănceni, în par- 

tea de N. 
Are o suprafață de 2911 hect. 

și o populaţie de 216 familii, 

saă 860 suflete; 1 biserică, de- 

servită de 1 preot şi 1 cîntă- 

reț; 1 şcoală mixtă; o moară 

de apă. 
E alimentat de iazul Stăn- 

ceni, bogat în pește și stuh. Prin 

sat trece calea județeană Boto- 

şani-Ștefănești. 
Locuitorii posedă: 861 boi 

și vaci, 52 cai, 1210 0, 2.bi- 

voli, 301 porci. 

Stănceşti, com. rur., jud. Mehe- 
dinţi, pl. Dumbrava, la 55 kil. 

de oraşul 'Turnul-Severin, for- 

mată numai din satul cu ace- 

lași nume, 

Are o populaţie de 340 lo- 

cuitori şi o biserică, deservită 

de 1 preot și 1 cîntăreț, 

Locuitorii posedă: 15 pluguri, 

16 căruțe cu boi, 2 căruțe cu 

cai; 30 stupi; 200 vite mari 

cornute, 6 cai, 240 oi şi 200 

rimători, 

Prin - comună trece şoseaua 

Cordul-Stăncești-Busul-Bărboiul. 

Budgetul com. e la venituri 

"de 542 lei, iar la cheltueli de 

335 lei. 

Stănceşti, sa, în partea de N.- 

V. a com. Curtești, pl. Tirgul, 

jud. Botoșani, spre N.-V. de o- 

rașul Botoșani. 
Are o populaţie de 952 su- 

flete ;:2 biserici, cu 2 preoți și 

2 cintăreţi; 1 şcoală mixtă; 3 

circiumi; 1 moară deapă pe 

iazul Siena. 

Vite: 374 boi și vaci, 47 cai, 

Sşo oi și 30 porci. 

„Stănceşti, cătun al com. Scurtești, 

jud. Buzăi, cu o populaţie de 

20 locuitori şi 126 case. 

Stănceşti, cătun alcom. Muşeteşti,   
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plaiul Novaci, jud. Gorj, situat 

în partea de N. a căt. Muşeteşti. 

Are o suprafaţă de 400 hect., 
cu o populaţie de 100 familii; 

1 biserică, deservită de preotul 

de reședință. 
Locuitorii posedă: 20 pluguri, 

40 care cu boi; 190 vite mari 

cornute, 23 cai, 600 oi, 100 ri- 

mători și 113 capre. | 

Comunicaţia cătunului cu ex- 

teriorul se face prin drumuri 

ordinare. 

Stănceşti, moșie, în jud. Buzăii, 

com. Scurtești, proprietate a 

Statului, pendinte de Episcopie; 
făcea un corp cu Spiridoneanca 

şi Dimbroca; are peste şoo hect., 

din care 470 s'au dat improprie 
tăriţilor, iar restul s'a încorporat 

moşiei Dimbroca, 

Stănculeşti, sa/, făcînd parte din 
com. rur. Dozești, pl. Cerna-d.-j., 

jud. Vilcea, situat în centrul co: 
munei, între riul Geamăna și 

valea Omoricea. ” 

Are o populaţie de 487 lo- 

cuitori; o biserică, cu hramul 

Sf. Nicolae, reparată la anul 

1868. 

Stăncuţa, com. rur., pl. Balta, 

jud. Brăila, aşezată la V. de 

japşa Stăncuţa, situată în lunca 

Dunărei, la 21/2 kil. de fluvii. 

Se mărginește la S.-V. cu 

Berteşti-d.-]., la V. cu Lacul-Rezii 

şi Pirlita, la N-V. şi N. cu Vi- 

zirul şi Ciacîrul, și la E. cu Du- 

nărea. . 

Are o suprafață de 22500 

hect., cu o populaţie de 1713 

suflete; 1 biserică, fondată la 

1854 şi recdificată la 1885, de: 

servită de 2 preoţi, 2 cintăreţi 

şi 2 paracliseri; o şcoală mixtă; 

9 circiumi. 
Drumuri: la Brăila, 46 kil., 

la Ciacirul, 13 kil., spre N., prin 

punctul Dulban, drept prin luncă;
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'la Polizești, spre S.-V., prin Stan- 

„ca; la Pirlita, 8 kil., spre V,, 

-- prin proprietatea locuitorilor; la 

Vizirul, 16 kil., spre N,, prin 

poşta Aramă; la baltă, spre E.; 

la Lacul-Rezii, 13 kil., spre V., 

- prin Cornul-Malului... - 

Stâncuţa, sat, jud. Brăila, aproape 

de canalul Pașca din com. cu 

același nume, la 46 kil. spre S. 

de oraşul Brăila, înființat la 1840. 

Are o şcoală înfiinţată la 1 $59 ; 

„o biserică, rezidită de locuitori 

„la 1880, deservită de 1 preot, 

1 cîntăreţ şi 1 paracliser; 6 
cîrciumi. 

Stăneşti, com. rur., jud. Gorj, 

plaiul Vulcan, situată la N. de 

com. Slobozia. Se compune din 
cătunele: Stănești, Alixeni și 
Cernădia. 

Are o suprafaţă de 3256 hect., 

cu 0 populație de 2583 familii, 

saii 704 suflete; 1 școală; 3 bi- 

serici,— deservite de 2 preoţi şi 

'3 cîntăreţi, — din care una de zid 

făcută de: Costache Obedeanu 
la 1732, iar cele-lalte de lo- 

cuitori; 15 mori pe apele Șușiţa 
şi Cernădia. 

Locuitorii posedă: 80 plu- 
guri, 58 care cu boi şi vaci, 8 

căruțe cu cai; 25 stupi; 700 

vite mari cornute, 1000 oi, 20 

“capre, 25 cai şi 535 rimători. 

Venitul comunei este de lei 
1344, bani. 23, iar cheltuelile, 
de lei 1323, bani 27. 

Teritoriul comunei este udat 

de riurile Cernadia şi Şuşiţa, 

care udă partea despre V. 

" Comunicaţia în comună se 

face prin şoseaua comunală care 

vine de la Slobozia-Urseţei prin 
Stănești la Vălari şi prin alte 

- drumuri ordinare, 

In Stănești a trăit în vechime 
familia Principilor Bibeşti. 

Parte din proprietate aparţine 

“chiar astăzi acestei familii.   
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Stăneşti, com. rur., jud. Muşcel, 

plaiul Nucşoara, la 22 kil. spre 
V. de Cimpulung, situată pe 

ambele maluri ale rîului Doamna. 
Se compune din 3 cătune: 

:: Stănești, Părăești și Podurile, şi 

se mărginește la N. cu comu- 

„ nele Poenărei și Corbșori, la S. 

cu com. Dirmonești, la E. cu 

com. Slănicul şi la V. cu jud, 
* Argeș, 

Are o populaţie de 988 su- 

flete; 2 biserici, la -Stăneşti și 

Părăeşti, deservite de 2 preoți 
şi 2 cîntăreți; o școală mixtă 

în căt, Stănești. 

Locuitorii se ocupă, pe lingă 

“agricultură și creșterea vitelor, 

cu facerea cherestelei, comerciul 

și în special cu chirigiria. Ei 

posedă: 69 cai,. 326 vite mari 

cornute, 2649 oi, 127 porci, 74 

capre și 5: asini; 60 stupi cu 

albine. | 

In jurul comunei sunt arături, 

fineţuri, livezi cu peste 20000 

pruni, păduri populate cu fag, 
mesteacăn, anin, stejar și sălcii. 

La E. are dealul numit «Virful- 
cel-Mare». . 

Riîul Doamna trece prin. mij- 

locul - comunei, de la N. la S., 

și în el se varsă 4 văi: Valea- 

Lupului şi Valea-Piriiașilor, care 

străbat comuua de la E. spre 

V.; Valea-Tocii şi valea Boreţul, 

care o străbat de la V. spre 
E. Pe riul Doamna sunt 2 mori, 

2 piue şi 7 herăstrae, 

Budgetul com. e la venituri 

de 1617 lei și la cheltueli, de 

1613 lei. 

176 locuitori s'aii improprie: 

tărit la 1864, dindu-li-se 622 

hect. pămînt. 

Pe Valea-Lupului, unde în 

vechime a fost com. Stănești, 

se văd nişte ruine vechi; ase- 

menea ruine se văd și pe moșia 

Urianul, 

O șosea, care merge pe ma- 
lul stîng al riului Doamna, stră- 

“hect. Ei posedă: 

- Conturul, 
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“bate com. de la N. spre S. și 

o leagă, la N., cu comunele 

"Corbi, Corbşori și Nucşoara, şi 

la S. cu com. Domnești. Un 

mic pod de leînn, peste riul 

Doamna, leagă căt. Stănești cu 

căt. Podurile. 

Stănești, com, zur., jud. Vilcea, 

pl. Oltul-d.-j., compusă din 3 
cătune: Stănești, Runcul și Ti- 

ghina. E situată pe valea Ma- 

mului, la 14 kil.: de reședința 

: plășei.. 

Are o suprafață de 500 hect,., 
„cu o populaţie de 1577 locui- 

tori; o biserică. . : 

Locuitorii s'aii împroprietărit 

la 1864, pe moșia statului Stă- 

nești, din care li s'ai dat 507 

So boi, 48 

vaci, 4 capre şi 1211 ol. 

In raionul comunei se văd 

ruinele 'unei vechi biserici, ce 

se crede 'a .fi făcută de fraţii 

Buzești şi apoi ruinată de Turci, 

și “mai multe gropi și șanțuri, 

„care au servit de redute. 

Budgetul com.. e la venituri 

de 2060 lei, și la cheltueli,: de 

1917 lei, anual. 

E brăzdată de deaturile: Ba- 

-nului, Bleotului, Năstasie, Stau- 

lui și udată de 'văile: Cerni- 

şorul, Osica, Simul, Mănăstirea, 

Bungheroaia şi Ma- 

mul. 

Stăneşti, core. rur., jud. Vilcea, 

pl. Cerna-d.-j., compusă din 4 

cătune: Cuculeşti, Mijlocul, Va- 

lea-Lungă și: Bărcăneşti, E si- 

tuată pe valea riului Cerna, la 

50 kil. de capitala judeţului și 
la 45 kil. de a plășei. 

Se mărginește la N. cu com: 

_Găgeni şi Cermegeşti ; la S$., cu 

com; Nisipi, la E., cu Glăvile, 

şi la V., cu com. Dozești şi 

Dejoiul, 

Are o suprafaţă de : 1900 

hect., cu o populaţie de 1048
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locuitori; 4 biserici şi o şcoală, 

înfiinţată la 1891. 
Locuitorii sunt moşneni. Ei 

posedă: 15 cai şi iepe, 292 boi 

şi tauri, 306 vaci, 135 porci, 

94 capre și 482 ol. 

Pe rîul Cerna, în raionul co- 

munei, sunt 2 mori, 

Budgetul com. e la venituri 

de 3752 lei şi la cheltucli, de 

2640 lei anual. 

Prin comună trece șoseaua 

Cotoşmanul-Otetelişul, 

E brăzdată de dealurile : Oaei, 

Bărcăneștilor, Ulmetul, Cernei, 

Adomireasa, Dejoiul şi Căţelul; 

şi udată de văile: Cerna, Gi- 

mineaua, Otinceaua, Purcăreața, 

Begul, Găgeanca şi Bârbureaua. 

Stăneşti, con. rur., compusă din 
Stănești-d..j., Stănești-d.-s., for- 

mind un singur trup, și Ghiz- 

darul, situată la “11 kil. spre 

„N. de orașul Giurgiă, pe coasta 

dealului Dunăre, în jud. Vlașca, 

pl. Marginea. Ambele cătune 

sunt situate pe 3 dealuri: Dea- 

lul-Școalei, Dealul-Bisericci și 

Dealul - Mălureanul, şi aparţin 

d-lui Em. Lahovari. 

Are o populaţie de 3108 su- 

flete; 3 biserici, din care două 

în Stănești şi una în Ghizdarul 

cu 4 preoți și 6 cîntăreţi; o 

școală mixtă; 14 cîrciumi; o 

moară cu aburi. 

Se compune din trei trupuri: 

Stănești, Foteasca şi Gurbanul, 

cu o suprafață de 5450 hect,, 

din care s'a dat la 517 locui- 

tori, împroprietăriți la 1864, o 

întindere de 1550 hect. 

Locuitorii posedă: 200 cai, 

100 bivoli, 1050 boi și vaci, 

305 porci și 4090 oi, 

.Aci este valea Pirjola, care 

începe din cimpul Lungana și 

merge prin sat, apoi alte 3 

văi mai mici care dai în a- 

ceasta: Valea-Țiganilor, Valea- 

lui-Bălan și Valea-Mălureanul.   
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Afară din sat sunt văile: Tu- 

tunarului, Zgirciţilor, Cringului 

și Tulanului; apoi Valea-Gur- 
banului, valea Ciubucul, Proca, 

Zincota și Ozunului. 
Drumul ce trece prin com. 

este șoseaua Giurgiu - Pitești, 

- numită în vechime drumul Cio- 

căneștilor. Mai este apoi, mai 

de vale, șoseaua Giurgiii-Ale- 

xandria. În vechime era dru- 

mul Banului, care servea de 

hotar între Stănești şi Giurgiii. 

Acest drum despărțea în 1828 
Rominia de Turcia, trecea pe 

lingă o silişte veche, numită 

Pirjola, sat zidit de Aidin- 
Pașa și Benain-Pașa. Se mai 

află o siliște de sat vechii, unde 

erai satele Vai-de-EI, Tangirul 

şi Bazalannni. 
Aci este un loc istoric din 

timpurile lui Mihai - Viteazul, 

unde unul din căpitanii săi, 

Stroe Buzescu, sa bătut în 

duel cu nepotul hanului Tătă- 

resc, după ce armatele lor s'aii 

bătut întiiu la Putineiii și: în 

urmă, după bătălia de la Stă- 

“neşti, la -Pudina (1594). La Șer- 

pătești, care aparţine com. Fră- 

tești, s'au găsit oseminte de 

oameni și monede de argint, 

cu înscripții latine, din timpul 

lui Sigismund Batori, 

Stăneşti, saz, cu 331 locuitori, 

jud. Argeș, pl. Oltul, pendinte 

de com. rur. Stoileşti. 

Stănești, saz, jud. Argeș, pl. Ol- 

ul, făcînd parte din com. rur. 

Măcăi. 

Stăneşti sai Stăneasca, sa, 

jud. Bacăi, pl. Muntelui, com. 

Măgirești, situat pe piriul Stă- 

neasca, la 2160 m. de satul 

Măgireşti. 

Are o populaţie de 498 lo- 

cuitori; o biserică, clădită de 

locuițori și deservită de 1 preot   
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şi 2 cîntăreţi; o școală; 2 cir- 

ciumi. 

Teritoriul cătunului este bo- 

gat în păcură. Are o fabrică 

de gaz. 

Vite sunt: 41 cai, 

mari cornute, 48 porci 

capre. 

224 vite 

şi 79 

Stăneşti,. sat, în jud. Botoşani, 

pl. Miletinul, situat pe o coastă 

de deal în dreapta piriului Co- 

Zancea şi în partea de N. a com. 

Zlătunoaia. 

" Are o suprafaţă de 1072 hect., 

cu o populaţie de 183 suflete; 

o biserică, cu un cîntăreț, 
Vite: 120 bol şi. vaci, 12 

cai, 500 oi și 40'porci. 

Stănești, saz, în jud. Dimboviţa, 

pl. Ialomiţa, căt. com. Bălteni. 

Aci ai fost lupte între Romini 

şi Turci (1595—1599). 

Stăneşti sai Pueni, saz, pe mo- 

şia. cu acelaşi nume, jud. Doro- 

hoii, pl. Berhometele, com. Tu- 

reatca, situat pe podişul înalt 

despre Bucovina, în fața satului 

Tureatca. 

Are o populaţie de 278 su- 

flete; o biserică, cu hramul Sf. 

Nicolae, cu 2 cîntăreţi și un pă- 

lămar, făcută din lemn, la 1760, 

de locuitori. 

Hotarele moşiei sunt: 'Buco- 

vina, Mihoreni și Tureatca. Ea 

a aparţinut familiei Balinschi, 

originară din Polonia. 

La 1673, cînd Petriceico-Vodă 

fu detronat, se retrase la curtea 

polonă, întovărăşit de credin- 

ciosul și bravul săi comandant 

Balinschi. 

In expediţia de la 1683, cind 

Regele Sobieschi, despresură Vi- 

ena asediată de Turci, luară 

parte activă şi Petriceico Vodă 
cu Balinschi. 

Intorși biruitori, Petriceico și 

Balinschi întrară cu oaste po:
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'lonă în Moldova şi prinseră pe 
Duca Vodă la satul Domnești, 
de unde Lai dus în Polonia, unde 

își răsplăti prin moarte relele 

- “făcute în Ţară. (eLet.», t. 3, p. 
24—25 ed.. vechie). 

Stăneşti, cătun de reşedinţă al 

"com. Stănești, jud. „Gorj, plaiul 
Vulcanul. | 

„Are o suprafață de 1250 hect., 
cu o populație de 120 familii, 
saii 310 suflete; 8 mori pe apele 

, Șuşiţa şi Cernă'iia. 

“Locuitorii posedă: 38 pluguri, 

32 care cu boi, 7 căruţe cu cai; 

25 stupi; 450 vite mari cornute, 

508 oi, 20 capre, 12 cai și 387 

pori. - 

Stăneşti,. saz, fâcînd parte din 

com. rur. cu același nume, jud. 

„Mușcel.. Aci este reședința com. 

"E situat pe malul sting al ri- 

ului Doamna și udat la N.-E. 

de Valea.Lupului, pe care vale 

în vechime a fost așezată com. 

Stănești. 

- Are o biserică, cu hramul Sf. 

-:- Treime, zidită -la 1830, deser- 

vită de un preot și un dascăl; 

o școală, ce funcţionează de la 

1857. 

Stăneşti, sa/, făcind: “parte din 

com. rur. cu același nume, jud. 

Vilcea, pl. Oltul-d.-j. Are o po- 

pulaţie de 943 locuitori. 

Stâneşti, cătun, pendinte de com. 

Stăneşti-Chirculești, jud. Vlașca, 

pl. Cilniştea, situat pe malul 
drept al Neajlovului, proprietatea 
d-lui C. Pariano. 

Are o suprafaţă de 775: hect, 

- din 'care:s'a dat la 80 locuitori, 

împroprietăriți după legea r rurală, 

273 hect. 

Stănești, fost schi, în jud. Vilcea, 

:: pl, Oltul-d.-j., la S. de Drăgăşani, 

: „pe malul drept al Oltului, zidit   
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de Stolnicul Stroe Buzescu . și 

- fraţii săi, la 1602. Aci sa în- 

mormintat Stolnicul Stroe. 

La 1821, în urma luptei de 

la Zăvideni, 'Turcii se retraseră 

în acest schit, cu scop da tăia 
drumul eteriștilor; conduși de 

N. Ipsilante și Caravia, 

Stăneşti-Chirculeşti, cont. Tur. 
în jud. Vlaşca, pl. Cilniştea, com- 
pusă din căt. Stănești și Chir- 

culeşti, situată pe coasta dreaptă 
a apei Neajlovului, aproape de 

- Argeș,. la 40 - kil. de Giurgii, 

la 25 kil. de. București și la-13 

kil. de Ghimpați, reședința plășei, 

„Locuitori împroprietăriți la 
1864, în ambele căt., sunt 120, 

care ati luat o suprafață de 425 
hect. “- 

Are o biserică, cu un preot 

- şi 2 cintăreți; o şcoală mixtă. 

Stăneşti-Deduleşti, saz, făcînd 
parte din com. rur. Tirgşorul- 

Vechii, jud. Prahova, pl. Tirg- 

-şorul, Are o biserică, cu hra- 

mul S-ţii Apostoli, fondată la 
"1874. 

Stăneşti-Deduleşti, zropriefate 
a Eforiei Spitalelor civile din 
București, fostă pendinte de Pan- 

„„telimon, jud. Prahova, pl. Tirg- 

şorul, com. Tirgșorul-Vechiii, în 

întindere de 882 hect., din care 

157 hect. suprafață împădurită 

şi 725 hect. pămînt arabil și 

fineţe.” 

Stăneşti-de-jos şi Stăneşti-de- 
Sus, căfun al com. Stăuești, pl. 
Marginea, jud. Vlașca, situat pe 

proprietatea Stănești a d-lui Em. 

Lahovari. E așezat pe trei dealuri 

şi văi, care fac parte din şirul 

. dealurilor Dunărei ce limitează 
platoul ei inferior și unde începe 
platoul superior cu cîmpiile Bur- 

nazului, : 

Are o şcoală; 2 biserici, una   
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zidită la 1824, cu hramul Ador- 

mirea Maicii Domnului, în ma- 

halaua' Stănești-d.-]., şi cea-laltă 

la 1862, şi deservite de trei pre- 

oți şi ua dascăl, 

Improprietăriți la 1864 sunt 
:445 locuitori, foşti clăcași, cari 

“au luat 1334 hect. 

Stâneşti - Văcăreşti (Pirlita), 
„sat, făcînd parte din com. rur. 

 Vasilaţi-Popeşti,pl. Negoeşti, jud. 

Ilfov, situat la - N. .de:. Vasilaţi, 

pe malul drept al riului Dimbo- 
- vița. E format din 2 trupuri: Stă. 
nești şi Văcăreşti. Aci -Mihaiu- 

. Bravul bătu -pe: Tătari -lâ :16 
“Ianuarie 1593. 

Are o suprafață de 600 hect., 
„:cu o populaţie de 170 locuitori 

și o școală,. 

Numărul vitelor mari e: de 

228 şi al celor mici, de 372, 

Stănicei, saz, cu 116 suflete, jud. 

Argeș, pl. Oltul, făcînd parte 

-din com. rur, Măcăi, 

Stănigeşti, sat, în jud. şi pl. Tu- 

tova, com. Puiești. 

Stănila, câzuu al com. Mlăjetul, 

jud. Buzău, cu 380 locuitori și 

80 case. 

Stănila, moșie, în jud. Buzău, 

com. Mlăjetul, cătunul Stănila, 

proprietate a moșnenilor Stăni- 

leni; are ş60 hect., din care 157 
pădurea Dosul-Biscii și Coriiașul, 

restul, curături, livede, izlaz, fi. 

; neaţă şi sterp. . iai 

Stănila și Bisca, moşie, în jud. 
Buzăii, com, Nehoiașul, cătunele 

Bisca-Rozilei, Veneţișul și Rup- 

: tura; se întinde pe ambele maluri 

ale riului Bisca-Rozilei, proprie- 

tate în devălmășie a moșnenilor 

Bisceni şi Stănileni;. are 2600 

hect. curături, fineaţă, izlaz și 

pădurea Cășoca-Mică. -
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Stănileşti, com, rur., în partea 
de NE. a plășei Prutul, jud. 

Fălciu. Se' mărginește la N. cu 

com. Huşi; la S$., cu com. Lunca; 

la E., cu riul Prut şi la V. cu 

com. Rusca. E formată din sa: 

tele: Budul, Broscoșeni, Rădu- 

cani, Saratul, Stănilești și Voi- 

nescu, pe o suprafață de 7450 

hect. Are o populaţie de 1725 
suflete; o şcoală și o biserică. 

Este udată în partea de E. 
de riul Prut şi Pruteţul; între 

aceste ape se întinde un șes, pe 

care se află așezate satele ce 

formează comuna, afară de sa- 

tul Stănilești, care vine pe deal. 

Tot pe acest șes, numit al Pru- 
tului, se află multe bălți bogate 

în pescării, imașe și. finaţe. In 

partea deluroasă despre V. se 

întind țarinele de cultură şi pă- 
durea, 

Locuitorii posedă: 2504 vite 

mari cornute, 3215 oi, 297 cai 
și 204 porci. 

Budgetul comunei e la veni- 

turi de 8781 let și 65 bani, iar la 

cheltueli, de 7966 Iei și 91 bani. 

Stănileşti, căzan, al com. Robești, 

jud. Buzăii, cu 270 locuitori şi 

60 case. ! 

Stănileşti sai Berbeceşti, sa/, 
în centrul com. Stănilești, pl. 

Prutul, jud. Fălciu, așezat pe 

platoul dealului ce formează cul- 

mea șesului Prutului. Suprafaţa 

teritoriului moşiei e cam de 4950 

hect., care, împreună cu satul 

Budul, formează domeniul sta- 

tului, fost pănă la secularizarea 

averilor mănăstirești al Epis- 
copici Hușului, 

“Are o populație de 1308 su- 

flete ; o școală, înființată în 1863; 

o. biserică cu 2 preoți şi 3 

dascăli. 

Istoricul. Din documentele 

Episcopiei (vezi Cronica Hușului 

de Melhisedec Episcopul) reese   

404 

că satul Stănilești, care mai de 

mult sa numit Berbecești, este 

foarte vechiu, căci exista încă 

pe timpul lui Alexandru-Vodă- 

cel-Bun. ” 
Dintr'un suret (copie) de pe 

ispisocul sîrbesc al lui Petru 

Rareş, cu data 7035 (1527) Mar- 

tie 15, se vede că numirea a- 

cestui sat se trage de la unul 

Stănilă, căci în acel ispisoc se 

pomenesc mai multe persoane, 

toţi fii ai acelui Stănilă. Prin ur- 
mare numirea Stănilești nu este 

de cit numele colectiv al tutu. 

ror urmașilor lui Stănilă. Acești 

Stănilești, zice ispisocul, ai vin- 

dut un sat la Prut, anume Ber- 

becești, ce-l aveai «din drept 

_ispisocul lor de la strămoșul 

Domniei mele, de la Alexandru 

Voevod», vrea să zică numele 

vechiii al Stănileștilor a fost Ber- 

beceșşti, 

Dintr'un uric de la Miron 

Barnovschi-Vodă, anul 1627, se 

vede că Stănilești, sub numirea 

de «Siliștea Stălineşti» a fost sat 
domnesc; dar acest Domn l-a 

hărăzit Vel Pitarului Ionașcu Ce- 

han, pentru serviciilelui şi pentru 
un cal bun ce-l hărăzise Dom: 

niei, în trebuinţele unei solie 
la Craiul de Ardeal. Uricul are 

data 7135, Martie 13. Tot așa 

“mărturiseşte și cartea de întă- 

ritură de la Alexandru-Vodă 

(Cond. A. f. 113). 

Dintr'un uric de la Vasile- 

" Vodă-Lupu, dat din Iași în 1040, 

Nocembrie 1, se vede că Stă- 

nilești aii fost dăruiţi mai întii 

nu de Barnovschi, ci de Ştefan 

Tomșa lui lonaşcu. Prin urmare, 

uricul lui Barnovschi ar fi numai 

ca un act de întăritură. De a- 

semenea se vede că, după moar- 

tea lui Ionașcu Cehan, Stănilești 

iar aii rămas proprietate. dom- 

nească; și Vasile-Vodă o hă- 

răzește boeriului săii.. Racoviţă 

Cehan Logofât și face cunoscut   
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prin o carte domnească săte- 

nilor din Stănilești şi le porun- 
cește să asculte de noul lor pro- 

prietar; cartea este dată din 

Focşani, același an, 12 Noembric. 

La anul 1755, proprietarul 

Stănileștilor, Niculai Racoviţă 

biv vel Medelniceriul, fiind împo- 

vorat de datorii, a vindut două 

sate, Stănilești și Maicani, Lo: 

gofâtului Ștefan-Bosie, în preţ 

de 1000 lei. Cu acest Bosie a făcut 

Inochentie Episcopul schimbul, 

şi de acum înainte Stănilești 

aii devenit proprietatea lEpis-, 

copiei. | 

Acest sat, cit şi întreaga co- 
mună, cu toate împrejurimele ei, 

aii însemnătate istorică pentru . 
războiul urmat aici între Ruși 

și Turci și tratatul de pace în- 

cheiat la 10 Iulie 1711, de către 

Petru-cel-Mare, Țarul Rusiei. (V. 

Gura-Sărăţei, Lunca, Girla-Vlă- 

dicăi şi Riioasa), 

Stănislăveşti, saz, cu şoo suflete, 
jud. Argeş, pl. Gălășești, făcînd 

parte din com. rur. cu acelaşi 

nume. Aici este reședința Pri- 

măriei. Are o biserică, cu hra- 
mul <Toţi Sfinţii», deservită de 

I preot și 1 cîntăreț. 

Stănislăveşti, saz, în jud. Olt, 

pl. Mijlocul, pendinte de com. 

Ursoaia, situat la N. de com, 

pe lunca giîrlei Plapcea. | 

Are o populaţie de 260 lo- 

cuitori, din care 54 împroprie- 

tăriți la 1864 cu 266 hect. din 

moșia d-lui ]. Ştefan Zianu; o 

biserică, zidită la 1840 de Alecu 

Racoviceanu, deservită de 1 preot 

şi 1 ciîntăreţ. 

Locuitorii posedă: 80 boi, 20 

vaci, 19 cai, 650 oi, 20 capre 

şi 50 porci. 

Stănislăveşti, pzoșie, cu o întin- 

dere de 660 pogoane, jud. Ar- 

geş, pl. Cotmeana, proprietatea
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statului, fostă pendinte de Mi- 
tropolia din București. 

Stănişeşti, 2/asă, în jud. Tecuciii, 

situată la N. de jud., înfiinţată 

după împărţirea administrativă. 
din 1892. , 

Se compune din 8 comune: 

Buda, Burdusaci, Coloneşti, Cră. 

ești, Motoșeni, Oncești, Răchi- 

toasa și Stănișești, cu 54 cătune. 

Are o populație de 17978 

suflete; 14 biserici, deservite 

„de 14 preoți.parohi, 8 preoți 

„ ajutori și 25 cîntăreți ; 13 școli 

mixte ; 12 mori deapă pe Zeletin, 

28 de vint şi 2 cu aburi; o su: 

prafaţă de 27992 hect, 

Se mărginește la N. cu jud. 

Bacău, Îa S$. cu plăşile: Berhe- 

ciul şi Zeletinul, ja E. cu jud. 

Tutova și la V. cu jud. Bacăii 
şi pl. Berheciul. 

-„. Reşedinţa sub-prefecturei este 
în com. Stănișești, 

Locuitorii posedă: 20 mașini 

de treerat, 15 de vinturat, 7 de 

bătut porumb, 215 pluguri, din 

. care 183 de lemn și restul de fier. 

Stânişeşti, com rur., în jud. Te- 

- cucii, pl. Stănişeşti, compusă 

din 3 cătune: Stănișeşti, Slo- 

bozia-d.-s. și. Slobozia-d,-j. 
E situată pe ambele maluri 

ale pir. Dobrotforul, la 80. kil. 
de capitala judeţului, spre N. 

. Se mărginește la N. cu corni. 
Colonești, la ÎI. cu com. Buda, 

la $. cu com. Crăești și la V. 

* cu cătunele Tarniţa, Valea-Bou- 

lui şi Lazul, com. Oncești. 

Are o populație de 1923 su- 

“fete; 2 școale, una în tirgul 

Stănișești, înființată în 1865, și 

cea-l'altă în căt. Slobozia-d.-s., 

“înfiinţată la 1882; 3 biserici: 2 

în tîrgul Stănișești, 1 cu hra- 

“mul Sf. Nicolae, făcută în 1810, 

de Sandu Polcovnicul, şi repa- 

rată la 1868 de A. Papadopol; 

cea-laltă zidită în 1793. 

665J6. Marele Dicţionar Geografie, Vol, V. 
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Vite: 480 boi, 300 vaci, 49 

cai, 27 iepe, 924 oi și 300 ri- 

mători. 

Meseriași sunt: 16 lemnari, 

3 timplari, 2 ferari şi vr'o Ş 

„- cizmari, 

Teritoriul comunei este de 

4576 hectare, 

In raionul comunei sunt 3 

mori de aburi, 2 de vînt, şi 3 

iazuri cu pește. 

Locuitorii sunt împroprietă- 

riți după legea rurală din 1864. 

Veniturile - comunei se urcă 

la 7820 lei, iar cheltuelele la 

6820 lei.. 

Prin comună trece șoseaua - 

județeană care vine din Te- 

cuciii, se desparte la gura Crăe- 

ştilor și merge spre N. în jud. 
Bacăiă. 

E brăzdată de dealurile Do- 
brotforului, Gunoaia şi Davidu- 

lui și văile Busuiocul, Davidu- 

lui, şi udată de pîr. Dobrotforul, 

Stânişești, tîrg, făcînd parte din 

comuna cu acelaşi nume, jud. 
Tecuci, 

Are o întindere de 2288 hect., 

cu o populaţie de 756 locuitori, 

foști clăcași, împroprietăriți la 
1864. , 

Este reședința plăşei Stăni- 

şeşti. 

Are o școală, înființată la: a- 
nul 1862; 2 biserici, una cu hra- 

mul Sf. Nicolae, pe a cărei uşă 

se găsește inscripţia: «In zilele 

prea luminatului Domn Alexan- 

dru Calimah Voevod. Amin», 

şi cea-l'altă zidită de Sandu Pol- 

covnicul, la 1800. 

Stănişoara, mânăstire, jud. Ar- 

geș, plaiul Loviştea, pe malul 

sting al Oltului, cam în dreptul 
mănăstirii Cozia. Era schit ne- 

supus la nici o altă mănăstire, 

fie din "Ţară, fie din streinătate; 

mai în urmă a devenit metoh 

al mănăstire Coziei din Vilcea.   
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Atit biserica cit şi chiliile 

monahilor sunt în bună stare. 

Stănişoara, zpuute, la N. com. 
Baia-de-Fier, jud. Gorj, plaiul No- 
vaci. Se mai numește și Stăni- 

șoara-Săndeşti. E așezat lîngă 
muntele Micaia și e acoperit cu 

pășune, avind stîne pe el. Face 

parte din munţii ziși a! Băel- 
de-Fier. 

Stănița, com. rur., în jud. Roman, 
pl. Siretul..d.-s,, spre NE. de 

orașul Roman, la 22 kil. de el 

şi la 6 kil. de reședința plășei. 

Este formată din satele: Buz. 
dugi, Călugăriţa (Negrești), Chi- 

cera (Todireni-Sturzei), Fundul- 
Poenei, Piscul-Rusului, Poenele- 

Oncei, Stănița, Tarniţa, Todi- 

reni, Veja-Clăcași, Veja-Lingu- 
rari și Vlădnicelele (Chetrile), 

„cu reședința comunei în satul 
Stăniţa. 

Are o populaţie d de 2409 lo- 
cuitori; 5 biserici, din care 3 de 

„zid şi 2 de lemn; o școală mixtă, 

Budgetul comunei e la veni- 
turi de 4800 lei și la cheltueli, 

de 4733 lei. LL 

Este legată cu orașul Roman 

prin șosea. 

Stăniţa, sat şi reședința com. 

cu același nume, pl. Siretul-d..s., 

„spre N.E. de orașul Roman, la 
22 kil. de el și la 6 kil.de re- 

şedinţa plășei. 

- Are o populație de 492 lo- 
cuitori; o biserică de zid și o 

şcoală mixtă, 

Este legat cu orașul Roman 

prin şosea, Ă 

Stănuești, co. rur. şi saf, în jud. 

Tutova, pl. Pereschivul, spre V. 
de Birlad, pe piriul Pereschivul. 

Satul formează comună cu că- 
tunele: Chetreni, Cociul, Văleni, 

Poiana, și Seaca, cu o populaţie 

de 1613 locuitori. 
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Teritoriul-comunei este foarte 

deluros. Se .cultivă viea pe o 

suprafață de 82,25 hect. (din 

care 2 nelucrătoare), iar livezele 
cu pruni, pe o suprafață de 

16,25 hect. , 

Comerciul se face de 10 per- 

soane. Are o școală şi 2 bi- 

serici. 

Stănuleasa, saț, făcînd parte din 
com. rur. Ciomăgeşti, pl. Oltul- 

d.-s., jud. Olt. A fost situat 

mai întiit pe Valea-Sîmburelui 

şi s'a mutat pe Valea-Lăunelui, 

Are o populație de 340 lo- 

cuitori, . “ | 

Biserica, făcută de boerul C. 

Trepteanu, pe la anul 1830, s'a 

reparat mai în urmă de eno- 

riași, 

Stăvăreşti, saz, în jud. R.-Sărat, 

pl. Gradiștea, cătunul de reșc- 
: dință al comunei Ciineni, situat 

în partea de N., lingă balta 

Amara. Are. 11 hect. întindere, 

cu o populație de 260 suflete, 

şi o biserică, 

Stefeşti, com. zur., jud. Prahova, 

“plaiul Vărbilăul. 
E situată pe malul sting al 

riului Vărbilăul, la so kil. de 

capitala judeţului şi la 2 kil. 

de.a plaiului. . 

Se mărginește cu comunele: 

Bertea, Strimbeni, Livadea, Slă- 

nicul și Schiuleşti. 

Se compune din două că: 

tune: Stefești şi Scurtești, cu 

o populaţiune de 899 locuitori. 

Are o biserică în căt. Scur- 

tești, foarte vechie, în formă de 

peşteră, deservită de un singur 

preot; o școală, înființată la: 
1889. 

Are 45 meseriași. 

199 locuitori sunt moșneni, 

iar. $0 S'aii împroprietărit la 
1864, pe moșia statului, dindu- 

lise 212 hect. Ei posedă: 16   
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cai şi iepe, 227 vaci, 57 capre, 

293 oi şi 108 porci. 

Pe rîul Vâărbilăul sunt 6 he- 

răstrae și 19 mori. 

Suprafaţa comunei, cu izlaz, 

pămînt de muncă, pădure, etc. 

e de 1058 hect. 
In raionul comunei este o 

carieră din care se scoate piatră 

bună pentru fabricarea ipso- 

sului. 
Comerciul se exercită în com. 

de 5 circiumari. 

Budgetul com. e la venituri 

şi cheltueli de 6970,78 lei. 

Cinci șosele o pun în comu- 
nicație cu com.: Bertea, Strim- 

beni, Poiana și Slănicul. 

Partea de N. a căt. Scurteşti 

este acoperită de munții: Vul- 

pea sâii Birseanul, plaiul Lu- 

pului și Trifoiul, cu virfurile: 

Trifoiul, Birseanul și Virful-Co- 

coanci. 

Aceşti munți sunt acoperiți 
de păduri din care se exploa- 
tează lemne, ce se taie în herăs:- 

tracle instalate pe apa Vărbi- 

lăul. 
Partea de E. a acestui căt., 

împreună cu munții și virfurile 
lor, se numește Crucișoara. Păr- 

ţile de S. şi V. sunt acoperite de 

livezi de pruni și locuri pentru 

porumb. 
Comuna e străbătută la V. 

„de riul Vărbilăul iar la E. de 

pirla numită Valea-Poenei. 

Stefeşti, sa/, ficind parte din 

com. rur. Ştefeşti, pl. Vărbilăul, 

jud. Prahova. Aci ce reședința 

comunci. 

Stege, munte, între com. Borca 

şi “Transilvania, jud. Suceava 

(1614 m.). 

Stejari, saț, făcînd parte din com. 

rur. Milcovul, pl. Siul-d,-s., jud. 

Olt, situat pe malul Oltului, la 

1!f kil. de reședința comunei.   

STEJARUL 

Are o populație de 106 lo- 

cuitori. 

Vite: 10 boi, 40 vaci, 16 cai, 

100 oi și 20 porci. . 

Stejarul, căzun, făcînd parte din 

com. rur. Urdari-d.-j., pl. Jiul, 

jud. Gorj, situat spre S. de co- 

mună, pe partea dreaptă şi în 

albia Jiului, la poalele dealului 

Stejarul. 
Are o suprafață de 600 hect., 

cu o populație de 71 familii, 

saii 431 suflete. 
Locuitorii posedă: 20 pluguri, 

5o care cu boi, 4 căruțe cu 
cai; 200 vite mari cornute, 28 

cai, 266 porci, 300 oi și capre. 

Comunicaţia cătunului cu co- 

muna sa se face prin şoseaua 

vecinală, care o leagă în același 

timp la S. cu căt. Ştrimba. 

Stejarul, căzu, în jud. Mehe- 
dinţi, com. rur... Corcova, pl. 

Motrul-d.-s. 

Stejarul, saz, cu 9o suflete, în 

jud. Neamţu, pl. Piatra-Muntele, 

com. Călugăreni. 
Locuitorii se ocupă cu plu- 

tăria. 

Stejarul, saz, cu .67 familii, în 

jud. Neamţu, com. Pingaraţi, 

pl. Piatra-Muntele. 

Stejarul, saz, jud. Suceava, com. 
Fărcașa, pe Domeniul Coroanei, 

de-a-dreapta Bistriţei și a piriu- 

lui Stejarul. . 
Are o populație de 207 su- 

flete şi o biserică, restaurată în 

1885 de Administraţia Dome- 

niului Coroanei, care a şi în- 

zestrat'o cu cele trebuincioase.. 

Stejarul saii Găvana, sa/, făcind 

parte din com. rur. Negoeșşti, 
pl. Tirgșorul, jud. Prahova. Are 

o populație de 297 locuitori; 

o biserică fondată la anul 1834
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de Safta Brincoveanu, proprie- 

tara moșiei, şi reparată la 1888. 

Aparţinea statului şi făcea 

parte din Postirnacul din jud. 

Dimboviţa. Este situat de-alun- 

gul apei Prahova. 

Stejarul sai Găvana, moșie, a 

statului, pendinte de biserica 

Sărindarul, în județul Prahova. 

La 1888 s'a vindut de veci Doc- 

torului 'Turnescu. 

Stejarul, spune, în jud. Suceava, 

com. Fărcaşa (1347,9 m.). 

Stejarul, ziriă, în jud. Suceava, 

com. Fărcaşa. Izvoreşte de sub 

muntele Buşmeniul-Mare şi, după 

un curs de 12 kil., în carea 

învirtit o morișcă, se aruncă în 

Bistriţa. 

Are de tributari: Piriul-Scurt, 

Piriul.Bitcei și Pirîul-Strungilor. 

Stejarului (Pădurea-), păzure, 
în jud. Neamţu, com. Pingaraţi, 
pl. Piatra-Muntele ; este propric- 

tatea statului, 

Stejăretul, sas, cu 60 familii, jud. 

Argeș, pl. Piteşti, făcînd parte 

din com. rur. Biscovul-Flești, 

Stejerei, com. rur., jud. Gorj, pl. 

Ocolul, situată pe ţărmul stîng 
al Tismanei, la V. de comuna 

Bălăcești. 

Este formată din 3 cătune: 

Stejerei, Găleşoaia și Pinoasa, 
cu o suprafață de 648 hect. și 

o populaţie de 280 familii sai 

So5 suflete, | 

Locuitorii posedă : 35 pluguri, 

45 care cu boi, 7 căruţe cu boi 

şi vaci, 7 căruțe cu cai; 264 

vite mari cornute, 18 cai, 126 

porci şi 205 oi şi capre, 

Căi de cumunicaţie sunt: 

şoselele - comunale care o pun 
în legătură ' cu toate comunele 

învecinate. 

“Stelnica, com. rur., 

  

467 

Are o şcoală; 3 biserici de 

lemn, fondate de locuitori, 2 la 

anul 1810 și 1 la 1886, deser- 

vite de 2 preoți şi 3 cintăreţi; 
3 mori pe apa Tismanei; 2 cir- 

ciumi. 

Stejerei, câzun al com. Stejerei, 

pl. Ocolul, jud. Gorj. 
Are o suprafaţă de 200 hect., 

cu o populaţie de 125 familii 
sait 400 suflete. 

Locuitorii posedă: 15 pluguri, 

18 care cu boi, 15 căruțe cu 

cai; 180 vite mari cornute, 12 

cai, 36 porci şi 30 oi şi capre. 

în jud. Ia- 

lomiţa, pl. Ialomiţa-Balta, situată 
"între com. Feteşti și Cegani. Se 
întinde din Dunăre, din dreptul 

orașului -Cernavoda, spre V,, 

prin insula Balta și cîmpia Bă- 

răgan pe o suprafață de 6000 
hect., din care 1600 hect. băl- 

tiş şi 110 hect. păduri, în în- 

sula Balta, iar 4290 hect. pă- 
mint de cultură pe Bărăgan. 

Coprinde două moşii: Stelnica, 

proprietate a Eforiei spitalelor 

civile din București, și Maltezi, 

proprietate particulară, 

După legea rurală din 1864, 

sunt împroprietăriți pe moșie 

128 locuitori; neîmproprietă- 

riți se mai află 106, 

Se compune din satele: Stel- 

nica și Maltezi, și din cătunele 

(tîrlele) : Caraman și Borsereșşti, 
cu reședința în satul Stelnica. 

Are o populaţie de 1700 lo- 

cuitori; o școală; 2 biserici, de- 

servite de 2 preoți și 4 cîntă- 
reţi. a 

Teritoriul comunei este udat 

de Dunăre, Borcea și lacurile: 

Rotundul, Iepurele, Tinosul, La- 

cul-Mare, Blestemaţile, Zătonul, 

Potcoavele, Hirşoviștea, Căţinul, 

Bisoaecile, Berleasca, Niculiţele 

şi. Belciugoiul. Brațele (priva- 

lele), ce unesc Dunărea și Bor- 

Stelnica, sat, 
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cea cu lacurile,, sunt: 'Bitlanul, 

Babele, Cîrnicea, Periatul, Poteca 

şi Stilpiştea. - 

Vite: soy cai, 2185 boi, 1106 

oi, 53 bivoli și 1172 porci,. 

Pe teritoriul comunei . trece 

calea ferată București-Feteşti şi 

Feteşti-Făurei cu staţia Feteşti, 

“la 3 kil. de satul: Stelnica, re- 

şedinţa comunei. 

în jud: Ialomiţa, 
pl. Ialomița-Balta, pendinte de 
comuna cu același nume, situat 

pe coasta Bărăganului şi pe țăr- 
mul stîng al braţului Borcea. 

Pănă la 1832, aici a fost re- 

şedinţa administratorului plășii 

Stelnica şi a unei căpitănii mi- 
litare. Stelnica a avut o schelă 

importantă. 

" Are o școală mixtă și o bi- 

serică, deservită de 1 preot şi 

2 dascăli. 

Stemnicul, 2/asă, în jud. Vasluiii. 
Piriul Stemaicul curge prin mij- 

locul ei. Se întinde dela N.-V. 
spre S..IE., pe valea și dealurile 

ce se prelungesc: de-a dreapta 

şi de-a stinga pîrîului Stemnicul. 

Se mărginește la N. cu pl. 
Funduri şi o parte din pl. Mij- 
locul; la S$,, cu 'orașul Vasluiii 

şi o parte din pl. Racova; la 
E. cu pl, Mijiocul și la V. cu 

jud. Roman și o parte din pl. 

Racova. 

E formată din com.: Birzeşti, 

Buda-Rafaila, Buhăeşti,. Brodo- 

cul, Chctrești, Cozmești, Osești 

„și Rădiul, 

Teritoriul plășci este foarte 
deluros, mai cu seamă în par- 

tea de N.I., unde -ridicăturile 

culmilor sunt foarte înalte, mic- 
şorindu se cu cit se lasă spre S. 

Două culmi mari -se desfac 

despre jud. Roman şi de la 

S.-V. plășei Fundurile se -lasă, 

una printre pîraiele: Stemnicul 

și Racova și a cărei zare desparte
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„ ambele plăși, și alta printre pi- 

riul Stemnicul şi rîul Birladul și 

pe a cărui zare este hotarul în- 

tre această plasă şi Mijlocul, 

Ambele culmi, în prelungirea lor, 

sunt întretăiate de văi cu pi- 

rae şi se sfirșesc la dreapta și 
stinga lor, în văile mari ale pt- 

raelor: Racova, Stemnicul şi rîul 

Birladul. 

Partea de N.-V. a plăşei este 

mai mult acoperită cu păduri; 

Valea-Stemnicului şi partea S.- 
E., este bogată în fineţe. 

Arco întindere de 13300 hect., 

cu o populație de 13591 sufle- 

te; 26 biserici, deservite de 28 

preoți şi 28 eclesiarhi; 8 şcoale. 

Este unită cu pl. Funduri, avînd 
reședința în tirgușorul Negrești. 

Stemnicul, zîrtă, jud. Vasluiii, 
pl. Stemnicul. Izvorește din pă- 

durea statului, Rafaila, de la 

locul numit Fintîna-Onicului, cur- 

ge spre S. prin com. Oșești, 
trece pe lingă satele: Cozmeşti, 

Bălești, Delești, Chetrești și Băl- 

teni și apoi se varsă în riul 
Birladul, prin doi craci, unul mai 

în sus desatul Brodocul, și altul 

lingă orașul Vasluiii, 

Sterea saii Dănciuleşti, cătaa, în 

jud. Vlaşca, pl. Neajlovul, situat 
pe domeniul Clejani. Locuitori 

împroprietăriți după legea ru- 

rală sunt în număr de 47, pe 
143 hect, 

Are o biserică, deservită de 

preotul din com. Babele. 

Sterianul-de-]Jos, sas, făcînd par- 

te din com. rur. Butimanul-Lu- 

ccanca, pl. Znagovul, jud. Ilfov. 

Se întinde pe o suprafață de 

237 hect., cu o populaţie de 
104 locuitori. 

Numărul vitelor mari e de 
92 şi al celor mici, de 60. 

S'a înființat la 1853, și este 
așezat pe loc şes,   
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Sterianul-de-Mijloc, sa, făcind 

parte din com. rur. Butimanul- 

Luceanca, pl. Znagovul, jud. 

Ilfov. 

Se întinde pe o suprafaţă de 

241 hect., cu o populaţie de 88 

locuitori. 

Numărul vitelor mari e de 
5o şi al celor mici, de 82, 

Sterianul-de-Sus, sat, făcînd par- 
te din com. rur, Butimanul-Lu- 

ceanca, pl. Znagovul, jud. Ilfov, 

situat la V. de căt. Butimanul, 
Se întinde pe o suprafață de 

662 hect., cu o populaţie de 204 
locuitori, 

Numărul vitelor mari e de 

177 şi al celor. mici, de 229. 

S'a înființat cam pe la 1860, 

şi este udat de la V. spre E. 

de apa Coadele-Znagovului. 

In raionul cătunului este pă- 
durea Deșloaica. 

Sterminoasa-Vlădişorul, zădu- 
re, jud. Muşcel, supusă regimului 

silvic, proprietate a moșnenilor 

Proculeşti și pendinte de com, 
Berevoești-Pămînteni. Are o în- 

tindere de 600 hect., populate 

mai cu seamă cu fag, iar pe vir- 
ful coastelor cu stejar. 

Sterpoaia, căfua, al com. Bibeşti, 

pl. Gilortul, -jud. Gorj, situat 

pe valea Sterpoaia. 

Are o suprafaţă de 4875 hect., 

cu o populație de 170 familii, 
saii 736 suflete; o biserică, de- 

servită de 1 preot și 2 cîntă- 

reţi. ” 

Locuitorii posedă: 50 pluguri, 

73 care cu boi, 1 căruţă cu cai; 

40 stupi; 265 vite mari cornute, 

125 oi, 49 capre, 57 rimători şi 

17 cai. 

Piriul Sterpoaia curge de la 

N. spre S.-E. prin mijlocul că- 
tunului; are apă numai în tim- 
puri ploioase, 

Comunicaţia în cătun se face   

STICLĂRIA 

prin şoseaua comunală care vine 
de la S.-E., din com. Aninoasa; 

printr'un drum de care, care-l 

leagă cu Piscurile și Costești- 

Daia, şi printr'o potecă de pi- 

cior care-l leagă cu Răşina. In 

aceste din urmă două direcţii 

terenul este cu totul accidentat. 

Sterpul, rii, jud. Ilfov, își ia naș- 

tere din riul Păltinașul, udă 

moșiile: Frasinul, Băneasa, Jar- 

caleți, Pietrele, Pueni și Prun- 

dul, și se varsă în iezerul Greaca; 

are o direcţiune de la V.,spre 

E. şi o lungime de 15 kil. 

Steţicani, vechie numire a sa- 

ului Teţcani, din jud. Roman, 

pl. Moldova. (Vezi Teţcani, sat). 

Acest sat exista sub numele 

de 'Tețcani în sec. al XVII-lea. 

Stevia, maule, în jud. Buzău, 

com. Chiojdul- din - Bisca. Arc 
1286 m. înălțime. Plaiurile sale 

se unesc cu muntele Montceorul. 

E acoperit de izlaz şi pădure. 

Stevia (Muntele-) și Muntele- 
Fruntea -lui - Vrasei, oșz 
ale statului, pendinte de mă- 

năstirea  Znagovul, jud, Pra- 
hova. 

Sticlăria, sa/, cu 382 locuitori, 

jud. Argeş, pl. Fopologul, fă- 

cînd parte din com. rur. Fede- 
leșoiul. 

Sticlăria, sa/, în partea de S.-V. 

a com. Cepleniţa, pl. Bahluiul, 
jud. Iași, situat între dealuri. 

Are o populaţie de 25 locui- 
tori. 

Sticlăria, saţ, în partea de S$.- 

V. a com. Bădeni, pl. Bahluiul, 

jud. Iași, situat pe costişa dea- 

lului Sticlăria, pe o suprafață 

de 344 hect., cu o populaţie 

de Si familii, sau 440 suflete.
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' Are o biserică de lemn, cu 1 

cîntăreț şi 1 eclesiarh. 

E înconjurat de toate părţile 
cu păduri, și formează un trup 

cu satul Sticlăria din com. Ce- 

“plenița. 

Stieţeşti, saț, în jud. Tutova, pl. 

Corodul, com. Adam, la V. de 

satul Adam. 

Stigniţa, com. rur., în jud. Me- 

hedinți, pl. Blahniţa, pe valea 
„ Drîncei, în partea stingă, la 35 

kil. de orașul Turnul-Severin. 

Se mărginește la E. cu com. 

Podul-Grosului; la S., cu com, 

Iablaniţa ; la V., cu com. Po- 

roina-Mare; iar la N., cu co- 

munele Plopi, Adunaţi-Teiului 

și Izvorălul. 

Are o populație de 1200 lo- 

cuitori; o biserică, deservită de 

I preot și 2 cintăreți; o școală, 

Locuitorii posedă: 36 plu- 
guri, 77 care cu boi, 17 căruţe 

cu cai; 46 cai, 700 vite mari 

cornute, 400 rimători și 780 oi, 

Prin comună trece şoseaua 

Severin - Hinova -Stignița-Podul- 

Grosului. 

Budgetul com. e la venituri 
de 1329 lei, iar la cheltueli, de 

885 lei. 

Deal mai principal în comună 

este dealul sai culmea Stig- 
niței, în partea de N. Intre dru- 

muri este de remarcat drumul 

numit'al Băii. 

Este legată cu comunele ve- 

cine prin șosele comunale. 

Stipanului (Valea-), zizi% în 
jud. “Tulcea, pl. Isaccea, pe te- 

ritoriul com. rur. Balabancea, 

şi anume pe acela al cătunului 

săii Giaferca-Rusă ; izvorește din 

„poalele de V, ale dealului Bo- 
clogea; se îndreaptă spre S,, 

avind o direcțiune generală de 

la NE. spre S.-V., brăzdează 

partea de S. a plăşei și pe cea   
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de. E. a comunei; "curge pe la 
poalele de N. ale dealului Bo- 

„clogea, numai prin păduri, şi 

după un curs de 3il2 kil., se 

varsă în piriul Taiţa, pe partea 
dreaptă, la 1 kil. mai jos de 

satul Giaferca; la gura sa se 

revarsă une-ori şi formează mlăș- 

tini; taie drumul comunal Bala- 

bancea-Giaferca-Rusă. 

Stipevoc, &raţ al Dunărei, în jud. 

Tulcea şi Basarabia, față cu că- 

tunul Periprava (al com, Sfiş- 
tofca). Are o lungime de 9 kil, 

o lărgime de 700 m. şi o adin- 
cime de 15 m., este destul de 

adînc pentru vapoare, dar mai 

în sus basfondurile se ridică şi 

împiedecă  navigațiunea. Este 
un braț secundar al marelui 

braț Chilia. 

Stipocul, panct Zrigonometric, în 

jud. Tulcea, în partea de V. a 
pl. Sulina şi cea de S. a com. 
urb. Chilia-Vechie, în mijlocul 

grindului Stipocul. Se ridică pănă 

la o înălțime de 44 m., do- 

minînd gîrla Iacob-Suhat şi dru- 

mul comunal Pardina-Chilia-Ve- 

chie. 

Stipocul, grind, în jud. Tulcea, pl. 

Tulcea şi Sulina; pleacă de pe 

malul drept al braţului Chilia; 
se întinde spre E. pe lingă gârla 
Iacob-Suhat, dă de girla Pardina, 

pe care o urmează pănă aproape 

de orașul Chilia-Vechie, pe o 
lungime de 38 kil şi o întin- 

dere de 1400 hect; pe el merge 

un drum comunal Pardina-Chi- 

lia-Vechie; este productiv; are 

15 cișle (tirle) de vite, 

Stilpeni, com. zar., în jud. Muş- 
cel, pl. Rîurile, la 26 kil. spre 
S. de Cimpulung, situată pe am- 

bele maluri ale rîului Tirgul, 

Se compune din 4 căt, : Stil. 

peni, Surdeni, Opreşti şi Cotori-   
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Țigănia, cu o populaţie de 985 

locuitori, din cari 149 împro- 

prietăriţi. 

Se mărginește la N. cu com. 
Rădeşti; la S., cu com. Live- 

zeni ; la E., cu com. Vultureşti 
şi Birzeşti şi la V., cu com. Bă- 

lileşti, 

Are o biserică, deservită de 

2 pregţi şi 2 dascăli; o școală 

mixtă, înființată la 1836. | 

Locuitorii posedă: 530 boi 

şi vacă, 90 0, 207 porci, 47 

capre şi 15 cai. 
Budgetul com..e la venituri 

de 3476 lei şi la cheltueli, de 
1888 lei. 

Riîul Tirgul udă com. în tot 
lungul și în el se varsă Valea- 

Tingelei şi Valea-lui-Enache, pe 

malul drept, și Valea-Ogrezelei 

pe partea stingă. Pe acest riii 

sunt 3 mori şi 2 herăstrae. 
La V. com. este dealul Va- 

lea-Popei, ce merge în direcţiu- 

nea de la N. spre S,., în lun- 

gimea com; şi la E., Dealul-Mă- 

năstirei, despărțit de dealul Va- 

lea-Popei prin riul Tirgul. Aceste 
dealuri sunt acoperite cu păduri, 

și pe coaste cu livezi de pruni. 
Prin com. trece linia ferată 

Goleşti-Cîmpulung și şoseaua na- 

țională Piteşti-Cimpulung, care 

merg paralel, de la S. la N. Pe 
linia ferată e un pod de fer şi 

pe şoseaua națională un pod de 
lemn peste Valea-Ogrezelei. 

Comunicaţia în com. se face 
prin şoseaua com. ce vine de la 
N, din căt. Opreşti, merge în 

lungul com. prin căt. Surdeni, 

pănă în căt. Stilpeni, şi aci se 

uneşte la punctul numit Ancuţa 

N. Andrei, cu şoseaua vecinală 

ce vine de la V. din căt. Ro- 

mîneşti, com. Bălilești şi unin- 

du se trece Riul-Tirgului şi linia 
ferată Goleşti-Cimpulung şi dă 
în şoseaua naţională. 

Silpeni, saz, făcind parte din com,
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rur. cu acelaşi nume, jud. Muş- 

cel. Aci este reședința subpre- 

fecturei pl, Riurile-Argeșelul, 

Pe la E. satului trece calca 

ferată Goleşti și şoseaua Piteşti- 

Cimpulung-Frontieră. 

Are o populaţie de 216 lo- 

cuitori ; o biserică, clădită de 

Toniţă Stilpeanu, la 1833. 

Aci este un han mare, care, 

înainte de punerea în circulaţie 

a căiei ferate, servea ca staţie 

călătorilor şi birjarilor. 

In partea de V. a satului, spre 
com. Bălileşti, este dealul numit 

Valca-Popei, iar la S$. spre com. 

Băjeşti este lunca satului. 

Stilpeni, sfazie de dr-d-f., jud. 

Mușcel, pl. hRiurile - Argeșelul, 

com. Stilpeni, pe linia Goleşti- 
Cimpulung, pusă în circulaţie la 

I lulic 1887, Se află între sta- 

iile Clucereasa (5,1 kil.) şi Mi- 

“hăeşti (6,8kil.). Inălţimea d'asupra 

nivelului Mărci de 355,78. Ve- 

nitul acestei staţii pe anul 1896 

a fost de 106441 lei, 45 bani. 

Stilpişul-Păcurarul, pădure, su- 

"pusă, regimului silvic, jud. Muş- 
cel, plaiul Nucșoara, com. Pictro- 

şani, în întindere de 600 hect.,, 

cu un masiv des, avind ca c- 

sență fag, stejar şi mesteacăn. 

Stilpul, com. rar., în jud. Buzăii, 
pl. Sărăţi, la 13,350 kil. de ora- 

şul Buzăi. . 

E formată din căt.: Stilpul şi 
Balta-Plopului. 

Are o suprafaţă de 6870 hect., 

cu o populaţie de 1720 locuitori; 

o şcoală; 2 biserici, deservite 

de 2 preoţi, 1 cintăreţ și 1 pa- 
racliser; 8 circiumi. 

Vite: 690 boi, 450 vaci, 192 

viței, 28 bivoli, 142 cai, 120 

iepe, 25 mînji, 5540 oi, 10 asini 

şi 165 porci. 

Com. e vechie, şi a fost pro- 

prietatea  Ghiculeştilor (Alecu   
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Ghica, Căciulă-mare), de la care 

a trecut la familia Filitis și apoi 

s'a instreinat şi de la aceasta. 

Stilpul, căzun de reşedinţă al com. 

Stilpul, jud. Buzăii, cu 1540 lo: 

cuitori. 

Stilpul, căzu, pendinte de com. 
Bălări, jud. Vlașca, pl. Cilniştea, 

proprietatea familiei G. Vernescu. 

Stilpul, moşie, în jud. Buzăii, com. 

Stilpul, despărțită în trei corpuri: 
Stilpul Monteoru, 2900  hect,, 

Stilpul [Hr. Filitis (acum Deme- 

trescu) 1100 hect. și Stilpul E. 

lena Filitis (acum Maria S. Pană) 
1100 hect. 

Stilpul, dea, în jud. Iaşi, pl. Stav- 
nicul, com. Mogoşeşti. 

Stilpul-Roscăi, s///p de piatră, 
în jud, Fălciu, pl. Podoleni, aşe- 

zat în pamint pe locul unde se 

termină Valea-lui-Ştefan - Vodă, 
în valea piriului Moșna. 

Stîna-Vechie, muze, în'jud. Ba- 

căii, pl. Muntelui, com. Podurile, 

lingă Prohogești. La poale are 
fineţe şi imaşe, iar pe coaste şi 

virf, tufe de arini. 

Stînca, com. rur,, jud. laşi, pl. 

Braniştea, în jos de com, Scu- 

leni, situată pe dealul Stincei 
şi şesul Jijiei, pănă în apa Pru- 

tului. E formată din satele : Stîn- 

ca, Cirpiţi, Luceni, Luceni-Bă- 

căloaei, Luceni-Sturzoaci, Icu- 

şeni şi Cotul-lui-lvan, cu o po- 

pulaţie de 348 familii, sai 1667 

suflete. 
Prin mijlocul comunei trece 

riul Jijica, formind mai multe 

cotituri, iar în partea despre V., 

se prelungeşte Dealul - Stincei, 

spre S. pănă în com. Golăeşti. 

Are 4 biserici, cu 3 preoți, 

4 cintăreţi şi 4 eclesiarhi; 2   
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şcoli; o moară de aburi şi 4 

poduri pe apa Jijici. 

Vite : 1807 vite mari cornute, 

2065 oi, 182 cai şi 753 rimă- 

tori. 

Budgetul comunei e de 9553 

lei, 48 bani, la venituri, şi de 

9576 lei, 7o bani, la cheltueli. 

Stînca, saz, jud. Botoşani, lingă 

dealul Stinca, pe ţărmul drept 

al Prutului, în partea de N. a 

com. Satul-Ștefăneşti, pe moșia 

Ştefăneşti. 

Are o suprafață de 460 hect., 

cu o populaţie de 152 familir, 
saii 675 suflete; 1 biserică de 

lemn, deservită der preot şi 2 

cintăreți; 1 şcoală mixtă. 

L.ocuitorii posedă: 216 boi şi 

vaci, 62 cai, 880 oi, 160 porci; 

160 stupi cu albine. 

Stinca, sa, în jud. Iaşi, pl. Bra- 
niștea, com. Stinca, situat pe 

dealul cu acelaşi nume, Are o 

populaţie de 51 familii. saii 238 
suflete. 

“Vite: 243 vite mari cornute, 
183 oi, 23 cai şi 17 rimători. 

Aici este castelul proprieta- 

rului Roziovanu, zidire fru- 

moasă, în curtea căreia se află 

o biserică, deservită de 1 preot, 
1 cîntăreţ şi 1 cclesiarh. 

Poziţiunea înaltă a. dealului, 

acoperit cu pădure, dă un as- 

pect frumos atit satului cît şi 

castelului, care se văd de la o 

distanță foarte mare. 

Stinca, deaf, in partea despre V. 
a, satului Cucuteni, pl. Stavnicul, 

jud. Iaşi. Se intinde de la S. la 

N. Este o continuare a dealului 

Coran din com. Voineşti, şi se 

termină la satul Cogeasca-Vechic, 

de care se desparte prin un iaz. 

Pe inclinarea de E,, e situat sa- 

tul Scoposeni, iar pe cea de E. 

satele: Bogdănești, Dirjeni şi 

parte din Cucuteni.
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Stinca, zîriă, ce izvoreşte din pă- 
durea Stinca, jud. Iaşi, pl. Turia, 
com. Cărniceni, curge spre S$,, 

formind iazul Patron şi lazul-de- 

la-Brazdă. 

Stînca, Zea?, jud. Botoșani, care 

se termină lingă Prut: şi satul 

Stinca din com. Satul-Ștefăneşti. 
Este o ultimă ramificare a dea- 

lurilor. ce se întind între Prut 
şi Başeii. In partea de £. a 

dealului, lingă Prut, se văd eşite 

nişte stînci de piatră calcară. In 
aceste stînci, şi anume în partea 

despre Prut, unde aii forma unui 

perete înalt și prăpăstios, se află 

o peşteră numită «Casa Doam- 

nei>, despre care legenda spune 

că ar fi fost locuită de Doamna 
lui Ștefan-cel-Mare și mai tirziii 

de un pusnic. 

Stinca-cu-Zvorăştea, safe. Vezi 

Zvorăştea-cu-Stinca, sate, judeţul 

Dorohoiii, pl. Berhometele, com. 

Zvorăştea. 

Stînca -lui- Negri, szîncă, jud. 

Bacăă, pl. Trotuşul, com. Tir- 

gul-Ocna, la capătul Trotușului, 

pe dreapta. 

Stînca-lui-Ureche. Vezi Liveni- 
Mitropoliei, saz, jud. Dorohoiii, 

pl. Bașeul, com. Manoleasa. - 

Stînca-Mare, dea/, în jud. Tul- 

cea, pl. Isaccea, pe teritoriul 

com. rur. Somova; se desface 

din dealul Comori, se întinde 

spre E., într'o direcţie generală 

de la N.-V, spre S.E., brăz- 

dind partea de N. a plășei şi cea 

de V. a comunei; lusă spre N. 

dealul Stinca-Mică; pe la poalele 

de S. curge piriul Somova şi 

merge drumul judeţean Tulcea- 

Isaccea, iar pe muchie, drumul 

Parcheş Somova; acest. din urmă 

e aşezat la poalele sale de E., iar 

cel-alt la cele de V.; este de   
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natură stincoasă, înalt de 140m. 

şi acoperit cu păduri și pășuni. 

Stînca-Mică, deal, jud. Tulcea, 
în partea: de N. a plășei Isac- 

cea şi cea de V. a com. So- 
mova; se desface din dealul 

Stinca-Mare, se întinde spre E,, 

„în o direcţie generală dela S.- 
V. spre NE. E de natură stîn- 

coasă ; pe la poalele sale de N. e 

drumul comunal Parcheş-Somo- 

va; are 92 m. înălțime ; e aco- 

perit cu verdeață. - 

Stînca-Popricani, dea/, judeţul 
Iași, pl. Copoul, com. Rădiul- 

„Mitropoliei, în partea de E. a 

satului Popricani. Se desface din 
dealul Popricani, din partea de 

S. a satului și continuă spre E., 
terminîndu-se în Valea-Jijiei, în 

„partea de N..E. Intre dealurile 

„ Popricani și Stinca-Popricani, în 

partea de N. spre Podul-Jijiei, 

sc formează valea Popricani, pe 

„care se lasă şi şoseaua judeţeană 
laşi Botoşani. 

Stincăşeni, saz, jud. și pl. Tu: 

tova, com. Corodeşti, spre V. 
de satul Corodeşti, așezat într'o 

_vale strimtă. Se imparte în 2 
părţi: Stincășeni-Boerești şi Stin- 

cășeni-Răzăşi, cu o populaţie de 
643 locuitori. 

Stînei (Valea-), cătun, al com. 
Săruleşti, jud. Buzăii, cu 200 lo- 

cuitori şi 54 case. 

Stînei (Virful-), . pzaaute, în jud. 

Buzăi, com, Bălănești, căt. Co- 

zieni, fost azilul refugiaților din 

1821. 

Stîngăceaua, com. rur. şi sat, în 

jud. Mehedinţi, pl. Motrul-d.:j., 

situată pe Valea-Stingăcelei, care 

are direcţiunea de la V.E,, la 

63 kil. de orașul Turnul-Se- 
verin. |   
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Se mărginește la E. cu com. 
Butoeşti; la N., cu com. Gro- 

zeşti şi Strehaia; la V., cu mo- 

şia statului Strehaia, și spre S. 
cu căt, Stăncești, din com. Stre- 

haia. 

"Satul. formează com. cu Stîn- . 

găceaua-d.-s., căt. Birlogeni şi 

mahalalele Ciuleeşti, Cearîngani, 

Podui-Motrului și Insurăţei. 

Are o populaţie de 1580 lo- 

cuitori; o şcoală şi o biserică, 

deservită de 1 preot și 2 cin- 

tăreți. : 

Locuitori! posedă : 62 pluguri, 

100 care 'cu boi, 14 căruţe cu 

cai; 80 stupi; 800 vite mari 
cornute, 40 cai, 740 oi şi 610 

rimători. 

Prin “comună trece şoseaua 

naţională Virciorova - Bucureşti. 
Are şi o şosea comunală ce 

duce la Grozeșşti. 

Budgetul comunei e la veni- 

„turi de 1470 lei, iar la cheltueli, 

de 774 lei. 

Ape sunt: Piriul-Stingăcelei şi 
Apa-Motrului, care o udă în par- - 

tea de S., iar dealurile sunt: 

dealul Stingăceaua, Grozeşti, a- 

şezat în partea de N., formind 

Culmea-Stingăcelet, şi Dealul-Mo- 
trului, în partea de S. 

Stînişoara, pante, în jud. Su- 

ceava, com. Mălini, peste care 

trece şoseaua Fălticeni-Broşteni- 

Dorna. In virful săi este un 

„canton ce servă de adăpost can- 

toniştilor şi călătorilof (1157 m.). 

Stircea, osfrov, cu pădure de sal- 

cie, judeţul Vlaşca, pe dome- 
niul Giurgiii, în suprafață de 

250 hect.; ţine de ocolui silvic 

Giurgiii. 

Stîrcei (Piriul-), ziriă, jud. Ro- 
man, ce curge prin pl. Siretul- 

d.-s., com. Strunga şi Miclăuşeni. 

Izvoreşte la S. de satul Ilăbă- 

şeşti, curge de la N.-E. la S.-V.
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și formează în cursul săii două 

iazuri, trece pe la V. de satul 

Miclăuşeni și aproape de vărsa. 

rea sa primeşte pe stinga piriul 

Miclăușeni, apoi se varsă în riul 

Siretul, de-a stinga. Pe malul 
drept al acestui piriii merge şo- 

seaua Roman.-laşi. 

Stîrci-de-Jos, sa, jud. Argeş, 
pl. Cotmeana, făcînd parte din 
com, rur. Băseni-Stirci. Are îm- 

preună cu satul Stirci-d.-s. 243 

locuitori. 

Stîrci-de-Sus, saz, jud. Argeş, 

pl. Cotmeana, pendinte de com. 

rur, Băseni-Stirci. Are împreună 
cu satul Stirci-d.-j., o populaţie 

de 243 suflete, şi o biserică cu 

hramul Cuvioasa Paraschiva, de- 

servită de un preot, un cîntăreţ 

şi un paracliser. 

Stirpul, saz, în jud. Roman, pl. 

Moldova, com. Carol I, spre N. 

de satul Carol I şi alăturea cu 

el, pe malul drept al riului Si- 

ret. Are o populaţie de 267 lo- 

cuitori şi o biserică de zid. 

Stoborăşti, com. rur., în judeţul 

Teleorman, pl. Teleormanului, 

situată pe partea stîngă a riului 

Vedea, pe un dea! numit Sa- 

dina, la 33 kil. de Roşiori şi 
la 74 kil. de reședința județului. 

E formată din cătunele Sto- 

borăști şi Barza, cu reşedinţa 
în Stoborăşti, 

Despre N.-V. curge piriul 

Barza, care se varsă în Vedea, 

străbătind prin pădurea statului 

Barza-Stoborăşti. 

Se îinvecineşte cu Tufeni la 

N., cu Ghimpeţeni la S., cu Te. 

cuciul şi Doagele la £., iar la 

V. cu riul Vedea. | 

Are o suprafață de 1400 hect., 

cu o populaţie de 684 suflete; 
o şcoală şi o biserică, în Sto- 

borășşti, cu 1 preot și 1 eclesiarh.   
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Locuitori împroprietăriți după 

legea rurală sunt: 102 din Sto- 

borăşti și 30 din căt. Barza, pe 

o întindere de 360 hect. 

Locuitorii posedă: 445 vite 

mari cornute, 132 cai, $ mă- 

gari, 2042 oi, 38 capre şi 193 

porci. 

Budgetul comunei e la veni- 

turi de 4733 lei 33 bani şi la 

cheltueli, de 4174 lei 94 bani. 

Se leagă cu com. Tecuciii- 

Calenderu prin o șosea vecinală 

de 8 kil.; cu com. Șerbănești- 

d.-s., din jud, Olt, prin căt natu- 

rale ; cu com. Tufeni și Ghim- 

peţeni, tot prin şosele vecinale. 

Cu com. Crimpoaia saii Ghioca 

din jud. Oltul se leagă printr'un 

pod peste riul Vedea, 

Stoeneşti, cor. rur., jud. Vlaşca, 

pl. Călniştea, compusă din că- 

tunele: Stoeneşti-Moşteni, Stoe- 

“neşti-d.-s. şi Stoeneşti-d.-j., si: 
tuată pe coasta dreaptă a apei 

Călniştea, între Uzunul şi Tan- 

girul, la 27 kil. de Giurgiu, 36 

kil. de București, şi la 11 kil. 

de Ghimpați, reședința plăşei. 
Are 2 biserici, cu 2 preoţi 

şi 3 cîntăreţi; o şcoală mixtă; 

S cîrciumi; o moară cu aburi. 

Locuitorii sunt parte moşteni, 

Ei posedă: 385 boi şi vaci, 25 

bivoli, 79 cai,':1698 oi şi capre 

şi 342 rimători. 

Stoeneşti, com. rur., pl. Ocolul, 

jud. Romanați, formată din sa- 

tul cu acelaşi nume, situată la 

gura Tesluiului, lingă Olt, peste 

care se află un pod pe cablu, 

la 11 kil, spre E. de Caracal, 

Are o populație de 968 lo- 

cuitori; o şcoală mixtă; 2 bise- 

rici: S-ţii Voivozi (1830) şi SI. 

Nicolae (1831), cu 2 preoți și 

4 cîntăreţi; un herăstrăii cu a: 
bur; 4 circiumi, 

In coprinsul comunei se află 

ruine antice și prin centrul sa-   

STOENEȘTI 

tului trece drumul așternut cu 

piatră măruntă, ce merge de la 

Izlaz spre Romula, numit Dru- 

mul-lui- Traian. 

Stoeneşti, co. rur., jud. Vilcea, 

pl. Ocolul, formată din 4 ma- 
halale: Mogoşeşti, Prislopul, Va- 

lea-Siliștei şi Mărăcini-Mari. 

Se mărginește la E. cu com. 

Smeurătul, la N. cu com. Do- 

briceni, la S. cu Buneşti şi la 

V. cu Petrari-d.-j. 

E situată pe riul Cacova şi 

Dobriceni, la 19 kil. de capi- 

tala judeţului și la 12 kil. de 

a plășei. 

Are o populație de 717 lo- 
cuitori;.2 biserici, -una în Va: 

lea-Siliştei, reclădită la anul 1860, 

și cea-t'altă în Prislopul la anul 

1891; o şcoală, înființată la 1859; 

6 mori. 

Locuitorii sunt moșneni şi sc 

ocupă cu transportul sărei prin 

judeţele vecine și facerea de 

spete, Fi posedă: 200 cai, 70 

boi, 100 vaci şi 30 oi. 

Soşeaua dupe apa Govorei le 
înlesnește comunicaţia. 

Stoeneşti, saz, făcînd parte din 
com. rur. Stoeneşti-Palanga, pl. 

Sabar, jud. Ilfov, situat la V. 

ce Bucureşti, pe ambele maluri 

ale riului Răstoaca. De la N.- 

V. satului, riul se desparte în 

2 braţe, care se impreună spre 

S.-E. Pe la S. trece șoseaua ju- 

deţeană' Bucureşti-Piteşti. 

Se intinde pe o suprafață de 
810 hect., cu o populaţie de 427 
locuitori. ui / 

Are o biserică, cu hramul Sf. 

Nicolae, deservită de un preot 

şi 1 cintăreț; o şcoală mixtă. 
Comerciul se face de 1 cir- 

ciumar şi 2 hangii. 

Numărul vitelor mari e de 

306 şi al celor mici, de 419. 

Stoeneşti, saz, făcind parte din



STOENEȘTI 473 STOEŞEȘTI 
  

com. rur, Bădeni-Pămînteni, pla- 
iul Dimboviţa, jud. Muscel, 

Are o populație de 554 lo- 

cuitori; o şcoală și o biserică, 
- deservită de 1 preot şi 1 dascăl. 

D'asupra satului este Colţul- 

Albinei, munte de piatră calca. 
roasă, bună pentru fabricarea 

varului, şi tot aci este izvorul 

„ Glodul, cu apă minerală. 
"Prin mijlocul satului trece Va- 

„lea-Stoeneştilor, care se varsă în 

riul Dimboviţa. 

Stoeneşti, /47/e, pendinte de com. 

Stăncuţa, pl. Balta, jud, Brăila, 

situate pe malul verigei : Stoe- 

neşti. Se învecinesc la S. cu 
Chiciul statului Cistia. 

Stoeneşti, /ocuzufă solată,. în- 
semnată in Istoria Ţărei, în faţa 

căt. Stoeneşti, com. Bădeni, pla- 

iul Dimboviţa,. jud. Muscel. 
«La 1595, August, Mihaiii-Vi- 

teazul, în urma resbelului de 

„la Calugăreni, văzind:pe de o 

parte micul număr al oastei sale 

şi oboseala de care era coprinsă, 

„iar pe de alta că armata 'Mol- 

doveană trebuea să se întoarcă 
în ţară, din causă că Moldova era 

ameninţată de invasia Polonilor 

şi Tătarilor, găsi cu cale să se 

tragă la munţi, unde să aştepte 

şi sosirea lui .Batori cu oștile 
sale. 

“Mihaiii luă drumul în sus pe 

apa Dimboviţei, trecu pe la ce- 
tatea lui Neagoe-Vodă (Muscel) 

unde odihneşte cît-vă timp, apoi 

ajunge la cătunul Stoeneşti, unde 

găsind o poziţie bine garantată 

'şi aşeză lagărul aşteptind aju- 
tor de la Batori. Sinan Paşa se 

ia după Mihai și 'şi așează ta- 

băra în. faţa lagărului lui Mi- 
haiii, pe o înălţime pe unde amin. 

două taberile se puteaii vedea. 

Peste puţin soseşte în lagărul 

de la Stoeneşti ajutor de la Si- 

"gismund Batori. Oastea iui Mi. 

65536, Sfarele Dicivnar Geografic. Vol. |. 

  

haiii unită cu a lui Batori forma 

o armie respectabilă. 

Sinan, descurajat de înfrîn- 

gerea de la Călugăreni, și văziad 

că oastea creştină a sporit în 

mod atit de considerabil, “şi 

ridică tabăra din faţa dușmanu- 

lui şi se așeză lingă Lirgovişte». 

(Nic. Bălcescu). . 

Stoeneşti, zor, cu ape cloru- 

rate, sodice, iodurate şi bromu- 

rate, jud. Muscel, com. rur. Bă- 

deni-Păminteni. 

Stoeneşti, crzie, jud. Ilfov, pl. 
Znagov, con. Corbeanca, care se 

întinde pe lingă coasta dealului 

Pociovaliştea. 

Stoeneşti-de-]os,căzun, jud. V laş- 

ca, pl. Călniştea, pendinte de co- 

muna Stoenești, situată pe coasta 

dreaptă a Călniştei, între Stoe- 

neşti-Moșteni - şi Stoeneşti-d.-s, 

In 1864 s'aii împroprietărit aci 

70 locuitori, foști clăcași, luînd 

210 hect. Are o biserică, cu 1 

preot şi 2 cintăreţi; 2 cîrciumi. 

Stoeneşti-de-Sus, căzu, judeţul 

Vlaşca, pl. Călniştei,. pendinte 
de com. Stoeneşti, situat pe 

coasta dreaptă a Câlniștei, la 

extremitatea V. a com., lingă 
Tangirul. 

La 1864, s'aii împroprietărit 

aci 40 locuitori, foști clăcași, 
luînd o suprafață de 120 hect, 

Are o biserică, cu hramul Cu. 

vioasa Paraschiva, cu 1 preot 

și 1 cîntăreţ; o şcoală; 3 cir- 

ciumi. 

Stoeneşti-Moşteni, cătun, jud. 

Vlașca, pendinte de com. Stoe- 

nești, situat pe malul drept al 

* Călniştei, alături cu trupul Iaşi 

din Strimba-d.-j. 

Stoeneşti-Palanga, com. ru, 

jud. Ilfov, pl. Sabarul, situată   

la 30 kil. spre V. de Bucureşti, 
pe ambele maluri ale riului Răs- 

toaca. Stă în legătură cu Flo: 

rești-d..s. prin o șosea vecinală. 

Este formată din satele: Dru- 
găneşti, Deleni, Gogora, Icoana, 
Palanga, Pălănguţa și Stoeneşti, 

cu o populație de 2419 locui- 
tori, 

Se întinde pe o suprafață de 

2049 hect. 
Are 5 biserici (la Drugăneşti, 

Deleni, Icoana, Palanga și Stoe- 
neşti); 1 școală mixtă. 

Comerciul se face de 8 cir- 

ciumari şi 4 hangii. 
Locuitorii posedă: 199 plu- 

“guri: 163 cu boi, '35 cu cai; 

393 care şi căruţe: 263 cu boi, 

132 cu cai; 2 mașini de treerat; 

359 cai şi iepe, 21 armăsari, 
672 boi, 728 vaci şi viței, 64 

tauri, 4 bivoli, 374 porci și 

1616 oi. 

Stoenoaia, sa, făcînd parte din 
com. rur. Creaţa-Leșile, plasa 

Mostiştea, jud. Ilfov. Se întinde 

pe o suprafaţă de 1046 hect,, 
cu o populaţie de 255 locuitori. 

Are o biserică, cu hramul 

Adormirea, deservită de 1 preot 

şi 1 cîntăreț; 1 maşină de tree- 

rat cu aburi, 

Comerciul se face de 2 ciîr- 
ciumari, : 

Numărul vitelor mari e de 

260 şi al celor mici, de 354. 
S'a înfiinţat pe la anul 1800, 

de un fost proprietar, Buzescu. 

Stoeşeşti, com. rur., în partea 
de S.-V. apl. Mijlocul, jud. Făl- 
ciii, aşezată între com. Tifa- 
Dodeşti şi Tămăşăni, la E.; Vil- 

totești la N. şi judeţul Tutova 

la $. 

Este formată din satul :cu 

același nume, aşezat între dea- 

* urile: Podeiul şi Hincul, în ho- 

tar cu jud. “Tutova. 
Are o suprafaţă de 1430 hect. 

60



STOGUL 

cu o populaţie de 200 familii, 

saii 700 suflete; o şcoală, înfiin- 

tată la 1881; o biserică, făcută 

la 1802, cu 1 preot și 1 dascăl; 

o moară cu aburi. 

Prin sat trece piriul Stoeşeşti, 

iar prin prejur sunt vii și livezi. 

Stogul, ante, la hotarul jud. 

„Putna cu Transilvania, de unde 

izvorește Oituzul. 

Stoicani, saz, în jud. Covurluiii, 

com. loltești, pl. Prutul, în par- 

tea S$..V. a comunei, lingă Prut. 

Are 419 suflete și o biserică. 

Stoicăneşti, com. rur., jud. Olt, 
pl. Siul-d.-j., situată pe piriul 

Călmăţuiul, ramura cea de V,, 

numit şi Sodolul, la 37 kil. de 

capitala jud. și cam la 10 .kil. 
de reşedinţa plăşei. 

Se mărginește la N. cu șesul 

numit Cimpia-Boianului și com. 
Alimăneşti, la E. cu com. Vă- 

leni, la S. cu com. Crăciunei d..s., 

şi la V. cu com. Drăgănești. 

E străbătută de la N. la S$. 
de piriul Călmăţuiul, care izvo- 

reşte din cîmpia Boianului, 

„Ave o populaţiune de 1998 
locuitori; o şcoală; 2 biserici; 

una vechie, 

1825, 

ţiune : 

închisă, clădită la 

cu următoarea inscrip- 

«Această sfintă şi l)umnezeiască bi 

"serică, ce prăznuește hramul sfinţilor Lin- 

părați Constantin şi Elena şi al sf. Ar- 

hidiacon Ştefan, s'a ridicat din temelie 

şi s'a zugrăvit, după cum se vede, cu 

„toată cheltuiala D-lut Coastantin Şetrarul 

şi soţia sa Anghelina şi a altor locuitori, 

în zilele Domnului nostru lon Alexandru 

Suţu Voevod şi a iubitorului de Dum- 

nezeii părintele nostru losif>. 

Şi a doua, londată la anul 

1888—s89, şi avind de ctitori 
pe D na Elena şi D. Constantin 

Fintineanu, cu ajutorul tutulor 
locuitorilor. 

L.ocuitorii, în număr de 219,   
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S'aii împroprietărit la 1864 cu 

925 hect. din proprietatea D-nei 

intineanu. Ei aiă 221 cai, 109 

iepe, 397 boi, 156 vaci, 116 

capre, 3103 oi, 367 porci. 

Teritoriul comunei se întin.le 

pe o suprafață de 3175 hect. 

Comerciul se exercită în com. 
de 3 circiumari. 

Veniturile şi cheltuelile com. 

se ridică la 5317,40 lei. 

Se leagă la S$.-V. printr'o şo- 

sea comunală cu com. Drăgă- 

nești şi la NE. cu comuna 
Văleni, 

Stoicăneşti, saz, jui. Argeș, pl. 
D309? 

Oltul, pendinte de com. rur. 
Olanul. 

Are o populaţie de 130 fa- 

miliă și o biserică vechie, cu hra. 

mul Adormirea, deservită de 2 

preaţi, 1 cîntăreţ şi 1 paracliser. 

Stoiceni, sa, jud. Argeș, pl. Ol- 
tului, pendinte de com, rur. Stoi- 
ceni-Pleşoiul. 

Are o biserică, cu hramul Sf. 

Dumitru, cu 1 preot, 1 cîntăreţ 

şi 1 paracliser. 

Stoiceni, zmoșze, jud. Argeș, pl. 

Oltul, proprietatea statului, fostă 
pendinte de mănăstirea Horezul 

din Vilcea. 

Are o întindere de 3293 po. 
goane. 

Pe apa Topolopului sunt 2 

morl şi 4 pive. 

Stoiceni - Pieşoiul, com. zur., 
jud. Argeș, pl. Oltului, la 26 

kil. de com. tur. Figveni, reşe- 

dința subprefecturei, şi la 28 

kil. de Pitești. Se compune din 

15 sate: Băneşti, Bunești, Dosul: 
Riului, Galtofani, Lambeşti, Ple- 

şoiul, Predeșşti, Tipeşti, Stoiceni, 

Şerbănești, 'Trăistari, Orășeni, 

Trucmei, Valea-Viei şi Voicu: 

„lești,: cu o populaţie de 1633 
suflete.   

STOINA 

Este udată de riul Topologul. 
Are 2 biserici, una în Ple- 

șoiul și cea-l'altă în Stoiceni; 

o şcoală. 

Vite: 1680 boi și vaci, 45 

cai: 7 bivoli, 550 oi, 30 capre 

şi G00 rimători, 

Stoiceşti, sa/, făcind parte din 

com, rur, Frăţila, pl. Olteţul-d..j., 

jud. Vilcea. Are o populaţie de 

629 locuitori şi o şcoală. 

E brăzdat de dealurile Stoiceșşti, 

Furcătura şi Piscul-Lung, şi udat atv 

de văile: Richita şi Mătuşei, 

Stoileşti, con. rur., jud. Argeş, 

pl. Oltului, la 36 kil. de com. 

rur. Tigveni, reşedinţa subpre- 

tecturei, şi la 24 kil. de Piteşti. 

Se compune din 8 sate: Bălo- 
iul, Bologai, Bolomireasca, Cuca, 

Geamăna, Mieleşti, Stoileşti şi 

Văcăria, cu o populaţie de 1626 

suflete, 

Are 8 biserici şi o şcoală. 
Vite: 683 boi şi vaci, 37 cai, 

626 oi, 33 capre, 497 rimători, 

Stoileşti, saz, cu 413 locuitori, 

jud.' Argeş, pl. Oltul, făcînd 

parte din com. rur. cu acelaşi 

nume, | 

Are o biserică, cu hramul 

Buna Vestire, cu 1 preot şi 1 

cintăreţ. 

Stoina, com. rur., jud. Dolj, pl. 

Ocolul, la 43. kil, de Craiova şi 
la 1q'kil. de reşedinţa pl., co- 
muna Melinești. 

E situată pe malul drept al 

riului Amaradia, de-alungul şo- 

selei judeţene Craiova-Căpreni, 

din pl. Amaradia, 
Se invecineşte la E. cu com. 

Slăvuța; la V., cu com. Poiana; 

la N., cu com. Căpreni, şi la S. 

cu com. Alierea-Birnici, 

Terenul comunei este acci- 

dentat de prelungirile dealului 

Icleanul.



STOINA 

' Este udată de riul Amaradia, 

ce curge pe limita de E., cu 
direcţiunea N.-S. şi care primeş- 

te pe teritoriul comunei piriiaşe 

intermitente, carese formează din 

“ploi şi din topirea zăpezet. 

Se compune din 8 cătune: 

- Ciorari, care este cătunul de re- 

şedinţă, Olăreasa, Plopul, Run- 

cul, Slăvuţa, Stoina, Urda și 

Valea-lui-Stan. 

- Are o suprafață de 670 hect. 
cu o populaţie de 1852 locuitori ; 

o şcoală mixtă; două biserici, 

una în cătunul Stoina, iar cea: 

altă în căt. Slăvuţa, făcute de 

birne de locuitori. Sunt și două 

(E mănăstiri în cătunele Slăvuţa și 

Ciorari, făcute la 1812 de Pitarii 

Ene şi Teodosie. Doi preoţi şi 

4 cîntăreţi oficiază succesiv la 
fic-care biserică. 

Vite: 68 cai, 758 vite cor- 
nute, :1966 oi, 250 porci şi 359 
capre. 

Pădurile Păişani şi Ciorari 

aparţin moşnenilor, Sunt com- 
puse din stejar, girniţă, cer, fag, 

ulm, frasin, etc. 

Viile, în întindere de 3ș hect., 
aparţin moșnenilor şi produc vin 
alb. 

Stoina, saţ, jud. Doţj, pl. Ama: 

radia, com. Stoina, așezat pe 

valea cu același nume. Are o 

populaţie de 324 locuitori; o 

şcoală mixtă; o biscrică, fondată 
de locuitori; 2 circiumi. 

Comunicaţia se face prin şo: 
seaua județeană Craiova-Căpreni 

şi prin şosele vecinale. 

Stoiniţa, sa/, făcînd parte din 
com. rur. Stoina, pl. Balta, jud. 

Dolj, situat la 2 kil. spre S-E. 

de Stoina. [2 udat în partea de 

E. de riut Amaradia şi brăzdat 

în partea de S.de dealul Iclea-: 
nul. 

Are o populaţie de 53 familii, 

sai 233 suflete; o biserică de   
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lemn, cu hramul Sf. Grigore De. 

capolitul, deservită de un preot 

şi un cîntăreț. 

Comunicaţia se face prin şo- 

seaua judeţeană Craiova-Căpreni 

şi prin şosele: vecinale. 

Stolniceni, com. rur., jud. Su. 

ceava, numită și Stolniceni-Pră- 

_jescu, situată la S.E. -plăşei 

Șiretul-d..., la 53 kil. de Fălti- 
ceni. : 

Se învecineşte la E. cu com. 

Ruginoasa ; la V., cu com. Miros- 

lăveşti și Păşcani; la S., cu jud. 
Roman și la N., cu com. Păşcani. 

Are forma unui poligon ne- 

regulat înclinat spre E. (albia 
Siretului). 

Se compune din satele Stol. 
niceni-Prăjescului şi Cosmeșşti, cu 

reședința în cel d'intii. 
Are o populaţie de 1852 su- 

fete; 3 biserici, deservite de 2 , » 9 3 

preoți şi 4 cintăreţi -2 şcoale 

mixte. 

Vite: 67 cai, 340 boi, 230 

vaci, 1800 oi şi 100 porci. 

Budgetul com. e la venituri 

de 6252,31 lei şi la cheltueli, de 

579535 lei. 

E udată de riul Siretul cu micii 

afluenţi : Purcileşti, Pietrișul, Pi- 

rîul-din-Bahnă, Girla-Morii, pî- 

riul Fermeziul şi alte vre-o 4 

piriiaşe, 

Suprafaţa teritoriului comunei 
e de 2796 fălci. 

Improprietăriţi în 1864 sunt 

157 fruntaşi, 64 pălmaşi şi 115 

codaşi, stăpinind 851 fălci. 

Stolniceni, sat, in partea de N. 

a com. lepureni, pl. Turia, jud. 
Iaşi, situat pe o costişă, spre V., 

pe stinga riului Jijiea. Arc o su: 

prafaţă de 757 hect,, cu o po- 

pulaţie de 82 familii, sai 337 
suflete. 

Vite: 280 vite mari cornute, 

So2 oi, 59..cai şi 79 rimători. 

Moşiea e proprietatea Statuiui.   

STOLNICENI-PRĂJESCU 

Stolniceni, căfuu, jud. Vilcea, pl. 

Ocolul, com. Ocnele-Mari, la S. 

de Riureni. Lingă Stolniceni se 

află urmele cetăţei romane Ru. 
conium, Aci se văd cărămizi cu 

litera „, late de 21/ decimetri 

şi lungi de 3 decimetri, 

Stolniceni - Costandache, sa, 
pe moșia cu același. nume, jud. 
Suceava, com. Lespezile, aşezat 

pe țărmurile rîpoase ale piriului 
cu acelaşi nume. : 

Vatra satului ocupă 21 fălci, 

cu o populație de 561 suflete. 
Improprietăriţi în 1864 sunt: 

60 fruntaşi şi 52 pălmaşi, stă- 
pinind 344 fălci. 

Are o biserică, cu hramul Sf, 

Arhangheli, deservită de 1 preot 
şi 2 cîntăreţi; o altă biserică 
veche de lemn, în care nu se 

mai oficiază şi despre care se zice 

"că ar fi fost schit de cilugări; 
o şcoala mixtă. | 

In 1803, Stolniceni, a casei 

Postelnicului Grigoraş Herme- 

„ziu, aveaii 51 liuzi, plătind 472 

lei bir anual, la care se adăo- 

geaii <liuzii ot tam 3 cu 24 lei 

bir». (cUricariul», vol. VI, p. 281 
şi 208 şi vol. VII, p. 240) 

Stolniceni- Prăjescu, sat, pe mo- 

şia şi în com. cu același 'nume, - 

jud. Suceava, aşezat pe podișul, 

coastele și poalele dealurilor Tro- 
ian şi Ciupeşti. 

Vatra satului ocupă 23. fălci, 
cu o populaţie de 891 suflete, 

Improprietăriți în 1864 sunt: * 

63 fruntași, 24 pălmași şi 57 

codaşi, stăpînind 334!f fălci. 

Are 2 biserici, una cu hramul 

Sf. Gheorghe, zidită în 1823 de 

Logofătul Ioan Prăjescu și soția * 

sa Sultana, deservită de 1 preot, 

I diacon şi 2 cîntăreţi; cea-l'altă 

„de lemn, în jurul căreia e ci- 

mitirul satului Stolniceni; pe lo- 
"cul desfiinţatului sat Purcileşti; 

o şcoală mixtă, înființată în 1865.



STOLNICI 416 STORNEȘTI 
  

Familia Prăjescu este una din- 

tre cele mat vechi familii bac. 

reşti din Țară, citată de Cante- 

mir in Descrierea Moldovei. 

Vasile-Lupu şi fiul săi Ște- 

făniţă- Vodă, aveaii pe Prăjeşti 

printre fruntașii boeri ai Țărei. 

(«Letop. Țărei»>, tom. I, p. 322 

şi 370). 
Drumurile principale sunt : la 

Păşcani (3 kil.), la Cozmeşti (4 

kil.), la Ciohoreni (10 kil.) și la 

Brăteşti (6 kil.), 

Stolnici, saz, cu 600 locuitori, pe 
apa Cotmeana, jud. Argeș, pl. 

Cotmeana, făcînd parte din com, 

rur. Stolnici-lzbăşeşti.. Are o bi: 

serică vechie, zidită de boerul 

Băliiceanu, proprietarul moșiei 

Stolnici, cu hramul Sf. Nicolae, 
deservită de 1 preot, 1 cîntăreţ 

şi 1 paracliser. Aci se află Ga. 

ra-Stolnici, a căiei ferate Piteşti- 

Slatina. 

Stolnici, sfazie de dr.-d-f., în jud. 
Argeş, pl. Cotmeana-Gălășeşti, 
căt. Stolnici, pe linia Piteşti-Sla. 

tina, pusă în circulaţie lă ş Ia- 

nuarie 1875. Se află între sta- 

ţiile Costești (15,9 kil.) și Cor- 

bul (9,5 kil.). Inălţimcea d'asupra 

nivelului Mărei de 183,22. Ve- 

nitul acestei stații pe anul 1896 

a fost de 82940 lei și 49 bani. 

Stolnici-Izbăşeşti, cor. rur., în 

jud. Argeş, pl. Cotmeana, com- 

pusă din 2 sate: Stolnici (600 

locuitor!) și Izbăşeşti (300 locui- 

tori). Are 2 biserici, una în Stol- 

nici şi cea-Laltă în Izbășeşti, de- 

servite de 2 preoţi şi 2 cîntăreţi; 
o școală mixtă. 

Vite: 814 boi și vaci, 131 

cai, 3477 oi, 50 capre şi 953 

rimători, 

Prin com, trece riul Cotmeana. 

Stolojani, co. rur., în jud. Gorj, 
pl. Jiului, la N. com. Turceni-   

d.-s., pe partea dreaptă a Jiului 

şi la 1 kil. de culmea deaiului 

Pivniţa-Inaltă. 
Arc o suprafaţă de 711 hect., 

cu o populaţie de 79 familii, 

saii 306 suflete; o biserică ve- 

chic de lemn, făcută de locuitori 

pe la 1800, deservită de 1 preot 

şi 1 cîntăreţ; 2 circiumi; 1 

moară cu aburi. 
Locuitorii posedă: 10 pluguri, 

25 care cu boi, 2 căruţe cu cai; 

10 stupi; 241 vite mari cornute, 

14 cai, 192 oi, 14 capre şi 76 

rimători. 
Budgetul com. e la venituri 

de go1 lei, Sg bani, iar la chel- 

tueli, de 891 lei, 30 bani. 

Comunicaţia în com. se face 

prin şoscaua comunală care o 
pune în.legătură la N. cu com, 

Calapirul-d,-j., iar la S. cu com. 

Turceni-d.-s. 

Stolojani, com. rur., în jud. Gorj, 

pl. Vulcan, la N.com Cornești, 

situată pe ambele țărmuri ale 

Jaleşului, care o împarte în două. 

Are o întindere de 120 hect,, 

cu o populaţie r46 familii, sai 

710 suflete; o școală ; 3 biserici, 

1 făcută la 1832, iar cele-l'alte 

două mai vechi, deservite de 1 

preot şi 2 cintăreţi;, 2 mori și 
2 piue pe apa Jaleşului. 

Budgetul com. e la venituri 

de 785 lei, iar la cheltueli, de 

754 lei şi 74 bani. 
Locuitorii posedă : 80 pluguri, 

26 care cu boi şi vaci, 5 căruţe 

cu cai; 20 de stupi; 585 vite 

mari cornute, 245 oi, 40 capre, 

18 cai şi 126 rimători. 
Comunicaţia în com. se face 

prin şoseaua comunală care o 

punc în legătură cu Arcani, iar 

la S. cu Cornești, pe unde trece 

şi şoseaua județeană T..Jii-Ciu- 

perceni-Severin. 

Storeşti, com. rur., în jud. Bo- 
toşani, situată în centrul pliişei   

Coşula, se întinde pe dealurile 

Țencuşa, Holmul şi Roşul şi pe 

cele care se desfac din acestea. 

E formată din satele Storești și 

Tirgul-Frumuşica. 

Teritoriul com. e foarte acci- 

- dentat și rîpos, compus din dea- 

luri înalte și petroase, între care 
Țencuşa şi Holmul sunt cele 

mai înalte. 
Se întinde pe o suprafaţă de 

1954 hect., cu o populaţie de 

1740 locuitori. 

Are o şcoală; o biserică, de- 

servită de 1 preot şi 2 cintăreţi; 

4 mori de apă pe Piriul-Satului 

şi Petricelul; 1 moară de aburi, 

1 fabrică de sticlă în pădure și 

1 carieră de piatră, în partea 

de N.-V. a dealului Ţencușa. 
Budgetul com. € la venituri 

de 7574 lei şi la cheltueli, de 

7487 lei. 

Vite: 331 boi şi vaci, 125 

cai, 1110 oi, 45 capre, 52 porci. 

Locuitorii posedă 260 stupi cu 

albine. 
Prin com. trece calea naţională 

Botoșani-Hirlăii, prin tirgusorul 

Frumușica. 

Storeşti, saz, în jud. Botoșani, 
com. Storeşti, pl. Coşula, situat 

in partea de V. a comunei, pe 

coastele ripoase ale dealurilor 

Țencuşa şi Holmul. 
Are o populaţie de 106 fa- 

milii, sai 330 suflete; 1 bise- 

rică, cu 1 preot şi 2 cîntăreţi; 

1 şcoală mixtă; 3 circiumi. 

Locuitorii posetă: 92 cai, 

320 boi şi vaci, 2 bivoli, 68 

porci, 5 capre și 1238 oi, 170 

stupi de albine. 

Storeşti, zădure, jud. Botoşani, 

pl. Coşula, com. Storești, în în- 

tindere de 300 hert., pe dca- 
lurile “Pencuşa, Holmul, Roșul, 

şi Valea-Runcului. 

Storneşti, sa, în jud. Iaşi, pl.



STRACHINA 

' Cîrligătura, com. Sinești, spre 

N. de satul Sinești, situat pe 

valea piriului Osoiul. Are o po. 
pulaţie de 137 familii, saii 606 

locuitori, şi o biserică cu 1 e- 

clesiarh.: 

Vite: 39 cai,. 580 vite mari 

cornute, 164 rimători şi 858 oi. 

Strachina, saţ, în jud.. Ialomiţa, 

„pl. Ialomiţa-Balta, pendinte de 

com. Țindărei, situat la S. de 
valea Strachina şi spre V., la 

2 kil. de satul “Țindărei. 
Inainte a purtat numirea de 

Chiva, - 

Are o şcoală mixtă. 

Strachina, Zac, în jud. Ialomiţa, 

pl. Ialomiţa-Balta, situat pe va- 
lea cu același nume. Se întinde 

“spre N., pănă lingă satul Mur. 

geanca, iar de aci are direcţia 

spre V. Are o lungime de 20 

kil. şi conţine mult peşte. 

Strahotin, saț, jud. Botoşani, pl. 

Jijia, pe dreapta Jijiei, la poa- 

lele dealului cu același nume, 
în partea de S..V. a com. Din- 

geni. Are o suprafaţă de 991 

hect., cu o populaţie de 40 îa- 

milii, saii 205 suflete. 
Vite: 22 cai, 254 boi şi vaci, 

71 porci şi 417 oi. 

Strahova, sa, pe moşia cu a- 
celaşi nume, jud. Dorohoiii, pl. 
Coşula, com. Şendriceni. 

Are o populaţie de 164 lo- 

cuitori; o biserică de lemn, cu 

hramul Intrarea în Biserică. 
Hotarele moșiei sunt Bosia, Co- 

bila şi toloaca tirgului Dorohoiii. 

Straja, sat, jud. Bacăi, pl. Mun- 

telui, com. Comăneşti, făcînd 

trup cu satul Asăul. 

Straja, sa, în jud. Neamţu, pl. 
Piatra-Muntele, com. Pingaraţi, 

situat pe stinga riului Bistriţa.   
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Are o populație de 299 lo- 
cuitori, care se ocupă cu apri: 

cultura şi plutăria. - 

Straja, deal, în jud. Mehedinţi, 
pl.  Motrul-d.-j.; ţine de com. 
rur, Strehaia, este punct de ob: 
servaţiune, fiind înconjurat cu 2 

şanţuri naturale şi formează o 

- posiţie strâtegică. 
“Acest loc a servit altă dată 

trupelor care păzea castelul 

din curtea mănăstirei Strehaia. 

Dealul Straja este în legă- 

tură, din punct de vedere isto- 
ric, cu Comanda. 

Straja, zuu/ dintre piscurite nun- 

telui Pietrele-Roşii, jud. Suceava, 

“com. Neagra-Șarului, - 

Stravolca, sa/, jud. Brăila, la 2 

kil. spre S.-V. de satul Surdila- 

Găiseanca, pe malul de E. al 

“ lacului cu același nume, înfiin- 

țat la 1859. : 
Are o populaţie de 32 locui- 

tori. 

Vite: 10 cai, So vite cornute, 

IO oi şi 5 rimători, 

Străchineşti, fost schi, jud. 

Vilcea. 

Străchineşti, subdivizie a con. 

Băeşti,. jud. Vilcea, pl. Olteţul- 
d.-s. Această mahala forma în 
vechime o singură comună, dar 

locuitorii ati părăsit'o, ducindu-se 

prin comunele: vecine. Are o 

populaţie de 38 locuitori. Aci 
e schitul cu acelaşi nume. Este 
situată între dealul Gruiul și rîul 

Olteţul şi străbătută de şoseaua 

Băbeni-Horezul. 

Străini-Dobreni, cor. rur., jud. 

Ilfov, pl. Sabarul, situată la 21 

kil, spre S. de Bucureşti, pe 

malul sting al riului Sabarul. Pe 

lingă com. trece calea ferată Bu- 

curești-Giurgiii. Stă în legătură   
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cu com. Vidra prin o şosea ve- 

cinală, 

Se. compune din satele : Bra- 

gadirul şi Vidra, cu o populaţie 

de 1546 locuitori. 

-“Budgetul com, e la venituri 

de 4494 lei şi la cheltueli, de 

4463 lei. 

- Are o biserică, la Bragadirul; 

1 şcoală mixtă; 1 

apă; 2 poduri. | 
Vite:: 135 cai şi iepe, 470 

"boi, 171 vaci şi viței, 3 tauri, 

57 bivoli, 31 bivoliţe, 3 capre, 

144 porci şi 1363 oi. 
Locuitorii posedă: 242 plu- 

guri: 216 cu boi și 26 cu cai; 

"247 care şi căruțe: 218 cu boi 

şi 29 cu cai; 1 maşină de tree- 

rat. | ! 

Improprietăriți 231 locuitori 

şi neîmproprictăriți 174. 
Comerciul se face de 11 cîr- 

ciumari. 

moară cu 

Străjescu, căzun, jud. Putna, pl. 

Sușiţa, com. Ciușlea, situat între 

Girla-Morilor şi Siret, aproape 
de revărsarea Girlei în Putna. 

Are o populaţie de 269 lo- 
cuitori; 1 biserică, cu hramul 

Sf. loan Botezătorul, 

Străoani-de-]Jos, com. rur., in 

jud. Putna, pl. Zăbrăuţul, situată 

pe malul şi în valea. Şuşiţei, la 

4 kil. de subprefectura plăşei şi 

la 32 kil. de capitala judeţului. 
"E străbătută de piriul Valea- 

Danii. | 

Se compune din cătunele: Re: 

pedea, Străoani-d.-j. și Văleni, cu 
o populaţie de 478 familii, saii 

1871 suflete. o 

Are o biserică parohială, cu 

- hramul S-ţii Voevozi, în căt. 

Străoani-d.-j., şi 2 filiale, una cu 

hramul Adormirea, în Repedea, 

şi cea-l'altă, cu hramul Nașterea 
Maicii Domoului, în Văleni; o 

şcoală mixtă. 
Budgctul com. e la venituri
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de 17904 lei, şi la cheltueli, de 

17816 lei. , 

Vite: 394 boi, 116 vaci, 228 

cai, 180 oi, 3o capre şi 281 porci. 

Străoani-de-Jos, căzun, în jud. 

Putna, pl. Zăbrăuţul, com. cu 

acelaşi nume. E situat pe munte: 

le Şușşiţei și străbătut de piriul 
Valea-Danii, 

Are o biserică parohială, cu 

hramul S-ţii Voevozi ;.o şcoală 

mixtă, 

Străoani-de-Sus, com. rur., în 

jud. Putna, pl. Zăbrăuţul, aşezată 

lingă Străoani-i.j., la V., spre 

coasta piriului Repegioara, la 5 

kil. de subprefectura plăşei şi 

la 33 kil. de capitala judeţului. 

E formată din cătunele: Mun- 

„celui, Străoani-d.-s., Talapanul şi 

Varnița, cu o populaţie de 533 

laniilii, saii 1952 suflete. 

Are o biserică parohială, cu 
hramul Sf, Nicolae, 1 filială cu 

hramul Sf. Nicolae-Vechii, am- 

bele în căt, Străoani d.-s.,; o bi- 

serică :parohială, cu hramul S-ţii 

Voevozi în Muncelul, și 1 filială, 

cu hramul Sf, Nicolae, în Var. 

nița; o şcoală. 

Vite: 262 boi, 98 vaci, 156 

cai; 263 oi, 60 capre şi 140 porci. 

Locuitorii din cătunul Varnița, 

în care a fostşi un mic schit de 

călugări cu același nume, se o- 

cupă cu fabricarea varului din 

pietrele calcaroase aflate pe va- 

lea Şuşiţei, 

Străoani-de-Sus, câzuu, în jud. 

Putna, pl. Zăbrăuţul, com. cu a- 

celași nume, situat spre V. de 

Străoani-d.-j., pe coasta piriu- 

lui Repedea. 

Străoşti, saz, făcînd parte din 

com. rur. FHirsa, pl. Podgoria, 
jud. Prahova. 

Străuleşti, zzoșie, în jud. Telcor-   

man, pl. Tirgului, situată între 

hotarele moșiilor Licuriciul şi Bu- 

joreşti. Are o întindere de 20 
hect. 

Strehaia, com. rur. şi sat, jud. 

Mehedinţi, pl.: Motrul-d.-j., la 48 
kil. de oraşul 'Turnul-Severin, 

situată pe albia Motrului, Sa- 

tul formează comună cu căt.: 
Ciochiuţul, Comanda, Slătinicul- 

Mare, Siătinicul-Mic şi Stănceşti, 

cu o populaţie de 6000 locuitori. 

Are 2 şcoli; 4 biserici, între 

care şi o mănăstire numită mă- 

năstirea Strehaia, deosebită prin 

particularitatea că ce zidită cu 

altarul spre S. 

Este așezată, se zice, pe nişte 

ruinc, de către Matei Basarab, 

la anul 7153, Septembrie. In- 

scripțiunea d'asupra ușci bise- 

ricei afirmă că ar fi făcută de 

Matei Basarab. O altă piatră, 

găsită, d'asupra porței de la zi- 

dul de piatră ce o înconjoară, 
spune că ea ce zidită de Constan- 

tin-Vodă Basarab, la 7201, iar 

o altă 'tradiţiune pretinde că 

este făcută de Mihai-Viteazul, 

pe ruinele castelului lui Pătraşcu- 

Vodă, tatăl săii, şi în care castel 
Mihai Bravul a fost născut, 

Iată ce spune legenda: Mihai 

fiind învins de Turci, în luptele 

ce a avut spre Craiova, s'a re- 
tras la Strehaia în casteiul ta- 

tălui săii şi locul săii natal, aşe- 

zindu-și trupele, cu tunuri, la 

Comanda şi Straja. Astfel for- 

tificat, noaptea s'a apucat să zi- 
„dească mănăstirea; fiind însă 

întuncric și cl grăbindu-se, a zi- 

dit'o cu altarul spre S. La E. 

bisericei, în apropiere de stra- 

şină, sc vede o uşă, care servea 

de comunicaţiune între castelul 

de aci şi partea de sus a bise- 
ricei, unde este în fiinţă şi pănă 

astă-zi balconul ce servea Doam- 

nci şi Domnului pentru ascul- 

tarea serviciului divin.   

In curtea mănăstirei se află 

o fintină unde s'a găsit mo- 

nede vechi, precum și ţevi de 

fer, pe care se aducea apa din 

depărtare, din riul Motrul. 

Locuitorii posedă: 241 plu- 

guri, 446 care cu boi, 40 că- 

ruțe cu cai; 260 stupi; 2000 

vite mari cornute, 116 cat, 1200 

„0Y şi 1460 rimători. 

Aci se face un tirg săptik 

" minal, și cîte-va bilcitiri anuale. 
Budgetul comunei e la veni- 

turi de 26635 lei, iar la chel- 
tueli, de 102385 lei. 

Prin comună trece calea fe- 

rată şi șoseaua naţională Vircio- 
rova-Bucureșşti. Este legată şi cu 

Baia-de-Aramă prin şoseaua Stre- 
haia-Broşteni-Baia-de-Aramă. 

Se zice că Strehaia a fost re- 

şedinţa Banilor Oltenici; actual. 
mente este reşedinţa sub-prefec- 

turei plăşci Motrul-d.-j., a jude- 
cătoriei Ocolului Strehaia, a unui 

batalion de Infanterie, mai a: 

vind un spital, o farmacie şi un 
oficii poştal. 

Strehaia, stație de dr.-d..f., jud 
Mehedinţi, pl. Motrul-d.-j., com. 
Strehaia, pe linia Craiova-T.-Se- 

verin, pusă în circulaţie la 5 Ia- 

nuarie 1875: Se afli între sta: 
ţiile Butoeşti (11,1 kil.) şi Timnea 
(149 kil.). Inălţimea d'asupra ni- 

velului Mării de 136,66. Venitul 

acestei staţii pe: anul 1896 a 

fost de 74128 lei şi 88 bani. 

Strejeni, căzuu, al com. Tisăul, 
jud. Buzăii, cu 480 locuitori şi 

98 case. In vatra satului, pe ma- 

lul stîng al izvorului Pietrosul, 

se află o plută (plop), al căreia 
trunchiii, la mijloc, are o grosime 

"de 9,67 m. 

Strejeşti, sație de dr-a-f., jud. 

Romanați, pl. Oltul-Olteţul, com. 
Strejeşti-d.-j., pe linia Piatra-Dră- 

gășani, pusă în circulaţie la 13
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* Decembrie 1886. Se -află între 
staţiile Arceşti (11,6 kil.) şi Dră- 

găşani (11,8 kil.) Inălţimea d'a- 

supra nivelului Mării de.143",34. 

Venitul acestei. stații pe anul 

1896 a fost de „81069 | lei, 40 
bani. E 

* Strejeşti, deal, între com. Stre- 
jești-d.-s. şi Cirlogani, jud. Ro- 

manaţi, pl. Olteţul-d.-s., aproape 

de limita de N. a jud. Are o 

altitudine de 246",36 d'asupra 

„: nivelului Mării, pe: un punct 

triangulat ce prezintă. 

Strejeşti-de-Jos (de-Vale), cor. 
rur.. la N. de pl. Olteţul-Oltul- 

d.-s., jud. Romanați. : 
Se compune din:satele : Stre. 

jeşti-d..j.. (600 loc.), Runcul (400 

loc.), Mamura (9o loc.) şi Puri- 
ceicul Foişorul (137. loc.)..: : 

E situată lingă riul Mamul, 

„pe șoseaua şi linia ferată Cora- 

„bia-R „Vadului, la '45 kil. de Ca. 
racal: şi la 24 kil. de Balșul: 

Are o populaţie de 1224 lo. 

.cuitori; o şcoali? mixtă; 3 bise- 
rici, una cu hramul S-ta Treime 

şi alta, S-ţii Apostoli (1852), în 

„Runcul. şi S-tul. George. (1821), 

cu 3. preoți şi 6 G cintăreţi; 7 cir. 
- ciumă. 

.. Locuitorii posedă. 243. vite 

mari” cornute, 97 vite mici şi 

„120 porci. 
Aci .se face un bilciă în . “Du. 

mineca Rusaliilor. - 

Strejeşti-de-Sus (de-Deal), com. 

“rur, 

Oitul.-d.-s., formată din satul cu 

acelaşi nume şi căt. Vălcelele, si- 

tuat aproape de, hotarul jud., 
lingă. apa Manmul, la 34 kil. spre 
N..E. de Balş şi la 45 kil. spre 
N. de Caracal. 

"Are o,populaţie. de-1224 lo- 

cuitoră;, 2 biserici, :una. cu - hra- 

mul; S-ţii,, Voivozi (1821) şi. cea- 

„altă cu:-hramul S-ta Treime 

Strejnicul. com. 

„i jud.. Romanați, pl. Olteţul--   
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-:(1733), » clădită cea - dintiiă de 

Constantin. Buzescu și cea de a 
„= doua de tatăl acestuia cu soția 

„sa Maria. Aci. se află o intere- 
santă piatră - mormiîntală a lui 

Constantin Buzescu, «sfirşitul nea- 
2. mului săi», 

rur., jud. Pra- 

hova, pl. Tirgşorul, situată pe 

„loc: şes,- la G kil. de capitala 

“plăşei şi la. 3 kil. de a judeţului. 

N'are nici un cătun. alipit. 
Are o populaţie de 951 lo- 

cuitori; o biserică, fondată în 

1886 de locuitori, deservită de 

I preot. 

„Locuitorii, în număr de 121, 

Sai împroprietărit la a. 1864 
_pe moșia. d-nei Elena Bărcă- 
nescu, din care |i s'aii dat 477 

hect. Ii posedă: 157 cai şi iepe, 

-103 “vaci, 145 porci, 449 oi; 

_130 stupi de albine. , 

Suprafaţa comunei are o în- 
tindere de 3000 hect. 

_Comerciul se exercită în co- 

- mună de 2 circiumari. 

- Budgetul com. e la venituri 

„de lei 2411. 

" Prin comună trece o şosea, 

ce. vine din Ploești, și-i. înles- 

neşte comunicaţia: cu Tirgșorul- 

Noii. , 

„E înconjurată de moșia Tirg- 

. şorul-Noii şi moşia d-nei. Elena 

Bărcănescu, 

Strejnicul, sa, făcind parte din 

com, rur. cu același nume, pl. 

„ Tirggorul, jud, Prahova. - 

Streminoasa, sat, în, jud. şi pl. 

“Tutova, com. Plopana, spre S. 

-de satul Plopana. Are. o popu- 

laţie., de 130 locuitori, - 

Se mai numeşte şi Zinga. 

Strigoaia-Brăzoaia, pădure, su. 
„pusă regimului. silvic, jud.. Muș- 

cel,. plaiul Diwboviţa, com... Al- 
beşti, în întindere aproxima-   
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-tivă de :700 hect., cu un masiv 
întrerupt, avind ca esențe prin- 

cipale- fag, mesteacăn și plop. 

Se invecinește la N. cu pă- 

durea Dosul-Brati; la Ş., cu că- 

tunul  Ocheşti; la E., cu Valea 

Mălinul, la V.,. cu proprietatea 

statului. 

Strimba, com. rur., jud. Gorj, 
pl, : Jiului, în partea de.N.: a 

com. Girbovul, despărțită în două 

prin apa Jiului. 

Se compune din cătunele: 
Strimba,  Strimba-de-peste-Jii şi 

Raci-de-peste-Deal, cu o supra- 

"faţă de 3060 hect., și o popu- 
laţie de 413 familii, sai 1070 

suflete ; o școală, înființată la 

anul 1833; o biserică de lemn, 

cu 1 preot și 1 cîntăreț; un 
schit de zid foarte vechiii; 1 

moară cu aburi și 2 cîrciumi, 
Locuitorii sunt împroprietăriți 

„pe proprietatea statului, 

„Ei. posedă: 47 pluguri, 124 
care cu boi, 3 căruțe cu cai; 

- 45 stupi de albine; 28 cai, 656 

"vite mari cornute, 274 rimători, 

33 capre şi 809 oi. 

Budgetul com. e la venituri 

de 1943 lei, 94 bani, iar la chel- 

tueli, de 1735 lei, 30 bani. 

Comunicaţia în . comună se 
face pe şoseaua vecinală care o 

pune - în legătură la N. cu. Un- 

dari-d.-j., iar la S.,.cu Girbovul. 

Strimba (Țerţelul), cope. rur., 
la N.-V. pl. Ocolul, jud. Ro- 

manați. Se compune din satele: 

Strimba (297 loc.) și Tărtălul 

(249 loc.), situate pe niște dea- 

“uri, la 21 kil. spre V. de Ca- 

_racal, aproape de şoseaua, Ca- 

racal-Craiova, | 

“Are o “populaţie de 546 1o- 

| cuitori; 2 biserici, una cu hra- 

„mul Sf. Nicolae (1848) în Strim- 

„ba; şi cea-Valtă, cu. hramul, Sf.. 

Nicolae (1847) în Țerţelul, cu 2 

| preoți şi 4 cîntăreţi; 5 cârciumi,
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Locuitorii posedă: 447 vite 

mari, 6o7 vite mici şi 106 

porci. 

Strimba, căzun al com. Colţi, 

jud. Buzăii, cu 60 locuitori şi 

14 case, situat pe un platoii izo- 

lat ce se ridică pe malul drept 
al Văei-Sibiciului, 

Strîimba, căzu, al com. Ilodo- 

rasca, jud. Gorj, pl. Ocolul, si- 

tuat Ja S. de com.. şi pe valea 

cu acelaşi nume, care dă în şo- 

seaua judeţeană T..Jiul-Ciuper- 
ceni-Severin. 

Are o suprafaţă de 357 hect., 

cu o populaţie de 314 locuitori; 

1 biserică de zid, fondată la 

anul 1810 de Costache Glogc- 

veanu şi alţi boeri, deservită 

de 1 preot și 1 cîntăreț. 
L.ocuitorii posedă: 14 plu- 

guri, 10 care cu boi, 1 căruță 

cu cai; 10 cai, 144 vite mari 

cornute, 109 porci, 200 oi și 
capre. 

Comunicaţia în cătun se face 
prin şoseaua comunală care il 

pune în legitură la N. cu co- 

muna sa, iar la N-V. cu Ciu- 

perceni. 

Strimba, că/un de reşedinţă al 

comunei cu același nume, pl.: 
Jiului, -jud. Gorj, situat pe loc 

şes şi lingă lanțul de înălțimi 

din dreapta Jiului. 

Are o suprafaţă de 2800 hect., 

cu o populaţie de 320 familii, 

Saii 05o suflete; o şcoală, în- 

fiinţată la 1833; o biserică de 

lemn, făcută de locuitori la anul 

1850,-cu 1 preot şi 1 cintăreţ; 

"1. schit de zid, pe o poziţie fru- 

moasă in pădure, foarte vechii, 

cu mai multe chilii împrejurul 

săi, aproape ruinate, fondat de 

Stoichiţa Rioşanu în zilele Dom- 

nului Al. C. Moruz și ale E. 

piscopului Nectarie (1755); 1 

moară -cu aburi şi 2 ciîrciumi,   

480 

Locuitorii posedă: 29 plu- 

guri, 64 care cu boi, 3 căruţe 

cu cai; 15 stupi de albine; 2 

cai, 400 vite mari cornute, 219 

rimători, 5 capre şi 529 oi. 

Strîmba, căuu, al com. Pojarul- 

d.-j., pl. Amaradia, jud. Gorj, 

la N. comunei Logreşti-Moșneni, 
pe Valea-Strîmba. 

Are o suprafață cam de 800 

hect., cu o populaţie de 88 fa- 

milii, saii 362 suflete ; 1 biserică, 

reparată în 1887, 

Locuitorii posedă : 15 pluguri, 

48 care cu boi; 25 stupi; 220 

vite mari cornute, 208 oi, 2 

capre, 26 rimători şi 7 cai, 

Comunicaţia acestui căt. se face 

pe şoseaua comunală ce vine de 

la S$.din com. Rogreşti-Moşneni ; 
la V., peste :dealuri se leagă cu 

Pojarele prin drumuri de care, 

iar la E., cu jud. Vilcea tot prin 

drumuri de care. 

Strîmba, căzuu, care înainte de 

1830 ţinea de com. Petroșani, 

pl. Crivina, jud. Prahova, iar de 

la această dată locuitorii s'aii 

strămutat in Petroșani şi şi-aii 

format satul de azi, aşezîndu-se 
în partea de E 

Strimba, sa, în jud. Roman, pl. 

Fundul, com. Ciutureşti, spre 

N.-E, de satul Ciutureşti. Are o 

populaţie de 136 locuitori. 

Strîimba, căfuu, jud. Romanați, 

pl. Olteţul-Oltul-d.-s., com. Bă- 

leasa, lingă apa Geamartaluiul, 

pe dreapta. 

Are 170 locuitori şi o biserică, 

cu hramul Buna Vestire (1856), 

cu 1 preot și 2 cîntăreţi, 

Strîmba, saz, făcind parte din com. 

Corbiţa, pl. Zeletin, jud. Tecucii, 

aşezat pe ambele maluri ale 

piriului Strimba, la 2 kil. de re- 

şedinţa comunei, spre E. 

Strimba - de- Sus,   
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Areo suprafaţă de 160 hect., cu 

o populaţie' de 159 locuitori, 

împroprietăriți la 1864. 

Are o biserică de lemn, fă- 

cută de locuitori. 

Strimba, saș, în jud. şi pl. Tutova, 

com, Pueșşti, spre N.-V. de tirg- 

șorul Pueşti. Are 357 locuitori 

şi $2 case, 

Strimba saii Catanele, zroșie a 

statului, jud. Dolj, pl. Băileşti, 

com. Catanele. Are o suprafaţă 

de 504 hect. 

Strimba - de -Jos, căfuu, jud. 

Vlașca, pl. Cilniştea, pendinte 
de com.. Strimba-Mare, situat 

pe coasta stingă a rîului Cil- 

niştea, cam pe deal, spre S. 

Se compune din trupurile IHu- 

lubeşti şi Iașul, proprietate a 

d-lui Em. Grădişteanu. 

Are o suprafaţă de 3114 hect., 
din care s'a dat în 1864 la 115 

locuitori, foşti clăcași, 433 hect. 

Aci este pădure în trei tru- 

„puri în suprafaţă de 660 hect., 

cu venit anual de 45000 lei, 

Are o biserică, cu hramul Sf. 
Nicolae, pe coasta dealului, zi- 

dită la 1884 de locuitori, cu 

ajutorul proprietarului, deservită 

de un preot şi un cintăreţ;, 2 

mori, ambele pe apa Neajlovului; 

un pod de lemn pe apa Cil- 
niştei, ce servă drumului spre 

Giurgiă; 7 circiumi, 

În dosul bisericei sunt niște 

ruine vechi boltite, care se zice 

că ar fi fost locuinţa lui Oprişan 

de la Stoeneşti. 

Aci sunt văile: Iașului, care 

dă în Cilniştea, Valea-de-la-Cim- 
pul-Ascuns și mai multe vălce- 

luşe. 

cătun, - jud, 

Vlașca, pl. Cilniştea,: pendinte 

de com. Strimba-Mare, situat pe 

partea stingă a văil Cilniștea,



STRÎMBA-DE-PESTEIĂ 

„cam. pe un deluţ, spre S.E,, 

proprietate a d-lui M. Corbescu,. 

Are o suprafață de 1738 
_hect.; o biserică, zidită de fostul 

„proprietar, deservită de 1 preot 
„Şi 1 cîntăreț; o şcoală; o pădure 

„de. şleaii şi tufă în 2 corpuri, în 
suprafaţă de 5oo hect.; o moară 

pe apa .Neajlovului, numită Pa- 

lalăă; o şosea. ce vine din Crin- 
. guri şi merge la moară; un pod 

peste apa Neajlovului. 

Strîmba- de- -peste- Ji, cătun, al 

com. Strimba, jud. Gorj, situat 

: în partea de E., pe loc şes, în 

stînga Jiului şi d'alungul șoselei 

naţionale Filiași-Pietroşani. 

Are o suprafaţă de 210 hect., 
cu o populație de 63 familii, 

saii 300 suflete. , 

Locuitorii posedă: IO plu- 

guri, 20 care cu boi; 100 stupi; 

128 vite mari cornute, 2 cai, 

223 oi, 24 capre şi 38 rimători. 

Comunicaţia în cătun se face 
prin şoseaua naţională Filiași- 

Petroşani, care îl pune în legă- 
tură la N. cu comuna Plopşo- 

rul, iar la S,, cu căt. Sărdănești 

şi com. Izvoarele. 

Strimba-Mare, cor. rur., jud. 

_ Vlaşca, situată pe partea stîngă 

a apei Cilniştea, la gura văii 
Neajlovului, în partea dreaptă, 

pe loc şes, puţin ondulat în pl. 

Cilniştea, la 37 kil. de Bucureşti, 

„30 kil. de Giurgiii, şi 14 kil. 
de Ghimpați, reședința plășei. 

E compusă din căt. Strimba 

d.-j., Strimba-d.-s. şi Cringurile, 

cu o populaţie de 1515 suflete. 

Are 3 biserici, deservite de 

3 preoţi şi 5. dăscăli; o şcoală 

mixtă; 3 mori pe apa Neajlo-. 

vului. 

_Aci sunt mai multe trupuri de 

moșii: Iașul, Hulubeşti, Crin- 

gurile, Ioneşti şi Strimba. 
Pe această proprietate era sâ- 

tul Hulubeşti, ale cărui urme se 

66546. dlarele Dielisnar Geoyrafic, Vol. Va 
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văd şi azi” ceva mai jos. de 
Strimba-d.-j., pe malul Neajlovu- 

lui. Aci, zice scriitorul german 
„Valter («Tezaur de monumente 

istorice», ed. P. Ilarian, vol. 1, 

„pag. 18), Mihai Viteazul adăstă 

pe - Turci, după ce veni din 
Giurgii... 

La parii podului lui Varlawm, 

unde dă Neajlovul în .Cilniştea, 

. la capul trupului Ilulubești, unde 

încep Călugăreni Vartiade, se 

păre că a fost și lupta cea mare 

de la Călugureni, între Mihay 
Viteazul și Sinan-Paşa. In faţa 

văii și a satului Uzunul este o 
"movilă mare, numită Gorganui, 

care se crede a fi făcută cu oca- 

zia înmormintării celor ucişi în 

această bătălie. 
In comună sunt patru pilcuri 

de pădure, din care două în 
lunca Neajlovului, compuse din 

lemne de şleaii, şi 2 în trupul 

Iaşului, compuse din lemne de 

tufă. Toate aceste pilcuri sunt 

în continuă exploatare și supra- 

faţa lor este de 1160 hect. 

Strimbeanul, saz, jud. Dimbo- 

viţa, pl. Bolintinul, căt com. Vă: 

căreşti-de-Răstoacă. 

Strîmbeni, com, rur., jud. 'Pra- 

: hova, plaiul Vărbilăul, . situată 
pe ambele maluri ale girlei Alu- 

nişul, la 30 kil. de capitala ju- 

deţului şi la 3 kil. de a plaiului, 
„Se mărginește la V. cu Cos: 

mina-d,-s., moşie a d-lui Vasi- 

lache Sinescu; la S. cu moşia 

Stefeşti, cu apa și prundul Văr. 

„ bilăul, şi la E. cu com. Bertea. 

Se compune din 2 qăt.: Strim- 

"beni și Alunișul, cu co populaţie 

de 1220 locuitori. 

Are 2 biserici, una în Strim- 

beni, cu hramul Duminica: Tu- 

turor Sfinţilor, şi cea-l'altă în 

Alunişul, deservite de 2 preoţi; 

o şcoală. “ 

Locuitorii în număr. de 290   

STRÎMBENI 

s'aii împroprietărit la 1864 pe 
moșia d-nei .Rariţa Eliad Băr- 
cănescu, din care li s'aii dat 1128 
hect.. Ei posedă: 285. cat şi tepe, 

411 vacă, 75 capre, 675 0i,.510 - 

porci. 

Comuna se întinde pe o su- 
prafață de 2645 hect. 

Comerciul se exercită în co- 
mună de.6 cîrciumari, 

Veniturile comunei se urcă la 

5743;97 lei şi cheltuelile la 
3175,67 lei. 

Este presărată de plaiurile : 

Mare, Foişorul, Tisa, Miţurca, 

Virful - lui. Rusin, Virful - Benii ; 

străbătută de girlele: Bertea și 

Alunişul, și de văile: Strimba, Ci- 

reşului, Frasinului și Zgheboaia 

Strîmbeni, com. rur., la extremi- 

tatea de N. a plăşei Teleorma- 
nului, jud. Teleorman, pe valea 

Ciinelui, la 54 kil. de reşedinţa 

judeţului, 44 kil. de Roşiori şi 

la 76 kil. de Alexandria. E for- 
mată din două cătune: Strim- 

beni (reședința) şi Căldărarul, la 
care este alipit un cătunaș nere- 

"cunoscut oficial, numit Adunaţi- 

Moșteni saii Barza, aşezat la 

extremitatea de V., pe .Valea- 
Burder. Cătunele sunt . situate 

între. văile: Ciinelui, Strimba 

şi Plescarca ; cele două din urmă, 

împreună cu piriiaşele lor, daii 

în Valea-Ciinelui. 

Se învecineşte la N. cu com. 
Colţul-Ungheni, din jud. Argeş; 

la S$., cu com. Miroşi; la E., cu 

com. Bucovul şi la V.,cu cim- 

pia Burdea. 

Suprafaţa teritoriului comu- 

nci este de aproape 6500. hect.,, 

cu o populaţie de 2458 locuitori, 
Are o şcoală mixtă; 3 bise- 

„Trică, două în Strimbeni cu cite 

2 preoți și 2 cîntăreți și una în 
căt.. Căldărarul, cu 1 preot şi 
2 cintăreţi. 

Vite: 1372 vite mari cornute, 

.623 cai, 3351 ot şi 770 porci. 

ga



STRÎMBENI 

Ocupaţiunea locuiterilor, pe 

lingă agricultură, este şi lem- 

năria, cojocăria şi căruţăria. 
Budgetul comunei e la veni. 

turi de 11582 lei, 17 bani, iar 

la cheltueli, de 9248 lei, 8o bani. 

Prin interiorul comunei trece 

calea județeană Roșiori- Strim- 

beni la Piteşti, care o leagă cu 

com. Colţul- Ungheni, din jud. 

Argeş, la 5 kil., iar cu comu- 

nele Miroși, Bucovul şi cu gara 

Miroși, se leagă prin şosele ve- 
cinale împietruite. 

In partea despre S$. a satului 

Strimbeni se văd urmele unui 

vechiii eleșteii, abătut din apa 

Strimba, numit Eleşteul-Crapu: 

lui, căruia i se zicea și Eleşteul. 

Domnesc. Pe valea Burdei este 

o măgură inaltă cam de 10 m. 

şi largă de 200 m. 
Moşia statului Burdea-Căldă- 

rarul, dimpreună cu pădurea, ţi- 
nea de Mitropolia din București, 

înainte de secularizare, 

Satul Strimbeni este unul din 

cele mai vechi ale judeţului; el 

a fost locuit numai de moșneni; 

locuitorii lui ai fost în mai 

multe rinduri risipiţi, din cauza 

băjeniilor şi a nesiguranţei ce 

domnea în “Ţară. In secolul tre- 

cut îl găsim figurind printre sa: 

te'e cele mari ale judeţului, fă- 

cind parte din plasa care se 

numea Mijlocul. ! 

Strîmbeni, sa, cu 123 suflete, 

jud. Argeş, pl. Gălășşeşti, făcînd 

parte din com. rur. Cerşanile. 

Strîmbeni, saz, făcînd parte din 

com. rur. Strimbeni-Blejoiul, pl. 
Tîrgșorul, jud. Prahova. 

Strîmbeni, sa, făcînd parte din 

com. tur, Strimbeni, pl, Vărbi- 

lăul, jud. Prahova. 

Strimbeni-Blejoi, cor. rur., jud. 

Prahova, pl. Tirgșorul, situată   
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pe malul Teleajenului şi pe am: 
bele maluri ale piraelor Dimbul, 

Bleaja şi Strimba, la 4 kil. de 

capitala judeţului și la 12 kil. 

de reședința plăşei. 

Se compune din 3 cătune: 

Strimbeni, Blejoiul şi Cocoșeşti, 

cu o populaţie de 998 locuitori. 
Se mărginește cu comunele: 

Păulești, Tirgșorul-Noii, moșia 

Ploiştoreanca şi riul Teleajenul. 

Are o biserică, la Blejoi, re- 

parată prin 1764 şi deservită 
de 1 preot; o şcoală, înfiinţată: 

la 1889. 

Afară de agricultură, locui- 

torii acestei comune se mai o- 

cupă cu transportul pietrei și 

nisipului la orașul Ploeşti. 

Mare parte din locuitori sunt 

moșneni ; 37 s'aii împroprietărit 

la 1864 pe moșia Eforiei, din care 

li s'aii dat 130 hect. Er posedă: 

27 cai, 8 tepe, 174 vaci, 1438 

oi şi 196 porci. 

Teritoriul comunei, impreună 

cu pădure, are 1308 hect, 

Comerciul se exercită în co- 

mună de 5 cîrciumari, 

Budgetul comunei e la veni- 

turi”de 3231 lei și la cheltueli, 

de 3150 lei. 

Şoseaua Ploești-Văleni-Brato- 

cea străbate comuna; are și dru- 

murile naturale către comunele: 

Ploeștiori, Păulești și Tirgşorul- 

Noii, 

Strimbi, frup de sat, în judeţul 

Neamţu, pl. de Sus-Mijlocul, com. 

Uscaţi. 

Strimbul, com. rur., jud. Brăila, 

pl. Ianca, formată din satul cu 

acelaşi nume, situat la N. vi- 

roagei Strimbul și la 69 kil. spre 

S.-V. de Brăila. 

Se învecineşte la E. cu căt. 
Făurei; la N.-V., cu căt. Vizi- 

reni; la N., cu com. Nisipeni, 

din jud. R..Sărat, şi la S., cu com. 
Rușeţul.   

STRÎMBUL 

Are o suprafaţă de 1714 hect., 
cu o populaţie de 789 locuitori, 

din cari 90 împroprietăriți la 

1864 şi 75 la 1879; o biserică, 

fondată la 1837, şi reparată în 

1888 de locuitori, deservită de 

1 preot, 1 cintăreţ şi 1 paracli-: 

ser; o școală mixti, înfiinţată 

la 1850., 

Vite: 380 cat, 970 vite mari 

cornute, 2000 oi şi 210 rimă- 

tori. 

Drumuri sunt: spre N.E,, la 

gara Făurei; spre E,, la Vizirul, 

prin Batogul, 42 kil.; spre S.S.- 

E. la Rușeţul, peste iaz, 4 kil; 

spre V., la Buzăi, pe la punctele 

Singurul şi Movila-Oiei. In par- 

tea despre S.-E.a com., cam la 

5oo m., se află vechia comună 

înființată la 1718 de Gr. Buzo- 

ianu, și care s'a desființat din 

cauza despărţire moșiei. Noua 

comună e înfiinţată pe la 1828-30. 

Strimbul, saz, jud. Dimboviţa, 

plaiul Ialomiţa-Dimboviţa, căt, 

com, Virfurile. 

Strimbul, sa, jud. Dimboviţa, 
plaiul : Ialomiţa-Dimboviţa, căt. 

com. Valea.Lungă. 

Strimbul, sas, jud. Dimboviţa, 

pl. Dimboviţa - Dealul, căt. al 

com. Bogaţi. 

Strimbul, sa, jud. Dimboviţa, 

plaiul Ialomiţa-Dimboviţa, căt, 

com. Pietrari. 

Strimbul, sas, în jud. Ialomiţa, 
pl. Ialomiţa-Balta, pendinte de 

com. Giurgeni, situat într'o in- 
sulă pe Dunăre. 

Strimbul, fos: saf, în insula cu 

același nume, pe Dunăre, în faţa 
cetăţei Silistra. 

Pe la anul 1764, Domnitorul 

“Țării de atunci, Ştelan Raco- 

viţă, a convenit cu Poarta să



STRÎMBUL 

i se alipească “Țării acea insulă, 

împreună cu altele mai nică, şi 
drept despăgubire a adăogat la 

tributul ce se plătea Turciei 

2000 lei mai mult, 

Strimbul, usu/ă, în Dunăre, jud, 

Constanţa, pl. Silistra-Nouă, pe 
teritoriul com. rur. Oltina. Are 

o lungime de 2/2 kil., o lărgime 

de 1 kil. şi o întindere de 200 
hect. Este apropiată mai mult 
de malul dobrogean al fluviului, 

, de care e despărțită printr'un braţ 

de 709 m. lărgime şi 6 m. adin- 

cime. E situată în partea de N. 

a plăşei şi a comunei, acoperită 

în întregime cu păduri de sălcii 

şi răchită. 

Strimtul, com. rur. şi saț, jud. 
Mehedinţi, plasa Văilor, la 56 

kil. de Turnul - Severin, . aşe- 

zată pe vale, între 2 dealuri, 

unul în partea de N. şi cel-l'alt 

în partea de S. Se mărginește: 
la E. cu com. Slivileşti; la S. 

cu comunele Covrigi şi Sama- 
rineşti; la V., cu comuna Ti- 

rioiul: iar la N., cu comunele 

Tehomirul şi Cozmănești. 
Satul formează comună cu sa: 

tul Larga şi mahalalele: Feţeni, 
Doseni, Vilculeşti, Cocorul și lor- 

gheşti, ce aparţin satului Strîm- 
tul, şi mahalaua Valea - Mare 

ce aparţine satului Larga. 

Are o populaţie de 960 lo- 

cuitori;, 2 biserici, cu 1 preot 

şi 2 cîntăreţi; o școală. 

Budgetul comunei e la veni: 

turi de 1648-lei, iar la cheltueli, 

de 844 lei. ” ” 
Locuitorii posedă : 32 pluguri, 

58 care cu boi, 5 căruțe cu 

cai; 8o stupi; 370 vite mari 

cornute, 16 cai, 300 oi şi 311 

rimători. 
Prin comună trece şoseaua 

Samarineșşti - Strimtul - Slivilești. 
Dealuri sunt: Dealul-Sitelor, 

al-Pomilor, Piticului, Viilor, Cos-   
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măneștilor și Tehomirul; în par- 

tea de S.: Dealul-Radei, al-Sa- 

marineştilor, al-Stirparilor, Til- 

vei, Covrigilor, Drăganul şi Pis- 

cul-Moret. 
Văi sunt: Valea - Strimtului, 

Valea-Radei, Valea-Mare, Valea- 

Drăganul şi Valea-Cocorului, ce 

cad în partea de S.; iar în 
partea de N., Valea-Strîmtişorul 

şi Valea-Fătăciunei. | 

Este udată de apa Jilţului, ce 
curge de la V. spre E,, primind 

întrinsa Pirîul - Rezii, al.Văei- 

Mari, Cocorului, Strîmtişorului 

şi Fătăciunei. 

Strimtul, zădure, supusă regimu. 
lut silvic, jud. Mușcel, pe mun. |. 

tele Strîmtul, în întindere apro- 
ximnativă de 400 hect. Se înveci- 

neşte la N. cu Apa-Marichii, la 

E, cu Nămăeşti șila V. cu riul 

Tirgul. 

Strîimtura, saț, în jud. Tutova, 

pl. Similu, com. Sirbi, spre S. 

de satul Sirbi, situat la jumă- 

tatea căei Birlad-Docolina. Are 

o populaţie de 9o locuitori. 

Stringuleşti, saţ, făcînd parte din 
com. rur. Guşoeni, pl. Oltul-d.-j., 

jud Vilcea, situată la 4 kil. de 

cătunul Spirleni. Are o popula- 

ţie de 179 locuitori. 

Stroeşti, com. rur., în partea de 

V. a plășei Crasna, jud. Putna, 

așezată pe șesul şi o parte a 

dealurilor din stînga piriului 

Crasna. 

Se mărginește la N. cu com. 
Tabălăeşti ; la S., cu com. lepu- 

reni şi la V,, cu Gugeşti şi Bo- 

teșri. | 
Este formată din satele: Stro- 

eşti, Valea-lui-Bosie şi Gugeşti, 

pe o suprafață cam de 2864 

hect., cu o populaţie de 128 

familii, saii 694 suflete. 

Locuitorii sunt parte răzeşi   
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vechi şi parte foşti clacaşi, îm- 

proprietăriţi după legea din 1864. 

Are 3 biserici, deservită de 

1 preot. . 

E înconjurată spre N.-S..E. de 
colina Lohan-Crasna şi udată 
în partea de V. de piriul Crasna, 

iar în cea de E, de piriul Lohan. 
Budgetul comunei e la veni- 

turi de 1600 lei şo bani, şi la 

cheltueli, de 1200 lei, go bani. 

Locuitorii posedă: 355 vite 

mari cornute, 1077 oi și 117 

porci. 

Stroeşti, com. rur., jud. Gorj, 
plaiul Vulcan, situată în partea 
de N. a com. Stolojani. 

Se compune din cătunele: 
Stroeşti şi Rosnoviţa. 

Are o suprafaţă de 750 hect., 

cu o populație de 203 familii, 

saii 903 suflete; o şcoală; 3 bi. 

serici, fondate: una la 1830, a 

doua la 1854 şia treia la 1860 
de locuitori, cu 2 preoţi şi 3 

cintăreţi, 

Locuitorii posedă : 70 pluguri, 

100 care cu boi, 3 căruţe cu 
cai; 55 stupi; 560 vite mari 

cornute, 290 oi, 22 cai şi 276 

rimători. 
Venitul comunei este de lei 

745, iar cheltuelile de lei 699, 

95 bani. 
Este udată de apa Sohodolul, 

care la eşirea sa din sat se 
uneşte cu Jaleşiul şi apoi se 
varsă în Bistriţa. | 

Comunicaţia in comună se 

face prin şoseaua vecinală T.- 

Jiul-Tismana şi prin şoseaua co- 

-munală care dă în aceasta. 

Stroeşti, com. rur., jud. Vilcea, 
plaiul Horezul, compusă din 2 

cătune: Stroeşti şi Dianul. E si- 

tuată pe ambele maluri ale rîu: 

lui Cerna, pe dealul Dianul și 

piriul Cernișoara, la 55 kil. de 

capitala jud. și 1ş kil. de a pla- 

iului.



STROEŞTI 

Se mărginește cu comunele: 

Cireşul, Pojogi, Slătioara, Mădu- 

lari şi Măldăreşti, 

Are o populaţie de 3290 lo- 

cuitori; 3 biserici, una construită 

la 1869, a doua, foarte vechie, şi 

a treia în cătunul Dianul, repa- 

rată la anul 1890; o şcoală 
mixtă, 

Veniturile şi cheltuelile com. 

se urcă la 1300 lei anual. 

Locuitorii sunt moșneni. Ei 
posedă: 47 cai, 330 boi, 313 

vaci, 133 capre, 500 oi şi 293 

porci. 

Pc riul Cerna, în raionul co. 

munei, e o moară pentru mă- 

cinat. 

Pe coasta de S. a dealului. 

Măgura, se găsește multă piatră 

de var. 

In partea de V. a com. este 
o şosea vecinală, care înlesneşte 

comunicaţia cu comunele Cireșul 
şi Slătioara, a 

E brăzdată de dealul Măgura 

şi udată de riurile: Cerna, Cer- 
nișoara şi Aninoasa, 

Stroeşti, sat, cu 742 suflete, pe 

malul sting al riului Vălsanul, 

jud şi pl. Argeșul, făcînd parte 

din com. rur. Costești-Stroeşti. 

Are o biserică, cu hramul Sf. 

Nicolae, deservită de 1 preot şi 

un cîntăreț; o şcoală mixtă. 

" Stroeşti, cu secţia Romăneşti, 
sat, jud. Bacăii, pl. Tazlăul-d.-j., 

com, Berești, situat aproape de 

malul Tazlăului-Mare, la 3 kil. 

de satul Bereşti (şcoală). Are o 

populaţie de 241 locuitori; o 

biserică, clădită de locuitori la 

1542 şi reparată la 1890, cu 2 

cintăreţi. 

Vite: 7 cai, 175 vite mari 

cornute, 50 porci. 

Stroeşti, saz, pe valea piriului 
Gornitul, în dreapta Sicnei şi în 
partea de V. a com. Zlătunoaia,   
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pl. Milctinul, jud. Botoşani. In 

vechime se numea Panţiri. Arc 

o suprafață de 471 hect., cu o 

populaţiune de 166 familii, saii 

693 suflete; 1 biserică, cuun preot 

și 2 cintăreţi ; 2 cîrciumi. 

Vite: 300 boi şi vaci, 24 cai, 
640 oi, 70 porci. 

Stroeşti (Valea- Viei - Ungu- 
reni), căfuu, al com. Pătirlagi, 

jud. Buzăă, cu 120 locuitori şi 
'34 case, 

Stroeşti, sa, în centrul com. 

Stroeșşti, pl. Crasna, jud. Fălcii, 

așezat lingă coasta colinci Lo- 

han-Crusna, într'o vale deschisă, 

spre V. Are o populaţie de 41 

familii, saii 230 suflete; o. bi- 

serică, făcută la. 1854, cu 'un 

preot şi 2 dascăli, 

Ştroeşti, căzuu, com. Stroeşti, 

plaiul Vulcan, jud. Gorj. 

Are o suprafaţă de 546 hect,, 

cu o populaţie de 154 familii, 

saii 658 suflete; 1 şcoală mixtă; 

2 biserici, făcute: 1 la 1830 și 

cea-l'altă la 1860, de locuitori, 

deservite de 1 preot şi 2 cîntăreți, 

Locuitorii posedă: 50 pluguri, 

7O care cu boi, 2 căruţe cu cai; 

35 stupi; 400 vite mari cornute, 

200 oi, 12 cai și 200 rimători, 

Pe Dealul-Stroeștilor, situat spre 

E, cătunului, sunt plantate vii. 

Stroeşti (Stroeşti-Sărindaru- 

lui), saz, făcînd parte din com. 

rur. Ferbinţi-Stroeşti, pl. Mos- 

tiştea, jud. Ilfov, aşezat între 

Ferbinţi-d.-s. şi Ferbinţi-Tirgului. 

Se întinde pe o suprafaţă de 

908 hect., cu o populaţie de 339 
locuitori. | 

Numărul vitelor mari e de 
309 şi al celor mici de 1568. 

Stroeşti, sa/, făcind parte din 
com. rur, Peştenuţa, pl. Motrul- 

"d.s., jud. Mehedinţi.   

STRUEŞTI 

Stroeşti, căzuu, în com. Năruja, 

pl. Vrancea, jud. Putna, situat 
la gura piriului Năruja. 

Are o populaţiune de 151 lo- 

cuitori; o şcoală mixtă. 

Stroeşti, sa, pe moșia cu acelaşi 

nume, jud. Suceava, com, Văs- 

cani, uşezat pe un podiş format 
din prelungirea dealurilor Usoiul 

şi Ciumalul şi străbătut de piri- 

iâşul Răcea. 

Are o suprafață de 37 fălci şi 

60 prj., cu o populaţie de 203 loc. 

Intinderea totală a moşiei e de 

283 fălci, din care 160 cultivabile, 
218 finaţ şi restul pădure. 

Are o şcoală mixtă, înființată 

în 1863, desființată în 1871 şi 

reînființată în 1883 ; o biserică, 

cu hramul S-ţii Voevozi Mihail 

şi Gavril. | 
Iată ce citim în sinodicul bi- 

sericei : 

Biserica cu patronul Sf. Voevozi Mi. 

hail şi Gavril din anexa Stroeşti, a com, 

Ruginoasa, pl. Siretul, jud, Suceava, a 

căreia construcțiune este de material vir- 

tos; şi, după toate cercetările făcute, am 

aflat că ar fi fost fondată la început de 

către Ştefan Cel Mare, fostul Domn al 

Moldovei, apo! după un îndelungat timp, 

fiind ruinată, s'a reînoit şi înzestrat de 

către răposatul Gavril Enea, ce era pe 

atunci proprietar al” moșiei din această 

anexă, iar de cine s'a sfinţit nu se ştie. 

Făcut din ordinul . . . etc. etc. 

Biserica e deservită de 1 preot 

şi 2 cîntăreţi. Ea, ca și şcoala, 

se întreţine din fondul donaţiei 

Smaranda Costin, pe lingă care 

nrti are 24 hect, teren de cul- 

tură, parte dat după legea îm- 

proprietăriei” din 1864 şi parte 

dăruit de aceeaşi proprietară. 
Tradiţia spune că Ştefan Vodă 

Cel Mare şi Bun, trecind de la 

Hirlăă la Neamţu, a poposit pe 

platoul pe care se află satul, plă- 

cindu-i foarte mult. Moșia ne- 

fiind a nimănui, el o făcu da- 

nie lui Stroe, unul dintre căpi- 

tanii săi, care întemeie satul.
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" Un strănepot al acestuia vindu 

moşia lui Enea' Văleanu, care 

o dă de zestre fiicei sale Sma- 

randa, căsătorită după Iordache 

Saranda. Saranda: îşi mări mo- 
şia cu trupul Laiul, cumpărat 
de la familia Isăcescu şi de a- 

tunci începe numirea de Stro- 
eşti-Laiul. Dar el moare şi soţia 

sa contractează a doua căsătorie 

cu Costache Comisul, care mai 

adaogă la moşia nevestei sale 
trupul Ceapa şi o parte din Băi- 

ceni pe care le cumpără de la 
călugării greci din mănăstirea 

Neamţu. Neavind parte nici de 

al doilea soț, Swaranda trece în 

a treia căsătorie cu Mihail Cos- 
tin din Bucovina care cumpără 

moşia Făcuţi din jud. Iaşi. Dar 

moare şi Costin și, după dinsul, 

în 1863, şi Smaranda, care, prin 
testament, a făcut danie pămin- 

tul de cultură obştei locuitorilor 

din Stroeşti şi Laiul, pădurile, 
şcoalelor din “Tirgul-Frumos şi 
casele şi alte venituri, școalei şi 

bisericei din Stroești, 

Stroeşti, saz, făcind parte din 
com. rur, cu același nume, jud. 

Vilcea, plaiul Horezul. Are o 
populaţie de 2468 locuitori. 

Stroeşti, aoșie, jud. şi pl. Ar- 

geşul, proprietatea statului, pen: 

dinte de mănăstirea Bistriţa, din 

Vilcea. Are o întindere de 3086 

pogoane, din care 2500. po- 
goane pădure. 

Stroeşti-Sărindăreanca, 7oșie 

şi Zădure a statului, jud. Ilfov, 
com. Dridul. Pădurea are o în- 

tindere de 875 hectare. 

Stroeştilor (Dealul-), dez, jud. 

Vilcea, la S. de muntele Slăti- 

oara, prelungire a culmei Gur- 
guiata. Din acest deal şi Dealul- 

Măldăreştilor ia naştere riul Cer- 

nişoara. Din dealul Stroești, se   

prelungeşte  Dealul-Mare, care 

merge pănă aproape de con- 

fluenţa Cernişoarei cu Cerna. 

Stroici-Manoleasa, saz, jud. Do- 

rohoii, pl. Başceul, com. Mano: 

leasa, pe moșia Manoleasa, cu 

S4 familii, sai 313 suflete. 

Strugari, sa, jud. Bacăii, plasa 
Tazlăul.d.-s., com. Nadişa. 

Strunga, com. rur.; în jud. Ro- 

man, pl; Siretul-d.-s., spre N. 

E. de orașul Roman.și la 29 

kil. de el. Este formată din sa- 

tele; Brătulești, Crivești, Iede- 
leșeni, Găureana, Hăbășeşti, Mo: 

vileni şi Strunga, cu reşedinţa 

com. în Strunga. 
Are o populație de 2007 lo- 

cuitori; 4 biserici, din cari 2 de 

zid şi 2 de lemn; o școală mixtă. 
Veniturile com. este de lei 

6491, iar cheltuelele, de lei 6317. 
Aici este stațiunea balneară 

Strunga, 

Strunga, sâă/uc, jud. Roman, pl. 
Siretul-d.-s.,. com. Strunga, pe 

şoseaua naţională Roman-Iași, la 

29 kil. de oraşul Roman şi la 

13 il. de reşedinţa plășei. 

Este reşedinţa com. Strunga. 
Aci e şi staţia balneară Strunga. 

Importanţa băilor Strunga a făcut 
ca comuna, care mal înainte se 

numea Hăbășeşti, să ia numele 

de Strunga, și reşedinţa comunei, 

care era mai înainte în satul 
Hăbășşeşti, să fie strămutată în 

Strunga. — Aici în timpul sezc- 
nului băilor este un oficiii tele- 

grafo-poştal. 

Strunga, stație balneară, jud. Ro- 

man, la 5! kil. de gara T.- 
Frumos, la marginea pădurei cu 

acelaşi nume, într'o poziţie plă- 

cută, adăpostită de curente. Are 

o: altitudine de 230 m. 
Instalaţiuni.. Băile se fac în-   

tr'un stabiliment care are o sală - 

mare cu 0 piscină şi cu 12 ca- 

bine pentru impachetare. Căzile 
şi: basinul se încălzesc prin va- 

pori; apoi mai sunt 12 cabine 

cu cîte 2 căzi pentru băile calde 

sulfuroase ; afară de aceasta exis- 

tă un basin cu apă rece, o sală, 
de hidroterapie sistematică şi 

băi de abur. Se mai face: 

a) Inhalaţiuni cu aer compri. . 

mat, indicate contra boalelor 

nasului, gitului şi urechilor, ca 

la Reichenhall; . 

d) Instalaţii de sudaţii, care 

sunt anexate la băile calde; 

d) Masagiii şi gimnastică me- 
dicală ; - 

d) Cură de lapte şi de zer 
de capre roşii; 

e) Cura Kneip ca la WVăris- 
hofen, dirigiată de o persoană 

specială. 
La aceste băi se află un o- 

tel mare cu 44 camere, alte 

3 oteluri mai mici, apoi vile, 

restaurante, birturi. Asemenea 

există un oficiă pentru poştă, 

telegraf şi telefon. 
Transportul de la gara Tir- 

gul-Frumos se face cu tramcare 

și trăsuri. 

Geologia: terenurile aparţin 
sistemului miocen din grupa ter- 

țiară, 

Proprietăţi fizice și analiza chi- 
mică. Apa posedă un miros pro: 

nunţat de hidrogen sulfurat, este 

limpede, iar în contact cu aerul 

devine opalescentă și mai tirziii 

capătă o coloare galbenă. Re- 

acțiune alcalină pronunțată. 

Densitatea 1,001334. Are un 

gust. de pucioasă şi e cam a- 
mară. Temperatura apei: +- 80— 

120 R.,pe cînd aaerului 4+-170R. 
Intrebuinţare. Din toate izvoa- 

rele, trei se întrebuinţează pen- 

tru băi, iar cel alcalin-sulfuros 

ca intern, fiind indicat în aceleași 

afecţiuni ca apele de la aux: 

Bonnes.
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Mai «ste un alt izvor ferugi- 

nos, care se întrebuinţează și el 

ca intern. 

Aplicaţiuni terapeutice : apele 

de la Strunga sunt eficace pen- 

tru următoarele boale: Erupţiu- 

nile herpetice ale pelei, Catarul 

plăminilor sai bronchita cronică, 

Reumatismul, Artrita cronică, 

Clorosa, Limfatismul, Afecţiunea 
scrofuloasă, Afecţiunea sifilitică, 

Metrita cronică, Dipepsia, Morbii 
chirurgicali, Catarul aparatului 

urinar, Caşexiele metalice, He- 

moroizii, Exudatele şi învirto- 

serile şi Paraliziile; 

Numărul bolnavilor pe sezon 

variază între 250—300, printre 

care sunt și bolnavi ruși din 
Basarabia. 

Strunga, vamă, în virful mun: 

telui Padia, trecătoare în Tran- 

silvania, pe la vama austro-un- 

gară Guţanul, jud. Dimboviţa. 

Strunga-Mică, fotecă de trecere 

în Transilvania, jud. Dimboviţa. 

Strungaşul, ziriă, în jud. Gorj. 

com. Novaci, plaiul Novaci. 1z- 

voreşte din plaiul Măgura şi se 
varsă la N. de căt. Novaci-Ro- 

mani în Gilort. Valea "i este for- 

mată: pe dreapta de plaiul Mă- 

gura, ce se desparte din mun- 

tele Cerbul; iar pe stinga de 

Plaiul cel Mare, o altă ramură 

a plaiului Măgura. Are o lăr- 
gime de 1",5o șio adincime 

"de 0,20, 

Studina, com. rur., în N. plăşci 
Balta-Oltul-d.-j., jud. Romanați; 

formată din satul Studina (800 
locuitor!) şi Studiniţa (373 lo- 

cuitori); așezată pe un teren şes, 

lingă linia ferată și pe şoseaua 

Caracal-Corabia, la 21 kil. de 

Corabia şi la 17 kil. de Caracal. 

Are o populaţie de 1173 lo- 

cuitori; o şcoală mixtă; o bisc-   
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rică cu hramul Adormirea Mai- 

cei Domnului, cu 2 preoţi și 2 

cintăreţi; 8 circiumi. 
Aci se face, la 8 Maiii, un 

bilciii anual inființat la 1836. 

Studina, moșie a statului, lingă 

com. Studina, jud. Romanați. 

Are o pădure de 80 pog,, 

fostă pendinte de mănăstirea Bis- 

triţa, și o fermă model. 

Studiniţa, căzu, al com. Stu: 

dina, pl. Balta-Oltul-d.-j., jud. 

Romanați. E separat de satul 

Studina prin o apă mică, pe care 

se află şi o moari. Are 323 

locuitori. 

Stuful, saz, jud. Bacăi, pl. Taz- 

lăul-d.-j.,. com. Sănduleni, situat 

pe piriul Orășa. Are o popu- 

laţie de 104 locuitori şi o bise- 

rică catolică, clădită de locuitori 

la 1868, 

Vite: 11 cai, LI6 vite mari 

cornute, 12 porci şi 8 capre. 

Stuhuleţul, sa, în partea de 

N.-V. a comunei Rănceni, pl. 

Prutul, jud. Fălciii, aşezat pe 

valea piriului cu acelaşi nume. 

Arc o suprafață cam de 1001 
hect., cu o populaţie de 219 

suflete și o biserică. ' 

Stupari, zîrîii, în jud. Tulcea, pl. 

Isaccea, pe teritoriul comunei 
rur, Meidan-Chioi. Se desface 

din poalele S. ale dealului Pirlita, 

se întinde spre S,., într'o direcţie 

de la N.-V. spre S..E., brăzdind 

partea centrală a plăşei şi cea de 

V.a com. Curge numai prin pă- 

duri şi, după 4 kil. de curs se 

varsă în valea Boclogea, pe 

stînga, ceva rai sus de tăctura 
Valului-lui- Traian, 

Stuparul, vîzf de dea, în jud. 
Tulcea, pl. Babadag, pe terito- 

riul com. rur. lEnisala și anume   

STUPINEI (VALEA) 

pe acela al căt. săi Visterna. 

E situat în partea de E. a plă- 

şei şi de S.-V. a com. Are o 

înălțime de 219 m. E punct tri- 

gonometric de observaţie de ran: 

gul al 2-lea, acoperit numai cu 

păduri. Dominează satul Vister- 

na, drumul comunal Visterna-Cia- 

murli și BabadagJurilofca, pre- 

cum şi valea Ceeliu-Chioi. 

Stupărei, saf, făcînd parte din 
com, rur. Mihăeşti, pl. Oltul-d..s., 

jud. Vilcea, la 3!/> kil. de căt. 

“Mihăeşti, reşedinţa comunei şi 

şcoala. Are o populaţie de 146 

locuitori, Cade în partea de N.- 

E. a com. şi e udat de riul 

Oltul. 

Stupina, căuu, în jud. Romanați, 

pl. Olteţul-Oltul-d.-s., com. Cir- 

logani, situat la 4 kil. spre N,, 

aproape de hotarul jud., pe un 

teren deluros, cu o altitudine de 

240 m. d'asupra nivelui Mărci. 

Are 30 de locuitori. - 

Stupina, zrup de pădure a sta- 

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

com. Lungeşti, în întindere de 
350 hect., și, impreună cu tru- 

purile Girbovul (350 hect.), Cer- 

nişorul (350 hect.) şi Lunca-Stă- 

neştilor (440 hect.), formează 

pădurea Rimeşti-Stăneşti. 

Stupina - Călugărească (Gă- 
geni-cu-Sforile), sfoară de 

moșie, în jud, Buzăii, com. Gă- 

geni-Vintileanca, căt. Găgeni-d.-s. 

E proprietate a statului, pendinte 

de schitul Ciolanul. Are 35 hect., 

mai toate arabile, 

Stupinei (Valea-), za/e, in judetul 

Constanţa, pl. Ulirşova, pe teri- 
toriul com. Şiriul, şi anume pe 

al cătunului Erchesec. Se des- 

face din poalele vestice ale dea- 
lului I-rchescc ; se îndreaptă spre 

S.-V., brăzdind partea de S. a
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plășei şi a com., şi după o dis- 
tanţă de vre:o 6 kil., se deschide 

- în valea Cala-Chioi, Este tăiată 

de calea județeană Băltăgești- 

Tichileşti şi Băltăgești-Erchesec 

şi curge printre dealul Olacul, 
care e la N,, şi Zavol-Bair, care 

este la S. Malurile sale sunt în 
general puţin înalte şi acoperite 

în cea mai mare parte de ver- 

deață şi fineţuri, 

Sturul, zzaute, în jud. Gorj, la S. 

hotarului austro-ungar şi la E. 

hotarului jud. Mehedinţi, alături 

cu muntele Soarbele. Aparține 
locuitorilor din com. Izvarna. Pe 

el se afiă păduri şi pășune de 

vite. 

Sturza (Zghiabul), zirz:, în jud. 
Buzăii, com. Minzăleşti. Incepe 

din muntele Măceşul; udă, cur- 

bindu-se spre E., căt. Cireşul; 

se lasă spre S. la Dealul-Vrăbiei,; 
descrie un arc spre V., de la 

căt. Zghiabul, pănă la căt. Po- 
iana-Vilcului; se lasă iar spre S. 

şi dă în riul Slănicul, în fața 

căt,  Ichimeşti,. lingă muntele 

Grunjul. El primeşte mai mulţi 

afluenţi, dintre care mai însem- 

naţi, pe partea dreaptă, sunt: iz: 
voarele Braga, Cireşiul, Rugina şi 

Săratul; iar pe stinga : Găvanul, 

Coita, Bisoca şi Bădicul. Albia 

sa e plină de pietre calcaroase; 

cea mai mare parte conglome- 

rate de. psilodoni şi unio, cu un 

aspect plăcut şi variat. Aceste 

pietre, duse de curenţi, se în- 

tilnesc mai pe toată albia riului 

Slănicul și mai rar în riul Bu: 
zăul şi se întrebuinţează pentru 

fabricarea varului și ma! cu seamă 

pentru a face stinci artificiale. 

Sturzeni, sat, în jud. Dimboviţa, 

pl. Dealul-Dimboviţa, căt. com. 
Priboiul. 

Suat-luc, vzoui7ă, în jud. Cons-   
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tanța, pl. Medjidia, pe teritoriul 
- com, rur. Chioseler, situată în 

partea de S. a plăşei şi aproape 

în centrul com., la 1! kil. spre 

N.-E. de Chioseler. Are 158 m. 
înălțime, A fost punct trigonc- 

metric de observaţiune de rangul 

al 2-lea, deminind prin înălţimea 

sa satul Chioseler şi drumurile 

comunale Chioseler, Ciflicul, Ali- 

Bei, Chioseler, Idres şi Cuiusul, 

Suceava, judeţ, numit ast-fel după 

vechia capitală a Moldovei. 

Situaţie şi limite. Aşezat la 

N. Romîniei (N.-V. Moldovei), 

jud. Suceava este un județ de 

munte, cuprins între Bucovina, 

- “Transilvania şi judeţele : Neamţu, 
Roman, Iași şi Botoșani. 

In convenţiunea din 2 Iulie 

1776, hotarul judeţului din spre 

Bucovina se descrie ast-fel : « S'aii 

început de la riuşorul Teşna-Im- 

puţită, lingă confiniile 'Transil- 

vanici, trecînd apoi peste Mă.- 

gura-Calului, muntele Pietrele- 
Roşii, unde se întîlnesc trei 

confinii şi unde acuma este des- 

pre partea Transilvaniei un mare 

semn dle acilă. Pentru marcarea 

noilor cesiuni, s'aii pus pe par- 

tea dreaptă a zisei columne un 

noi semn de acilă; de acolo 

coprinzind păminturile satului 

Condreni, sub jumătatea mun- 

telui Lucato un semn deacilă; 

trecînd apoi la muntele Poiana: 

Vinătorului, pe viiful zisului 

munte un semn de acilă; de a- 

colo pe locul unde se unește 

riuşorul Seriscior cu un altul ce 

se chiamă Valea-Arsi, un semn 

de acilă. De acolo, lăsind afară 

satul Sara-Dorna, şi şesul de fi- 
naț al aceluiaşi sat de la confi- 
niile imperiale pănă la poala 

muntelui Dealul-Negru, lingă pă- - 

dure, un semn de acilă, 

«Apoi pe coborișul aceluiași 

munte pănă la piriul Neagra- 

Dorna, în faţa locului ce se chia-   
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mă Piriul-Lupului, un semn de 

acilă. Răminind apoi jumătate 
pirîului Neagra-Dorna la Aug. 

Curte imp. și cea-l'altă jumătate 

la înp. p. otom., pănă la vărsă- 

tura pomenitului riîuşor în râul 
Bistriţa un semn de acilă. 

«Apoi d: acolo pănă la locul 
ce se atinge cu Bistriţa. și cu 

valea ce se zice de Aramă, la 

piciorul muntelui numit Rarul, 

un semn de acilă. 
«Pănă la acest punct jumăta- 

tea riului Bistriţa face marginile 

imperiale, cea-l'altă jumătate face 

marginile Porții Otomane. 
«Dar de la Valea-de-Aramă, 

rămînînd de-a dreapta riul Bis- 
triţa tot la Poarta Otomană pre- 

cum și satul Chiril, iar de-a 

stinga pănă la muntele Rarul ră- 
minînd la Aug. Curte imp. stinca 

crăpată de pe virful numitului 
munte Rarul se întări drept semn 

distinctiv între amîndouă con- 

finiile. 
«De: acolo pănă la muntele 

Opcina-Chiril, un semn de acilă. 

De acolo, trecînd pe spinarea 

muntelui Vuron-Clefil şi Capul- 

Băeșescu, şi cuprinzind toate 
pămînturile satului Stulpicani, 

pănă la rîuşorul numit Vadul- 

Negrileasa, un semn de acilă; 

de acolo suindu-se iarăşi pe 

munţii Opcina-Ciumerna și Clă- 

tita-Mică pe culmea acestui din 

urmă munte, un semn deacilă. 

«De la muntele Clătita-Mică 

pănă la muntele Clătita-Mare, 

şi pe acesta un semn de acilă; 

de la muntele Clătita-Mare tre- 
cînd pe virful şi spinarea mun- 

ților Rătunda, Opcina-Suvorist, 

mergind apoi înainte pe munţii 

Opcina, Isachi, Iplesi pănă la 

muntele Dealul-Buragul, spre a 

însemna pâminturile vecine ale 

satului Capul-Codrului, pe virful 

pomenitului munte Dealul-Bura- 

gul, un semn de acilă, 

« Apoi lingă malul sting al riu-
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lui Moldova, un semn de acilă 

lingă drumul cel mare care trece 

de la Capul-Codrului la Baia. 
«De acolo, la incepul Văei- 

Somojul, un semn de acilă; și 

apoi unde intră linia la Vaiea- 

Lucăceşti, un semn de acilă. 

De acolo prin valea Somajul: 

Marc, cuprinzind toate păimîn- 

turile satului Zăhireşti, dinaintea 

„ satului Liten-Mica, un semn de 

ucilă; de aici, mergind înainte 

pe valea Somojului-Mare, pănă 
la locul unde intră în valea Bo 

nici, un semn de acilă, şi apoi 

pe lingă acecași vale pănă lao 

distanţă, un semn de acilă, 
«De la cel punt, trecind ina- 

inte și lăsînd afară satele Bo- 

niești şi pămînturile lui pănă la 
muntele Bonieşti, pe virful nu- 

mitului munte, un semn de acilă. 

« De acolo, prin valea Samos- 

mica, un semn de acilă, apoi tre- 

„cînd în faţa satului Reasca, la Sa- 
mosmica şi la valea zisă Ru- 

gina, un semn de acilă, 

«Din locul acela suind mun- 

tele Vuron-Dumbrava-Resu, pe 

virful zisului munte, un semn de 

acilă. | 
«De acolo, lăsind afară satul 

Mireşti cu pămînturile sale de 
la marginile Imperiale, pe mun- 

tele Mircești, unde începe valea 

Racova, un semn de acilă; mer- 

gind înainte pe valea aceasta 

pănă la satul Siliseni unde se 

varsă apa Balta-Satului în riul 

Suceava, care trece pe dinaintea 

satului Siliceni, un semn de 

acilă». (cUricariul», vol. IV, p. 

255 256). | 
Topografie, Orografie și Idro- 

grafie, Forma teritorială a ju- 

dețului Suceava este foarte ne- 

regulată. Lung de 170 il. şi 
lat la mijloc numai de 40 

kil., intăţişează o prelungire a 

Carpaţilor răsăriteni pornind de 

la V. judeţului, din virfurile Pie- 

trele-Roșii, Budacul și Rarăul şi   

458 

scoborind treptat—treptat pănă 

lingă Cotnari şi Tirgul-Frumos,. 
Jumătatea judeţului aflătoare de 

a dreapta Moldovei e numai 

munţi, iar cea din stinga ci, dea: 

luri şi coline. 
In jud. Suceava nu sunt de 

cit două şesuri: al-Siretului şi 
al-Moldovei. Străbătut de la N. 

spre S. de riurile Siretul, Alol- 

„dova și Bistriţa (v. a. n.), cu 

numeroși! lor afluenţi; udat de 

peste 633 pirae, prezintă o mul- 

ţime de şiruri şi virfuri de munţi 

şi dealuri îmbrăcaţi în mare 

parte de păduri. 
Cele mai însemnate virfuri 

de munţi sunt: Rarăul, Buda- 

cul, Intre-Borciă, Lucaciul, Grin- 

ţieşul-Mare, Pietrosul - Bogolin, 

Grinţieşul - Broşteni,  Scăricica, 

Barnarul, Pietrosul, Slopăţul și 

alții (v. a. n.). Numărul munți- 

lor și virfurilor de munţi din 

judeţ se urcă la 344. 

Iazuri mai însemnate: Călu- 

gărului, Tirgului, Ciorsaci, Ba- 

sarabi, Arghirei şi Dolheşti, for- 

mate de Şomuzul-Mare; Giur- 

geşti şi Valea-Glodului, formate 

de Șomuzul-Mic (v. a. n.). 
Cite pirae sunt, atitea sunt 

şi văile din judeţ. 
Suprafafa jud. Suceava este 

de 475000 hect. 

Populaţia judeţului este de 

129687 locuitori (1900). 
Agricultura şi ocupaţiunile lo- 

cuitorilor. In jud, Suceava se face 

puţină agricultură, Semănăturile 

părței judeţului din dreapta Mol- 

dovei nu ajung nici pentru tre- 

buinţa populaţiunei, iar de la 

Broşteni în sus se samănă nu- 

mai puţini cartofi. Sunt comune 

întregi în care nu găseşti un 
plug. Muntenii își aduc hrana 

de prin tirgurile Fălticeni, Neam- 
ţul şi Piatra, pe cai. Ei se ocupă 

cu exploatarea pădurilor, fabri- 

catul draniţii, a doniţelor, plu- 

tăritul, și creşterea vitelor,   
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Griului nu-i primește de cit în 

plăşile Siretul-d.-s. şi Siretul-d.-j., 

și întru cite-va pe Șomuzuri. 

Cu plugăria se dedaii locuitorii 

din stinga Moldovei. Vii sunt 

numai în jurul Cotnarilor pe la 

Stroeşti-L.aiul, Costeşti şi Ilăr- 

măneşti, 262 hect. 

Mici încercări de a cultiva 

vii s'aă făcut în satele: Ilirtopul, 

Valea-Glodului, Bădiliţa, etc. 

In cele mai multe sate, aproape. 

fie-care casă îşi are grădiniţa 

sa de pomi roditor, iar merele, 

perele, şi prunele de Rădășeni 

sunt vestite în toată Moldova. 

Satul posedă în judeţul Su- 

ceava 15 moşii, care aduc un ve- 

“nit anual de aproape 250.000 lei. 

Pădurile de munte adăpostesc 

mult vînat. 

Vite: 75967 capete de vite 

mari cornute, 116253 oi, 14335 
cai, 523 capre, 33855 porci (1901). 

Locuitorii posedă 76709 stupi cu 

albine. 
Industria județului a început 

„a progresa de la instituirea Do- 

meniului Coroanei şi construirea 
liniei-ferate  Fălticeni-Dolhasca. 

S'aii, făcut pe Domeniul Coroa- 
nei și pe moşia Broșteni, a M. 

- $. Regelui frumoase instalațiuni 

forestiere şi acum sunt heras- 

trae de cherestea mai sistema- 
tice și pe moșiile: Sasca, Baia 

şi Bogdănești. 

In Fălticeni sunt fabrici de 

pielărie, clei, aba, cărămidă, 

lumînări şi săpun. Insemnatele 
mori de la Ciorsaci, Moara-Dof- 

torului şi Zavul, produc făină 
mult căutată. 'Fot în jud. se fa- 

brică renumita brinză de Broșteni 

şi untul de Dorna. 

Că! de comunicaţie. Judeţul 

Suceava e străbătut de liniile 

ferate Păşcani Iaşi, Păşcani-Ro- 

man-Bucureşti,  Păşcani- Burdu- 

jeni şi Dolhasca-Fălticeni, în lun. 

gime totală de 111 kil., avind 

şapte stații: Fălticeni, Basarabi,
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Liteni, Dolhasca, Heciii-Lespezi, 

Păşcani, Ruginoasa şi o haltă, 

* Muncelul. 

- Şoselele principale sunt: Cele 

naţionale Bunești-Fălticeni, pănă 

în hotarul jud. Roman, 65 kil. 
şi Fălticeni-Cornul-Luncei-Broş- 

teni-Dorna, peste 120 kil. Cele 

judeţene: Dumbrăviţa-Neamţul 
(18229 m.),Moţca-Păşcani-Tirgul- 

Frumos (31857 m.), Fălticeni- 

Dolhasca (24560 m.) şi Cior- 
saci-Liteni (31870 m.). Afară 
de acestea mai toate comunele 

sunt legate prin şosele comunale, 

Pe Salasa, există o linie în- 

gustă de drum de fer, în lun- 

gime de 20 kil. și alta tot atit 
de lungă pe Suha-Mică, cum și 

o linie funiculară (1500 m.) peste 
Ciumerna (munte) pentru exploa- 

tarea pădurilor de pe Dome- 

niul Coroanei. Cale fluvială este 
Bistriţa (v. a. n). 

Îinpărțirea administrativă. 

Jud. Suceava. pănă la 1886 era 

împărţit în patru plăși: Şomuzul, 

- Moldova, Muntele şi Siretul. In 
anul arătat se formară numai 

„trei plăşi, alipindu-se cele d'intii 
două sub numele de -Șomuzul: 

“Moldova; în 1892, s'aii făcut șase 

plăşi 'şi anume: 1. Muntele, cu 

. reşedinţa sub-prefecturei în Broş: 

"teni; 2. Moldova-d.-s., cu reșe- 
dinţa în Cornul:Luncei, (com. 

Mălini); 3. Moldova-d.-j., cu re- 

"şedinţa în Ciumuleşti; 4. Șo- 
muzul, cu reşedinţa în Giurgeșşti; 

ş. Siretul-d.-s., cu reședința în 
“ Tirguşorul-Lespezi și 6. Siretul- 

d.j:, cu reşedinţa în Tirgul-Păş- 

cani. Acum jud. e format din 3 

plăşi: Moldova-Șomuzul, Siretul 

și Muntele, 
Judeţul Suceava se compune 

din o comună urbană, Fălticeni, 

şi-38 comune rurale, formate din 
185 sate. 

Marca judeţului este trei brazi, 

semnul întinselor sale păduri de   rășinoase. 

66546, Afarele Dicţionar Geografic. Pol. Ț. 
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Cultul. Face parte din eparhia 

Iaşilor. In tot judeţul sunt 3 mă- 

năstiri și 4 schituri ortodoxe, 2 
mănăstiri lipovenești, 138 bise- 
rici ortodoxe, 2 biserici catolice, 

3 lipoveneşti şi o mulțime de 

case de rugăciune ovreești; 115 
„preoţi şi 3 diaconi ortodoxi. 

) 

Mănăstirile din judeţul Su- 

ceava sunt: Probota, Rișca și 
Slatina şi schiturile: Rarăul, Bou- 
reni, Preuteşti şi Brătești; a- 

fară de aceste, mai sunt mănăs- 

tirile lipoveneşti de călugări și 

de maici din Manolea. 

Justiţia. Are'un tribunal şi 

3 judecătorii de ocoale. 
Învăţământul. In judeţul Su- 

ceava sunt: un gimnasiii clasic 

în Fălticeni, « Alecu Donici», în- 

fiinţat în 1870; 2 școale primare 

urbane de băeţi şi 2 de fete în 

Fălticeni; o şcoală primară ur- 

bană mixtă, întreținută de Di- 

recţia Căilor Ferate Romine în 

Gara-Pașcani; 75 şcoale rurale 

' mixte şi 6 de cătun, frecuentate 

în 1899—900 de 3520 copii. 
Serviciul sanitar. In jud. Su- 

ceava sunt trei spitaluri, din care: 

2 în Fălticeni: Stamati-Judeţean 

cu 26 paturi şi cel izraelit cu 15 

paturi ; și unul rural în Mănăs- 

tirea-Slatina, cu 40 paturi. 

Ca locuri istorice, avem: Baia, 

cu cele. trei biserici ale sale: 

Săsească, Albă şi a lui Rareș; 

Bogata,-Ruginoasa, Dolhești (bi- 

serica), Boureni, Horodniceni, 

Movila-lui-Răvzan și toate lo- 

calităţile cu numele de Cetăţuia, 

Cetăţaua sai Mănăstioara (v. a.c.). 

Din trecutul judeţului Suceava. 

Indată după 'răpirea Bucovinei, 

în amintirea unuia dintre jude- 

țele pierdute în capitala căruia 

îşi avusese cuibul, acel 

Şoim voinic şi tare, 

Ce ţinea pieptul la hotare 

„ Ca un zid de apărare, 

se reînfiinţă jud. Suceava, luîn-   
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du-se parte din judeţele: Bo- 
toşani, Hirlăului şi Ciîrligătu- 

rei (ultimul avind reşedinţa în 
Tirgul - Frumos), Romanului și 

Neamţului. - 
Isprăvnicia judeţului fu însta- 

lată mai întîi în satul Rădă- 
şeni şi, mai tirziii, întemeindu- 

se tîrgul Şoldănești, zis apoi Făl- 

ticeni, se mută aci. 

„ Locul ocupat de jud. Suceava 

a fost locuit în cele mai vechi 

timpuri; dovadă despre aceasta 

- sunt mormintele și uneltele de 
piatră (topoare, dălți) găsite în 
diferite localități ale judeţului 
numite Cetăţui și peșterile de pe 

- Pirîul- Lupului din aproprierea 

satului Manolea, 

Cel d'întiîiii popor amintit de 
istorie ce lar fi locuit ar fi fost 

Neurii, făcînd. ast-fel parte din 

Neurida, care a fost devastată 

de Darius, cind acesta urmărea 

pe Sciţi. (Herodot, IV, p. 125). 
“Pe timpul Dacilor, cam prin 

aceste locuri întîlnim pe Jazigi, 

care nu prea duceaii casă bună 

cu Dacii, căci nu voiră să,se 

“lupte în .contra Romanilor. :și, 

drept pedeapsă, Dacii le răpiră 

o parte din pămînt. 
Jazigii se văd pe columna, lui 

Traian venind cei d întiiii să facă 

închinarea lor împăratului. 

In timpul năvălirilor barbare, 

slavonii ocupaii jumătatea E. a 

judeţului, dovadă numele 'mul- 

tor riuri, dealuri şi localități din 

judeţ, cum şi numeroasele ex- 
presiuni cu derivație slavonă. 

* Poate că chiar Cumanii să fi 
„ajuns cu domnia și “episcopatul 

lor pănă prin aceste locuri. 
Pe timpul voivodatelor, parte 

din judeţ făcea parte din al Cim- 

pul- Lungului și parte din al 

Neamţului. Cînd Dragoș” des- 

călecă pe șesul Moldovei (1288) 

îl găsim tributar regelui Ludo- 

vic al :Ungariei, care dăruește 

pe Balc, fiu! lui Sas, pentru sluj- 
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bele. făcute” în combaterea tră- 

dătorului” Bogdan, al doilea des- 

“călicător şi întemeietor: al Mol: 

_dovei ca stat ne-atirnat: (1348). 
Unii Cronicari însă aii fost 

de părere că, pe timpul descă- 
lecărei lui Dragoș, el ar fi gă- 

sit aceste locuri cu totul deşerte 

“de locuitori, din cauza învaziunei 

barbarilor.. Dragoş descălică în- 
""tro ţară ce rămăsese pe alocu- 
“rea pustie, 'în urma. goanci Tă- 

- tarilor, din părţile Mării:Negre, 

de către: Ludovic Regele Un- 

gariei. : " 
Această însă nu e adevărat; 

dovadă o geografie rusească an- 

:. terioară anului 1347 în care se 

arată ca existind orașele Baia 

şi Suceava. 
" Saşii, zice d-l Gr. Tocilescu, 

(ast. Rom.»,p. 58) fură descăli- 

caţi-pe lingă rîul Moldova de 

către Alexandru-cel-Bun. 
Inainte .de Ştefan - cel- Mare 

“«toţi munţii cu cari se închide 

.- Moldova acum», deci şi ai Su- 

" cevei,. ceraii: sub stăpinirea Ar- 

dealului» (D. Cantemir, « Descrie- 

„rea Moldovel>, edit. 1865 laşi, 
p. '50—51). In 146ş'se întimplă 
lupta de la Baia. 

In: 1476, 'după lupta de la 

Valea-Albă, «Turcii s'a întors 

spre Suceava, şi aii ars tîrgul, 
“si apoi s'aii. invirtejit înapoi, 

prădînd și arzind ţara,» — deci 
şi judeţul nostru (<L.etop». "Țărei, 

1om. |, p. 165). 
fu prădat de Turcii lui Ilro- 

-iot, în 1.485, ce veniaii cu pla- 

- nul a înlocui pe Ştefan-cel-Mare; 

pustiit „de Poloni, drept răz- 

bunare pentru. devastarea Pocu- 
: ţiei,.de către Bogdan cel încru- 

cișat. Asemenea de -Tătari . fu 

- prădat în. diferite rinduri.: 

Fu băntuit de Turcii Sulta- 

nului Soliman, de “Lătari și Po: 

- loni în .1538, cînd fu răsturnat 

"Petru Rareş din l-a domnie. De 

“furia prădătorilor nu scăpă de 

- Lăpuşneanu, 
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cît cînd «veniră boerii la Su- 

ceava și se aruncară la picioa- 

rele Sultanului, care-i primi şi-i 

iertă ca pe niște robi». . 

Pe timpul lui Petru Rareș 

«satele se compuneaii din colibe 

"păstoreşti și ogaşe fără îngră- 

dituri; iar casele țărănești puţin 

ridicate de la pămînt, făcute din 
lemn de pădure, lipite cu lut şi 

acoperite cu paie saii trestie.» 
După fuga lui. Petru Rareş la 

Ciceii,. Turcii «multă pradă. și 
„scădere făcînd “Țărei, şi călcind-o 

aii ajuns pănă la Suceava.cu 

„mare urgie şi pedeapsă tuturor 

locuitorilor. 

La 1561, .fu cutreierat de 

oastea compusă din aventurieri 

şi oameni fără căpătiiii adunaţi 

din lumea întreagă, cu care Ia- 

cob Eraclide veni şi alungă pe 
luîndu-i locul . în 

domnie. 
Fu băntuit de foametea cea 

mare de la 1574 şi 1575,. pe 

timpul domniei lui Petru Schio- 

pul. 
Pustiit de Poloni şi Tătari, 

ce veniaii să susţină pe Irimia 
Movilă (1595), dar cari fug la 
auzul apropierei lui Mihai Vi- 

teazul care, cu. repeziciunea ful- 

gerului trece prin judeţul nostru 

şi-şi pune tabăra lingă Suceava. 

Prădat de “Tătari, prietinit lui 

Vasile Lupu, de două ori: pen- 

tru a doua oară, la 1650, cind 

luasă cu ei din toată Țara peste 
20000 de oameni robi, 

In 1673, sărăcit de oștile tur- 

cești şi polone ale lui Sobieschi. 
Constantin Cantemir trimite 

pe Tătarii lui Bech Mirza să 

pedepsească pe Cimpulungeni 

„pentru ne-ascultare, care Tătari, 

trecînd pe aci «multă stricăciune 

și pradă şi robie aii făcut, și 

mult dobitoc de vite aii scos». 

Craiul Sobieschi năvăli in Țară 

spre Iași: ciar Cantemir-Vodă 

'l-aă gonit pe Craiul cu Tătarii 

_niei a Il-aa 
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pănă la Hărmăneşti pe Siret. 

Atunci ai ars Leșii și Tătarii 

multe curţi la țară şi la Iaşi...» 

între altele şi pe cele din <Ru- 

ginoasa, Cosmeşti, Purcileşti, în 

Stolniceni şi în Păşcani şi pe 

alte locuri multe». 

Cutreerat de oștile suede ale 

lui Carol XII, (pe timpul dom- 

lui N. Mavrocordat) 

care în iarna anului 7220 (1712) 

iernează în Suceava, Neamţu, 

__ Bacăii, etc. 

Pe timpul lui Nicolae Mavro- 

„_cordat, Austriacii făcură prima 

încercare de înaintare spre Bu- 

covina, răsluind o parte din Bu- 

covina de pe la graniţa Dornei; 

dar se retraseră la protestările 

Domnului și ameninţarea cu răz- 

boiii din partea Turciei. 

-După 1716, în timpul dom- 

nici lui Mihai Racoviţă, fu ocu- 

pat de Nemţi, «iar Moldovenii, 

făcindu-se una cu catanele, cu 

mari cu mici, prădaii, jefuiaii u- 

nul pe altul, mănăstirile pre sub 
munte, casele boereşti cit ţinea 

pre Siret şi pre ciţi nu se în- 

chinaii lor, să ţină cu dinșii, Ţi- 

neaii drumurile, colnicele; min- 

cai, stricaii și jăcuiaă .. .> (eLe- 

topiseţele'Țăret», tom. III, p. 65). 

Dar, după ce Nemţii fură bă. 

tuți şi alungaţi din Caşin și din 

ținutul Putnei, Mihail Racoviţă 

fu trimis de Turci să sprijinească 

răscoala Ungurilor din Transil- 

 vania, 

“ Racoviţă, în fruntea oardelor 

de Tătari, pătrunde pe aci și 

pe la Cimpulung și Dorna în 
Transilvania. ! 

Ast-fel, după  prădăciunile 

Nemţilor, urmară ale “Tătarilor, 

poate mai vajnice ca ale ceior 

d'intiiă. 

Tot pe timpul lui Racoviţă, 

spun cronicele, că a fost efoa- 

mete,. ciumă, omor, bocete și 
vaete în toate părţile. Pe urma 

acelora lovit-aă boală în dobi-
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toaces.(e Letopiseţe», tom. III, p. 

125). Prin cartea din 7226 (1718), 

„April 24, Mih. Racoviţă desfiin- 
"_Şă solăritul ce apăsa râii pe să- 

racii din jud. Suceava; căci zice 

“acel hrisov: «Facem ştire cu 
această carte a Domniei “mele 

„cui i se cade a şti, pentru rin- 

„dul solăritului, ce aveaii obiceiii 

„__cămărașii de ocnă -pănă acum 
de luaii solărit de pe o parte 

de loc de la ţinutul Sucevei, și 

o vindea acea slujbă şi cămă- 
'raşii de ocnă la ciocoil ţinut, 
drept 40 saii so de lei şi apot 

acei ciocoi făceaii multe supă- 

“ rări săracilor, ba luaii de la tot 

omul și de la femei sărace şi 

"de la babe bătrine şi neputin- 
cioase, tot cite un ort de cap, 

şi borfăia pe toţi săracii cu acel 
" obiceiii, de le lua și straele de 

- pe dinşii.. .> (cUricariul> de T. 

„Codr., vol. V, p. 254 —255, laşi 
1862). 

In 1776, Grigore Ghica, vă- 

zind că toate încercările lui de 
a se strica convenţiunea, prin 

care se vindea Bucovina, sunt 

zadarnice, face o ultimă silință 

şi voeşte să scape din prada ră- 

pitorilor măcar Suceava, vechia 

capitală a Moldovei, dar nici 
“aceasta nu W-a fost dat ca să 

" împlinească și ast-fel se face şi 

"delimitarea aceasta nenorocită 

prin care Moldova mai pierde 
" încă 46 sate peste linia ce fu- 
- sese hotărită prin convenţiune. 

De jud. Suceava, pe la înce- 
” putul secolului acesta, mai ţi- 

“nea o plasă: Berhometele, cu 2 

- tirguri: Burdujeni şi Vlădeni. 

Suceava, rii. lzvoreşte din Vir- 

ful-Lucinei, cota 1590 m. asu- 
pra "Mărei-Negre, pendinte de 

culmea Munţilor-Negri din Bu- 
--covina. La început, curge în di- 

" recţiune de la S. spre N., apoi 

"se întoarce spre E., pănă la 
--Rădăuţi, unde formează un șes 

-pe stînga   
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larg de aproape 15 kil.; de la 

Rădăuţi, ia direcţiunea spre S.- 

“E, udînd partea de E. a orașu: 
lui Suceava; iar de aci, formînd 
frontiera "Țărei pănă la satul Știr- 

- bățul, continuă în aceeași di- 

recție, formează hotar de judeţ 
iutre Botoșani şi Suceava, pănă 

la satul Roșcani, la confluența 
sa cu Siretuj, 

Riul Suceava atinge teritoriul 

Romîniei chiar la confluenţa sa 

„cu piriul Mitocul, situat la 700 

m. la. $.. satului Iţcani-Noi; din 

acest punct, frontiera se des- 

parte spre N., urmînd cursul pi- 

riului Mitocul, iar spre S. ur- 

mează albia riului Suceava și 
după un parcurs de 33 kil. lasă 

pe stînga hotarul dintre jude- 

_ţele Botoşani şi Suceava, şi ur- 

mînd aceeași direcţie pe o dis- 
tanță de 2 kil., 400 m., ajunge 

la stilpul de frontieră No. 49, 

Situat la N. satului Ştirbățul. 

Aci, frontiera.părăseşte rîul Su- 

ceava şi se îndreaptă spre S.V., 

pe un canal anume construit, 

lung de 550 m. și, trecînd pe 

lingă pichetul No. 1, dă în pi- 

riul Racova (Suceviţa), care for- 

mează aci o baltă, numită Balta- 

Satului; iar Suceava, după o 

scurgere de'2 kil., zoo m,, este 

străbătută de hotarul județelor 
- Botoșani-Suceava, pe care îl pri- 

meşte mai la vale, la 1 kil., 8500 

m.; de aci riul formează hota- 

rul acestor judeţe pe o distanţă 

de 5 kil., 600 m., pănă la con- 

fluenţa cu Siretul, la satul Roș- 

cani, pendinte de com. Fintîne- 

„lele, jud. Botoșani. 

Afluenţi, pe dreapta: pîriul 

Racova (Suceviţa) care formează 

şi frontiera 'Țărei; Pirîul-Lutului, 

a cărui confluență cu Suceava 

o are la S.:satului Știrbățul; 

Piriul-Budăi, la satul Liteni ; — 

: piriul Mitocul, _pe 

care este și frontiera Țărei -şi a 

“cărui confluență cu Suceava, o   
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-are la 700 m, spre S. de satul 

"Tţeani-Noi şi Pirîul --Mercuilor. 
Șesul Sucevei, pe tot parcur- 

sul săii despre Rominia, are. o 

lărgime ce variază între= 1—-3 

kil.; este acoperit de numă- 

roase bălți şi anume: Balta-lui- 

Balan, Balta- Grajdului, “Balta- 

Halia, Ochiul-cel-Mare, Cotul- 

Bursuci, Balta-Rupta,: Cotul-Ce- 

pureci, Cotul-lui-Roman și Co- 

tul-cu-Piatră. Este de remarcat 

“că șesul Sucevei se întinde nu- 

mai în partea. stîngă a rîului, 

partea dreaptă fiind rezemată 

pe dealuri a căror înălțime este 

pănă la 300—400 m. asupra 

Mărei-Negre. ! 

Insule. —De la intrarea 'să “în 

Țară şi pănă la confluenţa 'cu 

Siretul, riul Suceava formează 

“9 insule mici, considerate “mai 

mult ca nişte bancuri de: nisip 

şi a căror suprafață este supusă 
modificărilor aduse: de cureritul 
apel. 2 . 

Localităţi : pe dreapta satele: 

Știrbăţul, Humăria şi Liteni, din 

jud, Suceava; — pe stinga, sa- 
tele: Cotul-Teseuţi, Prelipca, Ve: 
rești, Hancea şi Roșcani, din 

jud. Botoșani. 

'Trecător). In tot parcursul riu- 
lui Suceava trecerea pc acest riii 

“se face prin vad şi anume pe 
la satele limitrofe ;- posedă un 
singur pod de fer, la N. satului 

“ Humăria și peste care trece li- 
nia ferată Dolhasca-Vereşti, 

Natura curentuluI. Suceava 
curge în regiune muntoasă 55 

“kil. de la obirșie și pănă la 

Vilcovul, iar de aci: în regiune 

de șes încă ş5 kil. pănă Ia fron- 

tiera Romîniei, de unde urmează 

încă o curgere de 43 kil. pănă 

“la confluența sa cu rîul Siretul. 

In total, lun gimea riului Suceava 

„este de 153 kil. - 
“Cursul săii este foarte repede 

“și zgomotos: în regiunea mun- 

“-toasă şi- foarte liniștit în regiu-
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nea de șes; iar inclinaţia albiei 

sale este de aproape 0,90 cm. 

pe kil. 
Cotele luate cu ocazia ridi- 

cărej Hărţei , Țărei pe ambele 
maluri ale Sucevei sunt urmă: 

toarele: 282 m. la confluența 

„cu Mitocul, unde riul atinge 

frontiera ;: 267 m, la satul Pre- 

lipca, pendinte de com. Burdu- 

„jeni; 256 m. la Verești; 250 

m, la confluența cu piriul Ra- 

cova (Suceviţa), și 240 m. la 

confluenţa cu Siretul. 
Lățimea. — Riul este sprijinit, 

aproape în tot parcursul săii, 

de maluri bine pronunţate și pe 

- care nu le debordează de cit 
pe timpul ploilor mari; lăţimea 

„medie a acestui riii este: 20 m. 

la confluenţa cu piriul Mitocul; 

__30 m, la satul Prelipca; 40 m. 

“la Vereşti ; 5o m. la confluenţa 

„-cu Racova (Suceviţa) și tot atit 
- la confluenţa cu Siretul. 

Adincimea variază în raport 

„cu timpul ploios. saii: secetos; 
totuși adîncimea apei sale per- 

__mite trecerea prin vad. și -nu e 
întreruptă de cit-cînd apele vin 

mari, - 

Bogăţi]. — Valea Sucevei, ca 

„şi-valea Siretului, este una din 

cele mai bogate văi ale Romi- 

nici, de și populația este mult 

mai restrinsă ca pe alte văi; 
produce tot felul de cereale și 

„de bună calitate ;: bălțile con- 

ţin pește în abundență ; tot după 

„această vale se recoltează o bună 

cantitate și calitate de fin, în 

“afară de locurile pentru pășu- 

„ natul vitelor, 
“Păduri sunt puţine, și aceste 

nu se exploatează de cit pen. 

tru nevoile. locale. 
__ Comamnăcaţil. —- Linia ferată 
Dolhasca - Vereşti - Burdujeni, şi 

care străbate Suceava la N. sa- 

tului Liteni, pentru a trece pe 
„malul sting, urmărește de-aproa- 

pe acest mal, pănă la frontieră.   
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Ca șosele, această vale nu po: 

sedă de cît acele ce pleacă din 

Vereşti spre satele Salcia, Dum- 

brăveni și Bălușeni; în schimb, 

această vale posedă o mulțime 

de drumuri ordinare, care în- 

lesnesc comunicaţia aproape în 

toate direcţiunile ci şi sunt me- 

nite a satisface toate nevoile 

transportului de ori-ce natură. 

Geologia văel rîului Suceava. 

— Suceava izvoreşte din banda 

de /ysch sai gres carpatic su- 

perior numit schistură de Șzpot, 

de la cunoscuta cascadă din lo- 

- calitatea Șizor Camerale, unde 

riul se aruncă peste un dig de 
- gresiuri negre silicioase, ce tra- 

versează patul săă, 

Cît curge prin zona de îlysch, 

_valea sa e strimtă, cu puţine 

aluviuni, și numai de la S?raja 

„„se lărgeşte, 
De la Șipot Camerale și pănă 

-la Rusca, întilnim o succesiune 

complectă de flysch studiată de 
C. M. Paul. 

1, Sc/histuri negre silicioase, 

plecate spre N.E. 

2. Schisturi roşii silicioase, cu 

acciașt înclinaţiune. 
3. Gresiur compacte cu ci: 

ment silicios, ridicate pănă la 

verticală și apoi.plecîndu-sc spre 

SV, 
4. Schisturi negre silicioase, 

Aceşte 4 nivele, sunt cuprinse 

în etajul Schisturilor de Șipol 

„raportate la partea superioară a 

gresiului carpatic, cu probabili- 

tate eocen, 

Mai departe întreaga serie 
pănă la Rusca se pleacă spre 

S.-V. şi avem: 

5. Gresiuri grosiare. - 

6. Gresiuri fine compacte. Am- 

bele, cuprinse în gresi“ carpa- 
zic mediti. (Cretaceii superior și 

Gault). 
7. Schisturi albastre şi gre- 

siuri calcare cu hieroglyphe de 

la Plosca (Schisturile de Ropi-   
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anka = Schisturile de Tetschen, 

Neocomian). 
8. Alternanţă de gresiuri gro- 

siare şi schistură cu hieroglyphe 

de la Seletin (equivalent cu cal- 

carul de Tetschen, Neocomian). 

Nivelul 7 şi 8 formează gre- 

sul carpatic inferior saii Neoco- 

-mian, 

De la Rusca şi pănă la Bal- 

tin, Suceava curge pe flyschul 

inferior ; iar de aci -pănă mai 

__ jos de Sadeii, pe flyschul medii, 

pentru a întra din noi în flyschul 
inferior, pănă la confluența cu 

Putna, 
Avem de semnalat la Straja, 

presența unor marne /e ydraulice, 
care se exploatează pe o scară 

destul de întinsă, pentru a fa- 

brica ciment. Marnele alternă 

cu bancuri de gres calcar cu 

- Hierosiyphe şi conţin numeroase 

fucoide Cyliudrites şi foarte mari 

Zoophycos. Ele represintă-schis- 

turile de Ropianha. 
De la confluența cu Putna, 

Suceava intră în Weogen, repre: 
sintat prin terenul Sarmafic şi 

așterne pe el aluviunile sale pănă 

la confluenţa cu Siretul. 
Valea sa: ia o deschidere 

foarte mare mai cu seamă de 

la confluența cu Bilca și pănă 

la acea cu Suceviţa, dînd naş- 

tere la un întins platoi, format 

din o terasă pleistocenă, cu 

prund la bază şi deasupra loess, 

pe care e zidit orașul Rădăuţi. 

- De aci şi pănă la Burdujeni 

valea e mai îngustă, avind nu- 

„mai pe stinga o terasă redusă, 

iar pe dreapta. curge pe lingă 

păturile sarmatice. 
In general, acest etaj în păr- 

ţile joase, e format din argilă, 

ce se vede pe vălcelele afluen- 

ților, pe cînd în părțile supe- 

rioare, din zisipuri şi gresiuri 

cu Ceriţi saă.un calcar oolitic, 

care ce bine desvoltat la Bur- 

dujeni en Froi/ia podolica Fich.
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„i Acest nivel. formează ' colinele 

care sunt învălite de un loess 
__de platoă, numit de geologii 

- austriaci Bergehm saii Lehu- 

plateau. 

In asemenea condițiuni, Su- 

ceava întră în Ţară şi curge 

„"pănă la confluența sa cu Siretul. 

Suceveni, saf, în jud. Tutova, pl. 

Simila, com. Bogdana, pe piriul 

Bogdana, spre E. de satul Bog- 

- dana. Are o populaţie de 1258 

locuitori, 

Suceviţa (Racova), piriz ce 
izvorește din partea de E. a 

dealului Pirliţa și după un por- 

curs de 1000 m. primeşte pe 
„ stînga Piriul-Obirşiei, Ia frontiera 

dintre Bucovina şi Rominia. De 

“la această confluență, pirîul Suce- 

„viţa urmează direcțiunea spre E. 

"şi după o distanţă de 6100 m. se 

“varsă în Suceava după ce mai 
„ întîiti a străbătut satul Ştirbățul. 

Pe acest piriii se află frontiera 

dintre Rominia și Bucovina. 

- Pe dinsul se află pichetele 

romîneşti 1, 2 și 3. Este ali- 

mentat pe dreapta de -piraele: 

Avram, Saboului şi Mălăiştea. 

Udă în calea sa satele: Ra- 

cova-din-Vale şi Știrbăţul. 
Are cota la obirşie 437 m., 

„iar la confluența cu Suceava, 
:250 m. 

Sudiţi,: com. zur. în jud. Ialo- 
__miţa, pl. Ialomiţa-Balta, situată 

„pe partea dreaptă a riului Ialo- 

„_miţa, între comunele Prăţileşti 

- şi Mărculeşti. 

Este formată din satul Su- 

diţi şi din cătunele (tirlele): Te- 

“ şila-Mare, Batogul, Grecul, Peri- 

„ şorul, Obeada, Caramanul, Sa- 

rageaua, Măşăli şi Puţul-Noii, 
Teritoriul comunel, cu o su: 

prafaţă de 16400 hect., din care 

- 100.-hect. pădure, se întinde din 

„rîul Ialomiţa spre S$., pe cîm-   

pul Bărăgan, şi coprinde două 

moșii: Berleşti-Popeşti, cu 14000 

hect., proprietatea statului, fostă 

pendinte de mănăstirea Slobo- 

zia; şi Popeni, cu 2400 hect,, 

proprietate a Eforiei Spitalelor 

Civile din Bucureşti, 
După legea rurală din 1864, 

sunt împroprietăriți pe moşie 

130 locuitori și după legea din 

1878 s'aii mai împroprietărit 
14; iar neimproprietăriți mai 

sunt 195 locuitori. - 
Are o populaţie 'de 2390 lo- 

cuitori; o şcoală mixtă, şi o 

„. biserică, cu 2 preoţişi 2 dascăli. 

a terito- 

trece - calea fe- 

rată București-Letești. 

Pe partea de S$. 

riului comunci 

Sudiţi (Cacaleţi-Vechi), căznu, 
„al com. Gherăseni, jud. Buzăii, 

cu 3co locuitori și 61 

are sub-diviziunile: 

Șopirliga. 

case; 

Geavleţi şi 

Sudiţi, căfun al com. Zilişteanca, 

jud. Buzăă, situat pe moşia Slo- 

bozia, şi avînd 380 locuitori, 

Sudiţi, sas, făcînd parte din com. 
mur, Meri-Petchi - Netezeşti, pl. 

Mostiştea, jud, Ilfov, situat spre 

N, de căt. Nuci. 
Se întinde pe.o suprafaţă de 

481 hect., cu o populaţie de 

656 locuitori. 

Are o biserică, cu hramul A- 

dormirea, deservită de 1 preot 

şi 1 cîntăreț. 
Numărul vitelor mari e.de 

534 şi al celor mici, de 1425. 

Sudiţi, saz, în jud. Ialomiţa, pl. 

Ialomiţa-Balta, pendinte de com. 

Fundul-Crăsani, situat pe ţărmul 

„drept al riului Ialomiţa și sub 

"coasta cimpului Bărăganul. 

Se. mai numeşte și Crăsani- 

ds. . 
Are o populaţie de. go fa: 

„milii; o şcoală mixtă. :   

Vite: 200 cai, 160 boi, 128 

porci, 20 capre și 700 oi. :: 

Sudiţi, zece numire a cătunului 

Gura-Vadului, din com. Tohani, 

jud. Buzăiă. 

Suduleni, sa4, jud. Dimboviţa, 
plaiul Dimboviţa-lalomiţa, căt. 

com. Izvoarele. 

Sueşti, sat, făcînd parte din com. 

rur. Cermegeşti, pl. Cerna-d.s., 

jud. Vilcea. Are o populaţie de 

.204 locuitori și o bişerică, 

Suha, sa, pe moşia şi în com. 

Mălini, jud. Suceava, aşezat pe 

țărmul stîng al piriului Suha: 
Mare, 

Vatra satului ocupă 132 fălci, 

cu o populaţie de 782 locui- 

tori, . e 

_Improprietăriţi în 1864. sunt: 

1 fruntaşi, 41 pălmaşi și 42. 

_codaşi, .stăpînind 32812.. fălci, 

“Drum principal e numai unul 

„ce merge la Fălticeni (19 kil.) şi 

Broşteni (50 kil.). 

Suha-Mare, zirii, în jud. Su- - 
_ceava, com. Mălini. Izvoreşte 

din jurul muntelui Stînişoara, 

formată la obirşie din piraiele 

" Nemţişorul şi Valea-Colibei. 

In cursul sii de 25 kil. 
învirteşte patru morişte şi 2 

herăstraie şi se varsă în Mol- 

dova, în dreptul localităţei Molna. 

Are de tributari pe dreapta: 

Nemţişorul, Hartoneasa,. Piriul- 

Roşu, Piriul-Taberei, Pojorita, 

_ Primatârul,  Cursunariul, .Pic- 

troasa, Malaiul şi DButnariul; 

„iar pe stînga: Valea-Colibei, 

Petroni, Piriul-lui-Ionel, Doho- 

„tarul, Frasinul,. Celarul, Plaiul- 

Bătrin, Fintînele, Piriul-Boicului 

şi Răchitișul. 

Suha-Mică, zirîă, jud. Suceava. 
Izvoreşte . dintre munţii: : Intre-



SUHAIA . 

“Dealuri şi Petroni; udă com. 

Mălini pe-o întindere de 26 kil. 

şi, după cea învirtit 2 mori 

şi 1 herestrăii, se varsă în Mol- 

dova, în dreptul locului numit 

Bălţile-din-Todireşti. 

Are de afluenţi pe dreapta: 

- Pirîul-Coacăzelor, Piriul-Calului, 

- Piriul-Măguricei, Piriul-Pirlei, Pi- 
riul-Butnăriţei, Pietroasa, Bălă- 

ceanul, piriul Pangraţia, Răchi- 

tişul şi Brătiana ; iar pe stinga: 

Piriul-Arinilor, Piriul- Gardului, 
- Ciumerna, Valea-cu-Calea, ' Şo- 

vărita, Humăria, Piriul- Piuei, 

Magherniţa (pe lingă mănăstirea 

Slatina) şi Bildireasa. 

Suhaia, com. rur., în jud. Teleor- 

man, pl. Marginea, situată pe 

dealul deasupra bălții Suhaia, 

la: 13 kil. de Zimnicea, 36 kil. 

de T.-Măgurele şi 32 kil. de 
Alexandria. Casele locuitorilor 

sunt înşirate de a lungul dealului, 

pe un teren accidentat, pe o în: 

tindere de mai bine. de 1!» kil., 
într'o poziţiune frumoasă. Din- 
naintea satului, sc intinde o baltă 

nesfirşită şi mai departe fluviul 

Dunărea, cu zăvoaiele lu. Oraşul 

Şiștov se vede foarte bine din 
Suhaia. La marginea satului se 

" întind viile locuitorilor, pănă în 

satul Viişoara. 

„Se învecineşte la E,, cu com, 

* Fintinelele; la N. și N.-E., cu te- 

ritoriul com. Găuriciul, situat la 

10 kil.; la V., cu com. Viişoara 
şi cu moşia Piatra ; la $., cu balta 

Suhaia și fluviul Dunărea, cu in- 
sulele şi. zăvoaiele lor, care o 
separă de Bulgaria pănă în thal- 

" wegul fluviului, 

“Teritoriul com. ocupă o su- 
prafaţă de aproape 2300 hect., 
cu:o populaţie de 2466 suflete. 

- Are două şcoli” şi o biserică, 

deservită de 1 preot și 2. cîn- 

tăreţi. 

* Budgetul com. e la venituri 
de 6120 lei şi ş4 bani, iar la   
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cheltueli, de 5984 lei, 30 bani. 

Locuitorii posedă : 775 cai, 

1032 vite mari cornute, 4363 

vite mici cornute și 265 porci, 

Căi de comunicaţiune?: Șo- 

seaua mixtă, ce vine despre com. 

Viişoara, trece prin sat şi con- 

"tinuă pănă la com. Fintinelele; 

la poalele satului, pe lîngă baltă, 
cînd nu sunt apele mari, este 

“drum mare de comunicaţie de 
la Zimnicea la T.-Măgurele. . 

Imprejurul com. sunt mai multe 

măguri. Mat insemnate sunt: a- 

Coţofenei, care este și semn de 

hotar spre moşia Viişoara; a- 
Bitlanului, la N.-V., spre moşia 
Traista; a-Pănurei la S.-E., făcînd 

hotar între proprietăţile locuito- 
rilor şi moşia Fintinelele; şi a- 

lui-Camen . care desparte o la- 

tură a acestor proprietăţi de mo- 

" şia Traista. 

Satul Suhaia este foarte vechiii. 
După împărţirea adininistrativă 

din timpul domniei lui Constan- 

„tin Mavrocordat, făcea parte din 
pl. ce se numea a Marginei; în 
istoria lui Dionisie Fotino îl gă- 
sim trecut la pl. Marginea-d.-s.; 

la: 1870, com. Suhaia a fost în- 
trunită cu com, Fintînelele,. pănă 

la 1876. 
Moșia Suhaia se găseşte tre- 

cută ca hotar despre Dunăre ai 

Țării Romineşti, în tratatul de 
pace incheiat la 1741 între Tur- 

cia şi Austria: «De aci (din ho- 

tarul jud. Vlaşca) apa Dunării. 
este hotar pănă la zăgazul Tur- 

nului, care se numeşte Culc-Si». 
Printre moșiile ale căror mar- 
gini mergeaii pănă în Dunăre, 

era şi Suhaia, a mănăstirei Clo- 

cociovul. 

Suhaia, fa/ză întinsă, în jud. Te- 

leorman, formată de Dunăre şi 
situată de-a lungul com.. Fînti- 
nelele (din apropiere de Zimni- 

-“cea), Suhaia, Lisa şi Vinători. 
Are o lungime de aproape 20 kil. 

„a lungul com. 
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Lăţimea bălții variază între 

3—4 kil.; la începutul ef, spre 
com. Vinători, este mai îngustă. 

Gura sa se află între com. Fin- 

tînelele și oraşul Zimnicea, unde 

S'aii făcut zăgazuri pentru a se 

„opri peştele. 
Toată întinderea de apă de 

sus enumărate 

poartă numirea generică de balta 

saii iezerul Suhaia; această nu- 

mire se subdivide în altele, după 

- numirile proprietăţilor saii mo- 

şiilor pe care se află balta. Ast- 

fel, porţiunea. care face parte din 
moşia Fintinelele poartă numirea 

de Balta-Fintînelelor; apoi vine 

Balta-Suhaiei, a- -Viişoarei, a-Lisei 
“şi a- -Căcănăului. 

In partea despre S., spre Du- 

"năre, este o girlă mare numită 

Bolda, cu o adincime, în unele 

- locuri, de 4—5 m. De la S$., în 

depărtare cam de 1 kil., girla 

formează un unghii spre N.-E., 

se îndreaptă spre E. şi se pre- 

curmă într'o lişteavă, ce comu- 

nică cu Dunărea. | 

Ceva mai departe de Bolda 
“este un alt canal care se nu- 

meşte Pielcea. Spre Dunăre, tot 

la S,., este și un golf numit Văluia. | 
- Are insulele: Riiosul, Beciul 

şi Plopşorul. In Riiosul este și 

“un lac, numit tot Riiosul. Prin 

mijlocul insulei Beciul, curge o 

girlă numită Mitiul; iar insula 

Plopşorul formează un  platoii, 

unde pășunează vitele. In aceste 

insule sunt și mai multe măguri, 

- din care mai principale sunt: 
Măgura-Beciului, Măgura-Lungă 
și Măgura-Pirlită saii Prislea, 

- toate în insula Beciul. 

"Cind apele Dunării sunt în 
“mare creştere, tot spaţiul dintre 

Dunăre şi pănă în marginea sa- 
telor situate de-a lungul bălții 

- Suhaia, formează o singură întin- 

dere de apă. Adese ori nici in- 

'sulele nu se mai văd. lar cind 

apele:scad, cursul girlelor sus
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-* arătate 'se poate observa, foarte 

distinct. In balta Suhaia se varsă 

. la. marginea de :V. a satului Vi- 

-işoara, piriul Călmățuiului, îm- 

preunat cu Urluiul. şi Duhna, 

- precum, şi apele tuturor izvoare- 

- lor .ce curg : din dealuri. | 

Cind 'apele sunt “mici, comu- 
„nicaţiunea cu trăsurile : se - face 

„pe marginea bălții, începînd de 
„la satul Viişoara şi pănă la Zim- 

nicea. 

 Varietaţile de pești din baltă 
| sunt aproape aceleași ca şi în 

- Dunăre: Cantităţile de. peşte ce 

se scot. din baltă se. calculează 

cu sutele de. mii de kilograme. 
| Vînătoarea de peşte, iarna pe 

ghiaţă, de către năvodari expe- 

rimentați, prezintă o privelişte 

„* din cele mai. atrăgătoare, Nă- 
„ voadele colosale, întroduse prin 

diferitele -ochiuri practicate în 

ghiaţă, sunt trase la marginea 

bălții, cu cîte s—6 şi uneori chiar 
.:15000 de. kilograme de „peşte, 
într'o singură zi. Pe marginea 

“bălții sunt, la diferite puncte, 
depozitele unde se. vinde şi se 

sară peştele. Locuitorii numesc 

aceste depozite cătune. Două din 

ele sunt pe proprietatea Vii 

__ şoara, una. pe Suhaia, şi două 

_pe. Fintinelele. Balta . Suhaia. a- 

„duce venituri însemnate „proprie- 

„ tarilor ei. 

Suharăul, Com. TUT. jud. Doro- 

noii, în partea .de jos a plăşei 

Prutul-d.-s., formată din satele: 

- Arborea, Comăneşti, Lișna, Mle- 

năuţi, Plevna şi Suharăul, cu o 

populaţie de 3618 locuitori. 

Are 5 biserici, cu 4. preoți, 8 

Ş cîntăreţi și 5 pălmart; o şcoală 

mixtă, | 

Budyetul "com. e 1 venitură 

de lei 876 şi la eheltnele de 

7810, bani 42. 

Locuitorii posedă: 1563 vite 

| mari . cornute, 1865. oi, 205 cai, 

ă 1055 porci; 285 "stupi.   
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Suharăul, sas: pe moşia cu ace- 
- laşi nume, jud. Dorohoiii, com. 

 “Suharăul, „pl. Prutul-d.-s. 
Are, o populaţie. de 1259 su- 

„nete; o "biserică, cu hramul: Sf, 

„Ilie şi Sf. Nicolae, cu 1. preot, 2 
cintăreţi şi 1. pălămar; este mică 

de “lemn,. ficută din vechime de 

“1 călugăr, “restaurată la 1792, 
de [lie Botez; o şcoală mixtă; 

"4 iazuri, din care cel mai mare, 
„numit Arborea, are o suprafaţă 

„de 1 5 hect.. 

5 „Piraiele. ce trec pe moșie sunt 

Bașeul şi „Corobana.. „. 
Drumuri principale: acel ce 

- duce la. Dorohoiii şi acel „ce 

duce la Herţa. 
Moșia se hotăraște cu: Lişna, 

„Havirna; Cracalia și:. Dămileni. 

Suharuil, os sat, juă: Dolj, pl. 

Dumbrava-d. = com. Sălcuţa. 

Suhat, deal, în jud. “Tulcea, pl. 
Babadag, pe teritoriul com. rur. 

„. Caraman. Chioi. Se desface din 
"dealul Ivan-Bair, se întinde spre 

E., prelungindu-se. cu dealul” Do- 

lojman. Ondulaţiunile sale se ter- 

mină pe malurile iazurilor Go- 

“loviţa şi Razelm. Are o înălţime 

de,62 m. Liste acoperit cu „pă- 

şuni şi suhaturi de vite, i 

Suhulețul, com, pur. în partea 
de N.-V. a păsa Fundurile, 

jud. Vaslui, | a 48 kil. de ora- 

: şul, Vasluiii şi la 25 kil. de Ne- 
- greşi, „reşedinţa plășer. E situată 

„la întrunirea dealurilor: Birlă 

. deanul, la V.; ; Comorniţă, la S$., 

Dealul- Crucei la S..E. şi Braşov. 

niţa,, la E, „Formează un podiș în- 

tins, de unde incepe Dealul. La- 

cului, la N. 
, E formată din satele:. Suhu- 

- leţul,. Găureni şi Brașovniţa, pe 
o. suprafaţă de. 1359 hect., cu 

o populaţiune . de 331 familii, 

„sai 1268 suflete, 

| „Are. 2 Biserici,   

„SUICI 

Vite. :364 vite mari cornute, 
„91. cai, 641 .0i și 37. rîmători. 

Budgetul com. e. de - 1856 

lei la venituri şi de 1755 let, la 

cheltueli. - 

Suhuleţul, saz şi reşedinţa. com. 

Suhuleţul, pl. Fundurile, jud. 

Vasluiii. Are o suprafaţă de 786 

hect. cu o populaţie de 204 fa- 
milii, saii 967 suflete ; o biserică, 
făcută de unul Ioniţă Lazăr, cam 

pe.la 1698, după arderea unei 
alte biserici, ce a fost puţin 

"mai spre E. de actuala, Se cu- 
„noaşte foarte. bine și ază atit lo- 

„. cul bisericei arse cit și al cimiti- 
rului ei, 4 

Vite: 364 vite. mari cornute, 

91 cai, 641 oi şi 37 rimători. 

Suhuluiul, piriă, în “partea! de V. 

a jud. Covurluiii. Are două ra- 

- mificaţii : Suhuluiul-cu-Apă, care 
„ izvoreşte din sus de satele Dio- 

cheţi și-Zmulţi, trece prin Corni 

şi, în dreptul com. Băleni, se 

„uneşte cu ramura a doua, . Su- 
_ huluiul-Sec, care “pleacă. din sus 

„de: Zimbrul (com. Bursucani) şi 

trece prin centrul comunei. Apoi 

amindouă,. împreunate, străbat 

prin centrul com. Pechea și Slo- 

bozia-Conachi, prin. vecinătatea 

de E. a com. Piscul, şi se varsă 

în Siret, la-SS. de com. Indepen: 
| dența. 

Suici (Suici- Morăşti), com. rur. 
jud. Argeș, pl. L.oviştea, la 19 

ki]. de Piteşti, Se compune din - 

-5 sate: Carpenişul, Morăşti, Ru- 

deni, Suici şi Văleni, cu o po: 

„pulaţie de 2577 suflete. 
Este udată de riul Topologul. 
Are 6 biserici, din care una 

Schitul- Văleni, și o,şcoală mixtă, 

Vite: 620 boi şi vacă, 65 cai, 

3 „bivoli și 4, asini, 2150 oi, 110 

„capre, 370. rîmători. 
i 

Suici, sat, cu 2206 inta n
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Argeș, pl. Loviştea, făcînd parte 

'din com. tur. cu acelaşi nume. 

“Are 2 biserici, cu hramul Sf. 

Nicolae şi Intrarea în Biserică, 

din care una e făcută de familia 

Brătianu, deservite de 2 preoţi 

şi 2 cintăreți, 

Sulacolul, sa/, făcind parte din 

com. rur, Pirlita-Săruleşti, pl. 

Negosști, jud. Ilfov, 'situat spre 

S. de căt. Pirlita. 
- Se întinde pe o suprafaţă de 

305 hect., cu o populaţie de 97 

locuitori. 

Are o biserică, cu hramul Sf. 

Dumitru, cu 1 preot și 1 cîntăreţ; 

o şcoală mixtă. 

Comerciul se face de 2 cir. 

ciumari. - - - 

Numărul vitelor mari e de 

182 şi al celor mici, de 418. 

Sulei-Orman, padure, în jud. 
" Constanţa, pl. Silistra-Nouă, pe 

teritoriul com. rur. Hazarlic, la 

hotarul cu Bulgaria, situată în 

partea de S. a plăşei şi a com,, 

"la 21h kil. spre V. de satul Se- 

vendic şi la 2 kil. spre E. de 

satul Ilazarlic; are o suprafaţă 

de 50 hect. şi face parte din 

“dealul Ghiol-Punar, și anume din 

ramificaţiunile sale de S. 

Suligatul, sat, în jud. R..Sărat, 

pl. Gradiştea, cătunul comunei 

Racoviţa, aşezat spre N. de că- 

tunul de reședință, la poalele: 
"dealului Suligatul. 

Sulimanca, braţ, lung de 2!p 

kil., prin care riul Dunăvăţul 
alimentează cu apă dulce girla 

“Cerneţul și aceasta la rindu-i 

lacul Dranovul, jud. Tulcea, la 

S.-E. pl. Tulcea. 

Sulimanca, gir/ă, în jud. Tulcea, 
pl. Sulina, pe teritoriul com. 

rur. Sfiştofca şi anume pe acela 

'"alcătunului săi Periprava. Pleacă   
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din balta Velichi-Merhei, se în- 

dreaptă spre N., într'o direcţie 

de la S.-V. spre N-E., brăzdind 

partea de N. a plăşei şi cea 

_de V. a comunei, După 5 kil. 

de curs se varsă în brațul se: 

cundar Cernofca, pe dreapta, 

lingă satul Periprava. Curge 

numai prin stuf, 

Sulimanca-Şesca, gir/ă, jud. 
Tulcea, în partea de N. a plășei 

Sulina şi cea de V. a comunei 

Sfiştofca. Se formează în interi- 

orul stufurilor şi după 6 kil., se 

varsă în braţul Cernofca, pe 
„dreapta, aproape de girla Suli- 

manca. 

Sulimanul, sa, făcind parte din 

com. rur,Ileana-Suliman, pl. Mos- 

tiştea, jud. Ilfov, situat la S. de 
Ileana, pe malul drept al Văici- 

Vînătă. Aci Valea-Bulumezii se 

varsă în Valea-Vinătă, 
Se întinte pe o suprafaţă de 

928 hect., cu o populaţie de 142 

locuitori, 

Are 1 heleşteii şi 1 pod. 
Comerciul se face de 2 cir- 

ciumari, 
Numărul vitelor mari ce de 

219 şi al celor mici, de 375. 

Sulina, plasă, î în judeţul Tulcea, 

spre E. 

Se mărginește la N. cu Basa: 

rabia, de care se desparte prin 

Dunăre, şi anume prin braţul 

Chilia; la E. şi $., cu Marea- 

Neagră şi la V., cu plasa Tulcea. 

Tot teritoriul săi este cu- 
prins între braţele Dunării, unde 

pămintul este la nivelul apei, 

de unde provin acele dese inun- 

daţiuni ale Dunărei, cind în 

unele locuri pămintul se  în- 

nalță cu 2—4 m. deasupra ni- 

velului, formînd grindurile Chilia, 

Periprava, Satul-Noii, Letea şi 
Cara-Orman, din care parte sunt 

acoperite cu nisip, parte cu pă-   
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şună, şi parte cu păduri (Cara- 

Orman). 

Braţul Chilia, al Dunărei, o 

udă la N., Sulina, prin mijloc 

şi Sf. Gheorghe la S. Are ne- 

numărate girle ce servă de scur- 

gere multor bălți din Deltă în 

Dunăre. Principalele bălți sunt: 

Obretinul, Puiul, Puiuleţul, Do- 

_vinca, Ivancea; Lumina, Roșul, 

Roșulețul, Velichi-Merhei, Ma- 

lul-Merhei, şi altele. Ele conţin 

stuf şi peşte în mare cantitate 

şi care se exportă. 

Intinderea plășii e de 180000 

hect., cea mai mare din tot 

judeţul; din acestea, 4000 hect. 

sunt ocupate de vetrele comu- 

nelor, 16000 hect. ocupate de 

pămînt ferm, 35000 hect. bălți 

şi restul de 125000 hect. stuf.: 

“Are o populaţie de 11.000 

locuitori, compusă din Ruși, cari 

sunt În maioritate, Romini, Greci, 

Evrei, etc. 

E formată din comunele: Su. 

lina, com, urb., reședința plășei, 

la E,, la vărsarea braţului Su- 
lina în Mare, port şi pe braţşi 

pe Mare;Chilia-Vechie, com. urb., 

la N., pe braţul Chilia, port pe 

dinsul; Cara-Orman, cu cătunele 

Cara-Orman şi Uzlina în inte- 

riorul plăşei, spre V.; Satul-Noiă, 

cu căt, Satul-Noii şi Letea, la 

N:E. aproape de Mare; Sfiş- 

tofea, cu căt. Sfiştofea și Peri- 

prava, la N.-E., aproape de 

braţul Chilia; Sf. Gheorghe saii 

Cadirlez, la S.-E., la vărsarea 

braţului Sf. Gheorghe in Mare. 

In total 2 com. urb. și G rurale, 

cuprinzînd 6 sate. 
Locuitorii se ocupă în cea 

mai mare parte cu pescăritul. 

Comerciul constă în export de 

peşte şi fabricate de stuf, și în 

import de coloniale, manufac- 

turi, etc., ce se face din oraşul 

Tulcea. 

Viile se cultivă pe o supra- 

faţă de 148 hect.
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; Că de comunicaţie sunt cite- 
va drumuri comunale, pe care lo- 
cuitorii le-ai făcut. prin stuful 

cel întins, şi care leagă comu- 

nele între ele. Calea principală 
însă este cea fluvială a brațului 

Sulina, şi pe: Mare de la Sulina. 

Plasa Sulina cuprinde mute- 

sariflicul vechiii turcesc al Suli- 

nei, din care, mai tirzii, la îm- 

părţirea judeţului în plăși, s'a dat 

o parte; cea de V., plășei Tulcea. 

Sulina, con. urb., în jud. Tulcea, 

"pl. Sulina, situată în partea de 

E. a .judeţului, la 65 kil. de o- 

rașul Tulcea, capitala districtu- 
lui, şi în partea de E. a plășii 

a cărei reşedinţă este. 

Se mărginește la N. şi N.-V. 
cu comunele Satul Noi și Şfiş- 

tofca; la S. și S.-V., cu com. Cara- 
„ Orman; îar la E., cu Marea- 

: Neagră. . 

Solul este peste tot acoperit 

cu stuf şi mai jos de cit. nivelul 

apelor Dunării, ceea-ce explică 

inundaţiile la care este supus. 

Mai ridicată este o fişie de pămînt 

îngustă, ce se întinde de-alun- 

gul Mării, şi alta în interior, stră- 

bătută de o girlă, numită Grin- 

dul-Sulina, pămint improductiv 

şi acoperit cu nisip, şi care se 

leagă, pe lingă malul Dunării, 

cu grindul de la E., pe care 

este așezată şi Sulina şi pe care 

se mat găsesc și două ridicături, 

2 puncte trigonometrice :. Car- 

- donul (3,5 m.) la N. şi Sulina (2,8 

m.) lingă Sulina, spre E., aproape 

de malul Mării. 

Apele care o udă sunt: Ma- 

rea-Neagră, la E., pe o lungime 

„de 14 mile marine (25 kil.). şi 

pe al cărei mal se află îmbucătura 

brațului. Sulina și orașul Sulina; 

„Dunărea, la V. şi prin mijloc şi 

pe o lungime de 7 mile (12 kil.); 

-gîrla: Impuţita ce primește . pe 

dreapta apele lacurilor.-Porcul și 

„-Porculai, şi pe ale marilor lacuri 

66546. Marele Dicţionar Geografie, Vol, V+ 

- sărat,   
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Roșul și Roşculeţul, la S$.; girla 

Bivolul, ce este o scurgere a unui 

mic lăcşor de pe malul Mării, la 
mila marină No. 4, care udă 

comuna la S.E, 
Oraşul este așezat pe malul 

. - 

.drept al braţului Sulina, la:văr- 

“sarea acestuia în Mare; o mică 

parte se întinde şi pe malul 

stîng al braţului. Are vn aspect 
plăcut, cu întinsul săii cheiii, la 

care se văd ancorate nenumă- 

rate corăbii din diferite ţări. 

Intinderea totală a comunei 

este de 8000 hect., din care 82 

hect. ocupate de vatra orașului; 

restul, acoperit cu stul, aparține 

Statului. 
Populaţiunea sa, ca a ori-cărui 

port fluvialo-maritim este din 

cele mai amestecate; dar ele- 

mentul mai numeros este cel 

“grec. Are 1331 familii, saii 5611 

suflete (1900). 
Are 2 şcoale romine: 1 de 

băeţi şi una de fete;.1 şcoală 
grecească şi una germană; 4 

biserici, una cu hramul Sf. Ni- 

colae, romînă, zidită de locuitori, 

una elenă, tot cu hramul Sf. Ni- 

colae, 2 biserici 

giamii. 

Nu este un port însemnat, 

dar graţie poziţiunei sale admi- 
rabile, la gura brațului Sulina, 

“portul lui e singur în Marea- 

Neagră, după Bosfor, adăpost 

sigur pentru bastimente în oră- 

ce timp și el este frecuentat 

anual de mat bine de 6000 co- 

răbii și vapoare. 
Exportul săii constă în-sardele 

în butoaie, pește proaspăt:iși 

piei, morun și nisetru, 

griii, lemne de construcţie (din 
pădurea Cara-Orman), făină, icre 

negre, porumb, butii şi butoae.. 

-Importul constă în porumb, lămii 

şi portocale, griii, spirtoase, orfe- 

vrărie, confecțiuni de lină, bum-: 

bac, ulei de .măslini, orez, ber- 

“beci și țapi, etc. 

străine şi. 2 - 
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Este reședința comisiunei Du- 
nărene, a vice-consulilor din Ita- 

lia, Anglia, Olanda, Suedia și 

Norvegia şi Austro-Ungaria, a 
agenţiilor caselor de comerciii 
din Brăila și Galaţi. Are un spi- 

tal şi clădiri frumoase. 
Budgetul este la venituri de 

123516lei, 55 bani şi la cheltucli, 

de 123438 lei.. 
”  Are2 drumuri comunale, ce o 

unesc cu Chilia-Vechie la N. şi cu 

Sf. Gheorghe la S.. . 
Istoricul. Acum 30 deani Sulina 

nu era alt-ceva de cit o grămădire 

de cite-va colibe de pescari, cari 

pe lingă pescărit se mai ocupaii 

. şi cu jefuirea corăbiilor, ce eraiă 
„aruncate- de furtună în. aceste 
locuri. Atunci s'aii umplut mlaş- 

"tinile cu savura adusă de bas- 

timente şi ast-fel s'a ' constituit 
un mic. tîrgușor, care, la 1854, 

Iulie 18, a fost distrus cu totul 

de vice-amiralul Parker, ca să 

răzbune moartea fiului săii, asa- 

sinat de voluntarii greci din ar- 

mata rusă, Acest oraș a suferit 

şi el soarta comună a Deltei; 
la 1813 a fostsmuls de la Turci 

de către Ruși, odată cu: răpirea |. 

Basarabier. Ruşii ai. stăpinit-o 

pănă la 1854, cînd a fost'ocupată 

“milităreşte de  Austriaci. După 

tratatul de pace de la Paris, Del- 

ta şi Sulina .în loc de a;.trece 

la Romiînia, conform tratatului, 

ati trecut sub Turci. La anul 

1377, Octombrie, asediată . și 

bombardată trei zile, a fost pre- 

dată Rușilor, după tratatul de 

la St. Stefano, iar din Noem- 

“ brie acelaşi an, a trecut la Ro- 

minia, împreună - cu. Dobrogea, 

- după tratatul de la Berlin. 

Sulina, gunct.. trigonometric de 

observaţie de rangul al 3-lea, jud. 

Tulcea, în partea de-E. a plășei 

- Sulina, şi. la S..de orașul. Su- 

lina, aşezat pe țărmul Mării, în 

mijlocul. unei bande .de. nisip. 
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Are 2,8 m., dominînd partea de 

S. a:oraşului și drumul comunal 
Sulina-Satul-Noi.. 

Sulina, grind însemnat, în jud. 
Tulcea, pl.. Sulina, pe teritoriul 

com. rur. Satul-Noii, Se desface 

"din grindul Letea, se dirige spre 
E, într'o direcţie generală de la. 
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lului piatră pentru case și șo- 

sele; tot acolo este și o cără- 

midărie. 
Vite: 400 boi şi vaci, 52 cai, 

200 01, 120 capre şi 135 porci. 

Budgetul comunei e de 21693 

lei, 59 bani, la venituri, şi de 

21600 lei, 40 bani, la cheltuelf. 

SULTAN-TEPE 

a com. şi cea.de N. a plășei. 

Este virful culminant al dealului 

- Pricopanului şi al culmei Măci- 

nului. Are o înălțime de 364 

m. şi e unul din cele mai înalte 

virfuri din jud. Este stincos, gol, 

şi domină oraşul Măcinul și îm: 

prejurimele lui, pe o mare întin- 

dere. 

Suliţa, pichet de graniță, judeţul 

Mehedinţi, plaiul Cloşani. 
N.V. spre S.-E., brăzdind par- 

tea de FE. a plăşei și cea de S$. 

a comunei. Are forma une! făşii. 

Se termină pe malul Mărei. Pe 

Sulucului (Valea-), za/e, jud. 
“Tulcea, pl. Măcinul, pe terito- 

Suliţoaia, saz, jud. Botoşani, în riul com urb. Măcinul, Se des- 

“el merge un. drum comunal Su- 

: lina-Letea. 

Sulina, prind, în jud. Tulcea, pl. 
Sulina, în partea de E. şi cea 

“de V. a orașului Sulina. Are 

forma unei făşii, cu o direcție 
generală de la N.-E. spre S..V. 
Are o lungime: de 6 .kil. şi o“ 

" întindere de 110 hect, E încon- 

jurat cu stuf. 

Suliţa, com rur. (târg) jud. Bo- 
 toşani, așezată pe culmea de deal 

ce se termină: între piriul Ur- 

: soaia și Sicna şi lacul Dracşani, 

în centrul plășei Miletinul. 
„Este situată la 20 kil; spre 

S.E. de Botoşani, socotite pe 

valea Sicna, și la 25 kil., pe şo- 
seaua Botoşani-Talpa-Suliţa. O 

- şosea, Suliţa-Talpa, pune în co: 

“ municare tîrgul cu calea Boto- 
- șani-Ştefânești. 

„ Are o suprafață de 457 hect., 

* cu'o populaţie. de 495 .familii, 
saii 2850 suflete; 1 biserică, de- 

servită de 2 preoţi şi 3. cîntă- 
-reţi; 1 şcoală mixtă. . -: 

„Aici se face în fie-care săptă- 
- mină iarmaroc, Lunea, cînd de 

multe ori :se fac vinzări multe 

de vite şi producte agricole ; este 

a doua piaţă după Botoșani, mal. 

cu seamă în ce priveşte comer. 
ciul de. vite. 

- In partea de. V,, despre lacul 

Dracșani, la locul: numit <Po- 

“noare>, se scoate din coasta dea:   

partea de N.-E. a com. Drac: 
- şani, pe valea Ursoaia, în apro:- 

: piere şi în partea de N. a tir- 

gului Suliţa. Are o suprafaţă de 

207 hect., cu o populaţie de 60 

familii, saii 240 suflete. 

- Vite: 125 bol și vaci, 20 cai, 

674 oi şi 53 porci. 

Sulţa, sat, jud. Bacăă, pl. Mun: 
telui, com. Agășul, coprinzind 

“şi secţiile Preluci şi Diaconești. 

Este 'situat pe ambele maluri 

'. ale piriului cu același nume. Are 

o populaţie de 426 locuitori; o 

şcoală mixtă, înfiinţată. în 1879; 

o biserică de lemn, clădită 

-de locuitori in anul 1852; 2 

circiumi; 1 moară de apă și 6 
, herestrae, 

Vite: 40 cai, 332 vite mari 

- cornute, 49 porci şi 26 capre. 
In apropiere de ucest sat, se 

afiă 2 izvoare cu ape minerale 

"şi cărbuni de pămînt, 

Sulţa, saii Şulţa, zirîi, în jud. 

Bacău, pl. Muntelui, com. Agă- 

şul, care vine din Ardeal, curge 

pe graniţă, de la V. spre E,, şi 

după ce se încarcă cu piriiașele 

Agăpioasa și SȘolintarul, . trece 

prin satul Sulţa şi se varsă în 

Trotuș, pe stinga, după un curs 
de 11 kil. 

Sulucul, deaf, în jud. Tulcea, pl. 

- Măcinul, pe teritoriul. com..urb. 

Măcinul, situat în, partea de-E.   

face din pantele de V. .ale.cul- 

mei Pricopanului; se intinde spre 

S., într'o “direcţie generală de la 

N.-E. spre S.-V., brăzdind par- 
tea de N. a plăşei şi de FE. a 

com, Este scurtă şi se pierde 

"în cimpia de: la E. orașului Mă- : 

cin. 

Sulugea; dea, în jud.. Tulcea, 

pl. Istrului, pe teritoriul com. 

Casimcea. Se desface din dea- 

lul Saxancula, se întinde spre 

S., în o direcţie dela N.-E. spre 

S.-V., brăzdind partea de S. a 
". plăşei şi a com. La poalele sale 

N. e așezată o parte din satul 

Casimcea. Are o înălțime de 

- 214 m, E de natură pietroasă 

şi e acoperit cu fineţe. 

Sulugea, zale, în jud. Tulcea, pl. 
Istrului,. pe teritoriul com. Ca-: 

simcea. Se desface din dealul 

„ Suci-Tepe-Bair, se întinde spre 

V.,:pe la poalele dealului Sulu.- 

gea şi, după 4 kil., se: deschide 

în - piriul Casimcea, pe. stinga, 

între satele Baciamacul și -Ca- 

simcea. 

Sultan-Tepe, zîzf de deal, jud. 

Tulcea, pl. Babadag, pe jterito- 

riul com. urb. Babadag, așezat 

în partea de E. a plăşei și cea 

- de NE. a com. urb. Esteunul 

" din virfurile de N. ale: dealului 

Canara-Balca. Poalele: sale de 

S. se oglindesc în apele lacului
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Babadag. 'Are o înălțime de 60 

metri, dominînd calea judeţeană 

- Babadag.]urilofea, ce trece pe 

la poalele de S.; calea naţională 

Tulcea-Babadag, ce trece pe la 

- V, de el, precum şi ezerul Ba- 

badag. :Este acoperit cu livezi, 

iar la poalele sale se găsesc mai 
multe vii, 

Sultanul, saz, făcind parte . din 

-. com, tur. Prahoviţa-d.-s., pl. Pra- 

"_hova, jud. Prahova. Are. o po- 

-,pulaţie de 92 locuitori. 

Sultanul, moșie a statului, fosti 

pendinte de mănăstirea Slatina, 
- jud. Covurluiii, pl. Siretul, com. 

Tulucești 

“Are o întindere de 881 “hect. 

Sunători, saii Sirghieni, sas, pe 

„moşia și in com. Dorna, jud. 

Suceava. 

E situat pe ţărmul drept al 
Bistriţei şi poalele muntelui Pal- 

meșul, şi străbătut de piriul cu 

„acelaşi nume, 

Are o populaţie de 73 locui- 
tori. 

Un singur drum principal, în 
lungime: de 3 kil., duce la Zu- 
greni. (V. Dorna). 

Sunători, pîzîi, în jud. Suceava, 

com. Dorna. Izvorește din mun- 
tele Pietrosul, udă teritoriul co- 

munei pe o lungime de 5200 

m. şi, “după ce a învirtit 3 he: 

răstrae şi o moară, străbate sa. 

tul cu același nume şi se aruncă 

în Bistriţa, în dreptul satului. 

Sura, com. rur.. şi sat, în jud. 

Mehedinţi, pl. Văilor, la 55 kil. 

de orașul Turnul-Severin, situată 

pe coastele unui platoi, avind 
forma unui amfiteatru. Se măr- 

ginește la E. cu com. Corobăile 

şi Bolboşi, ce aparţin jud.. Gorj; 
'la V., cu com. Slivileşti și Covrigi; 

„iar. lă N,, cu com. Corobăile.   
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Satul formează “comună cu 

satele Şiacul şi Valea-Casei. 

Are o populaţie de 640 lo- 
cuitori, o școală mixtă şi 2 bi- 

serici, deservite de 1 preot. şi 

„4 cintăreți. 

Locuitorii posedă: 30 pluguri, 

47 care cu bol şi 4 căruțe: cu 

cai; 300 vite mari cornute, 260 
oi, 19 cat şi 235 rimători. 

Are 'o şosea comunală, care 

o leagă cu şoseaua Cosmăneş- 

„tilor. 

E udată de riul ]ilţul. 

: Budgetul, comunei e la veni- 
„tură de 740 lei, iar la cheltueli, 

de 529 lei, 

- Dealuri mai principale s sunt: 
Dealul - Surei, Dealul - Şiacului, 
Dealul-Trăstioarei şi Cioca-Du- 

chiei. 

Văi sunt: Valea-Obirșiei, Va- 
„ lea-Surei şi Valea-Casei, acope- 

rite cu pometuri. 

Suraia, com. vur., în jud, Putna, 

pl. Bilieşti, situată pe malul drept 

al Siretului, lingă locul unde se 

varsă balta ce vine de.la.Di- 
maciul, la 18 kil. de capitala ju- 

deţului. 
Se compune din cătunele: Bu- 

tuceni, Dimaciul, Dumbrăviţa şi 

Suraia, unde e și primăria com. 

„Are o populaţie de 838 fa- 

imilii, sai 3041 suflete; 2 bi- 

serici parohiale, una cu hramul 

Cuvioasa Paraschiva, în căt. Su- 

raia, a doua cu hramul Sf. Ilie 

în Dumbrăviţa şi 1 filială, cu 
hramul Adormirea, în Dimaciul; 

o şcoală. 
Budgetul comunei e la veni- 

turi de 8137 lei, 45 bani şi la 

cheltueli, de 8131: lei. 
Locuitorii posedă: 1 mașină 

de treerat cu aburi, 3 de vîn-. 

turat, 41 .pluguri de. lemn, 90 

de. fier, 10 grape, 1 moară de 

“apă;. 1087 boi, 866 vaci, 249 

cai, 8960i, 10 caprei 469 porci. 

-. Terenul com., în mare parte,   

SURDENI 

este un sol argilos; pe alocurea, 

„nisipos şi băltos. Este străbătut 

de piriul Dimaciul. 

Suraia, căzu, în jud. "Putna, pl. 

Biliești, com., cu același nume, 
situat pe malul Siretului, lingă 

locul unde se varsă balta ce vine 

dela Dimaciul. 
Are 1 biserică parohială, cu 

hramul Cuvioasa Paraschiva, şi 

o şcoală mixtă. 

Surani, con. rur., jud. Prahova, 

pl. Podgoria, situată 'pe deal şi 

pe girla Sărata, la 48 kil. de 

capitala judeţului şi la 19 kil. 

„ de reşedinţa plășei, 
Are o suprafață de 2000 hect., 

cu, o populaţie de'974 locuitori; 
- o biserică, fondată în anul 1816 

"de locuitori, deservită de r preot; 

o şcoală, înfiinţată la 1889- 
Locuitorii sunt parte moșneni, 

„. parte împroprietăriți, cu 250hect., 

„pe moşia statului, Ei posedă: ş 
cai, 2 lepe,:214 vaci, 30 capre, 

400 oi şi 120 porci... 

Comerciul se exercită. de ae cir- 

„ ciumari, : 

Budgetul ' comunei e - la veni- 

turi de lei 4515, iar la cheltueli, 

de lei 3096... .: 
Are sosele p prin care comunică 

cu comunele Şoimari, Ariceşti, 

" Cărbuneşti şi Predealul, 

“Este ' brăzdată de . dealurile : 

Poiana, numit «La-Păduri», : Se- 

cările, o rîpă' spre S.;. Ripile şi 

Păcurile; spre V., ambele aco- 

perite cu livezi de pruni. 

Este- udată de girla Sărata, 
"ce vine: din: com. Ariceşti, trece 

- prin centrul comunei, primind 

pe dreapta izvoarele: Puturoasa 

şi Bracacea. 

Surdeni, saț, jud. Argeş,:pl. Ol- 

„tul, pendinte de com.trur. Lău- 

nele-d. j 

Surdeni, sat, făcînd parte. din



SURDEŞTI 500 SURDULEŞTI 
  

com. rur. Stilpeni, pl. Riurile, 

jud. Muşcel, situat pe malul drept 

al rîului Tirgul, între cătunele 

Stilpeni şi Opreşti. Are o po- 

pulație de 178 locuitori, | 

Pe la E. de sat trece calea ferată 

Goleşti-Cîmpulung şi şoseaua Pi- 

tești-Cîmpulung-Frontieră. 

In partea de V. a satului, 

spre com. Bălileşti, este dealul 

numit « Valea-Popit». 

Surdeşti, saț, jud. Argeş, pl. Pi- 

tești, făcînd parte din con. rur, 

Hiînţeşti-Zmeura. 

Surdeşti, saț, făcind parte din 
com, rur. Breaza-d.-s., pl. Pra: 

hova, jud. Prahova, situat în 

partea de V. a comunei, cuprins 

între riul Prahovița şi muntele 

Surdeşti. Are o populaţie de 

409 locuitori. 

” Surdila-Găiseanca (Cîţă), com. 
rur., jud. Brăila, pl. Ianca, așe- 

zată pe şes, la E. de căt. Bra- 

teşul, în partea stingă a rami- 

ficaţiei viroagei Buzeelului. 

Se mărginește la N. cu Fiili- 

peşti; la V., cu Surdila-Greci și 
căt. Brateșul; la. S., cu Slobozia- 

Cireşul şi Ruşeţul şi la E., cu 

Ioneşti-Berleşti. 

Are osuprafaţă de 5740 hect., 

cu o populaţie de 1245 suflete; 

2 biserici, construite la 1864 de 

locuitori, deservite de 2 preoţi, 

1 cîntăreț şi 2 paracliseri; o 

şcoală mixtă, înfiinţată la 1859. 

Drumuri: la gara Ianca, spre 

NE. ; la Filipeşti, spre N., peste 
linia ferată Brăila-Bucureşti, pe 

la cantonul 109, 8 kil.; la gara 

Făurei, spreV., prin căt. Brateşul, 

2—3 kil.; la Surdila-Greci, spre 

V.„traversind calea ferată Făurei- 

Fetești, pe la cantonul ş, 13 kil.; 

la Slobozia - Cireşul, spre S.-E., 

II kil. 

Comuna s'a înfiinţat la anul 

15954 de. locuitori. 

Surdila-Găiseanca, saz, judeţul 

Brăila, în partea de E. a com. 

cu același nume, pe viroaga Bu- 

zeelul-Sec, la 56 kil. spre S..V. 

de oraşul Brăila. S'a înfiinţat la 

1851. Este străbătut de la N. 

spre S. de viroaga Buzeelul, 

despărţindu-se în sat și formînd 

o insulă. 
Are o suprafață de 64 hect,, 

cu o populaţie de 830 locuitori; 

o şcoală mixtă, înfiinţată la 1859; 
o biserică, 'clădită de locuitori 

la 1866, cu 1 preot, 1 cîntăreţ 

şi 1 paracliser; 7 circiumi, o 

lipscănie; o timplărie și 4 fe- 
rării. , 

Vite: 350 cai, 800 vite mari 

cornute, .1900 oi, şi 200 rimă- 

tori. | 

Surdila-Găiseanca, moșie par- 

„ticulară, pendinte de com. cu 
“ acelaşi nume, plasa Ianca, jud. 

Brăila. 

Surdila-Greci, cor. rur., situată 

„la S.-V. jud. Brăila, pl. Ianca, 

pe şes. Se mărginește la N. cu 

cătunul Brateșul şi linia ferată; 
la S., cu Strimbul și Ruşeţul; 

la E., cu Surdila-Găiseanca și 

la V.,cu cătunul Făurei-Noi. 

Are o suprafață de 6530 hect., 

cu o populaţie de 1264 suflete; 
o şcoală mixtă, înființată la 1858; 

o moară cu aburi; 8 circiumi. 

Vite: so boi, 367 vacă, 11 
tauri, 305 rimători şi 1958 ol. 

Veniturile com. sunt de 5006 

"let și cheltuelile, de 4976 ler. 

Locuitori împroprietăriți din 

64 sunt 152, şi neimpropric- 

tăriţi, 36. 
Drumuri : la gara I'ăurei, spre 

N., peste podişca Buzăului, 1! 

kil.; la Ciorani, spre V. (jud. 

Buzăi); la Vişani, spre N.-V. 

V. (jud. R.Sărat), la Buzăi, 
prin căt. Făurei, la V.; la Strim-   bul, spre S., pe la Movila-Ţi- 

(R..Sărat); la Nisipeni, spre N.-   

ganului, 8 kil.; la Ruşeţul, spre 

S., pe lingă Movila-Țiganului, 

peste viroaga Strîmbul și Căl- 
măţuiul, 11 kil.; la Surdila-Găi- 

seanca, spre E., peste viroaga 

Buzăul şi calea ferată Făurei- 

Feteşti, 5 kil.; la Ianca, spre 

N.-E., 48 Fil. 

Surdila-Greci, saz, în partea de 

N. a comunei cu acelaşi nume, 

jud. Brăila, la stinga calei fe- 

rate Brăila-Buzăiă, pe malul sting 

al viroaget Făurei, la 61 kil. 

spre S.-V. de orașul Brăila. 

S'a înființat la 1858. 
Are o suprafață de 38 hect., 

cu o populaţie de 621 locuitori ; 

o şcoală mixtă, înființată la 

1860; o moară de vint și 3 

cîrciumi. 
.Vite: 220 cai, 450 vite mari 

„cornute, 200 rimători şi 1420 oi, 

Surdila-Greci, moșie particulară, 
pendinte de com. cu același 

nume, pl. Ianca, jud. Brăila. 

Are o suprafaţă de 1700 hec- 

tare. : 

Surdoiul, sa/, cu 45 locuitori, 
jud. Argeș, pl. Loviştea, făcind 
parte din com. rur. Perişani. 

Surduleşti, com. rur., în jud. 

- Teleorman, pl. Teleormanului, 

pe valea Burdei, situată între 

com. Balaciul, (3 kil.) şi căt. 

Ciăţeleşti (com. Tecuciii), la 79 

kil. de reşedinţa judeţului, 34 kil. 

de Roșiori şi 66 kil. de Alc- 

xandria. Are un cătun, Afumaţi, 
la o mică depărtare de cătunul 

de reşedință.. In apropiere de 

Surduleşti, și pe aceiaşi linic, 

este căt. Căţeleşti, la 3 kil,, 

pendinte de com. Tecuciul-Ca- 
lenderu. 

Se invecineşte la:N. cu teri- 
toriul com. Miroși și pădurea 

Drăgociului ; la S., cu com. Te- 

cuciul; la V., cu com. 'Tecuciul-
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-: Calenderu şi la E., cu com. Gu- 

mești-Siliştea și Balaciul. 
Are o suprafață de aproape 

600 hect., cu o populaţie de 

634 locuitori; o școală mixtă 
şi :o biserică, deservită de 1 

preot și 2 cîntăreţi. 

Cursuri de apă are: pe deo 

parte piriul Burcea, la a cărui 

- margine e aşezat, iar pe de alta 
pîriiaşul Drăgociului, care curge 

de la V. spre E. şi se varsă 
în Burdea; în apropiere de co- 

 mună, 

Vite:.521 cai, 194 vite mari 

- cornute, 1430 vite mici și 175 

porci, 

Budgetul com. e la venituri 

de 2923 lei, iar la cheltueli, de 

2812 lei. 
Comuna este aşezată între 

două gări: Miroşi şi Balaciul, 

“şi în mijlocul șoselei judeţene 
Roşiori-Strimbeni. O ramură de 

şosea vecinală s'a construit spre 

“com. Gumeşti. 
“ Satul Surduleşti a purtat în 

_ vechime numirea de Besneşti 

sati Băsneşti; aşa găsim trecută 

şi moşia în actele de hotărnicie. 

In numenclaturele ma! vechi ale 

comunelor nu figurează, ci se 

„vede trecut ca sat important 

numai căt. Căţeleşti. 

Acesta a format un singur 

sat cu Surduleşti, de care e 
puțin depărtat; azi, în loc de 

a fi alipit la Surduleşti, face 

parte” din com. 'Tecuciul-Calen- 

deru, de care se găseşte la 

distanţă de peste ş kil. 

Suricarul, saţ, jud. Argeș, pl. 
Topologul, făcînd parte din con, 

rur. Milcoiul-Izbăsești. 

Surla, zusulă în Dunăre, pendinte 

de com. Girgovul, jud. Roma- 

naţi. Are 160 hect. pădure, îm- 

preună cu Gircovul şi Cătina. 

Surla - Nemţilor, piscu/ cel mai 
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înalt al muntelui Istriţa, jud. 

Buzăii. E punct trigonometric. 

Surlari, saţ, făcînd parte din 
com. tur, Creaţa-Leşile, pl. Mos: 

tiştea, jud. Ilfov, situat la S. de 

căt. Creaţa, pe malul drept al 

văiei Mostiştea. 
S'a înfiinţat la anul 1660 de 

Vornicul Mateiii Fălcoianu, fost 

proprietar pe acel timp. 
Are o suprafaţă de 1207 hect., 

cu o populaţie de 399 locui: 

tori; o biserică, cu hramul A- 

dormirea, deservită de 1 preot 
şi 1 cintăreț; 1 heleșteii; o 

maşină de treerat cu aburi; 2 

circiumi. 
Numărul vitelor mari e de 

359 şi al celor mici, de 1121. 

Surlari (Clinciul), sa, făcind 
parte din com. rur. Chiseletul, 
pl. Olteniţa, jud. Ilfov. 
„Are o suprafaţă de 1369 hect., 

cu o populaţie de:1057 locui- 
tori; 3 cârciumi, 

Numărul vitelor mari e de 

498 şi al celor mici, de 828. 
Moşia e pendinte de schitul 

Găiseni, din jud. Dimboviţa, pro- 
prietatea Eforiei Spitalelor Ci- 

vile şi are o arendă anuală de 

14350 lei. 

Suroaia, 7rug din domeniul sta. 

ului Turnul, jud. Teleorman. 
Se întinde din hotarele moșiilor 

Dracea, Liţa, Piatra şi Seaca 

pănă la Dunăre. Pe acest trup 

de moşie s'a format com. Tra- 
ian, din insurăţei, cărora li s'a 

vîndut o mare parte, iar o altă 

parte s'a vindut în loturi. Este 
pa:tea cea mai frumoasă şi mai 

fertilă din domenul Statului, Are 

şi importanţă istorică, de oare-ce 

forma hotarul “Țărei-Rominești, 

despre Dunăre, după hotărnicia 

făcută în 1741. Era închinată 
mănăstirei Văcăreşti. Mai în 

urmă, după desființarea raialei   

SURPATELE 

turceşti de la Turnul, s'a mărit 
cu moşia pe care o: stăpineaii 

Turcii, precum şi cu trupul de. 
moşie Girla, tot a statului, de 

peste Olt, din jud. Romanați, 

formînd toate Domeniul - Tur- 

nului. 

Surpatele, cor. rur., jud. Vilcea, 

pl. Oltul-d.-s., compusă din 2 

cătune: Surpatele şi Moșneni. 

Parte din com. Surpatele se 

află situată la poalele dealului 
zis Băloi şi parte sub poalele 

dealului Ciineşti, şi pe ambele 

maluri ale riului Otăsăul, la 20 

kil, de reşedinţa judeţului şi 

la 12 kii. de a plăşei. 
Are o suprataţă de 2000 hect., 

cu o populaţie de 556 locuitori; 
"2 -biserici, Schitul-Surpatele şi 
"biserica. Colnicul - din - Moşneni, 

fondată de Episcopul Climent 

la anul 1642; o şcoală; 3 mori 

pe rîul Otăsăul. 
Vite: 11 cai, 150 boi, 120 

vaci, 60 capre şi 80 porci. 
Locuitorii cătunului Surpatele 

s'aii împroprietărit la .1864, iar 

cei din căt. Moşneni aii pămiîn- 

turi strămoşeşti. 
Veniturile și cheltuelile sunt 

de 1299 lei. 
Şoseaua Otăsăul înlesneşte co- 

municaţia în com. şi merge la 

N, în com. Şerbăneşti şi la S. 

în com. Mănăstireni. 
Comuna e coprinsă între com, 

Govora, Șerbăneşti, Genuncni, 

Frinceşti şi. Mănăstireni. 
E brăzdată de dealurile: Biloi 

(la E.), Cîineştilor (la V.), Poeana- 

Lungă şi a-Dragului (la S.). Sunt 

şi mai multe piscuri şi fintîni, răs- 

pîndite prin com. E udată de 
vălcelele; Rece, Socetului şi Bi- 

volăriei (la N.-V.). Locuri izo- 

late sunt; Tarniţa, Scăunelelc, 

Văcăriile, Ispasul şi Albinele. 

Surpatele, saz, făcînd parte din 

com. rur, cu acelaşi nume, pl.



SURPATELE 

Oltul-d.-s, jud. Vilcea, aşezat 

în partea de N. şi V.a com. Lo- 

cuitorilor satului, în număr de 

74 li sa dat în 1864, pe moşia 

statului Surpatele, 226 hect. 

Aci e schitul Surpatele, reşe- 
dinţa comunei şi şcoala. 

De la E, spre V. este stră- 

bătut de riul Otăsăul, in care se 

varsă văile: Căldărei, Bogdan și 
Sucetul, 

E situat între Dealul:Ciinesc 

(la S$.) și dealul Băloi (la N.), 

Surpatele, fostă mănăstire de 

călugărițe, pe valea Otăsăului, 

jud. Vilcea, com. Surpatele, aşe- 

zată la, marginea satului, sub 

„nişte ripi înfundate de la stinga 

: riulețului, cale de o oră de la 

„mănăstirea Dintr'un-Lemn. 

„Această mănăstire s'a fondat 

la 1591 de către Ștefan al II-lea 

Surdul, fratele lui Mihaiii-Vitea- 

zul. Ea a fost restaurată în 

urmă de Doamna Maria, soţia 

lui Constantin Brîncoveanu. Unii 

susțin că acest schit s'a zidit 

din vechime de fraţii Buzești. 

Aci a fost schit de maici, 

dar maicile s'aii mutat tuate la 

mănăstirea Dintr'un-Lemn, iar 

schitul a rămas ca biserică de 
mir, | 

"Tată ce zice legenda asupra 

acestui schit: 
«Ştefan Surdul, tratele lui Mi- 

haii-Viteazul, ar fi rătăcit prin 

codrii acestei comune şi găsind 
sprijin în coliba unui moșneag, 

de care a fost bine tratat, la 

plecare a întrebat pe moșneag 

ce vrea să'i facă. Moşneagul a 
răspuns că nu doreşte nimic de 

cit o biserică și un preot ca să 

aibă şi el unde să se închine lui 

Dumnezeii. Ştefan-Surdul împlini 

dorința bătrinului şi zidi mănăs- 
tirea Surpatele». 

Surpatele, pădure a statului, în 

întindere de 250 hect., situată   
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în com, Surpatele, pl. Oltul-d.-s., 

jud. Vilcea.. 

Surpaţi, saz, cu 36 familii, jud. 

Argeș, pl. Topologul, făcind parte 

din com. rur. Urluești-Băbeni. 

Are o biserică, cu hramul: Cu- 

voiasa Paraschiva, cu un preot 

şi un cîntăreţ. 

Surul, zî/ de munte, în -apro- 

priere de frontiera Transilvaniei, 
plaiul Loviştea, jud. Argeș. 

Are o înălţime de 2397 m. d'a- 

supra nivelului Mării Negre. 

Susaiul, punte, judeţul Prahova, 

înalt de 1437 m. d'asupra ni- 

velului Mărei-Negre. Are bc- 

gate pășuni, livezi şi păduri, 

Acest munte, împreună cu 
munţii Retivoiul, Faţa-Găvanei, 

Coștila, jumătate din Lacul-Roşu, 

Unghia-Mică, Virful-lui - Drăgan 

“şi un' sfert din Podurile, apar. 

ținea din timpurile . cele mai 

vechi familiei Dudeştilor. 

Aceşti munţi aii fost zălogiţi 

de logofătul Dudescu cămătaru. 

lui Ștefănache Băltăreţu pentru 

suma de 2000 galbeni. Logofă: 

tul' Dudescu, neputind plăti la 

timp datoria, munții fură scoși 
la licitaţie și cumpăraţi prin car- 

tea de mezat din 5 Februarie 

1804, de către un om al Băltă- 

rețului, Mamuc:bey, cu preţul 

de 113000 lei vechi. Astăzi 

aparţin M. S$. Regele Carol |, 
şi ai fost cumpăraţi în Maiiă 

1892, de la Mamuc-Bey, pe 
prețul de 850000 lei, 

Pentru exploatarea pădurilor 
din munţii Susaiul, Retivoiul şi 

Faţa-Găvanei, fraţii Carol şi Sa- 
muel Schiel de la Bușteni aii 

înființat la poalele Susaiului, din 

„spre Retivoiul, lingă valea Azu 

ga, o fabrică sistematică de che- 

restea şi: de bețe de chibrituri. 

Construcţiunea clădirilor aces- 

tei importante şi frumoase în- 

„pădurilor din' Susaiul, 

  

SUSANA 

treprinderi industriale, s'a înce- 
put la 1891 și în primăvara a- 

. nului 1892 s'a început fabrica- 

ţiunea. 

Pentru transportul materialului, 

este așezată în virful Susaiului, 

nu departe de hotarul Țărei, o 

maşină elevatorică de vapori cu 

_ cazanul ei, care face să circule 

vagonetele pe drumul de fier 
„american, ce uneşte fabrica de 

cherestea (din valea Azugei), cu 

„pîriul Limbășelul, pe. o distanţă 

ce urcă 900 metri; iar de la 

obirşia Limbăşelului, pănă la 

gara Azuga, administraţia aces- 

tei fabrici a dispus construirea 

unci linii ferate .in regulă. 

Tot 'pentru transportul mate- 

rialului din muntele Susaiul este 

construit, d'alungul. văiei “Teas- 

cului,: un drum de fier pentru 

vagonete, pe o distanţă de 3 

kil. şi acest drum leagă centrul 

„cu gara 

Predealul. Ă 

Producţia anuală a acestei fa 

brici este de: 6000 m. c. che- 

restea de brad și de molift şi 

„două miliarde bețe de chibrituri. 

"Uscăturile din pădure, rămă- 

şițele şi lemnele ce nu sc pot 

întrebuința la fabricaţiune sai 

transporta: în alte părţi, se în- 

„trebuințează pentru arsul varului 

alb, în cele două cuptoare de 

lingă para Predealul, 

„Fabrica de cherestea ocupă 

astăzi în permanență 49— —60 lu- 

crători. 

Susana, sat. Vezi Suseni, jud. 
Argeş. 

Susana (Suseni), sefi de maici, 
în jud. Argeș, pl. Gălăseşti, lingă 

- satul cu același nume, 

Susana, mănăstire de călugăriţe, 
situată pe valea Teleajenului, 
jud. Prahova, în dreapta riului, 

în mijlocul uneia din cele mai



SUSENI 

“rumoase infundături, la 4 ore 
de Vâleni. In apropiere sunt gir- 

lele Stanca și Iepuraşul, care 

" daii în Teleajenul, la poalele mă- 
-- năstirei. :La o.oră' mal sus de 

Susana,. lingă trecătoarea Brato- 
cea, este mănăstirea Cheia. “ 

- Mănăstirea Susana .s'a  înte. 

meiat, pe la.1740, de către o 

- maică numită Susana, cu ajuto- 
-rul altor ctitori, care, făcînd o 

”. biserică de lemn, i-aii pus: hramul 

Sf, Nicolae, hram ce se prăz- 
„nueşte şi azi. După aceasta, pe 

“la 1840, în zilele Episcopului 
"Chesarie al Buzăului, s'a zidit a 

doua biserică de piatră, «prin mi- 

lostenia credincioşilor creştini». 
"Aceasta fiind amenințată să cadă, 

în 1880 s'a reclădit prin. stă- 
ruinţa stariței Natalia Perlea, 

contribuind și statul, Eforia Spi- 
talelor şi alți credincioşi, 

La ușă are următoarea în- 

“- scripţie : .. 

cin slava lut Dumnezeii şi ajutorul 

“Sf. Nicolae, făcătorul de minuni, al că- 

rul hram se sărbătoreşte, s'a fondat a- 

ceastă “mănăstire şi s'a făcut o biserică 

de lemn în 1740 de maica starița Su- 

sana Arșicu și cu ajutorul ctitorilor Filip 

Treti., In 1840, în zilele Episcopului 

Chesarie al Buzăului, cu ajutorul prea 

sfinţiei sale şi altor ajutoare, s'a zidit de 

peatră, fiind stariţă maica Susana ; iar 

la 1880, biserica fiind ruinată, s'arecon- 

struit fiind stariță Natalia Perlea, îm- 

preună cu not ctitoril: 1. Filip, D. Fran- 

gulea, N. Perlea şi Duţu Petiş, în timpul 

Mitropolitului Calinic şi în zilele Ma- 

jestăţilor Lor Regele Carol I și Regina 

Elisabeta». 

Poziţiunea Susanei este una 

dintre cele mai frumoase din 

ţară. 

La poalele mănăstirei, în Va- 

lea-Teleajenului, se află şi un 
izvor abondent de apă ferugi- 

noasă, îndestul de concentrată. 

Călugăriţele se ocupă mult cu 

„torsul și țesutul, făcînd stofe de 

mînă foarte solide și frumoase, 
pentru îmbrăcămintea lor şi pen- 

tru vinzare,   
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Suseni, suâdiviziuie :i Satului 

Miănăstirea-Caşinul, jud. Bacăii, 

pl. Trotușul, com.. Manăstirea- 
: Caşinul. 

Suseni, con. rur.; în jud. Argeş, 

“pl. Gălășeşti, la 19 kil. de com- 
rur. :Costeşti, reşedinţa .subpre- 

„ fecturei, şi la 33 kil. de Piteşti. 

„ Se compune din Boereşti (Strim- 
beni), cu 100 familii, şi „Suseni, 

cu 103 familii. Are 2 biserică, 

„cite una în fie-care sat,. şi o 
şcoală: mixtă. 

Vite: 400 boi şi vaci, 75 cai, 

1500 oi, 16 capre şi 150 rîmă- 

„tori. 

Suseni, saz, cu .550 suflete, jud. 

" Argeș, pl. Gălăşeşti, făcînd parte 
din com, rur. cu același: nume. 

Are o biserică, cu hramul Inăl- 
țarea I)omnului, deservită de 1 

"preot şi 1 cîntăreţ.. . 

Suseni, sat, în jud. Dimboviţa, 

pl. Dealul-Dimboviţa, căt. com, 
Bogaţi. | 

Suseni, saz, în jud. Tutova, pl. 
Simila, com. Băcani, spre N. de 

satul Băcani. Are o populaţie 

de 334 locuitori. 

Suseni, căzun, pendinte de com. 

Căscioarele, pl. Neajlovul, jud. 
Vlașca. Acest cătun este popu- 

lat mai numai cu Țigani, vechi 
robi ai Mănăstirei Cotroceni, de 

care depindea. Este situat lingă 

satul Căscioarele. 

Suslăneşti, saz, făcind parte din 
com. rur. Măţăul, plaiul Dim- 

boviţa, jud. Muscel, 

Sut-Bair, dea, jud. “Tulcea, si- 

__tuat în partea E. a plăşii Măcin 

şi cea NE. a com. Cerna. E 

o prelungire S.-V. a dealului Da- 

vid. Intre el şi Orta-Bair curge 

piriul Cerna, a cărui vale, precum   

SUȚEȘTI 

“şi drumul : comunal 'Cerna-Han- 

“cearca sunt dominate de virful 

său de 168 m. E acoperit. cu 
puţină pădure și păşune.: 

Suteşti, co. zur., jud, Vilcea, pl. 

Oltul-d.-j., situată pe valea  riu- 

lui Peşteana,la 65 kil. de capi- 
tala jud, și la 5 kil. de a plășei, 

compusă din 5 cătune: Suteșşti, 
:Boroseşti, Mazili, Verdea şi Pie- 

troasa, cu o populaţie de 1670 
locuitori. LL 

Se mărginește cu comunele: 

- Creţeni, Drăgăşani, ' Zlătărei şi 
Valea-Manului. . d 

Are 4 biserici: la Mazili, Pie- 

troasa, Borosești şi Verdea; o 

“şcoală; 2 mori cu aburi. 
Locuitorii sunt moșneni. Ei 

posedă: 15 'cai, 176 hoi, 56 

“vaci, 19 -capre, 787 oi, 602 

"por, - * e 
Vatra satului are 104 hect.; 

iar cu izlaz, păduri și vii, 1660 

hect.. ::: | 

„... Veniturile “comunei se urcă la 

2297 lei şi cheltuelile, la 2185 

lei, anual. 

Şoseaua zisă a-Peştenei leagă 

comuna cu Drăgăşani la S. și 

Creţeni la N. 
E brăzdată de dealurile: Pi- 

toloșani, Giodești, Boroseşti, Su- 

tești, Pietroasa, Oltului şi udată 

de văile: Peştenei, Verdet, Bira, 

Sparta, Persului, Văratica, Șoi- 

mul, 

Suteşti, sat, făcînd parte din com. 

rur. cu același nume, pl. Oltul: 

d.-j., jud. Vilcea. Are o popu- 

laţie de 463 locuitori. 

Suteşti, dea/, în raionul com. cu 
același nume, pl. Oltul-d..j., jud. 

Vilcea, pe care se cultivă 728 

hectare vie. 

Suţeşti (Şuţa), co. zur., jud. 
Brăila, pl. Ianca, situată în par- 

tea de V. a judeţului. Se întinde



„SUȚEȘTI 

pe ambele țărmuri ale riului Bu- 

zăul. Partea de pe ţărmul sting 

formează un unghiii cu virful 

în movila Bariciul, de pe muchia 

Saliganului, Este străbătută de 

Buzăelul și de muchia Catiru- 

lui, Pe partea de S.E., despre 

țărmul drept al Buzăului, se în- 

tinde platoul de N. al judeţului. 

Se învecineşte la E. cu Movila: 
Miresii ; la V. și N., cu rîul Buzăul 

și la S., cu Ianca și Deduleşti. 
* Are o suprafață de 13000 
hect., cu o populaţie de 3036 
locuitori; o şcoală, înfiinţată la 

1845; 1 biserică, zidită de pro: 

prietarul moșiei, cu hramul Sf. 
Constantin şi Elena, cu 2 preoți, 

1 diacon şi 2 cintăreţi. In această 

biserică sînt îngropaţi proprie- 

tarii moșiei: marele logofăt Con- 

stantin Şuţu, fiul siii Grigore 

C. Şuţu și Irina Șuţu, soția lui 
Grigore. 

Vite: 1260 boi, 861 vaci, 16 

bivoli, 16 tauri, 214 viței, 1339 

cai, 5 măgari, 7180 oi și 540 

porci.   
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Veniturile com. sunt de 19728 

le, 61 bani, iar cheltuelile, de 

19549 lei, 64 bani. 

Aci se fac 11 tîrguri anuale: 

la 25 Martie, 21 Maiiă, 29 Iunie, 

20 Iulie, 15 August, 8 și 14 

Septembre, 15 şi 26 Octombre, 
21 Noembre și 6 I)ecembre. 

Spre V. de com., la :2 Ril., 
este un pod peste riul Buzăii. 

Drumuri : la Deduleşti, spre 

S., 10 kil.; la. Ianca, spre $.,9 

kil.; la Movila-Miresii, spre E., 

14 kil.; la Romanul, spre E., 22 

kil. ; la Scorţarul-Noii, spre N.-E., 
18 kil.; la Brăila, spre N.-E..44Fil. 

Comun" s'a înființat la 1855 
de locuitorii veniţi din Maraloi, 

Racoviţa, Pleșoiă şi alte loca- 

lităţi din prejur. Numele îl poartă 

de la proprietarul moșiei. 

In apropiere de com., spre V., 

se află un șanț vechii, numit 
Şanţul-lvi-Traian, în lungime de 

1 kil. şi care merge pănă în ma- 

lul Buzăului, 

Suţeşti, saz, în partea de V. a   
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comunei cu acelaşi nume, jud. 

Brăila. 2 
S'a înființat pe la 1836. 

Are o suprafață de 64 hect,, 

cu o populaţie de 2054 locui: 

tori; o biserică, zidită de pro- 

prietar la 1842, cu 2 preoți, 1 

diacon, 2 cîntăreţi și 2 paracli- 

seri; o şcoală, înființată la 1545 ; 

12 cîrciumi și o moară de aburi. 

- Vite : 6580 vite mari cornute, 

780 cai, 10000 oi și 450 rîmă- 

tori. 

Suţeșşii, moșie, pendinte de com. 
cu același nume, pl. Ianca, jud. 

Brăila, proprietate a d-lui Gr. 

„__C. Şuţu, în suprafaţă de 12000 

„hect. şi cu un venit de 106000 

- Lei, 

Suzeni, sat, în jud. Neamţu, com. 

Grumăzeşti, pl. de Sus-Mijlocul. 
Are o întindere de.ş24 hect.; 

o populaţie de 474 suflete; o 
biserică, cu 2 preoţi şi 2 dascăli, 

Vite: 96 bof, 59 vaci, 34 junci, 

36 oi, 16 cai şi 32 porci,



 Şaban-Bair, deal, în n jud. Con. 
_stanţa, pl. Silistra-Nouă, pe te- 

ritoriul com. rur. Ese-Chioi. Se 

desface din dealul Mahale-Or- 

„man-Bair, de lingă pichetul Opa-: 
nez, de pe teritoriul romiîn. Se 

îndreaptă spre N,, într'o direc- 

“ţiune generală de la S..V. spre 
N.-E., printre văile Șaban-Ceair 
şi Ese-Chioi-Dere, brăzdind par- 

tea de V. a plăşei şi de S..V. 
a comunei. La poalele de N.-E. 

este aşezat satul Ese-Chioi. Are 

o înălțime cam de 155 m. E 

străbătut de drumuri. „ce merg 

"din "Dobrogea în Bulgaria. Este: 

acoperit cu puţine păduri, cu 

fineţe şi, izlazuri. 

 Şaban- -Ceair, vale, în jud. Con- 

stanţa, pl. Silistra-Nouă, pe te- | 

. ritoriul com. rur, Ese-Chioi. Se 

-„. desface din poalele de S.-V. ale 
“dealului Mahale-Orman-Bair, se 

întinde spre N., într'o direcţie 

. generală de la. S.-V. spre N.-E.,. 

printre.. dealurile Şaban- -Bair şi 

Pinirlic: Bair, "brăzdînd partea de 

_YV. a plăşei şi pe "cea de. S. 

comunei. 

lungire numită dealui Tiumbet: 

„ Bair. După un curs de 4 kil., 

„prin fineţe ş şi păduri, trece -prin 

“satul Ese- Chioi şi se. deschide 

„în valea. Ese Chioi, pe. dreapta, 
„dn mijlocul satului. O parte din. | 

66546. dlarele Dicjionar Geografic, Vol, V, 

Şacovăţul, 
. pădurea Goești, jud. Iaşi i, trece 

„peşti 

Şahmanul, sas, jud. ş 

Are. spre , N. o pre-. 

- de dealul Şahman.   
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cursul săii superior este situat 

în teritoriul neutru. 

„pârtii Izvoreşte din 

pe marginea de S. a comunelor 

Sineşti,. făcînd o parte de hotar 
între jud. Taşi şi Roman; apoi 

trece prin pădurile Sineşti, Po- 
şi Voinești, şi formează 

o parte de hotar între jud. Iaşi 

şi Vasluiii. De la tirguşorul Ți- 

bana, din jud. Iași, trece cu totul. 
pe teritoriul jud. Vasluiii,. prin 
com. Girbeşti, printre comunele 

Tingujei şi Țibăneşti; iar pe te- | 
ritoriul com. Todireşti, aproape 

„de tirgușorul Negreşti, se varsă 

în rîul Birlad, după ce a primit 

pe dreapta şi stinga mai multe 

„piriiaşe. - 

şi pl. Con, 
stanța, căt. comuna "Gargalicul,i 

sitnat în partea de E. a plăşei 
şi cea meridională a comunei, la: 

a kil., în linie dreaptă, trecînd! 

lacul Gargalicul-Ghiol, la 4. kil.: 

pe drumul comunal, ocolind la-. 

cul, pe la N. de căt, de reşe-: 

„„ dinţă Gafgalicul-Mic, pe margi-: 
nea de N.-E. a lacului “Taşăul,: |. 

spre V. de lacul şi la 50o m. 

Gargalicul-Ghiol şi închis la N.: 

Are o su-! 

prafață de 832 hect., 

“tate a statului. Aci, 

  din care: : 

53 hect, sunt ocupate de vatra 

satului și de grădini, cu o.po- 

pulaţie, în maioritate Turci, de 
35 familii, saii 179 'suflete, ocu- 

pîndu-se cu pescuitul în Jacurile 
învecinate. 

Drumuri comunale pleacă la 
Taşăul, la Gargalicul-Mic, la Ma- 

maia şi la Cara-Coium. 

Şahmanul, vîzf de deal, în jud. 

și pl. Constanţa, com. Gargali- 
„cul, “situat pe culmea dealului 

" Şahman, şi dominînd. lacurile : 
Gargalicul-Ghiol, Ada:Ghiol, Ta- 
şăul, precum și satul Şahman. 
Are o înălțime de 64 m. Este 

„acoperi cu verdeață. = 

Șaliul, saii i Manaful, trup de mo- 
știe nelocuit, pendinte . de com. 
Tangirul, jud. Vlașca, proprie- 

la. 1879, 

s'aii împroprietărit So însurăţei, 

luînd 400 hect. (V ezi. com. Pe- 

tre-Rareș). 
“ 

“Şanalul- -Duinărei, moşie Şi pă. 

dure ale statului, pendinte de 

"com, Greaca, Chirnogi şi Chi- 

" seletul, jud. Ilfov. Pădurea are 
o întindere de 85ş “ hect. şi e 

formată din 7 trupuri: Ostrovul- 

„Becherul (15. hect.), Ostrovul- 
Frumos (200 hect.), Ostrovul- 

Turtucaia (200, hect.), Ostrovul- 
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Paraschiva (200 hect.), Ostrovul- 

Albina (175 hect.), Ostrovul: 

Şaica (50 hect.) şi Micşunești 

(15 hect.). | 

Şandrul, sa/, făcînd parte din 
com. Stânișeşti, pl. Stănişeşti, 

jud. Tecuciii. 

Are o populaţie de 52 suflete. 

Este aşezat la extremitatea 
judeţului, la 14! kil. de tirgul 

Stănișeşti, spre N. 

Şandrul-Mare, mute, jud. Ba- 

căii, pl. Trotuşul, com. Tirgul- 
Trotuș, situat pe graniţă ; are un 

pisc înalt de 1650 m., din care 

pleacă spre V. culmea Maghe- 

ruşului din Transilvania. 

Şandrul-Mic, punte, jud. Bacăii, 

pl. Trotuşul, com. Tirgul-Tro- 

„tuş, situat pe graniţă, lingă mun- 

tele Şandrul-Mare. E acoperit 

cu pădure de brazi, 

Şanţul, saz, făcînd parte din com. 
rur. Lipia-Bojdani, pl. Znagovul, 

jud. Ilfov, situat la N.-V. de 
Gruiul, lingă balta Znagovul. Par- 

tea între N. și E. e băltoasă. 
Intre sat și șoseaua vecinală 

Gruiul este o mică baltă, numită 

Cozia. 
Se întinde pe o suprafaţă de 

1325 hect., cu o populaţie de 

496 locuitori, 

Comerciul se face de 3 cîr- 

"ciumari, 
Numărul vitelor mari e de 

233 şi al celor mici, de 125. 

Şanţul, sat, făcînd parte din com. 

rur. Şterăneşti, jud. Vilcea, pl. 
Oltul-d.-j., situat la 2 kil. de căt. 

Şcoala. Are o populaţie de 55 

locuitori. 

Prin căt. trece şoseaua naţio- 

nală şi pe la E., calea ferată 

Piatra-Rimnicul. 

Şanţurile, dra/ cu pădure, în jud.   
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Iaşi, pl. Stavnicul, com. Miro- 
neasa. Se prelungeşte de la N. 
spre S.-E., pănă lîngă tirguşorul 

Țibana. Numele "i vine de la 

nişte şanţuri, de pe culmea lui, 

despre care bătrinii spun că ser- 

veaii de apărare în timpuri de 

războne. Nu departe de șanțuri 
se află şi două movile mari, nu- 

mite Movilele-Căprarului (Capra: 

cei). 
Aceste şanţuri și movile sunt 

în apropiere de movilele și re- 

dutele de pe valea şi piriul Stav- 
nicul, între satele Mironeasa (Iaşi) 

şi Cioca-Boca (Vasluiii), în dru- 

mul mare care servea în trecut 

de comunicaţie între Iaşi şi Țara- 

de.]Jos, şi în legătură cu șanțurile 

şi movilele ce sunt maila vale, 

pe coista despre V. a dealului 

pe care se află satul Şcheia-Că- 
potești (Vasluiă), tot pe piriul 

Stavnicul. Acest drum, pe întin- 

derea căruia se văd multe urme 

de săpături, se mai numea în 

vechime şi Căpotești (v. Cipo: 

teşti, vale). 

Şarba sati Şerboaia, sa/, făcind 
parte din com. Hurueşti, jud. 

Tecuciii, situat în partea de N..E. 
a com, la 1!f2 kil. de reşedinţa 

com. E înconjurat de dealuri şi 

văl, 

Teritoriul tului este 240hect., 
cu o populaţie de 36 familii, sai 

126 suflete. 
Locuitorii, vechi clăcași şi îm: 

proprictăriți la 1864, stăpînesc 
143 hect. 

Șarînga (Coca), com. zur., în 

jud. Buzăii, pl. Sărata, situată 

sub poalele de S.-E. ale munte- 

lui Istriţa şi între valea Pietroasa 
şi piriul Sărata, la 20 kil. de 

orașul Buzăii. 

E formată din căt. Clondirul, 

Dara şi Şaringa. 
Are o suprafaţă de 2043 hect., 

“cu o populaţie de 1850 locuitori ;   

ŞARPELE 

o şcoală mixtă; 3 biserici, de- 

servite de 2 prenți, 2 cintăreţi și - 

2 paracliseri și avînd drept ca- 

tedrală cea cu hramul Sf. Du- 

mitru ; 5 cîrciumi, 
Vite: 470 boi, 80 vaci, 30 

viței, 81 cat, 77 tepe, 18 minji, 

470 oi, 43 capre şi 142 porci. 
Budgetul com. e de 3458,79 

lei anual. 
Proprietăţi mai însemnatesunt: 

Coca, Tircoleasca (moşteneşti), 

Cireşeanca, Gruiul şi Coca-latro- 

polu (particulare). 

Terenul la N. e accidentat 

de poalele muntelui Istriţa; iar 

la S., e şes. | 

Căi de comunicaţie are: şo- 

seaua vecinală Mizil-Sărata, prin 

Șaringa şi şoseaua comunală Șa- 

rînga-şoseaua-naţională, la care 

se poate adăoga vechiul, stra- 

tepicul şi însemnatul drum na- 
tural, din Şarînga pe la Fintina- 

cu-Cerc, în Grăjdana, făcut cu 

multă dificultate peste muntele 

„ Istriţa, 
Demne de văzut sunt ruinele 

Negru-Vodă, de pe dealul Gruiul. 

Com, e vechie; la începutul 

secolului XIX existaii satele Șa- 

ringa şi Clondirul-d.-s, 

Şarînga (Coca), câzun de reşe- 

dinţă al com. Şaringa, jud. Bu- 

ză, cu 1080 locuitori și 271 case. 

Şarpele, dea/, situat pe teritoriul * 

com. Viişoara, plasa Siul d.-s., 

jud. Olt. Are forma unui unghiiă 

cu virful la S., lingă care e si- 

tuată com, Viişoara. Coasta de 

V. e tăiată de Valea-Oltului, iar 

cea de E., de a Iminogului, și 

formează un platoii ridicat cam 

de 15 m. In virful săă se află 

o grotă adincă, în care, spune 

legenda, locuia un şarpe mare, 

care făcea multe stricăciuni locui- 

torilor de prin prejur, şi de care 

nu se putea apropia nimenea. 

Atunci se arătă un viteaz, anume
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Ostrea, care se hotări să scape 
lumea de pacoste: ficu o mă- 

“gură mare în dealul com. Liţa, 
jud. “Teleorman, şi din virful ei 

trase cu săgeata în dihanie și 
o răni; dar, văzind că n'a ucis'o 
şi că e urmărit de ea, se aruncă 

„în Dunăre și o trecu în not. 

Şarpele voi s'o treacă şi el, dar 

“i răci rana în apă şi muri în: 

- necat, | 

_ Lîngă acest pisc s'aii găsit mul- 

'ţime de oase omenești și inele 

„cu inscripţiuni vechi, 
se săpa la “şoseaua județeană 

Slatina - Turnul - Măgurele, care 

trece pe lingă dinsul. 
Tot pe acest deal, mai la N. 

de grotă, în viile def. Evloghie 

Gheorghief, se află o măgură 

_ca de 5 m. înălțime. 
E probabil că aci. a fost . o 

mare redută, care a făcut parte 

din marele cadrilater al cetăţi- 
„lor dintre Olt şi Vedea: Mă- 

runta saii Măriuţa, la S. de acest 
deal, între Viişoara și Mărunţei şi 

„. Cetatea-lui-Gilma de la Gilmee, 

„amindouă pe Olt; precum și ce- 

tatea de lingă Roşiori şi Magazia 

de la Crimpoaia, amîndouă pe 

„dreapta riului Vedea. 

Şarul, sat, jud. Dimboviţa, plasa 

Dealul-Dimboviţa, cătunul com. 

Valea-Caselor. 

Şarul, saţ, pe moşia şi în com. 
Şarul- -Dornei, jud. Suceava. Și-a 

luat numele de la terenul ro- 

şietic numit șar, ce conţine mult 

__ arsenic, care altădată se exploata, 

trimiţindu-se în Austria. Mine- 

„valul se găseşte în bucăţi. 
_E situat pe țărmurile piraielor 

Neagra-Şarului, Vâlcelei, Rusu- 

lui şi Piriul-Mare. | 
„_ Are o populaţie de 300 lo- 

cuitori; o biserică de lemn, cu 

„hramul Duminica-Mare, deser- 

„vită de.1 preot şi 3 cîntăreţi ; o 

şcoală mixtă, înfiinţată în 1863. 

pe cind. 

_cîntăreţi; 
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Locuitorii sunt răzăşi | 

Drumuri principale sunt: la 

Panaci (5 kil.), la Neagra-Șaru- 

lui (5 kil.) şi la Dorna (8 kil.. 

Şarul- Dornei, com. rur., jud. 
Suceava, pl. Muntele, situată 

spre V., şi la 100 kil. de Făl- 

ticeni. Se mărginește la E. cu 

com. Dorna și -Broşteni ; la V., 

cu com. Neagra-Şarului şi Tran- 
silvania. Are forma unui poli- 

gon neregulat şi e compusă din 

satele: Şarul, Plaiul, Şărișorul, 
Pănaci, Drăgoeasa şi Păltinişul, 

_cu reşedinţa în Șarul. 
Are o populaţie de 663 fa- 

milii, saii 2426 suflete; 4 bise- 

rică, deservite de 3 preoţi şi 8 
2 şcoale mixte. 

Budgetul comunei e la .veni- 

turi de 8490 lei și la cheltueli, 

de 8397,30 lei. 

Locuitori posedă: 1830 cai, 

738 boi, 1253 vaci, 6150 oi, 

461 capre și 381 porci, 
Altitudinea comuâaei de la ni- 

velul Mării este de 1100 m. în 

centrul com. şi în virful -Luca- 

ciului, de 1777 m. 
E. ujată de Neagra-Şarului, 

cu afluenții: Şărişorul-Mare şi 

-Mic, Piriul-Mare, Vălcelele, al- 

Pichetului, Pietrenilor, Rusului 

şi Mîndrilă; Călimănelul, cu a- 
fluenţii săi, Neagra-Păltinişului 
cu afluenții: 'Tomnaticul și Dră- 
goeasa-Mică şi Mare, Pirîul-Va- 

rului, Glodului, Glodișorul și 

Negrişoara, cu afluenții Scoruşul, 

Păltinișul, Catrinari, Bradului, 

Opcioarei, Săhăstriei, Toplicioa- 

ra şi Dirmoxa. | 

Cei mai însemnați munţi ai 

comunei sunt: Şărba cu virfu- 

rile L.ucaci, Virful-Şărbei, Rusul, 

Vinătul,. Boambei, Panaci, Căli- 

mănelul, Buzileanul, Mihaileţul şi 
Bucinişul. | . 

Intinderea com. e.de 12284 

hect. Moșia e proprietate răză- 

şească. 

„tatul săii 

Şasa, com.   

ȘASA 

Locuitorii se ocupă cu ex: 

ploatarea pădurilor, creşterea vi- 
telor şi plutăritul.. 

In comună sunt 5 izvoare de 

apă minerală: 

1. Carmen Sylva, “renumitul 
izvor de apă minerală bicarbo- 

nată, conținînd arsenic, al d-lui 

Dr. Polyzu, pe țărmul drept al 

piriului Șărişorul, într'o poziţie 

deschisă frumoasă. Izvorul e a- 

bundent, 
Maladiile în contra căruia se 

recomandă sunt: anemia, clorosa, 
scrofuloza, impaludismul, eczema, 

psoriazisul, lichenul, pelagra, boli 

nervoase, tuberculoza în primul 

period și artritismul. 

2, Burcutul lui Mindrilă, 

3. Burcutul lui Caşvan, de-a 

stînga pîriului Neagra; 
4. Burcutul lui Ştefan Sili- 

vestru, conținînd şi multă pu- 

cioasă şi, 

5. Burcutul lui Gh. Țarcă. 
Apa minerală de ia Dorna e 

cunoscută din vechime, căci încă 

în 1787, Haquet, făcind o călăto: 

rie prin Carpaţi o descrie în tra- 
(vol. II, p. 213), publi- 

cat la Niirnberg și o analizează. 
D-l dr. A. Lobel în studiul 

săii balneoterapeutic, publicat în 

1888 în Bade-Zeitung din Vi- 

ena, arată că această apă pre- 

zintă o mare însemnătate, de 

oare ce poate înlocui cunoscu- 

tele ape de la Roncegno, Levigo 

şi Bourboule. | 

ur. jud. Gorj, pl. 

Ocolul, în- partea de N... a co- 

munei Dănești, situată pe deal 

şi vale. 

Are o suprafaţă de 2408 hect., 

| cu o populaţie de 140 familii, 

saii 610 .suflete; 2 biserici, din 

cari 1 reparată la 1886, deser. 

vită de 1 preot și 2 cîntărcţi; 

o şcoală mixtă, 
Locuitorii posedă: 45 pluguri, 

_6o care.cu boi; 560 vite mari
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cornute, 160 oi, 14 cai şi 19 

rimători. 
Venitul comunei este de lei 

1072, bani 32, iar cheltuelile, de 

„1061 lei 
Apele ce udă comuna sunt: 

Şasa şi Seştioara. 
Comunicaţia în comună se face 

prin şoseaua comunală ce vine 

de la S.-V., de la Dănești. - 

Şăndreni, sa/, pe coasta de V. 
a dealului” Holmul, ramificare a 

dealului "Țencuşa, în partea de 

S. a comunei Storeşti, pl. Co- 

şula, jud. Botoșani. 

Are o suprafață de 42 hect., 

cu o populaţie de” 93 familii, 

sai 430 suflete. 

Vite: 260 boi şi vaci, 33 cai, 
180 oi şi 16 porci. 

Şăndreşti, fosz saz, jud. Tecuciii, 

com Hurueşti. Locuitorii de aici 

S'aii strămutat în com. Nedelcul. 

In locul unde a fost satul n'a 

rămas de cit biserica şi casele 

proprietarului. 
Biserica, cu hramul «Inălţarea 

Sf. Cruci», este făcută de lemn, 
în anul 1717, de un boier,-Balş. 

A fost reparată de locuitori în 

1796 şi 1842. 

Şărbei (In Virful-), z4/ dintre 
piscurile munților Şărbei, în jud, 

Suceava, com. Şarul - Dornei, 
avind '165t m. de altitudine. 

Şărbei (Munţii-), ce: pa? înalf 

munţi din com. Neagra-Şarului 
şi Şarul-Dornei, ale căror cele mai 

însemnate virfuri sunt; Lucaciul, 

In-Viîrful-Şărbei, Harla, Preluca- 

Vinătorului și Piciorul-lui-Panac, 

Culmea lor formează hotar 

între Rominia și Bucovina. Pis- 
curile sunt pleşuve, iar coastele 

- şi poalele, acoperite cu păduri de 
brad. 

Şărişorul, saz, pe moşia şi in   
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com. Şarul Dornei, jud. Suceava, 

aşezat pe ţărmul drept al piriu- 

lui cu același nume. E 
Are o populaţie de 359 locui- 

tori răzăşi. 

Şărişorul, sar, pe moşia şi în 

com. Neagra-Șarului, “jud. Su. 

ceava, aşezat pe colinele şi dea- 

lurile ce ţărmuresc piriul cu ace- 

laşi nume. 
Are o populație de ISI lo- 

cuitori răzăși. 

Şărişorul-Mare, zirîi, jud. Su- 
ceava. Izvorește din Fundul-Şăr- 

bei, din două piriiaşe : 'Apa-Rece 
şi Izvorul-Mare; după 10 kil. de 
curs, în care a învirtit două mo- 

rişte, se aruncă în Șarul. Are 
de tributar pe Șărişorul-Mic. 

Şărişorul-Mic, firii, jud. Su- 
ceava ; e format din 4 piriiașe, 

numite Şărișoare, ce ies de sub 

munții Şărba și Straja; după 

un curs de aproape 7 Kil., în 
care a invirtit o moară, se varsă 

în Şărişorul-Mare. * 

Şătrăreni, saz, jud. Botoșini, pl. 

Jijia, situat pe coastă de deal, 

în dreapta ]ijici și în partea de 

S..V. a comunci Buimiiceni. 

Are o suprafaţă de 468 hect. 
şi o populaţie de 64 familii, 

“sai 239 suflete; o biserică, de: 

servită de 1 preot și 2 cin- 
tăreţi. - 

Vite : 193 boi și vaci, 20 cai, 

180 oi, 12 porci. 

Şătrăreni, sat, în partea de N..V. 

a com. Cărniceni, pl. Turia, jud. 

Iaşi, aşezat intr'o înfunditură, 

Are o întindere de 860 hect,, 

cu o populaţie de 54 familii, sati 

201 suflete; o biserică, făcută 

în 1818, deservită de 1 preot 
“şi 1 cîntăreţ. 

Vite: 198 vite mari cornute, 

25 cai, 54 oi şi 49 rintiitori;   

ŞCHIOPENI 

Şcheia, saz şi reședința com. cu 

acelaşi nume, jud. Roman, pl. 

Siretul-d.-s., spre N.-E. de orașul 

Roman, la 2614 kil. de el şi la 

7! kil, de reședința plășei, pe 
malul sting al riului Siretul. 

Are o populaţie de 744 lo: 

cuitori; 2 biserici de zid, din 

care una catolică; o şcoală mixtă. 

Este legat cu orașul Roman 

prin şosea. 
In acest sat s'a dat lupta în- 

tre Ștefan-cel-Mare, Domnul Mol- 
dovei, şi Croiot, în :rezbelul: cu 

Ungurii, la 1486, Martie 6. («Le- 

top», I, pag. 169, ed. 1872). 

Şcheuleţul, fosz saţ, ce era si- 

tuat pe Valea-Siretului. şi pe 

malul eting al rîului, la V. de 

actualul sat Cuza-Vodă, jud. 

Roman, desființat din cauză că 

locuitorii lui crai supuși inun- 

daţiunilor Siretului. Ei sai mu- 

tat în satul Cuza-Vodă, fondat 

cu “această ocaziune. 

De vechimea acestui sat amin- 

teşte un document de la Bogdan: 

Vodă, fiul lui Alex. Lăpuşneanu, 

de la 28 Ianuarie 1569. Acest 
Sat, împreună cu moşia înconju- 

rătoare, aparţinea pe la 1756 

Episcopiei de Roman, apoi sta- 
- tului, şi mai în urmă s'a împăr- 

it locuitorilor. 

Şchiopeni, com. rur., în partea 

de N. a plăşei Mijlocul, jud. 
Lălcii. Se mărginește la, N. cu 
pădurea statului de pe teritoriul 

com. Huşi; la S.,cu com. Ivă- 

ncşti şi Berzeni; la E., cu sa- 

tele Leeşti și Dănileşti, din com. 

Rusca, şi:la V., cu com. Urlaţi. 

liste formată din satul Şchio- 
peni, așezat pe valea piriului cu 

același nume. | 
Suprafaţa teritoriului comunei 

e cam de 1101 hect., din care 

70 hect. vie şi S hect. pădure, 

cu o populație de 442 familii, 

“Saii 1745 suflete.
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i Satul Şchiopeni se împarte în 
mahalaua de sus, locuită de ve- 

chii răzeşi, şi în mahalaua de 
jos, în care se zice că locuitorii 

sunt veniţi mai în urmă, de prin 
alte” localități, - 

„Are o şcoală, înființată îi 

1864; două biserici, din care 

una fundată ia 1807, deservite 

de 2 preoţi şi 4 dascali. —<— 

Vite: 843 vite mari cornute, 
1179 '0i, GI capre, 127 cai şi 

444 porci. 

Prin com. trece pirîul Şchio- 

peni.: 
Budgetul comunei: ela veni- 

turi de 4706 de lei, bani 44, şi 

la cheltueli, de 4794 lei, bani 55. 

Şchiopeni, saz, jud. R.-Sărat, pl. 
Rimnicul-d.-s,, căt. com. Măr- 

găriteşti, aşezat la S., pe riul 

Hirboca. Are o supralață de 

1005 hect., cu o populaţie de 

- 306 sufiete şi o biserică. 

Şchiopeni, moșie, proprietatea 
statului. Ocupă toată partea de 

N -V.a com. Latinul, jud. Brăila. 

Șchiopoaia, cătun, al com. Baba- 

Ana, jud. Buzăă, cu 180 locui- 

tori şi 41 case. 

Şchiopoaia, (ingusta, Broş- 
teanca), vioșie, în jud. Buzăi, 

com. Baba-Ana, căt. Şchiopoaia. 

Are cam 9o hect., proprietate 
“a şcoalei Crăciunescu, 

Şchiopota, sa/, făcind parte din 

com. rur. Prahoviţa-d.:s., pl. Pra- 

hova, jud. Prahova. 

Şchiopului (Valea- -), sat, în jud. 
R.-Sărat, pl. Rimnicul-d,-s., căt. 
“com, Pardoși, aşezat la S. de 

"căt. de reşedinţă, la poalele 

dealului Valea-Șchiopului. Are o 

suprafaţă de 6 hect., cu o popula: 

ţie de 101 suflete, şi o: "bise- 

_rică.   
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Şchiuleşti, saz,- făcînd parte din 
com. rur, Homoriciurile, pl. Te- 

leajenul, jud. Prahova. Are o bi- 
serică, fondată la 1842 de lo- 

cuitori, 

Şcoala, sat, făcînd parte din com, 

rur. Ștefănești, pl. Oltul-d.-j , jud. 
Vilcea. Are o populaţie de 424 

locuitori; o şcoală şi o biserică 

de lemn, făcută de locuitori. 

Şcoala, s4-divizie a com. rur. Mă- 
dulari, pl. Horezul, jud. Vilcea, 
situată în partea de E. a comunei 

şi udată de riul Cernișoara şi 'de 

afluenții săi Piriul-lui-Pană, Ur- 

sului, Racoviţa şi Stăiculeşti, : 

Aci e reședința primăriei şi 
şcoala, 

Are o populaţie de 263 lo- 

cuitori şi o biserică, fondată la 

1530. 

Şegarcea, cătun, de E. al com. 

Drănovăţul, pl. Olteţul-d.-s., jud. 
Romanați, situat lingă Olt și pe 

“ţărmul drept al riului Drăno- 
văţul. Are o populaţie de 560 

"locuitori. 

Şeineasca, căț. al com. Săgeata, 
jud. Buzăii, cu 60 locuitori şi 

12 case. Să 

Şeinoaica (Şeinoaia), sas, fă- 
cînd parte din com. rur. Călăreţi- 

Şeinoaia, pl. Negoești, jud. Ilfov, 
situat la S. de Călăreţi, pe malul 

“drept al văiei. Mostiștea, 

S'a înfiinţat la anul 1853 de 

Sărdarul Şeinoiă, numit și Ata- 

nase. 

Se: întinde pe :o suprafaţă de 
.-650 hect,, cu o populaţie de 22 

“locuitori. 

Are 1 heleşteii. Comerciul se 

- face de 2 cîrciumari. 
- Numărul vitelor mari e: de 

288 şi al celor mici, de 212, 

Şelari, sa, făcînd parte din com. 

| Grădişteanul, 

« Dobriaşul-Mic, Strimtul, 
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“rur. Valea-Mare, plaiul Diîmbo: 

viţa, jud. Muscel, situat pe dealul 

Mata. Are o populaţie de „333 

locuitori. - 

Şelarilor (Dealul-), dea, jud. 
Mușcel, plaiul Dimboviţa. Con- 

stitue, de la Păpușa, şirul despăr- 
țitor între apa Argeșelului și” 

Riul-Tirgului, împreună cu munții 
Găinaţul- Mare şi 

Găinaţul-Mic, Dobriașul-Mare şi 
Clăbu- 

cetul,  Coasta-Mănăstirei-Nămă- 

-eşti, Chicioara, - Dealul-Cucului 

şi Dealul-Mățţăului. 

Şelarul, cătun, jud. Vlaşca, pen-! 

dinte de com. Glavaciocul, pro- 

prietatea statului, fostă a Mănăs- 
tirei Glavaciocul; se arendează 

împreună cu vatra  mănăstirei 

'avaciocul, din care face parte. 

In 1864s'a împroprietărit 126 

locuitori, care ati luat o supra- 

fai de 378 hect. 
In 1882 s'a dat la 6 însurăţei 

o suprafaţă de 35 hect. 

Are o biserică, deservită de 1 

preot şi 2: dascăli. 

Şelăreasa, cătuu, în jud. Teleor- 

mau, pl. Teleormanului. Forimea- 

ză cu cătunele Birla şi Podişorul, 

com, Birla. E situat în partea de 

N-V. a cătunului de reședință 
Birla, pe partea stingă a riului 

: Cotmeana, 

“Are o populaţie de 182 su- 

- flete; o moară cu aburi. Pe aci 

trece șoseaua vecinală Birla- Cio- 

-. ceşti-Mîndra, care pune în legă- 

“tură cătunul cu Birla' şi cu com. 

"„ Ciocești. - 

Şelăriile-Lopătăreasca, saţ; in 
“jud. R.-Sărat, plaiul Rîmnicul, 

"com. Bisoca. (Vezi Lopătăreasca). 

Şendreni saii' Sărdarul, saţ, în 
“jud.. Covurluiii, com. :Fileşti, pl. 

Siretul, aproape de riul Siretul.
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Are o populaţie de 390 su- 

flete; o biserică. Împreună cu 

cătunele Movileni şi Bărboşi, for- 

mează parohia Sărdarul, cu ca- 

tedrala Sf. Voevozi, cu 1 preot 

paroh şi. 3. cîntăreţi (V. Fileşti, 

comună). 

Şendreni, saţ, în jud. Iaşi, com. 

Sculeni, pl. Braniștea, pe malul 
riului Prutul, în sus de tirgușorul 

Sculeni, la ş kil. 
Are o populaţie de 27 familii, 

sai 130 sullete. 
Vite: 172 vite mari cornute, 

233 oi, 23 cai şi 43 rimători. 

Şendreni, sa/. (Vezi Bicul, sat, 

com, Ipatele, pl. Funduri, jud, 

Vasluiii). 

Şendreni, saii Sărdarul, pzoșze, 

în jud. Covurlui, com. Fileşti, 

„în întindere de 457 hect., pro- 

prictatea comunei Galaţi, obţi- 

nută în 1889, prin hărăzirea ră- 

posatului filantrop Alecu Rado- 

vici Casapul. 

Şendreşti-Răzăşi, com. rur. şi 

sal, în jud. Tutova,pl Pereschi- 

vul, în marginea de V. a jude- 

ţului, pe piriul Pereschivul şi 
aproape de sorgintea sa. 

Are o populaţie de ş26 lo- 

cuitori ; o şcoală mixtă şi 2 bi- 
serică. 

Satul formează comună (com. 
Șendrești)cu cătunele: Șendreşti- 

Statului, Bărtăluşul, Merinași, Vă- 

raticul, Băclești şi Valea-Casei. 

Teritoriul com. este foarte de- 
„luros, căci dealurile din pl. Pe- 

reschivul, şi chiar ale întregului 

jud., aci ating culmea înălţimelor 
lor. Aceste dealuri sunt în mare 

parte pietroase şi acoperite cu 

vie pe o suprafaţă de 29,50 hect. 

Locuitorii se ocupă cu facerea 
mangalului, rotăria şi: butnăria. 

Comerciul se face de ş per- 

soane. 

Şendriceni, com. rur,, 
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Șendreşti-Statului, saz, în jud. 

Tutova, pl. Pereschivul, com. 
Şendreşti, spre S. de Şendreşti- 

Răzăși, 

în jud. 

Dorohoiii, pl. Coşula, formată din 

satele: Bosia, Buhaiul, Cobila, 

Şendriceni-d.-j., Şendriceni-d.-s. 
„şi Strahova, cu reședința primă- 

rici în satul Șendriceni-d.-s. : 
Are o populaţie de 644 fa- 

milii, saii 2580 suflete; 5 bise- 

rici, deservite de: 3 preoţi, 

cîntăreţi şi 5 pălămari; 1 şcoală 

mixtă; 2 iazuri şi 28 pog. vie. 

Vite: 1337 vite mari cornute, 

1123 oi, 18 capre, 139, cal, 343 

porci. 

Budgetul comunei e de lei 4620 

la venituri şi de 4253 let, 20 bani, 

la cheltueli. | 

Şendriceni-de-Jos, sa/, pe mo: 

şia cu acelaşi nume, jud. Do- 

rohoiii, pl. Coşula, com, Şen- 

driceni, 

Are o biserică vechiie, de zid, 

cu hramul Sf. Mihail şi Gavril, 

refăcută, în 1855, de Postelnicul 

Ghergel, fost proprietar. 

Pirae principale sunt: Buhaiul, 

Ghilinţa, Strahova şi Bosia. Se 

află multă piatră calcarică şi 

de zidărie 

Drumuri sunt: calea judeţeană 

Dorohoiii-Mihaileni și acea de la 

Lozna spre Dorohoiii, 

Moşia se hotărăşte cu: Dum- 

brăvița, Şendriceni-d.-s., Lozna, 

Bosia .și toloaca tirgului Doro- 

hoiii. 

Şendriceni-de-Sus saii Ghilia, 
sal, pe moșia cu acelaşi nume, 

jud. Dorohoiii, pl. Coşula, com. 

Șendriceni. 

Are o populaţie de 285 îa- 

milii sati 1140 suflete; o bise- 

rică de zid, cu hramul Adormi- 

rea-Maicii-Domnului, făcută în 

1860, de fostul proprietar C. Cer-   
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chez, deservită de 1 preot, 2 cin- 

tăreți şi 1 pălămăr. 
Piraiele ce trec pe moșie sint: 

Buhaiul şi Ghilinţa. Piatră cal- 

„carică se află multă. 

Drumuri sunt: calea judeţeană 

Dorohoiii-Mihaileni, şi acea de 

In Lozna la Dorohoiii. 
Moşia se hotără;te cu: Bu- 

haiul, Dumbrăviţa, Lozna și Şen- 

driceni-d.-j. | . 

De însemnat aică este Movila- 

Mare. 

Familia Cananăii, originară de 

aci, este dintre vechile familii ale 

Moldovei. ” 

La 1750, lulie 29, Spătarul 

Const. Cananăii cu Const. Sta- 

mati, făcu hotărnicia moșiilor 

Serafineşti şi - Miteşti, proprie- 
tăți de ale Mănăstirei Molda- 

viţa, după însărcinarea ce li s'aii 

_dat de C. Racoviţă-Vodă. 
La 1772, Paharnicul Gh. Ca- 

nanăii cu Ioniţă Cantacuzino, 
fură numiţi de Inaltul-Divan, ca 
comisari de credinţă, pentru o 

cercetare locală, în procesul din- 

tre M-rea Moldaviţa cu rizeşii ve- 

cini, pentru despresurarea moșiei 
Vama. («Fond Relig.> Pumnu, 

1865, pag. 38 și 63). 

Şerbanul, îezer mare, jud. Bră- 

ila, ocupind N. com. Tichilești 

_şi S. com Gropeni, 

Şerbăcani, oc, spre E., pe cul- 

mea dealului Drumul-Brăilei, jud. 
Falciii, com. Băşeşti, pl. Mijlo- 

cul. Se zice că aici a fost în 

vechime sat, şi că a trăit în el 

un bătrin, numit Stefan Banul, 

proprietar, Satul se întindea 

şi pe dealul de alăturea, numit 

Căţelul saii Coșcriului. In cu- 

prinsul teritoriului acestei loca- 

lităţi, mai sunt “încă următoa- 

rele localităţi: 'Tupita, Ciohrin, 

Hargani, Chiricea şi Ploești. 

Şerbăneasca, saf, cu 610 locui-
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_toră, jud. Argeş, pl.. Oltului, fa. 
"cind parte din com. rur. Stoi- 
ceni-Pleșoiul. * - 

“Şerbăneşti, plasă, jud. Olt. Se 
mărginește la N., cu pl. Mij- 

. locul, printr'o linie trasă din 

dealul Şerbăneşti, la: S. de com. 

__Florul; la V., cu plăşile:. 

"dus. și Siuld.j., printr'o linie 

dreaptă, dusă din dealul Şerbă- 

nești pănă în râul Călmăţuiul; 
la S., cu jud. Teleorman, şi la 

„E., tot cu jud. Teleorman, de 

care se desparte prin riul Vedea. 
E străbătută de riul Vedea, 

care întră în plasă mai jos de 

com. Florul; udă partea de E. 

a plăşei, curgînd de la N. la 

$., despărţind plasa de jud. Te- 

leorman; curge la E. de com. 
Crimpoaia, Titulești și Văleni; 

„primeşte la căt. Ungurei, piriul 

Dorofeiul, iar de la căt. Lo- 

peşti trece în jud. Teleorman. 

Dorofeiul izvorește “din pl. 

Mijlocul, curge de la N. la $., 

trece prin mijlocul comunelor 
Timpeni, Şerbăneşti-d.-j., pe la 

E. de căt. Buta, prin mijlocul 

com. Crîmpoaia, făcînd o mul- 

țime de zigzaguri, iar pe la 
Văleni, curge în linie dreaptă 

spre S. 
Călmăţuiul ia naștere din te- 

ritoriul moșiei Greci, trece pe 
la V, de Momiceni, ţine mij- 

locul. cîmpiei “Boianului şi 'și 

continoă drumul pe lingă co- 

“munele: Seaca, Mihăeşti-d.-s. și” 
Mihăeşti-d.-j. 

„„ Terenul plăşei este puţin ac- 
cidentat: şi mai ridicat în par- 

tea de: E.,: pe ţărmul Veder. 

Unele dealuri merg înclinindu-se 

- spre S;, iar altele de la E. spre 

V., şi văile lor daii în ale 

Dorofeiului, Vedei 

" ţuiului. 
De la Valeni spre: N. pămin. 

tul plăşei e roditor, iar de la 

Văleni spre S$., valea şi dealu- 

"rile Călmățuiului 

Seaca, Siul-. - 

locuitori). 

şi Călmă- |   
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sunt foarte 

productive, avind pămînt negru. 

" In comunele Văleni, Seaca și 

Mihăeşti, locuitorii cultivă viea. 

Plasa Şerbăneşti coprinde 9 
:- comune rurale (cu reşedinţa în 

com; Şerbăneşti-d.-j.): Crimpoaia, 
- Mihăeşti-de-sus, Mihăeşti-de-jos, 

Șerbăneşti-d.-s.,  Şerbă- 
"eşti: dc]: Timpeni, Tituleşti şi 

“Văleni. . - 

Are 9 şcoale mixte, 

E străbătută de şoseaua ju- 

deţeană Slatina-Roşiari-de-Vede, 
"ce uneşte comunele : Şerbănești, 

Crîmpoaia, Tituleşti şi Văleni. 

In interiorul lor sunt şosele care. 
le leagă cu comunele vecine. 

Şerbâneşti, com, rur. jud. Argeş, 
pl. Loviştea, la 21 kil. de com. 
rur. Şuici, reședința sub-prefec- 

turei, şi la 69 kil.. de Piteşti. 
Se compune din satele: Păteşti 

(105 locuitori) şi Şerbănești (440 
„ Are 2 biserici şi o 

şcoală mixtă, 

Vite: 451 vite. mari cornute, 
135 rimători, 1285 oi și 125 

capre. 

“ 

"Şerbănești, sat și com. rur., juă. 

“Argeş, pl. Gălăşeşti, pe apa 

Drimbovnicul, la 17 kil. de com. 

rur. Costești, reședința sub-pre- 

 fecturei, şi la 38 kil. de Pitești. 

Are o populaţie de 681 lo- 

cuitori; -2 biserici, una cu hra- 

mul Inălţarea Domnului, și cea- 

Paltă cu hramul Adormirea, de- 

servite de 3 preoţi, 2 cîntăreți 
“Şi 1 paracliser; o şcoală mixtă. 

Vite: 32 cai, 706 boi şi vacă, 

161 rîmători, 1860 oi şi 30 

„capre. 

Şerbăneşti, cont. rur.; jud. Dim- 

boviţa, plaiul Ialomiţa-Dimbo- |! 

vița, situată pe deal şi pe văi. 

“Dealurile sunt: Copăcişul, Stir- 
mina şi Creţul. 

Este udată spre E. de piriul   
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Bisdidelul și spre V. de riul 

Ialomiţa. , 

Se compune din trei cătune: 
 Şerbănești, “Miculeşti şi. Dico- 

"“ neşti, cu o populaţie de 2000 

locuitori. 
Are două biserici şi o > scoală 

mixtă. 

* Şerbăneşti, “pănă * în Martie 
1886 forma o 'singură comună 

"cu cătunele ' de mai sus 'şi era 
reşedinţa. plaiului Ialomiţa și 

apoi a plaiurilor unite; de atunci 

"sa unit cu: com. Podurile şi 

“tormează: o singură comună: 

| Şerbăneşti-Podurile, (Vezi 'Po 

” durile). 
In com,  Şerbăneşti- -Podurile 

se află reşedinţa sub:prefecturei. 

plaivrilor  Dîmboviţa - Ialomiţa, 

"judecătoria de ocol, medicul de 
arondisment, o staţie telegrafo- 

poştală şi băile Pucioasa; oteluri, 

birtură, brutării, prăvălii, "etc. 

"(Vezi Pucioasa, Podurile, etc.). 

“Se mărpineşte la N. cu com. 

Bela ; la S., cu Podurile; la E., 
cu Virturile, şi la V. cu Moţă- 

eni, despărțindu-se de .Virfuri 
prin .Muchea-Creţului, de Mo- 

țăeni prin Ialomiţa, și de Bela 

„prin piriul Bisdidelul." 
“La Şerbăneşti aii fost lupte 

între Turci şi -Romîni, pe tim- 
pul lui Mihaiu Viteazul, 

Şerbăneşti, com. rur,, jud. Vil- 
cea, pl. Mijlocul, compusă din 

"2 cătune: Bugiuleşti și Cimpeni. 

E situată pe âpa asa, la 70 

kil. de capitala judeţului şi la 

"4o-kil. de a plăşei. 

Se mărginește cu comunele ; 
Crăpăturile, Giuleşti, Tetoiul şi 

Zătreni. 
Are o populaţie de' 749 lo- 

“cuitori; 2: biserici (în : fie-care 

cătun cîte una); o şcoală mixtă, 
_ înființată la 1853. 

- “Locuitorii sunt. moșneni. Fi 

posedă: 12 cai, 300. bor, 150 
vaci şi 160 oi.
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Veniturile şi cheltuelile comu- 

nci se urcă la 850 lei anual. 

E brăzdată de dealurile: Mare, 

..Omircea, . Piscul-lui-Dan, Mijlo- 

ciul, etc. şi udată de văile: Pi- 

rîului, Dan, Curmătura, Brezoiul, 

Mijlocia,. Lazărului,. care toate 

se varsă în riul Șasa. 

.O şosea: înlesneşte comuni: 

„caţia între com. Crăpăturile şi 
. Tetoiul şi o alta între com. Gă- 

neşti și Giuleşti. . 

“Şerbăneşti, . cor. rur., jud. Vil- 
„cea, pl. Ocolul, compusă din ș 

cătune: Cernelele,. Buzduganul, 

Şerbăneşti, Bugiuleşti şi Lunca. 
Mai inainte de: 1866 se numea 

Cernelele. 
„... E situată pe valea rîului Otă- 

: săul, la 23 kil. de capitala ju- 

deţului şi la 22 kil. de a plășei. 
„Se mărginește la E. cu com. 

„Surpatele; la V., cu com. Pău- 

.. şeşti-Otăsăul; la-N., cu com. Go- 
„vora, şi la S., cu cora.. Genu: 

„Are o: populaţie de 958 lo- 

cuitori; 2 biserici, una în. Cer- 

nelele, rezidită la 1887 .pe rui- 

nele unei. alte. biserici, 

altă în căt. Şerbăneşti, rezidită 

, la 1860; o şcoală mixtă, înfiin- 
„ţată la 1830;.2 mori pe apa 

Otăsăului, -. 

_Vite: 79 cai, 215 boi, 280 

vaci,' 50. capre, 35 oi şi 375 

„porci. 
66 locuitori. s'ati împroprie- 

tăriț la 1864 pe moşia Cerne- 
- “Iele, a statului, şi li. s'aii dat 

169 hect ; iar 13 s'aii împro- 
„- prietărit pe moșia d-lui Scar- 

lat Păltineanu, cu 43 hect, 

In căt. Lunca, pe moşie par- 

ticulară, se află un izvor cu apă 
sulfuro-feruginoasă.. In căt. Cer 
nelele, în siliștea casei unui lo-: 

cuitor, se află un izvor cu apă 

_sulfuroasă, în combinaţiune cu 

„apă saliferă. Lîngă hotarul Pău- 

şeşti- Otăsăul, şi în apropiere de 

„ Dealului, 

şi cea: 
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băile Govora, este un'izvor cu 

apă sărată. 

Veniturile şi cheltuelile com. 

se urcă la 1163 lei. . 
- Stă în legătură cu Surpatele 

(la E.) şi Păușeşti-Otăsăul (la N.- 

V.), prin şoseaua Otăsăului. 
E brăzdată de dealurile: Feţei, 

Coasta-Lungă, Măgura şi Cor- 

neșiul şi udată de văile: Goru- 

nişului, Pureca, Gîrbaciul şi, Va- 

lea-Bisericei. 

Şerbăneşti, saz, cu.440 locuitori, 
jud. Argeş, pl. Loviștea, făcînd 

parte din com. rur. cu același 

nume, Are o biserică, cu hra- 

„mul Toţi-Sfinţii, deservită de 1 

preot, 1 cîntăreţ și 1 paracliser. 

Şerbânești, sal, jud. Bacăt, pl. 

Bistrița-d.-j.,. com. Letea, situat 

la N.-E. de orașul Bacăii, dincolo 

de. Bistriţa, aproape .de. Botul- 

Ja 2 kil. de satul -Le- 

tea. Are o populaţie de 78 su- 

„ flete. 

Vite: 14 cai, 120 vite mari 

cornute şi 35 porci. 

Şerbăneşti şi Şerbăneşti-Slo- 
bozia, safe, pe moșia cu ace-. 

laşi nume, alipite la trupul':mo- 

şiei- Zvorăştea, com. Zvorăștea, 

pl. Berhomctele, jud. Dorohoiă. 
Are o populaţie de 316 fa- 

milii, sati 1204 suflete; o bise- 

rică, cu hramul Sf.. Mihail și. 
Gavril, deservită de 1 preot și | 

1 pălămar, mică şi vechie, făcută! 

la 1778, de Ioan Stircea, proprie: 

tarul moșiei de atunci. ” -. 
Aci s'a retras Grigore „Matei 

Ghica Vodă în a 2-a domnie. 

După irupţiunea războiului 

dintre Ruși şi Turci, generalul 

Minich, ocupind Moldova, Ghi- 

ca-Vodă fugi din Iași şi se re- 

trase aici la moșia sa; dar și 
aici fiind urmărit de Ruși, fugi. 

Tom 2, p. din ţară. (eLet.», 

- 451, ed. veche).   
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Şerbăneşti, saz, în jud. Ilfov, pl. 
Dimboviţa, făcînd parte din com. 

rur, Robeşti-Bălăceanca. 

Are o suprafaţă de 250 hect., 

cu o populaţie de 75 locuitori; 

o şcoală mixtă. 
Numărul vitelor mari e de 79 

şi al celor mici, de 29. 

Şerbăneşti, sat, făcind parte din 
com. rur. Poenari, jud. Muşcel, 

pl. Argeşelul. Acest sat a fost 
dăruit pe timpul lui Mateiii Ba- 

sarab, mănăstirei Cimpulung. 

Şerbânești, sat, cu 51 locuitori, 
-. jud, Roman, pl. Siretul-d.-j., com. 

Onişcani. 

Şerbăneşti, sa/, făcînd parte din. 
com. Liești, pl. Birladul, jud. 
Tecuciii. E aşezat pe ambele la- 

- tură ale şoselei naţionale Tecuciii- 
„Galaţi, pe platoul ce se ridică 

la E. de riul Birladul şi spre S. 

de Tecuciii, la 28 kil, 

Are o suprafață de 5719 hect., 

cu o populaţie de 1408 suflete; 

„2 .biserici. de “zid, una cu hra- 

mul Adormirea Maicii Domnu: 

lui, în malul Birladului, în satul 

vechiii, zidită la -1834 de locui. 

tori, cu ajutorul fostului -pro- 

prietar al moşiei Costache Ghica 

şi a unui alt boer, Moruzzi; 

cea-l'altă, cu. hramul sf. Nicolae, 

:. zidită la 1848 de Costache Ghica, 

cu soţia sa Ecaterina, reparată 

de două ori, în 1878 și 1889; 
o școală mixtă, înfiinţată la 1872. 

In partea de S. a satului se 

„află forturile Nămoloasa-Focșani, 

iar în partea de V., în fața sa- 

tului Călieni (jud. Putna), se varsă 

riul Birladul în Siret. . = 
__ Satulera aşezat pănă la 1881, 

- în unghiul ce-l - formează riul 

Birladul cu Siretul şi partea cea 
mai mare a satului era în stinga 

riului Birladul; din cauza dese- 

lor inundaţiuni și mai cu seamă a 

marei inundaţii din.1881, care a
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“cauzat mari stricăciuni, a fost 

nevoit satul să se mute pe 

deal, între Birlad și calea fe- 
rată Iveşti-Hanul-Conachi. 

Şerbăneşti, saz, făcînd parte din 

com. Corbiţa, pl. Zeletinul, jud. 
Tecuciii. E așezat pe coasta dea- 
lului cu același nume, la 1 kil. 

de reşedinţa com., spre -N. 
Are o populație de 312 su- 

flete; o biserică, zidită în 1821, 

cu cheltuiala doamnei Elena Pli- 

tos și cu 'ajutorul locuitorilor; 

"o şcoală, înființată la 1866. 
Țeritoriul satului este de 1050 

hect. Locuitorii, foşti clăcași și 

împroprietăriți la 1864, stăpinesc 
914 hect. şi 50 arii; printre ei 

sunt şi răzeşi, care posedă 72 

hect.; familia Plitos posedă 764 

hect. a 

Şerbăneşti, saz, făcînd parte din 
com. rur, Broşteni, pl. Cerna- 

d.s., jud. Vilcea. E așezat în 

centrul com. şi e udat de riul 

Cerna şi valea Negriţa. Are o 

- populaţie de 354 locuitori; o 
„biserică, zidită la 1837. Aci e 

reşedinţa com. și şcoala ei. 

Şerbăneşti, sat, făcînd parte din 

com, rur. Şerbăneşti, pl. Mijlo- 
ul, jud. Vilcea. Are o popu- 

laţie de 135 locuitori; o bise- 

rică, cu hramul S-ţii Trei-lerarhi, 

rezidită la 1860 pe ruinele unci 

vechi biserici, făcută cu cheltu- 

iala lui Tudor Grecu, din com. 

Piuşeşti-Otăsăul. 

Şerbăneşti, fos/ schit de călu- 
„lugări, jud. Vilcea, pl. Oltul- 

'4.-j., com. Ştefăneşti, zidit de 

Mateiii Morunglavu, cam pe la 

anul 1740. Este aproape ruinat. 
__ Se întreţine de Eforia Spita- 
lelor Civile din Bucureşti. 

La 1821, în urma luptei de 

la Zăvideni, Turcii se. retraserii 

în acest schit, cu scop d'a tăia 

66546. Marele Dicţionar Geografie, Pol, V, 
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drumul eteriştilor, conduși, de 

N, Ipsilante și Caravia. 

Şerbăneşti - de-Jos,. com. zur., 
jud. Olt, pl. Şerbănești, situată pe 
valea Dorofeului şi dealurile ve: 

cine : Boboeşti şi Ivăneşti, la 28 
ki]. de capitala jud., la 20 kil. 

de gara Potcoava şi cam la ju- 

mătate distanță între Slatina şi 

Roşiori. Se compune 'din 6 

cătune: Măgura, Linia, Stircul, 

Ivăneşti, Boboeşti și Murgeşti. 

E reşedinţa plăşei. 

Se mărginește la N. cu Şer- 
băneşti-d.-s.; la E., cu riul Vedea; 

la S., cu căt. Buta și la V., cu 

căt. Momiceni (comuna Şerbă- 

neşti d.-s). - 
Locuitorii o mai numesc și 

Domneşti-Şerbăneşti. 

Multi vreme a format o sin: 

gură com. cu Șerbăneşti-d.-s. și 
căt. Buta și Momiceni, sub nu- 

mele de Şerbăneşti, pînă la 1875, 

- de cînd s'aii format două comune. 
Se crede că Șerbăneşti 'e cel 

mai vechii sat de pe întinsul 
platoii dintre Oltul și Vedea. 

Are o biserică vechie, azi 
ruinată, înființată la 1774 de 

către Măria sa Doamna Safta 

„Creţulescu. Pe timpul lui Mi- 

haii- Vodă, aci era un sat 

mare, înconjurat cu păduri se- 

culare, cari ' serveaii oamenilor 

de azil, în timpul invaziilor. Mo. 

şia a fost proprietatea lui Vodă- 
Şerban, de unde com. sa şi 

numit Şerbăneşti-Domneşti. 

In mijlocul com. este o mă- 

gură înaltă, despre care se spune 

că forma un fel de insulă în 

mijlocul unui eleşteii, format de 

apa Dorofeiului, ale cărui urme 

se cunosc pînă azi și-se numesc 

Heleşteul-Domnesc. 
Are o: populaţiune .de 1500 

locuitori; '2 biserici, din care 

“una ruinată, cu hramul sf. Toan 

Botezătorul, clădită la 1747 de 
Safta Creţulescu și reparată la 

"Dorofeului   
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1838 «le Comisu! Costache Creţu- 

lescu; şi cea-l'altă cu hramul Sfţii 

Impărați şi Sf. loan, clădită 
la 1880 de obştea locuitorilor 

şi cu ajutorul lDoamnei Zinca 

C. Creţulescu, așezată pe o culme 
din Dealul-Baboeştilor ; o şcoală 

mixtă. 

Moşia e proprietatea familiei 

„ Manu și are 3050 hect. Locuitorii 

împroprietăriți după legea rurală 
sunt 248, din care 34 numai 

cu locuri de casă și 214 şi cu 

locuri de arătură, avind Soo hect. 

Ei posedă: 163 cai, 25 armă- 

sari, 129 tepe, 548 boi, 289 

vacă, 39 bivoli, 25 măgari, 20 

capre, 5250 oi şi 323 porci. 

Teritoriul com. se întinde pe 

o suprafață de aproape 4000 
hect., iar vatra satului ocupă 

300 hect. 

Comerciul se face în com. 

"de 7 cîrciumari și 1 băcan. 
Budgetul com. e la venituri 

şi la cheltueli de 18651 la. 

Aci se face bilciii de 3 ori 

pe an: La Florii, la sf. Ilie şi 

la sf. Dumitru. e 
Se leagă prin soseaua jude: 

ţeană Șlatina-Roșiori, la N.-V. 

cu Şerbăneşti-d.s., şi-la S.E. 
cu căt. Buta. O altă reţea de 

şosea vecinală o pune în comu- 

nicaţie la N. cu com. Florul şi 

Timpeni și la S.-V. cu Drăgă- 
nești. Toate aceste şosele stră- 

bat interiorul comunei, 

In centrul com. se află Mă- 

gura: „Frumoasă, pe lingă care 

curge piriul Dorofeiul şi în care 

daii vălcelele: “Tomoaica, Pogo- 

rita, Cojocatrul, "Țiganilor, Buta- 

Mică, Buta-Mare, pe dreapta; 

Valea-Rogojini, Stîrcul, Dosul- 

„Viilor, pe stînga. 

De o parte și de. alta. a 
se întind dealurile : 

Tomoaica, Pojorita, Cojocarul, 

“Țigănia şi. Buta, la V.; Vedea, 

la, N.-E.; Stîrcul, Brănescul, Bo- 

ghiul și Dealul-Viilor, la E, . 
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La N.-V. se întinde un platoii 

puţin ondulat, pe care se află 

4 dealuri: Albota, Cringul-Sa- 

tului, Cringuleţele și Bungetul. 

Dincolo de dealuri, la V. şi la 

E., pînă în Vedea, se întind 

cimpii acoperite cu ţarinele lo- 
cuitorilor. 

Imprejurul  Şerbiineştilor aii 

mai fost, în vechime, 3 sate: 

Momiceni, Corbul şi Siliştea- 

Renga. 

Şerbăneşti-de-Sus, com. rur., 
jud. Olt, pl..Șerbănești, situată 

pe Valea-Dorofeiului şi a Butei, 

la 20 kil. de capitala judeţului 

şi la 2 kil. de reședința plăşei. 

Se compune din 3 cătune: Buta, 

Şerbăneşti-d.-j. şi Momiceni, cu 

reşedinţa com, în cătunul Buta, 

Mai înainte a fost unită cu 

Șerbăneşti-d.-j., cu care forma o 
singură comună sub numele de 

Şerbineşti - Domnești, păni la 

1873. Comuna e vechie ; se crede 

a fi una din cele mai vechi ale 

judeţului și că moșia ar fi fost 
proprietate a lui Şerban Basarab, 

de unde s'a şi numit Şerbăneşti. 

Are o populaţiune de 870 lo- 

cuitori; 2 biserici (în căt. Buta 
şi Şerbăneşti), deservite de 1 

“preot şi 2 cîntăreţi. 

Locuitori împroprietăriți după 

legea rurală din 1864 sunt: 42, 

cu 149 hect. în Buta și 47, cu 

163 hect. în Şerbăneşti-d.-s. La 

Momiceni, singurul proprietar în- 

semnat e principele Brincoveanu. 

Comerciu! se exercită în co- 

mună de circiumari, 
Budgetul comunei e la veni- 

tură și la cheltueli, de 3376,90 

- lei. 
Locuitorii posedă: 209 boi, 

180 vaci, 197 cai, 3790 oi şi 
300 porci. 

Afară de piriul Dorofeiul, care 

curge periodic pe teritoriul co- 

munei, se mai află Lacul-Bar- 

bului și Eleșteul-Momicenilor. La   
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E. de căt. Buta se află măgura 

Renţea, despre care se zice că 

ar fi făcută de Tătari. 

Comuna se leagă la S-E. cu 

Şerbăneşti-d.-]., prin şoseaua jude- 

ţeană Slatina-Roşiori. 

Şerbăneşti-de-Sus, saţ, făcînd 
parte din com. rur. cu același 

nume, jud. Olt, situat pe lingă 

| riul Dorofeiul, pe Dealul-Bise- 

riceă. Are o populaţie de 450 
locuitori, din cari 47 s'aii împro- 

prietărit după legea rurală cu 

168 hect; o biserică, deservită 
"de 1 preot. 

"Vite: 120 boi, 75 vaci, 95 

cai, 1950 oi și 201 porci, 

Şerbeşti, com. rur., jud. Bacăii, 
pl. Bistriţa-d.-s., aşezată pe malul 

drept al rîului Siretul și în valea 

girlei 'Turbata, care o străbate 

de la N. la S. paralel cu Siretul, 

în care se varsă, 
Se compune din 2 cătune: 

Şerbeşti, reşedinţa, şi Bradul, la 
2300 m. Bradul se găsește mai 

aproape de secția Pădureni (com. 

Bereşti). | 
Șerbești şi Şerbești-lui-Istrati, 

la 1803, cînd s'a întocmit Con- 
dica Liuzilor, se găsește făcînd 

parte din jud. Neamţu, ocolul 

Siretul. 

Se învecineşte la N. cu com. 

Galbeni (jud. Roman); la V., cu 

comunele Bereşti și Ciumaşi ; la 

Ș,, cu Schineni şi la E., cu rîul 

Bistriţa, care o desparte de jud. 
Roman. 

“Teritoriul comunei are o în- 

tindere de 840 hect. 

Are o populaţie de 730 su- 

flete; o şcoală mixtă, în satul 
Șerbești; 2 biserici, deservite de 

I preot şi 1 cintăreţ; 5 circiumi. 

Vite: 44 cai, 336 vite mari 

cornute, 85 porci şi 351 oi. 
Budgetul comunei e la venituri 

de 4032 lei, 74 bani și la chel- 

tucii, de 2324 lei, şş bani.   
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E legată cu comuna Berești 
printr'o cale comunală şoseluită, 

care taie linia naţională Bacăi- 
Roman, şi cu com. Schineni, prin 

o cale vecinală. 
Distanţele: la Bacăii, capitala 

districtului, 11 kil. ; la com. Schi- 

neni,.6 kil.; la com. Bereşti, 8 

kil.; la com. Galbeni (staţie de 

drum de fer, jud. Roman) 4 kil.; 
- la com. Girleni, reşedinţa plăşei, 

13 kil. 

Șerbești, com. rur., jud Neamţu, 

situată în partea de E. a pl. Pia- 
tra- Muntele. E formată din căt.: 
Șerbeşti, Ghigoeşti, Hirtopul, 

Broşteni şi Trudeşti, cu o supra- 
față de 3ş11 hect. și o popu- 

laţie de 2188 suflete. 

Dintre locuitorii împroprietă- 

riți în 1864, sunt astăzi 116 

care trăesc și-și stăpinesc sin: 

guri locurile date, 69 care stă- 

pinesc ca urmași, şi 79 care, 
de şi însurați şi cultivatori de 

pămint, n'aii nici un fel de pro- 

prietate. | 
Imaşul are o întindere de 15 

hect. și nutreşte 2928 capete de 

vite: 
Are:3 biserici; 2 şcoli; o moară 

de apă, una cu aburi, şi o bră- 

hărie. 

___ Budgetul com. e la venituri 

de 6138 lei, iar la cheltueli, de 

5938 lei. | 

Comunicaţia cu satele vecine 

se face prin şoseaua judeţeană 

Girovul - Tupilați şi Piatra - Bo- 

zieni. 

Şerbeşti, sal şi reşedinţa com. cu 

același nume, jud. Bacăii, pl. Bis- 

trița-d.-s., situat în dreptul Si- 

retului, Are o populaţie de ș26 

suflete ; a biserică vechie, rezi- 

dită la 1843 de către locuitori, 

cu ajutorul Stolnicului Ioniţă I5- 

trati; o şcoală; ş$ circiumi. 

Vite: 32 cai, 240 vite mari 

cornute şi 52 porci.
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Serpesti, « sat, în jud. Neţu, pl. 

Piatra-Muntele, com. Șerbești, 

situat în drumul Girovul-Tupilaţi, 

la 131f2 kil. de orașul Piatra. 

Are o populaţie de 996 su- 

fete; o biserică, deservită de 

un preot şi un dascăl; o şcoală; 

o moară cu aburi; o brăhărie. 

-Şerbeşti, căzuu, în jud. Putna, pl. 
Girlele, com. Ireşti, situat pe 

- malul Putnei, aproape de Dea- 

lul-Mare. 
Are o populaţie de 367 su- 

fete: o biserică parohială, cu 

hramul Adormirea, şi una filială, 

cu hramul Sf. Nicolae, 

Şerbeşti, sa/, spre S. com. Cior- 
teşti, jud. Vasluiii, pl. Crasna, 

situat între dealurile Chirceşti 

Şerbeşti. Prin mijlocul săiă 

curge piriul Şerbeşti. Are o su- 

prafață de 1597 hect., cu o po- 

pulaţie de 457 suflete; o bisc- 

rică, făcută de Sandu Miclescu 

la 1808, deservită de 2 cîntăreți; 

o fabrică de spirt; o moară cu 

“aburi; 3 circiumi, 

“ Locuitori! posedă: 15 pluguri 

şi 30 care cu bol, 2 pluguri și: 

9 căruţe cu cai; 157 vite mari 

cornute, 46 cai, 400 ol, 10 ca- 

pre, 45 rimători; 250 stupi, 

Şerbeşti-Vechi, saș, în jud. Co- 

vurluiii, pl. Siretul, com. Braniş- 
tea, la 4!) kil. 

reşedinţa comunei, 

Are o suprafaţă de 1283 hect., 

cu o populaţie de 148 suflete. 

Şerboaia, fosz sa, în Jud. Te- 
cuciii, pl. com. Ne- 

guleşti, 

Locuitorii s'aii mutat în satul 

Măldăreşti, care: ţine de com. 

Neguleşti. 

Berheciul, 

Şerboeni saii Slobozia-Goleşti, 
coni. rur., pe apa Teleormanului, 

jud. Argeş, pl. Cotmeana, la 15 

spre S.E. de. 

  

kil. de com. rur. Costești, (reşe- 

dința subprefecturei) şi la 40 

kil. de Piteşti. 

Se compune din satele: Şer- 
boeni (736 loc.) şi Vlăduţa (Lun- 

gulești, 90 loc.). 

Are 2 biserici, una în Şerbo- 

eni şi cealaltă în Vlăduţa, de- 

servite de 2 preoţi, 2 cîntăreţi 
2 paracliseri;, o şcoală mixtă, 

Vite: 455 vite mari cornute, 

39 cai, 1135 oi, 27 capre şi 248 
rimători. 

Șcrboeni se află la vr'o ş kil. 

de gara Costeşti şi sunt pro- 
prietatea familiei Golescu. 

Şerboeni, sa, jud. Argeș, pl. 

Cotmeana, făcînd parte din com, 
rur. cu același nume, pe malul 

sting al riului Teleorman. 

Aici este reşedinţa primăriei, 
Are o populaţie de 736 su- 

flcte; o biserică, cu hramul Cu: 

vioasa: Paraschiva, deservită de 

I preot, 1 cîntăreț şi 1 paracliser. 

Şerboteşti, sa, în partea de S. 
a com. Codăeşti, pl. Mijlocul, 

jud. Vasluiii. Piriul Şerboteșşti 

trece prin mijlocul satului. 
Are o suprafaţă de 1361 hect., 

cu o populaţie de 95 familii, sai 

379 suflete; o şcoală, înființată 
la 1884; o biserică vech'e, de- 

servită de 1 preot şi 2 cintăreţi, 
restaurată la 1817, de Theodor 

Buhuș; 1 moară de 'apă; 2 
cîrciumi. 

Locuitorii posedă: 30 pluguri 

şi 40 care cu boi, 4 pluguri şi 

7 căruţe cu cai, 140 stupi; 243 

vite mari cornute, 38 cai, 1200 

oi, 2 capre și 75 rimători, 

Şerbului (Măgura-), ăgură, 

jud. “Teleorman, lingă şoseaua 

judeţeană Turnul-Roșiori, pe te- 

ritoriul com. Băneasa. 
S'aii găsit aci felurite monede 

romane şi se găsesc şi astăzi cu 

ocaziunea. arăturilor. |   

I s'a dat numirea de Măgura- 

Colonului (v. a. n.), în urma 

descoperirilor archeologice făcute 

în: interiorul şi împrejurul ei. 

Şerpeni, saz, jud. Bacăii, pl. Taz- 
lăul-d.-s., com, Slobozia-Luncani, 

aşezat pe scursura Şerpenilor, şi 

avind o populaţie de 76 suflete. 

Şerpeniţa, saz, pe moşia cu ace- 
lași nume, jud. Dorohoiii, pl. 

Başeul, com. Manoleasa, numit 

în vechime Șerpeni,. | 

Areo populaţie de 227 suflete ; 
o biserică mică, cu hramul Sf, 

Constantin şi Elena, deservită 

de 1 preot, 1 cîntăreţ și 1 pă- 
lămar, făcută de zid, în 1830; 

o şcoală mixtă, | 
Piriul ce trece pe moşie este 

“ Novacul. Piriul Prutul curge pe 

hotar. Piatră calcarică se gă: 

seşte despre Prut. 
Drum principal, .e acel de la 

Rădăuţi la Stefăneşti, 
Moșia se hotărăşte cu riul 

Prutul şi cu Domoşani, Flondora 

şi Liveni-Mitropoliei. 
Istoricul. Din vechime moșia 

a fost a Marelui Postelnic Șerpe, 

care, pe la 28 Iulie 1520, fu 

Consilier Domnesc, după cum 
rezultă din Uricul de la Ștefan 

Bogdan-Vodă. Mat tirziii a de- 
venit a Mănăstirei Putna . din 

Bucovina, ce a stăpinit-o pănă 

la anul 1785. 
Postelnicul Șerpe, cu Vister. 

nicul Giurca, aii fost trimeşi de 

Bogdan Stefan-Vodă, la 1503, 
ca ambasadori la Curtea Polonă, 

ca 'să ceară de soție pe sora 
Regelui. Șerpe cunoștea multe 
limbi, era învăţat şi bun diplo- 

mat, (Ist. Mold. Dragh. tom. [, 

pag. 153). 

Şerpilor (Insula-), îusulă, ce 
aparține Romîniei, în Marea.- 

Neagră, neînsemnată din punc- 

tul de vedere al întinderei! și
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producţiunei, dar foarte însem- 

nată în cea ce priveşte geo- 
logia, arheologia şi strategia. 

Este una din puţinele insule ce 

are Marea-Neagră și singura 

care se află situată la o mai 

mare depărtare de țărmul ci, 

S'a numit în vechime Avi = 
albă și Achillea, și de aci pro- 

babil că vine și numele bra- 

ului de N, al Dunării. E așe- 

zată în fața gurei braţului mij- 

lociii Sulina, la o depărtare de a- 

proape 45 kil., între 450, 155, 
53" latidudine nordică şi 30, 

14%, 41“ longitudine orientală. 

Are o întindere de 17 hect., 

o circumferință de 1973 m., de 

„formă neregulată, cu o lungime 

de la N. la S. de 440 m. şi de 

la V. la E. de 414 m. Diame- 

trul cel mai lung este de 662 m. 

Inălţimea țărmurilor pe alocurea 

e de 21 m.,spre S. și E., unde 

sunt de natură prăpăstioasă; 

la N., abia se ridică ţărmul cel 

“alb cretos deasupra Miării, care 

în aceste locuri are numai 4 m. 

adincime, pe cind în cele-l-alte 

„părți ca trece peste 20 m. 

Ea este o stîncă compusă din 

grezii silicioase, dure, conglome- 

rate și cuasţite, făcind parte din 

grupa Primară, sistemul Permic. 

In apă, de jur împrejurul in- 

sulei, sunt blocuri mari de pia- 

tră ce ati provenit din ruptura 

stîncilor de la țărm. Pe platoul 

ci, se înalță, pe cel mai înalt 

punct, un far de 5om,, întreţi- 

nut de Comisiunea internaţio- 

nală de navigațiune pe Dunăre, 

lingă care e alipit și un pichet 

de observaţie. De şi insula este 

la o mare depărtare, totuși din 

farul ei, pe timp senin, se vede 

continentul și, mai cu seamă în 

nopţile întunecoase, dar nu ce- 

țoase, se vede bine lumina roșia- 

- ticăa farului celui mare din Sulina. 

Insula nu are port; totuşi ca 

poate fi abordată prin 3 locuri;   
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corăbiile nu se pot apropia din 

pricina stincilor sub marine, ci. 

ancorează la 50 m. în mare și 
numai prin bărci se poate aborda 

în insulă; în partea de S.-V. se 

abordează mai cu înlesnire. 

In mijlocul insulei se află un 

platoi a “cărui suprafață este 

formată dintr'un strat de 2 pi- 

cioare grosime de pămînt ne- 

gru şi fertil, pe care în timpii 

din urmă s'a semănat secară. 
După cercetările unei comi- 

siuni rusești din Odessa, s'a gă- 

sit că există în insulă 12 feluri 

de plante anuale, între care se 

„află: pirul, laba-giştii, răgozul și 

timoltica ; plante mirositoare, 

flori, arbori, saii tulizuri nu există, 

Adevăraţi! locuitorii ai insu- 

lei sunt nişte păsări albe, ne- 

numărate, însă numai de două 

specil: lari, al căror țipăt sea- 
" mănă cu rîsul unui copil, şi cor- 

morani negri, ce-și fac cuibul 

prin crăpăturile stincilor. Larii 

sunt albi și frumoși, dar răută- 

cioși; nu suferă vre-o altă .pa- 

săre pe insulă. Se nutresc cu 
peşti. În timpul clocitului cui- 

burile sunt nenumărate şi pro- 
babil că mulţimea lor face in. 

sula roditoare. Afară de pasări, 
insula e populată de o mulțime 

de şerpi negri, de la care vine 

numele ci, cu capul mic, pîn- 

“tecele roșiatic şi o lungime de 
4—5 picioare. Se nutresc cu 

pasări şi se ascund prin stînci. 

Sunt mai mult hidoși la ve- 
dere de cît vătămători. Ca in- 

secte sunt aci nişte scolopen- 
drae cingulatiac, foarte primej- 

dioase, şi care trăesc ascunse în 

pămint; în fine în apa Mărei, 

pe lingă insulă, trăesc raci de 4 
feluri, | 

Foarte însemnată este această 

insulă în cea-ce privește mito- 

logia și arheologia. [a a fost 

cunoscută de mult timp sub 

numele de Leuki=albă, şi mai   
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tîrziă, atribuindu-se lui Achille, 

care ar fi avut aci un templu, 

s'a numit şi Achillea. Scriitorii 
cei vechi, ce pomenesc de a- 

ceastă insulă, sunt: Arctinos din 

Milet, care, pe la 777 a. C.ispune 

"că: «Thetis (muma lui Achille) 
luînd de pe: rug pe fiul săi, îl 

duse în insula albă». Pindar 

zice într'o odă a sa: «In Pon: 

tus, Achille are o insulă stră- 

lucitoare». Euripide, tragicul, 

în o tragedie a sa pune pe 

Thetis să promită lui Gelei că 
«va vedea pe Achille locuind 
în lăcașurile insulare, pe țărmul 

cel alb din mijlocul Pontului- 

Euxin». 

Achille era adorat în toate co- 

loniile eline din Pontul-Euxin, 

fiind eroul național al Ionieni- 

lor, și coloniile Pontului, ca I5- 

trus, Olbia (de care depindea 

insula Leuce) îi ridicară altare 

în ţinuturile lor. 
Cei vechi nu ştiau bine po- 

ziția însulei; o puneaii cînd la 

gura Borystenului cind la S$. 
Filostrat spune că cine intră 

în Pont, o are la stinga. Şte- 

fan! din Bizanţii şi Hesychin 
spun că «există o insulă, A- 

chillea, pe care unii o numesc 

Leuce», fără să-i determine po- 
ziţia. Amian Marcelin greșește 

cînd o pune lingă Taurida (Cri- 

meea). Poetul Alexandrin Ly- 

cophron o așează mai bine, cind, 

vorbind de Achille, spune că: 
" elocueşte de mult timp pe stînca 

albă de spume de la gurile mlăş- 

tinoase ale fluviului Celtic (Is- 
trul)>. Pseudo-Slylax zice: Dru- 

mul în linie dreaptă de la Istrul 

pănă la Cryruetopon (in Tau- 
rida) e de trei zile şi trei nopţi; 

dacă însă cine-va ia țărmul, dru- 

mul e dublu, căci aci este un 

golf in care se află o insulă, de- 

şartă ce e drept, numită L.euce 

şi consacrată lui Achille. Scym- 

“nos din Chios vorbind de Is-
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“trul, ce se varsă pe cinci guri în 

Pont, zice: «Peuce se numeşte 
după marea mulțime de pini 

(ze6z), ce cresc pe ea; drept 

în faţă-i eşte aşezată în .Mare 

insula lui Achille. Aceasta arc 
o mulţime de păsări domestice 
şi oferă un. sfint spectacol celor 

care sosesc aci; de pe insulă nu 

se poate vedea nicăeri conti- 
“nentul, cu toate că acesta nu-i 

e . 

mai departe de cit 400 stadii, 

cum spune Demetriu». 

Dionisiii Periegetul zice despre 

această insulă : «In stinga Pontu- 

lui-Euxin se găsește în Mare o 

vestită insulă, în faţa Borys- 

thenului. Ea este închinată e- 

roilor. Se numeşte Leuce fiind- 
că animalele care trăesc acolo 

sunt albe. Se spune că prin văile 
deşerte ale insulei rătăcește su- 

fletul lui Achille şi al altor eroi, 

- căci o ast-fel de recompensă s'a 
dat de Jupiter celor buni pentru 

virtutea lor; virtutea atrage după 

sine onoarea eternă». Geograful 

Strabo o determină mai bine, 

zicînd că e în partea de V.a 

_ Pontului, la 500 stadii de Bo- 

rysthene (o eroare, căci această 
distanță se aplică între Peuce 

şi Leuce). Pomponiii Mela o con- 

fundă cu insula de la gura Bo- 

rystenelui, zicînd: «Leuce, situa- 
tă:la vărsarea Borystenului, e 

„foarte mică și poartă numele de 

Achillea, fiind-că Achille aci a 

fost îngropat». Aceeaşi confusie 

-o face şi Pliniă, naturalistul, zi- 

cind: «In faţa lui Borysthene se 

- află Achillea numită şi Leuce 

şi Macaron (a fericiţilor); obser- 

vaţiuni din zilele noastre o a: 

şează la 140000 paşi de Bo- 

rystene, la 120000 de Tyras, şi 

- la 50000 de Peuce. Circuitul îl 
are de 10000 paşi». Lăsind la o 

parte pe Julius Solinus, pe Pris- 

cianus, pe Rufus Avienus, care 

compilează pe cei dinaintea lor, 

- trecem la marele geograf Pto-   
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lemeu, care o pune pre la 
S., zicînd: «Lîngă țărmul amintit 
al Moesiei inferioare se află in- 

sula Borysthenis şi Leuce a lui 

Achille;. Jornandes, episcopul 

Goţilor, ne spune numai că se află 
dinaintea Istrului. Vestitul călă- 

“tor Pausanias spune: «La gura 

Istrului se află, în Pontul-Euxin, 

o insulă cu numele Leuce; pe: 
riplul ei e de 20 stadii, acope- 

„rită toată: de pădure şi plină 

de animale sălbatice şi domes- 

tice, avind un templu şi o statue». 

Leonin ne spune că a văzut aci 

pe Achille, pe Ajace al lui Oileii 
şi pe al lui Telamon; că se află 

„înipreună cu ef şi Patroclu și 

Antiloc, şi că Elena trăeşte îm- 
preună cu Achille. Tot aşa vor- 

beşte și filosoful Maxim din Tyr: 
«Achille locueşte în insula din 

dreptul Istrului, în Marea-Pontică, 

templul unde sunt și altarele lui 
Achille, şi de bună voe nimeni 

nu călătoreşte acolo, de cit ca 

să aducă jertfe ; făcind sacrificii, 

intră în templu». Nesiguranţa a: 

ceasta provenia din aceea că 
Marea-Neagră fiind furtunoasă, se 

expuneaii cu grei navigatorii 
spre a o cunoaşte mai bine. 

Din punct de vedere arheo- 

logic, insula Leuce prezintă ia- 

răşi o importanţă deosebită. La 

1823, căpitanul Kritzky a desco: 

"perit urmele vestitului templu 

al lui Achille. “Templul are o 

întindere foarte mare; forma lui 

e pătrată, fie-care latură are o 

lungime de 29",87. Un zid de 

la N. la S. împarte templul în 

două părți egale, dintre care ju- 

mătatea vestică și ca la rîn- 

du-i eîmpărțită în trei părţi egale, 

care aii o lungime de 14"93, pe 

o lărgime de 11,93. În partea 
„de E. a templului se află sanc- 
- tuarul lui Achille, după cum 

afirmă Filostrat; dar e probabil, 

după Kâhler, ca dispoziția tem- 
+ plului să se fi schimbat în cur-   
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sul veacurilor. Templul şi con- 
strucţiunile Leucei se reduc, pe 

„cît se pare, la architectura ve- 

chie a Grecilor, la epoca nu- 
mită ciclopeană, căci zidurile 

sunt formate din blocuri mari 

de piatră paţin cioplite şi fără 

ciment; ele sunt de calcar cu 
o culoare albă şi seamănă cu 

alte construcţiuni ciclopeene ce 
S'aii găsit în Thesalia și Tracia. 

Templul lut Achille trebue să 

fi fost şi'un monument de artă 
şi în spatele lui trebue să mai 

fi fost şi alte camere pentru o- 
racol și darurile ce se aduceaii 

eroului. Era împodobit cu mar: 

mură albă, probă resturile ce 

Sai găsit în timpurile noastre. 
In dosul templului se mai pot 

distinge şi astă-zi urmele a două 

ziduri puţin răsărite din pămînt; 

după Kritzky, ele ar fi fost con: 

stiuite pentru a împedica nă 
ruirea insulei în acele părţi; 

după Kâhler, pentru a împedica 

atacul duşmanilor, ce ar fi venit 
în insulă. Pe lingă urmele tem: 

plului s'aii mai desgropat, pe 
ici pe colea, multe și interesante 

resturi antice, între care şi trei 

inscripțiuni: una se află la Pe- 

tersburg pe calcar alb și conţine 

cuvintele: « Menestratos Olbiopo- 

" liteanul a ridicat o statue lui 

Achille»; o a doua inscripţiune 

s'a găsit pe un vas, și conţine 

cuvintele: « Glaucos din Possidia, 

pe mine m'a închinat lui Achille, 

stăpînitorul insulei». O a treia in- 

scripțiune se păstrează în mu- 

zeul din Bucureşti, şi a fost pu- 

blicată de d. profesor Gr. Tao- 

cilescu în <Arch. Epigraph. Mit- 

theilungen, Wien» ; ea cuprinde 
un decret al Olbiopolitanilor în 

onoarea unui personagiit mort, 

cetățean în Leuce, îngropat cu 

cheltuiala publică şi căruia .i se 

ridicase şi o statue, 

Şerpoaica, piriii, jud. Iași. Izvo-
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reşte de sub Dealulul-Vlădiceni- 

lor, com. Buciumi, curge de la 

S.-V. spre N.-E., intră în com. 

Tomești, la podul numit Dur- 

ducul și, trecind pe şes, se varsă 

în dreapta Bahluiului, la podul 
Holboca. 

Şerpoaiele, daf, în jud. Gorj, 
pl. Gilortul, la V. de com, Ani- 

noasa, care o desparte de com. 

Costeşti-Daia ; are direcția de 

la N. la S., pănă la com. Gro- 
şcrea, 

Se ramifică către com. Ani- 

noasa în mai multe cracuri mici, 

ca Gorganul, Pleşea, Tintoalea, 

Vacăroaia, lepuroaia şi Poancea, 

ce formează partea despre V. a 

com. Aninoasa. 

Şesurile, sa/, jud. Bacăii, pl. Taz- 

lăul-d.-s., com. Leontineşti, situat 

pe șesul Tazlăul-Sărat, la 2700 

m. de reşedinţa comunei. In 

vechime se numea Costeşti, 

Are o populaţie de 168 su- 

flete; o biserică vechie, clădită 

de locuitori la 1650, deservită 

de 1 preot și 2 dascăli; o școală; 

2 circiumi, 

Vite : 30 cai, 135 vite mari 
cornute, 27 oi şi 76 porti, 

Şesurile, sa/, în jud. Bacăă, pl, 

Muntelui, com. Măgireşti, situat 

pe riul Tazlăul-Sărat, la 1840 
m. de satul Măgireşti (şcoală). 

Are o populaţie de 75 su- 
flete, 

Şeţul (Muntele-), zroprictate a 
Eforiei Spitalelor Civile din Bu- 
curești, fostă pendinte de mă- 
năstirea Sinaia, com. Sinaia, pl. 

Peleşul, jud. Prahova, în întin- 

dere de 345 hect., din care 5ş 

hect. suprafață împădurită şi 290 

hect., pămînt cultivabil şi fineţe. 

Şiacul, sa, în jud. Mehedinţi, 

pl. Văilor, com. rur. Sura.   
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Şiglăul, munte, în jud. Gorj, com. 
Runcul, situat spre N.-V. com. 

Are pădure de brad, fag şi al- 

tele. Pe el se află pichetul cu 

No. 4 şi 2 stine. 

Şiglăul, pichel, cu No. 4, judeţul 

Gorj, construit pe clina de S-E. 

a Şiglăului-Mare. Se mărginește 

la N-V. cu ȘŞiglăul- Mare, la 
E. cu Șiglăul-Mic, iar la S. cu 

Cracul-Pescarilor. Drumul ce se, 

priveghează de acest pichet stră- 
bate dealurile: Şiglăul-Mare şi 

Pescarilor, de unde coboară în 

Valea - Sohodolului, pe care o 

urmează pănă la Runcul, 

Patrularea între Şiglăul şi Gura- 

Uliţei se face pe poteca ce trece 
pe dealurile : Stevioara, Custura- 

Plestioara, Poiana - Măcrişului, 

Gura-Plaiului, Arcanul şi Gura- 

Uliţei. 

Şimianul, com. rur. şi saț, în jud. 
Mehedinţi, pl. Ocolul-d.-s., la 6 

kil. de orașul Turnul-Severin, si- 

tuată în valea Dunărei. Satul for- 

mează com. cu cătunele Dudaşi 

şi Piatra-Albă, cu reședința în 
Şimianul. 

Are o populaţie de 1400 su- 

flete; 2 biserici, deservite de 2 

preoţi şi 2 cîntăreţi; o şcoală; 
7 circiumi, 

Locuitorii posedă: 82 pluguri, 

128 care cu boi, 10 căruţe cu 

cai; 260 stupi; 900 vite mari 

cornute, 35 cai, 640 oi şi 420 
rimători, 

Budgetul com. e la venituri 

de 10452 Ici, iar la cheltueli, de 

3874 lei. 
Prin com. trece şoseaua na- 

ţională şi calea ferată Virciorova- 

Severin-București. 

In com. se află, în dealul Și- 

mianul, lingă mahalaua Tunari, 

nişte ridicături de pămînt, nu- 
mite metereze. 

Tot aci se află şi 'monumen.- 

tul ridicat de Austriacă în 1856,   
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în memoria soldaţilor morţi de 

holeră în 1849. 

Şimianul, îusulă pe Dunăre, în 
jud. Mehedinţi. Se întinde mai 

jos de Podul-lui-Traian şi pănă 
în com. cu același nume, căreia 

îi aparţine. 

Şimianul, sfazie de dr.-d.f., jud. 

Mehedinţi, pl. Ocolul, com. Și- 

mianul, pe linia Craiova-Turnul- 

Severin, pusă în circulaţie la ş 
Ianuarie 1875. Se află între sta- 

ţiile Palota (10.8 kil.) şi Turnul- 

Severin (8,1 kil.). Inălţimea d'a- 

supra nivelului Mării, de 65 m. 

Şimianul, fichez de graniţă, pe 

marginea Dunirei, jud. Mehe. 

dinţi. 

Şimnicul, com. zur., jud. Dolj, 

pl. Ocolul, la $ kil. de Craiova; 
reşedinţa plăşei. 

” E situată parte pe costişa deal 

lurilor Feţele și Muguleşti, parte 

pe loc şes şi pe malul sting a- 

riului Amaradia. 

Se învecinește la E. cu com. 

Mischi, de care se desparte prin 

moșia Episcopiei de Vilcea; la 

V,, cu com. Işalniţa, de care se 
desparte prin riul Amaradia; la 

N., cu oraşul Craiova. | 

E compusă din 5 cătune: Al- 

beşti, Duduviceşti, Floreşti, Şim- 
nicul-d.-j. şi Şimnicul-d.-s. ! . 

Are o populaţie de 2237 lo- 

cuitori; 3 biserici, din care.2 

cu hramul Sf. Maria, în căt. 

Şimnicul-d.-j., iar a treia, cu hra- 

mul S-ţii Vocvozi, in căt. Flo: 

reşti;, 3 şcoli mixte; o moară 

cu aburi. E 
Terenul comunci este acci- 

dentat de dealurile Feţele şi Mu- - 

guleşti; restul este şes. 

Este udată pe la V. de riul 

Amaradia, ce izvoreşte din munţii 

Gorjului și, de la intrarca sa în 

această comună, curge de la N.-
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- E. spre S.-V. apoi trece de se 
varsă în Jiii la N. de căt. Troa: 

ca, pendinte de comuna Cerne- 
lele. 

După legea rurală din 1864 
sunt 183 locuitori împroprietă- 

"_riţi, iar după cea din 1879, 23 
însurăţei. 

- Suprafaţa teritoriului comunei 
este de 5335 hect. 

Moşiile de pe teritoriul co- 

munal aparţin d-lor: Enciu, Ge- 
neral Solomon, Hagiade, Cra- 

iovenilor, Mănăstire Obedeanu 

şi moşnenilor. Venitul lor este 

“de 81860 lei anual. Moşia Mă- 
năstirei Obedeanu s'a dat parte 
în loturi și parte s'a vindut în-“ 
tr'un singur lot de 360 pogoane. 

Păduri sunt: Şimnicul-d.-j. şi 

Floreşti. 
Viile, în suprafaţă de 485 hect,, 

se găsesc pe moşia moșnenilor 

şi a proprietarilor. | 
Budgetul com. e la venituri 

de 8362 lei, 78 bani şi la chel- 

"_tueli, de 7986 lei, 89 bani. 

Şimnicul (Şimniceni ), căzuz, 
jud. Romanați, pl. Olteţul-Ol- 
tul-d.-s., la N. com. . Băzgărei, 

situat lingă apa Geamartaliului. 
Are 72 de locuitori. 

Şimnicul-de-Jos, sas, jud. Dolj, 

'pl. Ocolul, com. Șimnicul. 
Are o' populaţie de 360 lo- 

cuitori şi o biserică, cu hramul 

„ S-ta Măria-Mare. * 

i i -de-Sus, saz, jud. Dolj, 

„ Ocolul, com. Şimnicul. 

Pe o populaţie de 541 su- 

* flete; o şcoală mixtă, ce func- 

ţionează din 1860. 

Șinca, ziriii, jud. Suceava. Izvo- 

reşte din Poeniţa-Șarpelui, udă 

com. Sasca pe o lungime d€ 7 
kil, şi se varsă în Moldova. 

Are de tributari: Hohalea şi 

Piriul-Chiliei,   
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Șindila- Pleşci, sat, în jud. R.-Să- 
rat, plaiul Rimnicul, căt. com. 

Bisoca, aşezat la 6300 m. spre 

N, de căt. de reședință, la poa- 
lele dealului Șindila. 

Are o suprafață de 280 hect., 

cu o populaţie de 62 familii, 

saii 277 suflete. 

Şindrilari-de-J Os, cătun, în jud. 
Putna, pl. Girlele, com. Mera, 

aşezat pe cursul Milcovului, de 

la Odobeşti spre Monteorul. Are 
o populaţie de 5o1 suflete; 1 

biserică parohială, cu hramul Sf. 

Gheorghe. 

Șindrilita, sa, făcînd parte din 

com. rur. Moara-Domnească, pl. 

Dimboviţa, jud. Ilfov, situat la 
 N-E. judeţului, lingă pădurea 

Gradiştea. 
Se întinde pe o suprafață de 

206 hect., cu o populaţie de 
692 locuitori. 

E proprietatea locuitorilor. 
Are 1 heleşteii şi 1 pod stă- 

tător.* . 

Comerciul se face de 1 cîr- 
- ciumar şi 1 hangiii, , 

Numărul vitelor mari e de 
363 şi al celor mici, de 264. 

Aici a fost staţie de cai de 

poştă, ” 

Şipei, vale, izvoreşte de la N. de 
muntele Cumpătul, jud. Prahova, 
pl. Peleșul, com. Predealul, curge 

de la E. spre V. şi se varsă în 

„rîul Prahova, pe ţărmul stîng, 

în raionul căt. Poiana-Țapului. 

Șipotele, com. rur., în partea de 
N.E. a plăşei Bahluiul, jud. Iaşi, 

situată pe podişele şi văile dintre 

riul Jijia la E. și piriul Jijioara 

la V. E formată din satele: Și- 

potele, Şipotele-d.-s. (Iazul-Noii), 
Mitocul (Şipotele-d.-j.), Hălceni, 

Vlădeni, Iacobeni, Drăgăneşti, 

Șoldana, Buhăieni, Onești cu 

Plugari, Chișcăreni-Noi cu Chiş-   
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căreni- Vechi și Fintinelele (Cioa- 

ra), cu o populaţie de 1099 fa- 
milii, saii 4979 suflete. 

Teritoriul com. e udat de riul 

Jijia, şi de pîraele Maletinul şi 

Jijioara. 

Are 8 biserici, deservite de 

5 preoţi, 7 cîntăreţi și 6 ecle- 

siarhi; 4 şcoli ; 7 mori: 3 de 
apă, 3 cu aburi și 1 de vint. 

Budgetul com. e de 50879 
lei, 42 bani, la venituri și 50169 
lei, 88 bani, la cheltueli. 

Vite: 4248 vite mari cornute, 

500 cai, 9604 oi şi 876 rimători, 

Căi de comunicaţie sunt căile 
comunale şi vecinale, 

Șipotele, sa şi reşedinţa com. 

cu același nume, jud. Iaşi, pl. 
Bahluiul, situat pe podișul delu- 

şorului Șipotele, de-a stînga pîriu- 
. lui Miletinul. Are o populaţie de 

182 familii, sai 881 suflete; o: 

școală, înființată la 1865; o bi- 
serică de piatră, zidită în. anul 

1507, de Luca-Arbore, Pircă- 
lab de Suceava, deservită de 1 

preot şi 2 cîntăreţi. 

Pe la 1700, biserica a fost 
arsă de “Turci, iar pe la 1780 
s'a refăcut de călugării greci, 

care stăpineaii moșia ce era în- 
chinată Sft. Mormint. In apro- 

piere de biserică, se află o fin- 
tină, pe care oamenii din loca- 

litate o“ numesc Fiîntina lui Şte- 

fan-Vodă, crezind că ar fi fă- 

-cută de Ştefan-cel: Mare, Dom- 

nul Moldovei. 

Vite: 705 vite mari cornute, 

96 cai, 1628'0i şi 225 rimători. 

Satul Șipotele a fost din ve- 

chime moșia lui Miron-Barnov- 

schi-Vodă. 

Şipotele, sat, jud. Bacăii, pl. Bis- 
_ triţa-d.-s., com. Buda, așezat pe 

dealul Şipotelui, din dreapta Bis- 

triței. 

Are o populaţie de 758 su- 

flete ; o biserică ; 4 cîrciumi.



ȘIPOTELE 

Vite: 5 cai, 243 vite cornute, 

51L ol și 14 porci, 

Şipotele, săzuc, în jud. Covurluiii, 

com. Berești, pl. Ilorincea, la 

4 kil. în sus de Bereşti. 

Şipotele, cătun, pendinte de com. 

Băneasa, pl. Călmăţuiul, jud. Te- 

leorman, situat în partea de 

SV. 
Are o populaţiune de 634 

"suflete. ” 
Are vii situate într'o poziţiune 

foarte frumoasă, de unde se văd 

satele Putineiul, Băneasa şi Sal- 

cia. La poalele dealului unde 
sunt viile, curg abundente iz- 

voare, care formează o intindere 

de mlaștini. 

Şipoteni, sa, pe moşia cu ace- 

laşi nume, com. Cordăreni, pl. 

Prutul-d.-s., jud, Dorohoiiă. 
Moşia aparţine Statului și for- 

mează un domenii cu moșia 

Cordăreni. A fost închinată Mă- 

năstirei Doljești. 

Are o populaţie de 374 lo- 

cuitoră; o biserică mică, de lemn, 

cu hramul . Adormirea - Maicii- 
Domnului, deservită de 1 preot, 

2 cîntăreţi și 1 pălămar, făcută 

la 1762 de locuitori, o şcoală; 

3 iazuri. 

„Pe moşie trece piriul Ibăneasa. 
Moșia se hotărăşte cu: Ha- 

virna, Liveni. Sofian, Vircolici 

şi Dumeni, | 

Aici este locul de naștere al 

Marelui-Vornic Andrei Șipotea- 

nul, de ia cae arămas și nu- 

mirea moşiei. 

Şipotul, com. rur., jud Gorj, pl. 
Gilortul, la S. com. Turburea, 

în partea Gilortului, situată pe 
şes, lingă culmea dealului Bul- 

buceni. 

Se compune din cătunele: 
Şipotul şi Spabhiile. 

Are o suprafaţă de 811 hect,, 

Şipotul, căzzn de 
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cu o populaţie de 953 suflete; 

1 şcoală, cu reşedinţa în căt. 

Şipotul; 2 biserici, deservite de 

1 preot și 1 cintăreţ. 

Locuitorii sunt parte împro- 

_prietăriţi, parte moșneni, şi se 

ocupă, pe lingă agricultură și 

creşterea vitelor, cu abageria, 

lemnăria şi dogăria. 
Ei posedă: 36 pluguri, 42 

care cu boi, 5 căruţe cu cai, 

30 stupi, 486 vite mari cornute, 

22 cai, 250 oi, 11 capre și 
132 rimiitori, 

Budgetul com. e la venituri 

de 1447 lei, 48 bani, iar la chel- 
tueli, de 1421 lei, so bani. 

Este udată de piriul Oache- 

şul şi Piriul-Izvoarelor din Spahii. 

Comunicaţia în comună se 

face prin şoseaua județiană T.- 

Jiul-Spahii-Dolj, care o pune 
în legătură la N. cu Turburea, 

iar la S. cu comuna Poiana, din 

judeţul Dolj. Mai are ca în- 

lesnire de comunicaţie linia fe- 

rată Filiaşi-T.Jiul, cu staţie mai 

apropiată la Gilort. 

reședință al 

com. cu acelaşi nume, pl. Gi- 

lortul, jud. Gorj. 
Are o suprafață de 419 hect., 

cu o populaţie de 141 familii, 

saii 568 suflete; 1 şcoulă; 1 bi- 

serică, făcută de locuitori în 

unire cu d, Achil Crăsnaru, pe 

la anul 1354; 2 circiumi. 

Şipotui, saș, făcind parte din com. 

rur. Ponoarele, jud. Mehedinţi, 

pl. Cloșani. 

Şipotul, saz, făcind parte din com. 

rur. Boldești, pl. Podgoria, jud:, 

Prahova, situat pe loc şes. O 

parte din cătun mai poartă nu. 

mele de Ulmi-Lipăneşti. 
Arc o biserică, cu hramul 

Adormirea Precistei şi Si. Du- 

mitru, fondată la 1840 cu chel- 

tuiala  Paharnicului Gheorghe   

ȘIRINEASA 

Boldescu, a Postelnicului Ata- 

nasic, a lui Calozisu și altora. 

Şirineasa, com. rur.„jud. Vilcea, 
pl. Oltul-d.-s., compusă din 3 

cătune: Ciorăşti, Șirineasa şi Slă- 

viteşti, cu o populaţiune de 1515 

locuitori. 
E situată pe valea rîului Lun- 

căvăţul, la 27 kil. de capitala 
judeţului și la 24 kil. de a plășer. 

Se mărginește la E. și N.cu 

comuna Băbeni ; la Y., cu Dăeşti, 

şi la S. cu comunele Roeşti şi 

Scundul. 

Are 3 biserică, în fie-care că- 

tun cite una. Cea din cătunul 

Şirineasa s'a fondat la 7202, de 

către Constantin Brincoveanu 

Voevod şi Maria Constantin 

Voevod. Biserica din Slăvitești 

s'a clădit la 7259 de către 
Jupîn sin Ion Radu Slăvitescu 

şi jupineasa sa Bălașa sin Kir 

Kir Roşianu Vornic, «ca să fie 

întru pomenirea nostră şia pă- 

rinţilor noştri; şi sai zidit -în 

zilele Domnului nostru Ion Gri- 

gore Voevod, dăruindu-se cu 

tâte dichisele ce sunt de tre- 

buinţă». Cât despre biserica din 

cătunul Ciorăşti, există un hri- 

sov în care se vede că-la anul 

1797 s'a găsit fondată de moş- 

nenii Ciorăşti, care aii avut de 
moş al lor pe un Vasile. Sa 

reparat la anul 1882. 
Meseriaşi sunt: 24 dulgheri, 

12 rotari, ş dogari, 5 cizmari, 

2 timplari, 2 zidari, 1 olar. 

Locuitorii posedă: 623 boi, 

35 cai, 502 vaci, 113 capre, 

3767. oi şi 1149 porci. 
Pe riul Luncavăţul, în raio- 

nul comunei, sunt 7 mori. 
Locuitorii din căt. Ciorăşti 

sunt moșneni; cei-t'alţi, în nu- 

măr de 124, s'a împroprietărit 
„după legea din 1864 pe moșia 

statului Șirineasa și pe proprie- 

tatea d-lui Slăvitescu, dindu-li-se 
395 hectare pămint,



ȘIRINEASA 

. Școala datează în comună de 

„i la-185ş, 

Prin: comună trece şoseaua 

judeţeană Slăviteşti-Cotosmanul, 

înlesnind comunicaţia între co- 

: munele. Bărbeni-Marcea ! şi Dă- 
eşti, unde, ramificindu-se, 'cea 

“judeţeană merge spre $,, iar 

cea comunală spre V.,la Hore- 

zul. Me 

" Budgetul com. e la venituri 
: de 2412 lei şi la cheltueli, : de 

.2233 lei... , 

„. E  brăzdată de dealurile: 
Cioarei, Şirineasa, Stupina, Ha. 
rasa, Ruginosul, Glămanul, Te- 

reuja, Izmana şi Petrișul, şi uda- 

tă de văile: Alunişul, Dosul, Va: 

lea-Rea, Băzoiul şi Impăratul. 

«Moşia Șirineasa, fostă a ju- 

pînesei Stanchei! și a fiului săii, 

Mateiii Postelnicul din Drăgoeşti, 
! feciorul DimeY. Ciurciubaşa, din 
"cîmp, din pădure, din apă, din 

- şezutul satului şi cu tot venitul 

de peste tot hotarul şi cu moara 
din apa Luncavăţului, care mo- 

- şie a fost a lor, cumpărătoare de 

la moşnenii din Şirineasa. cu 
-zapise. adevărate, a fost dărui- 
tă mănăstirei Horezul, după cum 

se vede din hrisovul. lui Con- 

stantin-Vodă Brincoveanu, din 

anul 7202 (1693), care zice: 

“ “To Constantin Basarabă Voevod, Domn 
şi stipînitor al Ungro-Valahiel.” 

Inţelepciunea liudind'o lăudatul şi 

prea Inălţatul Solomon o propovedueşte 

a fi de cit toate cele- Valte zidiri ale lui 

“ Dumnezeii şi cereşti şi păminteşii, mal 

înaltă şi ma! vrednică,, . 

Pentru aceea, după ce cu a sa Dum- 

mezeească putere ne am învrednicit și 

am venit la scaunul strămoşilor noştri al 

". Domnie! “Ţăret-Romineșii, dintru alege- 

* "rea şi voinţa a toată boerimea Țărei, pus- 

“am gind ca acela,.şi dintru toată inima 

mănă- 

„ stire aicea pre pămîntul Țărei, ca să se 

prea slăvească prea slăvitul nume al luY 

Dumnezeii, şi găsind loc ca acela la lo- 

cul ce se cheamă Hurezii ot sud Vilcea, 

noastră am voit a ridica sfîntă 

luat-am pre Dumnezei într'ajutor şi în- 

tal doilea an din domnia noastră, 

665J6. Sarele Dicţionar Geografie, Vol. ve 
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" pus-am temelie şi âm zidit mănăstire în 

tru numele marilor împărați şi întocmai . 

ca apostoli! Constantin și Elena... 

"<Aci se vorbeşte despre moșia 

Şirineasa pe care Jupincasa Stan. . 

ca şi fiul săii, Mateiii Postelnicul, 
-o dărueşte mănăstirei Horezul, 

cum am arătat mai sus. Această 
moşie mai înainte:d'a se face» 
“danie a fost dată de zestre de 
 jupîneasa Stanca fiicei sale, ju- 

pînesci Ilinca, care a ţinut pe 

Constantin Vel Pitar, feciorul 

"- lui Vintilă Corbeanul, biv Vel 
Ban. «Deci întîmplindu-se fie- 

sei moarte, nefăcind feciori cu 

Constantin Pitarul, rămas-a iară 

această moşie pe seama jupine- 
sei Stanca și a fiu-săii Mateiii 

Postelnicul.» 

«Deci jupineasa Stanca cu 

fiu-seii Mateiii Postelnicul aii dat 

şi aii închinat la sfinta mănă- 
stire a Domniei-mele — zice 

hrisovul —toată partea lor de oci- 

nă de la Șirineasa, pentru po- 
mană şi pentru sufletele lor şi 

a boiarului ci Dima Ciurcibaşa 
şi a coconilor ei celor pristă- 

viți ce 'şi-aii scris numele lor 
şi al părinţilor la sfintul Pomel: 

nic, dind şi închinind ocina lor 

Şirineasa, toată partea lor, cu za: 

“pis de la mîna lor, la leatul 7208, 

de - danie 'şi de închinăciune». 

“(Cesar Boliac). 

Şirineasa, 'saz, făcind parte din 
com. rur. Şirineasa, pl. Oltul: 

d.-s., jud. Vilcea. 

Şirineasa, fost metoh al mănăs- 

tirei Horezul, jud, Vilcea, zidit 

“de Constantin Brinzoveanu, la 

1694, şi închinat acestei mănăs- 

-" tiri, după cum se constată. din 

“- hrisovul: săii din 1695: 

«Şi iară să fe sfinte mănăstirt” (EHo- 

rezul) metohut de la Şirineasa ot sud 

Vilcea, cu casele şi cu biserica, cinstind 

“hramul Sf, Nicolae, cu pivniţa şi cu jic- 

- niţa şi cu două roate de moară și-cu o   

ȘIŞCANI 

dirstă în apa Luncavăţului, care şi acestea 

le-ai făcut părintele Ion; iar moşia Şi- 

rineasa este dată de Domnia mea sîin- 

tef mănăstirț», - 

Şirineasa, pădure a. statului, 
- întindere de 4620 hect,, situată 

în com. Băbeni, pl Otăsăul, jud. 
Vilcea. 

Şirna, com. zur., jud. Prahova, 

pl. Tirgșorul, situată pe un deal 
şi pe valea riuleţului Balotina, 
la 15 kil, de capitala judeţului 

“şi la 16 kil. de reședința plă- 
şei, N 

Se compune din 2 cătune: 

Şirna şi Varnița, cu o supra- 
faţă de 783 hect. şi o popu- 

laţie de 89o locuitori. 
Are două biserici, una în 

căt. Şirna şi 'cea-Valtă în Var- 
_niţa, — fondată la 1874, — deser- 

vite de 2 preoți.. 
Locuitorii posedă: 55 cai şi 

iepe, 105 vaci, 32 porci și 3530. 

Budgetul com. e la venituri de 

7920 lei 39 bani, şi la cheltueli, 
de 3077 lei, 80 ban. 

Prin comună trece şoseaua 
Şirna-Tăriceni- Cocorăşti. | 

E brăzdată de cite-va dea- 
„uri şi e străbătută numai de 

un riuşor, numit Balotina, ce 

se varsă în riul Prahova. 

Şirna, sat, făcînd parte din com. 

rur. cu același nume, pl. Tirg- 
şorul, jud. Prahova. Are o bi- 

serică. . 4 

a 
-Şirna, zăzure a statului, în 

tindere de 430 hect., Pendinte 

-de com, Şirna, pl. Tirgșorul, 

jud. Prahova, formată din tru- 

purile Şirna (400 „hect.) -şi .Pis: 

: culești (30 hect.). . 

în- 

Şişcani, com. rur., în. partea de 

N. a pl. Mijlocul, jud. Fălciii, 

“formată . din satul Şișcani-Ră- 

zeși. Are o suprafață cam de 

66



ȘIȘCANI 

1500 hect., cu o populaţie de 

206 familit, saii 700 suflete; o 

şcoală și o biserică. 
Satul e așezat pe valea piriului 

cu acelaşi nume, înconjurat de 

trei dealuri, cari se desfac din 

partea de N.: Grumăzoaia, Fur. 

cata și Cetăţuia, acoperite cu 

vii, livezi şi păduri 

Locuitorii sunt vechi răzeși. 

Ei posedă: 86 cai, 415 vite 

mari cornute, 204 porci şi 86 oi. 

Budgetul com. e la venituri 

“de 3126 lei, 74 bani, iar la 
cheltueli, de 2725 lei, 49 bani. 

Şişcani, cătun, în jud. Putna, pl. 
“Girlele, com. Adjudul-Vechiii, 

“cu o populaţie de 512 suflete. 

Şişcani-Boereşti, sat, în par- 
tea de N. a com. Hoceni, pl. 
Mijlocul, jud. Fălciii, alăturea 

cu Şişcani-Răzeși, din com. Şiş- 

cani, cu care din vechime forma 

un trup. 

Şişcani-Răzeşi, sa. Vezi Şiş- 
ă cani, com. tur, pl. Podoleni, 

jud, Fălciii. | 

Şişeşti, cătun ăl com. Vădeni, 

pl. Ocolul, jud. Gorj, la S$. de 
cătunul de reşedinţă și la N. 
de orașul T.Jiă, situat pe şes. 

Are o întindere de 140 hect,, 

cu o populaţie de 117 suflete; 
1 biserică, deservită de 1 preot 

şi 1 cîntăreț. 
Locuitorii posedă: 4 pluguri, 

9 care cu boi; 3 cai, 111 vite 

mari cornute, 23 rimători, 73 

oi ; 40 stupi de albine, 

Comunicaţia în cătun se face 

-prin şoseaua naţională Filiași- 

Pietroşani, care-l pune în co- 

municaţie, la N. cu comuna sa, 

iar la S., cu orașul T.-Jiă, cu 

care se învecineşte, . 

“Şitoaia, sat, jud. Dolj, pl. Jiul- 

d.-s., com. Almajul. Are o po-   

pulaţie de 636 suflete; o bi: 

serică, fondată în 1819 de Du- 

mitru  Medelnicerul Socoteanu, 

cu hramul Sf. Dumitru; 3 cîr- 

_ciumi, 

Șitoaia, că/uu al com. Roșia, pl. 

Amaradia, jud. Gorj, situat la 

N. comunei şi la V. de com. 

" Corşorul. 
Are o suprăfaţă de 550 hect., 

cu o populaţie de 126 suflete, 
şi o biserică. 

Locuitorii posedă: 5 pluguri, 

S care cu boi; 14 cai, 96 vite 

mari cornute, 35 rimători, 9I 

oi şi 16 capre. 
Comunicaţia în cătun se face 

prin drumuri ordinare. 

Şiuta, sa, făcînd parte din com. 

rur. Muereasca-d.-s., pl. Cozia, 

jud. Vilcea. Are o populaţie de 

241 locuitori. 

Şiviţa, com. rur., în jud. Covur- 

lui, pl. Prutul, aşezată pe inalul 

Prutului, la 19 hkil. de Galaţi. 
Se mărginește la N. cu Ijdi- 

“leni (com. Frumușiţa) şi Folteşti; 

la E., cu Prutul; la S.,cu Tulu- 

ceşti şi Galaţi şi la V., cu teri- 

toriul com. “Pechea. De Galaţi 

se desparte prin moșia Balta: 

Brateș, ce ţine de Şiviţa. 
Se compune din două cătune: 

Tătarca și Şiviţa (reşedinţa), dis- 

tanţate de 2 kil ; mat are și sub- 

diviziile: Frumușiţa şi Tămăoani. 
Are o populaţie de 1432 lo- 

cuitori, foşti clăcași împroprie- 

tării | 
[atinderea teritoriului com. e 

de aproape 6335 hect., din care 

cea mai mare parte aparţine pro- 

prietăţei mari, reprezintată prin 

moşiile particulare Tătarca, Şi- 

viţele-Galata și Frumoasa, pre- 

cum şi moşiile Statului Balta- 

Brateșul și Balta-Bădălanului. 
Locuitorii posedă: 17 armă- 

sari, 94 cai, 114 tepe, 3 măgari,   

ŞOCARICIUL 

6 tauri, 608 boi, 333 vaci, 121 - 

viței; 1718 oi, 98 berbeci; 10 

țapi, 20 capre, 99 porci, 140 

scroafe şi 63 vieri.. 
Budgetul com. e la venituri 

de 10930 lei, 70 bani, iar la chel- 

tueli, de 8311 lei 48 bani. 

Are 2 biserici, una în Şiviţa, 

cu hramul Adormirea  Maicei 

Domnului, construită în 1881, 

şi cea-laltă în Tătarca, cu hra- 

mul Sf. Arhangheli, construcţie 
vechie, întreaga com. formînd 

o parohie cu catedrala Ador- 

mirea, avînd 1 preot paroh, și 

3 cîntăreţi, 3 şcoli. “ 

Şiviţa, sa/ şi reşedinţa com. cu 

acelaşi nume, jud. Covurluiii. Are 
o populaţie de 2097 familii, saii 

951 suflete; o biserică și 2 şcoli. 

Şocariciul, com. rur., în jud. Ia- 
lomiţa, pl. Borcea, situată între 

comunele Dichiseni şi Jegălia. 
Moșia Jegălia, supranumită şi 

Deleanca, e proprietatea statului, 

fostă pendinte de mănăstirea 
Dealului, Are o suprafață de 

23000 hect,,. din care 7000 hect. 

băltiş, 1000 hect. izlaz şi 15000 
hect. pămînt de cultură. Pe 

această moşie se mai află co- 

munele Jegălia şi Gildăul. 

După legea rurală din 1864, 

sunt împroprietăriți în comună 

208 locuitori; în 1878,s'ai mai 

împroprietărit 14; neimproprie- 
tăriți se mat află 77 locuitori. 

Se compune din satele: Şo- 

cariciul și Oltina, cu reședința 
primăriei și a judecătoriei co- 

munale în satul Şocariciul. 

Are o populaţie de 2054 lo- 

cuitori ; 2 școli mixte; 2 biserici, 

deservite de 3 preoţi și 4 das- 

căli. 
Vite: 1802 boi, 1079 cai, 74 

bivoli, 11 capre, 650 porci şi 
6929 oi. 

Şocariciul, saz, în jud. Ialomiţa,



ȘŞOFRĂCENI 

pi. Borcea, pendinte de com. 

cu acelaşi nume, situat pe maiul 

stîng. al braţului Borcea şi în 

apropiere de vărsarea. braţului 
Gura Bali. în Borcea. 

Aizi este reședința primăriei 
şi a judecătoriei comunale. 

Are o populaţiune de 302 fa. 

milii; 2 şcoale; o biserică, de- 

servită de 2 preoţi şi 2 dascăli. 
Locuitorii posedă: 1331 boi, 

755 cai, 60 bivoli, 3070 oi, 1! 

“capre şi 145 porci. 

Şofrăceni, cătun al com. Cii- 

neni, pl. Novaci, jud. Gorj, situat 

pe loc 'şes şi la S. de Ciineni. 
„Are o întindere de 820 hect., 

cu o populaţie de 330 locuitori; 

o biserică, 

Locuitorii posedă: 40 pluguri, 

60 care cu boi, 2 căruțe cu cai; 

640 vite mari cornute, 70 cai, 

350 oi şi 400 rimători, 

Comunicaţia în cătun se face 

“prin şosele comunale, care il 

pun în legătură cu calea na- 

ţională Filiaşi-Pietroşani. 

Şofrăceşti, saz, în jud. Roman, 
“Siretul-d.-j., com  Trifeşti, 

spre S-E. de satul Trifeşii și 

la 3 kil. de el. Are o populaţie 
de 327 locuitori -şi o biserică 

de zid. | 

Şoimari, cont. rur., jud. Prahova, 

pl. Podgoria, situată pe girla 
Lopataa, la 8 kil. de reşedinţa 

plăşei şi la 30 kil de capitala 

judeţului. . | 
Se măgineşte cu comunele: 

Chiojdeanca, Podeni-Noi, Păcu- 

„reţi şi Surani. 
Se compune din 2 cătune: 

Şoimari şi Atîrnaţi, cu o popu- 

laţie de 2101 locuitori. 

Are o suprafață de 3500 hect.; 

o biserică, deservită de 2 preoţi; - 
o şcoală mixtă; 3 mori de apă 

„pe girla Lopatna,.şi 1 cu aburi. 

„Maioritatea locuitorilor sunt   
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moșneni, iar o mică parte s'aii 

împroprietărit la anul 1864 pe 

moșia statului numită Căldăru- 
şanca şi pe moşia d-lui Ștefan 

Nicolaii, dindu-li-se 49 -hect.. Ei 

ati: 14 cai, 10 lepe, 180 vaci, 

130 câpre, 2000 oi şi 500 porci. 

Aci se află mai multe izvoare 

de apă minerală şi de “păcură. 

In localităţile nurnite Pe-Glod 

şi la. Atîrnaţi se găseşte în pă- 

“mint multă sare. 
- Comerciul se exercită în co- 

mună de 6 circiumari, 
Venitul anual al comunei se 

urcă la 7524,64 lei. 

O şosea îi înlesneşte comuni- 
caţia cu comunele Surani, 'Ari- 

ceşti şi Cărbuneşti. 
E brăzdată de 4 dealuri: 

Șoimul. în partea de NE, pe 

care se cultivă vie; Pleşuva, în 
partea de S..E.; Piscul-Hoţilor, 

la S -V., şi Corbul, situat în partea 

de V. a comunei. 

E udată de girlele: Lopatna- 

Mare, Loptna-Mică şi Stircul. 

Şoimari, sa4, făcînd parte din 

com. rur. Şoimari, pl. Podgoria, 

jud. Prahova. 

Şoimăreşti, sa/ răzășesc, în jud. 

Suceava, com. Drăgăneşti, aşezat 
pe ţărmul drept al Moldovei. 

Are o populaţie de 239 lo- 

cuitori; o biserică de lemn, cu 
hramul Sf. Voevozi, clădită în 

1762 de răzășii Tănase Frunzeti, 

Manolache Moţoc şi Ioan Berea, 

deservită de un preot şi 2 cin- 

tăreţi. 

Pănă în 1878 făcea parte din 

alipita comună Brusturi. . 
Moșia, proprietatea locuitori: 

lor, are o întindere de 234 fălci, 

50 prj. 
- Improprietăriţi în 1864 sunt 

29 clăcași, stăpinind 61 fălci. 
Drumuri principale sunt: la 

Tonţi (1220 m.), la Săveşti (1030 

m.) şi la Drăgănești (1200 m.).   

ŞOIMUL 

Şoimeasca, saz, jud. Bacăi, pl. 
Bistriţa-d-., com. . Cleja, situat 
pe dreapta piîriului Cleja şi pe 

dealul Zaharia, la 1240 m. 'de 

satul Cleja (școală)., Are o po- 
pulaţie de 885 locuitori. 

Vite: 139 cai, 309 vite cor- 

nute, 158 porci şi. 106 .capre. 
Mai înainte forma o comună 

a parte, împreună cu satul Va. 

lea-Rca. 

Şoimescu, sas, făcind parte din 
com, rur. Ceptura, pl. Cricovul, 

jud. Prahova. Are o .populaţie 

de 400 locuitori şi o biserică, 

cu hramul Sf. Nicolae. 
In căt. se găsesc foarte mulți 

cărbuni de pămint, 

Şoimul, căzu, pendinte de com. 

Zmirdioasa, pl. Marginei, jud. Te: 

leorman.. Are o populaţiune. de 

'59go suflete şi o moară de mă: 

cinat pe apă. . 

Este sat vechii; în secolul 

trecut: se găseşte figurind prin- 

tre satele mari şi. populate ale 

judeţului, s'a unit cu com. Zmir- 

dioasa după a anul 1845. 

Șoimul, mazite, în - jud. Buzăă, 

com. Vintilă-Vodă, căt, Sirbeşti, 
„pe malul. drept al riului Slănic. 

Era unul din piscurile fortificate 

pentru apărarea cetăţei Vintilă- 

Vodă. - 

Șoimul, munte, în jud. . Buzăi, 

com.  Gura-Aninoasei, căt. Ră- 

teşti, acoperit de pădure. Sub 

poalele sale se află schitul Răteşti. 

Șoimul, moșie, în jud. Teleorman, 
pl. Marginei, com: Zmirdioasa, 

proprietate a d-lut G. Gr. Can- 

tacuzino, în : întindere de peste 

2550 hect., din care so hect. 

acoperite cu pădure şi vre:0 4 

hect. de vii. 
Este moşie frumoasă, cunos:- 

cută pentru fertilitatea solului ci, ..
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ȘOIMUL 

Şoimul, însu/ă,. pe Dunăre, în 
-jud, Ialomiţa, pl. Borcea, în drep- 

tul satului Dichiseni. Are o lun- 
pime de 4 kil. şi conţine pă- 

„şuni şi păduri de salcie şi plop. 

Șoimul, jicheț vechii de fron- 
„Zicră, pe malul Dunării, în drep- 

tul insulei cu acelaşi nume, jud. 
Ialomiţa. 

Șoimului (Şira-), ramură de 
munți, jud. Neamţu, com. Taz- 

„lăul, pl. Bistriţa, Se întinde per- 
„pendicular pe capătul de S. al 

ramurei Tarcăului. Extremitatea 
sa despre V. este . bifurcată . în 

„. două ramuri secundare : una care 

se ridică între piriul Tarcăul şi 

piriiaşul afluent acestuia numit 

„Cracul-Țapului; și alta care 'în- 

cepe. hotarul despre judeţul Ba- 

„căii, spre E. de munţii Tărhăoa- 

şului şi de obirşia piriului Tarcăul, 

. continuindu-se îatr'un singur trup 
:spre E. şi N., printre Piriul-Şoi- 

- mului şi. piriul Tazlăul, până în 
- dreptul localităţei Puciosul (din 

com. 'Tazlăul). 

Şoldana, sa/, în partea de E. a 
com. 'Şipotele, pl. Turia-Copoul, 

„jud. “Iaşi, situat pe dealurile Şol- 
dana și Tolpana, pe malul drept 

“al Jijiei. Arc o populaţie de 40 fa- 

milii, sait '209 suflete; o biserică, 

zidită la 1828, de Florea Cămi- 

narul, deservită de 1 cintăreţ. 

Vite:: 114 vite mari cornute, 

:36 cai, 352 oi şi -24' rimători, 

Şoldana, s/afe de dr.-d.f., jud. 
Iaşi, pl. Turia-Copoul, com. ŞI- 

„potele,: pe linia Iaşi-Dorohoiii, 

„pusă. în .circulaţie la 1 August 

- 1896; Se află între staţiile Vlă- 

deni (88 kil.) şi Rediul (78 ki]). 

Inălţimea d'asupra niveluli Mării 

“de 45.61. Venitul acestei staţii 
pe 1896a fost de 13995 1.,75b. 

Șoldănești, co. rur., în. partea   

de E. a plăşei Miletinul, jud, Bo- 

toşani, pe un teritoriii deluro:, cu 

podişe întinse și. formată din 

satele Bătrîneşti (Zahareni), Bor- 

cileni, Ionăşeni, Socrujeni, Sta- 

rosilța-Stavri,  Starosilţa-Radul, 

Șoldănești, Viforeni-Cuzii şi Vi- 

foreni-Cerchez. 
Are o suprafaţă de 118560 

"hect., cu o populaţie de 2998 
locuituri; 6. biserici, deservite 

de 2 

şcoli; 4 iazuri cu pește, 1 moară 

de apă şi 3 cu aburi. 
Vite: 2823, bo! și vaci, 862 

cai, 13 bivoli, '3942.0i, 150 ca- 

pre și 799 porci. .: 

- : Budgetul comunei e de 8904 

lei, 46 bani la venituri, şi. de 

: 8874 lei şi 44 bani, la cheltuelr. 

Comuna e străbătută de calea 

"județeană Botoșani-Stefănești. 

Şoldăneşti, com. rur., jud. 'Su- 
ceava, situată la S.-V. plăşei Şo 

muzul, lingă Fălticeni. 
Se invecineşte la E. cu com. 

Preuteşti şi Ciumuleşti; la V,, 

„cu Fălticeni şi com. Oprișeni;: 
la S., cu com. Baia şi Fintina- 

Mare şi la N.,cu com. -Pleşeşti 

şi Giurgeşti. 
E compusă din satele: Șol- 

“dăneşti, Hărtopul, Spătăreşti și 
Tîwmpeşti, cu reşedinţa în satul 

Timpeşti. 

Are o suprafaţă de 2892 hect., 
cu o populaţie de 1396 suflete; 

4 biserici, deservite de 6 preoţi 

şi 8 cîntăreți; o şcoală mixtă 

“în Hirtopul; 5 circiumi. 

Budgetul comunei e la veni: 

turi de 4272,72 lei şi la chel- 
tueli, de 4206,13 lei. 

Locuitorii posedă : 49 cai, 316 

boi, 217 vaci, 1474 0i și 105 

porci. e | 
E udată de -piriul Șomuzul- 

Mare cu afluenții săi: Buciumeni, 

Țiganul, Petiuţa, Ciorsacul, Pri- 

săcei şi Arini. 
Locuitori improprietăriţi din 

preoți şi 4 cîntăreţi; 2 

  

ȘOLDĂNEȘTI 

1864 sunt 59 (fruntaşi, 70 pălmaşi 

şi 187 codași, stăpînind 523 fălci. 

Localităţi de însemnat în com. 
sunt: Mănăstioara (Dealul) și 

Dealul-.Halmului, vestit pentru 

finaţurile sale. 

Şoldăneşti, saz, pe un platoiiînalt, 

în centrul com. Șoldănești, pl. 

Miletinul, ju 1. Botoşani, cu o su- 

prafaţă de 1716 hect., din care 

vre-o 280 hect. pădure şi o po: 

pulaţie de: 71 familit, sai 344 

suflete. 

Are 1 biserică şi 3 circiumi, 

Locuitorii posedă : 193 boi şi 

vaci, 24 cai, 914 oi, 67 capre, 

6 bivoli, 171. porci; 60 stupi cu 

-albine. 

Şoldăneşti, saț, pe. moşia şi în 

-com..cu același nume, jud. Su- 

ceava, aşezat pe dreapta piriu- 

lui Buciumeni și pe coasta dea- 

lului Curmăturile. 
Are o pop. de 326 locuitori; 

o biserică, zidită de Andrei Ba- 

şotă în 1798, deservită de preoţii 

din Fălticeni. Pe unul din clo- 

potele bisericei se citește: 

«Acest clopot l-am fâcut eii Ştefan 

Başotă Ban şi l-am pus la biserică în 

satul meii Şoldineşti, ce prăzuueşte hra- 

mul Sf. Nicolae, 1700», 

Bis. are odăjdii bogate şi două 

evanghelii legate în argint. 

Improprietăriţi de la 1864 sunt 

16 pălmași şi 36 codași, stăpi- 

nind 111! fălci, 

Drumuri principale sunt: la 

Fălticeni (1 kil.), la Hirtopul (7 

lil) şi la Spătăreşti (3ip kil.). 

Origina satului şi moșiei Șol- 

_dănești reiese lămurit din ur- 

“mătoarea carte: 

No! Vasilie Voevod, 

Cu mila luf Dumnezeii Domn Țârci 

„Moldavet. Înştiinţare facem cu această 

carte a noastră tuturor cul vor căuta 

sai o vor auzi citindu-sc, pentru acest 

adevărat şi credincios sluga noastră Ște-. 

fan Şoldan din curtea I)omniei mele,



ŞOLINTARUL 

„ful răposatului Dumitraşcu Şoldan Biv 

Vel Vornic, care acest părinte. a luY 

Dumitraşcu Soldachi ai slujit Domniet 

mele cu curată inimă şi cu mare cre- 

dinţă în toate trebile, după poruncile 

“Domnie!” mele, pănă aii sosit ceasul de 

Sai. săvirşit. ” 

- Not încă de la moartea lu! pentru 

acea cu dreptate şi cu credință, a lui 

către nol slujbi am miluit pe fiul săii 

Ştefan Şoldan cu osehita noastră milă, 

de l-am apropiat în curtea Domnie! mele, 

şi Y-am dat, şi Y-am întărit drepte oci- 

pele şi moşiile lui, cari i le-ai dat și 

i le-ai dăruit unchiul săii Teodoraşcu 

Şoldan cu limbă de moarte, deosebit 

"de alți fra aY lut, adică tot satul Şol- 

dineşti și jumătate din satul Preuteşti, 

ce sunt pe Şomuz, în ţinutul Sucevel, 

„cu iazuri şi cu mori în Şomuz. i 

Drept aceia dar... etc. etc, 

Scris în Iaşi de Dumitrachi Diac din 

leat 7150 (1642), April $. 

Not Vasilie Voevod. 

„(I. pec.) 

Pe moşia Șoldănești sa în- 

„fiinţat tirgul Șoldănești, numit 

mat tîrziă Fălticeni. 
“In 1803, Şoldăneşti tij a Ba- 

nului Başotă are 62. liuzi, plă- 

tind 1076 let:bir anual, avind 

şi 18 liuzi de cet scutiţi, ocu- 

paţi cu lucrul pămîntului (e Urica- 

rul>, vol. VII; Condica liuzilor). 

Şolintarul, pzuze, în jud. Bacăi, 
pl. Muntelui, com. Brusturoasa, 

„făcînd parte din masivul Că- 

-runta, E situat pe graniță. 

Şolintarul, ziri:aş, în jud. Ba- 
căii, pl. Muntelui, com. Brustu- 

roasa., Se varsă în piriul Șulţa, 

după ce a curs în întregime 

pe graniţă, de la Șeaua-Şolin: 

-tarului pănă la vărsarea sa Aci 

delegaţiunea de delimitare din 

Viena a făcut să revie Romi- 

nier 590 hect. 

Şomăneşti, com. rur., în jud. 
„Gorj, pl. Ocolul, situată la V. 

“de com. Bălăceşti, pe loc şes 

şi la poalele dealului: Şomă- 

neşti,   
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Este formată din 3 cătune: 

-Buduhala, Şomăneşti și Teleşti. 

Birnici. 

Are o suprafaţi de 874 hect, 

cu o populaţie de 820 locuitori; 
-o şcoală, în căt. Șomăneşti; '.3 

biserici (din care: cea din căt. 

Teleşti e fondată în. 1728), de- 
servite de 2 preoți şi 2 cîntă- 

reți; o moară pe apă. - 

Parte din locuitori sunt moş- 
neni, iar parte, împroprietăriți. 

Ei posedă:. 40 pluguri, 70 

care cu boi şi vaci, 3 căruţe 

cu cai, 453 vite mari 

"31 cal, 243 porci şi 195 oi..şi 
capre. : i 

Budgetul com. e la venituri 
“de lei 1718, bani 76, iar la 

cheltueli, de lei 1235, bani 73. 

Com. e:udată de Bistriţa şi 

de Jaleşul, numit în localitate şi 

Sadul, 
„Comunicaţia în' com. se face 

prin şoseaua . judeţeană T..Jii- 

Ciuperceni-Severin și prin şose- 

lele comunale ale fie-cărui cătun. 

Şomăneşti, cătun . de reședință 
al com. cu acelaşi nume, jud, 

Gorj, pl. Ocolul. 
Are o suprafaţă de 295 hect., 

cu o populaţie de 120 familii, 

saii 300 suflete; o şcoală; 2 

biserici, una -de zid, fondată la 

1727 de Egumenul Dionisie Bă- 
lăcescu, iar cea-l'altă de lemn, 

făcută de locuitori la 1790, de- 

servite de 2 preoţi şi .2 cîntă- 

reţi. 

Locuitorii posedă: 12 pluguri, 

25 care cu boi şi vaci, 1 căruţă 

cu cai, 140 vite mari cornute, 

IL cai, 24 Oi şi capre şi 100 

porci. 

Dealuri ma! însemnate în.com. 

sunt: Dealul-cu-Viile, .piscul nu- 

mit Scaunul-Hoţilorși Tăturoaica. 

Şomuzul, z/asă, jud. Suceava. 
„Se mărginește. la E. cu jud. Bo- 

toșani; la V., cu. pl. Moldova- 

„cornute, 

  

ȘOMUZUL-MARE - 

d.-s.; la S$., cu pl. Moldova-d.-j. 
şi Siretul-d..s. şi la N., cu .Bu- 

_covina.. 

" Forma teritorială este > prelua: 

“gită 'de la ;V. 'spre E. şi stră- 

bătută în lungul ei în linie pa- 
ralelă de ambele piraie: Şomu- 
zul:- Mare şi Şomuzul-Mic, cu aflu- 

enţii lor, care o udă pe.o lun- 

gime de 43—45 kil. La 'E.e 
udată de: Siretul şi Suceava. 

Este compusă din comunele: 
Dolheşti, Giurgeşti, Liteni, -Ple- 

şeşti, Preuteşti, Siliştea, Şoldă- 

neşti şi  Valea-Glodului, cu re- 
şedinţa subprefecturei în Giur- 
geşti. De | 

Are o suprafață de: aproape . 

48369 hect., cuo. populaţie de 

14749 locuitori, e 

Budgetul comunelor din plasă 
„e la 'venituri de 41191 lei, şi la 

- „cheltueli, de 35471 lei. 
Statul posedă în pl. Șomuzul 

o moşie aducindu-i un venit a- 

nual de 21112,27 lei, avind pe 
dinsa şi 370 hect. pădure. - 

Şomuzul, zau, jud. Neamţu, 
întinzîndu-se din hotarul Transil- * 

vaniei, spre S..E. de cursul Bi- 
cazului şi pănă în stînga piriu- 

lui “Tarcăul. Se mai numeşte şi 

„Măgura-Şomuzului. 

Şomuzul-Mare, saii. Şomuzul- 
Vechii, .zirîi, jud. :: Suceava. 
Vine, din Bucovina, atinge . ho- 

tarul “Țărei la locul numit Podul: 

“Tolvei, servind de frontieră Ţă- 

rei pănă la piîriul Buneşti. Curge 

de la V. spre E., străbătind teri- 

toriul -com.: Brădăţelul, Rădă- 

şeni, Oprișani, Pleșești, pe lingă 

„Fălticeni, Șoldănești, Preuteşti, 
Dolheşti şi Dolhasca. În cursul - 

săii de'4 kil, udă parte .din 
“plăşile: Moldova-d.:s., Șomuzul 
şi Siretul-d.-s. | 

Are detributari pe dreapta: Şo- 

muzelul, Trifan, Topchile, Hara, 

Alunişul, Şipotul, Braniștea, Ro-



ȘOMUZUL-MARE 

şia, Brădăţelul, Siliştea, Fundoaia, 

Oprişeni, Buciumeni, Piriul-Țiga- 

nului, Lecuşești, Piriul-Prisăcei, 

Hirburile, Durăitoarea, Piriul-lui. * 

Gheorghe, Platoniţa, Podişorul 

şi Valea-Poenei ; iar din stinga: 

Zăhăreşti” și Măzănăești, în Bu- 
covina, Bunești (al Graniţei), Po- 

coleni, Vişinei, Petiuţa, Ciorsa- 

cul, Piriul-Prisăcii, Hirtopul, Vel- 

niţei, Marcului, Brana, Glodu- 

rile, Vlădești, Socilor, Hotarul, 

Butnăraşul, Harbuzul, Diudiul, 

Pelineştilor, Vămeni și Piriul-Bo- 

ciului. Se varsă în Siret din jo- 
sul satului Dolhasca prin 4 guri 

numite: Durăitoarea, Șomuzul- 

Mare, Păltinosul şi Giîrla-de la- 

Moara-lui-Pavel. 
In curgerea sa formează iazu- 

rile: Călugărului, Tîrgului, Cior- 

„saci, Fuşi, Basaraba, Arghira şi 

Dolheşti şi învirtește sistema: 
ticele mori : a-Doftorului şi Cior- 

saci şi alte 1o morişte şi cite-va 

piue. 

Conţine peşte: crap, ştiucă, 

caracudă, etc. 

Şomuzul-Mare (Băci), ziriiaș, 

în jud. Suceava, plăşile Moldova- 

“ds, şi Moldova-d..j. la naştere 

de pe moșia Sasca, de unde pri- 
meşte pe piriul Bahna, curge de 

la N. spre S. și după ce sau- 

nit. cu  Şomuzul-Mic formează 

Tazul-Morii, în suprafață de 40 

prăjini, învîrtește o morişcă, trece 

pe moșia Fintina-Mare, unde 
mai învirteşte o morișcă, Curge 

apoi aproape paralel cu rîul Mol- 

dova, primeşte în stinga piriul 

format din izvoarele din satul 

Fintîna-Mare şi Cotul-Băei. De 
la Temelie trece pe teritoriul 

com. Ciumuleşti, şi apoi se ra- 

mifică la dreapta printr'un canal 
numit Girla-Morii, pentru că pune 

în mişcare o morişcă, primește 

în stinga Piriul-Rece, iar în dreap- . 

ta Topliţa, taie șoseaua Fălticeni- 

Roman pe din jos de satul Bă-   

s 
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răşti şi după ce a învirtit incă 

3—q4 mori se varsă in Moldova. 

Lungimea sa e de 18 kil. 

Şomuzul-Mic, zirîii, în jud. Su- 

ceava, pl. Şomuzul, numit în ve- 

chime și Şomuzul-Impuţit (v. sa- 

tul Siliştea). Işi are obirşia în Bu- 
covina, aproape de frontieră. In- 

tră în ţară pe ia Nimirceni, udă 

com. : Pleşeşti (7 kil.), Giurgeşti 
(4 kil.), Valea-Glodului (2 kil.), 

Siliştea (21/2 kil.) şi Liteni (3 kil.), 
avind astfel lungimea totală de 

aproape 16 kil. Se varsă în Si- 

ret, în dreptul satului Rotunda. 

In cursul săii formează iazurile: 

„Nimirceni, Ghiţescu, Ciulei, Va- 

lea-Glodului și Ulmui, învirtind 

7 mori, 

"Are de afluenți din dreapta: 
Racova, Valea-Sinescu, Ciomir- 

nei, Coşvana, Gropani, Levejoa- 
rei, Prisăci, Lingurari, Pleșa, Podi, 

Ghidale, Tulburea, Humăria și 

Recea ; iar din stinga: Fisticul, 

Popa, Bazaci, Budăiul, Vultu- 

reşti, Piriul-Glodului, Teiului, 

Grajdului, Lutului, Osoiul, Vel- 

niţei, Siliştea, Runcul, Ciobă- 
niţa, Pietrosul și Vărăria. 

Conţine peşte: ştiucă, lin, ca- 

racudă, etc. 

Şondul, gîrlă, în partea de N. 

a jud. şi pl. - Tulcea, pe teri- 
toriul N. al com.: Malcoci, Beş- 

Tepe, Mahmudia și cel E. al 
com. Satul-Noii. Se desface din 

braţul Chilia, se îndreaptă spre 

E., paralel cu braţul Sulina, tot 
mereii prin stufuri 'şi după 25 

kil. se varsă în brațul Sulina, 

lingă mila No. 24. Primește a- 

pele lacurilor Pentiliciuc, Bahli- 

neşti, Fortuna și Honţul-Mic. 
Intre ea, Chilia şi Sulina, e în- 

chis ostrovul numit Pardina, 

Şondul, punct trigonometric, în 
partea N. a jud. și pl. Tulcea 

şi a com, urb. Mahmudia, pe   

" SOPÎRLITA 

„malul drept al girlei Şondul, 

aproape de vărsarea lacului For- 

tuna în ea. Are 2,5 m. 

Şondul, a/7 punct trigonometric, 

în jud. şi pl. Tulcea, pe.malul 

drept al braţului. Sulina, în faţa 

gurei girlei Șondul; are 2,7 m. 

înălțime; lingă el e o pescărie. 

Şopia, a//ă numire a comunei 

"Pleaşovul, pl. Călmățuiului, jud. 

Teleorman. (Vezi Pleaşovul). 

Șopîrleşti, căfuu, pendinte de 
com. 'Falpa-Ogrăzi, pl. Glava- 

ciocul, jud. Vlașca. Are o bise- 
rică, deservită de 1 preot și 1 

cintăreţ. 

Şopirliga, cătun, al com. Brădea- 

nul, jud. Buzăii. Are 60 locuitori. 

Şopirliga-Brebul, vzoșie, în jud. 
Buzăii, com, Gherăseni, căt. Şo- 

pîrliga, proprietate a Eforiei Spi- 

talelor Civile din Bucureşti, pen- 

dinte de mănăstirea Brebul. Se 

mai numeşte şi 'Brebeanca. 

- Are o suprafață de 920 hect., 

din care 30 hect. pădurea Tu- 

fele-Pirnogul şi restul loc arabil. 

Şopirliţa, com. rur., în "partea 

de S. a plăşei Olteţul-Oltul-d.-j., 

jud. Romanați, formată din sa- 
tul cu acelaşi nume, situat lingă 

Olteţul, pe stinga, la 15 kil. spre 

S-E. de Balş şi la 18 kil. de 

Caracal. 
Altitudinea terenului d'asupra 

nivelului Mărci este de 150 m. 

Are o populaţie de 817 lo- 

cuitori; o şcoală; 2 biserici, 

S-ta Treime (1859) şi Sf. Nico- 

lae (1832), deservite de 2 preoţi 

și 3 cîntăreţi; 4 cîrciumi, 

Locuitorii posedă: 803 vite 

mari, 596 vite mici şi 171 porci. 

În coprinsul comunei se află 
mai multe măguri, Brazda-lui- 

“Novac, ruine de cale romană



ȘOPOTUL 

'și, la V., ruinele unei. 

o tiri, | 

“mănăs- 

Şopotul, cos. rur.; reşedinţa sub- 
- prefecturei Dumbrava-d.-s., jud. 

Dolj, la 26 kil. de Craiova, 5 kil. 

de Oghianul, 5 kil. de Pietroasa 

şi 12 kil. de Gogoșul. 
Situată. pe dealurile .Buciumul 

la N. şi Boianul la S., care for- 

mează Valea-Mare saii Şopotul, 

prin care curge un piriii periodic, 

numit Şopotul. 
„Se mărgineşte-la E. cu com. 
Beloţul; la V., cu com, Gogoșul; 

despărțită prin movilele ingine- 

rilor; la N., cu com. Rasnicul 

şi la S., cu com. Pietroaia. 

Se compune din .2 cătune: 

Sopotul și Mănăstiricea. 
Ape: Valea. Rece, Şopotul şi 

Buciumul. 
"In comună se găsesc 2 silişti, 
numite Şopotul şi Mănăstiricea. 

Are o „Populaţie de 1357 lo- 

cuitori; 2 biserici, una în com. 

Şopotul, cu hramul Sf. Constan- 
„tin şi “Elena, făcută la 1889, de 

proprietarul Sava Şomănescu, cu 

ajutorul locuitorilor, cea-l'altă în 

căt. Mănăstiricea, cu hramul Sf. 

Nicolae, făcută în 1828 de lo- 
: cuitoră, deservite de 2 preoţi şi 

3 cîntăreţi; o şcoală mixtă. 
După legea din 1864, aii fost 

împămînteniţi 174 locuitori din 
Şopotul şi 38 din Mănăstiricea. 

O. cale de comunicaţie, în di- 
recţiunea de la V. la E., uneşte 

com. cu:Gogoşul.: -. -: . 

“Sopotu saz, jud. Dolj, pl. Dum: 

'brava-d.-s.,- com. Șopotul,  reşe- 

-dinţa primăriei. Are o populaţie 

de 1065 suflete; o şcoală mixtă, 

ce funcţionează din 1877; o bi- 

serică de zid, făcută în 1889 

de proprietarul Sava Şomănescu, 

împreună cu locuitorii și deser- 

vită de 1 preot şi 2 cîntăreţi. 

Şopotul, schit, situat. în coasta 
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văii cu acelaşi nume, jud. Olt. 
(Vezi orașul Slatina). . 

Şoriciul,: cătun, pendinte de com. 
Frăsinetul, pl. Glavaciocul, jud. 

Şoriceşti. 

Şoroca, saț, cu. 60 case, în jud, 

Mehedinţi, plaiui Cerna, com. rur. 
Marga. 

Şorogari, saz, jud.. Iași, pl. şi 

com. Copoul, situat pe inclina- 

ţiunea de E. a dealului cu acelaşi 

“nume. Are o populaţie de 158 

suflete. . 
Locuitorii posedă: „90 . vite 

mari cornute, G cai şi 18 rimători. 

Şotani, su% divizie a com. Dejoiul, 

o populaţiune. de 230 locuitori. 

pl. Dealul-Dimboviţa, situată la 

6. kil. spre N.-V. de Tirgoviştea, 

pe malul drept al Ialomiţei, 
parte pe loc șes, parte pe ma- 

lură şi văi. Dealurile dimprejur 

şi pe unde este așezată comuna 

se numesc:  Gilbina, Plaiul-Rezii, 

- Cărbunarul, Rovina şi Stibina; 

iar cîmpie, este Cimpia-Tirgului. 
Se învecineşte: la E. cu Doi- 

cești, la V., cu Mănești; la N,, 

cu Vilcana-Pandeli şi la S., cu 
Tirgoviştea, despărţindu-se de 

. Doiceşti prin Ialomiţa, de Mă. 
neşti prin păduri mari, dealuri 

şi văi, iar de Tirgoviștea şi Vil- 

cana-Pandeli printr'o şosea ve: 

cino-comunală, ce merge cam 

paralel cu Ialomiţa. 
Prin raionul comunei curge 

_Glodul și Valea-Popei. 
Se compune din. trei cătune: 

“Şotiînga, Goleasca și Teișul, cu 

o populație de 2200 locuitori. 

-Are două biserici și. o' şcoală 

mixtă, -   

:. Vlaşca, proprietatea Moştenilor- 

Şotircari, sa/, 

pl. Cerna-d.-j., jud. Vilcea. Are | : marnicul; 

Şotînga, com. rur.,jud. Dimboviţa,. 

Ialomiţa şi piraele : Vălceaua cu   

ȘOTRILE 

Ta raionul comunei sunt păduri 

în întindere cam de 85000 arii. 
Are 2 mine de cărbuni. de pă: 

„mint în exploatare, una a proprie: 
tarului D. Dobrogeanu și alta a 

„statului, exploatată într'un mod 
sistematic. Aci se face şi. var. 

în -jud. R.-Sărat,. 

plaiul Rimnicul, cătunul comunei 
Dealul-Lung. Are o suprafaţă de 

25 hect., cu o populaţie de 30 

"“locuitori.. 

Şotrile, com.: rur.,: jud. şi. plaiul 
„Prahova, situată pe valea Şotrile, 

în dreapta girlei Doftana, la 45 

kil. de capitala judeţului şi la 

- 12- kil. de.a plaiului. 

- Se mărginește la N. cu căt. 

Secaria, ce ţine de com, .Co- 

la S,, cu com. urb. 

Cimpina ; la E., cu com. Brebul, 

de care se desparte prin riul 
"Doftana, şi la V., cu com. Breaza- 

d.-s., de. care se desparte, prin 

riul Prahova. - 

„Se compune din 5 cătune: 

“Lunca-Mare, Fraţi, Osibitul, Se- 

ciurile și Plaiul-Cornului, dintre 

care: Lunca-Mare,, Fraţi şi Osi- 

bitul sunt pe proprietatea Prin- 

cipelui Dimitrie Barbu Ştirbei; 

Seciurile pe a d lui Stan Biebea, 

iar Plaiul: Cornului pe a d-lui Ni- 

colae Bibescu. 
Are o supralață de 4250 hect,, 

cu o populaţiune de 1568 lo- 

'cuitori; o şcoală; 2 biserici, una 

“în căt. Fraţi și cea-l'altă în căt. 
Lunca-Mare. Cea. din Fraţi s'a 

- fondat la 1886 de Prinţul ȘŞtir- 

beiii. şi locuitori, iar cea. din 
L.unca-Mare de Sărdarul Grigore 

Negru, la 1845. Ambele biserici 

sunt: deservite de 2 preoți. 
Locuitorii în număr de 170 

“s'a împroprietărit la 1864, pe 
„ moşia Șotrile a Prințului Știrbeiii, 

„+ din care li s'aii dat 591 hect. Ei 

“posedă : 40 cai, 43 tepe, 361 vaci, 

200 porci şi 3525 oi.



ŞOVARNA-DE-JOS 

In raionul comunei, pe riul 

Doftana, sunt 4 mori, 3 pive: 

şi o dirstă. 

In localitatea numită Seciu- 

- rile sunt cariere de piatră, 
Comerciul se exercită de ș 

cîrciumari. 
Veniturile cecmunei se ridică 

la sumă de lei 299oși cheltuc- 
lile, la 2900 lei, 

E brăzdată de virlurile: Bon- 

“cul, Frumosul şi Pietrişului.. Din 

Roncul izvoresc două văi: Va: 

lea-Boncului, ce curge spre S. 

şi desparte cătunele Osibitul de 
. Plaiul-Cornului şi Valea-Şerbu- 
. loaia, ce curge spre $., se în- 

tilnește cu cea d'intiiii și for- 
mează girla Cimpiniţa, ce trece 

pe “lingă com. Cimpina: și se 

"varsă în rîul Prahova. 
Prin partea de V. e udată de 

- Valea-Firilor, ce se varsă în 

„+ Doftana, 

Şovarna-de-Jos, com. rur. şi sat, 
jud. Mehedinţi, plaiul - Cloșani, 

la 37 kil. de oraşul Turnu-Se- 

„verin. Este aşezată la poalele 
dealului numit Plaiul şi brăzdată 

de mai multe dealuri ce se ra: 

"mifică din dealul Plaiului. 
Se mărginește : la E. cu com, 

"Vidimireşti și Peștenuţa ; lu V., 

- cu com. -Șovarna-d.-s.;. a N., cu 

comunele Rudina și Vidimireşti; 

“iar la. S,, cu com. 

căt: Noapteşa din Siseşti-d..]. 

. Satul formează com.. cu. ma- 

halalele Prundenilor, Ivăneştilor, 

Cotorbilor,' Moştiorilor, Cărunţi- 

lor,  Girbovaniior, Stroeștilor, 

“ Lerenilor şi Gădiăilor, cu o po- 
pulaţie' de 960 locuitori. 

Prin com. trece șoseaua co- 

munală Șovarna-d.-s. și Șovarna- 

„dej. -Peștenuţa. 

„_Are'o biserică, deservită de 

1 preot şi 1 cintăreţ; o școală. 
Locuitorii posedă: 40 pluguri, 

70 care cu boi, 5 căruţe cu cai; 

100 stupi; 1236 vite mari cor- 

-Șovarna-d.-] ; 

- cuitori; 

llovăţul și 
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nute, 21 cai, 310 oi şi 360 ri- 

mători. 

Budgetul com. e la venituri 

de 1236 let, iar la cheltueli, de 

798 lei. 
Dealuri mai principale sunt: 

Culmea-Plaiului- Viilor, care e a 

ramură a Culmei-Cracului-Petrei, 

Culmea-Tămaşului, care e o ra- 

mură a Culmei-Mohornatului, a- 

coperită cu pădure seculară, Cul- 

mea-Cheiei şi dealurile Poiana, 

Lazul-Mare, Lazul-Mic, ' Cismei, 

Străjei, Bejenici, Dealul-Malului, 

Dealul-de-Mijloc, Dealul-Călugă- 

- riţei și Dealul Cheei. Văi: Va- 

lea-Caselor, Valea-lepelor şi Va- 

lea-Peştenei, 
Este udată în lungul săi de 

Apa Şovernilor, şi de piriul Peş- 

tenei, care se varsă în lupca. 

Şovarna-de-Sus, com. rar. şi 
sal, în jud. Mehedinţi, plaiul 

Cloșani,. la. 40: kil. de orașul 

Turnul-Severin. Satul formează 

com. cu satele Runcul şi Studina 

şi e situat pe valea piriului Run- 

cul. - e 

Se mărginește la E. cu com. 
la V., cu com. Ilo- 

văţul ; la N., cu comunele Dilma 

și Rudina; iar la S$., cu com, 

“lovăţul. 
Are o populaţie de 1200 lo- 

o biserică, deservită de 

2 preoţi şi 2 cintărcţi;.o şcoală. 
Locuitorii posedă: 46 pluguri, 

79 care cu boi, 6 căruţe cu cat; 

60 stupi; 6oo vite mari cornute, 
-30 cai, 400 oi și 500 rimători. 

Budgetul com. e la venituri 
de 1552 lei, iar la cheltueli, de 

968 lei. 

Dealuri mai principale în com. 

sunt: Dealul-Studina, -pe care 

este așezat satul Studina, Dea- 

lul-Runcului şi Dealul-Șovernei ; 

iar văi: Valea-Runcului şi. Va- 

lea-Șovernei, pe unde curge pi: 

riul Runcul, care în Şovarna-d.-j. 

ia numele de Apa-Şovernei.   

ȘTEFĂNEASCA 

Ștefan, munte, în jud. Gorj, plaiul 

Novaci, spre N. de com. Novaci, 

situat între munţii: Cărbunele, 

Găurile, Coasta-Benghii . şi. Me- 

reuțul saii Mirul-Mic, pe dreapta 

rîului Gilortul. | 

Ştefan-cel-Mare,. căfuu, judeţul 

Vlașca, pendinte de com. Gla- 

vaciocul, “proprietatea statului, 

format cu ocasiunea aplicărei 

legii improprietărirei insurăţeilor. 

S'a dat aci pentru 400 locuitori, 

o biserică și 2.-şcoale, o supra- 

faţă de 2210 hect. (Vezi com. 

Glavaciocul). 

Ştefan-cel- -Mare, saz, jud. Vas- 

lui, pl. Ştemnicul, com. Bro- 

docul, înființat în 1878, cu noui 

împroprietăriți, situat în partea 

cea mai de N.-E. a com., pe şe- 

sul  Birladului, în stînga _riului, 

pe locul numit Dealul-Birladului. 

I. s'a dat numele de Ştefan-cel- 

Mare, pentru că se pretinde că 

aici ar fi fost una din luptele 

"ce a' avut marele Domn cu Tur- 

cii, în războiul de la Racova. 

Are o. suprafaţă de 120 hect., 

“cu o populaţie de 3o famiiii, 
saii 176 suflete, 

Vite: 8 cai, 103 vite mari, 

14 rimători şi 310 oi. 

Ştefanului. (Valea-), căzu al 

com. Boziorul, jud. Buzăii, cu 

160 locuitori şi 40 case. 

Ştefăneasca, sa/, făcind : parte 

din com. rur. Lămoteşti-Gălbe- 

naşi, pl. Negoeşti, jud. Ilfov, 

situat spre N. de. Gălbinași, în- 

tre riul Dimboviţa și Valea- 

Grecilor. o. 

Se întinde pe o suprafață de 

205 hect., cu o populaţie de 

121 locuitori. 

Numărul vitelor mari e de 

124 şi al celor mici, de 47. 

Comerciul se face de 1 cir- 

- ciumar, !



ȘTEFĂNELUL 529 ŞTEFĂNEŞTI 
  

„Are 1 moară cu apă şi 1 

maşină de treerat. 

Ştefănelul, saz, cu 525 suflete, 

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

- com, Gogoșiul, 

Ştefăneşti, plasă, jud. Botoșani. 
E situată în partea de E. aju- 

deţului. Se întinde pe văile 
Prutului şi Bașeului și pe văile şi 

dealurile dintre Jijia și Prut. 

Se mărginește: la N., cu jud. 

Dorohoiii ; la. $., cu pl. Jijia și 
jud. Iaşi; la E., cu. Prutul şi la 

V., cu pl. Jijia. 
Este formată din 10 comune: 

Băbiceni, Bobuleşti, Brăteni, Do- 

birceni, Durnești, Movila-Ruptă, 

Ostopceni, Ştefănești-Tirg, Şte- 
făneşti-Sat şi Ringhileşti. 

În tîrgul Ștefănești, la şcoala 
de băeţi, este o staţiune me- 
teorologică. | i 

Dealurile ce străbat plasa, se 

împart, prin valea și piriul Ba: 

şeul, în două şire: una în stinga 
Başeului, pănă în Prut, iar cea- 

Paltă în dreapta Başcului, pănă 
"în Jijia. Aceasta din urmă e des- 

- părțită încă în două culmi, prin 

valea și pîriul Corogea: una în 

stînga Corogei, care se termină 

la satul Ilişeni, și alta în dreapta, 
care, întretăiată de mai multe 

văi, se“ continuă în jud. Iaşi, 

sub numele de podișul Furilor 

și al Turiei. 
Cele mai însemnate dealuri: în 

stînga Başeului: Cinghineni, Gea- 
mănul, Hirtopul, Pădurei, Po- 

poia, Stinca, Sărata şi Viilor, 

“în “com. Movila-Ruptă; între 

- Başeul şi Corogea: Brătenilor, 
Ferarul și Incăul, în com. Bră- 
teni; Valea-Adincă, Birseneşti, 

Cismăneşti, Ciritei, Lupăria, Mur- 

“guţa-Părului şi Viei, în com. 
Dobirceni ; Bulhacul, Corogea, 

" Pelin şi Viei, în com. Durnești; 

Broştenilor, Bisericer, Cinepei, 
Murguţa şi Zgirieta, în com. 

66546. Marele Dicționar Geografie, Vol. V. 

„neşti, Bobuleşti, 

  

Băbiceni ; Dealul. Botcelor, Cui. 

bul- Vulturului şi movila Capta- 
lanul, în com. Bobulești; Co- | 

rogea, Hirtopul-lut-Anciază, Mă- 

lăiştea şi Viei, în com. Ostop- 
ceni; între Corogea şi [ijia: Cra-. 

_calia, Cristioaia, Ulucele şi Vul- 

turul, în com. Ringhileşti. 
"Văile mai însemnate sunt: 

Valea-Prutului, în tot lungul plă- 

şei, la E.; ' Valea-Başeului, care 

"0 străbate în, partea de N.E,, 

şi valea Corogea care o străbate 

"prin centru, în lungul plășei. 
Apele ce străbat “plasa în 

ordine de la E. la V. sunt: 

Prutul, la E, 

comunele Movila-Ruplă, Ştefă- 
Ostopceni şi 

Rînghilești și curgînd spre Du- 
năre ; Bașeul, ce curge prin valea: 

Başeul, prin comunele Brăteni, 

Ştefăneşti, Bobuleşti și, la Os- 

topceni, se varsă în Prut; Co. 

rogea izvorînd din com. Do- 

birceni şi formează mai multe ia- 

zuri în cursul săi, trece prin 
comunele Durneşti, Băbiceni şi 

| “Ringhileşti şi, mai în jos de sa- 

| tul Ilişeni, se varsă în Prut. 
"În toata plasă sunt 55 iazuri 

şi 12 bălți. 

Aproape intreaza suprafaţă 
a plăşei e ocupată de semâănă- 

turi, finețe şi imașuri; păduri 

sunt puţine. 

Are. o populaţie de: 5952: fa- 

miliv, sati 18735 suflete; 26 bi-! 

serică, “deservite de 23 preoți 

„şi 46 cîntăreţi; 13 şcoli mixte. 
Locuitorii posedă: 2743 cai, 

9265 boi şi vaci, 3408 porci, 

17000 oi, 200 capre; 2374 stupi 

“ de: albine. 

In plasa Ștefănești se află: 
6 mori cu aburi, 21 mori cu 

“apă, 1 moară de cai și 3 de 
vînt; 1 fabrică de tăbăcit piele, 

I fabrică de luminără și 1 de 

săpun ; apoi '2 cariere de piatră 
de var, una la Lehneşti şi cea- | - 
V'alta la satul Stinca. 

trecind pe lingă 

  

"Industriile manuale ca: croi- 
toria, ciubotăria, lemnăria, ro- 
tăria, fierăria, etc.; se practică 

- mai mult în tirgul Ştefâneșşti. 

Comerciul se face cu cereale, 

vite, vinuri și alte produse lo- 
cale. Pieţele de desfacere sunt 

tirgul Ştefăneşti şi Botoşani. 
 Comunicaţia cu Botoșani se 

face” pe ' calea judeţeană Boto- 

- şani- Ştefăneşti, prin comunele 

"- Durneşti și Băbiceni. Are calea 

vecinală Ştefănești-Iași, pe Prut, 
prin comunele Bobuleşti, Ostop- 
ceni şi Ringhileşti, pe 'o lun- 
gime de 24 kil. Mai sunt și 
şosele comunale, care leagă co- 

" munele cu șoselele “mari. 
Formează un ocol cu plasa 

Jijia, şi reşedinţa judecătoriei e 
în tîrgul Ştefăneşti. 

Ştefăneşti, jud. Botoșani. (Vezi 
_ Ştefăneşti - Tin re şi Ștefănești 

Sad. 

Ştefăneşti, con. 7ur., în partea 

de N.-E. a com. Pojogeni, jud. 
Gorj, pl. Amaradia, situată pe 

valea Gilortului şi pe vălceaua 

' Ungurelul, pe partea dreaptă a 

- iului Gilortul. 

“Se compune: din “ cătunele : 
Ştefăneşti, Ungurelul și Cojani. 

E situată d'alungul unei văl: 
cele. Are o suprafață de 1920 
hect., cu o: populaţie de 219. 

familii, saii 884 suflete; o școală, 

înființată la 1864; 4 biserici, 

deservite de „1 preot şi 2 cîn- 

tăreţi. 

„“ Venitul comunei este de e ies 
lei, 90: bani, iar cheltuelile, de 

998 lei, 73 bani. 
„Locuitorii posedă : 27 pluguri, 

77 care cu boi, 63 stupi,:' 647 

vite mari cornute, 246. capre, 

661 oi, 235 rimători şi 80 cai. 

Riul Gilortul udă Stefâneşti de 

a N.laS. | 
„ Comunicaţia in comună se 
face prin şoseaua comunală, care,



ȘTEFĂNEȘTI 

în apropriere de Cojeni, dă în 

şoseaua vecinală ce vine de la 

Petreşti-d.-s. 

Ştefăneşti, com. rur., în jud. Ia- 

“lomița, pl. Cimpului, situată spre 

_E..de com. Lehliul și aproape 

de jud. Ilfov. | 
După legea rurală din 1864, 

“sunt împroprietăriți 159 locui: 

tori și în 1878 saii mai împro- 

„prietărit 

se mai află 58 locuitori. 

Teritoriul comunei este brăz- 

dat de Valea- Ileanei și Valea- 
Banciului. | 

„Este formată din satele: Ște- 

făneşti şi Odaia, cu reședința 

primăriei și a judecătoriei co- 

munale în satul Ştefăneşti. 
Are o populaţie de 1478 lo. 

cuitori; o şcoală; 2 

2 preoți și 3 dascăli. 
Vite: 720 cai, 800 boi, 1400 

oi, 84 capre, 4 bivoli şi 850 

porci. | 

2 biserici, cu 

Ştefăneşti, jud. Ilfov. (Vezi. Șze- 

„ făneşti-Lipovăţul), 

| Ştefăneşti (Tîrgul - Dealului), 
com. 7ur., jud. Muşcel, pl. Ar- 

geșelul, la 54 kil. spre S. de 

Cimpulung. | 
E situată pe piraele Ştefăneşti 

şi Izvorani. Se mărginește la 

N. cu o mare pădure ; la S., cu 

rîul Argeșul; la E., cu comuna 
Golești, și la V., cu comuna Va- 

lea-Mare. 

Are o populaţie de 1628 lo- 

cuitori; 3 biserici, deservite de 

4 preoți şi 5 dascăli; o şcoală, 

înfiinţată la 1866. 

Şcoala are un răsboiii siste- 

matic oferit de Ministerul In- 

strucţiunei publice la anul 1886. 

Vite sunt: 39 cai, 275 oi, 

701 porci, 9 capre, 1907 vaci 

şi boi şi 3 catiri, 

Riul Argeșul udă partea de S. 

a comunei (distanţă de 4 kil.), 

13; neîmproprietăriţi 

" meşti şi Dobruşa,   

550 

iar prin mijlocul ei, dela N. la 

S., trec piraele: Izvorani şi Ște- 

făneşti, care se varsă în riul 

Argeșul. 
Parte din locuitori sunt moș- 

neni, iar parte s'aă împroprie- 

tărit pe moșiile statului: Ani- 

noasn, Herburia, Episcopiei-de- 

Argeş şi Cimpulungeanca. 

Calea ferată  Golești-Cimpu- 

lung trece prin staţia Florica, 
din această comună. Peste gir- 

lele Ştefăneşti şi Izvorani sunt 

mici podişti. Calea naţională Bu- 

cureşti-Pitești străbate partea de 
S. a comunel. Alte 3 şosele ve- 

_cinale merg prin centrul co- 

munei. 

În partea de N. a com. sunt 
păduri, iar la E. şi V., dealuri 
acoperite cu vii. Printre cătunele 

Ştefăneşti şi Izvorani este un deal 

mare și frumos, pe care se cul- 
tivă numai viţă. La $., pe ma: 

lul rîului Argeșul, sunt locurile de 
fineţe şi porumbişte ale locuito- 

rilor. 
Se zice că la anul 1712, Ca- 

rol XII, regele Suediei, în dru- 

mul săii spre Pitești, a trecut 

dincoace de acest oraș, sub vii, 

în coasta cîmpului, la Tirgul- 

Dealului, şi a poposit în minunata 

luncă a Goleştilor, in casele spă- 

tarului Radu Golescu. 

Ştefăneşti, com. rur., pl. Oltul- 
d.-s., jud. Vilcea, compusă din 

6 cătune: Dobruşa, Şcoala, Con- 

doești, Șerbăneşti, Șanțul şi Pet- 

culești, cu o populaţie de 1427 

locuitori, | | 
Este situată pe valea Ștefă- 

la 85 kil. de 

capitala judeţului și la 7 kil. de 

reşedinţa plășei. 

Se mărginește cu com.: Lun- 

peşti, Stănești, Fumureni, Voi- 

cești şi Zlătărei. 

Are 3 biserică, una în Dobruşa, 

alta în cătunul Școala, 

de lemn, 

ambele 
făcute de enoriași și   
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a treia, schitul Șerbăneşti; o 

scoală mixtă; o moară cu aburi. 

Locuitorii posedă: 27; boi, 

340 vaci, 41 cai, 41 capre, 

900 oi. 

Locuitorii, în număr de 271, 

S'aii împroprietărit după legea 

rurală din 1864, pe 1020 hect. 
din moşia Eforiei Spitalelor Ci- 

„vile din Bucureşti. 
Veniturile comunei se urcă la 

1903 lei şi cheltuelile, la 1715 lei. 

Locurile .din jurul comunei 

sunt mai toate proprietăţile Efo- 

riei, e | 
Prin comună trece calea fe- 

„rată şi şoseaua naţională. În ra- 

ionul comunei sunt drumuri co- 

munale ce-i înlesnesc comunica- 

ţia cu com. Stănești, Lungeșşti 

şi Zlătărei, 
Dealuri sunt: Şerbănești, Con- 

:doești, Părăsiştea şi Dobruşa; 
ăi: Dobruşa şi Șerbănești. Un 

şanţ, de la schitul Şerbănești 

pănă la cătunul Șanțul, s'a făcut 
pentru curățirea schitului. 

Ştefăneşti, sa/, cu .138 locuitori, 
jud. Argeş, pl. Gălăşeşti, făcînd 

parte din com. rur. Cerşanele. 
Are o biserică cu hramul Toţi 

Sfinţii, deservită de 1 preot şi 

I cîntăreţ. 

Ştefăneşti, sat, cu 210 suflete, 
jud. Argeş, pl. Gălăşeşti, făcînd 

parte din com. rur, Stănislăveşti, 

„Are o biserică, cu hramul Sf. 

Voevozi, cu 1 preot, 1 cîntăreț 

"şi 1 paracliser. 

Ştefăneşti, sa/, in jud. Botoşani, 

com. Ștefăneşti-sat, în apropiere 

şi în partea de -V. a tirgului 

Ștetăneşti. 

Are o populaţie de 216 fa- 

milii, saii 864 suflete ; o biserică, 

cu hramul Cuvioasa Paraschiva, 

deservită de 1 preot și 2 cin- 

tăreţi, făcută, se zice, de Ștelan- 

cel-Mare.



ŞTEFÂNEȘTI 

Vite: 529 boişi vaci, SS cai, 
924 oi, 204 porci, 7 bivoli. 

In partea de N.-V. a satului 

şi tirgului Ştefăneşti, începînd 

de lingă tîrg şi pănă în dealul 

Stînca, sc află o iezetură mare 

pe piriul Başeul, despre care se 

zice că era tăcută de Ştefan- 
cel-Mare. Se zice că toată valea 

Başeului, spre V. de Ștefâneşti 

forma pe atunci un iaz mare, 

In mijlocul şesului Başeul se află 

o movilă, pe care se spune că 

era un loişor al lui Ştefan, unde 
poposia acesta cînd venea cu 

barca de peiaz şi de la vină- 

toare, cu suita sa. 

Ştefăneşti, căzu, jud. Gorj, pl. 

Amaradia, com. Ştefănesti, si- 

tuat pe vălceaua Ungurelul, co- 

prins între dealul Culmea la 

V. şi Ursoaia la E. 

Are o suprafaţă cam de 550 
hect., cu o populaţie de 92 fa- 

milii, saii 406 suflete; 1 biserică, 

deservită de preotul de la că- 

tunul de reședință, Ungurelul. 
Locuitorii posed i : 13 pluguri, 

37 care cu boi; 35 stupi; 325 

vite mari cornute, 249 oi, I5I 

capre, 86 rimători şi 12 cai. 

Deosebit de riul Gilortul, căt. 

mai e udat şi de piriîul Ungurelu], 

care curge de la N. la S$,, prin 

mijlocul săii. 

Ştefâneşti, saț, în jud. Ialomiţa, 

pl. Cîmpului, pendinte de co- 

muna cu același nume, situat 

în S. plăşei, în apropiere de 
limita dintre județul Ialomiţa 

şi jud. Ilfov și pe amîndonă 

malurile văii Bulumezii. 

Se numeşte şi Satul-Noi, .iar 

“mai înainte se numea Buluviţa, 

Aici este reşedinţa primăriei 

şi a judecătoriei comunale. 

Are o populaţie de 226 fa- 

milii; o şcoală; două biserici, 

deservite cu 2 preoţi şi 3 dascăli. 

Locuitorii posedă: 450 cai,   

53 

500 boi, Soo oi, 80 capre, 4 

bivoli şi 600 porci. 

Ştefăneşti, saz, făcind parte din 

com. rur. cu acelaşi nume, jud, 

Muşcel. E străbătut de la N. 

spre S. de girla Ştefăneşti, care 

se varsă în riul Argeșul. Are 'o 
populaţie de 1196 locuitori, 2 

biserici şi 2 școli. 

Este aşezat pe Valea-Ştefă- 

- neştilor. O şosea comunală, care 
pleacă din calea naţională Bucu- 

reşti-Piteşti, îl străbate în tot 
lungul lui. 

Se desparte de căt. Izvorani 

printr'un deal mare, pe care 

sunt plantate numai vii şi di- 

feriţi arbori fructiferi, 

Ştefăneşti, sa/, făcind parte din 

com. rur. Păroşi, pl. Oltul-d.-s,, 

jud. Oit. Are o populaţiune de 

365 locuitori şi o biserică vechie. 

Ştefăneşti, căzun, pendinte, de 

com. Antoneşti, pl. Tirgului, 

jud. Teleorman, situat în apro- 

piere de com. Bivoliţa și la 6 

kil. de căt. de reşedinţă Anto- 

neşti, pe valea “Tinoasa. Are 

o populaţiune de 95 suflete. 

Ştefăneşti, saz, făcînd parte din 
com. rur. Ștefănești, pl. Oltul- 

d.-j., jud. Vilcea. Are o popu: 
laţiune de 403 locuitori. E si- 

“tuat la 1 kil. 200 m. de căt. 

Școala (şcoală). 

Ştefâneşti-de-Jos, saz, făcînd 
parte din com. rur. Ștefăneşti- 

Lipovăţul, pl. Dîmboviţa, jud. 
[fov, situat la N. de Bucureşti, 

pe malul drept al văiei Pasărea. 

Aci este reședința primăriei. 

Se întinde pe o suprafaţă de 

1021 hect., cu o populaţie de 
543 locuitori. 

Are o biserică, cu hramul Sf. 

Nicolae, deservită de 1 preot și 

1 cîntăreţ; o şcoală,   

ȘTEFĂNEȘTI-LIPOVĂŢUL 

Comerciul se face de un cir- 
ciumar. - . 

Numărul vitelor ară ode 
328 şi al celor mici, de 186. 

Ştefăneşti-de-Sus, făcind parte 
din com. rur. Ştefăneşti-Lipo- 
văţul, pl. Dimboviţa, jud. Ilfov, 
situat la N. de Ştefănești-d..j., 
pe malul sting al văiei Pasărea. 

Se intinde pe o suprafaţă de 

781 hect,, cu o Populaţie ae 

327 locuitori. 
Are o biserica, cu hramul 

S-ţi V.oevoză, cu 1 preotşi 1 

cîntăreţ; un heleşteii, o 

Comerciul se face de 3 cîr- 

ciumari. | 

Numărul vitelor mari e de 

218 și al celor mici, de 224. 

Ştefăneşti-Lipovăţul, com. rur., 

jud. Ilfov, pl. Dimboviţa, situată 

la N. de București, lingă valea 

Pasărea, la 15 kil. de București. 

Stă în legătură cu Colintina și 
Dascălul-Creaţa prin şosele ve- 

cinale. 

„__ Secompune din satele: Boldul, 

Creţuleşti - Lipovăţul, Ştefăneşti- 

d..s., Ştefăneşti-d.-j., Ştefăneşti- 

Pasărea, cu o populaţie de 1714 

locuitori, mare parte țigani de 

vatră. 

Are o suprafaţă de 3076 hect.; 
3 biserici, la Creţuleşti-Lipovăţul, 
Ştefăneşti-d.-s. şi Ştefăneşti-d.-j.; 

o şcoală mixtă şi 2 heleștaie, 
Locuitorii posedă: 124 plu- 

guri: 91 cu boi, 33 cu cai; 

172 care şi căruţe:. 111 cu boi, 
61 cu cai; 270 cai și iepe, 281 

boi, 135 vaci și viței, S tauri, 

85 bivoli şi bivoliţe, 22 capre, 

142 porci şi 826 oi. 
Budgetul com. e la venituri 

de 6812 lei, iar la cheleueii de 

6895 lei. | 

Improprietăriţi sunt 157 locu- 

itori şi neimproprietăriţi, 265. 

Comerciul se face de 8 cîr- 

ciumari,



ȘTEFĂNEȘTI-PASĂREA 

Ştefăneşti-Pasărea, sa/, făcînd 
parte din com. rur. Ştefăneşti. 

Lipovăţul, pl. Dimboviţa, jud. 

Ilfov. 
Se întinde pe o suprafață de 

178 hect. cu o populație de 

145 locuitori. 
Comerciul se face de 1 cir- 

ciumar, 

Numărul vitelor mari e de 

110 şi al celor mici, de 223. 

Ştefăneşti-Sat, com. rur., jud. 

Botoşani, situată în partea de 

E. a plăşei Ştefăneşti. Se intinde 

pe șesul Bașeului şi a! Prutului, 

dealul Stinca şi dealurile ce măr- 

ginesc Başeul în dreapta 

E formată din satele: Bădinţi, 

Stinca şi Ştefăneşti-Sat. 
E udată în partea de E. de 

Prut şi străbătută de pir. Başcul. 

Are o suprafaţă de 6435 hect,, 

cu o populaţie de 1958 suflete; 

3 biserici, deservite de 3 preoți 

“şi 6 cîntăreți; 1 şcoală mixtă, 
Vite sunt: 1115 boi și vaci, 

217 cai, 2148 oi şi 453 porci. 

Budgetul comunei e de 4110 

iei Ja venituri și de 3994 lei la 

cheltueli. 

Comunicaţia se face pe calea 
judeţeană Botoşani-Ștefăneşti și 

calea Ștefănești-laşi, care stră- 

bat comuna. 

Ştefăneşti-Tirg, com. rur., jud. 
Botoşani, aşezată în partea de 

E, a plăşei Ştefăneşti, pe ţăr- 

mul drept al Bașeului şi pe loc 

şes. Se mărginește în toate păr. 

ţile cu teritoriul comunei Ștefă- 

neşti-Sat: la E., pe o mică parte 

cu Prutul; la S.-E,, cu satul Bă- 

dinți ; şi la N.-V., cu satul Şte- 

fănești. | 
E situată la 46 kil, de oraşul 

Botoşani spre E., şi la 75 m. 

deasupra nivelului Mărei-Negre. 

Udată la E. de Prut, iar pelingă 
tirg trece piriul Bașcul. 

Intinderea moşiei tirgului pe   

care se află tirgul, imaşul și 

viile, c de vre-o 286 hect. 

Are o populaţie de 857 fa- 

milii, saii 3092 suflete; 1 bise- 

rică, deservită de 1 preot și 4 

cîntăreți; 1 farmacie, 1 spital ju- 

deţean, 1 biroi telegrafo-poştal ; 

I fabrică de tăbăcit piele, 1 moară 
cu cai pentru grisă şi făină de 

gri, 1 fabrică de rachiii de tes- 

covină, cîte-va făbrici de lumi- 

nări, de săpun; t școală mixtă, 
unde mai este instalati și 1 

staţiune udomctrică, condusă de 

învăţătorul-director al școalei. 

Vite sunt: 503 doi şi vaci, 

353 cai, 240 capre, 836 oi și 

285 porci. 

Viile, în întindere de 43 hect., 

sunt aşezate pe dealul ce se ri: 

dică lingă tirg, în partea de S$. 

Are trecătoare în Rusia, cu 

vamă sucursală, 
Este legat cu orașul Botoşani 

prin o şosea petruită și fire te- 

legrafice; o altă şosea îl pune 

în legătură cu orașul Iași prin 

tîrguşorul Bivolari.” . 

In Ştefăneşti e reședința sub- 

prefecturei  plăşilor Jijia -Ştefă- 
ncşti, apoi reședința judecăto- 

riei ocolului. 
Budgetul comunei e la veni- 

tură de 23820 lei, 52 bani și la 

cheltueli, de, 21110 Iei, 20 bani. 

In privinţa vechimei tirgului, 

- cronicele spun: 
In anul 7017 (1500), luna lui 

Iulie, Polonii aă ars şi prădat 

Ștefănești, din pricină că Bog- 

dan, Domnul Moldovei și fiul lui 

Ştefan-cel-Mare, a intrat cu ar- 

mată în Polonia, spre a 'și răz- 

buna contra regelui Sigismund, 

care refuzase a'i da în căsătorie 

pe sorasa Elisaveta («Letop.», 

tom. Î, pag. 181). 
La anul 7021 (1513), Tăta- 

ri( cu Bet-Gherei, fiul Hanului 

Menlli, ai prădat şi ars Ştefă- 

neşti (<Letop.>,tom. I, pag. 184). 

După moartea lui Simion Mo-   
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vilă, fu război la Ștefănești între 

Constantin, fiul lui Simion Mo- 

vilă, ajutat de Poloni, cu Viş- 

noveţki, și între Mihailaș, fiul lut 

„Irimia Movilă, ajutat de Turci. 

La anul 16855, eşind Turculeţ 

cel mare la Ştefâneşti, a bătut 

un pile de Turci, ca la 40, care 

se întorceaii pe şleah de la Ca- 

meniţa («Letop.», tom. II, pag. 

239). 
La anul 1713, Turcii, întor- 

cindu-se din războiul cu Polonii, 

aii făcut pod peste Prut la Ște- 

făneşti, pentru a trece oștile ce 

veneaii de la Hotin. 
La 1855, Ştefăneşti ai fost 

ocupați de Austriaci, care aii 

făcut cazărmi și grajduri de cai. 

In finc, Ştefăneşti ai fost o- 

cupaţi în alte multe rinduri de 

armate streine, căci ci erai tre- 

cătoare și loc de propas pentru 

oştinile care mergeaii la Hotin 

ori în Polonia. 

Ştefăneşti, dea/, în raionul co- 
munei cu același nume, plasa 

Riul-Doamnei, jud. Mușcel, pe 

care se cultivă 202 hect. vie. 

Valea Ştefăneştilor produce 

multe fructe bune şi gustoase, 

mai ales persici şi struguri de 

diferite soiuri. 

Ştefăneşti, gir/ă, ce izvorește 

din mai multe izvoare și, după 

ce udă com. Ştefânești, pl. Riul- 

Doamnei, jud. Muşcel, d'alungul 

săii, de la N. la S$., se varsă 

în rîul Argeșul, la locul numit 

Zăvoiul. 

Ştefănoaia, fost sat. S'a desființat 

împreună cu Risnarul, Cioricești 

şi Chira, pentru a se forma 

com. Ghirdoveni, pl. Filipești, 

jud. Prahova. 

Şteful, cătun al comunei Cotul. 

Ciorii, jud. Buzăii, cu 40 locui- 

tori şi 8 case,



ȘTEJICUL 

Ştejicul, munte, în jud. R.Sărat, 

plaiul Rimnicul, com. Jitia. Are 

2 virfuri: Ştejicul-Mare şi Şte- 
jicul-Mic. E acoperit cu păduri 

şi pășuni. Vara se fac stîne de 
oi. De aci izvorește piriul .Şte- 

jicul, afluent at riului Rimnicelul. 

Ştioborăni, com. zur., jud. Vas- 

luii, pl. Crasna, în partea de 

V. a județului, la 20 kil. de 
oraşul Vasluiă, şi la 27 kil. de 

Codăesti, reşedinţa plăşei, si- 
' tuată pe o continuitate de dealuri 

şi văi, avînd teritoriul accidentat. 

E formată din satele: Ştio- 

borăni, Valea-Siliştei şi Bălțați. 
Are o suprafață de 2348 hect., 

cu o populaţie de 366 familii, sai 
1630 suflete; 3 biserici deser- 

vite de 2 preoți și 6 eclesiarchi; 

o şcoală; o moară cu vapori, 

mai multe de vint și 4 circiumi. 

Budgetul comunei e de 2327 

lei la venituri, şi de 2241 lei, 

67 bani, la cheltueli. 
Locuitorii posedă: 9o pluguri 

şi 99 care boi; 110 stupi; 530 

vite mari cornute, 1530 oi, 76 

cai şi 150 rîmători. 

Ştioborăni, saz, în centrul com. 
Ştioborăni, pl. Crasna, judeţul 

Vasluiii, E situat pe coasta dea- 

lului Ştioborăni, pe o suprafaţă 
de 529 hect., cu o populaţie de 

116 familii, saii 380 suflete, 
Este reşedinţa comunei. Are 

o şcoală, inființată la. 1881; o 

biserică, făcută la 1752 de un 
călugăr numit Isaia, deservită 

de 1 preot şi 2 eclisiarci; 2 

- cîrciumi. 
Locuitorii posedă : 30 pluguri 

şi 45 care cu boi; 6o stupi; 

164 vite mari cornute, 29 cai, 

300 oi şi So rimatori. 

Ştioborăni, pirîi, izvoreşte de 
sub. Dealul-Popeștilor, com. Mi- 

cleşti, intră pe teritoriul com. 

Știoborăni, din pl. Crasna, jud:   

5aa 

Vasluiii, curge printre dealurile: 
Anghelina şi  Lieşti, apoi iese 

din comună și se varsă în riul 
„Birladul, aproape de Docolina, 

după ce primeşte piraele: L.ie- 

şti și Miţa, pe Şesul-Moşinoailor. 

Ştorobăneasa, com. rur., în jud. 

Teleorman, pl. Marginei, situată 

pe partea stingă a rîului Te- 
lcorman, la 15 kil. de Alexan- 
dria, 28 kil. de Zimnicea și 

52 kil. de T.-Măgurele. 

Se învecineşte la N. cu com. 
Atirnaţi; la S., cu com. Beiul; 
la V.,-cu com. Brinceni şi Ți- 

găneşti, dincolo de rîul Vedea, 

iar la E, cu hotarul moșiei Cio-: 

china, din jud. Vlașca şi cu va- 

lea Atirnaţi. 
Are o întindere de 2825 hect,, 

cu o populaţie de 1016 suflete; 

o şcoală şi o biserică, cu trei 

preoţi şi doi cîintăreţi. 
Locuitori împroprietăriți sunt 

ISI, pe 734 hect. 
Vite: 402 cai, 14 măgari, 

605 vite mari cornute, 1793 vite 

mici cornute şi 103 porci. 

Budgetul comunei e.de lei 

3956 la venituri, şi de lei 34%9, 

“bani 94, la cheltueli. 

Cale de comunicaţie are o şo- 
sea vecinală spre com. Beiul, cu 

un pod peste eleșteul din co: 

mună, şosea care dă în drumul 
județean Alexandria-Zimnicea. 

Dintre măguri, Măgura-Răco- 

teştilor este singură mai impor- 

tantă; cele-Palte sunt numai 

nişte mici moviliţe. 

Ştirbăţul, saz, jud. Suceava, pe 
moşia şi în com. Siliştea, așe- 

zat pe șesul Sucevei și lingă 

Suceviţa. 
Are o populaţie de 434 lo: 

cuitori; o şcoală mixtă, înfiin- 

ţată în 1890; o biserică, cu nra- 

mul Sf. Nicolae, pe catapeteas- 

ma .căreia se citeşte: 

Acest sfint locaş sta făcut cu .t6Lă 

ŞTIRBEȘTI 

dumi-sale  d-lul Alexandru 

Ciurea la anul 1867, 

. cheltuiala 

Satul formează o parohie cu 
Siliştea. , 

Improprietăriți în 1864 sunt 

24 fruntaşi, 23 pălmași şi: 10 

codași, stăpinind 162 fălci și 

32 pri. 
Drumuri ' principale sunt: la 

Siliştea (4400 m.) şi la Liteni 

(3 kil.). Se numea în vechime 

şi Ilişeni şi Leţcani. 

Ştirbeii, numire vechie. a oraşu- 
Zu Călărași, ju. Ialomiţa. 

Ştirbeiu, com. rar în N. pl. 

Olteţul-Oltul-d..s., jud. Roma- 
naţi, la 16 kil. spre N. de Balş 
şi la 47 kil. de Caracal. Se 

compune din satele: Știrbeiii 

(1348 loctitori), Curtişoara (300 
locuitori), Dobreţul (300 . locui- 

tori), Bărbeşti, (300 locuitori) şi 

Bu„boca (Olteţani, 300 locuitori). 
Satul Ştirbeiii (Ciuturoaia) este   situat pe ţărmul drept al Olte- 

ţului; Boboca şi Bărbeşti, din- 
colo de Olteț, pe ţărmul sting; 

Dobreţul şi Curtişoara, spre V. 

de Ştirbeiii. 
Are o populaţie de 2848 locui- 

tori; 3 biserici, Cuv. Paraschi- 

va (1560, clădită de Buzești) în 

Ştirbeiii, S ţii Voivozi (1850) în 

Bărbeşti şi S-ţii Voevozi (1851, 

clădită de prinţul B. Ştirbeiă 

în Curtişoara, cu 4 preoţi şi 6 

cîntăreți; o şcoală şi 16 cîrciumi, 
Vite:; 1124 vite mari cornute, 

3840 vite mici şi 700 porci. 

Satul s'a numit Ştirbeiii, du- 

pă numele princip. Barbu D. 

Știrbeiii, care a avut proprie: 
tate aci, unde a fost. cea mai 

vechie locuință a Buzeştilor, şi 

unde se stinse ultimul reprezen- 

tant din această familie. 

Ştirbeşti, cos. rur., jud. Vilcea, 
pl. Olteţul-d.-j., compusă din 2   cătune: Știrbeşti şi Herăşti, Este
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situată pe valea Peştenei, dea- 

lul Chituci şi dealul Nucul, la 

_70 kil. de reşedinţa județului şi 

la 40 kil. de a plăşei. 

Se mărginește la N. cu com, 

Ghioroiul; la E., cu com. Be- 

neşti; la S., cu com. Bălcești 

şi la V., cu com. Frăţila. 

Are o populaţie de 1006 lo- 

cuitori; 3 biserici: 2 în Stirbeşti 

şi 1 în Herăşti, o școală da- 

tind de peste 50 de ani; 2 mori. 

Locuitorii sunt moșneni. Er 

posedă: 20 cai şiiepe, 120 boi, 

300 vaci, 2 bivoli, 250 capre, 

Soo oi şi 350 porci. 

Venitvrile şi cheltueclile com. 

se urcă la 1000 lei. 

Stă în legătură cu com. Ghio- 

roiul, Frăţila, Bălcești, prin şo- 

sele comunale. 

E brăzdată de deâlurile: Ol- 

teţul, Chitucul, Nucul, Tiguzul şi 

Prădătorul şi udată de văile: 

Peşteana, 'Tinoasa, Măluroasa, 

Jivul, Covaciul, Raciul, Giurica, 

Gherghina și Ascunsa. 

Ştirbeşti, saz, făcînd parte din 
com. rur. cu acelaşi nume, pl. 

Olteţul-d.-j., jud. Vilcea. Aci e 

reședința comunet. Are o popu- 
laţiune de 1554 locuitori; 2 bise- 

rici, una cu hramul Intrarea în 

Biserică, zidire foarte vechie și 

reparatăla 1856, cea.V'altă,cu hra- 
mul Cuvioasa Paraschiva, zidită 

"din temelie de Popa Marin cu 

feciorii lui şi zugrăvită la 1837. 

Ştirbeşti, căzuu, făcînd parte din 
com, Dideşti, pl. Tirgului, jude- 

țul Teleorman, situat pe partea 

dreaptă a rîului Vedea, la vre-o 
4 kil. de căt. de reședință, la 

punctul numit Uidumacul și nu- 
mai la 1l/a kil. de com. vecină, 

Cucueţi. 

Are o populaţie de 200 su- 

flete. 

Ştiubeieni, co. rur., în partea   

e 
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de N.-E, a pl. Başeul, jud. Do- 

rohoiii, formată din satele : Chiş- 

căreni, Petricani, Știubeieni și 

Odaia-Bosia, cu reședința pri- 

măriei în Știubeieni. 
Are o pop. de ș31 familii, 

saii 1959 suflete; 2 biserici, de- 

servite de 2 preoți, 4 cîntăreţi 

şi 2 pălămari; o şcoală; 5 ia- 
zuri şi 3 pog. vie. 

Budgetul com. e la venituri 

de $285 lei şi la cheltucli, de 

7002 lei, 

Vite mari cornute 1205, oi 

3672, cai 148 şi porci 670. 

Ştiubeieni, sat, jud. Dorohoiii, 

pl. Başeul, com. Ştiubeieni, pe 

moşia cu acelaşi nume. 

S'a numit în vechime Bălă 

neşti şi apoi Chișcăreni. 

Proprietatea moşiei, fostă a 

mănăstirei Putna, din Bucovina, 

pănă la 1785, ea familiei Gri- 

gorie Cogălniceanu. 

Are o pop. de 1010 locui- 

tori; o biserică, deservită de 1 

preot, 2 cintăreți și 1 pălămar, 

mică, zidită de locuitori; o şcoală 

mixtă, . 

Piriul ce trece pe moșie este 

Başeul, iar Podriga şi Ibăneasa 
trec pe margine. 

Piatră calcarică se găseşte 

destulă. Cultura vitelor e foarte 
bine îngrijită. 

Din vechime, apicultura era 

aci foarte răspindită, de unde 

numele satului, 

Drumurile principale : acel de 

la Săveni la Dorohoii; acel de 

la Rădăuţi-Drăgăşeni la Boto. 

şani, pe la Plopeni-Jianu; acel 

de la Darabani la Săveni și acel 

„de la Săveni la Botoşani. 

Moşia se mărginește cu: Dră- 

guşeni, Mileanca, Podriga, Să- 

veni, Vlăsineşti, Plopeni-Jianu, 

"Odaia. Bosiei, Balinţi şi Tătă- 
răşeni. 

Ştiucani, sa, in judeţul Mehe-   
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dinţi, pl. Văilor, com rur. Mi- 

culeşti. 

Ştiucani, sa/, în jud. Mehedinţi, 
pl. Motrul-d -s., com. rur. Girbo- 

văţul, 

Ştreanga, sa/, pe moşia cu ace- 

laşi nume, jud. Dorohoiii, pl. 

Herţa, com Mamorniţa. | 
Are 132 loc. împroprietăriți. 
Piriul Molniţa trece pe moşie. 

- Drumuri principale: calea ju- 

deţeană Herţa-Mamorniţa şi dru- 
mul ce merge la Ilreaţca. 

Moşia se hotăreşte cu: Hreaţca, 

Calea-Hotinulut şi Bănceşti, 

Ştubeile, saz, în jud. Dimboviţa, 

pl. Ialomiţa-Dimboviţa, căt. com. 

Valea-Lungă. 

Ştubeile, cătuu, spre S.-V. com. 

Strejeşti -d.-s., jud. Romanați, 

spre E. de dealul Strejeşti. 

Ştubeilor (Dealul-), dza/, în jud. 

Tulcea, pl. Măcin, pe teritoriul 

com. rur. Cerna. Se desface din 

dealul Coşlugea, se întinde spre 

E., într'o direcţie generală de 

la V. spre E., brăzdind partea 

de E. a pl. şi a com. Se pre- 

lungeşte spre S. cu Dealul-lui- 

Negoiii, Este tăiat de drumul 

comunal Greci-Țiganca. Are 407 

m. înălțime, și e unul din cele 

mai înalte virfuri din jud. şi din 

„Dobrogea, Este acoperit numai 

cu păduri. 

Ştubeiul, com. zur., în jud. R.- 
Sărat, pl. Grădiştea, pe malul 

drept al riului Riîmnicul-Sărat, 

"aşezată în “partea de mijloc a 

jud., la 9 kil. spre E. de oraşul 

Rimnicul-Sărat şi în partea de 

N. a pl., la 27 kil. spre N. de 

Grădiştea-d.-s., reşedinţa plăşei. 

Se invecineşte cu com.: Obi- 
diți şi Măcrina (5 kil.), Pucşti şi 

Bălțați (8 kil.), Salcioara (9 kil.).



ȘTUBELUL 

Se mărginește la N. cu.. Vo- 

tinul; la E. cu Pueşti şi Măcrina ; 

la .S., cu. Sălcioara şi. la V,, cu 

Obidiţi. 

Riul, Rimnicul o udă prin mij- 
loc și gîrla Iazul-Morilor, la S. 

E formată 'din căt. :.Ştubeiul, 

reşedinţa la $,, Fotenul la No 
„. Colibașul la. N.-V, 

| _Areo suprafaţă de 3900 hect,, 

cu: o populaţie de 717 suflete; 
3 biserici, vna în căt.. Fotenul, 

cu hramul Sf. Ioan, zidită în 

1890 de loan G. Ciurea, a doua 

în căt. Ştubeiul, cu. hramul Naş- 

terea. Maicii Domnului, . zidită 

în, 1838 de, Alecu C. Nicolescu 
şi a treia în căt. Colibaşi,. cu 

hramul Sf. Voevozi, zidită în 
„.1888 de preotul Roşescu cu lo- 
cuitorii, deservite de 3 preoți, 

1 dascăl şi 2 paracliseri; 2 şcoli. 
Locuitorii posedă : 89 pluguri, 

__.o moară cu aburi, o maşină de 

- semănat, :2 de secerat, 4 de tre- 
erat ;. 272 bo!,. 310 vaci, 160 

cai, .110 iepe, 2172 oi, 39 ca: 

pre, 118 rimători şi 2 măgari, 

„Budgetul com. e la venituri 
de 4862 lei, 24 bani, și la chel- 

„_tueli, de: 4732 lei, 74 bani. 
Căi de comunicaţie: calea ju-: 

deţeană Rimnicul-Măicăneşti ; la 

„„. Pueşti;, Sălcioara - Balta - Albă; 

„ Voetinul-Bogza-Sihlele. . 

Subelul sat, pendinte de com. 

E „Căciulatul, pl. Dumbrava- 

as, jud. Dolj, situat la 6 kil. 
- spre V. de Căciulatul, reședința 

comunti. 
„Are o populaţie, de 97 familii, 

'saii: 437 suflete; o biserică, fon- 

_ dată” de locuitori, cu - hramul 

„ S<ţii. Impărați, deservită de un 
preot “şi un cîntăreţ; o școală 

mixtă, 
Comunicaţia în cătun se face 

- prin. şosele vecinale . şi comu-y 

„male, cari îl: pun în legătură. 
„cu Ivăcheşti la E. și cu Gebleşti | 

la V, 

Ştubeiul, saș, 
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făcind parte din 

com. rur. Olteni, pl. Teleajenul, 
jud. Prahova. 

“Are o biserică cu următoarea 

inscripţie: | 

«Intărește Doamne sfinta şi Dum: 

"mezeeasca! biserică aceasta pe care o al 

cîştigat cu scump singele Cristosului tăii, 

ce acum din temelie s'a “ridicat şi s'a 

zugrăvit prin osîrdia şi cheltuiala D-lor 

Negoiţă Pântoiul şi a locuitorilor de aci 

şi altor particulari. de afară, şi să prăz- 

- nuească Sf, .Nicolae și Cuvioasa Paras- 

„„ Chiva; la anul de la „Christos 1870». 

Această biserică s'a construit 

. în “locul celer vechi. 

Ştubeiul, saz şi reşedinţa comunei 
“cu acelaşi nume, jud. R.-Sărat, 

pl. Gradiştea, așezat la S$.,- pe 
malul drept al riului. Rimnicul- 

Sărat. Are o întindere :de 25 

„hect., cu o populaţie de 89 fa- 

milii, sai 375 suflete; o biserică 

şi o şcoală. 

Ştubeiul, zîz/ de munte, din Cul- 
mea-Comarnicului, jud. „Argeş, 

pl. Loviştea. i 

Ştubeiul- Orăşti (Ştubeiul-s -St.- 
Gheorghe), com. rur., judeţul 
Ilfov, plasa -Dimboviţa, situată 
la 16 kil. spre S-E. de: Bucu- 

reşti, 

Postăvari, Piţigaia, Poşta şi Pă- 

: roaiă, cu o populaţie de. 1190 

locuitori, 

Are 4 biserici, la Rilastache, 

Orăşti, Postăvari şi Piţigaia; o 

şcoală mixtă; 5 mori cu.apă; 

3 heleştaie; 4 poduri, 
Vite: 439 cat şi iepe, 15 ar- 

măsari, 339 boi, 
viței, 9 tauri, 12. bivoli și bivo- 

liţe, 78 capre, 1558. oi. şi : 357 

porci. 

de 6193 lei. 

Locuitorii posedă 117 plu- 

__î Se compune din satele : "Ca. 
„nela,: Filastache, Orăști, Orasca, 

245 vaci şi 

Budgetul comunei e la veni: 

„turi de 6228 lei și la cheltueli, 

“ȘUICA 

guri: 94 cu boi şi 23 cu cai; 

166 care şi căruţe : 103 cu boi, 
64 cu cai. A 

Improprietăriți 117 locuitori 

-. şi” neîmproprietăriți 192, 

Comerciul se face de:9 cîr- 

ciumari și 1 haugii. . - 

Şubeșşti, vecie suburbie a oraşu- 
du? Cimpulung (1831), jud: Muş: 

"cel. Coprindea toată partea: dela 
Mănăstire, pănă la: Crucea-de- 

Piatră, 

Şuchea, cătun, al com, Căneşti, 
jud; Buzăii, cu 300 locuitori și 

48 case. Are subdivizia Rotari. 

Sica, e com. rur., jud. ot, pLĂ Ve: 

dea-d.-j , compusă din 3 cătune: 

Teişul, Rusciorul şi „Şuica, cu 

o suprafață de 1104 hect., şio 

" populaţie de 1132 locuitori. 
“Este situată pe dealul dintre 

apa Plapcei: şi Teiuşul”şi văile 
gîrlelor Teiușul, Şuica și Plap- 

-. cea-Mică; la. 30 kil, de capitala - 

„judeţului și lă:'5 kil.: de reşe- 
dinţa - plășei. 

Are o şcoală: mixtă; 4 bise- 

": rici; una în căt. Teiuşul, ridi- 

cată între anii 1863—66, avind . 

de- ctitori pe preotul St:.. Refe- 
„ „rendar, Const. Popescu, etc., a 

“ doua în căt, Rusciorul, ridicată 

între anii 1883—85, o'a treia în 
„căt. Şuica, fondată la 1816, avind 

„. de „ctitori: pe Popa. Gheorghe 

- Şuiceanu, : Const. Sterpu și Pos- 

„„telnicul Nicolae . Creţu, reparată 

„la 1870, şi a patra, tot în.căt. 
- Suica, zidită la 1832,.avînd de 

ctitori pe. Matei Mihaiii, Stoica 

Ştefănescu, Radu  Tătulescu și 

alţii, deservite de 4 preoţi.. 
: Meseriaşi sunt: 7 : dulgheri, 

3 butari. şi: 2 rotari. | 

" Locuitorii sunt moșneni. Ei 

: posedă: 30 cal şi iepe, 320 boi, 
260 vaci, 1400 oi şi 130 porci. 

- Comerciul. se exercită în com.   de 5 circiumari.
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Budgetul com, e la venituri 

de 2068 lei şi la cheltueli, de 

2039 lel. 

O şosea înlesneşte comuni- 
caţia spre com. Tătărăi și Po- 

borul, afară de alte șosele ce 

trec prin interiorul com. 

E brăzdată de dealul dintre 

Plapcea-Mică și Teiușul, de cel 

dintre Şuica şi Teiuşul, pe care 
se cultivă cereale. Servesc de 

pășune, avînd în interiorul com. 

o lungime de ş kil. 
E udată de girlele Plapcea, 

" Teiuşul şi Şuica și de văile: Stu- 

parul, Valea-Podului şi Adinca. 

Şuica, sat, făcind parte din com. 

ur. cu acelaşi nume, pl. 'Ve- 

"dea-d.-j., jud. Olt, Are o popu- 

laţie de 440 locuitori; 2 bise.- 

rici, una cu hramul Cuvioasa 

Paraschiva, fondată la 1816 de 

Popa Gheorghe Șuiceanu şi alţii, 

şi ceă-l'altă zidită la 1832, 

Şuletea, co. rur., în partea de 

S..V. a pl. Mijlocul, jud. Fălciu. 

Se mărginește la S.-V. cu 

com. lepureni şi jud. Tutova; 

la V., cu com. Jigălia şi la E. 
cu com. Găgești. E a;ezată pe 

„ dealurile Zăvoiul şi Șipotul, și 

pe văile formate de aceste dea- 

luri, pe o suprafaţă cam de 

1300 hect., şi cu o populaţie 
-.de 245 familii, saii 932 suflete. 

E formată numai din satul 

Șuletea şi brăzdată de două pi: 

raie, unul pe partea de LE, nu- 

mit Bobișul și altul pe .partea 

de V., numit Dealul-de-pe-Vale. 

Locuitorii sunt răzeși, şi, pe 

lingă agricultură, se ocupă cu 

cultura viilor şi a livezilor. 

Pe teritoriul com. se află o 
pădure cam de 100 hect. 

Are o şcoală, înfiinţată la 
1809 și o biserică, făcută la 

1899, pe ruinele altei biserici 

vechi și deservită de 2 preoți şi 

2 dascăli. -   
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Vite: 505 vite mari cornute, 

557 0i, 53 cai şi 154 porci. 

RBudgetul com. e delei 3105, 

bani $3, la venituri, şi de lei 

2662, bani 54, la chettueii, 

Şumandra, saș, în jud. Mehe- 
dinţi, pl. Dumbrava, făcind parte 

din com. rur. Secul. 

Şupan saă Şipan, sa, jud. Bacăii, 

pl. Muntelui, com. Comănești, 

situat pe malul drept al Trotu- 

şului, mai sus de confluenţa aces- 

tui rii cu pirîul Şupan, la 710 

m. de satul Comăneşti. 
Are o populaţie de 95 familii, 

sai 432 suflete; o biserică, clă- 

dită pe la 1810, deservită de 2 

cîntăreți; 2 ciiciumi. 

In apropierea acestui sat, în 

valea Şupanului se găsesc mine 

de cărbuni de pămint. 

Şurănești, Con. rur., în partea 

de N. a plășet Mijlocul, jud. 

Vasluiii, la 33 kil. de orașul 

Vasluiii şi la ș kil. de Codăeșşti, 
reşedinţa plăşei. E formată din 

satele : Șurăneşti-d.-s., și Şură- 

neşti-d..)., Ghergheleul şi Drăc- 

şeni. Are o suprafaţă de 5083 

hect., cu o populaţie de 309 fa- 

milii, sa 1405 .suflete ; .3 bise- 

rici, deservite de 2 preoți și 3 

cîntăreţi; o şcoală; 2 mori cu 

aburi; 3 iazuri și 5 circiume. 

Comerciul se face de 8 per. 

soane. 
Vite: 688 vite mari cornute, 

12 bivoli, 1780 oi, 5 capre, 98 

cai şi 128 porci. 

Budgetul comunei e de 3600 

lei la venituri, şi de 3394 lei, 60 

bani, la cheltueli. 

Locuitorii posedă: 8 pluguri 

și 124 care cu boi, 11 pluguri 

şi 16 căruţe cu cai; 190 stupi. 

Şurăneşti, sa/, în centrul com. 

Şurăneşti, pl. Mijlocul, jud. Vas- 

luiii, la 6 kil.. spre V. de tir-   
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guşorul Codăeşti ; aşezat parte 

pe platoul dealului Şurăneşti, şi 

parte pe șesul din valea pla- 

toului. Are o populaţie de 125 

familii sati 559 suflete. 

Aici este reşedinţa comunei. 

Are o şcoală, înfiinţată în anul 

1878; o biserică, deservită de 

“1 preot şi 1 cîntăreţ, zidire fru- 
moasă, clădităşi înzestrată la 1877 

de către d-l Gh. Racoviţă, pro: 

prietarul moșiei; o moară. cu 

aburi şi 2 circiumi. 
Locuitorii posedă: 45 pluguri 

şi 6o care cu boi, 3 pluguri și 

5 căruțe cu cai; 280 vite mari 

cornute, 10 bivoli, 615 oi, 6ca- 

pre, 40 cai şi 45 rimători. 

Şurăneştilor (Dealul-), deal, 
jud. Vasluiii. Se întinde din com. 

Dăneşti, pe la E,, purtind nu- 

mele de: Şurăneşti, în partea de 

N., şi de Ghergheleul în partea 

de S. In deosebi de acest deal, 

se mai întinde un altul la V. 

comunei, şi care în partea de 

N. poartă 'numele de Dealul: 

Răşcanilor, în dreptul Beresei, se 

numeşte Dealul-Beresei, iar in 

partea. de S., Dealul-Goliei și 

Dealul-Fereştilor. 
Din Dealul-Şurăneştilor, se mai i 

prelungesc alte două limbi de 

deal: una alăturea cu satul Dă- 

nești spre E., numită Brehnacea 

şi alta prin mijlocul satului Dă- 

neşști, numită al-Dăneștilor. Din 

Dealul-Ghergheleului, despre E., 
se mal prelungeşte un deal pe 

lingă satul Dănești-Goliei spre 

S. şi pe care e așezat Cioriţa, 

iar altul, prelungit tot din Dealul: 

Gherghcleului, continuă : spre E. 
pănă la Sudul comunei și se 

numeşte Dealul-Uimului, 

Şurina, sat, jud. Bacăii, pl. Bis- 

. triţa-d.-s., com. Girleni, aşezat 

pe şes şi pe dreapta Bistriţei. 

Are o populaţie de 88 su- 

flete.



ȘURPA 

;:. Vite: 88 vite mari 

28 oi și 40 porci, 

cornute, 

Șurpa, deal, . se prelungeşte î 
partea de N.-E. a satului şi co- 

““muna Bohotinul, pl. Podoleni, 

jud. Fălciii, trece în com. Isaia, 

şi se termină în Gura-Bohoti- 

nului; Costişa despre S..V.. din 

com. Isaia, se numește Zamotic. 

Mare parte a dealului e acope- 

rită cu vii şi pădure. 

Şurpenul, sal, făcînd parte. din 

„com. rur, Mircești, pl. Vedea- 

d.-j;, jud. Olt. : 

Şurupaţi, co. rur., în jud. Gorj, 
„ plaiul : Novaci,.la S. de com. 

Crasna şi formată - din satul cu 

acelaşi nume. 

Are o întindere de şoo hect., 

__cu o -populaţie de 130 familii, 

saă 571 suflete; .o şcoală; 2 bi- 

serici, fondete una la 1780 și 

reparată la 1850, iar cea-laltă 
".la- 1840, ambele -deservite de 2 

preoţi, 2 cîntăreţi și 2 paracliseri. 

Locuitorii posedă :'15 pluguri, 
26 care cu boi; 390 vite mari 
cornute, 21 cai, 306 oi şi 70 
rimători. . 

Budgetul com. e la venituri 
.. de: 500 eă, iar la cheltueli, de 

460 lei. 

Riul Blahniţa udă, de la N. 

la $., partea de V. a com.; pe 

el sunt 5 mori. 

Comunicaţia în com. se face 

prin șoseaua comunală care e 

împietrită numai în interiorul 

com. şi prin drumuri ordinare 

care o pun în comunicaţie cu 

Crasna la N., cu 'Turbaţi la 

N.-V. şi Ciocadia la S.-E. 
Dealurile mai însemnate în 

com. sunt: Dealul-Șurupaţilor, pe 

care se găseşte situată com., Dea- 

lul-Carpenului şi Dealul-Bolcei, 

plantate cu vii şi pomi roditori. 

Văi: Valea-Blahniţei, Valea- 

Ursului şi Valea-Bolcei. 
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Șuşani, sat, făcînd parte din com. 
rur. Șuşani-d.-s., pl. Oltul-d.-j., 
jud. Vilcea. 

Şuşani-de-Jos, con. rur., în jud. 
Vilcea, pl. Oltul-d.-j., compusă 
din 2 cătune: Stăicaleşti și Şu- 

. şani-d.-j., situată pe riul Beica 
„şi dealul Stăiculeşti, la 75 kil. 

. de capitala jud. și la 20 kil. de 

- a plășei. : 
Are o populaţie de 1768 lo-= 

cuitori şi o biserică. 

Locuitorii, în număr de 165, 

S'aii împroprietărit la 1864, cind 

li s'aii dat 6o1 hect. pămint, pe 

moşia d-nei Ana Şuţu. 
Vite sunt: 24 cai, 240 boi, 

198 vaci, 65 capre şi 759 oi. 

-Budgetul com. e la venituri 

de 1890 lei, iar la cheltueli, de 

995 lei. - 
E brăzdată de dealurile: Zi- 

nelor şi Stăiculeşti şi udată de 

văile: Milovanul, Greaca, Băl- 
şoara, Stilpul și Mătuşa, şi de 
riul Beica. : 

Şuşani-de-Jos, saz, făcînd parte 
din com. rur. Șuşani-d.-j., pl. 
Oltul-d.-j., jud. Vilcea. 

Șuşani-de-Sus, com. rur.; în jud. 

Viicea, pl. Oltul-d.-j., compusă 

din 2 cătune:.Şuşani și Sirbi, 

situată pe riul Beica, la 80 kil. 
de capitala jud. şi la 20 kil. de 

a plăşei. 
Are o populaţie de 668 lo. 

cuitori; o biserică; o şcoală; 

o moară cu aburi; 
Locuitorii s'aii împroprietărit 

la 1864. Eî posedă: 10 cai, 159 

boi, 200 vaci şi 500 oi. . 

Budgetul com. e. la venituri 

de 1000 lei, iar la cheltueli, de 

900 lei. 
E brăzdată de dealurile: Mi- 

lovanul, Mușăteşti și Olari şi 

udată, afară de rîul Beica, de 

văile : Milovanul, Sirbeaua, Ciu- 

leiul, Negrilă, Cirstea și Purcarul.   

ȘUȘIȚA 

Şuşani-Sîrhi, zădure a statului, 

în întindere de 680 hect., situată 

în com. Șușani, pl. Oltuld:j,, 
jud. Vasluiii, şi formată din tru: 

„ purile: . Miloramul. (125 hect.), 
„Grauri (280 hect.) ş şi Sirbi (275 . 
hect.).. | 

Şuşiţa, Z/asă, jud. Putna. Se com- 
pune din. 1t comune, 28 cătune 

şi 1 tîrg: Bătineşti, Ciușlea, Dio- 
cheşti,. Domnești, Făurei, Mă- 

răşeşti, Movilița, Pădureni, Pău- 

neşti, Pufeşti şi Ruginești. 
Are o populaţie-de 4279 fa- 

milii, sai 16217 suflete; 26 bi. 
„serică, din care 12 parohiale și 

13: filiale; 12 şcoli. 

Şuşiţa, com..rur: şi saz, în jud. 

Mehedinţi, pl. Motrul-d.-j., la 70 
kil. de orașul Turnul-Severin, . 

' .. situată pe proprietăţile statului: 
_ Tizmana, loneşti şi Gura-Motru: 

lui, pe valea Şușiţei. Satul for- 

mează comună cu diviziile Scur- 

tulani, Popeşti, Lungulani,; Mo- 

- goşani, Fometani, Rușinari, Grau- 
rani-din-Faţă, lepurani, Păsărani, 

Graurani-din-Cimp şi Ghiculești, 

“cu o populaţie de 570 locuitori. 

Are o biserică, deservită de 

1 preot și 2 cîntăreţi; o şcoală.. 
Budgetul comunei e la veni- 

turi de 646 lei, iar la cheltueli, 

„de 467.lei. n 
Locuitorii posedă: 26 pluguri, 

46 care cu boi, 4 căruţe cu cai; 

qi stupi; 360 vite mari cornute, 

11 cai, 460 rimători şi 500 oi. 

Prin comună trece şoseaua 

care vine de la com. Grozești. 

Este legată şi cu com. rur. Stîn- 

găceaua. 

E udată de apele:, Şuşiţa, cu 

piraele Blidarul, Valea - Seacă, 

Vlăduţul, ce izvorăsc din Obir- 

şia; Vlădoaica, Fintîna-lui-Cioacă, 

Nadelul, Clainicul, ce izvorăsc 

"din valea Clainicului. 
Dealurile mai principale sunt: 

Dealul-Scurtului, Dealul-Mlărei, 
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ŞUȘIȚA 

Dealul-Mogoşanilor, Dealul-Ro- 

tarilor, Piscul.Croitorului, Dea- 

lul-lut-Ghica și Dealul-Mieilor. 

Văi sunt: Valea-Blidarului, 

Valea - Seacă, Valea - Buciului, 

Vlădoaica, Sirboaica, Valea-lui- 

Pară, Valea-lui.Creacă şi Valea- 

- Crainicului. 

Şuşiţa, căzun, al com. loneşti, pl. 

Jiului, jud. Gorj, situat la S. 
com., pe loc șes și lingă lanţul 

de înălţimi din dreapta Jiului. 

Are o suprafaţă de 534 hect., 

cu o populaţie de 71 familii, 

saii 388 suflete. 

Locuitorii posedă: 13 pluguri, 

39 care cu boi; 5 stupi; 220 

vite mari cornute, 13 cai, 305 

oi şi 107. rimători. 
Comunicaţia în cătun se face 

prin șoseaua vecinală, care 7] 

pune în legătură la N. cu com, 

sa Ionești, iar la S. cu șoseaua 

județeană Dolj-Mehedinţi. 

- Şuşiţa, sat, în jud. Mehedinţi, pl. 

Ocolul-d.-s., com. _rur. Jidoştiţa. 

Şuşiţa, rîi, izvoreşte din Valea- 

Lacului, udă com. Circeni, Gro- 
zeşti şi Sușiţa, jud. Mehedinţi, 

şi se varsă în Jiă, la satul Gura- 

Șuşiţa. 

Şuşiţa, 7î, udind pl. Zăbrăuţi şi   
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o parte din pl. Bilieşti, jud. Put- 

na. Izvorește din moşia Șoveja, 

la locul numit Fundul-Tiaa, pri- 

meşte piriul Sărata şi piraele 

Dumicuşul, Chioa, Cîrligatul, Cre- 

mineţul, Valea.Babei, Singurelui, 

Rădoaia, Hatașul, Alba (cel mai 

mare afluent al săii), Repejoara, 

Aluna, Valea-Cimpului, Repedea, 

Străoani, Valea-Danii şi Hăulita, 

Udă coimn.: Panciul, Cimpu- 
= rile, Crucea-d.-j., Crucea-d.-s., 

Făurei, Mărăseşti, Şoveja şi Stră- 

oani-d.-s., şi se varsă în Siret, 

la S. de Mărăşeşti. 

Şuţa (Gura), cop. rur., jud. Dim- 
boviţa, pl. Cobia, situată pe cîm- 

pia, care din vechime se nu- 

meşte Cimpia-Brinzoaia. E si- 

tuată spre S$. de Tirgovişte, la 

25 kil., pe partea dreaptă a 

Dimboviţer. In raionul săi, afară 

de Dimboviţa, mai are pir. Şuţa 

şi un heleșteii, numit Păpuriştea. 

Are o populaţie de 2450 lo- 

cuitori; o biserică şi o şcoală. 

Se învecineşte la E. cu Nuce- 

„tul, de care se desparte prin 

Dimboviţa ; la V.,cu Sperieţeni, 

la N., cu Perșinari şi la S$,., cu 

Produleşti, despărţindu-se prin 

pădure și apa Şuţa 

Şuţa, zirii, jud. Dimboviţa. 1z- 

voreşte din pădurile Rincăcio-   

ŞUVIȚA 

vului, din coprinsul com. Lu- 

cieni; curge pe lingă comunele: 

Şuţa-Seacă, Raciul, Gura-Şuţei, 

Produleşti, Titu, Odobeşti, și se 

varsă în partea stingă a riului 

Răstoaca, aproape de Văcăreşti. 

de-Răstoacă. In raionul com. 

Şuţa-Seacă se desparte în două 

ramuri : Șuţa-Mare şi Șuţa-Mică. 

Şuţa-Seacă, co. rur., jud. Dim- 

boviţa, pl. Cobia, situată pe Dea- 

lul-Șuţei, cam la 12 kil. spre S.- 

V. de Tirgovişte, pe șoseaua ju- 

deţeanăTirgoviște-Găeşti- Vlaşca. 

Prin raionul comunei curg pira- 

iele: Şuţa-Mareşi Şuţa-Mică, peste 
care sunt două podeţe. Se com- 

pune din patru cătune: Olteni, 
Şuţa, Boboci şi Pădureni, cu o 

populaţie de 800 locuitori, 

Are două biserici și o şcoală. 

Se învecineşte: la E., cu com. 

Raciul; la V., cu Cobia; la N,, 

cu Lucieni și la $., cu Piciorul- 

de-Munte. Se desparte de mai 
toate com. vecine prin păduri și 

se uneşte cu Lucieni și Piciorul- 

de-Munte prin șoseaua judeţeană 

Tir govişte-Găeşti-Vlaşca, iar cu 
cele-l'alte, prin șosele vecinale- 
comunale, 

Şuviţa, sat, jud. Dimboviţa, plaiul 

Ialomiţa-Dimboviţa, com. Virfu- 
rile.



Tabaci, mahala, din com. rur. 

Foleşti-d.-s., plaiul Horezul, jud. 
Vilcea, la 1 kil. de căt. Dosul 

" (şcoală), în partea de S. a co- 

munci, pe linia Băbeni-Horezul. 

Tabăra, saf, cu 29 locuitori, jud. 

Roman, pl. Fundul, com. Bălu- 

şeşti, şi la 4 kil. de reședința com. 

Tabăra, deal, în jud. Roman, 

pl. Fundul, com. Bălușești, spre 

S. de satul Bălușeşti, cam la 

11, kil. Se întinde la E. de satul 

Tabăra, face o curbă“spre S,, 

pănă în dreptul satului Bălu- 
şeşti, de unde apoi se indreaptă 
spre V. și trece pe lingă satul 

Iucşeşti-d.-j. Desparte satul Bă- 

luşeşti de satul Chiliile și Iuc- 

şeşti-d.-j. de satul Bătrinești, 

luînd numirile satelor prin drep- 

tul cărora trece. Este acoperit 

mai în întregime cu pădure. 

Tabăra, /ocalitate istorică şi pă- 

dure, de 300 hect., a statului, 
“în. partea de S.-V. a satului 

Stănilești, jud. Fălciii, pl. Prutul, 

în hotar cu comunele Lunca: 

Banului şi Ivăneşti. Se zice că 

aicea a fost lagărul cel mare 
al Turcilor, în războiul dela 1711 

cu Rușii. (Vezi Stănilești, sat). 

Tabăra, pădure, în, partea de   

ÎL 

N.-V. a com. Poiana-Cirnului, 

pl. Crasna, jud. Vasluiii. 

Tabăra-Mânăstirei, saz, jud, 

Iaşi, pl. Turia, com. Bivolari, 

situat într'un cot al rîului Prutul, 

în partea de E. a comucei, for- 

mind un trup cu satul Silinești. 
Are o populaţie de 94 familii, 

saii 328 suflete; o biserică, re- 

parată în 1832, deservită de 1 

preot, 1 cîntăreț şi 1 eclesiarh; 
o şcoală, înființată în. 1871. 

Vite: 82 cai, 527 vite mari 

cornute, 148 rimători şi 190 oi. 

În acest sat se află un loc 

numit La-Poştă, fiind-că, pe tim- 
purile vechi, se făcea și pe aici 

comunicaţia cu cetatea - Hoti- 

nului. Pănă în anul 1835, s'a 

văzut încă urmele podului peste 

riul Prutul ce servea de trecă- 

toare în Basarabia. In partea 

de V. a satului este„un șanț, 

care înconjură satul în formă de 

semi-cerc, prelungindu-şt ambele 

capete pănă în malul Prutului. 

Este înalt de 12 palme şi făcut, 

“se zice, din timpul Eteriştilor, 

care aii staționat în -1821, în 

acest 'cot al Prutului, apărin- 

. du-se în contra Turcilor. 

Tabia-Vechie, ruinele unei for- 

Zărețe turceşti, în jud. și pl. Tul- 

cea, pe teritoriul com. urb. Tul-   

cea, capitala judeţului, situate 
în partea de V. a plăşei şi de 

N.-V. a oraşului, pe dealul Tul- 

cei, lingă ruinele vechiului oraș 

Tulcea, S'a distrus de cînd Ro- 
minia a luat Dobrogea; fusese 
ridicată pe la începutul seco- 

' lului de către Turci, pentru a 

apăra trecerea Dunărei în con- 

tra Rușilor, în războaiele ce pur- 

taii cu ei. ! 

Tablele, zichet, pe graniţa Tran- 

silvaniei, jud. Neamţu, situat în- 

tre pîr. Bistriţa și Coromislele. 

Tabonul, zichel militar pentru 

paza frontierei, jud. Teleorman, 
pe marginea Dunărei, în drep- 

tul com. Seaca. 

Taili-Siîrti, deal, în jud. Constanţa, 
pl. Silistra-Nouă, pe teritoriul 

com. rur. Enişenli, şi anume pe 

- acela al cătunelor Bazirgian și 

Techi-Chioi. Se întinde din S. 
de satul Bazirgian, îndreptindu- 

se spre $., cu o direcţie gene- 

rală de la N.-V. către S-E. 
Se întinde printre valea Gheren- 

Ceair şi dealul Mezarlic-Bair 

şi se prelungește. cu dealul 

Havalele-Burun. Este acoperit 

cu tuferiş şi e situat în partea 

de S.E. a plăşei și cea de V. 

şi centrală a comunei,



TAINA 

Taina, deal, jud. Fălciii, pl. Pru- 

tul, ramificare a dealului Lo- 

hanul, care se întinde spre E. 

pe teritoriul com. Iepureni, şi 

spre V. de satul Iepureni, în 

hotarul moşiei Huşi. Numit ast- 

fel, pentru că aici era un loc 

unde se ascundeaii locuitorii 

vechi în timpul invaziunilor. 

Tainiţa, munte, în jud. Buzăi, 
com. Boziorul, căt. Nucul, situat 

între valea Tainiţei şi piriul Bisca- 
Rozilei, izvorul Goteşulşi muntele 

Arsenia. E izolat și acoperit de 

vaste şi seculare păduri. 

Tainiţa, fădure seculară, în jud. 

Buzăii, com. Boziorul, căt. Nucul; 
„ face un corpcu Băleanca, Bursu- 

- căria şi Hinsarul, sub numele -de 

- Nucul. (Vezi Nucul, pădure). 

Tainiţei (Izvorul- -), izvor, în jud. 
Buzăii, com. Boziorul, căt. Nu- 

cul, pe hotarul de N. :despre 

com, Goideşti. Incepe din mun: 

tele Tainiţa şi se scurge în pi- 

rîul Bisca-Rozilei, în faţa localu- 
lui primăriei din com. Gura: 
Teghii. Malurile sale sunt avute 
în grezie, lignită, lemne petrifi- 

- cate, fier sulfurat, etc. Aproape 
de sorgintea sa are și o vină 

- de apă pucioasă. 

Tainiţei (Stilpii-), sfiuci degiatră, 
ce se ridică în formă de coloane 
mari, în mijlocul pădurei Tainiţa, 

com. Boziorul, jud. Buzău... 

Tair-Buaz (Privalul: -lui-), girză, 
- jud: Constanţa, pl. Hirșova, com. 

urbană Hirşova. Se desface din 

Dunăre, din . dreptul Canalului- 

-lui-Manole,: se îndreaptă spre 
"E. avind o direcțiune generală 
dela N.-V.V. spre S.E.-E. şi 

. brăzdind partea apusanăa co: 

munei,. După 2!J2 kil. de curs, 

-primeşte apele bălții Puturoasa, 

la apoi numele. de Privalul-   
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Rotundului, de la balta Ro- 

tundul, în care se deschide. 

Conţine peşte, ce vine din Du- 

- năre, Pe malul săii drept este 

drumul, ce vine de la Hirşova 

spre Conacul-lui-Manole. 

Taiţa, sat, în jud. Tulcea, pl. Isac- 

cea, com, rur. Balabancea, situat 

în partea centrală a plășii și în 

cea nordică a comunei, pe ma- 

lul drept al văii Țiganca, unde 

Țiganca se unește cu Taiţa,la9 

kil. spre N. decăt. de reşedinţă. 

Se mărginește la N. cu com. 

urbană Isaccea;la E., cu com. 

Nicoliţelul; la V., cu căt. Ţi:- 

ganca ; .la S., cu. căt. Gea- 

ferca-Rusă. 

Dealurile “care îl brăzdează 

sunt: Cadiul. şi Breazul la N., 

““Taiţa prin mijloc, Pirlita .la E. 

E udat de piriul Taiţa și aflu- 

entul săii Valea-Cadiului, la V. 

şi N. și de valea Pirlita, unită cu 

: Pirlita-Mică, la S. şi E. 

"Drumuri comunale îl leagă cu 

căt. Hancearca, Geaferca şi com. 

Nicoliţelul şi apoi cu. Isaccea şi 

Luncaviţa. ' 

Taiţa, mănăstire, în jud. Tulcea, 

pl. Isaccea, pe teritoriul com. 
Balabancea, şi anume pe acela 

„al cătunului săii Țiganca-Taiţa, 

“în partea de N. a plășei şi a 

comunei, la 10:kil. spre N. de 

„căt, de reşedinţă, Balabancea, și 

la 1!/2 -kil. spre. N.-V. de satul | - 

Țiganca-Taiţa, la poalele dealu- 
lui Țiganca, pe malul drept al 

.piriulii Valea-Țiganca. 

Taiţa, deal, în jud. Tulcea, pl. 

Isaccea, pe teritoriul com. rur. 
Balabancea, 'căt. Țiganca-Taiţa. 

Se desface 'din dealul Breazului. 

Sc întinde spre S$., printre pi- 

raiele Taiţa şi Pirlita, avind o 

direcţiune generală de la NE. 

„spre S.-V. și brăzdind puntea 

„de N. a plăşei şi a comunci.   

TALȚA 

Pe muchia lui merge drumul 

comunal Cocoşul-Taiţa. Se ri- 

dică la o înălțime de 284 m. 

Este acoperit numai cu păduri, 

în care predomină stejarul și 

teiul. 

Taița, rîi, cel mai insemnat 
curs de apă din jud. Tulcea şi 
din toată Dobrogea. Izvoreşte 

din dealul Cadiului, din poalele 

sudice ale lui; face un semi-cerc 

spre V.; se îndreptează iar spre 

S., udind poalele dealului Taiţa ; 

trece prin satul "Țiganca- Tai- 

ţa; de unde o ia spre S-E.; 
trece prin satele Fancearca și 

Giaferca-Rusă, pe lingă cătunul 

: Balabancea ; intră în. com. Orta- 

Chioi, pe care o udă pe la $; 

de aci se îndreaptă spre E., pănă 

în: dreptul com. Alibei-Chioi, de * 

unde o ia spre S-E; trece pe 
- Jîngă com. Baş-Chioi, Armutiia, 

“căt. Camber şi Satul-Noii ; for- 
mează lucul Toprac-Chiopru, şi, 

după un curs de aproape 100 
kil., udind partea centrală-sudică 

a plăşei Isaccea și pe cea de 

N. a plăşei Babadag, se varsă 

în lacul Babadag, la 312 kil. mat 

- sus de oraşul Babadag. Malu- 

rile sale sunt ripoase pănă .în 

com. Balabancea ; și de aci joase 

„şi acoperite cu verdeaţă.. Basi- 

nul săti, cu o întindere de 150000 

„hect., e cuprins între dealurile: . 

. Teilor, Coşlegiul, Secarul, David, 

Amzalăi, Carapcea, Dautcea, 

Consulul, Bac-Ciaușul, Petrosul şi 

Carada-Bair, la V. şi S.; şi 

:. dealurile Cadiul, Piatra- Roşie, 

-Teliţa, Cilicului la N. Cuprin- 
de jumătate din pl. Isaccea, 

“cu comunele: Balabancea, Orta- 

". Chioi, Meidan-Chioi și:o parte 
„din pl. Babadag cu com. Baș: 

“ Chioi, Armutlia, Congazul. Aflu- 

enţii principali. ai săi sunt: Va- 

„lea-Țiganca, Cărbunăria, Sarap: 

Dere, unit cu David, Dautcea, 

Baş-Chioi, unit cu Musafir-Culac,
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Jidini şi Bac Ciaușul, pe dreapta; 

Valea- Pirlită, valea Boclogea, 

piriul Acadinul, valea Orman- 

gic-Cula şi izvorul Teliţa, pe 

stinga. Avind tot-d'auna apă, 

întreţine rodnicia cimpiilor pe 
care le străbate. Pune în miş: 

care peste 50 mori aşezate pe el. 

'Taiţa-Mare, ramură principală 

a rîului Taiţa, jud. Tulcea. I1z- 

voreşte din poalele sudice ale dea- 
lului Cocoșul. Se îndreaptă spre 

Ș$..V., primeşte piriul Cadiului 

şi, lingă satul Țiganca, piriul 

Taiţa-Mică, spre a forma. îm- 

preună riul Taiţa. Udă - partea 

de N. a plăşei Isaccea și com, 
Balabancea. . 

Taiţa-Mică, ramură secundară 
a rîului Taiţa, jud. "Tulcea. Iz- 
„voteşte' din poalele sudice ale 

Dealului-Teilor. Se îndreaptă spre 

S.E., udind partea de N. a 

plăşei Isaccea şi a comunei Ba- 

'labancea. Primeşte pe. dreapta 
Valea-Țiganca și, lingă satul Ţi- 
ganca, se uneşte cu Taiţa-Mare, 

spre a forma riul Taiţa. 

'Talaba, sa, în partea de S.E. 

a com, Deleni, pl. Mijlocul, ju- 

dețul Fălciă, la 1 kil. de satul 
de reședință, așezat pe costișa 

„dealului şi. a şesului pîriului Bu- 

- jor-Talaba. 
S'a înființat de un proprietar, 

„numit Foma luca, cu locuitori 

Țigani, împroprietăriți după le- 
= gea din.1864, pe o suprafață 

de 115 hect. 
Are o populaţie de 101 su- 

fete; o biserică vechie, recon- 

struită de către locuitori în 1856. 

'Talaba, moșie, jud. Ilfov, pl..Ol- 

teniţa ; ţine de com. Căscioarele, 

Are o întindere de 953 hect. 

_aparţinind însurăţeilor. 

Talabasca,oșie, în jud. Tecuciii,   

Sil 

“com. Fundeni, pl. Birlad. Are 

o suprafață de 314 hect., 89 

arii, din care 156 hect. loc a- 

rabil, iar restul băltos. 

E străbătută de calea ferată 

Hanul-Conachi-Privalul.. 

Poartă această numire de la: 

un slujbaș al lui Ştefan-cel-Mare 

cu numele de Talaba, care pen- 

tru serviciile sale militare a pri- 
mit dar această moșie, unde 

a înființat 2 sate: Braniștea și 

- Piele - Goală, care, din cauza 

inundaţiilor Siretului, s'aii dis- 

trus. 

Talapanul, cătun, în jud. Putna, 
pl. Zăbrăuţi, comuna Străoani- 
d..s,, situat pe apa Şuşiţei și pe 

coasta piriului Repedea. 
Are o populație de 135 su- 

flete. -. 

'Talar-Ceair, vaze, în jud. Con- 

stanţa, pl. Mangalia, pe teritoriul 
com. rut: Cavaclar, şi anume pe 

acela al cătunului săii Mangaci, 

situată în partea de V.a plăşei 

şi cea centrală a comunei. Este 

aşezată între văile Culac-Ceair 

şi Mangaci-Ceair, cu o direcţiune 

generală de la N.-V. către S.- 

E. Are o lungime de aproape 3 

kil. Satul Mangaci este așezat 

în partea de N. a văei, care e 

străbătută de drumul comunal 

Mangaci-Ghiuvenii. 

Talaşmanul, saz, în jud. Con: 
stanța, pl. Medgiuia, căt. com. 

Enige, situat în partea de V.a 
plășei şi cea de N.-V. a comu- 

nei, la ro kil. spre N.-V. de 

reşedinţă, pe valea cu. același 

nume. Are o întindere de 166 

hect., din care 4 hect. ocupate 

de vatra satului, cu o populaţie 

în parte bulgărească și in parte 

romînă. 

Talaşmanul, movilă, în judeţul 
Constanţa, pl. Medgidia, pe te-   
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ritoriul com, rur. Enige și anume 

pe acela al căt. săii Talaşman, 

în partea de V. a plășei şi cea de 

N. a comunei, la 11. kil. spre 

N. de satul Talaşman. Are 178 

m. înălțime. E punct strategic 

dominind prin înălțimea sa satele 
Talaşman, Polucci şi Arabagi, 

valea Urluia, drumul judeţean 

Ostrovul-Cuzgun şi căile comu- 

nale Raşova-Enige şi Aliman- 
Polucci. Este acoperită cu ver- 

deaţă. - 

Talea, com. rur., jud. Prahova, 
plaiul Peleșul. S'a înființat pe la 

1790, după cum se constată 

dintr'un leat găsit pe stilpul bi- 

sericei vechi.. : | 

E situată pe un. deal, în a- 

propiere de munți, la 55 kil. 

de cupitala judeţului și la .28 

kil. de reşedinţa plaiului. 
Se mărginește cu jud. Dini- 

boviţa, şi cu moşia Comarnicul. 

Se compune din 2 cătune: 
Talea şi . Plaiul, cu o populaţie 

de 841 locuitori. 

Are 2 biserici, una de lemn, 

făcută la 1790, şi cea-l'altă de 

zid, construită la 1878, cu hra- 

mul Sf, Nicolae, ambele deser- 

vite de 1 preot; o şcoală; 2 2 cîr- 

ciumă. 
Locuitorii, în număr de 127, 

s'aii împroprietărit la 1864, pe 

moșia Prințului Panait Ghica și 

a casei” Zoe Brincoveanu, din- 

dudi-se 380 hect. Ei posedă: 
166 cai, 182 iepe, 299 vaci, 

156 boi, 385 capre,:3685 oi.şi 

269 porci. . 
In raionul comunei, pe moşia 

„ Breaza, este o carieră de piatră, 

- numită Cariera-Belii, 

Budgetul comunei e la veni- 

turi de 2190 lei şi la cheltueli, 

„de 2169 lei, 74 bani. 
E brăzdată de mai multe dea- 

lură, cu direcția S.E., și de pis- 

curile : Piscul-cu-Cătina și Piscul- 

_cu-Plopi; situate în partea de S.
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a comunei, Toate servă pentru 

păşune. 

E udată de girla Belia, care | 

face mai multe zigzaguri, și de 
Vălceaua-Viezuinet. 

Talea, saz, făcînd parte din com, 

rur. Talea, pl. Peleşul, jud. Pra- 

hova. Aci e reşedinţa comunei, 

Talerul, zus/ă în Dunăre, jud. 
Constanţa, pl.. Silistra-Nouă, pe 

teritoriul com. rur. Beilicul, lungă 

de 1 kil., largă de i0o m. cuo 

întindere de 10 hect., și despăr- 

ţită de malul dobrogean al Du- 

nărei printr'un braţ, larg. de 100 

"m. adinc de 4 m., puţin navi: 

gabil. E neproductivă, fiind aco- 

perită în toată întinderea cu pie- 

triș şi nisip. 

Talpa, cor. rur., în jud. Neamţu, 

pl. de Sus-Mijlocul, formată din 

satele: Chiliile, Crăești, HIă- 

pești, Homiceni, Negoești, Talpa, 

şi "Tăetura (Tăetura-Borşeni), cu 
o suprafaţă de 3118 hect., șio 

populaţiune de 1810 suflete, 

Dintre locuitorii împroprietă- 

riți în 1864, sunt astăzi: 85 

care trăesc și-și stăpinesc locu- 
rile lor, 92 ca urmaşi; 42 care, 

deşi însuraţi şi cultivatori de 

pămint, n'aii nici un fel de pro- 

prietate. 

„Are 5 biserici ortodoxe, de- 

servite de 2 preoţi şi 5 dascăli; 

una catolică; o școală raixtă. 

Budgetul com. e de 4828 lei, 

4 bani, la venituri şi de 4783 lei 

la cheltueli, 

Comunicaţia cu satele vecine 

se face prin şoselele Bărbăoani- 

Talpa-Tupilaţi; 'Talpa-Baratca ; 
Talpa-Hlăpeşti- Tototeşti. 

Talpa, saz, jud. Botoșani, așezat 

pe coastă de deal, în dreapta văiei 

şi piriului Ursoaia, în partea de 

V. a com. Gorbăneşti, pl. Mile- 

tinul. Are o suprafață de 507   

542 

hect., și o populaţie de 24 fa- 

milii sai 85 suflete; 3 iazuri; 

1 moară de aburi şi puţină pă- 

dure. 
Vite: 200 boi şi vaci, 10 cai, 

150 oi şi 45 porci. 

Se mai numea şi Tilhăreşti. 

Talpa, saţ, pe moșia cu același 

nume, com. Lozna, pl. Berho- 

metele, jud. Dorohoiii. 

Are o populaţie de 168 su- 

fete; o biserică, cu hramul Sf. 

Mihail şi Gavril şi S-ta Treime, 
cu 1 palamar, mică, făcută din 

lemn în 1777 de Teodor Vo- 

linschi, şi reparată în 1860 de 

Ioan Volinschi. 

Riul Siretul curge pe hotar. 
Drumuri principale sunt: calea 

naţională Mihăileni-Botoşani, şi 

drumul care duce la Zamoştia 

şi la Grămeşti. 

Moșia se hotăreşte cu: Do: 

bronăuți, riul Siretul, Călinești 

şi Lozna. E 

Talpa, saz, în jud. Neamţu, pl. 

de Sus- Mijlocul, com. Talpa, 

situat la 301j kil. de orașul 

- Piatra (prin satul Borniș). Are o 

populaţiune de 450 suflete; o 

biserică, ortodoxă, cu un preot 

şi 1 dascăl şi una catolică; o 

şcoală ; 2 mori de apă și 1 ferărie. 
Numărul vitelor e de 295 

capete. 

Talpa, subdivizie a satului Dealul: 

Noi, jud. Bacăii, pl. Bistriţa-a.-j. 

Talpa-Biţcoveni, co. rur., în 

jud. Vlașca, compusă din căt.: 
Linia-Coastei, Moşteni-Rotăreşti 

saii Rindurica,' Talpa - Trivalea 

saii Biţcoveni și Zădăriciul, Pău- 

leasca saii Costeşti. Situată la 
V. judeţului Teleorman, la 62 

kil. de Bucureşti, 63 kil. de Giur- 
giii şi 28 kil. de Obedeni, reşe- 
dinţa plăşei Glavacioc-Neajlovul. 

Are o populaţie de 684 su.   
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flete ; o şcoală mixtă; o biserică, 

cu hramul Sf. Paraschiva, de- 

servită de 2 preoţi şi 2 dascăli. 

Budgetul com. e la venituri 

de 2844 lei, iar la cheltueli, de 

2094 lei. 

Pe aci trecea drumul cel vechiii 

al poştei, ce ducea de la Bucu- 

reşti la Craiova. 

Talpa-loneşti, câzun, pendinte 

de com. Talpa-Ogrăzile, pl. Gla- 

vaciocul, jud. Vlașca, proprie- 

tate a moşnenilor. 

Talpa-Ogrăzile, com. rur., in 

jud. Vlaşca, pl. Glavaciocul, com- 

pusă din căt.: Lefeşti, Șopirleşti, 

Talpa-loneşti, Talpa - Ogrăzeşti 

cu mahalaua Dovloceşti şi Talpa 

Trivalea, toate situate pe platoul 

dintre Valea-Cleniţei şi Valea- 

Cilniştei, la V. judeţului, despre 
Teleorman, la 67 kil. de Giur- 

gi şi la 29 kil. de Obedeni, re- 

şedinţa pl. Glavacioc-Neajlovul. 

Are o populaţie de 1583 su- 

flete; 2 biserici, deservite de 2 

preoți și 3 dascăli; o școală 

mixtă; o moară cu aburi şi 6 
cîrciumi. 

Budgetul com. e la venituri 
de 3776 lei şi la cheltueli, de 

2783 ler. 

Talpa-Ogrăzile saii Pereţ, căz,, 
pendinte de com. Talpa-Ogră- 

zeni, jud. Vlașca, pl. Glavaciocul. 

Moşia are o supraf, de 1300 hect. 

Talpa-Trivalea, căfun, pendinte 
de com. 'Talpa- Ogrăzile, jud. 
Vlaşca. 

Talpa-Trivalea sai Biţcoveni, 

cătun, pendinte de com. Talpa- 

Biţcoveni, jud. Vlaşca, pl. Gla- 
vaciocul. 

Are o suprafaţă de 1615 hect. 

S'a dut la 35 locuitori în 1864 

o suprafață de 171 hect. 

Are o pădure de 25 hect. și
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o imoară cu aburi pe Valea-A- 

dincă. 
(Vezi com. Talpa-Biţcoveni). 

Tamaşi, com. rur., în jud. Bacăii, 
pl. Siretul-d.-j., situată pe șesul 

Siretului, pe malul sting. E for- 
mată din 6sate: Furnicari, Ra: 
cova, Fintîneanul, Tamași (reşe- 

dinţa) Coteni şi Chetrișul. 
” . Se învecineşte la N. cu Ruși, 

de care se desparte prin riul Si- 

retul și com. Buhociul; la S,, 
cu Gioseni; la E., cu Mileşti şi 

la V., cu Valea-Seacă.: 

E udată, afară de Siretul, care 

îi spală marginea de V,, şi de 

2 piriiaş=: Racova şi Tamași; 
și este brizdată de dealurile: 

Coteni, Racova, Chicerea, Bra: 

dulvi şi Chiţigoiul. 

Are o populaţie de 1440 su- 
flete ; o şcoală mixtă, care func- 

ţionează din 1863, în satul Ta-- 

mași; 3 biserici, una ortodoxă, 

deservită de un preot şi un cîn- 

tăreţ, una catolică, la Chetriș, 

- și alta, tot catolică, la Ra- 

cova. 
Se găseşte pe moşie o moară 

cu vapori şi 3 mori de apă. 

Viile ocupă o suprafață de 

74 hect. 

Vite: 38 cai, 559 vite mari 

cornute, 238 porci, 32 capre și 

990 oi. 

Budgetul com. e la venituri 
de 5172 Iei, 77:bani,iar la chel. 

tueli, de 2711 lei, 19 bani. 

E străbătută de calea judeţeană 

Bacăii.Părincea și de căi com. 
care o leagă cu satele vecine, 

Distanţele: la Bacăii, capitala 

jud., 11 kil.;la Tirgul-Părincea, 

reședința pl., 15 kil.; la Valea- 

Seacă, 16 kil.;.la Riişi, 5 kil.; 

la Gioseni, 7 kil.; la Buhociul, 

-“16 kil. şi la Milești, 12 kil. 

Tamaşi, sa, şi reşedinţa com. 

cu același nume, jud. Bacăii, pl. 
Siretul-d.-j., situat pe piriul Ta-   
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mași și lîngă dealurile Chicerea 

şi Chiţigoiul. 

Are o populaţie de 502 su- 
flete; o şcoală; o biserică cato- 
lică, făcută de locuitori la 1836, 

şi una ortodoxă, făcută la 1792 

de Manolache. Coroiii; o cir- 
ciumă; 2 mori, 

Vite: 18 cai, 209 vite cor- 

nute, 102 porci şi 19 capre. 

Tamaşul, saț, făcînii parte din 

com. rur. Corbeanca, pl. Zna- 
govul, jud. Ilfov, situat pe un 

şes întins, la N. de București. 

Stă în legătură cu Buftea și cu 
Corbeasca prin o şosea vecinală, 

Aci este reşedinţa primăriei, 
Se întinde pe o suprafață de 

721 hect,, cu o populaţie: de 

598 locuitori. 
Are o biserică, cu hramul 

Sf. Nicolae, deservită de 1 preot 
şi 1 cîntăreţ; 1 școală mixtă; 2 

maşini de treerat, 1 heleșteii. 
Comerciul se face de 3 cîr- 

ciumari. 

Numărul vitelor mari e de 

336 şi al celor mici, de ș25.. 

Tamaşul-Mare și Tamaşul- 
Mic, pungi, la N. jud. Mus- 

cel, între riul Dimboviţa şi Fron- 

tieră. Aci culmea principală a 

Carpaţilor, în dreptul plaiului 
Dimboviţa, 'şi schimbă brusc 

direcţiunea spre S.E., merge 

ast-fel pănă din jos de. Peatra- 

lui-Craiii, la Piscul Sf. Ilie, de 

unde se îndreptează spre N..E., 

formînd în această partă hotarul 

către jud. Dimboviţa. 

Tamba, saz, jud. Botoșani, pl. 

Coșula, așezat pe coasta de E. 

a dealului Tamba, în dreapta. 

piriului Miletinul şi în partea de 

N. a com. Uriceni. Are o po- 

pulaţie de 59 familii, saii 230 

suflete. 

Tana-Saia, za/z, în jud. Con-   
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stanța, pl Silistra-Nouă, pe teri- 
toriul comunei rurale Lipnița și 

anume pe acela al cătunului 

săii Coşlugea. Se desface din 
poalele răsăritene ale dealului 

Coşlugea, şi se îndreaptă spre E., 
avînd o direcţiune generală de la 

S.-V.spre N.-E,, brăzdind partea 
de N. a plăşei şi pe cea de 

N.-V, a comunei și a cătunului. 

După un drum de vre-o 2!p Ril. 

se unește cu văile Micul-Orman 

şi Valea-lui-Iroftie, pentru a forma 
împreună valea Coşlugea. Ma- 
lurile sale sunt joase și acope- 
rite ici și colo cu pădurice, Prin: 

trinsa trece drumul comunal 

ce duce de la Călnia la Satul- 
Noii. 

Tana-Sirti, dea, jud. Constanţa, 
în pl. Silistra-Nouă, pe teritoriul 

com. rur. Girliţa. Se desface 

din dealul Bei-Orman-Bair, şi 

anume din virful numit Cuiugiuc; 

se îndreaptă spre: N., avind o 

direcțiune generală de la S-E. 

spre N.-V., brăzdind partea de S, 

și V. a plăşei şi cea deS.aco- 
munei. Se întinde printre valea 

Ese-Chioi-Ceair și două văi mai 

mici, adiacente ale sale. Se ridică 

pănă la o înălțime de 135 m,, 

* dominînd valea Ese-Chioi-Ceair. 

Este acoperit cu tufărișuri, ră- 

măşiţi din întinsele păduri ce 

odinioară acopereaii acest deal. 

Pe la poalele-i de E. trece un 
drum comunal: Chiuciuc- Cai- 

nargi-Girliţa. 

Tanacul, co. rur., jud. Vasluii, 

pl. Crasna, la 10 kil. de orașul 

Vasluiii şi la 32 kil. de Codă- 

eşti, reşedinţa plășei, situată în 

şirul de dealuri ce se întind de 

la N. spre S., pe partea stîngă 
a piriului Vaslueţul. Terenul săii 

est foarte accidentat, prezintind 

dealuri, podişe şi văi. 
E formată din satele: Tanacul, 

Burghelești și Beneşti, pe osu-
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- prafaţă de 3290 hect., cu o po- 

pulație de 556 familii sau 2136 

suflete. 

Are o şcoali și 4 biserici, 

deservite de 4 preoţi şi 4 ecle- 

siarhi; mat multe mori de vînt 

şi 6 circiume. 

Comerciul se face de 209 per- 

soane, 
Vite: 1497 vite mari corunte, 

1550 of, 120 sai şi 870 rimă- 

tori, - 

Locuitorii posedă: 185 plu- 

guri şi 290 care cu boi, 4 plu- 

guri cu cai; 200 stupi cu albine, 

Budgetul com. e de 3246 lei, 

57 bani, la venituri şi de 2640 

lei, 87 bani, la cheltueli. 

Tanacul, sat, jud. Vaslui, pl. 

Crasna, com. Tanacul, situat 

pe podișul şi coasta Dealului- 

Moarei, pe o limbă de pămint 

numită Dealul-Parpaniţa și pe 

coasta dealului Merieni. 

Are o suprafaţă de 1717 hect,, 

cu o populaţie de 355 familii, sai 

1402 suflete; o școală, înființată 

în 1867; o biserică, deservită de 

2 preoţi şi 2 cîntăreţi; mai multe 

mori de vînt şi 4 circiumi. 

Vite: 1004 vite mari cornute, 

1100 ci, 59 cai şi Goo rimători 

Locuitorii .posedă: 100 plu- 

guri, 209 care cu boi; 100 stupi. 

Tanai-Teiubesi, deal, în jud. 

Constanţa, pl. Medjidia, pe teri- 

toriul com. rur. Mamut-Cuiusu și 

Biulbiul. Se desface din partea 

de N. a dealului Carada-Bair, 

îndreptindu-se spre N., într'o 

direcţiune generală de la S-E. 

spre N.-V.; trece prin satul Ma- 

mut-Cuiusu şi se termină cu dealul 

Ciflic-Bair, după cea mers prin- 

tre văile Ceşme-Culac şi Derin- 

Alceac. Are o înălțime de 125 m., 

dominind satul Mamut-Cuiusu, 

văile Derin-Alceac, Ceşme-Culac 

şi drumurile comunale Mamut- 

Cuiusu, Caceamac și Mamut-Cu- 
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iusu-Chiuciuc-Biulbiul, Este si- 

tuată în partea de V.a pl. și 

com. Mamut-Cuiusu și cea de 

V. a com. Biulbiul. 

Tangirul, com. rur., jud. Vlașca, 
pl. Cilniștea, compusă din cătu- 

nele: Gubavia, Mirăul, Tangirul 

şi Petru-Rareș. E situată pe 

partea dreaptă a apel Cilniştea, 

puţin mai sus de Stoeneşti, la 

42 kil. de Bucureşti, 30 kil. 

de Giurgiă și 9 kil. de Ghim- 
paţi, reședința plășei. 

Are o populaţie de 1379 su: 

flete; 2 biserici, deservite de 2 

preoți și 3 cîntăreţi; o școală 

mixtă; 4 circiumi. 

Budgetul com. e la venituri 

de 4171 lei și la cheltueli, de 

3494 lei. . 

In com., Statul posedă 4 tru- 

puri: de pădure: Ogara, 400 
hect.; Teşila, 350 hect.; Manaful, 

300 hect; Albele şi Şaliile, 400 

hect, ; toate ţin de ocolulsilvic 

Ghimoaţi. 

Tangîrul saii Ogarul, căzuu, 

pendinte de com. Tangirul, pl. 

Cilniştea, jud. Vlașca, situat pe 

partea dreaptă a apei Cilniștea, 

proprietatea statului, fostă a mă- 

năstirei Sărindarul. Se arendează 

împreună cu trupurile Mirăul şi 

Albele cu 47000 lei. 
Are o suprafață de 1750 hect.; 

o biserică, deservită. de 1 preot 

şi 1 dascăl; 2 cîrciumi. 

Tanislavi sai Stanigociul, saz, 

făcînd parte din com. rur. Do- 

zeşti, pl. Cerna-d.-j., jud. Vilcea, 

situat în partea de S. a com,, 

pe valea riului Geamăna. 

Are o populaţie de 366 lo- 

cuitori; o biserică, cu hramul 

Sf. Ioan, zidită de locuitori în 

anul 1864. 

Tansa, com. rur. şi sat, jud. Vas-   luiii, la şo kil. de orașul: Vas.-   
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luiii și la 25 kil, de Negreşti, 

reşedinţa plăşei. 
E aşezată în partea de V. a 

pl. Fundurile și a jud. Vasluiii, 

în margine cu jud. Roman, si- 

tuată într'o înfundătură a două 

dealuri, din care unul, care vine 

în partea de:E., poartă numele 

de Suhuleţul, iar în prelungirea 

sa spre N. ia numirea de Dealul- 

Pădurei-Mucului și cel-l'alt, care 
vine în partea de V. a satului, 

se numește dealul Filfiia, pe al 

cărui podiş şi coaste e așezată 

o mare parte a satului. La poa- 

lele lui se întinde un șes, nu- 

mit Şesul-Dagiţei, care lăţindu- 

“se spre S.-E., ia numirea de 

„ Lunca-Dagiţei. 
E străbătut prin centru de 

piriul Tansa, care îl desparte 

în două. 
Are o suprafață de 713 hect., 

cu o populaţie de 581 familii, 

sai 2355 suflete; 2 biserici, una 

vechie şi alta mai nouă, făcută 

la 1882 de obştia locuitorilor, 

deservite de 2. preoţi și 2 cîn- 

tăreţi; o şcoală, înființată la 

1865; mai multe mori de vint. 
Comerciul se face de 9 per- 

soane. 
Vite: 723 vite mari cornute, 

12 cai, 956 oi, 8 capre şi 33 

rimători, | 
Budgetul com. e de 3850 lei 

la venituri și de 3618 lei, 19 

bani, la cheltueli. 

'Taplicul, dzaj, în jud. Constanţa, 
pl. Silistra Nouă, pe teritoriul 

com. rur. Girliţa, și anume pe 

acela al cătunului săii Galiţa. Se 
desface din dealul Draca, se în- 

dreaptă spre V., avind o direcţie 

generală de la N.-E. spre s.V., 

brăzdează parrea, de N. a plă- 

şei și a comunei și se întinde 

printre valea Galiţa şi Yezerul 
Girliţa, făcîndu-i malurile înalte 
şi stincoase. Satul Galiţa, în parte, 

e aşezat chiar la poalele sale su-
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idice. Se ridică pănă la o înăl- 

ţime de 46 m., dominînd valea 
Galiţa, satul Galiţa, iezerul Gir- 

lița, în parte, și drumul comunal 

"ce merge pe muchia lui: Galiţa- 

Cîlnia. E acoperit cu păduri și 

fineţe, iar pe poalele de S.E,, 

cu puţine podgorii. 

Tarcăul, saz, în jud. Neamţu, pl. 
Piatra-Muntele, com. Pingăraţi, 

situat pe piriul cu același nume. 

Are o populaţiune de 400 su- 

„flete și 119 case. 

Tarcăul, schir, situat pe moșia 
Tarcăul, com. Pingaraţi, pl. Pia- 

tra-Muntele, jud. Neamţu, la con- 
fluenţa pirtului Bolohanişul cu 

piriul Tarcăul, 

S'a zidit la 1833 de către E- 
romonacul Avram, «cu cheltuiala 

bine-făcătorilor>, şi are hramul 

Dumineca tuturor Sfinţilor. 

'Tarcăul, sai Ciudomirul, şzră 

de munţi, jud. Bacăi, pl. Mun- 

telui, com. -Brusturoasa, de pe 
graniţa spre Ardeal, de la Ghimeș 

şi muntele Ciudomirul pănă în 
virful cu acelaşi nume, și de aci 

înainte prin judeţul Neamţu, pănă 

“la pasul Bicazului, 

'Tarcăul, vârf de muute, jud. Ba- 
căii, pl. Muntelui, com. Brustu- 

roasa, situat puţin mai la N. de 

colțul N.-V. al judeţului, şi înalt 

de 1664 m. 

Tarcăul, zădure a statului, în 

întindere de : 35000 hect.,, jud. 

Neamţu. Din această întindere, 
numai 10000 hect. sunt puse 

în exploatare. 

“Tarcăul, zîrii, izvoreşte din mun- 

tele 'Tarhăoaşul, jud. Neamţu, 

(marginea despre judeţul Bacăii), 

- curge spre N., trecind pe la 

schitul Tarcăul, apoi pe la Bra: 

teș, Tarcăii, și se varsă pe 

66546. Alarele Dicționar Geografle. Vol. Y. 
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dreapta riului Bistriţa, după ce 

primeşte următoarele piriiaşe: din 
dreapta, piriul Cracul- Țapului, 

Paramiştea, Piriul-lui- Dumitru, 

Pirâul-lui Chirilă, al-Murgociului, 
al-Părului, al-Radului, Butucilor, 

Lăptoacelor şi Mălăeştea ; iar din 
stînga: Tărcuţa, Bolohănosul(Bo- 

lohanișul), Brateșul, Aţa, Cheii, 

Pietrei, Bătrînei, Frasinul, Crivei. 

Tarcăul, izvoare minerale sul- 

furoase, jud. Neamţu, pl. Piatra- 
Muntele, com. Pingăraţi, pe moșia 

Tarcăul. 

Tari-Verde, saz, în jud. Tulcea, 

pl. Istrului, cătunul com. Coge-' 
lac, situat în partea de S. a plășii 

şi cea de E. acomunei,la 2 kil. 
spre E. de cătunul de reședință, 

Cogelac, pe malul sting al pi- 
rîului Duimgi, la poalele sudice 

ale dealului Haidin. 

Are o întindere de 3010 hect., 

cu o populaţiune, amestecată, de 

563 suflete; o şcoală și o casă 

de rugăciuni. 

Tarnița, saz, făcind parte din 

com. rur. Baia de-Aramă, jud. 

Mehedinţi, plaiul Cloșani, aşezat 

- pe ambele laturi ale șoselei Se.- 

verin-Floreşti-Baia-de-Aramă, în- 
tr'o poziţiune frumoasă. 

In sat, în apropiere şi în partea 

dreaptă a pirîului Bistriţa, se află 

urmele unei mănăstiri vechi, 

Tarniţa, saț, în jud. Roman, pl. 
Siretul-d.-s., com. Stăniţa, spre 

S.-V. de satul Stăniţa și la 

4 kil. de el, aproape de extre- 

mitatea de E. a judeţului. Are 

o populaţie de 135 suflete. 

Locuitorii: posedă 2009 vite 

mari cornute. 

Tarniţa, sa/, făcînd parte din com. 
Onceşti, pl. Stănişeşti, jud. Te- 

cuciii, situat în partea de N. a 

comunei.   

TAȘ-BAIR 

Are o suprafață de 250 hect,, 

cu o populaţie de 564 suflete; 
o şcoală mixtă, înfiinţată la 1891; 

o biserică, cu hramul Adormi- 

rea Maicii Domnului, situată toc- 

mai pe hotar, între jud, Te: 

cuciii şi Bacăii, 
Satul are o vechime. de mai 

bine de 100 ani și locuitorii 

săi sunt veniţi din Bucovina. 

Tarniţa, schi? de călugări, la poa- 

lele muntelui Măgura, comuna 

Găgești, pl. Girlele, jud. Putna. 

'Tarniţa, sai Tarniţoaia, vî7f de 
munte, jud. Bacăii, pl. Muntelui, 

com. Vasfești, din şira Moineş- 

tilor. La poalele lui se află un 

lac mare de vre-o 7 hect. 

Tarniţa, moşie, proprietate a sta- 

tului, jud, Tecuciii, com. Oncești, 

pl. Stănişești. Aparţinea mănăs- 

tirei Răchitoasa. Are o supra- 
faţă de 1205 hect., din care o 

“pădure de 400 hect. 

Tarniţele, zzante, jud. Suceava, 
pe culmea căruia e hotarul Ță- 
rei, între Broșteni și Bucovina, 

avînd 1475,5 m. altitudine. 

Tasoc, deal, în com. 'Tanacul, 

pl. Crasna, jud. Vasluiii. Se în- 
tinde de la N. spre S., dinspre 

„Grumăzeşti, pănă la cîrciuma Bu- 

zabriciă. 
Pe dinsul e așezată o parte 

a satului Tanacul, 

Taş- -Bair, deal, în jud. Tulcea, 

pl. Babadag, pe teritoriul com. 
- Congaz. Se desface din dealul 

Ciatal-Bair, se întinde spre $., 
în o direcţie generală de la N. 

“spre $., brăzdind partea de N. 

a plășei şi cea deE. a com. Pe 

. la poalele de S. trece drumul co: 

- munal Congaz-Agi-Ghiol. Este 
acoperit cu tuferișuri și de natu- 
ră pietroasă. Domină s. Congaz, 
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Taş-Bair, deal, în jud. Tulcea, 
pl. Babadag, com. Armutlia. Se 

„desface din dealul Asmilar-Bair; 

se întinde spre N., in o direcţie 

generală de la S. spre N., brăz- 

dind partea de N. a plășii şi de S, 

a “comunei, Este de natură stin- 
coasă, acoperit cu păduri şi cu 

păşuni. Domină cu vîrful săiă 

înalt de 115 m. satul Camber 

Camber- şi drumul comunal 

Slava-Rusă. 

Taş-Bair, deal, în jud. Tulcea, 

pl. Istrului, pe teritoriul com. 

rur. Ciamurli-d.-s., și pe al că- 

tunului săii Caugagi. Se desface 
din dealul Chiuciuc-Bair; se în- 

tinde spre -,, în o direcție ge- 

nerali de la V. spre E., brăz- 

dind partea de N. a plășii și cea 
de mijloc a comunei. Se pre- 

lungeşte spre E. cu dealurile 

Tasli-Bair şi Bal-Bair. E de na- 

tură pietroasă și acoperit cu pă- 

șuni, 

Taş-Burun, dea, în jud. “Tulcea, 

pl. Babadag, pe teritoriul com. 

rur. Enisala. Se desface din 

dealul Golovar-Bair; se întinde 

- spre E., în formă de semicerc, 

avind o direcţiune generală de la 

S..I. spre N.-V.; brăsdează par- 

tea de E.a plăşci și cea de S..E. 

a comunei, Pe la poalele de S. 

trece calea judeţeană Babadag- 

Jurilofea. Este de natură pie- 
troasă, acoperit cu puțină pădure 

şi pășuni. Virlul cel mai înalt, 

dealul Juc, are 84 m. 

Taş-Burun, dif de deal, jud. 
Tulcea, situat în partea de Li, 

a plășei Babadag şi a com. tur. 

Enisala. Este unul din virfurile 

-nordice ale dealului Taş-Burun. 

E stîncos și înalt de 70 m. 
Se termină repede în iczerul Ra- 

zelmul. Pe la 12—15 m. de la 

baza lui se văd resturi de co- 

chilii marine, ceea ce atestă pre-   
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zenţa de odinioară a Mării prin 

aceste locuri, 

Taş-Punar, com. rur., jud. Con- 

stanța, pl. Medjidia, situată în 

partea de V. a judeţului, la 54 

kil. spre N.-V. de orașul Con: 

stanţa, capitala districtului, şi cea 

septentrională a plăşei, la 19 kil. 
spre NE. de orășelul Medjidia, 

pe valea Taş-Punar. 
Se mărginește la N. cu com. 

Şiriul (pl. Hirşova); la E., cu 

com. Pazarli şi Carol I (pl. Con- 

stanţa); la S., cu com. Torto- 

manul; iar la V., cu com. Sei- 

meni și Topalul (pl. Hirşova). 

Solul e în general accidentat. 
Văile ai maluri înalte și pră- 

păstioase. Este brăzdată de cul- 

mile Carol 1 la E., Taş-Pu- 

nar la S$., Topalul la V,, şi 

Şiriul la N, Principalele „dealuri 

din comună sunt: Geabac-Bair 

(106 m.), la S..V.; Calele-Bair 

(114 m.) şi Tortomanul (107 m.) 

la S.; Tuzla-Bair (129 m.) la 

S-E.; Harapat-Daga (103 m.), 

dealul La-Movila-Grecului(95 m.), 

Pinar-Bair (110 m.), Zavol-Bair 

(126 m.), toate spre V.; lanţul 
Eschesec (234 m.), Satis-Chioi- 

Bair (131 m.), Alah-Bair (204 
m.) şi Saragea-Bair, dealuri pic: 

troase și întretăiate de o mul- 

ţime de văi adinci și prăpăsti- 

oase, la N. ; Hoş-Tepe-Bair (203 

m.), Mahometcea-Bair (127 m.), 

la IE; dealurile Taş-Punar (100 
m.), Mezarlic-Bair (100 m.), Chior- 

Ceșme, (117 m.) și Băltăgeşti 

(137 m.), în interiorul comunci, 

Ele sunt acoperite, în cea mai 

mare parte, cu pășuni, fineţe și 
puţine săimănături. 

Movile sunt 22, toate artifi- 

cialc, și servesc ca puncte de 
orientare şi observaţie. | 

Are 2 piraie mici: Boazgic- 

Dere şi afluentul săi Saragca.- 

Dere, precum şimai multe văi. 

Are o suprafață de 15708   
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hect.,cu o populaţie, amestecată, 

de 1738 suflete ; 2 biserici, una în 

căt. Saragea, deservită de 1 preot 

şi 1 paracliser, alta în căt. Taş: 

Punar, deservită de 1 preot, 1 

cintăreţ şi 1 paracliser, prima 

cu hramul Sf. Nicolae, a dona 

cu hramul S-ţii Voevozi; 2 

geamii, una în căt. Chior-Ceşme 
şi alta în căt, Taş-Punar, cu 2 

hogi; 2 şcoale mixte, una în căt, 

Chior-Ceșme și cea-laltă în căt? 
Taş-Punar; 2 şcoale musulmane 

alipite de geamii; 3 mori de 

viat și 1 cu aburi, 

E formată din cătunele: Taș- 

Punar, reşedinţa, în partea de 

5., pe văile Taș-Punar și Sali- 
Bei-Dere; Băltăgeşti, în partea 

de N., la 7 kil. spre N. de re- 

şedinţă, pe piriul Saragea ; Chior- 

Ceşme-Romin, spre E., la 5 kil. 

spre N..E, de reședință, pe valea 

cu acelaşi nume; Chior-Ceşme-Tă- 

tar, la Sao m. spre N.-E. de prece- 

dentul, tot în valea Chior-Ceşme. 

Locuitorii posedă: 260 plu- 
uri, 484 care și căruţe, 1 ma: 

sină de treerat cu aburi, 3 ma: 

ini de secerat, 30 mașini de 

bătut: porumb, 25 grape de fier, 

4 maşini de vinturat, 20 de co- 

sit; 1007 cai, 2445 boi, 20 asini, 

22344 0i şi 104 porci, 

Comerciul este activ. Se face 

prin gara Cernavoda, la 17 kil. 

spre S.E,., şi constă în import 

de coloniale şi manufacturi și în 

export de cereale şi vite, 'cu 

produsele lor. 
Budgetul com. ela venituri de 

10935 |. şi la chelt, de 5545 |. 
Căi de comunicaţie sunt: ca- 

lea judeţeană FHirşova-Medjidia, 

trecînd pe la 1 kil. spre V. de 
satul Taş-Punar; apoi drumuri 

mici ce unesc cătunele între ele 

“A
. 

va
 

“D
n 

şi cu satele vecine: Tortomanul, 

Carol I, Dorobanţu, Siriul, Satis- 

Chioi, Boazgicul, Seimeni, etc., 

şi care se intretae în deosebite 

direcțiuni, 

PU
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'Taş-Punar, sat, în jud. Cons- 
tanţa, pl. Medjidia, căt. de -re- 

şedinţă al com. Taș-Punar, si- 

“tuat în partea de N. a plăşei şi 
centrală a com., pe valea cu a- 

celași nume. Are o întindere 

de 3198 hect., din care 11 hect. 

ocupate de vatra satului, cu o 

populaţie de 99 familii, saii 525 

suflete, 

Taş-Tepe-luc, movilă, în jud. 

Tulcea, situată în partea de S.: 

a plăşei Istrului şi cea de E.a 

com. Casimcea, aşezată pe una 

" din prelungirile de S.-V. ale dea- 
lului Saxan-Cula, între văile Su- 

lugea şi Dichili-Taş-Aleac. E aco- 

- perită cu verdeață. Are 184 m,, 
dominind cele două văi, piriul 

Casimcea, satul Caciamac şi dru- 
mul comunal Caciamac-Rimnic. 

Taşăul, saz, în jud. şi pl. Cons- 

tanţa, căt. com. Cicracci, situat 

mai mult în partea de E. a plă- 
şei şi cea centrală a com., la 5 
kil. spre N. de căt. de reședință, 

_Cicracei, pe ambele maluri ale 

" piriului Taşăul și la marginea 

lacului Tașăul. Are o suprafață 

de 1150 hect., cu o populaţie 
de 68 familii, sai 308 suflete. 

Șoseaua naţională Constanţa- 
Babadag trece cu 2 kil. mai 
spre V. de sat. 

Taşăul, lac, în jud. şi pl. Cons- 
tanţa, pe teritoriul comunelor 
rurale Cicracci şi Gargalic, situat 

în partea de E. a plășei, de S.- 
V.a com. Gargalic, centrală şi de 

E. a com. Cicracci. Este încon- 

jurat de dealurile Șahman la 
N.-E. şi Cicracci şi Cara-Chioi- 

Bair la S.-V. Lungimea sa, con- 

'siderată de la locul unde apa 

Casimcea se varsă în el şi pănă 

la marginea sa de S.-E., este 
de 8 kil. Adincimea variază în- 

tre 25—40 metri, iar întinderea 

este de 1200 hect. In partea de   
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S.V. a lacului şi în interiorul 

lui se află insula Chiuciuc-Ada, 

care ține de com. Gargalicul. 

In partea de N. se varsă piriul 

Casimcea şi, puţin mai la E., pi- 

riul Taşăul; iar în partea meri- 

dională, se varsă piriiaşul Ci- 

cracci. Afară de. aceste piriuri, 
se mai deschid în acest lac şi 

următoarele văi: Valea-Tașăul, 

Valea-Dolufaci şi Valea-Cicracci. 

Conţine “peşte, al cărui venit 
aparține statului. Pe marginele 
sale s'aii așezat mai multe sate: 

Cara-Coium, situat în colţul săă 

de la S.; Cicracci, situat aproape 

la jumătatea liniei S.-V.; Dolu- 
faci, situat la extremitatea sa 
N.-V.; satul Tașăul, situat în par- 

tea de N., şi satul Șahman, si- 

tuat aproape de extremitatea $. 
a laturei N.-E. Malurile sale sunt 
în general joase. Nu comunică 
cu marea, fiind, între cl şi mare, 

o însemnată distanţă acoperită 

cu nisip. | 

Taşăul, a// nume al piriului Ca- 
simcea, care udă jud. Tulcea, pl. 

Istrului, 

Taşăul, vale, în jud. şi pl. Cons: 
tanța, pe teritoriul com, rur. 

Cicracci, şi anume pe acela al 

căt. săii Tașăul. Are o direcție 

generală de la N.-E. către $. Se 
întinde dea-lungul dealului “Ta- 
şăul-Sirti, trece prin satul Tașăul 

şi se deschide în lacul Taşăul. 

Prin mijlocul acestei văi e albia 
pîriului Tașăul, care are jumătate 

din lungimea văiei. 

Taşca, sătuc, în jud. Neamţu, pl. 
Piatra-Muntele, com. Bicazul, si- 

„tuat pe stînga piriului Bicazul, 

în drumul ce duce spre trecă- 

toarea Prisăcani, 
Are o școală. 

Tatanir, fac, jud. Tulcea, pl. 

Sulina, pe teritoriul com. urb.   

TATINA 

" Chilia-Vechie, format de braţul 

Chilia, în una din revărsările sale, 

şi cu al cărui braţsecundar Tatam, 
comunică prin girla Tatanir. Are 
o întindere de zoo hect. și, îm- 

preună cu lacurile Pojareţ, Bisagi, 

Capanos, ce se varsă într'insul, 

420 hect. Are 2: mici insu- 
leţe în interiorul săii. Este în- 
conjurat cu stuf, şi conține peşte; 

care se consumă în oraşul Chi- 
lia şi se exportă şi în Basara- 

bia. e 

'Tatar-Bair, deal, în jud. Tulcea, 
pl. Babadag, pe teritoriul com. 
Baş-Chioi. Este o prelungire S-E. 
a dealului. Stamuni-Culac, brăz- 
dind partea centrală a plăşei şi 
a comunei, De natură stîncoasă, 

pe alocurea, domină satul Baş. | 

Chioi, aşezat la poalele sale su- 
dice, şi piriul Teliţa. Este acoperit 

cu puţine păduri şi păşuni în- 
 tinse, şi cu ceva semănături pe 

la poale. a 

Tatar-Eni- Ghiol, /ac, în partea 
“de N. a plăşei şi jud. Tulcea 

şi cea de N.-V. a com. Malcoci, 

aproape de braţul Sulina, de 
care este format. Este izolat, 

înconjurat de toate părţile cu 
stuf, Are o formă triunghiulară, 
o intindere de 80 hect. şi conţine 

peşte. 

Tatina, saț, făcînd parte din com. 
rur. Spanţov, jud. Ilfov, pl. Ol- 
teniţa, situat spre N.-V. de Span- 

ţov, înconjurat de dealuri. Spre 
V. de sat este o mică baltă, 

numită Tatina.  - 
“Se întinde pe o suprafață de 

1663 hect., cu o populaţie de 
252 locuitori. 

| Numărul vitelor mari e'de 
317 şi al celor mici, de 443. 

Tatina, insulă în Dunăre, în 
dreptul satului cu același nume, 

jud. Ilfov. ă
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Tatina, moșze a statului, pl. Olte- 

niţa, jud. Ilfov. 

Tatina, zădure, jud. Ilfov, pl. Olte- 

niţa, com. Spanţov, formată din 

trupurile: Tatina-de-Baltă (100 

pog.) şi 'Tatina-din-Deal (700 

pog-). 

'Tatlă-Suhat, câmp, acoperit cu 

iarbă şi cu păşuni, jud. Tulcea, pl. 

Babadag, pe teritoriul comune- 
lor Canli-Bugeac şi Ciamurli-d.-j. 

Este tăiat de mica vale Mil-Vel- 

Culac; iezerul Goloviţa cel mic 

îl udă de 3 părți. Are o întin- 

dere de 300 hect., din care mai 

mult de 2 părţi aparţin com. 

Canli-Bugeac,- restul, com. Cia- 

murli, 

Tatligeac, com. rur., jud. Con- 
stanța, pl. Mangalia, situată în 

partea meridională a jud., la 58 

kil. spre S. de orașul Constanţa, 

capitala districtului, şi în cea 
de E. a plășei,la 13 kil.spre N. 

de orăşelul Mangalia, reşedinţa 

ocoluiui, lîngă lacul 'Tatligeac. 

Se mărginește la N. cu com. 
Tuzla şi Musurat; la E., cu Ma- 

rea-Neagră; la S., cu com. ur- 

bană Mangalia ; iar la V., cu 

com. Ghelingec şi căt. Parveli 

(al com. Tuzla). . 
Relieful solului e puţin acci- 

dentat ; principalele dealuri care 

o brăzdează sunt: Tauşan-Bair 

(7o m.), la N.; Mangea-Punar- 

Bair (47 m), la N-E.; Parveli 

(66 m.), la V. ; Tatligeac-Bair, la 
S. (55 m.); ele sunt acoperite 
cu fineţe și semănături, 

Movile sunt 25, toate artifi- 

ciale. | 

Ape: Marea-Neagră, care o udă 

la E., pe o distanţă de6 kil.; la- 

cul Tatligeac-Ghiol, format de 

Mare, la E, com., avind 180 hect. 

întindere, din care jumătatea apu- 

sană acoperită cu stuf; piriul 

Tatligeac, curgind dinspre V.,   

din dealul Ghelingec, trecînd prin 

satul Tatligeac-Mic, şi vărsîndu-se 

în lacul Tatligeac, 
E formată din două cătune: 

Tatligcac-Buiuc şi Tatligeac-Cu- 

ciuc, 
Are o suprafață de 4407 hect., 

cu o populaţie, amestecată, de 

568 suflete; geamii, cite 2 

în fie-care cătun, avînd cite 1 

hoge. 
Locuitorii posedă: 40 plu- 

guri, 105 care şi căruţe, 1 ma- 
şină de treerat cu aburi, 6 ma- 

şini de semănat, 6 mașini de 

treerat, 9 grape de fier, 2 tri- 

oare; 8540 capete de vite, mai 

cu seamă oi şi boi; 4 mori de 

vint, 
Budgetul com. e la venituri 

de 3705 lei, și la cheltueli, de 

1716 lei. 

Căi de comunicaţie sunt: pe 
lac şi Mare cu luntrile; şoseaua 

judeţeană Constanţa - Mangalia 
care trece printre cele două 

sate; drumuri mici comunale 

saii vecinale ce duc la satele in: 

vecinate ca: Tuzla, Parveli, Ab- 

dulah,. Gheringec, Ascilar, Co: 

pucci, Mangalia, etc. 

Tatligeac, zzovilă, in jud. Con. 
stanţa, pl. Mangalia, pe teritoriul 

comunei “Tatligeac. Are 63 m. 

şi domină satele Pervelei, Tat- 

ligeacul-Mare şi Tatligeacul-Mic, 

precum şi valea cu același nume. 

Tatligeac, piri, în jud. Con- 
stanţa, pl. Mangalia, pe teritoriul 

com. rur, Gheringec şi Tatli- 

geac. Îşi ia naștere din două 

fintini mari, ale satului Gherin- 

gec, îndreptindu-se spre S. şi 

merpînd spre S.-E. pănă la satul 

Ascilar, udîndu-i partea de N.; a- 

poi se îndreaptă spre N.-E., pănă 

la Tatligeacul-Mic, străbate satul 

prin mijloc şi la eşire se îndreaptă 

spre E. Formează în drumul săii 

două lăculeţe, şi apoi se varsă în   

lacul 'Tatligeac-Ghiol, după un 

curs de 8 kil. 

Tatiigeac - Biuiuc (Tatligea- 
cul-Mare), saz, în jud. Cons- 

tanța, pl. Mangalia, cătunul de 

reședință al com, Tatligeac, si- 

tuat în partea de E. a plăşel şi 

cea centrală a comunei. 

Are o suprafață de 2182 hect., 

cu o populaţie, în maioritate tur- 
cească, de 267 suflete, care se 

ocupă cu agricultura şi puţin cu 

pescăria. Casele sunt așezate pe 

valea Tatligeac-Derea, puţin mai 

spre N. de lacul Tatligeac-Ghiol. 

Tatligeac - Cuciuc (Tatligea- 
cul-Mic), sa?, în jud. Constanţa, 

pl. Mangalia, cătunul comunei 

Tatligeac, situat în partea de 

E..a plăşei şi cea de V. a co- 

munci, la 2 kil. spre S.-V. de 

cătunul de reședință, 'Tatligeac- 

Biuiuc. 

Are o suprafaţă de 2225 hect., 

cu o populaţie, amestecată, de 

433 suflete, 

Tatligeac-Derea, va/e, în jud. 
Constanţa, pl. Mangalia, com. 

Tatligeac. Se desface din dealul 
Tauşan-Bair, şi anume din virful 

săii Sari-lucler, îndreptindu-se 

spre S. şi avind o direcţiune 

de la N. către S.-E. Apucă pe 

valea Biuiuc-Derea, trece prin 

satul Tatligeac-Biuiuc și se des- 

chide în lacul. Tatligeac-Ghiol. 

Tatligeac-Ghiol, Zac, în jud. Con- 
stanţa, pe teritoriul com. rur. : 

Tatligeac, situat în Sudul satului 

Tatligeac-Biuiuc şi la E, satului 

Tatligeac-Cuciuc. Are o formă 

alungită de la E. către V. Este 

acoperit mai mult de jumătate 
cu stuf şi trestie, avind o su- 

prafaţă de 80 hect. În el se varsă 

piriul Tatligeac. 

Tatomireşti, com. rur., jud Dolj,
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pl. Jiul-d.-s., la 27 kil. de Cra- 

iova şi la 9 kil. de reședința 
_plăşei, Filiași. 

„E situată pe ambele maluri 

ale riului Jiul și formată din că- 

tunele “Tatomireşti, reședința, pe 

stinga, -şi Segarcea, pe malul 

drept. : 

Se învecineşte la E., cu com. 

Brădeşti, despărţindu.se prin Va- 

lea-Rea; la V., cu com. Ră- 

cari; la S., cu com. Braloştiţa, 

şi la N., cu com, Brădeşti, 

„ Terenul comunei este şes, 
Este udată de riul Jiul, cu di- 

„recţiunea de la V. spre E. Pe 

el se află două poduri stătă- 

toare. Jiul primeşte în comuna 

Tatomirești, pe dreapta, trei pi- 

-raie, 

Are o suprafaţă de 1353 hect., 

cu o populaţie de 1097 suflete; 

două biserici: una în Tatomi- 

reşti, făcută de Matei Biv-vel- 
Aga Medelnicerul, cu soția sa 
Aniţa, pe la 1750, reparată la 

1826 de.R. Şerban-Filişianu și 

la anul 1886 de d-na S$. Fili- 

şianu, cea-l'altă în căt. Sfircea, 

tăcută de locuitori, pe la anul 

- 1850, ambele deservite de 2 

preoți. şi 2 cîntăreţi; o şcoală 
„mixtă, 

Prin comună trece calea fe- 

rată Răcari, la 3 kil., și trei că 
vecinale: una către Braloştița, 
lungă de ş kil., a doua către 

Scăeşti, în întindere de ș kil., 

şi a treia la Brădeşti, de 7 kil. 

Tatomireşti, sas, jud. Dolj, pl. 

Jiul-d.-s., com. Tatomireşti, si- 

tuat pe stinga. riului Jiul și stră- 

- bătut de dealul Tatomireşti. 
Are o populaţie de 583 su- 

„fete; o şcoală mixtă, ce func- 

ționează din 1874; o biserică, 

fondată în 1750 de Matei Biv- 

vel-Aga Medelnicerul şi soţia sa: 
Aniţa. 

Tatomireșşti, sal, în jud. Neamţu,   
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com. Mărgineni, pl. De-Sus-Mijlo- 

cul, situat pe piriul cu acelaşi 
„nume, între satele Micşoreni şi 

- Itrineşti. - ÎN 

Are o populaţie de 319 su- 
flete; 1 biserică, cu 1 preot şi 

„1 dascăl, a 

„- Vite: 74 boi, 81 vaci, 10 

„junci, 177 oi, 30 cai, 26 porci, 

Tatomireșşti, saz, în partea de 
"E. a com, Drăguşeni, pl. 'Fun- 

duri, jud. Vasluiii. Are o-su- 

-prafață de 715 hect., 'cu 'o po- 

pulaţie de 360 suflete; o bise- 

rică, zidită din piatră. | 

De acest sat ţin şi cătunele: 
Măcreşti, Gura-Văiei, fostă pro- 

prietate a statului, iar acum 

a locuitorilor împroprietăriți în 
1879, şi Perieni. 

Tatomireşti, moșie particulară, 

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

mireşti, aparținind d-nei Filişanu 
-şi locuitorilor. Aduce venit anual 

de 54000 lei. Are pe dinsa 60 

hect. vie şi 300 hectare pă- 
dure. 

Tatu-Cimpoiașul, zirii, în jud. 

R.„Sărat, plaiul Rimnicul, com. 

Valea-Sălciei. Izvoreşte din Dea- 
lul-Modrenilor, udă partea. de 

E. a comunei şi se varsă în riul 
„ Cilnăi, pe dreapta lui, mai jos 

de cătunul Modreni. | 

Legenda zice că şi-a luat nu- 

mele de la un gingaș păstor, 
Tatu-Cimpoiașul, care cînta foarte 

frumos, muri tînăr, și fu plins de 
toţi sătenii, Aceștia în amintirea-i 

dădură numele săi văii pe unde 

de obiceiii el îşi ducea oile. 

Taula, saz, făcînd parte din com. 
Oncești, pl. Stănişeşti, jud. Te- 

cuciă, situat pe coasta dealului 
Taula, la E., pe rediul Scafara 

la S., şi pe dealul Perjul la N.-V. 

Are o populație de 289; su- 
flete, locuind în 65 case. .   
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Locuitorii sunt vechi răzeși şi 

stăpinesc tot teritoriul cătunului, 

care e de 255 hect. 

Taula-Parvuloc, 0 cotitură -a 

brafului Sf. Gheorghe, jud. 

Tulcea, situată în partea de V, 
a plăşei Sulina și cea de S..V. 
a com. rur. Cara-Ormau; în ea 

se varsă girla Litcovul; lingă 

ea e situat şi punctul trigono- 
metric Parvuloc, înalt de 2,2 m. 

Taumirul, foc ca pădure, de go- 
run, în întindere de 6700 m. p.; 

jud. Vilcea, com. R.-Vilcea, pl. 

“Ocolul, pe moşia Cetăţuia. 

Tauşan-Bair, dea/, în jud. Cons- 

tanţa, pl. Mangalia, pe teritoriul 

com. rur. Tuzla și Musurat. Se 

întinde de la $.-V. satului Tuzla 
şi pănă la N.-E, satului Per- 

„velei, avind o direcţiune de la 

S.-V. către N.-E. Are mai multe 

virfuri ca Dara-luiuc (57. m), 
Baldova-luiuc (70 m.) şi Sari- 

Iucler, care e cel mat înalt (744n.). 

„ Dealungul acestui deal, merge 

drumul comunal Tuzla-Pervelei ; 

iar extremitatea sa S.-V. este 

tăiată de șoseaua judeţeană Man 

glia-Constanţa. 

Bistriţa, jud. Neamţu. 
E formată din cătunele: Taz. 

lăul, Frumoasa și Balcani, cu o 

populaţiune de 2871 suflete. 
Dintre locuitorii împroprietă- 

riți în 1864 sunt astăzi: 280 

_care trăesc şi-şi stăpinesc lo- 

curile lor; 184, ca urmași; 257, 

care deşi insuraţi şi . cultivatori 

de pămint, n'aii nici un soiii 

- de proprietate. ! 

Are 3 biserici ortodoxe, cu 

IO deservenţi şi una catolică; 

o școală. 
Budgetul com. e la venituri 

de 6450 lei, și la cheltueli, de 

6155 lei.
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Comunicaţia cu satele vecine 

„se face prin şoseaua judeţeană 

Dobreni-Moineşti. 

“Tazlăul saii Prăjoaia, saz, jud. 

Bacăii, pl. Tazlăul-d.-j., com. 

„Berzuaţul, situat pe malul drept 

_al Tazlăului-Mare, la 7 kil. de 

satul Berzunţul (şcoală). 

Are o populaţie de 135 su- 

fete. 
Vite: 0 cai, 187 vite mari 

cornute, 18 porci şi 11 capre. 

Tazlăul, sa, jud. Bacăii, pl. Mun- 

„teluY, com. Valca-Arinilor, situat 

în valea şi pe piriul Tazlăul- 

Sărat, la N. de Girlele, la 4500 

m. de satul Lucăceşti (şcoală). 
Are o populație de 442 su- 

flete; o biserică, fostă schit de 

călugări, zidită în secolul XV 

(1496), rezidită în 1852 de lo- 

cuitori, deservită de 2 cîntăreţi; 

3 circiumi, 

Vite: 30 cai, 311 vite cor- 

nute, 33 porci și 63 capre. 

„Pe teritoriul. cătunului sc află 

peste 58 de puțuri cu păcură, 

- care dati țiţeiii in mare cantitate, 
iar gropi părăsite sunt peste 

100, 

Tazlăul, căfun, cu 56 locuitori, 
făcînd parte din com. Solonţul, 

pl. Tazlăul-d.-s., jud. Bacăii, si- 
tuat la poalele muntelui Utura, 

in valea Tazlăului-Sărat, la 11 

kil. de satul Solonţul (şcoală). 

Tazlăul, saţ, în jud. Neamţu, pl. 
Bistriţa, com. Tazlăul, situat pe 
piriul cu acelaşi numc, la 31 

kil. de oraşul Piatra. 
Are o populaţie de 287 fam.; 

3 biserici și o şcoală. 

Tazlăul, fostă mănăstire, jud. 

Bacăii, pl. Muntelui, com. Va: 

lea Arinilor,. situată pe valea 

Tazlăului şi zidită de Ștefan-cel- 

Mare la 1496, în al 40-lea an   
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al domniei sale, pe locul unde 

mai inaiute exista mănăstirea cu 

același nume, precum se con- 

stată dintr'un uric din 1481 al 

acelui Domn, prin care dă Sf. 

Mănăstirei din Tazlăul saii Taz- 

lov, dou sate din vecinătate: 

Borileşti şi Dragotești (v. Mel- 

chisedec, «Notiţe istorice şi ar- 

cheologice», adunate de pe la 48 

mănăstiri şi biserici antice din 

Moldova, pag. 89—92). În anul 

1852 s'a reînoit catapiteasma 

şi alte lucruri mai mici, cu chel- 

tuiala lui Gh. Constantinidi. Uşa 

cea mare de lemn din năuntru 

este în stil gotic şi încadrată 

în stilpi de granit, groși de o 

palmă şi foarte frumos sculp- 
taţi; are şi o inscripţie slavonă 

pe ea, care ne arată că există 

de 400 ani. Din ornamentaţiile 

cele vechi nu se mai găsesc; 

cele noi sunt de bacfon rusesc. 

Această mănăstire se întindea 

pe marginea pîriului Tazlăul-Să- 

rat, ocolită fiind din trei părți de 

" munţi uriași, ale căror poate şi 

virfuri sunt acoperite cu brazi. 

Curtea ei este spațioasă, pătrată 
şi înconjurată cu ziduri înalte 

de peatră. Deasupra porţei are 

o clopotniţă; în stinga sunt ca- 

sele egumeneşti, toate zugrăvite. 

Dinaintea biscricei este un turn 
care conţine şi vre-o 5 chilii; 

afară din curte este o grădină 

- frumoasă, 

Astăzi este redusă la bise- 

rică de mir. 

Tazlăul, ape mâînerale, situate pe 
moşia statului, jud. Neamţu, pl. 
Bistriţa, com. “Tazlăul, pe malul 

drept al piriului Tazlăul, la poa: 
lele dealului Măgura-Mică. 

Inălțimea deasupra nivelului 

Mărei a acestor izvoare e de 

430 m. Izvorul principal se află 

la 2 kil. spre N.-V. de mănăs- 

tirea Tazlăul. 

Izvoarele fac parte din clasa   
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apelor alcaline-sodice-salifere şi 

bicarbonate ;: conţinutul lor este 

analog cu al apelor minerale de 

la Slănic, Ems, Royat, Gleichen- 

berg. | 
Terenurile aparţin grupei ter- 

țiare; izvorul principal iese din- 

tr'un chist argilos, care formează 

“malul sting al piriului; apa se 

adună într'o escavaţiune la malul 

pîriului Tazlăul. o 
Proprietăţile fizice și chimice 

sunt următoarele: apa este lim- 

pede, incoloră, cu un miros de 

hidrogen sulfurat şi cu un gust 

sărat. Temperatura 149,5 C. Apa 

" degajează puţin gaz, compus din 

anhidrită carbonică, hidrogen 
sulfurat şi o hidrocarbură. | 

Densitatea determinată de d. 

“Poni este egală cu 1,0082, la 

temperatura, 170C. 
Hirtia de turnesol este înro- 

şită, ceea ce indică o reacțiune 

acidă. 
Aceste ape sunt bune contra 

reumatismului, accidentelor se- 

- cundare și terțiare sifilitice şi 

contra diferitelor cezeme. 

“Tazlăul, culme de munți, jud. 

Bacăii, plăşile Tazlăul-d.-s. şi 
Tazlăul-d.-j., care, începînd din 

Tarcăul, apucă spre E. şi intră 

în jud. Baci, pe la Băsăști. De 

aci înainte e formată numai de 
dealuri, care despart Tazlăul- 

- Mare de Bistriţa şi de Siret, 

- apot Trotuşul de Siret pănă la 

Adjud (jud. Putna). 

Tazlăul, ri. Izvoreşte din mun- 

tele Goşmanului, jud. Neamţu, 
plasa Bistriţa, comuna Tazlăul 

şi curge printr'o vale frumoasă 
pănă în dreptul satului Tazlăul, 

urmînd direcțiunea V.-E.; de aci 

coboară într'o vale, cu coastele 

ripoase şi descoperite, mergind 

paralel cu Bistriţa și - Siretul, 
printre masivul Tazlăului. Mare, 

la E. şi ale Pietrei și Moineş-



TAZLĂUL 

tilor (jud. Bacăi) la V., străbă- 
„tînd pănă la hotar în două rîn: 

duri şoseaua judeţeană Dobreni.- 

Moineşti (în. dreptul kil. 42—46 
ramificat). | 

Se varsă în Trotuș, în faţa 
satului Onești, la Slobozia-Mie- 
lului din com. Ripile. 

Afluenții săi din jud. Neamţu 
sunt, pe dreapta: pirîul Şoimu- 
lui, Puciosului, Cociorvei, Babei, 

Nacladul, pe stinga: piriul Car- 

pănul, Brusturosul, Strajei, Peș- 

tiosul, Limpegiorul, Răcilă, Car- 
pănul și Radului. 

In jud. Bacăii, udă cele două 

plăşi ce poartă numele de Taz- 
lăul și se încarcă pe dreapta 
cu: Piriul-lur-Coman. sai Ne- 

grul, Solonţul, 'Tazlăul-Sărat, pe 

care-l primeşte la satul Teţcani, 

Cernul, Verşeşti, Berzunţul, Pi- 
riul- Albelor, Birsăneşti, Gura- 

"Văii şi Prisăcelul, iar pe stinga, 

cu Piriul-Boului, Slatina, Borzeşti, 

Piriul-Sirbilor, Nadişa, Finaţului, 
“Turluiul, Orăşa, Valea-Rea, Fili- 

pea, Bălăneasa, Ilelegiul, Deleni, 

- Brătila şi Belciul. | 
Lungimea cursului săii este 

ce 585co m. Apele sale sunt 

repezi și pe timp ploios lesne 

'se revarsă, inundind foarte iute 

mai toată valea sa. Albia-i este 

bolovănoasă, iar de la 'Teţcani 

în jos conţine pietriș. Valea-i 

este în general largă de 11j kil. 
şi comunică cu valea Bistriţer 

prin pasul Orășei, pe unde trece 

şi şoseaua Bacăii-Ocna, care se 

lasă spre S. pe această vale. 

Tazlăul, vale, în jud. Neamţu şi 

Bacăii. Are direcţia N.-V. spre 

S.E., paralelă cu a Siretului 

şi printr'insa curge Tazlăul-Mare. 

Este coprinsă între şira Moineş- 

tilor şi a Tazlăului, Este viabilă, 

veselă, roditoare și cu aer curat, 

dar expusă revărsărilor dese ale 

riurilor. ste garantată în con- 

„tra curenților reci de la N. și   
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E., precum și din părţile mun- 
-toase de la V,, prin ridicături 

- de tărim destul de importante, 

aşa că clima sa este foarte dulce 

şi plăcută. Nimic nu împedică 

vederea de la începutul ei, pe 

povirnişul S.-E. al muntelui Tar- 

căul, pănă în valea Trotuşului, 

Tazlăul-de-Jos, z/asă, jud. Ba- 

căii, numită ast-fel de la apa 
Tazlăului, a 

Se mărginește la E. cu pl. 
Bistriţa-d.-j,, de la satul Turluiul 

pănă la satul Gropile, către co- 
munele Dealul-Noii, Valea-Mare, 

Faraoani, Cleja şi Fundul-Răcă- 

ciuni; la S.-E., cu jud.. Putna 
şi pl. Trotuşul, pe o mică în- 

„_tindere; la S. şi S.V., cu pl. 

Trotuşul, spre comunele înșirate 
d'alungul Trotuşului, de la co- 
muna Oneşti pănă la com. Dof- 

tana; la V,, cu pl. Muntelui, spre 

comunele Dărmănești - Văstești, 
Moinești şi Poduri; iar la N, cu 

“pl. Tazlăul-d.-s., spre comunele 
Bucșeşti, Teţcani şi Nadișa. 

Are forma unei pilnii, al că- 
rui git ar fi între izvoarele pi- 
riului Răcăciuni și confluența 

Tazlăului-Mare cu Trotușul, 

Riul Tazlăul intră în plasă 

pe la Gura-Cernul şi, după ce o 

străbate în direcția de la N. la 

$., se varsă în Trotuș, la E. 

de Slobozia-Mielului, de unde în- 

suși Trotușul curge pe limita 
- plășei pănă la satul Motocești. 

Tazlăul se încarcă cu piriurile : 

Strimba, Berzunţul, Albele, Bir- 

săneşti, pe dreapta; şi Turluiul, 

Comanul, Valea- Rea, Drăgu- 

geşti, Brătila și Belciul, pestinga, 

Dintre afluenții Trotușului, pi- 

riul Păltinata curge pe dintregul 

" în această plasă, iar Caraclăul 

o udă numai în cursul săii su- 

perior. Şirele de dealuri numite 
ale Tazlăului merg în direcţie 

N.-V. spre S.E., pe marginea 

de E. a plăşei, iar ultimele ra-   

TAZLĂUL.-DE-SUS 

mificări din şira Moineştilor 

brăzdează partea S.-V. a plășei, 
închizind între ele valea rîului 
Tazlăul-Mare. o 

După. vechia împărţire admi- 
nistrativă, mai cuprindea şi co- 

munele Nadișa, Scorţeni, Teţ- 
“cani şi Ardeoani, care azi sunt 

alăturate de pl. Tazlăul-d.-s. Alte 
două comune, care aparțineaii 

plășei Trotușul, și anume Gropile 

şi Ripile, s'aiă alipit de această 
plasă, unită altă dată adminis- 

trativ cu pl. Trotuşul și: nu- 
mită pl. Tazlăul-d.-j.-Trotuşul, 

Cuprinde 10 comune rurale, 

avind reşedinţa în Tirgul-Valea- 
Rea: Boșoteni, Sănduleni, Tir- 
gul- Valea-Rea, Drăgugeşti, Bră- 

tila, Gropile, Ripile, Bereşti, Ber- 
zunțul şi Birsănești, :. 

Are o suprafață de 42499 

hect., cu o populaţie de 18095 

locuitori; 10 școli; 12 parohii, 

cu 42 biserici filiale, deservite 

de 20 preoți şi 44 cîntăreţi;, 6 

biserici catolice; 76 cîrciumi. 
Locuitori! posedă: 646 cai, 

10233 vite mari cornute, 21458 

porci, 1391 capre şi 9126 oi. 
Viile ocupă 266 hect. 

Budgetul comunelor din plasă 
e, la venituri, de 69435,834 lei 

şi la cheltueli, de 31286,02 lei, 

Drumurile sunt: calea naţio- 
nală Bacăii-Ocna, care trece prin 

comunele:  Sănduleni, Tirgul- 
Valea - Rea, Drăgugeşti, Birsă- 
neşti. Această cale are 2 po- 

duri: la Helegiii, pe Tazlăul-Mare 

și la Oneşti, pe Trotuş. Mai este 
un drum vecinal-comunal, care 

leagă Bărsănești d'a dreptul cu 

Tirgul-Ocna. 

Tazlăul-de-Sus, Z/asă, jud, Ba: 

căii, numită ast-fel de la Tazlăul- 

Mare, care în cursul săi superior, 

o străbate prin mijloc. Mai nainte 

se numea Tazlăul-Sărat, fiind-că 

rîul ce poartă acest nume o 

udă în întregime,



TAZLĂUL-MARE 

Rîul Tazlăul-Mare udă plasa, 

în direcţie N.-V. spre S.E., pănă 

la Gura-Cernului. Aceasta se în 

carcă pe dreapta, cu piriul Co. 

man, Solonţul și Yazlăul-Sărat; 

iar colțul de E. al plășii, este 

udat de piriul Trebișul, 

Este străbătută de partea N. 

a culmei Tazlăului la E. şi de 

culmile şirei Pietrei la V. 
Această plasă se întindea, mai 

nainte de 1892, pănă la graniţa 

V. a judeţului, mergind de la 

Ghimeș pănă la Doftana. Din 

15 comune din care se alcătuia 

mai înainte, i s'aă luat comunele 

Măgireşti, Valea-Arinilor, Podu- 

rile, Moineşti, Văsiești, Brustu- 

roasa, (Agăşul nu era înființată) 

Comăneşti, Dărmăneşti și Dof- 

tana. Cele 8 d'intiiă aii for- 

mat plasa Muntelui (Doftana 

sa alipit de plasa Trotușul), 

iar comunele Luncani și Slo- 

bozia-Luncani, ce erai în. pl. 

Bistriţa-d.-s., precum și Nadișa, 

Scorţeni, Ardeoani şi Teţcani, 

care. eraii alipite de fosta plasă 

Tazlăul-d.-j -Trotuşul, s'aii alipit 

de această plasă. 
Ea coprinde azi 12 comune cu 

reşedinţa în Scorţeni: Luncani, 

Slobozia-Luncani, Băsăşti, Scor- 

țeni, Nadișa, Schitul-Frumoasa, 

Băhnășeni, Solonţul, Leontineşti, 

Ardeoani, 'Teţcani, și Bucșeşti. 

Are o populație de 178:2 

locuitorii;- 12 şcoli; 11 parohii 

cu GI biserici filiale și deservite 

de 19 preoţi şi 42 cîntăreţi; 5 bi- 

serici catolice. 

Teritoriul pl. are 54991 hect,, 

dintre care 21450 hect. pădure, 

961 5,22 hect. pămint de cultură. 
Locuitorii posedă: 732 cai, 

10334 vite cornute, 2282 capre, 

9659 oi; 651 stupi cu albine. 

Viile ocupă 8567,50 hect. 
Drumuri sunt: calea judeţeană 

Racăii-Moineşti - Tirgul-Ocna şi 

alte căi vecinale comunale, care 

leagă satele acestei plăşi.   

Tazlăul-Mare, ramură de munţi, 

în grupa Trotușului, jud. Neamţu, 

jud. Bacăii, formînd marginele 

basinului Trotușul în acest judeţ. 

Tazlăul-Mare, rii, jud. Neamţu 

şi jud. Bacăii. Vezi Zas/ău/, 

riă, 

Tazlăul - Frumos, zădure, de 

14700 pog,, în jud. Neamţu, pl. 

Bistriţa. (Vezi Braniștea, moșie). 

Tazlăul-Sărat, sa/, jud. Bacăii, 

pl. Muntelui, com. Măgireşti, 

situat în valea Tazlăului-Sărat, 

la 7500 m. de satul Măgireşti 

(şcoală). 
Are o populaţie de 107 su- 

flete. - 
Vite: 7 cai, 79 vite cornute 

şi 14 porci. 

Tazlăul-Sărat, rîi, jud. Bacăă, 

plăşile Muntelui și Tazlăul-d.-s. 

Izvorește din locul Flocea de pe 
muntele Geamăna, pe limita 

judeţelor Bacăii şi Neamţu. Curge 

mai întîii spre E.-S.-E., pe ur- 

mă spre S., pănă la Lucăcești, 

şi spre E., ridicîndu-se puţin 

spre N., spre a se vărsa în 

Tazlăul-Mare, la Teţcani. Valea 

sa este cuprinsă între culmea Pie- 

trei și a Moineștilor. 
Afluenții 'săi, pe dreapta: Di- 

anca, iar pe stinga: Valea-Ari- 

nilor, Ruja,” Călnușul, Bejenia, 
Birzul, Stănişoara,  Modirzăul, 

Corniţa și Vădimbul. Apele-i sunt 

repezi și albia, bolovănoasă. Con- 

duce mai multe mori şi herestrae. 

Lungimea sa este de 39750 m. 

Tazili-Bair, deal, în jud. Tul- 

cea, pl. Babadag, com. Slava- 

Rusă, Are o direcţie generală 

de la N.-V.. spre S..E., braz- 
dind partea centrală a plășei 

şi nordică a com. Pe la poalele 

sale merge un drum comunal de 

la Camber la Slava-Cercheză.   

TAZLIC-CULA 

Are un virf înalt de 258 m. 

Este acoperit numai cu păduri. 

Tazli-Burun-Ceair, 477 nume 

al văi! Nursus-Ceair, jud. Con- 

stanța, pe care ea îl poartă pe 

teritoriul com, rur. Garvan. 

'Tazlic-Bair, deal, în jud. Con- 

stanţa, pl. Medjidia, pe terito- 

riul com. tur. Alacapi, situat 

în partea E. a plăşei şi cea. 

centrală a com. Se întinde pe 

la E. satului Alacapo, avind o 

direcție generală de la S..V. 

spre N.-E. Este tăiat pe la fie- 

care din extremităţi de câte un 

val al lui Traian, iar în partea 

S. mai este tăiat și de calea fe- 

rată Constanţa-Cernavoda şi de 

drumul com. Omurcea-Alacapi. 

Are o înălțime maximă de 83 
m. şi domină întreg satul Ala- 

capi, care se află la 1 Fil. 
spre V., precum şi ambele valuri 

ale lui Traian, calea ferată și 

drumul comunal. 

'Tazlic-Bair, deal, în jud. Tul- 

cea, pl. Istrului, com. Ciamurli-. 

d.s., căt. Caugagi. Se desface 

din dealul Taș-Bair, și se intinde 

spre N., în o direcţie de la S.- 

V., spre N.-E. Are un virf de 

189 m., dominind piriul Slava 

şi satul Caugagi. Este de na- 

tură stincoasă şi acoperit cupă: 

duri și păşuni. 

Tazlic-Cula, vale, în jud. Tul- 

cea, pl. Istrului, com. Tocsof. 

Se desface din dealul Rimnicul ; 

curge spre S., pe lingă dealul 

Tazlic-Culac, taie drumul com. 

Tocsof-Rimnic și după 3 kil. se 

deschide în valea Cuiu-Culac, 

pe dreapta, în satul 'Tocsof. 

Tazlic-Cula, vale, în jud. Tul- 

cea, pl. Babadag, orașul Baba- 

dag; iese din dealul Ianchi-Bair, 

se îndreaptă spre N.E., brăz-



TAZLIC-CULAC 

-diad: partea N. a plăşii și a 

com., şi. după 3 kil. se varsă 
-în balta Toprac-Chiopru, lîngă 

şoseaua naţională Tulcea-Con- 
stanţa. . ! 

Tazlic-Culac, dea, în jud. Tul- 

cea, partea S. a plăşei Istrului 

şi cea V. a com. Tocsof. Se 
desface: din dealul Rimnic-Bait, 
se întinde: spre S. în o: direcție 
de Ja N.-E. spre S.-V., pănă în 
piriul Casimcea. La poalele E. e 

aşezat satul Tocsof. E tăiat de 
drumul Rimnic-Tocsof. și este 
acoperit cu pășuni. 

Tăbăcari, sa, în jud. R.-Sărat, 

pl. Rîmnicul-d..s., căt. com. Ji- 
deni, în partea de V. a comu- 

nei, pe malul drept al rîului 

„Rimnicul-Sărat, la poalele dea- 

„ului Coţatcul, şi la 200 m. spre 

V. de cătunul de reşedinţă, O. 
ratia. 

Tăbăcăria, zaz, în jud. şi pl. 

Constanţa, pe teritoriul com. urb, 

Constanţa, situat în partea de 
E. a plășei, cea.de.N. a co- 

munci, la 3 Fil. spre N. de o- 

raşul Constanţa şi la 1 kil. spre 

N.-E,. de satul Anadol-Chioi. Are 

„o suprafață de aproape 100 hect. 
„Din el se scoate o mare cantitate 

„de peşte. In partea de N.-E. se 

„apropie foarte mult de Mare, 

însă nu comunică cu ea: prin 

nici o parte. Mai la N. de acest 
iaz se întinde marele lac. Siut- 

Ghiol. Este înconjurat de drumu- 
„rile comunale Anadol-Chioi-Tă- 

băcăria (fabrică), 'Tăbăcăria-Pala- 
zul-Mare şi Palazul-Mare-Ana- 

dol-Chioi. In partea de V., pe 

“malul săii, sunt foarte multe gră- . 

dinării. - 

Tăbăceşti, sat, în jud. Tutova, 
pl. Pereschivul, com. Prisăcani, 

pe piriul Bolborosoaia, spre S. 

de satul Prisăcani,. 
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Are o populaţie de 309 lo- 

cuitori, in care intră şi popu- 

- laţia cătunelor Pleșești şi Valea. 
cu-Apă. 

Tăbălăeşti, com. rur., în partea 
de N.E. a pl. Crasna, jud. Făl- 

ci, pe dealuri şi văi, Se măr- 

gineşte la N., cu comunele Bo. 

teşti şi Avereşti; la S,, cu com. 
Stroeşti ; spre E:, cu comunele 
Iepureni și Duda, şi la V.,.cu 

Gugeşti.. Este formată din sa- 

tele: Tăbălăeşti, Valea-Seacă şi 

“Manţul, cu o populaţie de 180 
familii, saii 263 suflete. 

Are o biserică și o școală, 

Vite: 75 cai, 355vite mari 

cornute, î97 porci și 384 oi. 

Este udată de piriul Crasna, |. 
ce trece prin mijlocul săi, 

Tăbălăeşti, saz, în partea de N. 

a com. Tăbălăești, pl. Crasna, 

jud.. Fălciii, aşezat parte: pe 

coasta dealului şi parte pe şe- 
sul Crasnei. 

- Este reşedinţa comunei. . 
Are o populaţie de 539 lo- 

cuitori; o biserică vechie, deser- 

vită de 1 preot și 2 dascăii; o 
şcoală, înființată la 1864. 

„+ Locuitorii sunt răzeși vechi, 

Tăbărăşti, con. rur., jud. Buzăă, 

pl. Cimpul, situată pe malul 

drept al rîului Buzăul, la 12 kil. 

„de oraşul Buzăii, 

E formată din cătunele : Ben- 
tul, Gălbinașul, 'Tăbăreşti-Vechi 

şi Tăbăreşti-Noui, cu o popu- 

laţie de 1640 locuitori. 
Are o suprafaţă de 5230 

hect.; o şcoală, în căt. Gălbi- 

nașul; 3 biserici, deservite de 4 

preoţi, 3 cintăreţi și 3 paracli- 

seri, și din care- catedrala e cea cu 

-hramul Sf. Nicolae; 8 circiumi. 

Proprietăţi mai insemnate sunt: 
Tăbăreşti-Vechi, Bentul-Dudeas- 

ca, Gălbinaşul, Iliasca şi Sforile 

„moșnenilor Lipieni,   

TĂCUTA 

Căi de comunicaţie are: şo- 
seaua județeană Buzăii-Brăila, 
prin 'Tăbăreşti, și alte drumuri 

naturale. 

Locuitorii posedă: 197 cai, 

311 iepe, 75 mînji, 734 boi, 

“542 "vaci, 245 viței, 8 bivoli, 

24 bivoliţe, 3 asini, 575 porci, 

2 capre şi 3500 oi; 48 stupi 

de albine. IN 

Tăbăreşti, szazie de-dr.-d.-fier, ju- 
: deţul Buzăii, pl. Cimpul, com. 

Tăbăreşti, pe linia Buzăui-Brăila, 
pusă în circulație la 13 Sep- 

tembrie 1872. Se află între sta- 
ţiile Buzăii (9,6 kil.) şi. Cilibia 

(6,3 kil.). Inălţimea d'asupra ni- 

velului Mării e de 72,64. Ve- 

nitul acestei staţii a fost pe 

anul 1896 de 19464 lei, 85 bani. 

Tăbăreşti-Noi, căzu al com. 
Tăbăreşti, jud. Buzăii, cu 110: 

locuitori şi 24 case. 

Tăbăreşti-Vechi, cătun de. re- 
şedinţă al com. Tăbărăşti, jud, 

Buzăii, cu 460 loc. şi 103 case, 

Tăbăreşti-Vechi, zoșze, în jud. 
Buzăii, com. Tăbărăşti, fostă pro- 

prietate a statului, pendinte de 

Mihaii-Vodă ; acum dată în loturi. 

Tăcmăneşti (Călugăreni), sat, 
în partea de S. a com, Birzeşti, 

"pl. Stemnicul, jud. Vasluiii, 'si- 

tuat pe coasta dealului Tăcmă. 
neşti. 

Are o suprafaţă de 624 hect., 

cu o populație de:74 familii, 
saii 310 suflete; o biserică de 

lemn, făcută între anii 1826 

şi 1830, de locuitori, 
Vite: 67 vite mari cornute, 

„6 cat, 100 oi și 4. rimători, 

E străbătut de la V. la E, 
„de o ripă, formată din scurgerea 

ploilor. 

Tăcuta, com. rur., în partea de



“TĂCUTA 

N. a plăşei Mijlocul, jud. Vas- 

luiă, la 41 kil. de orașul Vas- 

luiii şi la 9 kil. de Codăești, re: 
şedinţa plăşci, situată parte pe 

deal, parte pe văi. 
E formată din satele: Ticuta, 

Cujba, Potropești, Ruleni, Pri- 

poarele și Focşasca, pe o întin- 
dere de 3603 hect., cu o po- 

pulaţie de 298 familii, saii 1396 

suflete. 
Are 4 biserici, deservite de 1 

preat şi 2 cclesiarhi, o şcoală; 

2 iazuri; o velniță și 4 cir- 

ciumi, 

Comerciul se face de 4 per- 

soane, 
Locuitorii posedă: 65 pluguri 

şi 120 care cu boi, 16 pluguri 
şi 26 căruţe cu cai; 77 stupi 

cu albine. 
Vite: 720 vite mari cornute, 

1293 of, 2 capre, 131 cai și 

137 rimători. 
Budgetul com, e ia venituri 

„de 3146 let, iar la cheltueli, de 

3109 lei, 91 bani. 

'Tăcuta, sa? şi reşedinţa com. Tă- 
cuta, la E. com., pl. Mijlocul, 

jud. Vasluiii, situat între dealu- 

rile Dumaşti şi Larga, pe o su- 

prafaţă de 2150 hect., cu o po- 

pulaţie de 133 familii, sait 741 

suflete. Are o biserică, deservită 

de 1 preot şi 2 eclesiarhi, făcută 

de fostul proprietar al moșiei, 

Gh. Sturdza ; o şcoală, înființată 

la 1867; 2 mori; o fabrică de 

spirt; 3 cîrciumi şi 1 iaz. 
Vite: 337 vite mari cornute, 

1072 oi, 44 cai şi 84 rimători, 

Locuitorii posedă: 26 pluguri 

şi 62 care cu boi, 6 pluguri şi 

16 căruțe cu cai 

Tăetura, sa, în jud. Neamţu, pl. 

De-Sus-Mijlocul, com. Talpa. 

- Are o populaţie de 54 suflete. 

Tăetura-Bărboşi, sa, in jud. 

Fălciii, pl. Mijlocul, com.. Băr-   
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boși, situat în mijlocul păduret 

Bărboşi, pe moşia cu același 

nume. 
Are o populaţie de 40 loc. 

Prin sat trece piriul Prunocul. 

'Tăeturei (Plaiul-), /recăzoare, din 

Neagra-Şarului peste Căliman, în 

Ardeal, jud.: Suceava. 

Tăeturei (Poiana-), poiană, în 
virful muntelui Tăetura, jud. Su- 

ceava, la o înălțime de 1408,3 

metri. 

Tăeturile, munte, (1408,3 m.), în 

jud. Suceava, com. Neagra-Şa- 

rului. 

Tălăşmanul, prunțe, în jud. Neam- 
ţu, pl. Piatra-Muntele, com. Do- 

breni. 

Tălhăreşti, saț, în partea de N..E. 

a com. Idriciul, pl. Crasna, jud. 

Fălciă, aşezat pe coasta de V.a 

deaiului Dolheni. 
Are o populaţie de 40 familii, 

sai 150 suflete, 
E udat de piriul Idriciul, 

'Tălpaşul, com. rur., în jud. Dolj, 
pl. Amaradia, la 45 ki. de Cra- 

iova şi la 16 kil. de reşedinţa 

plăşei, Melinești. 

E situată pe ambele maluri 

ale rîului Plosca. 

Se învecinește la N. cu com. 

Zăicoi; la S$., cu căt. Golum- 

bului, com. Amărești ; la E., cu 

comunele Ghioroiul şi Poenari, 

din jud. Vilcea, de care se des- 

parte prin dealurile Ghioroiul şi 
Poienarul; iar la V., cu comu 

nele Mierea şi Slăvuţa, de care 

se desparte prin dealurile cu a- 

celaşi nume. 
Este accidentată de dealurile: 

„Mueri, de la N. la $., Blinda- 

rului şi Nistoiului. 
Ține de basinul riului Plosca. 

In 1873, com. se compunea   

TĂLPAȘUL 

din următoarele 12 cătune: Dăn- 

ciuleşti, Duţuleşti, Halăngești. 

Nistoiul, Pirvuleşti, Popeşti, Ro- 

beşti, Soceni, Tălpașul, Viezu- 

reni, Vladimireşti și Zăicoiul. 

Se compune din 4 cătune: 

Tălpașul, reședința, Vladimirul, 

Soceni şi Nistoiul. 

Are o suprafaţă de 350 hect., 

cu o populaţie de 1410 lo- 

cuitori; două biserici, una în 

căt. Soceni, fondată cu ajutorul 

preotului Vasile Socianu, cu hra- 

mul S-ţii Voevozi, cea-laltă 

in căt. Tălpaşul, cu hramul 

Inălţarea Domnului, fondată de 

Ghiţă şi Năstase Tălpășăneanu, 

deservite de 1 preot și 3 cîn- 

tăreți; o şcoală mixtă în căt. 

Soceni. 
"După legea rurală din 1864 

sunt 36 locuitori împăminteniţie 

Este străbătută de căi vecinale, 

pe o lungime de 8 kil., și de 

căi comunale, pe o lungime de 

2 kil. 
Budgetul com. e la venituri 

de 2184,838 lei, iar la cheltuel, 

de 1988,6 lei. 
Vite sunt: 51 cai, 4209 vite 

mari cornute, 563 oi, 314 capre 

şi 223 porci. 

Tălpaşul, :saț şi reşedinţa com. 
cu acelaşi nume, jud. Dolj, pl. 

Amaradia, situat pe dreapta pi- 

riului Plosca, la 9 kil. spre S. 
de Zăicoiul şi la 45 kil. spre N. 

de Craiova. E format din două 

căt.: Tălpașul-d.-s. şi- Tălpaşul- 

d.-j., cu o populaţie de 764 su- 

flete. - 

Are 2 biserici, din care una 

parohială în căt. Tălpașul-d.-s., 

cu hramul Inălţarea Domnului, 

fondată de Gh. şi Năstase Tăl- 

păşanu, și una filială în căt. Tăl- 

pașul-d.-j., cu hramul Sf. Nico- 

lne, deservite de 1 preot și2 

cintăreţi. 

Comunicaţia se face prin șo- 

senua comunală, care pune com.



TĂLPĂLĂI 

în legătură la N. cu Soceni, 
iar la S., cu Fărcașul. 

Tălpălăi, saz, cu 153 loc, jud. 

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

Pînceşti, spre N.-E. de satul Pin- 

ceşti și la 21/a kil. de el, aşe- 

zat pe vale, 
Locuitorii posedă 287 vite 

mari cornute. 

Tălpăşeni, saz, cu 37 locuitori, 
jud. Fălciii, pl. Crasna, com. Bră- 

- diceşti, proprietate răzășească. 

“Tălpăşeşti, căun al com. Cea- 

urul, jud. Gorj, pl. Ocolul, situat 

pe partea dreaptă a apei Șuşiţa, 
la S. com. Băleşti. 

Are o întindere de 1000 hect., 

cu o populație de 113 familii, 

saii 358 suflete. 
Locuitorii posedă: 42 pluguri, 

78 care cu boi, o căruţă cu cai; 
15 stupi; 232 vite mari cornute, 

'23 cai şi 128 rimători. 
Comunicaţia în căt. se face 

prin şoseaua comunală .care îl 

pune în legătură la N. cu Bă- 

leşti, iar la S. cu com. sa Cea- 

urul. 

“'Tălpăul, saţ, în jud. Tutova, pl. 

Corodul, com. Ghidigeni, spre 

S. de satul Ghidigeni, pe malul 

sting al rîului Birladui, 

Tălpeşti, mahala, făcînd parte din 
com. rur. Slătioara, plaiul Ho- 

rezul. E situată în partea de S.-E, 
a com. şi udată de piriul Gre- 

sarca. Are o biserică. 

Tâălpigi sai Tălchici, saz, făcînd 

parte din com. Negrilești, pl. 

Nicoreşti, jud. Tecuciii, la 3 kil. 

de reşedinţa comunei, 
" Are o suprafaţă de 630 hect., 

cu o populație de 171 familii, 

saii 703 suflete; o şcoală; o bi- 
serică, cu hramul S-ţii Voevozi, 

deservită de un preot şi 3 cîn-   

tăreţi, clădită, în 1865, cu aju- 

torul locuitorilor, după cum se 

vede din o condică. 

Tămădăul, moșie a statului, pen- 
dinte de mănăstirea Plumbuita, 

jud. Ilfov, arendată cu 16550 lei 

anual, 

Tămădăul-de - Jos, saz, făcînd 

parte din com. rur. Tămădăul- 

Dirvari, pl. Mostiştea, jud. Ilfov, 

situat la S. de Tămădăul-d.-s,, 

pe malul drept al văii Mostiştea. 

Intre aceste sate este un pod 
de lemn peste girla  Mostiştea. 

Are o suprafaţă de 1800 hect., 

cu o populaţie de 196 locuitori; 

o biserică, cu hramul S-ţii 40 
de Mucenici; 1 heleşteii. 

Comerciul se face de un cir- 

ciumar. 
Vite: 290 vite mari cornute 

şi 415 vite mici cornute. 

Tămădăul-de-Sus, sa, făcînd 
parte din com. rur. Tămădăul- 
Dirvari, pl. Mostiştea, jud. Ilfov, 

situat la E. de Bucureşti, pe 

__malul stîng al văiei Mostiştea. 

Prin mijlocul satului trece șo. 

scaua judeţeană București-Brăila. 

Aci este reședința primăriei. 
Are o suprafaţă de 1900 hect., 

cu o populaţie de 584 locuitori; 

o biserică, cu hramul Adormirea, | 

deservită de un preot şi un cîn- 
tăreţ; o şcoală mixtă; 2 mașini 

de treerat cu aburi; o moară 

pe apă, o moară cu aburi; un 

heleşteii şi un pod. 
Comerciul se face 'de 2 cir- 

ciumari şi un hangiii. 

Vite: 795 vite mari cornute 
şi 1666 vite mici cornute. 

Tămădăul-Dirvari, cop. rur., 

jud. Ilfov, pl. Mostiștea, situată 

la E. de București, lingă valea 

Mostiştea, la 38 kil. de Bucu: 

reşti. 

Se compune din satele: Dir-   
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vari, Tămădăul-d.-s. şi Tămă- 
dăul-d,-j,, cu o populaţie de 1176 

locuitori. 
Se întinde pe o suprafaţă de 

5550 hect. 

Are 3 biserici (în fie-care căt. 
cîte una); o şcoală mixtă; o 
moară cu aburi, 2 mori pe apă; 

3 mașini de treerat cu aburi; 
3 heleştee; 1 pod. . “ 

Locuitorii “posedă: 201 plu: 
guri: 104 cu bo! şi 07 cu cat; 

205 care şi căruțe: 112 cu boi 
şi 93 cu cai; 491 cai şi iepe, 

438 boi, 351 vaci şi viței, 10 

tauri, 29 bivoli, 44 bivoliţe, 13 

capre, 350 porci, 2607 oi. 
Improprietăriţi sunt 141 locui 

tori şi neimproprietăriți, 151. 
Comerciul se face de 4 cir- 

ciumari şi 1 hangii. 

Tămăoani, sa/, în jud. Covurluiii, 

pl. Prutul, com. Frumușiţa, în 
„sus de reşedinţa comunei. 

Are o populaţie de 438 'su- 

flete şi o biserică. 

Tămăşani, saț, făcînd parte din 
com. Umbrăreşti, jud. Tecucii, 

aşezat pe partea stingă a Birla- 

“ dului, la 1 kil. şi 200 m. dere- 

şedinţa comunei. 
Are o populaţie de 138 su- 

flete. 

Tămăşelul, zaufe, jud. Muşcel, 
plaiul Dimboviţa, situat la extre- 

mitatea de N.-E. a jud., serveşte 

ca hotar despre Transilvania. 

Tămăşeni, com. rur. şi saț, jud. 
Fălcii, pl. Mijlocul. | 

Are o populaţie de 138 fa- 

milii, sai 760 suflete; o bisc- 

mică, făcută la 1853, deservită 

de 1 preot şi:2 cîntăreţi. | 
Locuitorii sunt răzeşi vechi, 

Er posedă: 211 vite mari cor- 

nute, 380 oi, 40 cat şi 260 porci. 

Tămăşeni, com. rur. şi saț, jud.
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Roman, pl. Moldova, spre N.- 

NE. de oraşul Roman, la 9 kil. 

de el şi la 10 kil. de reședința 

plăşei. E așezată pe malul drept 

al rîului Siretul, într'un loc jos. 

Are o populaţie de 1060 su- 

flete, compusă numai din Un- 

guri; o biserică catolică, formînd 

o parohie cu locuitorii Unguri 

din'satul Sagna și oraşul Roman; 

o școală mixtă. 

Se face aci bilcii la 24 August. 
Budgetul com. e la venituri 

de 1824 lei, 85 bani și la chel- 

tueli, de 1795 lei. 
Este legată cu orașul Roman 

prin şosea, 

Tămăşeşti, con. rur., jud. Vlaşca, 
pl. Glavaciocul, compusă din că- 
tunele: Pariseşti, Spinești, Stăn- 

ceasca, cu mahalaua Lacul-Spur- 

cat, şi Tămăşeşti. E situată pe 

partea stîngii a apei Glavacio- 

cul, la 23 kil. de Bucureşti, 60 

kil. de Giurgiu şi 12 kil. de 

Obedeni, reședința plășel. 
Are 2 biserici, deservite de 

2 preoți şi 3 cîntăreţi, consti- 

tuind parohia Tămăsești; o şcoală 

mixtă; 8 circiumi. 

Se face tirg cu obor de vite 
la Duminica Floriilor. 

Tămăşeşti, saz, făcind parte din 
com. rur. Dirmoneşti, pl. Riul- 

Doamnei, jud. Mușşcel. 

Tămăşeşti, saz şi reședința com. 
cu acelaşi nume, jud. Roman, 

pl. Moldova, com. Tămăşeşti. 

Aici s'a dat la 22 August 

1454 lupta între Alexandru-Vo- 

dă şi Bogdan, în care luptă 
cel d'intiiii fu învins şi perdu şi 

domnia. 

Tămăşeşti, cătun, pendinte de 
com. Tămăşeşti, pl. Glavaciocul, 
jud. Vlaşca, situat pe coasta 

stingă a apei Glavaciocul. 
Are o suprafaţă de 1520 hect,,   
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din care s'a dat la 150 locuitori, 

foşti clăcași, 450 hect. 

Are un petec de pădure de 

180 hect. 

Pe dealul unde se face biiciul, 

sunt nişte ruine despre care se 

zice că ali fost o cetate ro- 

mană, 

Are o biserică, cu hramul Sf. 

Nicolae, deservită de 1 preot și 

2 cîntăreţi. 

Tămăşoaia, căzun, în jud. Putna, 

pl. Răcăciuni, com. Coţofenești, 

așezat lingă cătunele Coţofeneşti 

şi Satul-Noi, în lunca Trotu- 

şului, sub poalele pădurci. 

Are 'o populaţie de 180 lo- 

cuitori, 

Tănase (Girla-lui-), gir/ă, jud. 
Tulcea, pl. Măcinul, “com. Pi- 

sica, căt. Azacliul, în partea de 

N.-V. a plăşei și cea de S.-V. 
a comunei. Se desface din Du: 

năre, merge spre N.-E., prin grin- 

dul: Vălcanului, se unește cu 

gîrla Hilerul şi, după un curs 

de 3 kil., se varsă iar. în Du- 

năre, lingă satul Azacliul. 

Tănase (Grindul-lui-), grinda, 

jud. Tulcea, în partea de S. a 

plășei Sulina şi cea de V.a 
com. Sf, Gheorghe, situat lingă 

braţul Sf. Gheorghe. Se întinde 
ca o făşie spre S.-V. Are 18 

hect. întindere. 

Tăndăleşti, com. rur., jud. Gorj, 
pl. Gilortul, situată între com. Lo- 

geşti, la N., şi Colţeşti, la S., 

pe malul sting al rîului Ama: 

radia. 

Are o suprafaţă de 500 hect., 

cu o populaţie de 567 locuitori; 
o şcoală, înființată la 1554; o 

biserică de zid, refăcută de lo- 

cuitori la anul 1884, deservită 

de 1 preot și 2 cintăreţi. 

Locuitorii posedă: 20 pluguri, 

2 :căruţe ci cai, 31 carecu boi; 
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317 vite mari cornute, 11 cai, 

312 of, 36 capre şi 214 rimători. 
Venitul comunei este de lei 

880, bani ş, iar cheltuelile, de 

lei 869, bani .20.. 
Riul Amaradia o udă de la 

N. la S. 
Comunicaţia în com. se face 

printr'o şosea vecinală, care o 

pune în legătură la N. cu Lo: 

greşti-Birnici, iar la S. cu Col- 

țeşti. 
„Dealuri sunt: al-Gilceștilor 

spreV., Dealul-Viilor şi al-Horgei 

spre E.; iar văi: a Amaradici, 

a Crainului-cu-Corbul şi Valca- 

Horgea. 

Tărăţeni, saț, în jud. Neamţu, 

pl. De-Sus-Mijlocul, com. Pipirig, 

situat pe pîriul cu acelaşi nume, 

spre marginea jud. Suceava. 

Are o populaţie de 108 suflete. 

Locuitorii posedă 295 capete 

de vite. " 

Tărdeşti, sa, făcind parte din 

com. rur. Moșoaia, jud. Argeș, 

pl. Piteşti. 

Taăriceni, com. rur., jud. Ilfov, 

pl. Olteniţa, situată la 77 kil. 

spre E. de Bucureşti, lingă riul 

şi balta Mostiştea, 

Se compune din satele: Cu- 

răteşti, Luptători, Odaia- Vlă- 

dichii şi Tăriceni, cu o populaţie 

de 1351 locuitori. 

Se întinde pe o suprafață de 

6500 hect. 
Are 3 biserică: la Curăteşti, 

Odaia-Vlădichii, şi Tăriceni; 2 

şcoale mixte; 3 bălți. 
Budgetul com. e la: venituri 

de 6256 lei, și la cheltueli, de 

ŞI12 lei. 
Locuitorii posedă: 259 plu- 

uri: 252 cu cal şi 7 cu boi; 

SS care şi căruțe: 276 cu cai 

i 12 cu bol; S1ş cai şi iepe, 

2 armăsari, 25 bot, 444 vaci 
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'bivolițe, 812 porci şi 2586 oi. 
Comerciul se face de 10 cîr- 

ciumari. 

Improprietăriţi, 264 locuitori, 
şi neimproprietăriți, 276. 

“Tăriceni, con. rur., jud. Prahova; 

pl. Tirgşorul, situată pe valea 

Prahovei, la 1ş kil. de capitala 
- judeţului și a plăşei. 

Are o suprafaţă de 1352 hect., 

-cu o populaţie de.1255 locuitori; 
o şcoală; o biserică, fondată la 

: 1735 de Radu Scarlat vel vistier 

şi Maria, soţia sa, reparată în 
1843 de Marele Ban George fii- 

 lipescu şi Ecaterina, soţia sa, iar 

mai în urmă de locuitori, şi acum 

deservită de 1 preot. 

Locuitorii se ocupă mai mult 

cu fabricarea varului alb, numit 

de Şirna. 
-Un număr de 158 locuitori 

S'aii împroprietărit la 1864, din- 
du-li-se 772 hect. Ei posedă: 67 
cai şi iepe, 258 vaci, 4 bivoli, 

345 oi şi 139 porci. 

Comerciul se exercită în co- 

mună de 3 cîrciumari. 
Budgetul com. e la venituri 

de 7436 lei, 70 bani, iar la chel: 

tueli, de 4126 lei, 38 bani. 

Prin com. trece şoseaua 'Tă- 

riceni-Popeşti şi Poenari-Burchi. 

'Tăriceni, saz, făcînd parte din 
com. rur, cu același nume, jud. 

Ilfov. Situat la E. de Bucureşti, 

pe malul drept al rîului Mostiș- 

tea. Se împarte în două trupuri: 

Tăriceni-d -s. şi 'Tăriceni-d..j. 
Aci este reşedinţa primăriei. 

Se întinde pe o suprafaţă de 
430 hect. cu o populaţie de 423 

locuitori. 
Are o biserică, cu hramul Sf. 

Nicolae, deservită de 1 preot şi 
2 cîntăreţi; o şcoală mixtă, 

Comerciul se face de 3 cireiu 
mari. 

Numărul vitelor mari e de 

555 şi al celor mici, de 1233,   
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Tăriceni-Curăteşti, roșie a sta- 
tului, pendinte de Mitropolie şi 

Cotroceni, jud. Ilfov, arendată 

cu 61300 lei anual, împreună 

cu Odaia. Vlădichii, afară de 

trupul Cotroceanca, care s'a vîn- 

dut de veci. 

Tărița - sai Gura - Solonţului, 
sat, jud. Bacăiă, pl. Tazlăul-d.-j., 

com. Băhnășeni, situat la con- 

fluenţa piriului Solonţul cu Taz- 
lXul-Mare, la 3200 m. de satul 
Băhnășeni (şcoală). - 

Are o populaţie de 357 lo: 

cuitori; o biserică catolică, clă- 

dită de locuitori, şi o circiumă. 

Vite sunt: 8 cat, 173 vite 

mari cornute și 6 porci. 

In sat, în fie-care an, la S-ta 

Măria-Mică (8 -Septembrie), se 

face tirg. 

Tărleşti, saz, cu 15 familii, jud. 

Argeş, pl. Cotmeana, făcînd parte 

din com. rur. Teleşti. Aici este 

reşedinţa primăriei. 

Tărpeşti, saz, în jud. Neamţu, pl. 
De-Sus-Mijlocul, com. Petricani. 

Tărseşti, saz, cu 28 familii, jud. 
Argeș, pl. Piteşti, făcind parte 

din com, rur. Drăganul-Bascovel. ” 

Tărtărăul, munte, la N. com. Ani- 
nişul, plaiul Novaci, jud. Gorj, 

în partea dreaptă a Gilortului, 

situat între munţii: Macaria, 
Mindra şi Tăuzul, Aci se află 

pichetul cu No. 11, numit Mîn- 

dra. 

Tărtărăul, picher, cu No. 15, jud. 

Gorj, situat pe muntele Tărtă- 

răul, 

Potecele ce se supraveghează 
din acest pichet, sunt: 1, poteca 

ce pleacă din Timpa, în direcţia 
N.-V., trece pe la obirşia pi- 
riului Frumoasa. și ajunge în 

„. poalele muntelui 'Tărtărăul, la   
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pichet; a 2-a, poteca ce se de- 

taşcază din poteca generală No- 
vaci-Timpa, spre stinga, în direc- 

ţia N,, trecînd peste virful Pleşea- 
Timpei, şi scoboară în Tărtă- 

răi, 
De. la pichetul Poiana-Muerei, 

la Salane, mergi pe linia de 

frontieră, 

Tărtăşeşti, com. rur,, jud. Ilfov, 

pl. Znaovul, situată la N.-V. de 

Bucureşti, pe şoseaua -naţio- 

nală Bucureşti-Piteşti, la 30 kil. 

de Bucureşti. Stă în legătură 

cu Brezoaia şi Ciocănești: „prin 
şosele vecinale. 

Se compune din satele: Bu- 
joreanca, Călugărul, Hanul-de- 

Pămiut şi Pajerea, cu o popu- 

laţie de 1148 locuitori. 
Are o suprafaţă de 1555 hect. 

- Are 3 biserici, (la Bujoreanca, 

Călugărul şi Pajerea); 1 şcoală 

mixtă; 1 moară cu aburi, - 

"Budgetul com. e de Sai 

la venituri, şi de 4937 le, | a 

cheltueli. 
Locuitorii posedă: 151 care şi 

căruţe; 119 cu boi și 32cu cai; 

71 pluguri:62 cu boişi 9 cu cai; 
103 cai și iepe, 311 boi, 266 

vaci şi viței, 36 tauri, 23 capre, 

291 porci şi 1696 oi. . 
Improprietăriți, 132 locuitori 

şi neîmproprietăriți, 149. 
"" Comerciul se face de 6 cir- 

ciumari și 5 hangii. 

Tătarca, sa/, în jud. Covurluii, 
pl.. Prutul, com, Șiviţa. Are o 

populaţie de 403 suflete; o bi- 
serică .şi o şcoală. 

Tătarilor (Şanţul-), reszură diu- 
io vechie fortificație, în jud. 

Buzăii, com. (Gura -Nişcovului, 

căt, Mierea. Șanțul incepe din 

culmea dealului pădurei Mierea, 

se lasă în jos, trece riul Nişcovul 

şi urcă pe dealul opus, în pă: 

durea [iilitis.



TĂTARILOR (VALEA-) 

Tătarilor (Valea-), coastă, în 
jud. Buzăii, com. Trestia, căt. 

Pietrarul, formind o prăpastie 

foarte adincă în parteade N. a 

muntelui Dintele și virfului Di- 

nimezi. Aci s'aii găsit instrumente 

de piatră şi alte urme, ce pro- 

bează existenţa preistorică a 

omului în aceste locuri. 

Tătarul, com. rur., jud. Brăila, 

pl. Călmățuiului, situată pe loc 

şes. Se mărginește la S.-E. cu 

com. Cioara-Radu-Vodă; la V,, 

cu com. Colțea; la N., cu com. 

Slujitori-Alboteşti și la S.V., 

cu com. Roşiori, 

„Are o suprafaţă de şogo hect,, 
cu o populaţie de 1470 suflete; 

1 biserică, fondată pe la 1830 

şi reparată la 1862 de locuitori și 

de arendaș, deservită de 1 preot 

şi 1 cîntăreţ; 1 şcoală mixtă, 

Drumuri sunt spre comunele: 

Vizirul, Insurăţei, Cioara-Radu- 

Vodă, Roşiori, Colțea, Durescu, 

Slujitori-Alboteşti şi Iazul, din 

jud. Talomiţa. 

Tătarul, com. rur., în jud. Pra- 

hova, pl. Cricovul, situată în 

partea de E. a plăşci, lingă jud. 

Buzăii, 

E formată numai 
cu acelaşi nume. 

din. satul 

Tătarul, saţ, în partea de N-V. 
a com. cu același nume, jud, 

Brăila, Ja 63 kil. spre S. de 
oraşul Brăila. 

Are o şcoală mixtă; o bise- 
rică, clădită la 1854 de locui- 

tori, deservită de 1 preot, 1 cin- 

tăreţ şi 1 paracliser; 6 cîrciumi 

şi 2 lipscănil. 

Tătarul, saz, în jud. R..Sărat, pl. 

Marginea-d.-j., cătunul comunci 

Măicăneşti saii Bolboaca, aşezat 

„în partea de V. a com., pe ma- 

lul drept al riului R.-Sărat, la 

10 kil. spre V. de căt, de re-   
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şedinţă, Bolboaca. Are e întin- 

dere de 12 hect., cu o popu- 

laţie de 381 suflete; o biserică, 

deservită de 1 preot şi 2 cîn- 

tăreți. 

Tătarul, moșie, în suprafață de 

5Igo hect., pendinte de com. 
Tătarul, pl. Călmățuiului, jud. 

Brăila, aparţine statului, unită 

fiind cu Cioara-Radu-Vodă. (V. 

Cioara-Radu-Vodă, moșie). 

Tătarul, grzud, saii loc ridicat 

deasupra stufului înconjurător, 

în jud, Tulcea, pl. Sulina, pe 

teritoriul com. urb. Chilia-Ve- 

chie, situat în partea de N.V. 

a plăşei şi cea de V.a com.; se 
întinde de-alungul malului drept 

al braţului Tătarul (braţ secun- 
dar al ramurei celei mari Chi- 

lia); are forma unei făişii şi o 

întindere de 400 hect., acope- 

rită cu păşuni; pe el se află si- 

tuată pescăria cu același nume 

şi punctul trigonometric Fudulul. 

Tătarul, Zac întins, acoperit cu 
stuf, în apropiere de căt. Plătă- 

reşti, jud, Ilfov, care amintește 

izbînda lui Mateiii-Basarab asu- 

pra “Tătarilor, la 1639. 

Tătarul, &raz al Dunărei, jud. 
Tulcea, pl. Sulina, pe teritoriul 
com. urb. Chilia-Vechie ; se des- 

face din braţul Chilia, la 1 kil. 

mai jos de satul Pardina; se în- 

dreaptă spre E., avind o direc- 
ţiune generală de la S.-V. la 

N.-E., paralelă cu aceea a bra- 
ţului Chilia, şi, după un curs de 

25 kil., se uneşte iar cu vechiul 

braţ Chilia, lingă oraşul Chilia, 

brăzdind partea de V. a plăşei 

şi cea de N.a com. Lăţimea lui 

e de la 4q00—800 m., adincimea 
de 25—50 m.; comunică în 3 lo- 

curi cu brațul Chilia, închizînd 

ast-fel între ele 4 ostroave: Tă- 

tarul. Mare (Ivăneşti-Tatarschi), 
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Tătarul-Mic, Daller-Mare şi Dal- 

ler-Mic. In el se scurg lacu- 

rile: Cărpănosul, Tatanirul, Po- 

jareţul, Bisagi-Lung, Bisagi-Mare, 

Fudulul, Maxinca şi Baciul. Pe 

malul săii drept merge drumul 

Pardina - Chilia- Vechie. Conţine 

“peşte, 

'Tătarul-Mare, ostrov, jud. Tul- 

cea, în braţul Chilia, în partea 

de N. a pl. Sulina şi a com. 

urb. Chilia- Vechie, cuprins între 

braţul principal Chilia şi cel se- 

cundar Tătarul. Are o lungime 

de 15 kil. şi o suprafaţă de 

1500 hect., acoperită cu stuf. 

Tătarul - Mic saii Tătăruţul, 
munte, în jud. Buzăii, com. Chioj- 

dul-din-Bisca, ramificaţie din ma- 

sivul Siriul, făcînd hotarul din- 

tre jud, Buzăii şi Prahova. Are 

818 m. înălțime și e acoperit 

de izlaz. 

Tătarul-Mic, osfroz, jud. Tul- 

cea, în partea de V. a plășei 

Sulina şi a comunei urb. Chilia- 

Vechie. Are o lungime de 7 kil. 

şi o întindere de 600 hect., aco- 

perită cu stuf. 

Tătărani, com. rur., jud. Dim- 

boviţa, pl. Dealul-Dimboviţa, si- 

tuată spre N..V. de Tirgovişte, 

cam la 20 kil., pe dealuri şi pe 

ripi, pe malul drept al riului 

Dimboviţa. 
“ Se învecineşte la E. şi S. cu 

Mănești; la V., cu Botești și la 

N., cu com. Priboiul, despărţin- 

du-se de Boţești prin păduri şi 

dealuri şi unindu-se cu Mănești 

şi Priboiul prin şosea comu- 

nală. | 

Se compune din două cătunc: 
Tătărani şi Căpriorul, cu o po: 

pulație de 1339 locuitori. 
“Tătărani are în raionul săii: 

Piscul-cel-Inalt, Piscul Bulina, Pis-   cul-Podișorui, Piscul. Valea- Ur-



TĂTĂRANI | 

sului și Piscul-Carului ; iar. Că- 

priorul are: Piscul-Miaca, Pis- 

cul-Moşu-Neagului, Piscul-Crucei 
și Ripa-Baciului. 

Are două biserici şi o școală. 

Tătărani, con. rur., jud. Prahova, 

pl.. Crivina, situată pe ambele 
maluri ale piraelor Recelea și 

Calda, la 5 kil. de capitala ju- 
deţului şi la 9 kil. de a plăşei.. 

Se mărginește la N. cu ora- 
şul Ploeşti; la S$., cu com. Băr- 

cănești; la V., cu Popeşti și la 

E. cu Rifovul. 
Are o suprafață de 2040 hect., 

cu o populaţie de 683 locuitori; 

o biserică, fondată la anul 1744 

de Jupîn Gherghiceanu şi Jupi- 

neasa Joița, reparată în 1830 de 

Vel Mihalache Cornescu, deser- 

vită de 1 preot; o şcoală. 
Locuitorii, în număr de 116, 

S'aii împroprietărit la anul 1864, 

pe moșia d-lui Emanoil Laho- 

vari,: dînduli-se 360 hect. Ei po- 

sedă: 28 cai, 26 iepe, 122 vaci, 

8 bivoli, 268 of şi 119 porci. 

Comerciul se exercită în co- 

inună de 6 circiumari. | 
Budgetul comunei e la venituri 

de lei 6390,88, iar la cheltueli, 

de 4776 lei. 
Prin comună trece şoseaua 

naţională ce-i înlesneşte comu- 
nicaţia spre Ploeşti şi Bărcăneşti. 

E udată de piraele: Recelea, 
Calda şi Topila. In partea de 

E. a comunei se află un eleșteii, 

făcut de Cotman Vel Mihalache 

Cornescu, prin care trec piraele 

Recelea şi Calda. 

Tătăranul, saț, în jud. R.-Sărat, 
pl. Marginea-d.-j., cătunul com. 
Mărtinești, aşezat pe riul Rim- 

nicul-Sărat, în partea de S.a, 

comunei, la 1440 m. spre N. de 

cătunul de reședință Mărtinești. 
Are o suprafață de so hect,, 

cu o populaţie de 141 familii, 

saii 546 suflete; o biserică, cu   

559 

1 preot, 1 diacon și 1 cîntă- 

reţ. ” 

Tătărăi, com. rur:;, jud. Dimbo- 

viţa, pl. Ialomiţa, situată la 45 
" „kil. spre S-E. de Tirgovişte, pe 

cîmpie şi pe malul drept al riu- 

lui Ialomiţa. 
» Se învecineşte la E. cu com. 
Hăbudul şi Poenari-Burchi din 

jud. Prahova; spre V. şi N. 

cu com. Cătunul şi spre S., cu 

com, Poenari-Polizului, din plasa 

- Znagovul, jud. Ilfov. 
Se compune din trei cătune: 

Tătărăi, Ologeni și Poenari, cu 

o populaţie de 1029 locuitori. 
Are 2 biserici; o școali; o 

moară de api și o piuă. 

"- Aproape de com. se varsă 

riul Cricovul-Dulce in Ialomița. 
La ciți-va kil. spre E. de Tă- 

tărăi se află gara Crivina în 

jud, Prahova, şi gara. Perişul, în 

jud. Ilfovul, pe linia ferată - Bu- 

cureşti-Ploeşti. 

Tătărăi, com. rur., jud. Olt, pl. 
Vedea-d.-j., situată în apropiere 

de riul Plapcea-Mică, spre N..E. 

de oraşul Slatina. 
Se învecineşte cu comunele: 

Şuica, Scornicești şi Constan- 

tineşști. 
Se compune din 2 cătune: 

Tătărăi şi Isărăști, Are o popu- 

laţie de 664 locuitori; o şcoală 

şi 2 biserici. 
Locuitorii sunt moșneni. Ei 

posedă : 500 boi şi vaci, 15 cai, 

2000 oi şi 150 porci, - 

O şosea comunală leagă com. 
Tătărăi de Scornicești şi Șuica, 

'Tătărăi-Conduratul. (Vezi com. 

Conduratul, pl. Cricovul, jud. 

Prahova). 

Tătărăni, com. rur., în centrul 
plăşei Crasna, jud. Fălciii. Se 

mărgineştela N. cu com. Stroești; 

la S., cu com. Crăsnășeni; la E.,   

TĂTĂRĂNILOR (DEALUL-) 

cu orașul Huși șila V, cu jud. 
Vasluiii. Este formată numai din 
satul Tătărăni, aşezat pe coasta 

de V. a colinei Lohan-Crasna. 

Are o suprafaţă de 1380 hect,, 
“cu o populație de 226 familii, 

sati 8go suflete; o şcoală; o bi- 

serică, făcută în 1877, în locul 

alteia vechie, deservită de 1 preot 

şi 2 dascăli, 
Budgetul com. este de lei 

1732, bani 96, la venituri şi le! 

1579, bani 63, la cheltueli, 

Vite: 758 vite mari cornute, 

508 oi, 53 cai şi 150 porci. 

Numele de “Tătărăni se zice 
că i sa dat din cauză că în 

această localitate ar fi existat din 

vechime niște bordee locuite de - 

Tătari. Faptul este de crezut, de 

oare-ce se ştie că Tătarii aii lo- 

cuit mult timp în partea de jos 

a Basarabiei, în vecinătatea ju- 

deţului, și că unit Domni ingă- 

duiaii Tătarilor să se stabilească - 

în această parte a Țărei punin: 

du-le unele condițiuni de dare. 

Tătărăni, sat, în partea de E. a 
com. Telejna, pl. Mijlocul, jud. 

Vasluiii, situat între două dea- 

luri mari. 

Se întinde pe o suprafaţă de 

199 hect., cu o populaţie. de 

75 familii, saii 263 suflete. . 

Are o biserică cu 1 preot și 

1 eclesiarh, făcută la. 1860 de 

preotul N. Tăbușcă și locuitorii 

răzeși; 3 mori de vint şi o 

cîrciumă. 
Moșia “Tătăreni este proprie- 

tatea locuitorilor răzeși, care stă- 

pinesc acest loc prin succesiune 

- de la străbunii lor, împroprietă- 
riți de către Ştefan-Cel-Mare, în 

urma. războiului cu Turcii de la 

Valea-Racovei. 
„Vite: 130 vite mari cornute, 

20 oi, 14 cai şi.50 rimători. 

Tătărănilor (Dealul-), dea/, ce 
se întinde la V. satului Tătă-
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rani, com. Telejna, pl. Mijlocul, 

jud. Vasluii; şi e cel mai înalt 

deal din comună. Pe timp frumos 

se văd de pe el munţii Carpaţi. 
Este o continuare din șirul de 

„deal ce vine din com. Bereasa, 

despre N., despărţindu-se în 

marginea satului Tătărăni. For. 

mează o înfundătură numită 

Nouă.Funii, de la care înfun- 

dătură mai la vale se întinde 

„şi. satul Tătărani. Şirul despre 

E, de Tătărani, se întinde spre 

„_S. în. com. Fereşti, iar şirul des- 
pre V., începînd cu dealul Tă- 

tărani, continuă spre S., trecînd 

în com. Zepodeni. 
„.. Ramificările lui în com, -Te- 
lejna poartă diferite .. numiri: 

Buznoia,  Bărbiînţa, Pislăreasa, 

Zăvoiul, Labaşcul, Băliţeni și Să- 

răcineşti. Pe costișe se face semă- 

nături, iar pe culme sunt păduri. 

Tătărăşani, sa4; pe moşia cu 

același nume, com. Mileanca, 

„pl. Prutul-d.-j, jud. Dorohoiii, 

cu 149 familii, sait 613 .suflete. 

„Are o biserică cu hramul Sf. 

Ion Botezătorul, cu 1 preot, 2 

cîntăreți și 1 pălămar; este de 

zid și spațioasă, făcută la 1843 

de defunctul N. Mişolu, fost pro- 

prietar, | 
Piriul Başeul curge pe hotar. 

Drumuri principale sunt: acel 

de la :Rădăuţi la Botoşani şi 

acel de la Darabani la Săveni. 

Moșia se hotăreşte cu: Dră- 

guşeni, Mileanca, Girbeni, Ha- 

vîrna şi Balinţi. 
Proprietatea acestei moșii a 

fost din! vechime a lui Ştefan 

Petriceico-Vodă. Acest Domn, 

întorcîndu-se, dimpreună cu Gri- 
gore Ghica, Domnul Valahici, 

de la războiul urmat între Turci 

şi Leşi la Hotin, unde luară.și 

ei parte, ai trecut Prutul pe la 

Zalucea la Crăiniceni, în această 

parte, și de unde sai des- 

părțit. Petriceico-Vodă a mers   

F 
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la satul lui, la Tătărășani, iar 

de acolo a luat drumul pe sub 

codru la Ibănești, întru întimpi- 

„narea Polonilor, care veniaii din 

jos, (cLet.»,tom. 2, pag. 203). 

Tătăreşti, domenii, în jud. Te- 
lcorman, pl. Teleormanului, pro: 

prietatea d-lui Stefan Belu. Pe 

acest domenii se găsesc așezate 
comunele Tătărăşti-d.-s., Slobo. 

zia- Trăsnitul şi Popeşti-Palanga. 

Intinderea lui este de aproape 

6ooo hect., din care 900 hect. 

„pădure, 

Tătăreşti, saz, pendinte, de com. 
Corni, pl. Berheciii, jud. Tecuciii. 

Aşezat în centrul comunei, intre 

dealul Cărămizilor şi valea Tă- 

tăreştilor, la E.; dealul Sonţului 

la S.; dealurile Dimboaia și Pir- 

litului, la V., şi Valea-Pirlitului 

la N. 
Aici se află reședința com, 
Are o suprafață de 726 hect., 

cu o populaţie de 63 familii, sai 

305 suflete; o şcoală mixtă, o 

biserică de zid, deservită de 1 

preot şi 2 cintăreţi, 
Locuitorii posedă: 27 pluguri 

de fer și 6 de lemn, 1 mașină 
de treerat, 1 de bătut porumb 

și 2 de vinturat; 100''stupi. 

Tătăreşti (Movilele-), zouz/e, 
în jud. Buzăi, com. Glodeanul- 

Sărat, 

Tătăreşti-de-Jos, com. rur., în 
pl. Teleormanului, jud. Telcor. 

man, pe partea dreaptă a riu- 

lui “Teleorman. | 

Se învecineşte la N. cu hota. 
rul moşiei statului Udupul-Ho. 
rezeanca ; la S,, cu hotarele 'di- 

feritelor sfori de moșii ce ţin de 

com. Zloteşti; la E., cu moşia 
Negreni, din jud. Vlașca, din. 

colo de riul Teleorman, iar la 

V., cu teritoriul moșici Gumeşti- 

Siliştea.   

TĂTĂREȘTI-DE-SUS 

Parte din moșiile locuitorilor, 

în mare maioritate moșneni, se 

întind şi în jud. Vlaşca, peste 

riul Teleorman ; iar din moșia 

Negreni, se întinde o bună parte 

în raza com. Tătărești-d.-]. 

E situată la 78 kil. de reșe- 

dința judeţului, 51 kil. de Ale- 

xandria şi 38 kil. de Roșiori. 

Teritoriul com. este puţin ac- 

cidentat. Improprietăriţi după 

legea rur. sunt 157 locuitori pe 

586 hect.; restul moșiilor. este 

al moşnenilor. 

Are o populaţiune de 1487 

suflete; o şcoală mixtă; două 

biserici, una vechie care ser- 

veşte de paraclis la cimitirul 

com. şi alta mai nouă, în sat, 

deservite de un preot și 2 cîn- 

tăreți; 2 cîrciumi şi o moară 

cu aburi. 

Vite: 314 cai, 810 vite mari 

cornute, 2641 oi, 51 capre și 

477 porci. 

Căt de comunicaţiune are: şo- 

seaua județeană, care străbate 

prin interiorul com. şi .0o pune 

în comunicaţiune cu com. Udu- 

pul şi Zloteşti, şi șoseaua comu- 

nală spre com. Negreni, din jud. 

Vlașca. 
Satul Tătăreşti-de-jos este din 

cele mai vechi ale judeţului. Se 

găsește trecut în lista satelor 

întocmită la 1741, cind făcea parte 

din pl. Teleormanului-d.-j., iar 

pe la finele secolului trecut, a fă- 

cut parte din pl. Mijlocul. A 

fost locuit numai de moșneni şi 

este şi astăzi unul din puţinele 

sate locuite de un mare număr 

de moşneni. Actele lor de pro- 

prietate şi diferitele lor chrisoave 

prezintă un 4eosebit interes. - 

Tătăreşti-de-Sus, com. rur., în 

partea de E. a pl. Teleorma- 

nului, jud. Teleorman, la ho- 
tarul către jud. Vlașca, pe par- 

tea stinga a văiei și a rîului 

Teleormanul, la impreunarea sa
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cu valea și cu piriul Bucovului, 
_la 82 kil. de reşedinţa. jude- 

ului, 56 kil. de Alexandria şi 
33 kil. de Roşiori. 

Se mărginește: la E. cu teri- 

toriul com. Negreni, din jud. 
Vlaşca; la V., cu al com. Gu- 

meşti-Siliştea ; la N., cu al com, 

Slobozia-Trăznitul şi la S$., cu 
„al com. Udupul, | 

"Teritoriul comunei, împreună 

__cu moşiile de pe dinsa, ocupă 
aproape 6000 hect, Moşia face 

parte. din domeniul Tătăreștilor 

şi este proprietatea d-lui Şte.. 
fan Belu. Pe dînsa sunt împro- 

prietăriţi 141 locuitori, pe o în- 

tindere de 565 hect. 
Are o populaţie de 734 lo- 

cuitori; o şcoală mixtă; 2 bi- 

serici, una întreţinută de co- 

mună şi de locuitori, servită 

„de 1 preot şi 1 cintăreţ, cea-l-altă 
întreţinută de proprietar și ser- 

vită de 1 preot şi 2 cîntăreţi. A- 

ceasta din urmă are deosebită im- 
portanță istorică; este clădită in 

felul mănăstirilor, înconjurată de 

toate părţile “de ziduri groase, 

cu turnulețe în dreapta şi în 

_stinga, un adevărat bastion. A 

„fost zidită de strămoșii actua- 
lului. proprietar şi, în urma cu- 

"tremurului cel mare de la 1802, 

sa dărimat şi s'a construit lingă 
dînsa biserica actuală. Se crede 

că clădirile dimprejur ar fi da- 

tînd de mai bine de două secole. 

. In interiorul bisericei este mor- 
mîntul boierului Anghelache A- 

mira, îngropat acolo la 1798. 

Vite: 147 cai, 569 vite mari 

„cornute, 5 măgari, 289 porci, 

"196 capre şi 1885 oi... 

Sunt 3 cîrciumi, din care una 

are și diferite mărfuri de manu- 

factură şi coloniale; o moară de 

măcinat cu aburi. 

- Aci se -ţine tirg la 20 Iulie. 
Budgetul com. e la venituri 

de 4058 lei, gi bani şi la chel- 

"tueli, de 4025 lei, 30 bani. 

66546, Marele Dicţionar Geografie. Vul, Ve 
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Căi de comunicaţie sunt: şo- | 

seaua județeană care străbate 

"prin interiorul comunei, şi șo- 

seaua vecinală Siliştea-Tătăreşti, 

care o pune în l&gătură cu com. 
Balaciul. Această din urmă ra- 

mură de şosea pune în legă- 
tură com. Tătărești cu comunele 
din tot mijlocul plăşei, începînd 

de la hotarul judeţului Oltui, 

străbătind în lungime toată plasa 

şi trecînd în jud. Vlașca. 

Satul Tătăreşti-d..s. avea fiinţă 

încă din secolul al XVII-lea, de 

oare.ce sub domnia lui C. Ma- 

vrocordat, la 1741, se vede tre- 

cut în lista satelor, ca sat mare 

şi populat. Făcea şi atunci parte 
din plasa ce se numea Teleor- 

manul-d.-j., iar în Istoria lui 

Fotino se vede figurind în plasa 
Teleormanului-d.-mj. De la 1870 

pănă la anul 1876, a fost întru- 

nit cu Tătărăşeşti-d.-j. 

'Tătăroaica, saț, făcînd parte din 

com. rur, Prundeni, pl. Oltul-d.-j., 
jud. Vilcea. Are o populaţie 

de 735 locuitori. 

Tătăruşi, cor. rur , jud. Suceava, 

situată în partea de V. a plăşei 
Siretul-d,-s. şi la 30 kil. de 
Fălticeni. 

Se mărginește la E. cu com. 
Lespezi; la V., cu com. Uideşti ; 

la $., cu com. Pășcani şi Cris- 

teşti şi la N., cu com. Dolhasca. 
E formată din satele Tătăruşi 

şi Uda, cu reședința în satul 

Tătăruşi. | 

Are o populaţie de 2308 su- 

fete; 2 biserici, deservite de 1 

preot şi 4 cintăreţi;, o şcoală 

mixtă, E 

„Budgetul comunei e la veni- 

turi de 4387 lei, şi la cheltueli, 

de 4353,40 lei, 

Vite: 71 cai, 397 boi, 607 

vaci, 1523 0%, 6 capre şi 447 

porci. 
E udată de piriiașele: Mati-   

TĂTĂRUȘI 

- 

" oaea, Leordişul, Poşta, Satului, 

"Racilor şi Oiţei, 
Moșia, proprietatea statului, 

fostă a Mănăstirei Probota, are 

3517 fălci, din care 1900 culti- 

vabile, 1566 pădure şi sr hect. 
loc sterp, De 

Improprietăriţi în 1864 sunt 

11 fruntaşi, 129 pălmași şi 240 
codaşi, stăpinind 1177 fălci şi 

40 prăjini, ” 
Pe teritoriul comunei existaii 

altă dată satele Iorcani, Nănă- 

şeni, Turbata, pe locurile nu- 

mite ast-fel, unde și acum se 

văd urmele livezilor de pomi 
roditori, Aii mai fost sate la 

Fintîna- lui- Ovăz, la Vişini şi 
la Temelie, unde şi acum. se 

cunosc urmele temeliei unei bi- 

serici. 
“Prin hrisovul din 1472, August 

19, Ştefan-cel-Mare acordă Mănă- 

stirei de la Poiană (Probota), 

pentru trei sate din judeţul Su- 

ceava:* Bodești, 'ătari și Ior- 

cani, prerogativele următoare: 

Scuteală de ori-ce gloabă dom- * 
nească, afară numai acea cuve- 

nită pentru răpire de fete; su- 

punerea absolută la jurisdicţi- 

unea egumenească, fâră nici un 

amestic din partea juzilor dom. 

nești. («Arhiva Istorică», de B. 

P. Hasdeii,tom.], p. 124). Vezi 

și satul Tătăruşi, 

'Tătăruşi, sai, în jud. Iași, pl. 
Copoul, com. Tăutești, înființat 

în 1879, cu împroprietărirele fă- 

cute de Stat însurățeilor. E si: 
tuat alăturea de satul Rădiul- 

lui-Tătar, pe valea Rădiului. Are 
“6. populaţie de 17 locuitori. 
I sa dat numele de Tătăruși 

“pentru a-l deosebi de satul Ră- 

diul-Tătar. 

'Tătăruşi, saz, pe moșia și în com. 
cu acelaşi nume, jud. Suceava, 
aşezat pe ondulaţiunile formate 

de piraiele Călugărei, Satului și 

71
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Poștei. Partea din dreapta Pi- 

riului-Satului poartă numirea de 

Tătăruşi-Mari, iar partea din stin- 

ga, de Tătăruși-Mici şi Pietrosul. 

Vatra satului ocupă 48 fălci, 

cu o populaţie de 2230 suflete. 
Improprietăriţi în 1864 sunt: 

11 fruntași, 129 pălmași și 240 

codași, stăpînind 1177!/2 fălci. 
Are o biserică, în Tătăruși- 

Mari, cu hramul Sf. Nicolae, zi- 

dită în 1842 şi alta în Tătăruși- 

Mici, cu hramul Sf. Vasile, zi- 

dită 1827, deservite de 1 preot 

şi 4 cîntăreţi; o şcoală mixtă. 
In 1803, Tătăruşii mănăstirei 

Probota, numără 192 liuzi, plă- 
tind 31q let bir anual și avînd 

loc în destul. (cUricar.> VII, p. 

127). 

Tătăruşul, sa/, jud. Iași. Vezi 

Tătăruşi, 

'Tătăruşul, zoșe, în jud. Neamţu, 

pl. Piatra-Muntele, coni. Gircina. 

Formează trup cu Gircina. Am- 
bele sunt pendinte de mănăs- 
tirea Bistriţa. Arendată anual cu 

13410 lei. 

Tătuleşti, com. rur., în jud. Olt, 
pl. Vedea-d.-j., situată pe valea 

riului Vedea, la 35 kil. de ca: 

pitala jud. Este reşedinţa plă- 

şei. 

Se mărgineşte: la E, cu com. 
Coloneşti ; la V., cu com. Șuica; 

la N., cu com. Călugări şi la S,, 

cu com. Optași. 

Are o populaţie de 1209 lo- 

cuitori; 4 biserici, 3 fondate la 

1736, 1861, 1814 şi una- repa- 
rată la 1890, deservite de 3 

preoţi; o şcoală mixtă; o moară 

cu aburi. 
Locuitorii sunt moșneni. Ei 

ai: 2600 oi, 400 boi, 260 vaci, 

58 cai și tepe, 40 capre și 200 

porci. 
Suprafaţa com. e de 1429 

hect.   

562, 

Veniturile şi cheltuelile com. 

se urcă la 2317 lei anual. 

Prin “Tătuleşti trece șoseaua 

comunală, care o leagă la N. 

cu com Călugări şi la S. cu 

com; Optaşi. Riul Vedea udă 

partea de E. a com. de la N. 

la S. Prin centru e udată de văile: 

Negrişoara, Dopicea şi Fremul. 

Tăureasa, maumire vechie a co- 
muncă şi a moşie Uda-Paciurea, 

jud, “Teleorman. 

Tăuşan-Iol, za/e, în jud. şi pl. 
Tulcea, servind de hotar între 

"com, rur, Cișla şi orașul Tulcea. 
Iese din dealul Tăuşan-Tepe, se 

îndreaptă spre N., taie şoseaua 

judeţeană 'Tulcea.Isaccea, pe la 

kil. 4, şi după 4 kil. de curs 

_prin stuf se deschide în partea 

sudică a lacului Cișla. .Numele 

săii înseamnă Valea-lepurelui. 

Tăuşan-Orman, zădure, judeţele 

Tulcea și Constanţa. Are o în- 
tindere de 350 hect. 

Tăuşan-Tepe, dea, în jud. “și 
pl. Tulcea, pe teritoriul com. 

rur. Cataloi, Are o direcţie 
generală de la S..V. spre N.-E., 

brăzdînd paştea vestică a plășei 

şi nordică a comunei. Este tă- 

iat de drumul comunal Cataloi- 

Cişla. Satul Cataloi e aşezat la 

poalele lui sudice. Are un virf 

pietros de 104 m., dominind 

satul Cataloi şi piriul Teliţa. 

„ Acoperit cu pășuni. 

Tăușan-Tepe, deaj, în partea 

estică a pl. și jud. Tulcea și 

cea nordică a comunei Sari- 

Ghiol. Este cel mai înalt virfal 

dealului Calica (118 m). Do- 

mină şi drumul comunal Sari- 

Ghiol-Beş-Tepe-Pirlita şi satul 

Sari-Ghiol. 

Tăuşan-Tepe, draj, în jud. şi   
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pl. Tulcea, pe teritoriul com. 

Cataloi; se desface din dealul 

Uzum-Bair, se întinde spre S., 

în o direcţie generală de la N.- 

E. spre S.-V., brăzdind partea 

vestică a plășel și estică a co- 

munci; este acoperit cu păşuni 

şi livezi; are o înălţime de 106 

m., dominind satul Eni-Chioi şi 

calea naţională Tulcea-Constanţa. 

Tâuşani (Ulmeni - Tăuşani), 
sat, făcind parte din com. rur, 

Ulmeni, pl. Olteniţa, jud. Ilfov, 

situat la E. de satul Ulmeni. 

Se întinde pe o suprafaţă de 

648 hect., cu o populaţie de 437 

locuitori, 
Numărul vitelor mari e de 

470 şi al celor mici, de 763. 

Tăuteşti, com. zur., în - partea 
de S. a plăşei Copoul, judeţul 

Iaşi, spre N. de orașul Iași. 

Terenul e plin de hirtopuri, 

dimburiă şi mici platouri, care 

în mare parte sunt acoperite cu 

argilă plastică şi humoasă. 
E formată din satele: Tău- 

teşti, Zahorna, Horleşti, Rădiul- 

lui-Vătar, Tatărușul şi Leţcani, 

cu o populaţie de 1100 locuitori, 

din care parte sunt răzăși. 

Are 4 biserici, deservite de 

3 preoți, 3 cîntăreţi şi 1 eclesiarc; 

2 şcoli şi 2 mori. 
Budgetul comunei e la veni- 

turi de gor2 lei, 76 bani, și la 

cheltueli, de 8216 li, 45 bani. 

* Vite: 1906 vite mari cornute, 

2420 oi, 205 cal şi 418 rimători, 

Tăuteşti. Vezi Zamoștia, sa/, com. 
Zamoșştia, pl. Berhometele, jud. 

Dorohoiii, 

Tăuteşti, saz, cu 23 familii, pe 

moşia cu același nume, com. 
Borzești, pl. Başeul, jud. Do- 

rohoiiă. 

Tăuteşti, sat, în partea de S.E.
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a com. Tăuteşti, pl. Copoul, jud. 
„. Iaşi, situat în centrul moşiei Tău- 

teşti, pe coasta de S. a dealului 

şi pe malurile piriului Tăuteşti. 

Are o populaţie de ri locui- 
tori. | 

Vite: 3857 vite mari cornute, 

29 cai şi 36 rimători. 

Moşia Tăutești este cedată 

prin testament com. Tăutești, 

_de către răposatul Procopie Flo- 
rescu, pentru a întreține din 

venitul ci, o şcoală profesională 

de fete. 

Tăvădăreşti, saz, făcînd parte 

din com. Vultureni, pl. Berhe- 

ciul, jud. Tecuciii, situat în mij- 

locul com. pe malul drept al 

riului Berheciii, 

Are o populaţie de 140 su- 
flete; o şcoală mixtă. 

Teritoriul. satului este de.544 

hect. Locuitorii, foşti clăcași şi 

împroprietăriți la 1864, stăpi- 
ncsc 143 hect., iar proprietarii, 

„403 hect. Vatra satului ocupă 

17 hect. | 
Locuitorii posedă: 66 boi, 

32 vaci, 16 cai, 8 iepe, ș bi- 

_voli, 250 oi, 6 capre; 30 stupi; 
„10 pluguri de fer, 15 de lemn, 

1 maşină de treerat. 
Comerciul se face de 3 circiu- 

mari, 

'Teancului (Valea-), co. rur., 

în jud. Buzăii, pl. Sărata, între 

comunele Simileasca şi Verneşti, 

la 12 kil. de orașul Buzăii. 
E formată din cătunele: NIi- 

sipul, 

reşti. 
Are o suprafaţă de 2152 hect,, 

„cu o populație de 1080 locui- 
tori; o şcoală în căt. Zoreşti; 
2 biserici, deservite de 1 preot, 

1 cîntăreţ şi 1 paracliser şi din care 

catedrala e cea cu hramul Ador- . 
_mirea- Maicii Domnului; 6 cîr- 
-ciumi. 

- Proprietăţi mai însemnate sunt: 

Valea-Teancului și Zo-   

Voineasca, Filipeasca, Ilieasca şi 

Zoreşti. Terenul e șes, acciden- 

tat Ja N. de mai multe dealuri, 

acoperite de vii și păduri. 
Căi de comunicaţie sunt: şo- 

seaua vecinală Mizil-Gura-Niş- 
covului prin Valea-Teancului, 

precum și alte drumuri naturale, 
care o pun în. comunicaţie cu 

oraşul Buzăii, 

Vite: 357 boi, 106 vaci, 24 

viței, 66 cai, 12 fepe, 4 mînji, 

460 oi, şi 120 porci. 

Teancului (Valea-), căun al 
com. Valea-Teancului, jud. Bu- 

zăii, cu 360 locuitori și 81 case. 

Teancului (Valea-), dia, pe 

teritoriul com. Verneşti, judeţul 

Buzăii, în apropriere de com. 

Valea-Teancului; începe de la 
15 Septembre și ţine pănă la 

15 Noembre, numai Simbăta şi 

"- Duminica. Pănă în 1868 era mult 

mai important. Primăria orașului, 

- înfiinţind și ea un tirg de toamnă 
sub numele: Caro! I-Valea-Tean- 

cului, pe locul unde se ţine tir- 

gul Drăgaicei, i-a luat foarte 

mult din însemnătatea sa. 

Teancului (Valea-), (Carol I), 
bilciii, în jud. şi oraşul Buzăiă ; 

incepe la 15 Septembre și ţine 

pănă la 15 Noembre. 

'Teascul, saz, în partea de S. a 

com. Popouţi, pl. Tirgul, jud. 

Botoşani, cu o suprafaţă de 72 

hect. și o populaţie de 22 fa- 

milii, sai co suflete. 
Vite: 42 boi şi vaci şi 12 

porci. 

Teascul, saț, jud. Dolj, pl. Oco- 
lul, com. Secuiul. Se învecineşte 

la E. cu com. Ghindeni; la V., 

“cu rîul Jiul; la N,, cu mahalaua 

„Pescarul şi la S., cu com. Adu- 

naţi-de-Giormane. 

Are o populaţie de 350. su-   
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flete; o biserică, fondată de lo- 

cuitori. 

Teascul, gisc, ce se lasă din Dea- 

lul-Olteţului, în partea de E. a 
com. Zătreni, pl. Mijlocul, jud. 

Vilcea. 

Teascul-din-Deal, sa, cu 146 
suflete, jud. Dolj, pl. Jiul-d.-s., 

com. Argetoaia. 

Teascul-din-Vale, sa, cu 315 
suflete, jud. Dolj, pl. Jiul-d.-s., 
com. Argetoaia. 

Teascului (Valea-), :zvor de 
apă minerală, conținînd fier şi 

sare, în jud. Prahova, căt. Pre: 

deal, pe Domeniul Coroanei, în 
apropiere de gara Predeal. 

Teche-Chioi, saz, în jud. Con- 
stanța, pl. Silistra-Nouă, cătunul 

com. Enişenli, situat în partea 

de E. a plășei și cea de V. a co- 

munei, la 4 kil. spre V. de re- 
şedinţă, Enișenli, pe malul sting 

al văei Medmedi-Bair, lingă va- 

lea Teche-Chioi, căreia i-a dat 

şi numele, la poalele de E. ale 
dealului 'Teche-Chioi și la cele 

de V. ale dealului Hazarlic. 

Are o suprafaţă de 1218 hect., 

din care 130 hect., ocupate de 

vatra satului, cu o populaţie de. 

321 suflete. 

'Teche-Chioi, zale, în jud. Con. 
stanţa, pl. Silistra-.Nouă, com, 

rur. Dobromirul şi Enişenlia ;, 

vine din Bulgaria, sub numele 

de valea Uzum-Culac, ia apot 

pe cel de Iucari-Mahala-Ceair; 
trece prin satele Dobromirul-din- 

Vale şi Dobromirul-din-Deal, de 

unde ia numele de Teche-Chioi ; 

intră în com. Enișenlia, trece pe 

lingă satul 'Teche-Chioi și se 

deschide în valea Gheran-Ceair 

(sai Beilicul), pe stînga, la locul 

numit Giumifa-Cişme; are o lun:
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gime de 14 kil.; brăzdează par- 

tea centrală a com. Dobromirul 

şi cele de S. şi S..V. a com. 

Enişenlia ; prin ea trece drumul 

Dobromirul-Enişenlia. 

'Teche-Chioi-Bair, deal, în jud. 

Constanţa, pl. Silistra-Nouă, co- 

muna Enişenlia, căt. Teche-Chioi, 

“în partea de V.a comunei şi a 

cătunului și cea de E. a plășei. 

Se desface din dealul Sitina- 

Bair; se întinde spre S. printre 

văile Teche-Chioi şi Medmedi- 

Culac. La poalele sale de E., e 

așezat satul Teche-Chioi, la cele 

de V., satul Dobromirul-din-Vale. 

Le domină pe amindouă. Are 
196 m. Acoperit cu tuferişuri, e 

tăiat de drumurile comunale ce 

duc de la Teche-Chioi la Do- 

bromirul-din-Vale şi Dobromirul- 

din-Deal. | 

'Teche-Deresi, saz, în jud. Con- 
stana, pl. Silistra-Nouă, cătunul 

com. Regep-Cuiusu, situat în 

partea meridională a plăşei și 

a com., la 3 kil. spre S-E. de 

* cătunul de reședință, Techi-De- 

resi-Ceair. Este înconjurat la 

N. şi la E. de marea pădure 

Sarpali-Orman, dominat fiind de 

vîrful Tuzla-luc, care este si: 

tuat la 1 kil. spre S.-V. de sat 

şi care are o înălțime de 182 m. 

Prin mijlocul satului, avind 

direcțiunea de la N. către S,, 

trece drumul comunal, care vine 

de la Dobromir şi duce în 

. Bulgaria. Alte drumuri comunale 
mai sunt: unul care merge la 

Regep-Cuiusu și altul la Cadi- 

Chioi (Bulgaria). 

'Techir-Ghiol, com. rur., jud. Con- 
stanța, pl Constanţa, situată in 

partea de E. a judeţului, la 17 

kil. spre S. de oraşul Constanţa, 

capitala districtului: şi în cea S. 
a plășei, la 43 kil. spre S-E. de 
com, Cara-Murat, reședința plăşei.   

Com. şi căt. învecinate cu 

dinsa sunt: Tuzla, la 5 kil. spre 

S ; Urlu-Chioi, la 4 kil.; Musurat, 

la 5 kil.; Carli-Chioi, la 6 kil.; 

Chiuchiuc-Muratan, la 6!p kil.; 

Biuiuc-Muratan, la 7 kil.; Ab- 

dalah, la 6 kil. (toate căt. ale 
com. Musurat, pl. Mangalia) spre 

S. şi S.V.; Mametcea, la 10 

kil.; Hasancea, la 13 kil. (căt. 
ale com. Hasancea) spre N.-V.; 

Toprai-Sari, la 11 kil. spre $..V. 
Se mărginește la E. cu Marea- 

Neagră; la N., cu com. urbană 

Constanţa, de care se desparte 

prin dealul Laz-Mahale şi Valul- 

lui-Traian şi cu com. Hasancea, 

de care se separă prin dealul 
Hazi-Diuluc și valul de S. al lui 

Traian; la V., cu satele Mamet- 

cea (al com. Hasancea) şi Ab- 

dulah (al com. Musurat, pl. Man- 

galia), separindu-se de cel dintii 

prin dealul Hazi-Diuluc și de cel al 

“2-lea prin valea Abdulah-Deresi; 

la S., cu satele Musurat şi Urlu- 
Chioi (ale com. Musurat, pl. 

Mangalia), separîndu-se prin dea- 

lul Ormancea-Bair şi valea Aia- 

tan-Dere şi cu com. Tuzla (tot 

din pl. Mangalia), despărţindu-se 
prin lacul Tuzla-Ghiol. 

Relieful solului ' este puţin 

accidentat, de oare-ce dealurile 

prezintă înălțimi mici, iar ondu- 

laţiunile lor sunt mari şi largi. 

Culmea Techir-Ghiol cu ramifi- 

caţiile sale brăzdează teritoriul 

comunei. 

1ovile sunt în număr de 34, 

grămădite în partea de N.-V. 
Piriul Techir-Ghiol brăzdează 

partea de S. a com., trecind 

prin satul Techir-Ghiol și des- 

chizindu-se în lacul Tuzla-Ghiol, 
Văi sunt numeroase, cu ma- 

lură puţin înalte şi depărtate în- 
tre ele. | 

Marea-Neagră udă com. în 

partea de E.,pe o lungime de 

10 kil., formind lacurile Agigea- 

Ghiol, Tarafan-Ghiol, şi marele   

lac Tuzla-Ghioi; malurile sale 

sunt în general înalte și ripoase, 

afară de locurile din dreptul la- 

curilor de mai sus, căci între 

ele şi mare se întinde o plajă 

formată de o bandă de nisip 

şi pietriș destul de largă. 

Lacurile care se găsesc pe te- 

" ritoriul com. sunt toate așezate 

spre E., pe malul Mării, de 

care sunt iormate prin revăr- 

sările ei -din timpurile mai 

vechi; aceste lacuri sunt: Agi- 

gea-Ghiol, la E. de satul Agi- 

gea, cu 80 hect. întindere şi 

presărat ici şi colo cu stuf; Ta- 

rafan-Ghiol, spre S. de prece- 

dentul, lingă movila cu acelaşi 

nume, cu 18 hect. întindere; 

Tuzla-Ghiol, în partea de S. a 

com. “Tuzla, cu 700 hect. în- 

tiadere, din care 300 hect. apar: 
ţin com. Techir-Ghiol, puţin 

adinc. Produc peşte foarte bun, 

ce se consumă în localitate și 

se exportă și al cărui venit apar- 

ţine statului. 
Cătunele care compun com. 

sunt: Techir-Ghiol, reşedinţa, a- 

" şezat în partea meridională a 

com., pe malul nordic al lacului 

'Tuzla-Ghiol, pe ambele maluri 

ale pirîului Techir-Ghiol, închis 

şi dominat la S. de dealul Or- 

manciul-Bair, la V. de dealul 

Techir-Ghiol şi la N. de dealul 

Telegraf-Tepesi-Bair, și de mo- 

vilele  Ormanciul-Tepe la S., 

Techir-Ghiol la V., Bozlutac-luc 

"la N. Agigea, în partea de E. 
a com. la 3 kil, spre N.-E. 
de căt. Techir-Ghiol, reşedinţa, 

aşezat pe malul de V. allacului 

Agigea, închis şi dominat la S. 

de dealurile Agigea cu virful 
Agigea, Cum-Tepe, şi Tuzla-luc; 

la V., de dealul Telegraf-Te- 

besi-Bair; la N.-V,, de dealul 

Orto-Burun-Bair pe muchia că- 

ruia la 12 kil. spre N.-V. de sat, 

e așezată fortăreaţa Orta-Tabia 

in ruine; la NE, de dealul
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Denis-Ialasi-Bair. Lazmahale, la 

E.com. la ş kil. spre N. de satul 
Techir-Ghiol, reşedinţa, în valea 

Lazmahale-Ceair, închis şi do: 

minat la N. şi la V. de dealul 

Lazmahale-Bair, cu movilele Ca- 

menli-luc și Cioinac-luc, iar la 

„E şi S.-E., de dealul Denis-Iolasi- 

Bair, cu movilele Sara-luc şi 
Lazmahale.Iuc. Hazi-Diuluc, în 

partea centrală: a com., la 8 

kil. spre N.-V. de căt. Teghir- 
Ghiol, în valea lazi-Diuluc, 

saii Carsi-Dere, dominat şi în- 

chis la N-E. de dealul Laz- 
mahale, cu movilele Cioinac-luc 

şi Tera-luc, la V. de. dealul 

Hazi-Diuluc, cu movila Caramat- 

"-uc, şi la S. de dealul Techir- 

Ghiol, cu movila Pipiliga-Iuc. 

Suprafaţa com. este de 20388 

hect., cu o populaţie, în maiori- 
„tate Turci, de 1268 locuitori, 

„Locuitorii posedă: 126 plu- 
guri, 180 care și căruţe; 3 ma- 

şini de treerat cu aburi, 3 ma- 

“şini de semănat, 15 maşini de 
secerat, 2 maşini de bătut po- 

rumbul, 69 grape de fier, 3 

“trioare; 902 cal, 1284 boi, 106 

bivoli, 17 asini, 2240 oi, 13 
capre, 55 porci, 

Sunt în Techir. Ghiol 3 giamii 
cu 3 hogi; o școală primară 

mixtă şi o şcoală mahometană. 
Budgetul com. e de 8179 lei 

la venituri, şi de 1193 lei la 

“ cheltuelă, 

Căi de comunicaţiune sunt: 
“pe lac cu: luntrele; calea jud. 

Constanţa - Mangalia: ce trece 
“ prin com.; apoi drumuri ve: 

cinale şi . comunale, care unesc 

căt. între ele şi le leagă cu sa- 

tele mai apropiate, ca Gheringec, 

-Ascilar, Perveli, etc. 

Techir-Ghiol, sas, în jud. şi pl. 

„Constanţa, cătunul de reşedinţă 

"al comunei Techir-Ghiol, situat 

în partea .S.-E. a plăşei şi me- 

“ ridională a comunei, pe ambele   

ca
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maluri ale piriului - cu acelaşi 
nume și pe marginea N.-V. a 

lacului Tuzla-Ghiol, fiind închis 

la S.-V.-de dealul Ormancic- 

Bair şi dominat. la N. de vir- 

ful Bozlutuc-luc (48 m.) şi la 

5. de virful Ormancic- Tepe 

(39 m.). 
Are o suprafaţă de 3445 hect., 

cu o populaţie de 118 familii, 
Saii 434 suflete. 

Șoseaua judeţeană Mangalia: 

Constanţa tre.e prin partea V. 

a satului; alte drumuri comu- 

nale mai pleacă: două spre N,., 

mergind la Agigea şi Hasi-Diu- 
luc, două spre V., mergind la 

Abdulah şi Musurat şi unul la 

E., care o ia apoi la S. pe 
după lacul Tuzla-Ghiol şi duce 

la “Tuzla. 

Techir-Ghiol, Zac şi stubiliment 
balnear, în jud. Constanţa, la 
15 kil. de orașul Constanţa, dis- 

tanță ce se percurge într'o oră 

cu trăsura, saii, cu calea ferată 

proectată, în 15 minute, și în 

apropiere de comuna Techir- 
Ghiol, la 150 m. de malul Mă- 

rej. i 

Este unul din principalele la- 
curi sărate din Dobrogea, avind 

o suprafață de 80 hect, 

Techir-Ghiolul se află la o 

altitudine de 20 m,, latitudine 

N. de 449%I11 şi longitudine E., 

de 28%,39'. 

Comuna Techir-Ghiol are 1268 
locuitori, iar comuna Tuzia din 

apropiere, 1065 locuitori. 

Se află o frumoasă planta- 
ţiune de salcimi şi brazi, făcută 

- de Eforia Spitalelor Civile. 
Bolnavi vin puţini în timpul 

verei, ca la' 100—150 persoane, 

fiind-că nu sunt pănă acum de 

cit locuinţele sătenilor unde să 
se poată adăposti. - | 

“Este proprietatea Eforiei Spi- 
talelor Civile, care a clădit un 

spital maritim pe locul aflat în-   
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tre lacul Techir-Ghiol şi Marea- 

Neagră. Acest spital e compus 
din .2 săli mari pentru scrofuloşi 

şi 4 rezerve; apoi vin dependin- 
ţele: bucătăr:a, sala de mincare 

şi camerile personalului. 
Proectul clădirei acestui spital 

se făcuse la 1893, cînd se afla 

ca prim-efor d-l Gheorghe Gr. 
Cantacuzino, iar inaugurarea lui 

"Sa făcut în vara anului 1899, 

fiind prim-efor d-l Mihail Gh, 
Cantacuzino. 

În vara anului 1899 acest 

spital fiind deschis, serviciul me- 

dical a fost încredinţat d-lui dr. 
Marinescu - Sadoveanul, medicul 

primar a județului Constanţa, 
care a avut 105 copii scrofuloşi 

în 3 serii. 

S'a făcut și băi calde cuapă 
cu nămol, în. cabine provizorii. 

Serviciul technic al judeţului 

Constanţa a fâcut de curind stu- 
diele pentru facerea unei linii - 

ferate de la “Constanţa la Te- 

chir-Ghiol. 
Lacul 'Techir-Ghiol precum şi 

imprejurimile aparţin grupei cua- 

ternare. 

Flora acuatică este aceeași 

ca a Lacului-Sărat (v. a. c.). 

Apa nu este limpede, cu o 
densitate foarte mare, cu un gust 

foarte sărat şi un miros pro- 

nunțat de hidrogen sulfurat, 
A fost analizată de d-nii d-ri 

Maximilian Popovici, Saligny şi 

Georgescu. 
Analiza făcută în - Septembre 

1893 de d-nii d-ri Saligny şi W. 

Georgescu, a dat următorul re- 

zultat: apa puţin opalescentă, 
“miros slab de hidrogen sulfurat 
şi un gust sărat amar foarte 

"pronunţat, 

Densitatea' 1,0552 la -1şv C. 
În un litru apă s'a găsit: 

Clorur de sodiii.  55,39722 

> >» potaziii -2,00462 

3 >» amoniii , 0,003660 

> 2 magnezii 446890
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Bromur de magneziii 0,13573 

Azotat de sodiii 0,00523 

Sulfat de magneziii 8,14978 

Sulfat de calciii 0,60013 
Carbonat de magneziii 0,00287 

Oxid de fer 

Oxid de aluminiă p 9:02084 

Silice 0,00720 

Total 70,87716 

Anhidrită carbonică 

liberă şi semi-combinată 0,28416 

Hidrogen sulfurat 
Materii organice 0,59600 

Din această analiză vedem: 
1. Că apa acestui lac este 

foarte mineralizată şi este de 
4 ori mai sărată și mai concen- 

trată ca apa de Mare. 

2. Că proporţiunea de Brom 
e mat mare cain apa de Mare. 

lată în rezumat apreciarea sus 
zişilor chimişti: «Apa din lacul 

Techir-Ghiol merită a fi luată 

în serioasă considerare de me” 

dicii noștri balneologi, fiind o 

apă chloro-sodică magneziană 

concentrată, şi cea mai bromu- 

rată din cite s'ai analizat pănă 

acum în Ţară». 

Nămolul se află pe toată su- 

prafaţa lacului. 
D-l dr. în chimie Georgescu 

a făcut analiza calitativă a ex- 

tractului apos al nămolului, şi 

a găsit: 

Hidrogen sulfurat liber. Acid 

sulfuric puţin (ca sulfați), Acid 

chlorhidric mult (ca clorure). 

Brom puţin (ca bromură). Cal- 

ciii puţin. Magneziă mult. Fier 
şi aluminiă puţin. Sodiă mult. 

Potasiii puţin. Materii organice 
puţine. , 

Rezidiul insolubil în. apă este 

compus din: 

Carbonaţi. Calciii mult. Fier 

mult, Nisip și argilă mult. Co- 
loarea brună închisă. 

Băile cu nomol aii dat rezul- 

tate bune în reumatisme arti- 

culare, artrite, scrofule, limfa- 

tis, sifilis inveterat şi eczeme 

urme 
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chronice, rachitizm, boale de fe- 

mei, paralizii cronice. 

S'a tratat în verile anilor 1899, 

900 şi OI, cu succes, la copii: 

osteite supurate cronice, ade- 

nite tuberculoase, reumatizm no- 

dos, afecțiunile ligamentelor, ade- 

rente cronice. 

Cataplasmele de nămol pe cap, 

la Favus, aplicate la mai mulţi 

bolnavi, aii dat rezultate exce- 

lente. 

In 1896 a fost vizitată de 65 

bolnavi, în 1897 aii fost 97 bol- 

navi, iar în 18099 aii fost 105 

copii, în Spitalul maritim. 

“Fechir-Ghiol-Bair, dea, jud, 

şi pl. Constanţa, pe teritoriul 

com. rur. Techir-Ghiol. Se în- 

tinde de la V. satului FHasi-Diu- 

liuc şi pănă la N.-V. satului Te- 

chir-Ghiol, avind o direcţiune 

generală de la N.-V. către S.-E. 

Din el se desface spre E. dealul 

Telegraf - Tepesi- Bair și valea 

Iantacan-Dere la N.; iar spre 

V., se desfac văile Cuan-Dere 

şi Aiatan-Dere. Are o înalțime 

medie de 8o m., avind ca vir- 

furi ma! însemnate: Iuci-luc-Be- 

richi (Sr m.) şi Cogea-luc, din 
care se desface dealul Telegraf: 

Tepesi-Bair. 

'Techir-Ghiol,:dîrf de deal, jud. 
Constanţa, pe platoul pl. Con- 

stanța şi Mangalia şi al com. 
Techir Ghiol şi Musurat. Este 

virful cel mai înalt al dealului 

Ormancic-Bair (82 m.). 

Tecucelul, zii, Izvoreşte din 

punctul numit Fintina-Teiului, 

in partea de N. a căt. Buciu- 

_meni, pl. Nicorești, jud. Te- 

cuciiă, şi curge spre S.-V., pe lingă 

satul Buciumeni. Aci primeşte 
pe dreapta piriul Runcul, iar 

pe stinga Ripa-Roșie. Udi la 

stinga satele Tecucelul-Sec și 
Vizureşti, iar la dreapta satul   

TECUCIUL (JUDEŢ) 

Braniştea. De aci intră pe te- 

ritoriul com. Nicorești, avind 

pe malul drept satul Sirbi, din 

josul căruia primeşte piriul Că- 

căina, care vine din Nicorești: 

d.-s. Trece pe lingă satul Do- 

brineşti şi de aci puţin spre S,, 

schimbă direcţia spre S.E., in- 

trind pe teritoriul com. Tecuciii, 

udă oraşul Tecuciii spre V., 

avind pe dreapta mahalaua Bul- 

gari, iar pe stinga mahalaua 

Braniştea, face. o cotitură spre 

E., udă partea de S. a oraşu- 

lui, unde se'varsă în Birlad. 

'Tecucelul-Sec, sat, făcînd parte 

din com. Buciumeni, pl. Nico- 

reşti, jud. Tecuciii, situat pe am- 

bele maluri ale piriului cu ace- 

laşi nume, la 2 kil. de reşedinţa 

comunei, 

Are o populaţie de 608 su- 

flete; o biserică, făcută în 1886, 

şi deservită de 1 preot şi 2 

cintăreți. 
„ Teritoriul satului este de 496 

hect. Locuitorii, vechi răzeși, stă- 

pinesc tot teritoriul, iar proprie- 

tarul, d-l Gh. Istrate, 100 hect. 

Vii sunt pe o intindere de 

100 hect. ” 
Vatra satului ocupă 35 hect. 

şi 75 arii. | 
Locuitorii posedă: 65 boi, 63 

vaci, 22 cai, 66 oi; 10 pluguri 

de fier, 28 de lemnşi 8 cazane 

pentru fabricarea  rachiului; 

783 stupi. 
-Pe piriul Tecucelul, în punctul 

numit Siliştea, a mai fost o bi: 

serică, ale cărei urme se cu- 

nosc şi astăzi. Aici a fost un 

sat vechii, In partea de E. a 

satului se întinde Valul-lui-Tra- 

ian, care desparte Tecucelul-Scc 

de com. Țepul, în direcţia de 

la N..E. spre S.-E. 

Tecuciul, județ, aşezat in partea 

de S. a Moldove. 

/lotarul, La N.: o linie con-
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venţională care pleacă din ma- 

lul stîng al Siretului, de lingă 
satul Marvila, merge spre E., 

pe pir. Pogleţul, pe lingă satul 
Pogleţul, continuă pe lingă satul 

Taula, pănă în raionul comunei 

Coloneşti, despărţindu-se de ju- 
deţele Bacăii și Roman. La E. 

începe cu o culme de - dealuri, 

de la E. comunei Coloneşti, 
merge spre S.: pănă la Negri- 

leşti, de aici apucă spre E. pănă 

la satul Brătuleşti (com. Corodul), 

pănă unde se desparte de jud. 
“ “Tutova; de la Brătulești, tot prin 

o linie de învoeală, merge pănă 

la satul Mindreşti, (com. Puţeni) 
De la Mindreşti, hotarul îl for- 

mează piriul Gerul, care merge 
spre $. pănă la comuna Tudor- 

Vladimirescu, de unde curge 

spre V. și apoi se varsă în Siret. 

In partea de E. se atinge cu 
judeţele Tutova şi Covurluiii. 

În partea: de V,, hotarul îl 
formează Siretul, care intră în 

judeţ la satul Marvila, -merge 

spre S., pănă la satul Lieşti și 

de aici, prin cotituri, spre S.-E., 
pănă la satul Fundeni, unde 

“ face o cotitură mai mare, tot 
spre E., pănă la com.. Tudor- 
Vladimirescu, în punctul unde 

era satul Privalul şi de unde in- 
tră în judeţul Covurluiii. 

Siretul desparte jud. “Fecuciii 
de judeţul Putna pe o întindere 
de 115 kil. 

La S:, Siretul pe o întindere 

mică desparte jud. Tecuciii de 

jud. Rimnicul-Sărat, din jos de 

satul Fundeni și pănă la Privalul- 

Vechiii; iar:de aici, spre E., r, Ge- 

rul îl desparte de jud. Covurluiiă. 

- Judeţul Tecuciii are o mare lun- 

gime în raport cu lăţimea lui; în- 

tr'adevăr, lungimea lui este de 

140 kil., iar lățimea, în punctele 

cele mai depărtate, numai de. 

25— 28 kil. 

Idrografia. Este udat de mai 

multe ape:   
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a) Siretul, la marginea de V. 
I| separă de judeţele: Bacăii, 

Putna, şi puţin de Rimnicul-Să- 

'rat, pe o întindere de mai bine de 

- 113 kil, Malul cel drept din spre 
judeţul Putna este jos, iar cel 

Sting despre 'Tecuciă este, în 

partea: de N. a judeţului, foarte 

înalt și cu cît merge spre S., se 
tot micşorează, pănă ce aproape 

de marginea de S. a judeţului 
dispare cu desăvîrşire, aşa că 

revărsările sunt dese pe terito- 

riul comunelor: Bucești, Liești, 

Fundeni şi Tudor-Vladimirescu, 

toate în plasa Birladului. 
d) Polocinul. Udă plasa Ber- 

heciul şi se varsă în Siret, din 

jos de satul Homocea. 

c) Birladul.- Intră în judeţ pe 

teritoriul satului Ireasza, ser- 

vește ca margine între plăşile 
Nicoreşti şi Zeletinul, pănă la 
gura Berheciului; apoi udă nu- 

mai plasa Nicorești pănă din 
jos de orașul 'Tecuciii, trecind 

în urmă în plasa Birladul, unde 

în dreptul satului Șerbăneşti se 

varsă în Siret, | 
d) Tecucelul. Udă plasa NIi- 

coreşti și partea de S.-V. a ora- 
şului “Tecuciii, și se varsă în 

dreapta Birladului, la marginea 
de S. a orașului. | 

e) Berheciul. Izvoreşte din ju- 
dețul Bacăii, udă plăşile Berhe- 

ciul şi Zeletinul, și se varsă în 

dreapta Birladului, din jos de 

comuna Țigănești, pl. Nicorești. 
f) Zeletinul. Vine tot din ju- 

dețul Bacăii, udă plăşile Stă: 

nişeşti și Zeletinul, şi se unește 

cu Berheciul, pe teritoriul com. 
Brăhăşești, plasa Zeletinului. 

£) Dobrotforul. Izvoreşte din 
- com, Colonești, pl. Stănişeşti,. 

udă comunele Stănişeşti, Crăeşti 

- şi Motoşeni şi apoi se varsă 

în dreapta Zeletinului. 

4) Corodelul. Izvoreşte - din 

jud. Tutova, udă pl. Nicorești 
în partea de E., în direcţia N.-E.   
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spre:S.-V., trece în pl. Birlad 
şi se varsă în stinga Birladului, 

din jos de satul Barcea. 

7) Gerul. Udă partea de E. 
“a plășilor Nicorești şi Birlad, 

şi apoi trece în jud. Covurluiii, 

unde se varsă în stinga Siretului 
la S. de com. Tudor-Vladimi- 

rescu,: 

Fie-care din aceste ape for- 

mează cîte o vale, din care mai 

însemnată este valea Birladului, 

cea mai frumoasă și mai pro- 
- prie pentru cultura cerealelor. 

Apoi avem: valea Siretului, care 
ține numai pe teritoriul comu- 
nelor: Umbrești, Iveşti, Buceşti, 

Lieşti, Fundeni și Tudor-Vlâdi- 
mirescu din pl. Birlad; văile 

Tecuciului, Gerului și Corozelu- 
Iu, asemenea proprii pentru 

cultura cerealelor; văile: Polo. 

cinului, Berheciului, Zeletinului şi 

Dobrotforului, proprii mai mult 
pentru fineaţă, din cauză că 

terenul judeţului în plășile Stă- 

nişeşti, Zeletinul, Berheciul şi în 

partea de N. a plăşei Nicorești, 
este foarte deluros, formînd 4 

lanţuri de dealuri, ce se detașază 

din munții jud. Bacăi, 

Orografia. Lanţurile de munţi 
sunt: Unul care vine prin pl. Stă- 

nișești, separă valea Dobrotforu- 
lui de a Zeletinului şi se termină 

pe teritoriul com, Motoşeni, 

Al 2-lea lanţ, mat mare, care 

străbate comunele din parțea 

de E.a plăşei Berheciul, separă 
valea Berheciului de vale Dobrot- 

forului, apoi de a Zeletinului şi 
se termină din jos de Corcioveni, 

"comuna Brăhăşeşti, unde Zele- 
tinui se unește cu Berheciul. 

Al 3-lea lanţ, la V., care 

străbate plasa Berheciul, sepa- 
rînd valea Berheciului de a Po- 

locinului, şi apoi trece în plasa 

Nicorești şi se termină din sus 

de com. Țigănești, separind valea 

Berheciului de a 'Tecucelului. 
Al q-lea lanţ, la V. comune-
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lor din plasa Berheciul, care 

separă valea Polocinului de a 

Siretului şi se termină din sus 

de com. Iomocea. 

Afară de aceste lanțuri, mai 

sunt şi altele de mai puţină în- 

semnătate, între piriele ce udă 

judeţul. 
Dealurile din aceste plăși, în 

cea mai mare parte, sunt aco- 

perite cu păduri; unele aii vii, 
din care mai însemnate sunt 

cele de pe dealurile comunelor 

Nicorești, Buciumeni, Gohorul, 

Corbiţa şi Valea-Rea. 
Aceasta a făcut ca marca ju: 

dețului din timpurile cele mai 

vechi, să fie o viţă cu struguri. 

Pe văile dintre dealuri, pă: 
mîntul este bun pentru cultura 

cerealelor şi pentru fineaţă. 

In partea de V. şi S.apl. 

Nicoreşti şi toată plasa Birlad, 

nu se află de loc dealuri; aci 

şesul întins alternă cu văile Si- 

retului, Birladului, Corozelului 

şi Gerului. 
Printre aceste văi sunt 2 pla- 

"_touri: unul numit Furceni, cel 

mai mare din toată Moldova şi 

care se întinde spre V. pănă în 

malul stîng al Siretului, spre E. 

pănă în valea Tecucelului și a 
Birladului, spre N. pănă la Ni-. 

coreşti şi spre S. pănă la Movi- 
leni ; cea-l-alt care se întinde în pl. 

Birlad, între văile: Corozelul la 

N., Birladul la V. și Vilcea-He- 

fetăului la E, pe o lăţime de 

vre-o 10 kil. şi o lungime de mai 

bine de 30 kil. 
Pămintul de pe aceste pla- 

touri, precum și acela de pe 

văi, fiind un pămînt gras, este 

propriii pentru cultura cereale- 

lor. Văile daii fin de bună ca- 

litate, 

Pe cele 2 platouri se află şi 
păduri, şi anume: la Furceni, 

teritoriul com. Cosmești, pl. Ni- 

coreşti şi la Hanul-Conachi, te- 

ritoriul com. Fundeni, pl. Birlad.   

Bălp. De şi malul sting al 

Siretului este ridicat in partea 

despre judeţul “Tecuciii, totuși 
în dreptul comunei Ilomocea 

unde se varsă Polocinul, malul 

este întretăiat şi formează mai 

multe bălți; asemenea, se for- 

mează cite-va bălți pe teritoriul 

comunelor Fundeni şi Tudor: 

Vladimirescu, în pl. Birlad. 

Clima judeţului este foarte 

plăcută; partea de la S. nu este 

expusă curenților, fiind mai mult 

şeasă, o 
Teritoriul, Suprafaţa judeţului 

este de aproximativ 216550 hect., 
din care proprietarii şi arendaşii 

posedă 127439 hect,, iar locui- 

torii rurali, vechi răzeși, 44848 

hect. şi foştii clăcași, 44163 hect. 

_Vii sunt Gr7o hect.; păduri 

32000 hect., fineţe 6749 hect,, 
bălți, 1885 hect., livezi 3524 

hect, 
Cătunele ocupă 10272  hect. 
_Vite în 1900: 14197 cai, 35 

asini, 17 catiri, 55422 boi și 

bivoli, 25883 porci, 622 capre 

şi 74724 oi. 
Locuitorii posedă 10970 stupi. 

Unelte: 4745 pluguri de fier, 

5262 de lemn, 55 maşini de 
- treerat, 18 de vinturat, 49 de 

secerat, 15 de semănat, 11! de 

cosit, 13 de bătut porumb. 

Serviciul sanitar. Are spitale, 
unul în orașul Tecuciii, al Il-lea 

în tirgul Nicorești, făcut și în- 

treţinut din fondul donat de d. 

A. Cincu, al Ill-lea în tirgul 

Podul-Turcului, întreţinut de ju- 

deţ şi al IV-lea în tirgul Ivești 

întreţinut de stat; ele aii fie- 

care cite un medic și unajutor 

sub-chirurg. În fie-care plasă se 
mai află cite un doctor de plasă. 

Căile de comunicaţie. Jud. Te- 

cuciii este străbătut de căile- 

ferate Mărășşeşti-Tecuciul-Galaţi 

şi “Tecuciul-Birlad. 

__ Şoseaua naţională făcută din 

timpul Domnie! lui Mihail Sturza,   

şi care pleacă din Iași, străbate 

orașele Roman și Bacăii, trece 

Siretul la Cosmeșşti, pe sub po- 

dul căei-ferate (mai înainte tre- 

cea pe la Ionăşeşti), se ridici 

pe deal și merge paralel cu ca- 

lea ferată pănă în Tecuciii, de 

unde apucă spre S., prin strada 

Galaţi, trece “Tecucelul, tae ca: 

lea ferată lingă Drăgănești, tre- 

ce Birladul, străbate prin mij- 

loc satele: Drăgănești, Dorăşti, 

Barcea-Nouă, Iveşti, Blajeri-d.-j., 

Vultureni, Buceşti, Liești, Şer- 

băneşti, face o cotitură spre 

S.E., intră în pădurea "anul: 

Conachi, pe care o străbate prin 

mijloc, trece prin satele : Hanul- 

Conachi şi Tudor-Vladimirescu 

şi întră în jud. Covurluiii. Această 

şosea este aproape paralelă cu 

__calea ferată, 

Şoseaua naţională, care pleacă 

din Tecuciii spre Birlad, ieşind 

prin partea de N. a orașului, 

trece prin suburbia Tecuciul- 

Noi, satele Țigănești, Poşta, de 

unde apucind spre N.-£. întră în 

jud. “Tutova. 
Şoseie judeţene sunt: În par- 

tea de V. şoseaua ce duce la Ni- 

coreşti, şi care se desparte la Ha- 

nu!-Cincul din șoseaua națională 

şi apucă spre N. trecînd prin tir- 

gul Nicorești, şi satele: Poiana, 

Buciumeni, Ploscuţeni, Homo- 

cea, Hurueşti, Condrăcheşti, Găi- 

ceana, Huţul, Ghiloveşti şi de 

aici intră în jud. Bacăi. 

- Din partea de N. a orașului 

Tecuciii, pleacă şoseaua naţio- 

nală care, în com. Țigănești, se 

desparte în două: o parte a- 
„pucă spre E. la oraşul Birlad, iar 

alta spre N.; aceasta din urmă se 

bifurcă : o șosea apucă pe va- 

lea Zeletinului pe lingă satele: 

Goholul, Boghești, intră în tirgul 

Podul-Turcului, iese prin partea 

de N., trece prin mijlocul sa- 

tului Muncelul, şi de aici prin 

com. Burdusaci, Răchitoasa, Bu-
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da, Coloneșşti și satele de N,, 
de unde trece în jud. Bacăi. 
Cea-laltă șosea judeţeană a- 

puci pe valea Berheciului, trece 
prin com. Brăhăsești, Corbiţa, 
Giurgioana, Valea-Rea şi Negu- 
leşti, unde iarăşi se bifurcă, o 
ramură apucînd pe valea Găi- 
ceana şi ducind la tîrgul Găiceana 
şi altă ramură mergînd spre N,, 
trecind prin com.: Vultureni, 

Godineşti și Onceşti și de aici 
Bacăi. 

: Din Tecuciii mai pleacă o şosea 
judeţeană spre E. şi duce la com. 

Puţeni, iar de aici trece în jud. 
Covurluiii și jud. Tutova. 

Moşiile statului. In jud. Te- 

cuciii statul posedă 17 moșii, 
cu alte trupuri mai mici, 

Industria şi Comerciul. Se 

practică mai mult în capitala 

jud. Locuitorii din satul Buda 

se ocupă cu rotăria şi căruţăria; : 
cei din tirgul Nicoreşti fabrică 

străchini, oale şi farfurii. Comer- 
ciul constă în export decereale, 
vite şi vin şi în import de ma- 
nufacturi, etc, 

Mori de abur 38, deapă 47, 
și de vint 20. 

„_Fabrici.de coniac sunt 2: la 
Berheciii și la Ionăşeşti. 

O fabrică de cherestea este la 
Furceni, pe malul Siretului, şi 

una de luminări, în oraşul Te- 
cuciii. , 

Bilciuri (iarmaroace) se fac: 

în oraşul Tecucii, la 24 Iunie 

(Drăgaica); la Iveşti, de 4 ori 

pe an; la Nicorești, :a Lespezi, 

şi la Podul-Turcului, în fie-care 

săptămină, Lunea. 

Impărjirea administrativă. — 

„ Pănă la 1892, judeţul era îm- 
părţit în 4 plăşi, din care 2 

„(Birlad-Nicoreşti) eraii unite, a- 

vind un singur sub-prefect, cu 

reşedinţa în Iveşti. Din anul 

1892, sa împărțit în 5 plăşi: 

Plasa Berheciul, cu reşedinţa în 

com. Găiceana; pl. Birladul, cu 

66576, Marele Dicționar Geografic. Yo, VP 
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reşedinţa în com. veşti; pl. Ni- 

 coreşti, cu reşedinţa în com. 

Nicorești ; pl. Stănișeşti, cu re- 

şedinţa în com. Coloneşti şi pl. 

Zeletinul, cu reşedinţa în com. 
Tirgul-Podul-Turcului. 

In anul 1895 s'a făcut o nouă 
împărţire a plăşilor, unindu-se 
ast-fel: . 

I. Plasa Birlad-Nicoreşti, cu 
reședința în tirgul Nicoreşti. 

II. Plasa Berheciul, cu reşe- 
dinţa în tirgul Giiceana. 

III. Plasa Stănişeşti-Zeletinul, 
cu reședința în tîrgul Podul-Tur- 
cului. 

Comunele. In tot judeţul sunt 

o comună urbană și 47 comune 

rurale, compuse din 225 cătune. 

Populajiunea jud. (in 1900) 
este de 120026 locuitori. 

- Budgetul judeţului pe 1900: 
9o1 a fost de 407468 lei, S3 

bani, la venituri şi de 398278 
ei, 98 bani la cheltueli. 

Justiţia. Are un tribunal şi 

2 judecătorii de ocoale: Tecuciiă 
şi Podul-Turcului. 

Cultul. In judeţ sunt 153 bi- 

serici. Din cele ce funcţionează, 

2 se intreţin de stat, 2 de com. 

Tecuciii, S de ctitorii fondatori 

şi I41 prin epitropii, de obştia 
locuitorilor. | 

La aceste biserici, sunt 123 

preoţi, 2 diaconi, 163 cîntăreţi 

şi 7 paracliseri, 

In judeţul Tecuciii se află şi 

2 biserici catolice, în com..Plos- 

cuțeni şi Unguri (com. Găiceana). 

Instrucţiunea. la judeţul Te- 
cuciii sunt 4 şcoli urbane de 

băeţi și 3 de fete; 79 şcoli rurale cu 

o populaţie şcolară (1899-900) 
de 4097. copii. 

In Tecuciii este un gimnaziă. 

Istoricul județului. — Istoricul 
complect al judeţului și orașului 

„_Tecuciii, începînd din timpurile 

cele mai vechi și pănă în zilele 

noastre, s'a rezumat întru cit-va 

de d. Papadopol - Calimach în   
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«Scrisoarea despre Tecuciii>, pu: 
blicată în «Convorbiri Literare» 

şi bazată pe documente şi scrieri 

importante. (V. 'Tecuciul, oraș). 
In acest județ ai fost 3 tir- 

guri” însemnate : Tecuciul, Nico- 

rești și Piscul. Acest din urmă 

este actualmente un sat în jud. 
Covurluiii. 

Denumirea generală a jude- 
ţului vine de la orașul Tecuciii, 

care din cauza situaţiunei sale . 

geografice a fost preferat tutu- 
ror celor-l-alte localități ca re- 

şedinţa autorităților. Aici s'a a- 

şezat : de timpuriii centrul de 
administraţie. 

Judeţul Tecuciii a fost adese- 
ori teatrul luptelor Moldovenilor 

cu Turcii, cum și a pretenden- 

ţilor la tronul 'Țărei, . | 
Tecuciul a fost împărţit în tim- 

puri mai vechi în patru ocoale 
numite: Birladul, Berheciul, Po- 

locinul și Zeletinul. Aceste o- 

coale aii luat în urmă numele 

de plăşi, schimbindu-se numai 

denumirea de Polocinul în NIi- 
corești. In anul 1892 s'a îm- 

părţit în cinci plăşi: Birladul, 

Berheciul, Nicorești, Stănişeşti 
şi Zeletinul. In anul 1895 s'a 

unit, formînd numai 3 plăşi. 

Acest judeţ a fost leagănul 

mai multor bărbaţi însemnați, 

din care amintim pe poetul şi 

Marele Logofăt al Moldovei Cos- 

tache Conache, născut în satul 

Țigănești. 

Tecuciul, oraș, capitala judeţului 
Tecuciii, pl. Nicoreşti, aşezat pe 
loc șes, în valea Birladului, pe 
ambele maluri ale acestui riii 

şi ale piriului Tecucelul, 

Birladul udă partea de E. a 

orașului, în direcţie de la N. la 

S. şi Tecucelul partea de V. şi 

S., unde se uneşte cu Birladul. 

Teritoriul oraşului se înveci- 

ne;te: la N. cu comunele Țigă- 

neşti şi Nicorești; la E., cu com,
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Matca; la $., cu com. Barcea 

şi la V., cu com. Cozmești. 

Oraşul se împarte în 3 culori 

saii comisii: Albastră, Galbenă 

şi Roşie. 
De culoarea roșie ţine și 

fosta com. rur. :Tecuciul.Noi, 

aşezată la marginea de N. a 

oraşului, de ambele părţi ale 

căiei naţionale 'Tecuciii-Birlad, 

situată între malul drept al Bir- 

ladului şi calea ferată 'Tecuciii- 

Birlad, comună înfiinţată con- 

form legei de la 1879, pe mo- 

şia Spitalului-Odaia (vezi Odaia, 

moşie), şi care la 1881 a fost 

alipită la orașul Tecuciii, sub 

numele de suburbia Tecuciul- 

Noii. 

In oraş sunt două grădini 

publice: una în centrul orașului 

pe strada Carol 1 şi cea-laltă 

la marginea de N., tot pe strada 

Carol 1; la partea de V. a a- 

cestei grădini se află cimitirui 

cu o capelă frumoasă, care are 

patronul St. Ilie. 
Două pieţe: una în centrul 

orașului, bine pavată, avind în 

mijloc un frumos turn de ob- 

servaţie ; cea-laltă, unde se află 

şi pescăria, este așezată pe 

strada Ştefan-cel-Mare. 

Cele mai insemnate clădiri 

publice sunt: Primăria, “Teatrul, 

Tribunalul, Gimnaziul real, Spi- 

talul, întreţinut de judeţ. 
Populaţiunca oraşului este de 

13405 suflete (1899). 

Teritoriul com. oraşului Te: 

cuciii este de 12600 hect., din 

care proprietatea d-nei Ecaterina 

Sturdza (moşia Cernicari) 5000 

hect., proprietatea comunei 1072 

hect., raza oraşului 600 hect. și 

moșia statului Odaia 1430 hect. 

Budgetul oraşului în 1896—97 

a fostacesta: budgetul ordinar: 

let 320961,50; budgetul spita- 

lului, 27085,56 lei; budgetul dru- 

murilor, 44926,07 lei. : 
Cultul, ÎnstrucJiunea şi Justi   
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fia. In oraş sunt 9 biserici şi 

anume: 
Sf. Gheorghe, catedrală, con: 

struită la 1813 de orășeni, 

Sf. Nicolae, foarte vechie și re- 

făcută la 1825. 

S-ţii Voivozi-Vechi, zidită la 

:1838 de spătarul Vidra. 
S-ţij Voivozi-Noi, zidită la 1856 

de Grigore Istrate, Dimitrie Vra- 

bie şi cu ajutorul orășenilor. 

Maica Precista, foarte vechie, 

însă refăcută la 1828. 
Sf. loan, zidit de Tudoran 

Cincu, la 1858. 

Sf. Dumitru, construită în 1855 

de Miron şi cu ajutorul popora- 

nilor. 
S-ţii Apostoli, construita la 

1866 de Mihalcea Costea. 

Sf. Ilie, construită la 18$2 de 

primărie, cu banii lăsaţi de de- 

functul Teoior Săndulescu. 

La toate aceste biserici sunt 

15 preoți şi 17 cîntăreţi. 

In 1891, din iniţiativa şi stă- 

ruinţa Protoiereului ]. Andreescu, 
S'a înființat o şcoală de cintă- 

reţi. | 

Are: un gimnazii, înfiinţat la 

1878; 3 şcoli primare de băcţi 

şi 3 de fete şi o şcoală mixtă 

rurală în suburbia Cernicari. 

Are 1 tribunal şi o judecă- 
torie de ocol. 

Comunicaţiunile. Tecuciul este 

pus în legătură cu orașele și ju- 

deţele vecine prin calea ferată 

Iaşi-Vasluiii-Galaţi şi Tecuciii- 

Mărăşeşti şi prin şosele. 

Șosele sunt în număr de 6: Şo- 

seaua națională Tecuciii-Galaţi, 

spre S.; Tecuciii-Birlad, spre N.- 

V. şi Tecuciii-Mărășeşti, spre V.; 

şi 3 şosele judeţene: 'Tecuciii- 
Puţeni spre E spre jud. Covur- 

luiii; Tecuciii-Furceni, spre V.,, 

peste Siret, la Focșani; Tecuciii- 

Podul-Turcului. . 

Istoricul. D-l Papadopol-Cali- 

mach, membru al Academiei lo- 

mine, ne dă o interesantă de-   
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scriere istorică a județului și ora- 

şului 'Tecuciii. 

Tecuciii, oraş foarte vechiii, 

pomenit în documente vechi, de 

760 ani. Numele acesta îl poartă 

şi alte localităţi din Valachia şi 

Bucovina; aşa în Bucovina este 

satul Tecuciii (Hurmuzachi, do- 

cumente, tom. VII, pag. 498), 

în Valahia, satul Tecuciii și apa 

Tecuciii în Teleorman. Acest 

nume, după toată probabilitatea, 

pare a se fi dat de la oraşul Te- 

cuciii, o tradiţie vechie din timpul 

năvălirei Tătarilor zicînd că Ro: 

mînii din Moldova şi Vrancea 

S'aii adăpostit în Valachia, mai 

cu seamă peste Olt și de acolo, 
în unire cu toții, aii năvălit asu- 

pra Tătarilor (Aricescu, «Istoria 

Cimpu-Lungului», tom. Il, p. 85). 
” Acest oraș, în timpurile vechi, 
se afla tot pe locul unde este 

aşezat astăzi; cronicarul Gri- 

goric Ureche scrie că, la 1475, 

cînd Ştefan-cel-Mare a alungat 

pe Turci după bătălia de la 

Podul-Inalt, “Tecuciul era aşezat 

spre lonăşești, deasupra Sire- 

“tului, 

Pentru prima oară se pome- 

neşte de 'Tecuciă la 1134, Maiii 

în 20, într'un hrisov al Dom- 

nului Birladului de pe acele 

timpuri, Iancu Rotislavovici, care 

avea pe atunci dominaţiune asu- 

pra Moldovei-de:Jos cu orașele: 

Birlad, Tecuciii şi Galaţi, hri- 

sov ce îl dădu negustorilor din 

Mesemvria, și unde se spune 

că le acordă să nu plătească 

vamă, la intrarea mărfurilor lor 

în oraşul Galaţi, ci numai la 

Birlad, Tecuciii și cele-l'alte o- 

raşe ale Domnici sale. 

Acest document cunoscut sub 

numele de Diploma Birlădeană, 

s'a găsit în Rusia între cărţile 

Domnului Moldovei, Dimitrie 

Cantemir. Aşa dar la 1134 Te- 

cuciul exista şi avea importanţă 

de tirg cu scaun de vamă.
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„In timpurile vechi, fiind: a- 
proape de hotarul Moldovei spre 

Valahia, se numea oraş de mar- 

gine; ast-fel "1 numeşte și Jop- 

pecourt, ostaş nobil din Lota- 
ringia, care a luat parte la lup- 

„tele dintre fii lui Simeon și ai 

„lui Irimia Movilă (1608—-1617), 

pe lingă principii poloni, pro- 
„ tectorii familiei Movileşti, şi care 

a scris, după şederea şi luptele 

„sale în Moldova, memoriile sale 

sub titlul; «Histoire sommaire 
des choses plus memorables ad- 

venues aux derniers troubles de 

- Moldavie», şi le-a tipărit, la 1620, 

la Paris. Joppecourt numeşte Te- 

cuciul oraş de margine destul 

de bun: <Ticouche est une ville 
“frontiere assez bonne». 

Letopiseţul vechiii moldove: 

nesc, scris de călugării de la mă- 

năstirea Putna, pe la 1466, de: 

pe care avem numai o foarte 

mică prescurtare, scrisă în limba 
-polonă la Iaşi, la 1566, Octom- 
bre 28 şi păstrată de renumitul 

istoric polon Adam Naruszewiez, 

vorbeşte despre ţinutul Tecuciii 

«powiat Tekuczowschi». 

In jud. Tecuciii, găsim pome- 

nindu-se multe nume de ale ve- 

chei aristrocraţii moldoveneşti : 

pe Nicoară, mare vornic al Ţă- 
" rei-de-Jos, în Nicorești; familia 

acestui boier al Ţărei o găsim 
in fastele Moldovei pe la 1570, 

1574, 1615 şi 1624; pe Condrea 

Bucium, mare vornic al Ţărei- 

„ de-Jos (1460, 1582 şi 1568) în 

. Buciumeni ; pe Şendrea, viteazul 

hatman şi cumnat al lui Ştefan- 

cel-Mare, în Șendreşti; pe Huru, 

mare vornic al Țărei-de.]Jos şi vi- 

teaz vestit (1535) sub Petre Ra- 

reş Voevod, în Huruești; pe 

Dămăcuşa (1429, 1431, 1432, 

1456 şi 1460) în Dămăcuşa; pe 

Grozav, hatman vestit și viteaz 

sub Ștefan-cel-Mare, în Groză- 
: veşti; pe Berheciii, logofăt mare 

în zilele lui loan-Vodă cel cum-   
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plit la 15376, in Berheciii; pe 

Nicoriţa, vornic de gloată 1615, 

în mănăstirea Nicoriţa, care la 
-1620 cumpără 6 casă în Iași, 

în uliţa Ungurească, de la logo. 
fătul Vitolt, fiind. Şoltuz în Iași 

şi iscălind zapisul de cumpără- 

tură Glegorcea . Lapte-Acru cu 

-12 pirgari; pe Margoş Toflea, 
căpitan de 'Tecuciii (1:597), în 
moşia 'Toflea, astă-zi . proprie- 

tatea familiei Crăescu, 
Aceşti boeri ai. Moldovei aii 

lăsat numele lor citatelor loca- 

lităţi, care le aii fost dăruite de 
Domnii “Ţărei pentru vitejia şi 

slujba lor. 

„Nu departe de Tecuciii, spre 

Nicoreşti, a fost satul Bucureşti. 

Această localitate păstrează po- 
menirea vechei familii Bucur, 

pe care o găsim în analele Mol- 

dovei. 
Pe la 1820, găsim încă pe un 

Vasile Bucur, vornic de poartă, 

-pogoritor din această familie şi 
o 9 

unul din poeţii Moldovei de pe 
atunci, .. 2 

In marginea de sus a Tecu- 

ciului, este moșia Odaia. 
In vechile documente de prin 

zilele urgiei turcești, ea sc nu- 

meşte Odae-de-beilic. Pe âcele 

vremi de jale și de asuprire, 

Jenicerii aveati etape, adică sta- 
ţiuni prin mai multe locuri ale 
“Țărei, care se numeaii <Odăile 

ienicereşti> ; era dar şi aci o 
_odae de beilic, precum era bei- 

licul la Iaşi şi în alte locuri ale 

Țărei. 
Tirgul Tecuciii, la E., merge 

pănă în apa Birladului, care 

curge de la N. spre S. şi se 

varsă în Siret lingă satul Șer- 

“băneşti. La V. de tirg curge apa 

Tecuciul (Tecucel), care se varsă 
în Birlad, la marginea din jos a 

tirgului, formînd aci un. unghiii, 

în lăuntrul căruia se află tirgul. 

In timpurile vechi se afia, tot 

“ca şi acum, pe Birlad, după cum 

dru-cel-Bun, Ilie şi 
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dovedeşte o hartă tipărită la 

Viena, în 1541, de George Rei- 

chersdorf, ambasadorul Unga- 
rici de la Curtea lui Petru Rareş. 
“La 1434, cînd fii lui Alexan- 

Ştefănică, 

aii împărțit Țara între ci, se po- 
meneşte în împărţeala lor. și de 
Tecuciiă. | . 

La 3 lulie 1460, Ştelan-cel- 
“Mare acordă din Suceava un 

aşezămint negustorilor din Lem- 

berg, cu oarecare privilegii, în 
"care așezămint pomeneşte de 

„oraşele: Roman, Bacăii, Putna, 

Vasluiă şi 'Tecucii ca să plă: 

"tească cite doi galbeni de casă. 

La 1475, Ştefan - cel - Mare, 

cînd a alungat pe Turci după 

bătălia “de la Podul-Inalt şi i-a 

gonit pănă la lonăşesti, înc: 
"cîndu-l în locul numit şi astă-zi 

Vadul-Turcilor, s'a oprit la mo: 

vila cea mare a Tecuciului, care 

este în partea de V.a orașului 

„ şi unde s'a odihnit trei zile, (e Le: 

topiseţe», Tom. Î, pag. 125). 
„La 1564, Alexandru Lăpuş: 

neanu venind pentru a doua 

oară Domn, cu o armată de 7000 

de spahii şi 3000 oaste de striîn- 

sură, ajungind la coastele Te: 

cuciului, unde poposiră la Dum- 

brava. Drăgăneşti, în partea de 
S.-E.:a oraşului, pe malul Co- 

„ rozelului, între satul Matca la 

V, şi. Drăgăneşti la S.-V., i-ai 

eşit înainte .boerii lui "Tomșa: 

Vodă: Vornicul Moţoc, Postel- 

nicul Veveriţă, Spătarul Spancioc 

și Vistierul Stroici, şi 'închinin- 

du-se lui “Lăpuşneanu -fără a-i 

săruta poala după cum era obi- 

ceiul, Lăpuşneanu le zise: 

«Bine aţi venit boeri> iar ci 

- îi răspunse: «Să fii sănătos Mă- 

ria Ta». Alexandru -adaose: 

«Am auzit de bintuclile Țarei 
şi am venit să o mintui>. Mo- 

ţoc zise: <Să'nu bănuești Mă- 

--ria Tal "Ţara este liniştită şi 
pentru aceia ne-a trimis pe noi



TECUCIUL (ORAȘ) 

să-ţi spunem că norodul nu Te 

vrea, nici Te iubeşte şi Măria 

Ta să te intorci înapoi. «Dacă 
nu Mă voiţi vot, Eii vă vreaii», 

zise Lăpușneanu, și ricicindu-se 
cu oastea a mers la Iaşi, iar 

Ștefan “Tomşa. cu Moţoc, Span: 

cioc şi Veveriţă aii fugit în Po- 

lonia, unde Regele le-a tăiat 

capul la toţi, 
La 1587, Petru Vodă Şchio- 

pul, domnind pentru a doua 

oară în Molilova, în ziua de 20 

lunie a făcut nuntă aici în Te- 

cuciii, nepotului săi Vlad, fe- 

ciorul lui Miloș, fratele săii, care 

a luat în căsătorie pe fiica lvi 

Mircea, fost Domn al Valahiei, 

la care nuntă a poltit şi pe Mih- 

nea-Vodă, Domnul Valahiei, un- 

chiul săii. 

Nunta a fost însoțită de multe 

petreceri şi veselii, la care aii 
luat parte mulţi Domni de prin 

prejur. . 
Intre anii 1608 şi 1617, fiind 

multe lupte pentru Domnia Mol: 

daviei, între urmaşii Movileşti- 

lor, care 'ctaii ajutaţi de cum- 

naţii lor din Polonia şi fiind-că 

Ştefan Tomșa cel rînduit de 
Turci, venea să ocupe scaunul 

cu ajutorul a 4000 de Munteni 
trimişi de Mihnea Domnul Vala- 
hiei, Alexandru, fiul lui Eremia 

Movilă, trimite pe principele Co- 
rechy, cu 600 călăreţi Poloni şi 
Cazaci ca să aştepte pe Tomșa 

la Tecuciii, care este un prea 

bun oraş de margine, iar Ale- 

xandru rămine în laşi cu un 

cumnat al săii, principele Visi- 

novschi, 

Corechy aşteaptă lingă Tecuciii, 

unde, primind veste imbucură- 
toare că Alexandru a bătut pe 
Orheeni, ce ţineaii cu Tomșa, 

în marginea de V. a Tecuciului, 

pe cimpia ce se mărginește cu 

Siretul (Furceni), se întoarse 
seara în Tecuciii, ca să se odih- 

nească; dar fiind-că nu putuse   

să facă pace, împarte armata 

sa, iar el trece prin “Tecucii, 

Birlad, Roman, Vasluii şi se 

întoarse la Iaşi. (A, P. Laurian, 

«Tesaur de monumente istori- 

ce, p. 264—266). 
La 1624, a fost din noii nuntă 

în  “Vecuciii:  Mihnea-cel-Mare, 

Domnul Moldovel, căsători pe 

fiul săii, Alexandru, Domnul Mun- 

teniei, cu fata unui om bogat 

din Țarigrad, Scarlat Telem- 

başa Beicliceiul şi la această 

nuntă, unde amindoi Domni ai 

luat parte cu toţi boerii lor, 

veselia a ţinut 10 zile; bocrii 

Moldovei şedeaii la masă în 
dreapta lor, iar cei din Munte- 

nia şedeai în stinga. 

Mobile trebuincioasc la această 

masă, s'aii lucrat la Movileni 

(Movileni, com., pl. Birlad, jud. 

Tecuciii). 

La această veselie veniră soli 

din partea Transilvaniei, Unga- 

riei și Poloniei, cu daruri bo- 

gate (Miron Costin, «LLetopiseţele 

Moldovei», Tom. I, p. 258). 
Intre anii 1650 şi 1660, Ar- 

hidiaconul Paul de Alepo, înto- 
vărăşind pe Macarie, patriarhul 

Antiohiei, în călătoriile sale prin 

Moldova şi Valahia şi descriind 

acele călătorii, vorbeşte despre 

Tecuciii, care este un tirg aşezat 
pe un rîii mare (Birladul). 

Zice că Tecuciul era un tirg 

întins şi avea trei biserici cu 

clopotniţe la poartă şi că Pir- 

- călabul de Tecuciii intimpină pe 

Patriarh, aducindu-i trăsură şi cai 

domnești de la Vasile-Lupu-Vo- 

dă, dindu-i şi un boer să-l în- 

tovărășească şi că de acolo ple- 
cînd cu toată suita sa înainte, 

seara foarte tirziii a ajuns la un 

alt tirg numit Birlad. (câArhiva 

Istoriei Rominilor», tom. III-lea, 

p. 60—73). 
Cele trei biserici erai: 

Precista, care este şi astăzi 

la partea de N. a orașului; Sf.   

'TECUCIUL (ORAŞ) 

Ilie, pe malul Birladului, arsă la 

1858, cind a ars o mare parte 
din “Tecuciii și Sf. Nicolae, în 

mijlocul oraşului, pe milul drept 

al Birladului, 
La 1711, în urma invingerii 

la Prut, vizirul Achmet Baltagi, 

dind voe Tătarilor și Turcilor 

să prade “Ţara, cea mat mare 

parte a Moldovei-d.-j. a fost 
pustiită şi dată pradă focului; 

iar locuitorii, parte aii fost ucişi, 

parte luaţi robi la Tătari, iar 

parte aii fugit încotro aii apucat. 

Intre oraşele pustiite. a fost 
şi Tecuciul, iar locuitorii ciţi ai 

mai rămas Ss'aii retras la Nico- 

reşti, mai aproape de munți și 

codri. 

Ocirmuirea ținutului se retră- 

sese atunci la Nicoreşti. 

De pe atunci, multe familii 

S'aii mutat la Nicorești şi ati 

rămas pănă astăzi, 

_Pe la 1769, Tecuciul era pus- 

tiit din cauza acelor devastătri. 
In acel an mitropolitul şi 

boerii Moldovei, după ordinul 

împărătesei Ecaterina, făcînd un 

raport către generalul rus Elen, 

şi vorbind în el despre starea 
Ţărei, pomenește şi despre Te- 

cuciii, zicind că: «In acest ţinut 

a fost tirg mai înainte, numin- 

du-se tirgul “Tecuciului, dar s'a 

pustiit ne răminînd nici o casă». 

Iscăliţi : Manolachie Bogdan. vel 

ispravnic, Iordachi Iamandi vel 

paharnic. . 

_Pe la 1785, “Tecuciul era 

făcut la loc; comitele IHaute- 

rive, gentilom de ambasadă 

pe lingă ambasadorul Franciei 
din- Constantinopole, venind în 

acel an în Moldova, în calitate 

de secretar francez al Domnu- 

lui Moldovei, Alexandru Ma- 

vrocordat, şi descriind această 

călătorie, zice că, ajungind cu 

suita domnească la Tecuciii, is- 

pravnicul de “Tecuciii era un 

boer mare, mal mare de cit
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„cel de Focşani, că în. ţinutul 

Tecuciului sînt 3 tîrguri ce vin 

unul după altul, cuprinzind o 

vale frumoasă, bine cultivată şi 
udată de riuri, că ispravnicul de 
Tecuciii era un om foarte se- 
rios şi cu nepăsare de străini, 

şi că avea o barbă aşa de fru- 
moasă, cum n'a mai văzut în 

viaţa sa. | 

Cele trei tîrguri erai: Nico. 
reşti, Tecuciii şi Piscul (acum 

cătunul Piscul este în jud. Co- 
vurluiii). 

Puterea “armată a Tecuciului 

era aşezată sub conducerea unui 
vel căpitan. 

„Oraşul Tecuciă, cu moşia în- 

conjurătoare, a fost în vechime 

proprietate domnească, ca toate 
tirgurile în vremile vechi, dar 
mat pe urmă a trecut la mai 

multe familii de boeri, dăruit 

fiindu-le pămîntul de deosebiți 
Domni, pănă la 1839, cînd s'a 

" rescumpărat și a devenit obştea 
proprietară. 

- Printr'un hrisov de la Dom- 

nul Constantin Mihat Cehan 

Racoviţă din 20 Maiii 7261 

(1753), Domnul milueşte pe Ni- 

„colae Crisoverghi, pentru sluj- 

bele cu dreptate şi cu credinţă 

"făcute Domnului şi Ţărei, cu 
„600 stinjeui moşie din fruntea 

locului, din teritoriul domnesc a 

tirgului “Tecuciă, ce a rămas 

ne dat danie la alţi Domni, 

numind hotarnici pentru alegc- 

rea locului pe boerii: Tănase 
Meleghe, vornic de poartă, şi 
Nicolae, vel căpitan de Te- 

cuciti, Pa 

O carte a Divanului Moldo- 

vei din 1774, lămureşte că acea 
parte se afla în acel an proprieta: 

tea' dumnealui Ioan Cazu vel lo- 

gofăt de "Țara-de Sus, zestre a 

jupînesei sale Anastasie Cos- 
tache, ce ea a avut'o de la cel 

întîiii boer al d-sale, spătar Ma- 

„nolache Crisoverghi..   
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Un alt hrisov, de la Mi- 

hail Cehan Racoviţă, din 1757, 

dărueşte mănăstirei Proorocului 

Samoil din Focșani, 2540 stîn. 

jeni lungime și 670 stînjeni l4- 

ţime din moșia tirgului, drept 

din malul Birladului şi alăturea 
de moşia lui Crisoverghi. 

“Mănăstirea  Proorocului Sa- 
moil era zidită de sus numitul 

Domn. 

Un hrisov de la Scarlat Ghica 
Voevod, din 23 Maii 1758,al: 

tul din 28 Februarie 1759, în- 

tăresc dania făcută de Mihail 

Racoviţă, mănăstirei Proorocu- 
lui Samoil. . 

Din .o anafora a: Divanului 

din 1798, către Domnul Mol- 
dovei, Alexandru I. Calimah, 

în urma unor judecăți urmate 

între Nicolae Roseti, Ştefan Ca- 
targiii, Elena Costandache şi 
mănăstirea Proorocului Samoil, 

se constată că toate aceste fa- 
milit aveaii fie-care cite o por- 

țiune de pămint pe teritoriul 

moşiei tirgului, dăruită de di- 

feriţi Domni. | 

Din o jalbă, cu data de ş 

“Septembrie 1815, se constată 
că în acel timp mai crait stă- 

pini asupra moşici tirgului, fa- 

miliile Costache, Ghenea şi mă- 
năstirea Răchitoasa, 

La 1735, Martie 15, o carte 

de schimb întărită de Divanul 

apelatiy al Țărei-de-]os, arată că 

vornicul N. Costache, a schim- 

bat cu logofătul Costache Co- 

nachi, dind lui parteâ de loc 
ce avea în trupul Tecuciului, pe 

ambele părţi ale Birladului,. şi 

părțile de moşie Cosmeşti, On- 

cești şi Joseni, de pe apa Si- 
retului, şi luind în schimb de 

la Conachi moşia Mirzeşti. 

Partea din trupul “Tecuciului 

a Costandăchioaei era venită de 
la familia Ghenea, care primise 

această parte de pămint din tru 

pul moșiei tirgului, danie tot de   
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la Mihail Cehan Racoviţă, în 

anul 1708. 
La 1838, tirgoveţii ai răs- 

cumpărat tirgul cu moşia încon- 
jurătoare, şi fiind-că nu puteaii 

cumpăra cu bani partea mănăs- 

tirei Proorocul Samoil, ci nu- 

mai în schimb cumpără de la 
logofătul Conache, atit partea 

din tirg, cit şi moșiile Cosmeşti, 

» Onceni şi Poeni, opresc pe seama 

lor din ceia ce aă cumpărat de 

la Conache, analog şi moşia în- 

„conjurătoare; iar moşiile le schim- 

bă cu Proorocul Samoil, adică 

Prorocul Samoil primeşte moşiile, 

lăsînd oamenilor partea ce el o 

avea în Tecuciii, 

" Acest schimb făcut prin. mij- 
locirea marelui logofăt Conache, 

ce era și membru în comitetul 

central al spitalurilor, dimpreună 

cu mitropolitul Veniamin Cos- 
tache, s'a confirmat de comitet 

şi întărit de divanul apelativ al 

“Țărilor-de-jos, sub No. 792 din 
1837, Februarie 26, şi la 1839, 

spătarul C. Vidra, epitropul ob. 

ștei, a obținut-hrisovul domnesc 
No. 84 din 14 Iunie, care a în- 

"tărit schimbul făcut între obştia 

tirgului Tecuciii şi epitropia Sf. 
Spiridon, mănăstirei Proorocului 

Samoil din Focșani, 
La 22 Noembrie 1841, pos- 

telnicul Iancu Costandache, care 

avea şi el o parte: din: moșia 

"tirgului Tecucii, - vinde obştiei 
tirgului partea sa de 150 stin- 

jeni curmezişul, incepind măsu- 

rarea din partea moșiei lui Cri.- 

soverghi. (Actul No. 364: din 

1841), 
Așa dar tirgul şi moşia incon- 

jurătoare “Tecuciului, a fost odi- 

nioară - proprietate domnească, 

apoi a familiei Crisoverghi, a 

mănăstirei Proorocului Samoil, a 

familiilor Roset, Costandache, Va- 

sile şi Costache Conache. — La 
'1634 şi 1841, orăşenii, prin res- 

“cumpărări. şi schimburi, aă ră-
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„mas stăpîni pe raza oraşului și 

pe moșia înconjurătoare, 

Tecuciul, sfazie de dr.-d.:f., jud. 
Tecuciii, pl. Nicoreşti, com. Te- 

cuciul, pe liniile Tecuciii-Birlad, 

pusă în circulație la 13 Scpt. 
1872 şi Mărăşeşti-Tecuciii - Ga- 

laţi. Sc află între stațiile Cosmeşti 

(7,4 kil.) şi Berheciul (15,9 kil.) 
pe linia I-a și Cosmeşti și Bar- 

cea ($ ki.) pe a 2-a. Inălţi- 

“mea d'asupra nivelului Mării de 

351,93. 
Venitul acestei staţii pe anul 

1596 a fost de 440080 lei, 

S8 bani, 

Tecuciul, zpoșie, în jud. 'Telcor- 
man, pl. “Telcormanului, pro: 

prietatea fraţilor LI. şi Dr, N. 

Calenderu. Se întinde pănă pe 

Cimpia-Burdcei, . de o parte, iar 

de alta pănă în hotarele mo- 
şiilor Dobrotești, Tufeni, Miroşi 

şi Balaciul, cu care se învecineşte, 
Moșia are o întindere de mai 

bine de 3000 hect. 

'Tecuciul, pirîii. Izvoreşte de pe 

teritoriul com. Martalogi din jud. 

Argeș, în apropiere de hotarul 

judeţului Teleorman și după ce 

“străbate Cimpia-Burdei, . în jud. 
Telcorman, servind de hotar în- 

tre diferite moșii, trece prin co- 

munele Tecuciii Calenderu, Do. 

broteşti, Merișani şi se varsă în 

Vedea, la punctul numit Gura- 
Ceretului, aproape de cătunul 

Ştirbei. In cursul săii și spre 

gura sa primeşte piriiaşele Te- 
cucelul şi Merişul. | 

Tecuciului (Valea-), za/e, jud. 

Teleorman. Străbate toată plasa 

Teleormanului, de la hotarul 

despre N. cu judeţul Argeș, pe 

Cimpia-Burdey, şi urmează cur- 

„sul pirîului cu același nume. La 

punctul Băliganul, pe teritoriul 

comunei Tufeni, se împreună   

cu numeroasele vălcelușe care 

străbat Cimpia-Burdei, începinad 

dintre comunele Strimbeni și 

Urlueni, pănă la punctul Băli- 

ganul. Aci valea începe a se 

lărgi, malurile că sunt mai ridi- 

cate, iar piriul dobindeşte un 

volum mai mare de apă. 

'Tecuciul-Calenderu, co. rur., 

în jud. Telcorman, pl. Teleorma- 

nului, situată între ambele maluri 

ale piriului 'Tecuciii. Vatra. sa- 

tului este aşezată atit pe deal 

cât şi în vale. Arc un cătun, Că- 

ţeleşti, situat la 5 kil., pe partea 

dreaptă a văii Burdea. 

Se învecineşte la E. cu com, 

Balaciul, de care este despărțită 

prin vălcelele Bălăcelului şi Ți- 

ganului; la V. şi la N..V., cu 

teritoriul com. Dobrotești şi Tu- 

feni; iar în partea despre S., cu 

o altă vălcea, a Caprei, care o 

desparte de com. Dobrotești. La 

N. se limitează cu teritoriul com. 

Tufeni şi Miroşi. 

Piriul Tecuciul curge prin inte- 

riorul comunei. 

Cătunul de reşedinţă este situat 

la 73 kil. de Turnu-Măgurele, 

6. kil. de Alexandria, 29 Kkil. 

de Roșiori şi 18 kil. de gara 

Stolnici, 

Are o suprafaţă de 4500 hect., 

cu o populaţie de 1630 suflete; 

o şcoală mixtă; 2 biserici, una 

zidită de Lazăr Calenderu, deser- 

vită de doi preoţi și doi cintăreţi, 

aşezată pe partea stingă a pi- 

riului 'Tecuciul şi avind aspectul 

unei niănăstiri, înconjurată fiind 

din toate părţile de ziduri, iar 

cea-V'altă in partea opusă a sa- 

tului, pe deal, deservită de un 

preat şi doi cintăreţi; 6 cîrciumi, 

dintre care un han mare al pro- 

prietăţii, unde se desfac mărfuri 

de manufactură şi coloniale; 1 

spital rural. 

Vite: 1139 vite mari cornute, 

238 cai, 3092 oi şi 313 porci.   

TEGA 

Aci se ţin tret biiciuri pe an: 
la Dumineca Tomei, la Dumi- 

neca Mare şi la Pantelimon (27 

Iulie). 
_Căi de comunicaţiune are: 

şoseaua vecinală, care duce la 

N. spre com. Tufeni şi de acolo 

la gara Stolnici, iar la S.-[E. iese 

în şoseaua judeţeană Roşiori- 

Strimbeni, la com. Balaciul; alte 

două ramuri de, şosea vecinală, 

care duc la com. Stoborăşti şi 

la comuna Dobrotești: Pe cind 

exista vechiul drum al Craiovei, 

aci era rele poștal. 
Veniturile comunei sunt de 

lei 7095, iar cheltuelile, de lei 

7029. 
In partea despre S. a satului 

sunt cite-va măguri ; într'una din 

acestea s'aii găsit nişte resturi 

de ceramică, din epoca preroma- 

nă, şi unelte casnice de oare-care 

importanță archeologică. 

Tecuciul este sat foarte vechiii. 

ÎL giisim trecut în toate listele 
de sate întocmite în secolul 1S-lca, 

la începutul secolului 19, pre- 

cum şi în Istoria lui Fotino; 

tot-d'auna a fost sat mare şi po- 

pulat: 

Cătunul Căţeleşti a fost de 

asemenea sat mare, de oare-. 

ce amindouii sate le vedem fi- : 

gurind printre cele mai însem- 

nate ale vechii plăși a Mijlo- 

cului. Încetul cu încetul cătunul 

Căţeleşti s'a despopulat. 

'Tecuciul-Noiu, suburbie. a ora: 

șulul Tecuciii, jud. Tecuciii, în 

partea de N., infiinţată pe moșia 

Odaia, sub numele de Satul: 

Noii. S'a numit Tecuciul-Noii, 

alipindu-se la orașul Tecuciii. 

Tega, cătun al com. Gura-Teghii, 

jud. Buzăii, cu 100 locuitori și 

32 case; are subdivizia Spătă- 

reşti. 

Tega (Prăvăţeşti), căzun alcom.
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'Ruşiavăţul, jud. Buzăii, cu 380 
locuitori şi 87 case. Are sub. 

divizia Valea-Ciîrnului. 

Tega, serie de mmuunji, în jud. Bu- 

ză, com. Gura- Teghii, între 

munţii ' Podul-Calului și Păltini- 

şul. Aci pasc anual pănă la 
2600 oi şi 120 vaci, 

„Are o căşerie, al căreia pro- 

dus se vinde în comerciă sub 

“mele de Penteleii. 

Teghii (Gura-), cop. rur., în jud. 
şi plaiul Buzăii, pe malul drept 

al riului Bisca-hRozilei, la 88 kil, 

de oraşul Buzăi, 
E formată din cătunele: Ar- 

găsălești, Gura-Păltinișului, Gu- 
ra- Teghii, Furtuneşti, Ivăneşti, 

Lunca-Pirciului, Lunca-Vaşcului, 

Nemertea, Pietriceni, Piatra-Cor- 

nului, Pâltinişul-d,-s., Roşcoiul 

şi Tega, cu o populaţie de 1650 

locuitori, 
Are o şcoală în căt. Lunca- 

Pirciului; 2 biserici, în cătunele 

Gura-Teghii şi Piatra-Corbului, 

“deservite de 2 preoţi, 2 cîntă- 

reți şi 1 paracliser, catedrala fi- 

ind cea cu hramul Sf. Nicolae; 

5 cîrciumi. 

_ Vite: 358 boi, 207 vaci, 62 

viței, 3 bivoli, 9 cai, 27 icepe, 
II minji, 580 oi, 130 capre și 

350 porci. 

Meseriaşi sunt : 6 lemnari, 2 

rotari, 3 fierari şi 3 cojocari, 

pe lingă care se poate adăoga 

o mare parte din locuitori, o- 
cupaţi cu tăierea trunchiurilor 

„în herăstraie și lucrarea obiec- 

telor de brad. 
Are o suprafaţă de 10040 hect. 

Proprietăţi mai insemnate sunt: 

Tega şi Bisca-Rozilei, ale cete- 

lor de moșneni: Păltinişeni, Fur- 

tuneşti, Roşcoiul, Pietriceni, Ne- 

merteni, Tegani, ale cetei străine 

Sibicii. 

“Terenul com, e accidentat, 

coprinzind parte din munţii cei   
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mai mari şi cei mai frumoşi ai 
jud., între care Podul-Grecilor. 

E avnt în substanţe minerale și 
mai cu seamă în fier, lignită, 

sorginţi sulfuroase, etc. Fineţele 

şi izlazele ai o deosebită repu- 

taţie. Animalele sălbatice : ursul, 

lupul, vulpea, căprioara, și chiar 
cerbul, se întilnesc adesea. Gâini 

şi cocoşi sălbatici sunt mulți în 
jurul pichetului Cocianul; iar 

păstrăvii se pescuesc aci mai 

mult ca în ori-ce altă com. Lo- 

cuitorii se ozupă cu lucrarea bra- 
dului pentru facerea scîndurilor, 

putinelor, doniţelor, şindrilei, etc. 

Ali 2 mori de apă, 6 făcae, 2 
piue, 7 herăstrae, apoi cășeria 

Tega şi 2 stîne. Se lucrează de 

asemenea aci ţesături delină, pre- 

cum:  plocate, sărici, dimit, 

zeghi, etc. Comerciul constă în 

desfacerea acestor producţiuni. 

Are 3 tirguri: 29 lunie, $ 
Septembrie şi Dumineca Mare. 

Comuna e vechie şi consta în 
secolul al XVIII-lea numai din 

satul Gura-Teghii. Cele-alte că- 
tune sunt formate în mare parte 

între anii 1830 şi 1840. 

Căi de comunicaţie sunt: şo- 
seaua vecinală Nehoiaşul-Gura- 

Teghii, care se întrerupe adesea, 
atit din viitura Bișcei cit și din 

lugirea malurilor, mai cu seamă 

la Veneţişul şi Rupturi, care o 

astupă. La aceasta se poate a- 

dăoga romanticul drum al Pen- 

teleului. 

Teghii (Gura-), căzun, al com. 
Gura-Teghii, jud. Buziiii, cu 220 

locuitori şi 27 case. 

'Tehărăul, spozifă, în jud. Buzăiă, 

“com. Nehoiaşul, pe malul stîng 

al rîului Buzăi, în apropiere de 

frontieră ; baza sa pare a fi o 

masă de lavă; mijlocul e acoperit 

de pădure, iar virful, de pășuni 

renumite, unde pot paște anual 

2000 oi.   

. TEIOASA 

'Tehomirul, com. rur., în jud. Me- 

hedinţi, pl. Văilor, la 57 kil. de 

oraşul 'Turnul-Severin. Esituată 

pe vale și e formată din satul cu 
acelaşi nume, avind o populație 

de 400 locuitori; o biserică, cu 1 

preot şi 1 cintăreţ; o şcoală mixtă. 

Locuitorii posedă: 10 pluguri, 
14 care cu boi, 2 căruţe cucai; 
30 stupi; 200 vite mari cornute; 

7 cai, 160 oi şi 300 rimători. 

Are o şosea comunală, care o 
leagă cu comunele rurale Cos- 

măneşti și Miculeşti. 
Budgetul com. e la venituri de 

6ş4 lei, iarla chelt., de 534 lei. 

Tehuleşti, pzoșie şi pădure, în jud. 

Tutova, pl. Tirgul, com. Vin- 

derei, proprietatea statului; aren- 

dată, cu moşia Andonia, cu 2728 

lei anual. 

Teilor (Dealul-), dea, jud. Tul- 
„cea, pl. Isaccea, pe teritoriul co- 

munci rurale Balabancea, și anu: 

me pe acela al cătunului săii Ţi- 
ganca-Taiţa. Se desface din dealul 

Piscul Inalt-şi-"Puţuiat; se intinde, 

în formă de semicerc, spre E, 
avind o direcţiune generală de 

la S.V. spre N.-E., brăzdind 
partea de N. a plășei şi a co- 

munei, Se întinde printre pira- 

iele Luncaviţa-Mare şi Lunca- 
viţa-Mică. Din poalele-i sudice iz- 
voreşte piriul “Țiganca și Taiţa- 

Mică; iar din poalele nordice, 

cele două Luncaviţe. Este tăiat 

de drumul comunal Luncaviţa- 
“Țiganca. Se ridică pănă la 304 
m. Este acoperit numai cu păduri 

întinse de tei. 

Teioasa, saf, .pe moşia cu acelaşi 

nume, jud. Dorohoiii, pl. Prutul- 

d.-j., com. Păltinișul. 

Are o populaţie de 641 su- 
flete; o biserică, de lemn, cu 

hramul Sf. Mihail şi Gavril, de- 

servită de 1 preot, 1 cîntăreţ şi 

1 pălamar și făcută la 1823.
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Locuitorii împroprietăriți aii 

486 hect., 95 arii, pămint, iar 

proprietarul moșiei, 966 hect., 

45 aril cimp, 143 hect., 22 arii 

pădure, un iaz și 10 pog. vie, 

Moşia se hotăreşte cu riul 

Prutul, cu Păltinișul și Darabani, 

Teişani, com. rur., jud. Prahova, 
plaiul Teleajenul, situată. pe va- 

lea Teişanilor şi pe malul drept 
al riului Teleajenul, la 33 kil, 

de capitala judeţului şi la 5 kil. 
de reședința plaiului. 

Se mărginește cu comunele: 

Slănicul, Olteni şi Drajua. 

Are o populaţie de 1355 lo- 
cuitori; 'o şcoală, înfiinţată la 

1894; 2 biserici, una fondată 

în anul 1878, cu cheltuiala lo- 
cuitorilor, şi a doua, vechie, ră- 

masă ca cimitir. Pe clopot se 
vede următoare inscripţie: 1786, 

lait făcut Bratul şi Maria», iar 

pe zidurile bisericei: «s'a înădit 

de d. Dinu Duduciii, soţia Ma- 
ria, 1848, Noembrie 18». In 

adevăr, biserica fiind prea mică, 

la 1848 s'a înădit cu o'tindă 
şi cu prispa din faţă. Construc- 

ţia în întregime este de birne, 

O dată mai nouă «1856, Lunie 
20> indică o reparaţiune ce s'a 
mai făcut bisericei. 

L.ocuitorii sunt parte moş 

neni, parte clăcași, Ei posedă: 

1$.cai și iepe, 376 boi, 200 

vaci, 207 porci și 444 oi. 

In raionul comunei e o moară, 

pe un iaz despărţit din riul Te. 
leajenul. 

La confluenţa Vic: Iui-Dra- 
gomir cu Tileajenul, se află ur- 

mele unor ocne, foste proprie- 

tatea locuitorilor, ce se exploa- 

taii prin secolul al XIV-lea şi” 

al XV-lea, şi care aii fost vin- 

dute de locuitorii din 'Teișani 

lui Aga Matei, impreună cu 

cele 3 trupuri de moşie ce a: 

veail in stăpinire, din cauza dă- 

rilor prea grele.   

In raionul comunei se gă- 

scşte piatră de construcţie și 

marmoră slabă, de coloare verde, 

precum și gips. 

Sare se găseşte în mare can- 

titate, 

Comerciul se exercită în co- 

mună de 3 circiumari. 
In partea de E. e udată de 

riurile Telcajenul, Bughea şi Dra- 

gomirul, şi de viile: Marcu- 

Viteazul, Stilpului, Muşcelului, 

Sărăturei, Birzei, Crucei, Valea. 

Rea, Valea-Mare, etc. 

E brăzdată de mulţime de 

dealuri, între cari: Virful-Petrei, 

Mare, “Teiului, Gorinilor, Ca: 

lului, Faţa lui-Lomotă, Faţa-Cu- 

răturilor,  Coama-Calului, Pre- 

dealul, Ripa-Mare, etc. 

Șoseaua 'Teișani-Slănicul, ce 

se desparte din șoseaua jude- 
ţeană Ploeşti-Bratocea, trece prin 

Teişani şi merge la Slănic. Din 

aceasta se despart două ramuri: 

una ce duce la com. Olteni și 

cea-V'altă la Homoriciul, 

In timpul domniei lui Radu 

Şerban-Basarab, la 
avut loc o luptă între Stroe 

Buzescu şi nepotul hanului tă- 

tăresc, 

Teişani, sa/, cu 131 locuitori, jud, 

Dolj, pl. Ocolul, com. Ghecești. 

Teişoara, saț, pe valea piriului 

Teişoara, în partea de N.-V. a 

com, Costeşti, pl. Tirgului, jud. 
Botoşani, pe moșia statului Tei- 

şoara. Are o populaţie de 120 
familii, saă 540 suflete; o bise- 

rică, deservită de 2 cintăreţi, o 

şcoală, 

Vite: 770 vite mari cornute, 
116 cai, 2400 oi, 14 capre și 

500 porci. 

Teişul, sa, cu 16 locuitori, fă- 

cind parte din com. rur. Poiana- 

Lacului, jud. Argeșul, plasa Pi- 

teşti. 

Teişani a 

  

Teişul, cătun al com. Trestia, jud.. * 
Buzăii, cu 290 locuitori și 64 

case, 

Teişul, sa, în jud. Dimboviţa, 

pl. Dealul-Dimboviţa, căt. com. 
Şotiînga, situat la 3 kil. de ba- 

riera Plaiurilor saii a-Susenilor 

din Tirgoviște. Pe cîmpiile Tei- 

șului sunt redute făcute la 1877. 

Teişul, cătun al com. Leoteşti, 

jud, Romanați, pl. Olteţul-Oltul. 

d.-j., situat pe valea Genge, lingă 

şoscaua și calea ferată Craiova- 

Slatina, la 2 kil. spre E. de Balş. 

Are o populaţie de 375 lo- 

cuitori; o biserică, cu hramul 

Cuvioasa Paraschiva, deservită 

de 1 preot şi 2 cintăreţi.. 

Teişul, fost schit, lingă satul cu 

același nume, com. rur. Poiana- 

Lacului, jud. Argeș, pl. Piteşti, 

astăzi redus la biserică de mir. 

Teiul, com. rur., jud. Argeș, pl. 

Gălăşeşti, pe apa Mozacul, la 

18 kil. de com. rur. Costeşti, 

reşedinţa subprefecturei, şi la 49 
" Ril. de Pitești. Se compune din 

satele: Buta, Aleşi.din-Teiii saii 

Olăneşti, Lagărul (Ciupa), Te- 

iul-Noii (Teiul-din-Deal) şi Teiul- 

Vechiii (Teiul-din-Vale). 

Are o populaţie de 1624 lo- 

cuitori; 2 biserici; o şcoală. 

Budgetul com. e la venituri 

de 4323 lei, iar la cheltueli, de 
3923 lei. 

Vite: 623 vite mari cornute, 

86 cai, 986 oi şi 210 rimători, 

Teiul, sat, cu 26 familii, jud. Ar- 

-geș, pl. Oltul, făcînd parte din 

com. rur. Galicea-Flăminda. Are 

. o biserică, cu hramul Adormirea, 

deservită de un preot şi un cin- 

tăreţ, 

Teiul, sa, în jud. Dolj, pl. Dum- 

brava-d.-j., com. Cornul.
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î- Are o populaţie de 305 lo- 
cuitori; o biserică, cu hramul 

Sf Ghcorghe; 2 circiumi. 

Teiul, loc izolat, jud. Ilfov, spre 
: N. de Bucureşti, Aci este orfe- 

linatul. numit De-la- Teii, azil 

pentru copii surdo-muţi şi cei 
„lipsiţi de mijloace. La 24 Iunie, 

în fie-care an, se face aci un tirg. 

“Tot aci a fost palatul şi re- 
şedinţa de vară a fostului Domn 

Grigorie-Vodă-Ghica. Servea de 
loc de preumblare Bucure;teni- 

lor pe la începutul secolului 
trecut. O frumoasă . alee de tei 

ducea de la Colentina pănă la 
palatul domnesc, de unde și 

numele de <La Tei». 

“Teiul (La-Tei), da/ră, în jud, 
Ilfov, formată de rîul Colentina, 

la N, de Bucureşti. 

Teiul-Nou sai Teiul-din-Deal, 
sat, cu 9oo suflete, făcînd parte 
din com, rur. Teiul, jud. Argeş, 

:pl. Gălăşeşti. Are o biserică, cu 

hramul Adormirea, deservită de 

:-un preot şi un cîntăreţ. 

Teiul-Vechiu sai Teiul-din- 

-Vale, saţ, cu 435 suflete, fă- 
cînd parte din com. rur. Teiul, 

“jud. Argeș, pl. Gălăşeşti. Aci 
este reşedinţa primăriei. Are o 

biserică, cu hramul Cuvioasa Pa- 

raschiva, deservită de un preot 

şi un. cîntăreţ. 

Teiului (Fintîna-), Zoc, la N. 

„„de satul Buciumeni, com.. cu a- 

„celași nume, pl. Nicorești, jud. 
::Tecuciii, mai în sus de schitul 

* Buciumeni, în mijlocul pădurei. 

7 Aice! ește abirşia pir. Tecucelul. 

Teiul. Brazului, “Iocalitate mlăş- 

"“tinoasă, lingă Dunăre, spre V.. 

'd6 Izlaz „jud. Romanați, acoperită 

„a adesea, din. cauza. micei 'sale alti- 

-tudini (24m:), ), de apele Dunărei. 

66546. Blarele Dicjionar Geogralic, Pol. V, 

Teiuşul, sat, 

„jud, Vilcea, la 3 kil, 

Teiuşul, 
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"făcînd parte din 

com. rur. Titireciul, pl. Ocolul, 

de ' căt. 

de reşedinţă, 

Are o populație de 553 lo- 

cuitori; o biserică, cu hramul 

Sf. Nicolae, zidită în timpul ocu- 
paţiunei austriace (1718—1738) 

şi cu următoarea inscripțiune: 

f Cu vrerea tatălui şi cu ajutorul 

fiului şi cu săvârşirea sfintului Dub, zi- 

ditu-s'aii această sfinti şi L)umnezecască 

biserică din temelie de robul lui Dum- 

nezeii Nicolae Eromonahul, d'impreună cu 

ajutorul fraţilor sfinţieY-sale, întru cinstea 

şi lauda acelui dintre sfinţit părinteluY 
nostru Nicolae Archiepiscopul de la Mira- 

Lichia, făcătorul de minuni, şi a sfinţi- 

lor Tre! Erarhi, în zilele prea Inăiţa- 

tului Împărat al Romei Carol, avînd 

archipăstor pe Prea Sfinţitul părintele 

Inochentie, Episcopul Rimnicului, şi cu 

toate ante-podoabele ce se vor face îm- 

prejurul sfintei bisericT, 

Teiuşul, sa, cu 53 locuitori, pl. 

Bistrița-d.-j., jud. Bacăii, com, 

Răcăciuni, situat pe dreapta Si- 
retului, mai sus de Răcăciuni, 

la 2 kil. de satul Răcăciuni 
(şcoală). 

Teiuşul, sa, lăcînd parte din 

com. rur, Şuica, pl. Vedea-d.-j., 

„jud. Olt. Are o populaţie de 

530 locuitori şi o biserică, zi- 

dită între anii 1863—66. 

cătun, în jud. Putna, 

pl. Răcăciuni, com. Parava, si- 

tuat peste dealul de la Drăgu- 
şani, în valea pe care curge 
piriul Parava. 

Are o populație de 402 su- 
flete şi o biserică, cu hramul 
Adormirea, 

Teiuşul, dea/, care - brăzdează 
partea de V. a com. Coteana, 

pl. Siut-d.-s., jud. Olt, 

Se întinde la N. către V,, în- 

tre Valea-Dirjovului şi vălcelele 

Ciocirlia și Coteniţa. Aproape 

de Ipotești formează Piscul-Spin-   
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zurătoarei. Urmînd malul Oltu- 

lui către S., mai formează şi 

Piscul-Boia, pe lingă care trece 

Brazda-lui-Novac, 
Are o întindere de aproape 

3 kil. 

Teleasca, cătuu, pe apa Teleor- 
manul, jud. Argeş, pl. Cotmeana, 
făcînd parte din com. rur. Cos. 
teşti. 

Teleajenul, z/a:%, jud: Prahova. 

Se mărginește la E: cu jud. Bu- 
zăii şi pl. Podgoria, de care se 
desparte printr'o linie dusă de la 

N., din munţii Carpaţi, pănă în 

pl. Podgoria și care trece pe la 

E. de com, Bătrini, Popești și 

Tirlești. De aci se îndreaptă spre 

S.-v, pănă la com. Scăioși, 

La N., se mărginește cu Tran- 

silvania, de care se desparte prin 

munții Carpaţi şi la V., cu plaiul 

Vărbilăul, de care se desparte 

printr'o linie aproape verticală, 

dusă din munţii Carpaţi pănă 

la com. Scăioși şi care trece pe 
la V. de comunele; Miăneciul, 

Izvoarele, Homoriciurile, Teişani 

şi Bughiile. 

Se compune dintr'o com. urb,, 
Văleni, şi 21 comune rurale: Bă- 

trini, Bughiile, Cătunul, Cerașul, 

Drajna-d.-j., Drajna-d.-s.,; Gura- 

Vitioarei, Homoriciurile, Izvoa- 
rele, Măneciul-Păminteni, Măne- 

- ciul-Ungureni, Ogretinul, Olteni, 

Opăriţi, Poşeşti, Predealul, Rin- 

cezi, Scăioși, Star-Chiojdul, “Tir- 

leşti şi Teişani. 

“Reşedinţa sub prefecturei « e în 

com, Văleni. 
Cele mai populate, comune 

din plaiul 'Teleajenul sunt: Star- 

Chiojdul, Drajna-d.-j., Homori- 

ciurile şi Poșești; apoi vin Rin- - 

cezi, Măneciul-Ungureni, Cerașul, 

Opăriţi şi Bătriîni. Cele mai puţin 

"populate sunt: Gura - Vitioaref, 
Ogretinul, Bughiile, Cătunul și 

Drajna-d.-s. aa 
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Plaiul Teleajenul, din punctul 

de vedere al producţiunei ca și 

al înălțimei solului, coprinde două 

regiuni: regiunea muntoasă și 

regiunea deluroasă. 

4) În regiunea muntoasă sc 

găsesc întinse păduri de brad, 

fag; carpen și stejar, mai ales 

pe văi, pe: coastele şi poalele 

munţilor, și locuri de pășune, unde 

se nutresc vara cirezi de vite și 

turme de oi. Lemnele scoase din 

păduri. se întrebuinţează la fa- 
cerea  scîndurilor de tot felul, 

prin tăerea în numeroasele herăs- 

trae ce se găsesc pe riul Crasna, 

pe Teleajen și în munţii Siriul, 

“precum și la facerea doniţelor, 

“ hirdaelor, putinilor, șindrilei, etc. 

Fineţele naturale, care se gă- 

sesc mai ales pe Valea-Teleaje- 

nului, dai un fin foarte bun 

“ pentru hrana vitelor. 
'5) In regiunea - dealurilor, se 

găsesc păduri întinse, mai ales 

_de' stejar, fag, plop, etc., din 

„ carelocuitorii 'şi prepară: doage, 

lemne de construcție, care. 

.-Prunele se cultivă în toate sate- 

le plaiului, extrăgindu-se din ele 

o ţuică de cea mai bună calitate. 
Dintre minerale, în plaiul Te- 

leajenul găsim : sare în mare can; 

"titate; păcură, cărbuni de pă- 

mint;. argilă, din care se lac 

oale, -străchini, etc.; un fel.de 

argilă albă, din care s'ar putea 

face diferite obiecte de faianţă; 

pietriș pentru. așşternutul drumu. 

“rilor; piatră de var, din care se 

face cel mai bun var alb; piatră 
"de. construcţiune de gips; pu- 

cioasă multă şi fier prin munţi. 

Pe lingă acestea se mai găsesc 

numeroase” izvoare de ape mi- 

nerale, precum ;.izvoare de apă 

sărată, în toate localităţile unde 

: se'află sare; izvoare de apă a- 

“ mestecată cu pucioasă, izvoare 

amestecate cu rugine de fier, la 

mănăstirea Susana . și . „pe riul 

Teleajenul. 
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Dintre animalele domestice 

sunt: cai, boi, of, vaci, bivoli, 

asini, catiri, rimători, capre, etc. 

Prin păduri asemenea sunt 

felul de animale sălbatice, pre- 

cum: urşi, lupi, porci mistreți, 

cerbi, căprioare, iepuri, vulpi, etc. 

Se cultivă viea pe o întindere 

de 119 hect. 

Riuri însemnate sunt Teleaje: 

nul și Drajna. 

Plaiul Teleajen s'a împărţit în 

22 parohii, avind și 12 filiale. 

Teleajenul, saf, făcînd parte din 

com. rur. Măneciul-Ungureni, pl. 

Teleajenul, jud. Prahova, situat 

spre N., aproape de vama Bra- 

tocea, pe valea riului cu același 

nume. Are o populație de 82 

locuitori. | 

'Teleajenul, ri. Izvoreşte din 

munţii Chiruşca, de la N. căt. 

Teleajenul, com. Măneciul-Un- 
gureni, pl. Teleajenul, jud. Pra- 

hova; curge de la N. spre S$. 
printre munţii Bratocea, Țigăile, 

Balabanul, Babeșul, Faţa -lui- 

Gherghel, Bobul - Mic, Bobul- 

Mare, Uliţa, Nebunaşul, Nebu- 

nul-Mare, Clăbucetul și Malul. 

Bastei; trece, aproape de izvor, 

pe lingă mănăstirile Cheia . şi 

Susana; udă comunele: Măne- 

ciul-Ungureni, Măneciul-Pămiîn- 
teni, Homoriciul, Drajna-d.-s., 

Drajna-d.-j., Văleni, Vitioara, 

Scăioși, Măgurelele, Mănăstirea 

Zamfira, Bucovul, Coslegiul și 

Sicrita, și se varsă în riul Pra- 

hova, între căt. Palanga și Bel- 

ciugul. Udă pl. Teleajenul în 
tot lungul săii; pe. la comuna 

Scăioși intră în pl. Podgoria, 

formează limita între această 

plasă și pl. Tirgușorul, și apoi 

intră în pl. Cimpul, : unde .se 
varsă în rîul Prahova. 

“In .cursul săi primește !ur- 

mătorii .afluenţi, pe dreapta:   Bratocea, Babeşul, Cheia, Valea- 
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Neagră, Ciumernicul, : Mogoșul, 

Toma, Rogozul, Stancea, Bobul, 

Carpenul, Popa, Brusturei, Oră- 

țiile, Molivișul, Boul, Plaiul, Sea- 

ca, Săcuianca (unit cu Gheba), 

Crasna şi Dragomir ; pe stinga: 

Timpa, 'Țapul, Rudele, Prigva- 

rea, Brădeţul, Iepurele, Pleșul, 

Monteorul, Telejenelul și Drajna. 

Cursul săi e repede, mare, 

și formează patru cascade. Cam 

în dreptul mănăstirer Cheia ia 

“adevăratul nume de Teleajenul. 

Teleajenul saii Plăeţul, păzure 

a statului, în întindere de 750 

hect., pendinte de com. Izvoa- 

rele, pl. “Teleajenul, jud.: Pra- 

hova, care, împreună cu trupu- 

rile Ursoaia (150 hect,) şi Vatra 

miănăstirei Crasna (50 hect.), for- 

mează pădurea Izvoarele. ! 

Telega, com. rur., jud. Prahova, 

plaiul Prahova, situată într'o 

frumoasă posiţiune, în valea Riu- 

lui-Sărat, la 40 kil. de Ploeşti, 

capitala judeţului, şi la 4 . kil. 

de Cimpina, reședința plaiului. 

Se compune 'din 4 cătune: 

Boșelceşti, Buștenari, Miiiceşti 
şi Telega, avind o populaţie de 

4000 locuitori, Este “cea mai 

“populată comună a plaiului. 

Se mărginește cu com.: Cim- 

pina, Brebul, Băneşti şi Scorţeni. 

Această moşie, după cum se 

constată din următorul hrisov, a 

aparţinut Mănăstirei Mărgineni : 

«Zemle Vlascoe.., Fiind-că: sfinta. 

” mănăstire Mărgineni, din 'sud Prahovă, 

"are moşie ce se numeşte Telega, pe "care 

este și ocna Telega, şi prin cărți Dom- 

nești aii avut obiceiii ca numal o cir- 

„ciumă să ţie cămăraşi! de ocne pentru 

treaba lor, iar alt. nimenea, ci toată vîn- 

zarea sinulut, i a rachiului, afară de cir. 

ciuma cămirașilor, să fie a mănăstirel, 

cum să jelui Domnie mele Varnava, 

„călugărul acestel sfinte mănăstiri, că nu 

i se păzeşte acest obiceiii- ci, împotrivă, 

„locuitorit” de acolo aii deschis 12 cir- 

ciumi; dec! fiind că pentru acest obiceiii   nu Vaii avut din vechime, - ne adevetim
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Domnia mea din cărţile minăsticei, eată 

Vă poruncim Domnia mea Dumnea- Voas- 

tră, ispravnicilor a! judeţului: toate cele-. 

Valte circiume să le opriţi, afară de cîr- 

ciuma cămărașilor, şi fără de voia mă. 

năstirel, niminea să nu fie .volnic a face 

vinzare de vin, i rachiii, dind Dumnea- 

Voastră tot ajutorul cel cuviincios Ja 

aceasta, ca să nu păgubească sfinta mă- 

năstire de drepturile sale. 1791. Nov, 16». 

In raionul comunei se. văd 

mai multe guri de puțuri, din 

care se extrăgea înainte vreme 

sare. În aceste gropi, pline 

cu apă, sărată, pătimașii mai 

"ales cel ce sufăr de reumatism, 

slăbiciune 

fac. băi. 

Sub Vodă Mihail Şuţu, atit 
ocna de la Telega, cit şi cea 

de la Slănic, eraii un apanaj al 
Domniei. La anul 1791, Mihail 

Șuţu autoriză pe Căminarul Mos- 

cul «să facă zapt tot venitul aces 

tor ocne pe seama cămărei Dom- 

nici mele>. 

Pe la 1856, minele aii în- 

ceput .să se lucreze . după un 

sistem noii. 

Părăsindu-se aceste mine, s'a 

început exploatarea la Doftana 

(v. a. n.), unde s'a construit un 

penitenciar model de muncă sil- 

nică, alocîndu-se în budgetul sta- 

tului, în acest scop, suma de 

865000 lei. 

Are 2 şcoale, una în Telega 

şi a doua în Buştenari; 4 bise- 

rici, deservite de 4 preoți. 

Aci. mai este şi un izvor cu 

apă sulfuroasă şi sărată, 

Comuna are un venit anual 

“şi boale de piele, 

- de 17350 lei. 
Comerciul se exercită în co- 

mună de 18 cîrciumari şi bă- 
cani, 

In timpul verei, pentru în- 

lesnirea vizitatorilor, sunt res- 

taurante și oteluri, 

Telega, sa/, făcînd parte din com. 

rur, Telega, plaiul Prahova, jud. 
Prahova. 

Telejenelul, 

“reni, pl. 

Telejna, com. 
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Telega (Telega-Doftana), fă 
de sare, avind nomol conținînd 

şi iod, com. Telega, pl. şi jud. 

Prahova, situate în centrul co. 

munci, în apropiere de gara Dof. 

tana, pe linia Buda-Slănic. A- 
parţin moşnenilor Telegeni și 

„statului, care a avut saline pe 

locul acestor băi. | 

Altitudine: Io m. Nu este 

instalaţie sistematică; totuşi apa 

se întrebuințează de vre-o 100 
bolnavi pe vară. 

In raionul comunei Telega 
mai sunt izvoare de apă sul- 

furoasă şi apă purgativă, pe pro- 

prietățile locuitorilor Dinu Bre- 

zianu şi C. Stăvărache Bobescu, 

tot în centrul comunei şi în apro- 
piere de gara Doftana. 

rii, izvoreşte din 
munţii Clăbucetul şi se varsă în 
riul Teleajenul, pe malul sting, 

în raionul com. Măneciul-Ungu- 

Teleajenul, jud. Pra- 
hova,. 

Are de afluenți piraiele:; Al- 

ticioarele, Valea-Rea și Valea- 

lui- Dumitru. 

rur., în centrul 

plăşci Mijlocul, jud. Vasluiii, în 

marginea despre V., la 23 kil, 
de oraşul Vasluiii şi la 23 kil. 

de Codieşti, reşedinţa plăşei. 

E formată din satele: 'Telejna- 

d.-j., Telejna-d.-s., Butucăria, 

Chioaia, Tătărăni şi Ciofeni, 

Are o suprafaţă de 2287 hec- 
tare, cu o populație de 1067 lo. 
cuitori. 

Are 3 biserici, deservite de 

2 preoţi și 3 cîntăreţi; o şcoală; 
4 mori de vint, una de aburi; 

4 iazuri și 5 circiumi. 

Comerciul se face de 9 per- 
soane. 

Budgetul com. e la venituri 

de 2271 lei, 42 bani, iar la chel- 

tueli de.2075 lei, 61 bani. 

„Locuitorii posedă: 8r pluguri   

TELEJNA-DE-JOS 

şi 131 care cu boi, 4 pluguri 

şi 7 căruţe cu cai; 732 vite 

mari cornute, 1010 oi, 21 capre, 

80 cai şi 170 rimători; 360 de 

stupi. : 

Telejna, vale şi piriă. Izvoreşte 

de sub dealul satului Rîșcani, 

jud. Vasluiii, pl, Mijlocul, com. 

Bereasa și, după ce primește a- 

fluentul Chioaia, trece de-a-lun- 

gul spre S., prin comunele: Be- 

reasa, Telejna şi Zepodeni, şi 

din jos de Capul-Dealului, în 

com. Zepodeni, -se varsă în riul 
Birladul. Are o lungime cam de 

12 kil. 

'Telejna-de-Jos, sa: şi reședința 

com. 'Telejna, pl. Mijlocul, jud. 

Vasluiii, situat pe un podiş mare, 

între două dealuri cu loc 'des- 

chis, avind puţine liveză Şi. vii, 
Are o suprafaţă de 572 hect,, 

cu o populaţie de' 30 familii, 

saii 130 suflete; o şcoală, în- 
fiinţată la 1879; 2 iazuri şi o 

cîrciumă. o 

Satul acesta: mai de mult a 

fost alipit pe lingă Telejna-d.- 

s., formînd un singur 'sat, sub 

numele de Telejna; însă, la 1856, 

proprietarul moșici a strămutat 

pe locuitorii clăcași cu 'gospo- 

dăriile lor în vale, aproape de 
piriul Telejna, şi de atunci satul 

a luat numirea de Telejna-d.-j., 

iar satul rămas în deal, al ră- 

zeşilor vechi, a luat numirea de 

Telejna-d.s. 

In partea de E. a satului Te- 

lejna-d.-j., dincolo de piriul Te- 

lejna, pe coasta dealului, se zice 

că din vechime ar fi fost un 

sat cu numele Băliţeni, al că- 

ruia locuitori parte s'ar fi, aşe- 

zat în satul Tătăreni, iar. parte 

din ei, cu materialul bisericei, 

în satul Butucăria. Locul rămas 

cimp dovedește întru 'cît-va că 

ar fi existat satul, fiind-că şi as. 

tă-zi se cunosc mormintele şi
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dacă se sapă pămintul se gă- 

sesc pietre şi cărămizi. 

Locuitorii posedă: 15 pluguri 

şi care cu boi, 1 plug şi 2 că- 

ruțe cu cai, 132 vite mari cor- 

nute, 140:'0i, 25 cai şi 30 ri- 

mători ; 100 stupi. 

Telejna-de-Sus, saţ, la N. de 
satul Telejna-d.-j., pl. Mijlocul, jud. 

Vasluiii, situat pe o costișă de 

deal. Are o suprafață de 81 hect,, 

cu o populaţie de 26 familii, 

saii 139 locuitori; o biserică, fă- 

cută de locuitorii răzeși în 1816, 

cu 1 preot şi 1 eclesiarh; o 

moară cu aburi; o circiumă. 

Satul Telejna-d.:s. este pro- 

prietate vechie a locuitorilor 

răzeși, moştenită de la străbunii 

lor, de pre timpul Marelui Domn 

Ștefan, în urma războiului de la 

Răcova, | 
Pănă la 1856, acest sat sa 

numit Telejna, însă din acel 

an, proprietarul moşiei strămu- 

tînd pe locuitorii clăcași mai 

în vale, a format un al doilea sat 

-şi, pentru a le deosebi, a numit 

pe unul Telejna-d.-s., şi pe altul 

Telejna-d.-j. 
Părţile de pămint de pe mo: 

şia satului Telejna se numeaii 

după numele unor familii vechi 

răzeşeşti: Condrești, Sărăcineşti, 

Tăbuceşti, Childeşti. 

Locuitorii posedă: 6 pluguri 

și 14 care cu boi, 1 căruţă cu 

cai; 16 vite mari cornute, 50 

oi, 2 cai, 20 rimători; 5o stupi 

cu albinc. 

Teleormanul, judeţ, numit ast-fel 

după riul Teleorman, care udă 
toată partea sa de E. și o micii 
parte din Nord.Estul săii. Se în- 

tinde între 220, 36' şi 240, 30 

longitudine de E. şi între 43%, 

q1%, şi 450, 33 latitudine de N. 
Limitele. Incepind de la S$., 

jud. Teleorman are ca limită na- 

turală fluviul Dunărea, cu toate   

insulele lui pănă în thalwes; 

care îl desparte de Bulgaria, de 

la gura Oltului pănă în hotarul 

jud. Vlaşca, la puntul unde se 

varsă riul Vedea în Dunăre, pe 

o distanță de aproape So Fil. 

De aci, de la gura Vedei, ho- 

"tarul apucă de la S. spre N.- 
E, în linie aproape dreaptă, 

pe cîmpia Burnazului, care se 

întinde mai departe în judeţul 

Vlașca, pănă în Valea-Petroșa- 

nilor, de pe teritoriul com. Pe- 

troşani, tot din Vlașca. Hotarul 

sue apoi cit-va numai spre N., 

în linie tot cam dreaptă, cu 

prea puţine curbe, pănă la ho- 

tarul com. Cacalcţi din Vlașca, 
de unde apoi ia direcţiunea de 

la N. spre V,, intră în Valea- 

Atirnaţilor, trece pe la hotarul 

moşiilor Foiasca şi Pielea, de 
unde ia din noii direcţiunea 

spre N., făcînd aci mai multe 

curbe pănă în hotarul Dome- 

niului Alexandria. De aci îna- 

inte merge în linic aproape pa- 

ralelă cu cursul rîului Teleor- 

man, începind de la comuna 

Lăceni şi urcind spre N. pănă 

la com. Zloteşti. De pe terito- 
riul acestei din urmă comune 

hotarul se îndreptează tot spre 
N., pe o distanță aproape egală 

intre râurile 'Teleormanul şi Clx- 

_niţa, pănă “intră pe teritoriul 

comunei Slobozia-Trăsnitul, de 

unde limita atit a judeţului Te- 
lcorman, cit şi a unef părţi din 

judeţele Vlaşca şi Argeșul, o 

formează riul Clăniţa. Pe te- 

ritoriul com. Slobozia-Trăsnitul, 

se termină limita despre jud. 

Argeș; urmind tot pe partea 

dreaptă a Clăniţei, luînd direc- 

ţiunea mai spre V., printre ho- 

tarele comunelor Slobozia-Trăs- 

nitul din Teleorman și Izvorul: 

d.j. din jud. Argeş, făcind 

mai multe curbe, în direc- 

ţiune spre V., pe-la marginea 

comunelor Popeşti- Palanga şi   

Bucovul-Adunaţi, apoi intră pe 

teritoriul com. Strimbeni, de 

unde limita judeţelor Teleorman 

şi Argeş urmează în linic aproape 

dreaptă Cimpia-Burdei, pănă la 

com. Urlueni, uade dă ce riul 

Cotmeana, care serveşte ca li- 
mită cu jud. Oltului, spre N.-V. 

De la ccm. Urlueni, riul Cot- 

meana lormează limita naturală 

de V. între aceste două judeţe, 

pănă la pădurea Bădeşti, din 

com. Mozăceni, unde riul Cot- 

meana se varsă în riul Vedea. 

De la Bădeşti, hotarul judeţului 

“urmează cursul Vedei pănă în 

hotarul moşiei statului Neaga, 

în faţa cătunului Popeşti, al com. 

Văleni din jud. Olt. Dintre mo- 

şiile Neaga și .Văleni, hotarul 

apucă spre S$..V., părăsind cu 

totul linia Vedei, pănă unde în- 

cepe Valea-Bratcovului. De la 

această vale hotarul merge în 

linie dreaptă pănă pe Cimpia- 

Boianului şi de la hotarul com. 

Mihăeşti-d.-s., din jud. Olt, intră 

pe ramurile văii Călmățuiului, 

numită Sodolul, pănă la hotarul 

moşiei Măldăeni, atingînd o mică 

parte din. Valea-Urluiului. De 

pe teritoriul Măldăienilor apucă 

în linie aproape tot dreaptă spre 

Ş., pănă dă de cea-l'altă ramură a 

Călmățuiului, la hotarul com. 

Băseşti, şi de aci inainte cotește 

pe lingă com. Crănceni, cobo- 

rindu-se 'mereii spre S.-V. pănă 

dă în Valea-Cioarei, de unde 

intră pe teritoriul com. Plopi- 

„ Slăviteşti, apo! apucă pe mar- 
ginea riului Oltul. De la Plopi, 

riul Oltul formează limita cu 

jud. Romanați, pe luncă, de 

la N. spre S., pănt la gura 

lui la Dunăre, de unde ani 

plecat. Jud. Teleorman are ca 

limită la S. fluviul Dunărea, 

care îl desparte de principatul 
Bulgariei, la E. jud. Vlașca, la 

N-V. şi N. jud. Argeșși la V. 

judeţele Oltul și Romanați,
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Forma judeţului este un con 

neregulat, avînd la bază (de la 
gura Oltului şi pănă la punctul 

Bujor) o întindere de peste 83 
kil.; ceva mai sus, de la com. 

Mindra,din margineaOltului,pănă 
în hotarul com. Atirnaţi, 96 kil.; 

din dreptul com. Plopi-Slăvitești 

"şi pănă la hotarul com. Pielea, 

89 kil.; din hotarul com. Măl- 

dăeni pănă la al com. Lăceni, 

49 kil.; iar de aci în sus, spre 

N., merge subţiindu-se pănă la 

- limita sa de N., unde (între com, 
" Urlueni şi Slobozia-Trăsnitul) este 

de o întindere numai de 43 kil,, 

pe diferite cotituri, 
Relieful.  Teleormanul este 

judeţ numai de cimp. Incepind 

„de la limita lui dintre N.-E. şi 

N.-V., formată de riurile Cot: 

meana şi Clăniţa, el prezintă in 

această parte mai multe văi și 

vălcele, străbătute de piraie și 

dealuri, care merg înclinindu-se 

din ce în ce mai mult spre S. 
In partea de N. este Cîmpia-Bur- 

dei, un mic Bărăgan, care incepe 

din jud. Argeş, se întinde pe 
o lungime de mai bine de 30 
kil. şi pe o lăţime de aproape 

40 kil., de la limita de N. a jud. 

pănă în hotarul com. Dobrotești 

(Doagele). De aci înainte, între 
hotarele de V. şi E., vălcelele 

încep a se rări, rămînind numai 
văile cele mai pronunţate, cum 

sunt: Valea-Teleormanului, Va- 

lea. Ciinelui, Valea-Burdei, Valea- 

Tinoasa şi Valea-Tecuciului, care 
toate străbat jud. de la N. spre 

S. Din jos de oraşele Roșiori 

şi. Alexandria, spre Dunăre, în- 

clinaţiunea este şi mai mică, vă- 

ile mai largi și dealurile mai 
mici, Aci, pe la mijlocul jude- 

ţului, între: riurile Olt. şi Teleor- 

man, pe lingă diferitele: văi şi 

vălcele ce străbat judeţul, mai 
sunt şi alte două cimpii, mai 

puţin întinse de cit Cimpia-Bur- 

dei, și anume: Cîmpia-Coman-   
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cei, în partea de V,, şi Cimpia- 

Găuriciului, mai spre S.E. ju- 
deţului. Partea despre E. este 

şi mai puţin accidentată, pănă 

în Dunăre, avînd și dinsa o cîm- 
pie foarte întinsă, dincolo de rîul 

Vedea, Cîmpia-Burnazului, care 

se întinde mai mult în jud. Vlaş- 

ca, iar în partea de V. sunt dea- 

lurile Oltului, care încep la com. 

Plopi-Slăviteşti şi merg înclinîn- 
du-se spre Dunăre. In fine toată 

partea despre Dunăre prezintă 
un şir de dealuri, nu to:mai pro: 

nunțate, precum și locuri întinse, 

acoperite de bălțile care se află 

pe lingă Dunăre, în toată partea 

de S. a judeţuiui. 
Altitudinea diferitelor puncte 

din judeţ este: T.-Măgurele, 40 

m.; Zimnicea, 35 m.; dealul 

de la com. Slobozia-Min lra, 95 

m.; Roşiori, 110 m.; Balaci, 

135 m.; Urlueni şi Strimbeni, 

155 m.; Drăguşeni, 150 m. şi 

Alexandria, 100 m, 

Suprafaţa. Judeţul Teleorman 

are o supralaţă de 476000 hect, 
saii 4760 kil. pătrați. Ca im- 

portanță teritorială, el ocupă al 

cincilea rind printre judeţele de 
cîmp ale Țărei. 

Din suprafaţa sus arătată, 
286663 hect. sunt pămint ara- 

bil, 32000 hect. pădure, din 

care numai statul, în 1890, avea 

"27000 hect., 4000 hect, ză- 

voaie, 106S1 hect, livezi de îi- 

neţe, 7699 hect. vit, 269 hect. 

livezi de pruni, aproape 16000 

hect. balți, iar restul de 118685 

hect, pămînt neproductiv, în 

care intră nisipurile, terenurile 

satelor şi orașelor, drumurile, 

cursurile rîurilor, heleştaele, etc. 

Văile. Numeroasele vălcele ce 

străbat mai ales partea de N. 

a judeţului ai mai toate gu- 
rile lor în văile cele mari. Din 

acestea din urmă, vom nota pe 

„cele mai importante: 

„... Indreptată de la V. spre S.-E,,   
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este Valea-Călmăţuiului, care ve- 
nind din jud. Olt începe de la 

N. plăşei Călmăţuiul, lărgindu- 

se din ce în ce mai multpănă 

la com. Voivoda, de unde con: 

tinuă printre com. Piatra şi 

Viişoara, pănă la guraci, Această 
vale are la începutul ci, în jud. 

Olt, două ramuri, una numită 

Sodolul sait Călmiţuiul-Sec și 

cea:Valtă Călmăţuiul; ambele ra- 
muri îşi aii origina aproape una 

de alta. Intre com. Cringeni şi 
Băseşti ele se împreună, for- 
mind o singură vale care se lăr- 

geşte. 

Valea-Urluiului vine tot din 
jud. Olt, de pe teritoriul com. 

Mihăeşti-d.-s., trece pe la S.V. 

orașului Roşiori, pe la com. Be- 

litori şi Spătărei, de unde merge 

de se împreună cu Valea-Căl- 

măţuiului, Ja com. Voivoda. 

-- Valea - Bratcovului este mai 

mică ; începe tot din jud. Olt, 

trece pe lingă com. Bălțați, 

Scrioaştea şi Roșiori, de unde 

se pierde spre Valea-Vedei, în 

dreptul com. Meri-Goala. 
Valea 'Tinoasa începe mai sus 

de com. Zimbreasca, din pl. 

Teleormanul, îşi urmează cursul 

pe lingă com. Ciurari, Săceni, 

Sfinţeşti, Rădoești, Antonești şi 

Licuriciul, din pl. Tirgului, şi se 
împreună cu Valca-Ciinelui, în 

dreptul com. Mavrodinul. 

Valea-Ciinelui își are începu- 

tul pe Cimpia-Burdei, în jud. 

Argeş, merge pe la com. Strim- 

beni, Rica, Siliştea-Gumeșşti din 

pl. Teleormanul și de aci inainte 
pănă la com. Mavrodinul, unde 

se împreună cu valea: Tinoasa. 
Valea-Teleormanului urmează 

cursul rîului cu acelaşi nume, 

începind de la com. Poiana- 

Lacului, din jud. Argeş. In a- 

ceastă vale daii o mulțime de 

vălcele pe partea dreaptă; ea 

se împreună cu Valea-Vedei la 

com.: Beiul, de unde. continuă
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sub numirea de Valea-Vedei 

pănă la Dunăre. 

Valea-Tirnavei cu Valea-Gău- 
riciului, formînd una și aceeaşi 

vale, îşi 'are începutul din apro- 

piere de şoseaua naţională T.- 
Măgurele-Alexandria, între com. 

Spătărei şi oraşul Alexandria, 

de la Lacul-Simioanei. Valca- 
Tirnavei merge în linie aproape 

dreaptă de la N. spre S., pănă 

pe teritoriul com. Piatra, pe 

lingă căt. Stariţa, unde formează 

o cotitură foarte pronunţată. De 

aci înainte ia numirea de Valea. 

Găuriciului, lărgindu-se de odată 

şi luînd direcţiunea de la E. 

spre V., pănă spre com. Gău- 
riciul, de unde apucă iar spre 

N.-V. şi se pierde în Valea-Ve- 

dei, pe teritoriul com. Zmir- 

dioasa. 
Valea-Vedei străbate judeţul 

începînd de la com. Mozăceni 

(pădurea Bădeşti), scoboară spre 

comunele Ghimpeţeni, Didești, 

Socetul, şi de aci spre comuna 
Papa, pe lingă oraşul Roșiori, 

de unde se lărgeşte din ce în 
ce mai mult printre. comunele 

Peretul, Plosca, Nanovul, pănă 

la marginea orașului Alexandria, 

şi de aci inainte spre comuna 

Beiul. 
De la N. spre S$. sunt: Valea. 

Tecuciului, care trece pe terito- 

riul comunelor Miroşi, Tecuciii- 

Calenderu, Dobrotești, Merișani 

şi se pierde în Valea-Vedei, pe 

teritoriul com. Dideşti. 

Valea Burdea, ce vine din jud. 

Argeş, intră in judeţ pe la com. 

- Strimbeni, taie în două platoul 

Burdel şi se prelungește pănă 

în Valea-Vedei, în apropiere de 
comunele Albeşti şi Dulceanca. 

Valea-Cotmenii, ce vine din 

munţii Argeşului, formeazăcuriul 

Cotmeana latura despărţitoare a 

jud. Teleorman despre jud. Olt, 

incepind de la com. Urlueni 

pănă la com. Mozăceni. Această   

ca
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vale este cu mult mai. îngustă 

"ca cele-l'alte. 

Afară de aceste. văi princi- 

pale, mai sunt o mulţime de 

vălcele din cari unele sunt mai 

mult seci și nu se umple de 

apă de cit numai cind plouă 

sati la topirea zăpezei. 

Jdrografia. Judeţul Teleorman 

are norocul d'a fi udat, în toată 

parica sa de S$., de apele Du- 

nărei şi pe laturea de la V. de 

ale riului Oltul, 

Dunărea, cu întinsele ci bălți, 

curge în județ pe o distanță 
de mai bine de 89 kil.; Oitul, 

pe aproape de 33 kil., socotind 

şi cotiturile lui. Acest rii are 

un singur afluent în jud, Tele- 

orman, Siul sai Siceiul, care iz- 

voreşte din jud. Olt şi se varsă 

în apropiere de com. Liţa. 

Tot de la V.spreS.-E. curge 

riul Călmăţuiul, care străbate 

toată plasa cu acest nume și la 

com. Voivoda se împreună cu pi- 

riul Urluiul, formind mari întin- 

deri mlăștinoase. De aci, Călmă- 

ţuiul, mărindu-și volumul, merge 

de se varsă în balta Suhaia, în- 

tre comunele Lisa și Viişoara. 

Despre Nordul judeţului curg: 

piriul Ciinelui saii Ciineasca, care 
străbate toată plasa Teleorma- 

nului și o parte din plasa Tir- 

gului; pîraele. Tinoasa, Burdea 
saii Zbirgleasa, 'Tecuciul, pre- 

cum şi un mare număr de pi- 

riiaşe, care vara sunt seci şi nu 

se umple de cit numat la ploi 

saii la topirea zapezet, vărsin- 

du-se în cele-l'alte pirae mai mari. 
La E., Telcormanul curge de 

la N. spre S. şi se varsă în riul 

Vedea, pe teritoriul comunei 
Beiul. Acest riii udă toată par- 

tea despre E. a judeţului şi are 

de afluenţi piraele: Teleormă- 

nelul, Cerboaica și Clăniţa. A- 

cest din urmă curge prin ju- 

dețul Vlașca şi se varsă în Te- 

leorman la com. Lăceni. Afară   
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de acestea, Teleormanul mai pri- 

meşte într'însul și apele altor 

pirae și girliţe de mică impor- 

tanţă. o 

Riul Vedea care izvorește din 

dealul Dăduleşti, jud. Argeș, in- 

tră pe teritoriul judeţului în 

dreptul comunei Tufeni, ia di- 

recţiunea spre S.-E., trece pe 

lingă orașele Roșiori şi Ale- 

xandria şi se împreună cu Te- 

leormanul la punctul: Beiul.. In 

calea sa primeşte apele riului 
Cotmeana, ale piraelor Bratco- 

vul, Urluiul, Tecuciul, Ciinelui, 

Tinoasa şi altele. Se varsă în 

Dunăre, în dreptul comunci Bu- 

jorul, din jud. Vlașca. 
Apele Vedei scad atit de mult 

vara, în cît adese-ori matca sa 

rămîne cu totul uscată pe alo- 

curea, 
In partea de N.-E. este pi- 

rîul Cotmeana, un afluent al 

Vedei, care udă o latură a plăşei 

Teleormanului, de la com. Ur- 

Jueni pănă la .com. Mozăceni, 

în dreptul căt. Bădeşti. 
Bălţi. Ca. judeţ dunărean, Te- 

jeormanul are bălți foarte im- 

portante, producătoare de mari 

cantități de peşte detot felul. 

Incepind despre V., este balta 

Berceluiului, în apropiere de 
Turnul-Măgurele ; apoi vin băl- 

ţile din dreptul comunelor Seaca 

şi Cioara, care sunt mai mici. 

La puţină depărtare de Cioara 

începe balta saii ezerul Suhaia, 

Această baltă are osuprafaţă de 

aproape 10000 hect. și se în- 
tinde de la comuna Vinători 

pănă în marginea orașului Zim- 
nicea; ea poartă în întinderea 

ci diferite numiri, după propri- 

etăţile cărora aparţine; ast-fel 

i se zice balta Viişoarei, a-Su- 

haiei, a-Fiatinelor, etc., după nu- 

mirea moșiilor pe care se află, 

In partea despre E. a orașului 
Zimnicea este balta Scăeștilor, 

foarte întinsă.
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„+ “Toate aceste bălți sunt for- 

mate din derivaţiunile şi din re- 
vărsările Dunărei precum și din 
cursurile apelor ce primesc. In 

latul acestor bălți, exploatatorii 
lor întreţin lucrări de artă, cum 

“sunt zăgazurile şi gardurile prin 
.. care opresc peştele de a nu trece 
mal departe. 

Produc și multă trestie și pa: 

pură, care serveşte la fabricatul 
rogojinelor. 

„+. Sunt şi cîte-va heleştae formate 
„din oprirea cursului riurilor; mai 

împortante sunt: heleșteul de la 
Belciug, din com. Gărdeşti, for- 

mat din oprirea apelor riului 

Ciinelui și din izvoare; heleştaele 
de la Broşteanca, Pirlita, Beli- 

tori, Ulmeni şi altele. 

Bălţile de la Dunăre consti- 
tuesc una din ramurele prin- 

cipale de .avuţie a judeţului. 

- Sunt proprietari cari își aren- 

dează părţile lor din baltă cu 
" preţuri mai bune de cit cea 

-- mai bună moşie; alţii le aren- 

dează dimpreună cu moşia. 'Ast- 
fel este pentru .părţile de baltă 

de la Lisa, Viişoara, Suhaia, 
Fintinele şi Scăești. 

Insule, Dunărea, în jud.. Te: 

leorman, are multe insule, din 

. care unele.sunt importante atit 

„ca mărime cit și în ce privește 

foloasele ce'aduc statului prin ex- 

- ploatarea zăvoaelor și a fineţelor. 

:.„Incepînd. de la gura Oltului, în 

„. josul fluviului, aceste insule-sunt : 

Cătina-Mâăre și. Cătina-Mică, 
: între portul “Turnul-Măgurele şi 

com. Flămiînda ; Cioroiul, în drep- 

tul .com. 'Cioara; Belina, între 

„:com,” Cioara şi . Vinători. Apoi 
„vin  Luta-Mare.: şi -Luta-Mică, 

Cinghinelele, Birzina, Chichineţul 

şi: Bujorescul, care toate sunt în- 

şirate pe distanța pănă la Zim- 

aicea. Din dreptul acestul. oraș 

:: pănă la limita judeţului mai sunt 

“ insulele: pipteica, Gisca- Mare și 

: Gisca-Mică: ;   

“Periodic se mai formează mici 
insule din depunerile de nămol 
ale Dunărei. | 

Rîul Oltul are şi dinsul in- 

sule; cea mai importantă este 

Insula-dintre-Olturi, care ţine de 

“” moşia Izlazului;, vin apoi Chi- 

chineţul-de- Olt, care aparţine 
Statului, făcînd parte din do- 

meniul Turnului (trupul Girla), 
precum şi alte insule mai mici 

şi mai puţin importante. 
In lacul Suhaia încă este o 

insulă însemnată, Beciul, şi alte 

două mai mici: Riiosul și Plop- 

şorul; iar pe Riul-Ciîinelui, în 

heleşteul de la com. Gărdeşti, 

este o insulă, numită Belciugul. 

“Natura svlului. Ca judeţ de 

cimp, Teleormanul aparţine for- 
maţiunei deluviane. Deluviul o- 
cupă mai toată supralața lui, 

a văilor şi dealurilor ce are; în 

multe văi se găsesc şi aluviuni 

moderne, formate mai ales din 

cauza deselor revărsări de ape. 

Deluviul gilben pe care. geo- 

logii îl numesc loess :se găseşte 

în;toate luncile, cum este a Ol- 

tului, a Vedei, a Teleormanului, 

„a Dunărei, Solul judeţului, mai 

ales în plășile Călmăţuiul şi Mar- 

ginea, e bogat în materii orga: 
nice, coprinzind toate elemen- 

tele necesare vegetaţiunei. Gro- 
simea acestui strat trece în unele 

locuri de 50 cm. și este foarte 

* permeabil. La analizele chimice 

. fâcute, s'a constatat că pămin. 

tul din: aceste două. plăşi, pe 

: lingă alte diferite materii, . con- 
” ţine într'o mare proporţiune car- 

_* bonat de calce, acid: fosforic şi 
" :- potasă, ceea ce il.face.a. fi. re- 

numit în. toată. Țara pentru pro- 

"ducţiunea agricolă. “Bogăția so: 
_- lulu. în ăceste plăşi se atribue, 

“pe lingă stratului de loess, și în- 
". tinselor păduri. ce: aii existat în 

acest judeţ, şi graţiecărora stra. 

tul vegetal a putut ajunge lao 

-: grosime puţin obicinuită, Astăzi,   „ derat în totalitatea lui, 

TELEORMANUL (JUDEŢ) 

din pădurile seculare nu a mai 
rămas aproape nimic și în cu: 
rînd agricultorii vor fi nevoiţi 

a recurge la amendarea pămîn- 

tului, care s'a şi început pe alo- 

curea, mai ales în partea de N., 

în pl. Teleormanului, 

În alte cite-va părţi ale jude- 

ţului, spre Dunăre, împrejurul 

comunelor Suhaia, Fintinele, 

Zimnicea şi Viişaora, se observă 
un fel de pămînt cenușii, fria- 

-bil, ce se preface în pulbere fină 

pe timp secetos; acesta este 

format din o amestecătură de 

nisip cu argilă, 'asociate şi cu 

puţin calcar. Ma! puţin bogat 

în materii: organice, acest. pă- 

mint produce totuşi destul de 
"bine. 

Vine apoi pămîntul roșu, o 
- amestecătură de nisip feruginos 

şi argilă, care se -găseşte mai 
mult dealungul dealurilor Oltu- 
lui, al viii Tinoasa, și prin pre- 

jurul comunelor Dracea, Beli- 

tori, Pirlita, etc. Acesta este 

puţin priincios agriculturei, el 
ocupă însă puţină întindere și 

mai tot-d'a-una, în straturile lui 

inferioare, se gilsesc cariere de 
pietriş, ' 

Cu cit trecem mai spre N. 
judeţului, calităţile productive 

ale solului se împuţinează. Ast- 
fel, pe cît este de bogat în plă- 

şile Călmăţuiul, Marginea şi parte 
- din Tirg, îndată ce trecem de 

Roşiori, se resimt lipsurile. Mai 

ales Cimpia-Burdei este de-o ca- 

litate mai puţin de cît mediocră. 

Aci, compoziţiunea solului 'este 
din argilă amestecată. cu sub- 

stanţe calcaroase, ceea ce îl face 

prea puţin permeabil. Pentru a- 

cest motiv, pe timpuri ploioase 

apele băltesc: pe 'cîmpie, iar la 

secetă pămîntul crapă. 
Cu toată diferenţa sensibilă a 

calităţilor :solului în diferitele lui 
regiuni, jud. “Teleorman, .consi- 

ocupă
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cel d'intiîiii rînd ca' producţiune 

agricolă cantitativă a solului. 

Ast-fel, pe cind în unele judeţe 

această producţiune variază în- - 

tre 30 şi 42%, în jud. Telcor- 

man, ea trece în anii buni de 

630, iar ca mijlocie nu rămine 

nici odată mal pre jos de so— 

55%]0. 
Clima. — Regiunea . despre 

Turnul-Măgurele, coprinsă în un- 
ghiul format de Olt şi Dunăre, 
este foarte mult expusă vintu- 

rilor; de asemenea şi toată par: 
tea de $. a judeţului care se 

întinde dealungul Dunării, A- 

ceste două părți, Valea-Oltului 

şi Valea-Dunărei, produc în toți 
anii emanaţiuni palustre, care 

cauzează friguri şi alte maladii 

printre ' populațiunea rurală ; c- 

manaţiunile nu sunt de cit con- 

secința naturală a revărsărilor 

periodice ale acestor două mari 

cursuri de apă. 
- Presiunea atmosferică, după 

observaţiunile meteorologice din 

Turnul-Măgurele, atinge anual 

media de 774,8. | 

Sunt ierni grele, cînd tempe- 

ratura atinge chiar — 28% și a- 

tunci apele Dunărei şi chiar ale 

Oltului inghiaţă cu desăvirșire, 

aşa că se poate trece peste 

dinsele cu carele şi cu cele mai 

grele poveri; ast-fel a fost iarna 

din '1884 - şi acele din 1887 şi 

1888. In timpul” verci tempera: 

tura se ridică la Turnul-Măgu- 

rele în unii ahi pănă la 39,9 
chiar. Media 'maximală este: de 

17,4 şi cea minimală de 6,7. 

De la 1884—1891, verile aii 

fost mai mult secetoase. Canti- 

tatea de ploaie căzută în anul 

1891 a fost de. 516 mm,, iar 

maxima în 24 ore de 38,1. Gro- 

simea stratului de zăpadă va. 
riază de la 30 la 45 mm. Sunt 

foarte rare. iernile, cînd stratul 

de zăpadă ajunge la So cm. A- 

ceasta se explică prin frecuenţa   

5S1 

vînturilor care suflă în toată în- 

tin lerea judeţului și care, din 

cauza despăduririi aproape com: 

plectă, spulberă zăpada şi o duc 

pin şanţuri și adăposturi, cau: 

zîind întreruperi de comunica- 
țiuni zile întregi, atit pe calea 

ferată cit şi pe şosele. Se ob. 
servă adesea, după viscole, ci 

în unele locuri zăpada nu are 

grosimea nici de 1 mm,, iar în 

altele este de 3-4 m. Sunt 

ierni cînd ninge foarte puţin. 

Vinturile dominante diferă 

după regiunile judeţului: În par- 
tea de S. şi S..V., după obser- 

vaţiunile luate la 'Turnul-Măgu- 

„rele și Zimnicea, vinturile do- 

minante sunt cele de S..l:. și 

S.-V.; aceste două vînturi sunt 

cele mai frecuente în cursul a. 

nului; vine apoi vintul de V, 

şi de N.-V. și, mai rar, cel de 

N. şi NE. 

Cind suflă vintul de N.E,, 

iarna, apele riurilor adesea în: 

ghiaţă ; grosimea gheţei pe Du- 

năre și Olt variază în anii ge- 

roşi între 0,40—0,80 cm.; aii 

fost ierni cînd ghiața din Du- 

năre a ajuns, la unele puncte, 

pănă la 1 metru grosime. 
In partea despre N. a jude- 

ţului, vînturile mai frecuente sunt 

cele de N.IE., de E. şi SV. 

Iuţeala vinturilor, în partea 
despre Dunăre, merge adesca 

pănă la 6 m. pe secundă, pe 
timpuri furtunoase ajunge la 10 

m.; jar iuţeala cea mat.mică la 

Turnul-Măgurele este 1 m. pe 

„secundă aproape în permanenţă; 

curenţii Oltului și Dunărei, fac 

ca _vinturile să nu înceteze în 

această parte a judeţului... 

Producpiuni naturale. — Cite- 
va cariere de pietriş .sunt pe 

moşiile Putineiul, Ulmeni, Piatra 
şi Lisa. Ape minerale sunt ia 

com. Flăminda și la Didești 

In puţinele păduri .ce aă mai 

rămas, cea mai mare parte pro-   
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prietate a statului, se găsesc 

lemne de stejar, frasin, ulm, ju- 

gastru, cer şi carpen de diferite 

dimensiuni; salcimul și salcia se 

găsesc în tot judeţul; în partea 

despre Dunăre şi Olt, copacul 

creşte foarte: rar; în partea des- 

pre N. a judeţului, pe la com. 

Malul şi Urlueni și puțin pe 

Valea - Teleormanului, sunt pă- 

duri. Pănă a nu se despăduri 

judeţul, se găsea .foarte multă 

szumpie. De aci se aprovizionaii 
tabacii din Bucureşti și din alte 

părţi ale Țării cu scumpia de 

care aveaii trebuinţă. 

Dacă pomi roditori nu sunt 

- mulţi, cultura viilor a luat mare 

dezvoltare în anil. din urmă; 

multe din viile din părţile des. 

pre Dunăre se crede că aii fost 
plantate pe timpii ocupaţiunilor 

turcești; ast-fel sunt viile bă- 

trine de la Bogdana, de la Min- 

dra şi de la Turnul. 
Flora şi fauna judeţului suut 

„ acelea a tutulor judeţelor din Va- 

lea-Dunărei. 
Agricultura. — Teleormanul 

este unul din judeţele cele mai 

renumite pentru producţiunea sa 

agricolă. Dintr'un tabloii com. 

parativ publicat de direcţiunca 

generală a statisticei, rezultă că, 

în timp de 30 de ani, întinderea 

culturei s'a împătrit -în acest 

„judeţ. In 1862 suprafaţa culti- 

vară cu griii era de 42114 hect.; 

„în 1892, ea a atins 142601 hect. 

-Cultura cerealelor de tot fe- 
lul este cea mai mare şi aproape 

singura producţiune a acestui 

„jud. Griul ocupă rindul de frunte, 

vin apoi porumbul, rapiţa, orzul, 

+ ovăzul, meiul, şi în fine secara. 

" Plante textile, ca inul și cinepa, 

“precum şi leguminoasele, ca fa- 

solea, lintea, .etc;, se cultivă 

mai puţin. A 
Teleormanul ocupă aproape 

întiiul rînd printre judeţele agri- 

cole de la Dunăre; .ast-fel.:in
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privinţa culturei griului, el a fost 

în 1892 al doilea după Dolj și 
întinderea acestei culturi a re- 

prezintat 9,35%0 din toate se- 
- mănăturile de grii din “Țară. In 

raport cu suprafața sa, acest 

jud. este: unicul în Țară, căci 
aproape jumătate, 48,29%, din 

întinderea lui totală, a fost a- 

coperită cu semănături de griii. 
În privinţa cantităţei recoltate, 

a fost tot cel d'intiiii, de oare- 

ce din cele 22532961 hectolitri 

„de griă, care a.fost producțiu- 
“nea “Țării întregi, 2652473 hec- 

tolitri, a produs. numai jud. Te: 

leorman, ceea-ce reprezintă pro- 

porţia de 11,77%, din producţiu- 

nea întregei Țări, ” 
Abia 11454 hect, aii fost a- 

coperite cu finaţuri, în 1892, 

pe: cit timp în 1865 eraii 23622 

:.hect. fineţe. Această însemnată 
„ scădere se explică prin dezvol- 

tarea uriașă ce aluat și ia pe 

„. fie-care an cultura cerealelor. Nu 

- numai fineţele, dar şi izlazurile 
„se împuţinează din ce în ce mai 
„mult. Nu mai sunt acum renu- 

mitele suhaturi de. altă dată de 
pe moşiile Bragadirul, Lisa, 

“Mindra și Mavrodinul, unde păş- 
-teaii. mir de vite. mari și unde 
se îngrăşaii de cirezarii de prin 

" Bucureşti și Craiova. 
-- Viile dai în acest jud. foarte 

- însemnat produs, nu se cultivă 

însă viţa în toate părţile lui. Re- 

-“giunea- viticolă mai însemnată 
este în plăşile Călmăţuiul și Mar- 

- ginea. Viile de pe dealurile din- 

tre com. Măgurele, paralel cu 

“Dunărea, pănă aproape de Zim- 
nicea, sunt cele mai renumite; 

- apoi vin viile de pe dealurile 

Oltului, cele dimprejurul Alexan- 

- drieă, şi în fine viile, de o mai 

mică importanță, din pl. Tirgu- 

lui. În plasa 'Teleormanul sunt 
- toarte puţine vii; Intinderea viilor 

"“din jud. este de '7699 :hect: 

Livezi de pruni. ai rămas nu- 

66546. dfarele Dicţionar Geografic. ol. V. 

  

mai 269 hect., în plăşile Tir. 
gului şi Teleormanului. 

Animalele domestice şi de 

nuncă, Apicultura şi Sericicut- 
tura. Deşi agricultura este foarte 

dezvoltată în acest jud., creşte- 
rea vitelor tot ocupă. un loc în- 

semnat, mai ales în ceea-ce pri- 

veşte! oile. După numărătoarea 

din Decembrie 1890, sunt în, Te- 
leorman: 45226 cai, 1341 asini, 

45 catiri, 74907 boi şi bivoli, 

281321 oi, 13839 capre, 68006 

porci. Locuitorii posedă 12327 

stupi de albine. 

In 1892 s'aii crescut viermi 

de mătase în 76 de comune, de 
către un număr de 3532 cres- 

„cători. Producţiunea gogoşilor 

de mătase a fost de 

Rilogr. 
Industria. Sunt în judeţ: 1 

fabrică de bere la Turnul-Măgu- 
rele, 3 fabrici de lumiînări de 

13371 

“ceară, 3 de săpun, 28 mori de 

măcinat cu aburi, din care 3 foarte 
importante în oraşele Alexandria, 

- Zimnicea şi Roşiori; 14 mori 

de apă, 4 pe Olt,-cele-t'alte 

„pe Călmăţuiul, Urluiul, Teleor- 
manul şi alte riuri. Fabrici de 

- spirt sunt două: mat importantă 
este .cea de la Nanovul, pro: 
prietatea d-lui [. Christodorescu; 

cea-l-altă se află în com. Bă- 

seşti, proprietatea d-lui Gh. Mil- 

liaressi, şi e cu mult mai mică. 
In fabrica de la Nanovul se pro: 

duce -anual 'pănă la 1200000 

decalitri spirt, întrebuinţindu-se 

la fabricâțiune 4—4500 cîntâre 

: metrice de producte,: şi mai cu 

- seamă porumb şi puţin orz. Fa- 

bricaţiunea uicei se face în pu: 
: ţine localităţi din plășile Tirgu- 

lui și Teleormanului. Osebit de 
“acestea, mai. în fie-care com. 

pe unde sunt vii, se găsesc cîte 

unul saii mai multe căzăneţe 

pentru fabricatul tescovinei: Fa- 

„brici de apă gazoasă: sunt 3, 

tipografii 3, tăbăcării sunt. 4, 

. îndeletnicesc cu 

  

care produc mai mult piei groase 

pentru 'opinci. Pentru lucratul 
linei sunt prin oraşe și prin cite- 
va com. maşini perfecţionate pen- 
tru dărăcit şi piue pentru bătut 

abalele pe diferite cursuri de apă. 

In orașe și prin multe comune 

industria cojoacelor şi a haine- 
lor ţărăneşti este ceva mai dez. 

voltată. "Țărancele mai ales se 
deosebesc în cîte-va localităţi, 

cum este Neaga (Socetul), Gu- 

mești, Piatra, Mindra și altele, 

în ţesături şi âlesături de tot 
felul de o artă vrednică de ad: 

mirat, În cite-va şcoli se prac- 
tică, de puţin timp, împletitul 
pălăriilor de paie, iar locuitorii 

din comunele despre Dunăre se 
fabricatul “ nă- 

voadelor şi, mai puţini, cu al 

rogojinilor. 
Spre Dunăre, se prepară mari 

- cantităţi de pește sărat, cu care 

se face însemnat comerciii, pen- 

tru îndestularea insă numai a 

trebuinţelor locale. . 
Fabricaţiunea brinzei, în pl. 

Marginei mai cu osebire, merită 

să fie notată; oile care pășu- 

nează prin prejurul orașelor A- 
lexandria şi Zimnicea produc 
brinză de excelentă calitate, re- 

“ valizind cu cea de Brăila. Din 

Zimnicea se exportează, în mulţi 

ani, cantităţi însemnate de brin- 
„ză pentru București și alte oraşe 

ale “Țării. | p 

_Comerciul, Producţiunea mai 
- însemnată a judeţului fiind nu- 

- mai cerealele, singurul comerciii 

mai dezvoltat este. desfacerea 
“ produselor agricole. Pieţele mai 
importante de cereale sunt por- 

tul T.-Măgurele, orașul Roșiori ; 

apoi vin Alexandria și Zimni- 

* cea. Orașul Roșiori tinde a lua 
: întîiul loc în judeţ în comerciul 

. de “cereale, Aci .precum şi în 

gările Balaci ' și . Salcia, se fac 

-cîți-va ani transacțiuni comer- 

„ciale destul de însemnate, - 

74
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Vinzarea cerealelor se face 

numai pentru export; cele mai 

multe vinzări se fac pentru 

Brăila, prin porturile Turnul-Mă- 

gurele şi Zimnicea, de unde se 

încarcă în șlepuri; parte din ce- 

reale iai și direcțiunea spre 

Buda-Pesta, mai ales griul ce se 

vinde şi în Austria și Germania, 

sub nume de oriii unguresc. 

In timpul iernei, cînd naviga- 
ţiunea pe Dunăre este închisă, 

transportul cerealelor se face pe 
calea ferată 'Costeşti-Măgurele, 

Iuînd direcţiunea atit spre Brăila 

cît și spre Virciorova. 
Importanţa comercială a ce- 

lor două porturi ale judeţului a 

scăzut considerabil de la înmul- 

ţirea mijloacelor de transport. 

Turnul-Măpurele, cel mai în- 

semnat port al Dunării după 

Giurgiii, servia pănă la 1875 ca 

singurul debușeii pentru desfa- 

cerea productelor agricole din 
judeţele Teleorman, Olt, Arges 

şi Mușcel. 
De la înființarea portului Co- 

rabia in judeţul Romanați și de 

la construcţiunea linielor ferate 
de-a lungul Țării, traficul din a- 

cest port a scăzut în mod sim- 

ţitor. De la construcțiunea li- 

niei ferate Piatra-Corabia acest 

port a pierdut și mai mult. 

Tot asemenea şi portul Zim- 

nicea, unde se uduceaii pro- 

ducte din judeţele Vlașca şi 

Argeșul, acum este redus la sta- 

rea unui portuleţ neînsemnat, ser- 

vind ca punct de desfacere a pro: 

ductelor moșiilor mai apropiate. 

Comerciul de vite nu este atit 

de “insemnat; totuși merită să 

fie notat. Vinzarea vitelor mari 

se face atit în zilele de tirguri 

mari, cît și la cele săptămiînale 

în orașele Alexandria, Roșiori 

şi la alte tirguri anuale de prin 

comune, unde vin cirezari din 

Bucureşti, Craiova și Pitești. Co- 

merciul de porci, pentru export,   
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se face de către ciţi-va din agri- 

cultorii mari ai judeţului; mo: 

şiile unde se cresc mai mulţi 

porci sunt: Bragadirul, Zimni- 

cea, Cioara, domeniul Turnul, 

Cringeni, Gumeşti, Mavrodinul 

şi altele, 

Tirguri. Pentru comerciul la- 
cal sunt bilciurile sai tîrgurile 

anuale, precum și cele săptămi- 

nale. Cel mai însemnat din aces- 

tea este tirgul Alexandriei (fost 

al Mavrodinului), care se ţine 

de Rusalii; apoi tirgul de la 
Roşiori (inființat de vre-o ciţi-va 

ani), care se ţine de două ori 
pe au: la 25 Martie și la 8 
Septembrie ; tirgul de la Turnul, 

Măgurele, deschis între 1 și 15 

August, 

In com. rur., mai împortante 

sunt: 

In plasa Călmăţuiul : tirgul de 
la  Cringeni, la 9 Martie, la 

Florii, la 20 Iulie şi 8 Septem- 

brie ; la Uda-Clocociovul, 15 Au- 

pust şi 29 Iunie. 

In plasa Marginea: Conţești, 

25 Martie şi 26 Octombre; Pia: 

tra, la Dumineca-Tomii și 29 
Iunie. 

In plasa Tirgului: Mavrodinul, 

de Rusalii și la 20 Iulie; Pere- 
tul, la Înălţare şi Orbeasca la 

29 Iunie. 

Cele mai multe tirguri sunt 

în plasa Teleormanului. Mai 

importante sunt: cel de la Urlu- 

eni la 1ş August, 8 Septem- 

brie şi 27 lulie; Miroși, 23 A- 

prilie, 14 Octombre; Balaci, la 

29 Iulie; Dobrotești, 24 Iunie; 

Gumești Siliştea, S Mai, 6 Au- 

gust; Ciolănești-din-Deul, la Du- 

mineca-Mare şi 14 Septembre; 

Lătărăşti-d.-s., 20 Iulie şi Tecu- 

ciul, la 9 Martie, Dumineca-Mare 

şi 27 Iulie. 

Populațiunea, (recensămintul 

din 1899), este de 236129 locui- 

tori: 120467 bărbaţi și 115062 

femei.   
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Că? ferate şi drumuri. Jude- 

ţul e străbătut, de la anul 1885, 

de ramura de cale ferată Cos: 

teşti- Turnul-Măgurele, care în 

stațiunea Costeşti se împreună 

cu linia Bucureşti- Virciorova. În 

anul 1892 s'a construit linia Tur- 

nul-Măgurele-Port, destinată pen- 

tru înlesnirea transportului de 

cereale. 
Mai are linia ferată Roşiori 

prin Alexandria la Zimnicea. 

Calea naţională, cu o lun- 

gime de 57 kil., Turnul-Măgu- 
rele-Alexandria-Vitănești. 

Calea portului T.-Măgurele, 

cu o lungime de 4 kil. 200 m. 

Calea portului Zimnicea, de 

la S. acestui oraș ducind la port, 

cu o lungime de 3 kil. 800 m. 

Cai judeţene: calea Turnul: 

Roşiori-Balaci, de 89 kil.; Ro- 

şiori - Zimnicea, de 71  kil.; 

Alexandria-Giurgii, de 22 kil. 

300 m. pănă la marginea jude- 

ţului; Turnul-Izlaz, care, la Olt, 

se împreună printr'un pod plu- 

titor cu șoselele din Romanați; 

Turnul-Măgurele-Slatina, de 29 

kil. oo m, şi 'Turnul-Măgurele- 

Zimnicea, de 55 kil. 

Cai vecinale. Lungimea totală 
a şoselelor vecinale date în cir- 

culație este de 589 Fil. 
Afară de aceste drurmuri ve- 

cinale de mare comunicație, co- 

munele sunt în mare parte le- 
gate între ele cu cătunele lor 

şi cu comunele învecinate prin 

şosele comunale. Tot asemenea 

şi gările sunt legate cu comu- 

nele prin şosele. | 
Drumuri vechi. Cu toate că 

„noile drumuri de comunicaţie 

ai făcut să dispară vechile dru- 

muri naturale, pe alocurea, pe 

unde nu ai fost cotropite de 

arături, ele iși păstrează încă 

vechile numiri și servesc încă 

pentru comunicaţiune. Prin unele 

locuri ele servesc şi ca hotare 

între moșii,
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Ele sunt: 

Troianul (v..a. n.). 

Drumul-Oii, ce începe de lingă 

com. Liţa din pl. Călmățuiului, 
trece pe lingă comunele Segar- 

cea-din-Dea!, Dorobanţul, Crin- 

geni și de acolo în jud. Olt, pe 

la com. Mihăeșşti, spre Slatina. 
Numele acestui drum arată des- 

tul de lămurit destinaţiunea lui: 

pe acest drum se coboraii şi se 

coboară încă toamna turmele 

de oi de la munte la baltă, 

pentru iernatic. 

Drumul-Țintei, ce începea de 

la Roşiori, de unde apuca spre 

com. Peretul, şi de aci o lua pe 

moşiile Pirlita şi Bogdana, tre- 

cea pe d'asupra satului Spătărei 

d'asupra moșiei 

Piatra, de unde lua direcțiunea 

spre Viişoara şi Suhaia; apoi 
pe d'asupra Fintănelor pănă la 
Zimnicea. În unele locuri ii zicea 

şi Drumul-Şuiţei. 
Drumul-Sării punea în legă- 

tură orașul Piteşti cu portul Zim- 
nicea. Parte din acest drum tre- 

cea pe Valea-Teleormanului, de 
pe care se abătea spre Valea- 

Tinoasa, pe la comunele Rădo- 
eşti, Licuriciul și Mavrodin, de 
unde lua direcțiunea spre Zim- 

nicea. Acesta era drum comer- 

cial de mare importanță; el 

“punea în comunicaţie toate co- 
munele din cursul lui, sub vechia 

împărțire administrativă, cînd 

jud. Teleorman se întindea pănă 

aproape de Piteşti, 

Drumul-Olacului, saii vechiul 

_ drum al Craiovei, ce începea de 

la com. Tecuciii, venind despre 

Slatina, de unde avea trei sta- 
ţiuni sai popasuri: la Greci, la 
Şerbăneşti şi de acolo la Te- 

cuciul, apoi la Ciolăneşti şi Lada, 

de unde trecea la com. Talpa 

din jud. Vlaşca; de aci lua di- 

recţiunea spre București. Acesta 
era drumul pe care se făceaii 

cursele poștale şi călătoriile mai:   
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nainte de a se construi şoselele 

naţionale și cele judeţene, avind 

din distanţă în distanță (vechia 

poştă avea 20-25 kil.), staţii 

unde se schimbaii caii de către 
renvmiții surugii de pe atunci. 

Drumul-Untului, care venea 

despre Giurgiii şi cobora pe la 

Bragadir, de unde se îndrepta 
spre moşia Găuriciului, şi de aci 

pe d'asupra satului Piatra, ur- 

mind linie dreaptă spre Turnul. 

Drumul-Cerii, care venea parte 

despre Romanați, parte despre 

jud. Olt, se împreuna pe moșia 

Şegarcea, de unde pornea, pe 

deal, spre moşia Piatra şi de 
acolo la Zimnicea. 

Împărțirile administrative. — 

" Pănă la 1882, jud. Teleorman era 

împărţit în patru plăşi: 1. Plasa 

Călmățuiului, cu reşedinţa în com, 
Riioasa și mai în urmă în Turnul- 

Măgurele. 2. Plasa Marginei, cu 

reşedinţa în orașul Alexandria; 

pe la 1868 reşedinţa aceste! plăși 
era în com. Brinceni. 3. Plasa 
Tirgului, cu reşedinţa în oraşul 
Roşiori şi 4. Plasa Teleorma- 

nului, cu reședința în com. Ba- 

laciul. 

De la 1882, plăşile Călmăţuiul 
"şi Marginea s'aii întrunit, for- 

mind o singură împărţire admi- 

nistrativă sub numirea de plasa 

Călmăţuiul-Marginea. Cele-l'alte 
două plăşi aii rămas nemodi- 
ficate, . 

Judeţul are 127 com. rur,, 

şi 4 com. urb;: T.-Măgurele, 

Roşiori-de- Vede, Zimnicea și 
Alexandria. 

In secolul trecut, după Istoria 

lui Dionisie Fotino, jud.: Tele- 

orman avea, în urma împărțirei 

făcută sub domnia lui C. Ma- 

vrocordat, 10 plăşi cu 137 sate. 

Impărțirea de pe atunci a ju- 

deţului a avut de normă cur- 

surile riurilor care serveaii de 

limită naturală. Cele zece plăşi 

erai:   
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1. Plasa Vedei cu comunele: 
Izvorul, Vaţa-d.-s., Vaţa-d.-j., Bă- 

răşti, Moţoeşti, Gueşti, Buzești, 
Merleşti, Corbul, Maldărul, Vlaici 

şi Coloneşti, 
2. Plasa Cotmeni: Mirghiile, 

Lunca-Corbului, Cochineşti, Ţi- 

ești, Stolnici, Căcărezeni, Izbă- 

sești, Vlășcuţa, Cirstești, Urlueni, 
Martalogi, Tomeşti, Lereni, Mă- 

lureni, Cioceşti; Mindra, Birla, 

Tufeni, Stoborăşti şi Slobozia. 

3. Plasa Teleormanului.d.-s. : 

Moşoaia, Mareşul, Cerbul, Mu- 
mueni, Podul-din-Broşteni, Cer- 

şani-d..s.,  Cerșani-d.j., Părul: 
Roşu, Broşteni, Oarzele, Bradul- 

d.-s., Hinţeşti, Zmeura, Bradul- 

d.-j., Albota şi Stanţiile, 

4. Plasa Teleormanului-d.-mj.: 

Costeşti, Stirci, Ionești, Vulpeşti, 

Cornăţelui, Deagu, Ungheni, Col- 
țul, Buzoeşti, Humele, Recea și 
Şerboeni. | Da 

5. Plasa Mijlocului-d.-j.: Găr- 
deşti, Capul-Luncei, Ciolăneşti, 

Slăveşti, Tătăreşti-d..j., Tătiireşti- 
-4.-s. şi Poeneşti, 

6. Plasa Mijlocului-d.-s.: Pa: 
langa, Strimbeni, -Rica-Vechic, 

Rica-Noui, Miroşși, Căţeleşti, Do- 

brotești, Tecuciii, Balaci, Si- 

liştea, Merişani şi Zimbreasca, 

7. Plasa Tirgului: Scrioaştele, 
Plopi, Ruşi-de- Vede, : Săccni, 

Belitori, Perctul, Pirlita, Sfinţeşti, 

Drăgşenei, Albeşti, Butculeşti- 

Mitra, Broşteanca, Plosca. şi Mă. 
gureni. 

$. Plasa Teleormanului-d.-j.: 

Deparaţi, Brătăşani, Netoţi, Or- 

beasca.- d.-j., Lăceni, Puţinte:, 

Străini, Copăceanca, Neguleşti, 

Orbeasca-d.-s. şi Speriatul. 
9. Plasa Marginea-d.-j.: Cătu- 

-neasca, Scăeşti, Petroșani, Bra- 

gadirui, Odaia-YIrisi, Zmirdioasa, 

Brinceni, Adămești, Nanovul-Ro- 

mini, Şoimul, Nanovul- Sîrbi, 

Beiul, Sirbi-de-pe-Moșia - Mitrei, 

Odaia-Cernei şi Țigănești. 

10. Plasa Marginea-d,-s.: Vii-
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şoara, Ulmeni, Dracea, Secara, 

Voivoda, Piatra,Căcănăul, Suhaia, 

Fintănelele, Gorganul, Furculeșşti, 

Malul-Roşu, 

Lisa şi Cioara. 

După descrierea Valahiei de 

Nicolae  Lazaru, Telcormanul 

avea la 1776 numai șapte plăşi 

şi tot 137 de sate, iar Fotino 
adaogă că in acest judeţ eraii 

şi 7 căpitănii: a Scaunului de 

la reşedinţa judeţului, a Cot- 

mentă, a Humelor, a Balaciului, 

Ciolăneştilor, a Richei, a Pietrei, 

şi a Zimnicei. Pe lingă acestea 

era o polcovnicie şi o vătăşie. 

de arabagii. 
Budgetuljud. Teleorman a fost 

în 1900—901 de lei 823120, 

bani 13, la venituri şi de lei 

773613, bani 70, la cheltueli. 
Spitaluri se află: la “Lecuciii- 

Calenderu, întreţinut de judeţ, 

la T.-Măgurele, la Roşiori și la 

Alexandria. 
Justiția. Sunt trei judecătorii 

de ocol, la T.-Măgurele, Alexan- 
dria şi Roşiori; un tribunal la 

T.-Măgurele, care ţine de juris- 
dicțiunea Curtei de apel din Bu- 

cureşti; o curte cu juraţi. 

Cultul. Bisericile de prin sate 
și orașc sunt în număr de 200, 

deservite de 246 preoţi, 3 diaconi, 

163 cintăreţi şi 117 paracliseri; 

14 biserici sunt părăsite. 

Din punctul de vedere admi- 

nistrativ, bisericile din acest ju- 

deţ ţin de Eparchia Mitropolici 

„ din Bucureşti. 
„Catolicii aii în T.-Magurele 

o școală, al cărei local serveşte 

de capelă credincioşilor acestui 
rit. i | 

Evreii aii cite o sinagogă în 

case particulare închiriate, în 

T.-Măgurele, Roșiori și Alexan- 
dria. . 

Justrucțiunea. Sunt în comu- 

ncle rurale 138 școale primare 

(1900), din care 130 mixte şi 

+ de cătun; în Alexandria şi în 

Zimnicea, Ologi,. 

  

588 

Roşiori-de-Vede, estecite o şcoală 

primară rurală mixtă; în T.-Mă- 

gurele sunt 2 şcoli primare urbane 

de băeţi şiuna de fete, in Alexan- 

dria 3 de băeţi și 2 de fete, în 

Roşiori, 2 de băeţi şi 2 de fete, 

în Zimnicea, 1 de băeţi şi 1 de 

fete. 
In Alexandria şi în T.-Măgu- 

rele sunt cite un gimnazii. 

Marca, Insemnele judeţului 

sunt trei oițe. Această marcă a- 

testă că aci s'aii crescut şi se 

cresc numeroase turme de or. 
Pănă la 1845, judeţul Olt se 

întindea pănă la Dunăre şi co- 

prindea mai toate satele de pe 

partea dreaptă a riului Călmă- 
ţuiul. Negreşit că şi T.-Măgurele 

făcea parte tot din jud. Olt și 

de la turnul roman de cetate de 

la gura Oltuluj şi-a lua marca 

acel judeţ. 
Astă-zi cind. mai. bine de o 

jumătate secol s'a luat judeţu- 
lut Olt oraşul Turnul, el con- 

tinuă a avea ca marcă tot un 

turu, pe cit timp Teleormanul 

a rămas cu marca celor trei oiţe, 

pe care o avea şi inainte de 

rotunjire. 
Importanța archeolagică a Ju- 

defului. De şi nu s'aii tăcut în 
acest judeţ descoperiri de felul 

celor din judeţele Romanați, Me- 

hedinţi, Vilcea şi altele, totuși 

nici Teleormanul nu este lipsit 

de importanţă, din punctul de 

vedere archeologic. Drumul-lui- 
Traian sai Troianul, cum îi zic 

locuitorii, Cetatea-de - la - Zim- 

nicea, cu importantele ci obiecte 

de ceramică ; cetăţile de pămînt 

„de la Calomfireşti, I'rumoasa, 

Voivoda, Netoţi, Zimbreasca şi 

altele; apoi şirul nesfirșit de 
măguri, care mai de care mai 

importante in descoperiri; mo- 

netele ce s'aii găsit și atitea alte 

împrejurări, dovedesc că judeţul 

Teleorman este important şi din 

punctul de vedere archeo!ogic.   
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In privinţa  măgurilor jude- 

ţului, foarte numeroase, eruditul 

nostru profesor, d. Gr. Tocilescu, 

ne spuneîn « Dacia înainte de Ro- 

mani> că nu toate sunt din a- 

ceeași epocă, nici toate aparțin 

aceloraşi populațiuni și nici co- 

respund unicului scop — cum 

pretind unii— de a fi „servit 
drept morminte. Unele sunt de 

o dată mai recentă, înălțate în 

memoria oare-căror evenimente 

mari, unor bătălii ; altele — şi 

acestea sunt din depărtată ve- 

chime —aii fost semne de dru- 

muri și de vaduri după care se 

călăuziaă popoarele în desul lor 

cutreierat pe lunca 'răsleaţă a 

Dunărei. Cele mai: multe mo: 

vile însă, măguri şi gorgane, sunt 

morminte omenești din epocele 

cînd se inhuma saii se incinera 

cadavrul, 
Cit priveşte armele şi uncl- 

tele ce s'aii găsit şi se găsesc 

încă în interiorul măgurilor, a- 

celaş autor ne explică că ce- 

nușa saii cadavrul mortului era 

însoţit de cuțite, săgeți, ciocane, 

dalte şi alte obiecte de piatră 

sati de metal, cum şi de vase 

pentru băut și mincat, în cre- 

dinţa că aveati să-i serve pe cea: 

Valtă lume, saii din sentimen- 

tul de pietate către decedat, 

pentru că se servise de aceste 

unelte în timpul vieţei. Ast-fel 

se explică hirburile ce se găsesc 
şi astă-zi pe la măguri, în di- 

ferite lozalităţi ale judeţului, 

Istoricul. Numirea judeţului 

Teleorman este rămasă de pe 

timpul invaziunilor şi ocupaţi- 

unei Cumanilor. D. Hasdeii în 
«Columna lui Traian», d. Grig. 

Tocilescu in scrierile sale şi d. 

Al. Xenopol în «Istoria Romi- 

nilor» aii stabilit că Deli-Orman 

înseamnă cpădurea deasă». O 

numire cam identică se găsește 
şi în Bucovina, Denuorman, a 

cărci origină cumanică nu poate
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fi pusă la indoială, căci cunos- 

cut este că Cumanii ai ocupat 

mult timp şi Moldova. 

- Teritoriul Teleormanului a 

fost locuit încă de pe timpul 

colonizărei Daciei, cum ne-o 

probează Drumul-lui- Traian, ce- 

tatea de la Zimnicea, întăriturile, 

"șanțurile şi. numeroasele desco- 
periri archeologice de tot felul 

tăcute în diferitele lui localităţi. 

Şi prin acest judeţ încă apucase 

să-şi facă drum civilizațiunea ro- 
“mană, dupe cite rezultă din di- 

ferite dovezi istorice şi archeo- 

logice; dar tot p'aică şi-aii făcut 

drum şi neamurile barbare, care 

aii cotropit Ţara în curgerea 
veacurilor. 

„Din probele istorice ce avem, 

se poate induce că şi prin acest 

judeţ ai înaintat Romani! în 

contra Dacilor şi Geţilor, căci 

urma neapărat să pună în co- 

_„ municaţiune şi partea de din- 

„coace de Olt cu cea de dincolo, 

pe. care o stăpinea mai dinainte 

şi, în. acelaş timp, să izgonească 

pe barbari şi să asigure _liniș- 

tita stăpinire a coloniştilor din 

“judeţele de astăzi Romanați, 
__ Dolj şi Mehedinţi. 

Intr'o scriere recentă, d. Gr. 

Tocilescu, vorbind despre Dru- 

mul-lui-Traian, demonstrează că 

el nu putea fi alt-ceva de cit 

"tot un drum roman, avind din 

distanţă în distanţă diferite în- 

tărituri sai punte de pază şi 

observaţiune, dintre .care cel 

mai important era la T.-Măgu- 

rele, căruia i s'ar fi zis Turris. 

Acest drum probabil că merge 

spre munte, pentru a eşi pe o 

altă direcţiune, poate pe la Cîmpu- 

lung tot în Transilvania, pre- 
cum €eșia și cel-lalt drum prin 

Romanați, Vilcea (Bivolari), Riul- 
Vadului, tot în Transilvania. 

Partea despre S. a acestui 

judeţ a servit ca trecătoare de 
| preferinţă ordelor barbare care   
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năvăleaii în "Țară de peste Dunăre. 

Lucrul se explică prin faptul că 
fluviul este cu mult mai îngust 
p'aci și că pădurile, de sigur, 

nu vor fi fost atît de dese în 

partea sudică, cum eraii în cea 
nordică, şi aceste împrejurări le 

" înlesnea mult . înaintarea mai 

departe pe aci, pe la S., spre 
inima Țării, 

Turcii mai ales, după ce ai 
ocupat toată partea de peste 
Dunăre şi și-a stabilit reşe- 

"dinţe pe la Nicnpoli, Sofia (vechia 

Sardica) și alte puncte, găsesc 
mai nemerit să treacă adese-ori 
Dunărea prin părţile judeţului 
Teleorman, începînd de la Gura. 

Oltului şi pănă la Pietroșani. 
Pe timpul domniei lui Mircea, 

după întiia organizare mai se- 
rioasă a "Țării, Teleormanul în- 

cepe a fi mai bine cunoscut ca 
împărțire administrativă. In sse- 
colul XV numirea judeţului Te- 

leorman o găsim mai adesea 

repetată prin hrisoave şi diferite 
documente, care probează că ju- 

deţul era înființat şi avea admi- 

nistraţiunea proprie “organizată. 

Un act de împăcăciune dintre 
mai mulți locuitori din comuna! 

Necşeşti, purtind data de 23 

Aprilie” 1486, publicat în <Ar- 

chiva Istorică a Rominiei»>, ne 

probează. că judeţul era deja 

populat şi avea imulte sate înte- 

meiate, 

Din secolul XVI, se găsesc 
numeroase documente în care 

se citează diferite numiri de sate 

şi mai ales de moşir'din judeţul 
Teleorman. Mai cu osebire hri- 

soavele din timpul lui Mihaii- 

Viteazul şi așa numitele lui slo- 
bozii, documentează clar că or- 

ganizaţiunea administrativă a ju- 
deţului era deja de mult timp 

întemeiată, | - | 

Printre călătorii mai de vază 

cari aii trecut prin Teleorman 

„în secolul XVII este episcopul   
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- Paul din Alep, apoi Macarie al 
Antiochiei, care şi-a publicat 

scrierile: sale în limba engleză 
şi, cu puţin mai naintea aces- 

tora, un alt episcop catolic din 
orașul :Galipoli, Petru Bogdan 

Bacsict. 

Acest episcop laudă mult fer- 
tilitatea solului din prejurul ce- 

tăţii turcești a Turnului, 

In secolul XVIII, gisim cu 

profusiune documente și scrieri 

care ne lămuresc cun cra orga- 

nizat judeţul sub toate raportu- 

rile: administrativ, financiar şi 

militar, mai ales cu ocaziunea 

reformei de sub. domnia : lui 

Constantin Mavrocordat. 

Judeţul Teleorman se întindea 

de la Dunăre, cam de la ac- 

tuala com, Cioara, în sus pe 

marginea stingă a Călmățuiului, 

coprinzînd toate satele din a- 
ceastă parte, dimpreună cu ora- - 

şul de reşedinţă Ruşi-de-Vede 

şi satele de la V. lui; de acia- 

„puză pe riul Vedea in sus, pănă 
la com, Vaţa, care astă.zi este 
în jud. Olt. 

Limita de N. a judeţului era 
o linie dreaptă, plecînd de la 

- Satul Vaţa pănă la Hinţeşti, (as- 

tăzi în jud. Argeş), de unde se 

cobora 'spre E. de-a lungul riu- 

lui “Teleorman pănă la Dunăre, 
pe unde este şi astăzi limita lui; 

iar la S., hotarul era Dunărea 

pănă la com. Cioara. 
De la această comună pănă 

- în zona cetății turcești a Tur- 
nului era judeţul Oltului, care 

se întindea dincolo de. zonă, în- 

tre partea stingă a riului Olt 

şi partea dreaptă a Călmăţuiu- 
lui pănă la satul Cimpul-Mare 
și de acolo insus, în linie dreaptă, 

pănă la satul Izvorul, de unde 

apoi o lua pe partea dreaptă a 
“rîului, 

Împărţirea administrativă din 

secolul trecut a ţinut pănă după 
1845, cînd s'aii format actualele
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circumscripţiuni ale judeţelor Olt, 

Argeş şi Teleorman. 

După scriitorul grec Nicolae 

Lazaru şi după Dionisie Fotino, 

în secolul al XVIII-lea 'Telcor- 

manul avea 137 sate şi 65000 

locuitorii. 

Plășile, după Lazaru, eraii 

şapte, însă elnu ne arată de cit 

şase; după Dionise Fotino, eraii 

zece. 

După scriitorul german Sul- 

zer crai o sută-două-zeci și ceva 
de sate (Ortschaften) în 1781. 

Generalul austriac von Baurr 

sa ocupat de asemenea cu des- 
crierea amănunţită a multora 

din satele şi localităţile mai im- 

portante ale judeţului, mai ales 

- din punct de vedere istoric şi 

archeologic, 
Neajunsurile ce sufereaii creş- 

tinii de peste Dunăre din partea 

Turcilor, aii făcut pe mulţi Bul- 

gari să-și caute refugiul şi adă- 

postul în multe părți ale acestui 

judeţ, unde ai format colonii 

cari există și astă-zi, Satele Gă- 

vriciul, Licuticiul, Cringeni, Ca- 

ravaneţi, parte din Segarcea-din- 

Deal şi din oraşul Alexandria, 

sunt locuite de mulți Bulgari, 

din cari unii își păstrează încă 
limba, portul şi datinele lor. Asi- 

milarea lor cu populaţiunea ro- 

mină se face treptat. 

In privinţa acestor colonii, pu- 

tem spune că ele n'aii a face 

cu acelea din Dolj și Prahova, 

despre care s'a scris că datează 

de pe timpul lui Mihaiii- Vitea- 

zul. Coloniile bulgare din Tele- 

orman sunt venite în urmă de 

tot, şi mai ales în secolul XIX, 

Ast.fel, Bulgarii din com, Crin- 

geni aii venit pe la 1621, iar 

cei din Alexandria s'aii stabilit 

acolo odată cu intemeerea ora- 

şului, pe la anul 1833. În multe 

locuri ei sai stabilit prin sim- 

ple învoeli cu proprietarii mo- 

şiilor, fără să mai aștepte învoire   
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de pe la stăpiînire, și nu s'aii 

mai inapoiat. 
In urma tratatului de la A- 

drianopole, la. 1828, s'a desfi- 

ințat vama turcească de la Tur- 

nul; totuşi a mai rămas aci 

cit-va timp un beiii, care făcea 

mari neajunsuri locuitorilor de 

prin prejur, dindu-se cu neferii 
săi la numeroase prădăciuni, as: 

cunzîndu-le vitele şi atrăgindu-i 

în cursă. 
După această desființare s'a 

organizat vămile romineşti de 

la Turnul şi Zimnicea, dindu-se 

în arendă, dimpreună cu cele- 

V'alte vămi şi cu salinele, cunos- 

cutului boier Vilara. Tot pe 

atunci sai înființat, pe lingă 
biurourile vamale, şi carantinele, 

pentru care eraii şi revizori sa- 

nitari, 

Paza graniţei sa făcut mult 
timp 'de către trupe regulate, 

pănă sub domnia lut Ştirbei- 

Vodă; apoi s'a dat grănicerilor 

- cari erai luaţi treptat, după 

tunsul pletelor, cu schimbul; mai 

în urmă grănicerii aii fost scu- 

tiți de bir și alte dări. 
Pănă la 1837, reşedinţa jude- 

ţului, alcătuit precum arătarăm 

mai sus, era la Ruși-de-Vede. 

După rotunjirea administrativă, 

urmată la acea epocă, reşedinţa 

s'a mutat la Zimnicea, unde a 

stat doi ani. Pe la 1831, eraii 

dot ispravnici la Roşiori. 

La noua organizare dată Ţării 

” în timpul ocupațiunei Ruseşti, 

sub generalul guvernator Kisse- 

leff, să dispus ca pentru inte- 
resul apărării interiorului Țării, 

reședințele judeţelor să se mute 

în orașele de pe marginea Du- 

nării, spre a se putea veghia 

mai bine în caz de vre-o încer- 

care de năvălire. La 1839, re: 
şedinţa Teleormanului s'a mu- 

tat definitiv la Turnul-Măgurele. 

Atunci sai mutat aci toate 

autorităţile şi s'a construit pa-   
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latul administrativ, care se vede 

și astă-zi. 
Multe din satele ale căror nu- 

miri le găsim prin nomenclatu- 
rele din secolii trecuţi ai dis- 

părut prin diferite împrejurări, 

dar mai ales din cauza nesigu- 

ranţei în care se găseaii p'atunci 

viața şi averea locuitorilor. In 

locul lor s'aii format mai în 

urmă alte sate, cu alte numiri. 

In partea de S. a judeţului și 

mai ales în plăşile Călmăţuiul 

şi Marginea. se văd şi astă-zi 

silişti de sate vechi şi urme de 

biserici. ” 
Graţie legei pentru vinzarea 

în loturi a moșiilor statului la 

săteni, -Teleormanul se popu- 

lează pe zi ce merge şi sate 

noi, ca Traianul, Vodă- Carol, 

Cuza-Vodă şi altele măresc nu- 

mărul centrurilor locuite pe în- 

tinsele lui cimpii.: 
In secolul în care ne găsim, 

ca şi în cele precedente, Tele- 

ormanul a fost judeţul unde s'aii 

desfăşurat însemnate fapte de 

arme în războaele cu Turcii. 

La 1812, la 1828 şi la 1877, 
prin Teleorman a fost locul 

de trecere al armatelor peste 

“Dunăre. 
In rezbelul pentru indepen- 

dență mai ales, în Teleorman, 

spre Dunăre sa grămădit tot 
grosul armatelor. Spre Turnul- 

Măgurele şi Zimnicea se con- 
centraii toate aprovizionările pen- 

tru armate; p'aci s'a întors, în- 

cărcat de glorie, ilustrul nostru 

căpitan, Domnitorul Carol I și 

viteaza lui armată, după luarea 

Plevaci. ” 

Teleormanul, Zlasă, în partea 

de N. a jud. Telcorman. Şi-a 

luat numele de la riul Teleor- 
manul, care curge în partea des- 

pre V. Este așezată între două 

văi, Valea-Cotmenei şi a Tele- 

ormanului, care o desparte de
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jud. Vlașca şi Olt.. Terenul ci 

este puţin accidentat, străbătut 
de văi și vălcele, piraie şi gir- 
lie. Mai toată partea despre 

N.-E., N.-V. şi de mijloc, for- 

mează un. şes întins, prea pu- 

ţin variat, numit cimpia Burdea. 
„La. N. se mărginește cu pl. 

Cotmeana-Gălășeşti din jud. Ar- 

geş, începind 'de la com. Ur- 

„lueni și până la Tătărăști-d.-s.. 
La V., cu pl. Şerbăneşti din! 
jud. Olt, începind de la com. 
Urlueni și pănă la com. Ghim- 

peţeni. La E., cu pl. Neajlovul- 
Glavaciocul din jud. Ylaşca, în- 

cepind de .la com. Slobozia: 

“Trăsnitul, pănă la com. Depa- 

rați- Hirleşti şi la S., cu pl. 
Tirgului din jud. Teleorman. 

Este formată din 33 comune 

și 59 cătune, avind o suprafaţă 
de 85580 hect. | 

Cele 33 com. sunt: 

1. Urlueni, cu căt. Tomești 

şi Lezeni; Malul, cu căt. Afri- 
mești, Brabeţi şi Zuvelcaţi ; Cio- 

ceşti-Mindra; Mozăceni, cu căt. 

Băzești şi Tufeni; Stoborăști, 
cu căt. Barza şi Ghimpeţeni cu 
căt, Atirnaţi, la extremitatea 

de N.-V. şi V. a plășei, pe Va- 

lea-Vedei.. 
2. Slobozia-Trăsnitul, cu căt. 

Dobreni şi Purcăreni; Tătărăşti- 

d.-5.; Udupul; Tătărăşti-d.-j., cu 
căt. Ocheşti; Zlotești, Lada și 

Deparaţi:Hirleşti pe Valea-Te- 

leormanului, în partea de E. a 
p.ăşei. 

3. Strimbeni, cu căt. Căldă- 

rarul şi Rica; Gumești-Siliştea, 

cu căt. Rica-Nouă, Ciolăneşti- 

din-Deal și Ciolăneşti-din-Vale; 
“Grădeşti, cu căt. Belciugul și 
Căzăneasca şi com. Necşești, pe 

Valea-Ciinelui, prin mijlocul pl., 
_de la N. spre S-E. 

4. Miroşi, Surduleşti și Bala-, 
ciul, cu cât. Pădureţi; căt. Căţe- 

leşti, de la com. 'Tecuciii, com, 

Zimbreasca şi Beuca: pe valea   
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şi cîmpia Burdea, situate tot de 
la N. spre S$. 

5. Com. Tecuciii, Dobrotești 
şi Merișani, pe Valea-Tecuciului. 

6. Com. Bucovul-Adunaţi, la 
N.-V. plăşei, pe Valea-Buco- 

_vului, 

" Reşedinţa acestei plăşi este în 
com, Balaci. (V. şi Teleorma- 
nul, județ). . 

Teleormanul, 7îă. Izvoreşte în 
jud. Argeş, la locul numit Po- 
iana-Lacului, lingă Piteşti ; după 

ce udă în acest județ .plăşile 
Cotmeana şi Gălăseşti, trece în 

jud. Teleorman, pe care îl stră- 
bate spre a se vărsa în riul 

Vedea, fără să facă limită spre 

jud. Vlaşca, după cum se repre- 
zintă pe charte și ma! în toate 
manualele de geografie. 

Limita jud. Teleorman spre 

jud. Vlașca e mult mai departe 
„de acest riii; ea urmează o li- 

nie convenţională, după întin: 

derea teritoriului comunelor 
dincolo de apa Teleorman şi 

care toate fac parte din jud, 
Teleorman. | 

In parcursul lui primește, pe 

partea dreaptă, începînd de la 

intrarea sa, următoarele pirae, 

ca afluenți: Bucovul, care se 

varsă pe teritoriul com. Tătă- 

„__reşti-d.-s.; Cerboaica ce se varsă 

în dreptul com. Șlăvești; Teleor- 
mănelul, la limita com. Depă- 

raţi-Hirlești-Netoţi, şi Răcica în 

apropiere de com. Olteni; iar 

-pe stinga, primește apele Clăni- 

ței, care curge prin jud. Vlașca 

şi se varsă în Teleorman, pe 

teritoriul com. Lăceni. 

După ce trece, udind în cur- 
su-i toate com. de la limita jud., 

din plăşile Teleorman, Tirgul și 

_ Margineni, se varsă în riul Ve- 

dea între comunele Beiul și Cer- 

venia. Albia acestui riii este ni- 

sipoasă şi curată; apa curge 

„limpede și lin;. numai la. con.   
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fluenţa Clăniţei formează o mlaş- 
„tină întinsă, 

Afară. de afluenții sus arătați, 
Teleormanul primeşte și apele 
mai multor piriiaşe, atit pe 
dreapta, cît şi pe stînga. Comu- 
nele pe care le'udă sunt: Po- 
pești-Palanga, Tătăreşti, Udu. 
pui, Zloteşti, Slăveşti, Lada, De. 

paraţi-Hirlești, Netoţii, Orbeasca- 

d.-s. şi Orbeasca d.-j., Lăceni, 
Pielea, Atirnaţii, Storobăneasca 
şi Beiul. 

Teleormanului (Valea-), vale, 

jud. Teleorman, străbătută de 

riul Teleorman, de la intrarea 

„în judeţ şi pănă la gura lui. 

Mulţi “din locuitori daii această 
„numire şi părţii care continuă 
spre Dunăre, de la punctul unde 

acest rii se varsă în Vedea. 

Pe valea Teleormanului 'sunt 
cele mai plăcute poziţiuni din 

tot judeţul. Inspirat de frumu- 

„sețea lor, poetul Depărăţeanu 
a scris gingaşele lui «Doruri şi 
amoruri>, în partea mai despre 

N., la satul Deparaţi, unde se 

născuse și locuia. | 
Aproape întreagă această vale 

este de o fertilitate excepţio- 

_ nală, 

Teleormănelul, ziriă, jud. Te- 
leorman, mal adese-ori sec. Cur- 

sul săii începe de la izvoarele 
ce curg din dealurile de prin 
prejurul com. Popeşti-Palanca. 

Se varsă în riul Teleormanul, 

între comunele Deparaţi - Hir- 

leşti și Netoţi. Serveşte ca ho- 

tar natural al mai multor moșii, 

El desparte moşia statului Cio. 

lănești- Baldovinești de moșia Gu- 

mești-Siliştea, moşiile şi pădurile 

statului Udupul şi Zloteşti-Slă- 
vești de Tătărești, precum și 

mai multe moșii ale proprieta- 

rilor din partea locului și ale 

moşnenilor din. com.  Tătărești. 
d.-j., Slăveşti, Zloteşti și altele
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Teleşmani, sat, făcînd parte din 
com, rur, Chilia, pl. Vedea-d..s,, 

jud. Olt. Are o populaţiune de 

158 locuitori și o biserică, zi- 

dită la 1872. 

Teleşti, com. rur., pe apa Telcor- 

manului, jud. Argeş, pl.'Cot:- 

meana, la 10 kil. de com. rur. 

Costești, reşedinţa subprefectu- 

rei, şi la 55 kil. de Piteşti. Se 
compune din satele Dactul, Tir- 

leşti și Teleşti. 
Are o populaţie de 607 lo: 

" cuitori; 2 biserici, cu 2 preoţi 

şi 1. cîntăreţ; o şcoală. 
Budgetul com. e de 1469 lei la 

venituri, şi de 1534 lei la cheltueli, 
Vite: 505 boi și vaci, 53 cai, 

083 oi, 20 capre şi 221 porci. 

Teleşti, com. rur., în jud. Gorj, 
pl. Ocolul, la N. comunei Şo- 
mănești, situată pe şes și pe 
deal, pe partea dreaptă a riului 

"Bistriţa şi pe Dealul-cu-Viile. | 

E formată din satul cu același 

nume. 
Are o suprafaţă de 620 hect., 

cu o populație de 242 familii, 
-saii 1051 suflete; o şcoală, fon- 

" dată la 1860; 2 biserici de lemn, 

deservite de 2 preoți și 4 cin- 

tăreți; 2 mori pe apa Bistriţa, 

19 puțuri şi 7 fintini. 
Locuitorii posedă: 40 pluguri, 

5o- care cu boi și vaci, 4 căruţe 

cu cai; 20 stupi; 420 vite mari 

cornute, 25 cai, 150 oi, 5ocapre 

şi 00 rimători. 
Venitul comunei este de 669 

lei, 19 bani, iar cheltuelile, de 
653 lei, 89 bani. 

Comunicaţia în com. se. face 

prin şoseaua comunală ce vine 

din comuna Brădiceni, trece riul 

Bistriţa şi se leagă cu şoseaua 

comunală de la Şomănești. 

Teleşti, sat, cu 307 locuitori, jud, 

Argeș, plasa Cotmeana, lăcînd 

-parțe din com. rur. Teleşti.   
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Are două biserici, una cu hra- 

mul Sf. Voevozi şi cea-l'altă cu 

hramul Adormirea, deservite de 

2 preoți, 2 cintăreţi și 2 para- 

cliseri, 

Teleşti-Birnici, căzun al com, 
Șomăneşti, pl. Ocolul, jud. Gorj, 

situat pe malul drept al riului 

Bistriţa şi aproape de şoseaua 

judeţeană T.-Jiii-Severin. 
Are o suprafață de 379 hect., 

cu o populaţie de 110 familii, 

saii 340 suflete; o biscrică de 

zid, fondată la 1727, de Egu- 

menul Dionisie Bălăcescu. 
Locuitorii posedă: 20 pluguri, 

30 care cu bol și vaci, 2 că- 

ruţe cu cai, 230 vite mari cor- 

nute, 20 cai, 110 porci, 100 oi 

şi: capre. 
Este udat de apa Bistriţa. 
Comunicaţia în cătun se face 

“prin şoseaua comunală, care il 

pune în legătură la N. cu com. 

Teieşti, iar la S$. cu Șomănești, 

dînd în şoseaua judeţeană. 

Teleţul, zirîă, jud. Iaşi, pl. Stav- 

nicul, com. Miroslava. Izvorește 

“de sub poalele podișului Foc- 
şoaia ; curge: prin valea Proscl- 

nici, apoi trece în valea Cor- 

neşti, primind în dreapta piriul 

Țigănimea. Formează două îia- 

zuri în vatră satului Cornești, 

pe care se află cite o moară. 

Mai la vale primește piriul Bo- 

ghea şi, în stinga, piriul Surda, 

după care formează iazul de 

lingă Colonia-ltaliană. leșind din 

satul Corneşti, primeşte piriul 

Dancașul; trece în valea Ieze- 

reni şi, formind iazul cu acest 

nume, se varsă în piriul Nico- 

lina. “ 

Teliţa, com. rur., jud. “Tulcea, 

“ situată în partea de N. a-jude- 

ţului şi cea de E. a plășei Isac- 

cea, pe piriul' cu aceluşi nume. 

Se mărginește la N. cu com. 

S-E, 

de Ruși.   
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Parcheşul ; la E., cu Trestenicul; 

la S., cu Frecăţei și Nalbantul; 

la V., cu Meidan-Chioi şi Ni- 

colițelui. 

Dealurile care brăzdează teri- 

toriul comunei sunt: dealul Dră- 

gaica la E., dealul Tocila la S., 

Sarica la V.; apoi dealul Ar- 

mutlu-Conac, la S.-E. (152 m.), 

dealul Cilicului (342 m.), 

virful Selda- Copac (315 m.), 

dealul Fundul-Burţii (263 m.), 

toate la S. şi acoperite cu pă- 

dură; dealul Sarica, acoperit cu 

vii. 
- Piraiele, care udă comuna sunt: 

Valea-Teliţa, de la N.-V. spre 

trece prin mijloc şi pe 

lingă satul Teliţa, cu afluenții 

săi: Valea-Plopilor, pe stinga, și 

Piriul -Cilicului, care trece pe 

lingă mănăstirea Cilicului, pe 

dreapta; apoi Valea-Amzii, pe 

stinga. 

E formată din cătunele: Te- 

lița, reşedinţa, pe ' malul sting 

al piriului Teliţa; Mănăstirea 

Cilicul, pe teritoriul săi; Poşta, 

“la E, tot pe pirîul Teliţa. 

Întinderea comunei este de 

4500 hect., cu '0 populaţie de 

"186 familii, saii 874 suflete. 

Budgetul com. e: la venituri 

de 4057 Ieă, şi la cheltueli, de 

"4053 lei. 

Are o biserică, fondată ia 

1803 de locuitori, cu hramul 

Naşterea Maicii Domnului, de- 

servită de 1 preot şi 2 cîntă- 

reţi; o şcoală, fondată în 1579, 

Drumuri sunt: la N,, șoseaua 

naţională Tulcea.Isaccea ; apoi 

“ drumuri comunale la comunele 

Parcheşul, Somova, Nicoliţeiul 

şi Frecăţei. 

Teliţa, sat, în jud. Tulcea, pl. 

Isaccea, căt. de reședință al com. 

Teliţa, așezat în partea centrală 

a pl. şi cea de V. a com, pe 

malul stîng al piriului Teliţa. Are
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O întindere de 480 hect., din 

care 78 hect. ocupate de vatra 

satului, cu o populaţie de 110 
familii, sai 523 suflete, compusă 

„din Romini, Bulgari şi Ruși. 

Pe aci trece drumul comunal 

Frecăţei.Nicoliţelul. | 

Teliţa, rîz, în jud. Tulcea, pl. 

Tulcea, Isaccea şi Babadag. Ia 

naștere din dealul Nicoliţelului; 

„se îndreaptă mai întiiă spre N.- 

E.:E., pănă în dreptul com. Te- 
_liţa, sub numele de Valea-Mo. 

„rilor; de aci o ia spre S.-E.E., 

cu numele de Teliţa şi arare-ori 

-Cilicul, pentru că trece pe lingă 

mănăstirea Cilicul; curge -prin 
satele Poşta, Frecăţei, Cataloi, 

„de unde o ia spre S., trecînd prin 
Eni-Chioi, Congaz, şi se varsă, 

după un curs de 60 kil., în 

lacul Babadag, în partea numită 
Coada-Bălţii. Malurile sale sunt 

joase şi acoperite cu verdeață. 

„Udă partea de E. a pl. Isaccea, 
pe cea de V. a pl. . Tulcea şi 
pe cea de N.a pl. Babadag. 
Primeşte ca. afluenţi: Valea Ni- 
coliţelului, Valea - Mare, Valea. 

Stupinei, valea Cataloi şi Valea. 

Izvorului, unită cu valea. Hagi- 

lar,. Are tot-de-a-una apă. 

Teliţa, piriă, în jud. Tulcea, pl. 
Babadag, pe teritoriul comunei 

„_ Nalbant.' Izvoreşte. din  Dealul- 

Cilicului (400 m.), se îndreaptă 
spre S..E., sub numele de Valea- 

Cărbunarilor, trece prin satele 

; Trestenicul și Nalbant, de unde 

ia numele de Valea.Izvorului- 

- Teliţa şi, după ce trece pe la 

poalele dealurilor Ghel-'Tepe, 

Esil-Tepe, Sari-Tepe şi Cata. 

“ loi-Bair, se varsă în rîul Taiţa, 

pe stinga, ceva mai sus de satul 

Satul-Noii. Pe valea sa merge 
„ drumul comunal Babadag-Nal-" 
bant-Teliţa. 

Temişani, Com. Tur. jud.. Gorj, 

66546. Blarele Dicţionar Geografie, Vol. V, 
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pl. Jiului, pe partea dreaptă a 

riului Jiul, situată pe o vale și 
la poalele dealului Roşia, la 

V. comunei Roșia. 

„Are o suprafață de 422 hect., 
cu o populaţie de 709 locuitori, 

I şcoală, 1 biserică de lemn, fon- 

dată de locuitori la anul 1740, 
deservită de 1 preot şi 1 cîa- 
tăreţ. 

Locuitorii sunt moșneni. ri 

posedă: 32 pluguri, 40 care cu 

boi şi vaci,.4 căruțe. cu cai; 

534 vite mari cornute, 33 cai, 

364. oi și capre şi 331 porci, 
Venitul comunei este de lei 

556, bani 27, iar cheltuelile, de 

lei 553, bani zi, 

Comunicaţia în această co- 

mună şe face prin şoseaua co: 

munală, care la comuna Roșia 

dă în şoseaua vecinală. 

Dintre dealuri, cele mai în- 

semnate sunt: al-Roșiei și al- 

Șchiopului, cu mai multe rami- 

ficaţii ; printre aceste dealuri se 
formează vălcelele: a-Brazilor, 

a-Stînei, a-Roșiei, a-Scoarţei, etc. 

Tenghea - Orman, zădure, în 

jud. Constanţa, pl. Silistra-Nouă, 

pe teritoriul comunei rurale Do- 

bromir,. şi anume pe acela al 

cătunului săi. Calaigi. Are o 

întindere de peste 120 hect,, 

intinzindu-se la Vestul dealului 

Uzun-Mese-Sirti. Pe la Sudul săii 

trece drumul comunal Calaigi- 

Dobromirul-din-Vale, 

Teodora, cișlă, (tirlă de oi), în 

jud. Tuicea, pl. Măcin, pe te- 

ritoriul comunei rurale : Satul- 

Noii, în partea E. a plăşei şi 

cea de V.a comunei, lingă girla 

" Valea-Ulmului, pe drumul co- 

munal “Turcoaia-Picineaga.. 

Teodoreni, 7pănăstire, în jud. 

Botoşani, com. Burdujeni-Tirg, 

fundată la 1587 de Simion Movilă 

Vodă, La partea de E. a mănăs-   

TERESCONDU-CEALR 

tirei, pe zid, se află o inscripţie 
cu literile C. W. 1587 şi marca 
Țărei, cu capul de zimbru săpat 
în piatră, 

Tepe-Bair, dea/, jud. Constanţa, 
pl. Constanţa, pe teritoriul com. 
rur. Cicracci şi anume pe acela 
al cătunului Cogea-Ali. Are o 
direcţiune generală de la N. la 
S., cu o înălțime maximă de 83 

m. în virful săi Movila-Imbi- 
nată. Este tăiat. pe la S. de şo.- 

seaua județeană Canara- Cara- 
murat, 

Tepe-Caramurat, vîrf de deal, 
în jud. şi pl. Constanţa, com. 
Caramurat. Are 103 m. şi este 

- virful cel mai înalt al dealului 

Amut-Bair. 

Tepşinari, saz, cu. 45 familii, jud. 
Argeș, pl. Topologul, făcînd parte 

din com. rur. Milcoiii-Isbășeşti. 

Are o biserică, cu hramul Ador- 
mirea, deservită de un preot și 
un paracliser, 

Terca, căfuu, al com. Lopătari, 

jud. Buzăii, cu 5o locuitori și 14 
case. 

Tercheşti, sat, în jud. R.-Sărat, 
pl. Marginea-d.-s,, cătunul com. 

„..Dragosloveni. Este așezat. pe riul 
Rimna, în partea de V.a co. 

munci, la 3 kil. spre V. de 

cătunul de reședință, Dragoslo- 
veni. Are o. întindere de 20 

hect., cu o populaţiune de 107 

familii, saii 516 suflete; o. bise- 

„rică, cu 1 preot și .1 dascăl; o 
şcoală. 

Terescondu-Ceair, za/e, jud. 

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

Cuiusu, şi anume pe acela al că- 
„tunului. săă Techi-Deresi; are o 

direcție de la V. către E.; vine 

din Bulgaria, merge drept „pe 
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hotarul Dobrogei și, la 1 kil. 

„spre S. de satul Techi-Deresi, 

“ se “deschide în valea - Techi-De. 

resi-Ceair; merge printre pădu- 

rile Caralmus-Orman şi Sarpali- 

Orman, la N., şi Checi-Orman, 

la $. . 

Este situată în partea de S. a 

plăşei şi S. E. a comunei. 

Tereuja, com. ur. jud. Vilcea, 

pl. Olteţul-d.-s., formată din 7 

mahalale:  Dobricea,: Zgubea, 

- Urzica, Valea-Stejarului, Dealul- 

Bisericei, Mijlocul şi Budoiul. E 
situată pe riul Olteţul, la 9 kil. 

„de reşedinţa subprefecturei. 

Are o suprafaţă de 1158 hect., 

cu o populaţie de 518 locuitori; 

3 biserici de lemn. - 
Locuitorii posedă: 10 cai, 50 

bol, 40 vaci, 100 capre. 

"19 locuitori s'aii împroprietărit 

la 1864, pe 16 hect ; restul sunt 

- moşneni, 

Veniturile comunei se urcă 

" la 1103 lei anual. 

'Tereujani, căzuz, făcînd parte 

din com. Logreşti-Moșneni, pl. 

„Gilortul, jud. . Gorj, situat pe 

şesul și coasta cu același nume, 

spre S.-E. de cătunul Logreşti- 

Moşneni. | 
Are o suprafaţă de 200 hect,, 

cu o populaţie de 69 familii, 

saii 280 suflete; o biserică de 

lemn, refăcută de locuitori la 

1834. 

Locuitorii posedă: 23 pluguri, 

„32 care cu bot, 2 căruţe cu 

cal, 100 vite mari cornute, 10 

cai, 145:0i, 13 capre şi 86 ri- 

mători, 

Comunicaţia în cătun se face 

-printrun drum ordinar, care dă 

în şoseaua vecinală Tindăleşti- 

Logrești. 

'Teriul-Mare, ostrov, în Dunăre, 

jud. Constanţa, pl. Silistra-Nouă, 

pe teritoriul com. rur. - Mirlea-   

DS4 

nul, situat în partea de N. a 

pl. şi cea de V. a com. Areo 

lungime de 1 kil., o lărgime 

de 300 m. şi o întindere de 

77 hect. E despărţit de ostro- 

vul 'Leriul-Mic prin o limbă de 

pămînt, care adesea e acope- 

rită cu apă; iar de ostrovul 

Puiul-Strimbului, deun braţ puţin 

adinc, nenavigabil. E acoperit 

cu sălcii și richite. 

Teriul-Mic, osfrov, jud. Con- 

stanţa, pl. Silistra-Nouă, pe te- 

ritoriul com. rur. Mirleanul, si- 

tuat spre E. Are o suprafață 

de 42 hect. și comunică cu Te: 

riul-Mare printrun mic îstmu, 

acoperit mai tot-d'auna cu apă. 

” 

'Terjoasei (Burcutul-), aze pi- 

nerale, jud. Neamţu, pl. Piatra- 

Muntele, com. Hangul. 

Izvoresc din malul drept al 

dealului Terjoasa, in Poiana- 

Șarului. Apa este limpede şi 

sărată la gust. A fost analizată 

de dr. Th. Steiner, la 1856, 

şi s'a constatat că 7680 grame 

de apă conţin : sulf. de potasă, 

0,1958; clorur de potasă, 0,0699; 

clorur de sodiii, 4,6104; carbo- 

nat de sodă, 10,2444; carbonat 

de calce, 3,0763; carbonat de 

magneziii, 0,9055 ; carb. de pro- 

tox. de fer, 0,9601; aluminiii, 

urme ; acid silicic, 0,0256; (suma 

subst. compacte: 17,1970; acid 

carb. liber, socotit în grame, 

15,3600). 

Acest izvor face parte din 

grupa izvoarelor minerale ce 

la Hangul, și este clasat între 

apele clorurate sodice. 

Terpeziţa, com. rur., jud. Dolj, 

pl. Dumbrava-d.-s., la 27 Kil. 

de Craiova şi la 16 il. de Vir- 

topui, reşedinţa plăşei. 

ste aşezată. pe dealul Troian 

şi valea “Terpeziţa. 

Se mărginește la N. cu com.   
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Pleşoiul; la S$., cu com. Tincă- 

năul; la V., cu com. Căciulata 

şi la E., cu com. Virvorul. 

“Terenul com. este accidentat 

de dealul Troian, Piscul-lui-Cin- 

ghir şi ripa numită Puica. 

Este udată la S$.- de piriul 

Purceaua, care are un vad şi 

un pod pe dinsul, în cuprinsul 

acestei com. 

Se compune din 3 sate: Ga- 

brul, Lazul și Terpeziţa, sat de 

reşedinţă. 

Are o suprafaţă de 4450 pog., 

cu o populaţie de 1457 locui- 

tori; 2 biserici, fondate de lo- 

cuitoră, una în “Terpeziţa, înce- 

pută la 1848 şi terminată la 

1852, şi cea-l'altă în Gabrul, în- 

cepută la 1889 şi terminată la 

1891, deservite de 1 preot şi 

3 'cîntăreţi; o şcoală mixtă în 

satul Terpeziţa, care funcţionează 

din 1856; 8 circiumi. 

Com. e străbătută de șoseaua 

„judeţeană Craiova-Cetatea și de 

poteca Puica, care duce spre 

Pleşoiul. 

Prin centrul comunei trece dru- 

mul numit Brazda.lui-Traian. 

Budgetul com. e la venituri 

de 4371 lei, 71 bani, şi la chel- 

tueli, de 3098 lei, 5o bani. 

Vite cornute 318, cai 49, 

oi 70. : - 

'Terpeziţa, sat, în jud. Dolj, pl. 

Dumbrava-d.-s., com. Terpeziţa; 

reședința primăriei. Are o po- 

pulaţie de 592 suflete; o şcoală 

mixtă, ce funcţionează din 1856; 

o biserică, fondată de locuitori 

la 1848 şi terminată la 1852; 

5 circiumi, 

Terzi-Chioi, sa4, în jud. Con: 

stanța, pl. Hirşova, căt. com. 

Siriul, situat în partea de E. a 

pl. şi a com,, la Gkil. spre NE. 

de căt. de reşedinţă, pe valea 

cu acelaşi nume. Are o întin- 

_dere de 3228 hect,, din care 188
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ihect. ocupate de vatra satului, 

cu o populaţie, în maioritate tur. 

cească, de 202 familii, sai 930! 
suflete. 

Terzi-Veli, sat, în jud. Constanţa, 

pl. Mangalia, cătunul com. Ca- 

"zil-Murad, situat: în partea oc- 

cidentală a pi. şi cea de N.-V. 
a com., la 4 kil. spre N.-V. de 
căt. de reşedinţă, Cazil-Murad; 

aşezat pe valea Cazil- Murad. 

Ceair. şi inchis la S.-E. de dealul 

„Bairam-Dede-Bair. 

- Are o suprafață de 1515 hect., 
din care numai 5 hect. sunt 

ocupate de vatra satului şi de 

grădini, cu. o populaţie, compusă 

numai din Turci şi Bulgari, de 

48 suflete. 

'Tescureni, saţ, pe moşia cu a- 

celași nume, jud. Dorohoi, pl. 

Başeul, com. Manoleasa. E si- 

tuat pe malul -piriului Volovăţul 

şi format din două căt.: Tescu- 

reni - Bagiurea şi "Tescureni-Ti- 

muşul, cu o- populaţie de 163 
„locuitori. 

Piriul Volovăţul trece peste 

moșie. | 

Hotarele moşiei sunt: Mitocul, 
Avrămeni şi Hătcăuţi. 

Tesluiul, Com. 7ur. jud, Olt, pl. 

Oltul-de-jos, compusă din 4 
căt.: Tesluiul, Cherlești-din-Deal, 

Cherleşti-din-Vale și Curtişoara, 

_cuo populaţiune de 1434 locui- 

tori. 

" Este situată pe valea Oltului 

şi pe valea 'Tesluiului, la 8 kil. 

„de capitala jud. şi la 2 kil. de 

reşedinţa plăşei.: 

Parte din locuitori sunt veniți 

- din Transilvania, și parte de 
- peste Olt. . 

Are 2 biserici: una în căt. 

Cherleşti-din-Deal şi cea-l'altă în 

Curtişoara, deservite de 3 pre- 

_oți; o şcoală; o moară cu aburi. 

„„„220 locuitori s'aii împroprie- 

„lei, şi cheltuelile, 

  

tărit după legea rur. din 1864, 

cînd li s'aii dat 718 hect. pă- 
mînt din moşiele Curtişoara, Tes- 
luiul, Cherleşti-din-Vale, Cher- 
Jeşti-din-Deal. Ei. posedă : 65 cat 
şi fepe, 346 boi, 186 vaci, 18 ca- 
pre, 1256.01 şi 522 porci,. 

In căt. Curtişoara se “găsesc 

sub pămînt ziduri în formă de 
curte, cu 'mai multe despărţiri 

şi cotituri. : 

Se întinde pe o suprafață de 

2459 hect,, pe care sunt şi cite- 

va carieri de piatră pentru dru- 

muri. 

Comerciul se exercită de ş 

cîrciumari,. 
Veniturile com. sunt de 3225 

de 2869 lei, 

Şoseaua judeţeană cetrece prin 

partea de V. a com.  înlesnește 

comunicația com. Tesluiul spre 
N. cu com. Deleni şi Comăniţa,. 

şi spre 'S. cu com. Dobrotinetul 
şi Slatina. O altă şosea comunală 

pleacă din cea judeţeană, trece 

“ prin satul Tesluiul, merge spre 

E. şi N. la com. Oporelul, Ră- 

deşti, etc. 

In partea de E. a com. se 

află Drumul-Oei, 'care'i serveşte 

de limită, 
Dealurile de pe lingă Olt, cu 

direcţia N.-E., se întind spre E. 

de com., pănă in girla Plapcea: 
Mare. Pe ele se cultivă tot felul. 

de cereale şi vie. 
E udată de văile Oltului, Rai- 

ţului, 'Tesluiul și Cherleasca, Riul. | 

Oltul în dreptul com. formează 

o mare insulă, despărțită în două; 

braţul Oltului despre com. se 

numeşte Oltişorul, 

Tesluiul, saz, făcînd parte din 

„com. tur, Tesluiul, pl. Oltul. 

dj, jud Olt. 

'Tesluiul, zîi, afluent pe dreapta 

Oltului, jud. Dolj .şi Romanați. 
Izvoreşte din dealul Crucile, jud. . 

Ocolul, din. Dolj, trece în pl.   

care udă com. Motoci, Mişchii, 

"Gherceşti-Izvorul și Pieleşti; apoi 

pătrunde în jud. Romanați, udă 
com. Viişoara, lasă Caracalul în 

dreapta şi rîul Olteţul în stînga 

“şi se varsă în Olt, la com. Stoe- 

neşti, spre.. E. de Caracal.: A- 

„cest rîă seacă -în timpul 'verei, 

Valea 'Tesluiului -este populată 
'şi productivă, Albia. sa e stră- 
bătută de 2 şosele naţionale: 
Slatina - Craiova și Drăgăşani- 

Caracal, şi- de 2 căi ferate: Sla- 

tina Craiova şi Drăgășani - Co- 

_rabia, peste care sunt poduri 
de fier. 

Testemelul, sa/, în jud.. Tulcea, 

pl. Istrului, căt. com. Ciamurli- 

" d.s,, situat în partea. nordică a 
plășei şi în cea vestică a co- 

munci, la 7 kil. spre N.-V. de 

reședință, de ambele maluri ale 

„ pîriului Beidaut. Are o întindere 

de 65 hect.,:cuo populaţie: de 

42 familii, sai 178 suflete, Pă- 

mintul e acoperit cu păduri şi 

păşiuni. Printr'însul trece. dru- 
mul comunal Beidaut- Baş-Pu- 

nar. 

Teşila, com. 'rur,, jud. Prahova, 
plaiul Peleşul, situată pe albia riu- 

lui Doftana şi la poalele mun- 
ţilor: Fundurile, Negrașul, Cio- 

pirceni, Carabanul, Prislopul, Ru- 

sul, Lacurile şi Gilma-Secăriet, 
la 79 kil. de Ploeşti şi la: 20 

kil; de reședința plaiului. 
Se compune din 3 cătune: 

Prislopul,: Negraşul şi Trestieni, 

cu o populaţie de 2816 locuitori. 

Are două biserici: una în 

căt: Trestieni, fondată la 1724 

de Constantin Cuculeată, azi a- 

proape în ruină din. cauza ve- 

chimei, şi a doua în căt, Teșila, 
zidită la 1878 de locuitori şi 

de decedatul Bucur Săvulescu, 

ambele deservite de 2 preoți; o 

“şcoală. | 
Locuitorii, în număr de 229,
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S'aii împroprietărit la 1864, pe 

moșia statului și a Eforiei, din. 

duli-se oo hect. 

Vite: 196 cai, 149 tepe, 480 
vaci, 360 viței, 500 boi, 12 

tauri, 396 capre, 4298 oi, 604 

“miei şi 243 porci. 

In raionul comunei, pe apa 

Doftana,.sunt 4 pive, 7 mori 

(din care două făcăuri), 11 he- 

răstrae, din care 3 circulare, şi 

o dirstă. 

La poalele muntelui Negrașul 

sunt mulţime de izvoare minerale. 
In partea de S. a comunei, 

la punctul numit Cheia-Teșşilei, 

se află o carieră de piatră, ce 

aparţine statului și comunei, din 

care se scoate anual în termen 

mediii pănă la 12000 m. c. de 

piatră. 

Comerciul se execută în. co- 
-mună de 7 circiumari, 

Veniturile şi cheltuelile comu- 

nei se urcă la 7308 lei. 

De .la S. la N., pănă în Tran- 

silvania, este străbătută de o şo- 

sea care o pune în legătură cu 

Brebul și Telega. Din această 

șosea pleacă o alta spre comuna 

Comarnicul. 
De la N. la S$., dela cătunul 

Trestieni, şi pănă la locul nu- 

mit Cheia-Teşilei, unde .se _ter- 

mină comuna, este brăzdată de 

- munții: Fundurile saii Siliştea, 

Negraşul-Mic, Ciopirceni și Ca: 

rabanul, toți pe partea stingă a 

riului “Doftana; iar pe partea 

dreaptă, de munţii Prislopul, Ru- 
ul, Lacurile şi Gilma-Secăriel. 

Toţi aceşti munţi servesc pentru 

păşunarea vitelor. 

De la N. la S. e udată de 

riul Doftana, de piraele Negra: 

şul, Hermeneasa, Florel şi Pris- 

- lopul, şi de văile: Mogoşoaia, 

Ciopărceni, Gilmeia, Cărăbanul, 

Ghimpoasa, Petrişorul, Brăde- 

"tul, etc. ” 

Se mărginește cu 'Transilva- 

nia, Sinaia şi Comarnicul. 

Tetila, com.   
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Teşila, saz, facind parte din com. 

rur. cu acelaşi nume, pl. Peleşul, 

jud. Prahova. 

Teşila, zădure a statului, în în-: 
tindere de şcoo hect., pendinte 

de com. Teşila, pl: Peleşul, jud. 

Prahova, formată din trupurile: 

Gilma, Carabanul-cu-Boia, Lacu- 

rile-cu-Rusul, Rusul-d.-j., Prislo- 

pul, Podurile și Virful - Negra-. Ă 

şului, 

Teşila-cu-Munţii, moșie a sta- 
tului, pendinte de mănăstirea 

Mărgineni, jud. Prahova. ' 

Tetcoiul, saf, jud. Dimboviţa, pl. 
Cobia, căt. com. Mogoșani. 

Tetera-Bair, deal, în jud. Con- 

stanţa, -pl. Medgidia, pe terito 
riul com. urb. Cernavoda, situat 

în partea de V. a plăşei și cea 

de S..V. a com., întinzindu-se 

între Dunăre .şi balta Carasu, 

într'o  direcţiune generală. de 

la S. spre:N. Se desface din 
virful Cernavoda şi se sfirşește 

în valea Carasu, în dreptul dea- 
„ului Sari-Burun. Partea sa mer- 

dională este tăiată de Valul-lui- 

Traian, partea septentrională este 

" tăiată de calea ferată Cernavoda. 

Constanţa şi şoscauu judeţeană 
Cernavoda - Medgidia; iar de-a 

lungul lui merge drumul comu: 

nal Chochirleni-Cernavoda. 

ru. în partea de 

V. a plaiului Novaci, jud. Gorj, 

şi la S. comunei Bumbeşti-de.]ii. 
E formată din 3 cătune: Te- 

tila, unde e și reședința, Gămani: 
"şi Lăzăreşti. 

Are o întindere de 719 hect, 

cu o populaţie de 499 locuitori;: 

2 biserici, deservite de 1 preot: 

"şi 1 cintăreţ, ună în căt. Tetila, 

fondată de un locuitor Tetileanu, 

pe la 1783, şi cea-laltă în căt, 

“Lăzăreşti, fondată la 1702 de un'l: 

- V, comunei, 

* munală şi prin şoseaua vecinală; 

- Omoricea;   
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locuitor Lăzărescu, și reparate: 

cea d'intiiii la 1826, iar cea de 

a doua, la: 1812. 

Locuitorii sunt parte moșneni, 

parte împroprietăriți. Er posedă: 

30 pluguri, 60 care cu boi; 539 

vite mari cornute, 585 oi, 370 

rimători, 56 cai şi 97 capre. 
Veniturile comunei sunt de lei 

568, bani 40, iar cheltuelile, de 

lei şoo, bani 12. 

Comunicaţia în comună se 

face prin şoseaua naţională Fi- 

liaşi-Pietroşani, care trece pe la 

prin şoseaua co- 

din căt. Tetila mai pleacă un 
drum ordinar, care dă în şoseaua 

naţională. 

'Tetila, cătun de reşedinţă al co- 
munei Tetila, jud. Gorj, situat 
pe șes şi în stinga Jiului. 

Are o întindere de 450 hect., 

cu o populaţie de 58 familii, saii 

283: suflete. 

Locuitorii posedă: 10 pluguri, 

13 care cu boi; 200 vite mari 

cornute, 150 oi, 120 rimători, 30 

cal şi 40 capre. 

Tetoiul, com. rur., jud. Vilcea, 

pl. Mijlocul, formată din 4 că- 

tune: Mandocești, Ruginosul, Vi- 

joeşti şi Băroiul. 
E situată pe valea riului Ol- 

teţul, la confluenţa acestuia cu 

"gîrla Şasa. Hotarul comunei e pe 

- lingă Dealul-cu-Vii, avind direcţia 

spre S.-E. Se află la 7o kil. de 

capitala judeţului şi la 40 kil. de 

Drăgăşani, reședința plăşei. 

Se mărginește la E. cu co: 

munele Giuleşti și Rusăneşti, de 

care se desparte prin matca riului 

la V., cu teritoriul co- 

munel Gănești, de care se des- 

parte prin riul Olteţul şi printr'o 

linie trasă din sus de Gura- 

Şasei, pănă în capul dealului ce 

desparte Şasa de Olteţul; la N., 

cu com. Șerbăneşti şi la S., cu



TEŢCANI - 

"Cirlogani, de care se separă prin 

"* Valea-Roscăi. 

Are o populaţie de 729 lo. 
cuitori; o şcoală; 2 biserici, în 

"cătunul Vijoești, una fondată la 

1820, și cea-l'altă la 1792. Cea 
din 1820 s'a făcut cu cheltuiala 
răposatului protopop Tetoianu 
şi-a soției sale Ruxandra. Cea 
de la 1792 e făcută de răpo- 

satul Vlăduţu 'Tetoianu, biv Vel 

Stolnic, şi soţia sa, cocoana Safta, 

şi zugrăvită cu cheltuiala fiilor 
„lor, : Gheorghiţă Tetoianu, biv 
Vel Şetrar, Constantin Tetoianu. 

Ion 'Tetoianu şi vărul lor, Bărbu- 

"ceanu, biv-veli logofeţi, în 1823. 

- Toţi locuitorii sunt moșneni. 
Budgetul com. e la venituri 

de 1977 lei, şi la cheltueli, de 

1818 lei. | 
De com. Tetoiul atirnă Dealul- 

Viilor,: cu plantaţiuni de vii, tu- 

fari: şi puţine ogrăzi de pruni 

pe coaste, şi Dealul-Piriului, aco- 
perit cu pădure măruntă şi pu: 
ţine păşuni. Ambele dealuri ai 

direcţia spre S. şi între ele se 

află valea Piriul. 

In valea Ruginosul se află rui- 

nele unei vechi biserici, fondată 

de un căpitan numit Ruginosul, 

care a dat numele săii cătunului. 
La N., comunică printr'o şo- 

sea comunală cu Şerbăneşti, iar 
spre S., cu com. Cirlogani, prin 
drumuri neşoseluite, 

'Teţcani, com. rur., jud. Baciii, 

pl. Tazlăul-d.-s., situată în văile 
Tazlăului-Mare şi a Tazlăului. 
Sărat. Se compune din 2 cătune: 

Teţcani, reşedinţa, mai jos de 
confluenţa celor două riuri şi pe 
dreapta Tazlăului-Mare, şi Sirbii, 

“ pe pîriiașul Sirbilor, între dealuri. 
In Condica Liuzilor, găsim 

Teţcanii aparţinind medelnice- 

rului Gheorghe Roset, iar în 

Statistica din 1874, Sirbii sunt 

numiţi Sirbit-Unguri. 

Se: mărginește la N.-E. cu   
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com. Scorţeni, la E., cu co- 

munele Nadișa şi Boşoteni, la 

$., cu com. Berești, la V., cu 

com. Bucșești, şi la N.-V., cu 
com. Ardeoani. Este brăzdat 
de dealurile: Zarea-Teţcanilor, 

Stirpa, Arsura, Sirbii şi Coman. 
- Aci se ţine. de vre-o.12 ori 

pe an tirg, pe la sărbători, ca 

" Intimp. Domnului, Sf. Gheor- 
ghe, Ziua Crucei, Sf. Ion (dup* 

" Bobotează) etc, 

Are o suprafață de 1793 hect., 
cu o populaţie de 919 locuitori; 

o şcoală mixtă în satul Teţcani, 

înfiinţată în 1865 ; 2. biserici, una 
ortodoxă în satul Teţcani, cu 1 

preot şi 1 cîntăreţ, şi una catolică 

în cătunul Sirbiă. 

După legea rurală din 1864, 

sa împroprietărit 83 locuitori, 
cu 254 fălci pămînt în țarină. 

Aci. se fabrică cărămizi. Se 

găsește o moară cu aburi şi o 

fabrică de spirt, bine. instalată. 

Pe teritoriul com. sunt izvoare 

de ape minerale conținînd suli 
“şi fier, | 

- Vite: 36 cai, 815 vite cornute, 

IOI porci, 3 capre şi 248 oi. 

Budgetul comunei e la veni: 

turi de Iei 3921, bani 75, şi la 

cheltuieli de lei 3914, bani 25. 

Este străbătută de 'calea ve- 
cinală Moinești Poduri-Teţcani- 
Nadişa și altele comunale. spre 

Bereşti şi Ardeoani. 
Prin satul 'Teţcani trece şo- 

scaua judeţeani Bacăii-Moinești. 

Distanţele: la Bacăii, capitala 

districtului, 33 kil.; la. Tirgu- 

Ocna, 42 kil.; la. com.. Nadișa, 

6 kil,; la com, Bucşeşti, 6 kil.; 

la com. Ardeoani, ş kil.; la com. 

Bereşti, 8 kil.; la com. Scorţeni, 

reşedinţa plăşei, 5 kil.. 

'Teţcani, saz, jud. Bacăi, pl. Taz- 

lăul-d.-s., și reședința comunci 

cu acelaș nume, situat la con- 

fiuenţa celor două Tazlăuri. 

Are o populaţie . de. 678 su-   

TIA-MARE 

fete; o şcoală mixtă; o bise- 

rică, cu I.preot şi 1 cîntăreţ, 
clădită. de defunctul G. Roseti 

la 1769; 5 cîrciumi. 

" Vite: 34 cai, 71 vite mari cor- 

nute și 74 porci. | 

Teţcani, sas, în jud. Roman, pl. 

Moldova, com. Mircești, spre 

S.-V. de satul Mircești, pe şo- 
seaua națională Roman-Fălticeni, 

așezat pe platoul ce separă ba- 
sinul Moldovei de al Siretului, 

„Are o populaţie, în maioritate 
: Unguri, de 251 locuitori; o bi- 

serică catolică. Locuitorii: Un- 

guri: ţin de parochia catolică 

Ghirăești.. Se face bilciii la 20 . 

August. Se numea în vechime 

Steţicani, după cum se vede 
din documentul din 1679, Apri- 

E lie 27 de la Duca-Vodă. 

Teţcani, moşie, “iod, Bacăii, „pl 
- Tazlăul-d.-s., com. Teţcani, apar- 
tinînd familiei Tețcanu, cu vre-o 

1500 hect. întindere și venit 

“de aproape 30000 lei anual. . 

Teuşanul, îusulă, în Dunăre, cu 

“10 hect, pădure. Pepinde. de 
com. Orlea, jud. Romanaţi.. 

Tia-Mare, com. .rur., în E. pl. 

Balta-Oltul-d.-j., jud. Romanați. 
Se compune din satul Tia-Mare, 

„(850 locuitori), şi Urdăreanca 
„cu Parsinoia (191 locuitori). E 

situată lîngă Olt, pe .şoseaua 

Stoeneşti-Izlaz,'la 14 kil. de'Co- 

rabia.și la 34 kil. de: Caracal, 

"Are o populaţie de 1041 lo- 
cuitori; o: biserică,. cu hramul 

„Sf. Haralambie. (1895), - deser- 
vită de. 1 preot și.2 cîntăreţi; 

o şcoală mixtă. 

„. In timpul Romanilor (sec. III 

p. Chr.), s'a “numit Antonina, 

după . numele Impăratului. An- 
„“tonin-Caracala,. şi mai tîrzii la 

: Romini deveni Tia, - după cum 

din Vidin sa făcut Diul. Era



TIABIA-BABALIC 

în vechime staţiune la calea 

Romană ce mergea de la Izlaz 

la Romula, pe malul Oltului, 

după cum ne probează 2 cetăți 

ce se află la S. de sat. Fotino 

confundă Antina cu Tia: 'Ay- 

za îj Tia, după cum le confundă 

şi Vaillant: cAÂntine ou Tia», 

de și sunt puncte geografice 

foarte depărtate unul de altul. 

Tia poate fi Antonina, dar An- 

tina nu. 

Tiabia- Babalic, dea, în jud. 

Constanţa, pl. Silistra-Nouă, pe 

teritoriul comunei rurale Hairam- 

Chioi, situat în partea S.-V. a plă- 

şei și cea:V. a com. Se întinde 

„din Bulgaria, desfăcindu-se din 
dealul Circ-Bair; trece printre 

satele Deli-lusuf-Cuiusu și. Ha- 

samcea; intră în Dobrogea pe 

la 1 kil. spre S. de virful Ia- 

" ram-luc, şi se termină în valea 

Schender. E acoperit cu păduri 

și tufăriș, 

Tibrinul, vaze, în jud. Constanţa, 

pl. Medjidia, pe teritoriul com. 

„rur, Tortomanul și pe acel al 

comunei: Seimeni, făcînd hotar 

între Seimeni şi comuna Cerna. 

voda, Este formată de unirea 

„văilor Geaba-Culac și Geaba- 
Ceair, Se îndreaptă 'spre V. și 

se. deschide în Dunăre la S. 

satului” Seimeni-Mici. In valea 

Tibrinul, începînd de la E. că- 

tre V., se află lacurile Tibrinul, 

Ramazan și Purcăreţi, 

Cursul săii are o direcţie ge- 

nerală de la E.: către V. şi pu- 

țin spre N., mergind printre 

dealurile Dermengiului şi Cerna- 

„voda la S. şi In-Izlaz la N. 

'Tibrinul, Zac, în jud. Constanţa, 

pl. Medjidia, pe teritoriul „com. 

rur. Seimeni, 

E situat pe valea Tibrinului, 

puţin mai la E. de lacul Ra- 

“madan, în partea meridională   
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a comunei și cea vestică aplă 

șci. Ă : 

Are o suprafață de aproape 

15 hect., acoperită de stuf și 

trestie. .. 

Tichileşti (Frumușica), co. 
rur., jud. Brăila, pl. Vădeni, si- 

tuată pe malul sting al Dunărei. 

Se mărginește la N. cu :Chis- 

cani; la V., cu Silistrarul și Os- 

manul; la S., cu Gropeni şi Va- 

lea-Cînepei și la E., cu Dunărea. 

Are o suprafață de 15745 

hect., cu o populație de 2460 

suflete; 1 biserică, construită în 

1854 de locuitori, cu hramul Sf. 

Voevozi, deservită de 2 preoți, 

2 cîntăreți şi 1 paracliser; o 

școală mixtă, 
Drumuri: la Chiscani spre N. 

(7 kil.), la Gropeni spre S. (6 

- kil), la Valea-Cînepei spre S.-V. 

(9 kil.), la Osman spre S.-V. 

(ro kil), la Silistrarul spre V. 
(10 kil.), la Brăila 'spre N. (17 

il)... 
Comuna sa înființat pe la 

1S10. Mai înainte se numea 

Frumușica. Rușii în războaele 

lor cu "Turcii ai trecut prin co: 
mună, Pe aci era drumul poștei 

vechi Brăila-Călărași. 

Budgetul com. e la venituri 

de 5359 lei, 4 bani, şi la chel- 

tueli, de şrog lei, şo bani, 

Tichileşti, sa, pe muchea pla- 

toului de N. a judeţului Brăila, 

la 17 kil. spre S. de orașul 

Brăila, 
Are o întindere de 97 hect., 

cu o populaţie de i206 locui- 

tori; o şcoală mixtă; o biserică, 

clădită de locuitori la 1852, de- 

servită de 2 preoţi, 2 cîntăreţi 
şi 1 paracliser. 

Vite : 1310 vite mari cornute, 

710 cai, 4260 oi și Soo rimă- 

tori. 

Tichileşti, saţ, in jud. Constanţa,   

TICINILEȘTI 

pl. Hirşova, cătunul com. Ghiz- 

dăreşti, așezat în partea de V. 

a plăşei. şi cea de S.-E.acom,, 
la 6 kil. spre S.E. de reședința 

Ghizdărești, pe malul drept al pi: 

riului Cechirgea, la locul unde 

se deschide în piriul Dalaşma- 

Culde. 

Se: mărginește la N. cu căt. 
de reşedinţă şi căt; :Muslu (al 

com. Siriul); la-E., cu căt. Ca- 

-pugi a com. Siriul); la S., cu 

com; rur.  Topalul; la V., cu 

- “jud 1alomişa, despărţindu- se prin 

fluviul Dunărea: - 

Are o întindere de 1180 hect,, 

din care 75 hect. ocupate de 

vatra şi grădinele satului, cu o 

populaţie. de 92 familii, saii 538 

suflete, | 
Relieful săii e accidentat de 

prelungirele :;N.-V. ale dealului 

Erchesec (189 m.) și cele de N. 

ale dealului Olacul (124 m.), am: 

bele aflătoare la hotar și aco- 

perite cu pășuni și semănă- 

turi. 

* Movile sunt puţine, artificiale 

şi acoperite cu verdeață. 
Dunărea, la V., pe 2 kil., udă 

com.; formind  ostrovul Atirnaţi 

(70 hect.), acoperit cu sălcii. In 

“Dunăre se deschide piriul Ce- 

chirgea, ce trece prin sat și în 

„ care se deschid următoarele văi: 

Batacli-Dere, la N.-E , Tichileşti 
la S-E. ambele pe stinga; Da- 

laşma-Culac la N. şi N.-V., .pe 

dreapta. 

Tichileşti, săfuc, jud. Tulcea, aşe- 
zat într-una din cele mai fru- 

„moase poziţii ale dealului Gil- 

mele-Inşirate, din plasa Isaccea, 

pe teritoriul comunei Luncaviţa, 
în partea de N. a plăşei și de 

E. a comunei. 

Are o populaţie de 37 locui- 

tori. 

Un drum vecinal se desface 

din drumul Isaccea- Măcin şi 

. duce aci,
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Tichir-Ghiol. Vezi Zechir-Ghiol. “Ticoşul, piriiăş, jud. Neamţu, care | Tigoiul - Deduleşti; pădure, în 

Tichirişul, com. “rar. în jud. 
Putna, pl.. Vrancea; situată pe 
malul stîng al Putnei, pe. coasta 

" dealului ce formează: podişul Ti- 
chirișul și pe rîpa piriului cu ace- 
laşi nume, la „37 Ril. de capitala 
judeţului. . aa 

E udată de riul Putna şi de 

„. pîraele Tichirişul, Colăcelul, Bă- 
„lanul şi Chilimetea. 

Se compune din cătunele: Pă- 
„rosui, Rugetul și Tichirișul (unde 
"e şi primăria comunei). Are o 

populaţie de 262 faniilii, sait 1013 

suflete; 1 biserică parohială, cu 
hramul Adormirea, și 2 filiale, 

din care una cu hramul Sf. Du- 

mitru, în Rugetul și cea-laltă, cu 

- hramul S-ţii Voevozi in Părosul; 
1 şcoală de meserii, înfiinţată 

În 1883, 

Budgetul comunei e la venituri, 

de 2240 lei, şi la cheltueli, de 

- 2164 lei. : 

Locuitorii posedă : 25 pluguri 
de lemn, 1 de fier, 6 mori pe 

apă; 277 boi, 19o vaci, 69 cai, 

"985 oi, 72 capre şi 133 porci. 

Tichirişul, cătun, în comuna cu 

- același nume, pl.. Vrancea, jud. 
Putna, situat pe malul sting al 

_ Putnei, la 1 oră de Vidra. Are 

1 biserică parohială, cu hramul 

Adormirea; 1 şcoală de meserii, 

„înfiinţată la anul.1883. . 

Tichirişul, farohie, în. comuna 

cu același nume, pl. Vrancea, 

jud. Putna, avind 1 biserică pa- 

rohială, cu hramul Adormirea, 

în cătunul :Tichirișul, şi 2 fise 

„una cu hramul: Sf. Dumitru, î 

„.Rugetul şi: cea-Valtă cu urermul 

s- “ţii Voevozi în „Părosul. . 

Ticoşul, cătun, în jud. Neanaţu, 

com. Bicazul,: pl. Piatra-Muntele, 

situat la hotarul” despre: “Tran- 

silvania, lingă satul Chisirig.   

formează. în tot” cursul săii ho- 

tarul judeţului despre 'Transil- 
vania; se. vârsă.pe dreapta pi: 

- viului Bicazul. 

'Tiefeloaga . (Țefeleica), maszv, 
între rîul Argeșelul și riul Dim- 
boviţa, jud. Muşcel. Este inconju- 

rat de confluenţa riului Doimna 
cu Argeșelul. Se prelungeşte la 

S.-E. spre Pitești-și-Găești şi apoi 
dispare spre Titu. Acest masiv 

“prezintă, între Nămăești şi Stoe- 
neşti, o largă depresiune, care 

poate fi considerată ca zonă de 

despărţire a părței muntoase de 

"cea deloasă şi prin care trece 

şoseaua Rucărul. 

Regiunea muntoasă este ane- 
voioasă și are o potecă .care 

duce prin virful Tiefeloaga (1500 
m.) pe Păpușa și se termină la 

S. prin piscul Pravăţul, care 

are o frumoasă vedere asupra Ru- 
cărului. Regiunea deluroasă co- 

prinde dealuri foarte înalte pănă 
iese din jud.. Muşcel (com. Ge- 

menea). La S., această regiune 

este tăiată de piriul Circinovul. 

Tiefeloaga, 2â7f (1500 m.), pe 

masivul cu . acelaşi nume, jud. 

Muşcel. Are o potecă care duce 

Păpuşa şi care se termină la-S. 

“prin piscul Pravăţul. 

Tighina, sa, fâcînd parte din 

com. rur, Stănești, pl. Oltul-d.-j., 

jud. Vilcea. Are o populaţie de 

318 locuitori. 

Tigoiul, sat, în jud. R.-Sărat, pl. 

Riîmnicul-d.-s., cătunul com. Ji- 
deni,- aşezat în partea de N. a 
comunei, pe piîriul Coţatcul, pe 

malul drept, la 3115 m.. spre 
N-V. de cătunul de reşedinţă 

" Oratia. Are o întindere cam de 

355. hect., cu o populaţie de 
126 familii, sai 493 suflete; o 
biserică, cu 1 preot și 1 cîntăreţ. 

“jud.. R.:Sărat,. pl. Rimnicul-d.-s., 

com. Deduleşti, făcînd parte din 

circumscripţia VII, Gcolul' Bă- 
beni. Are o întindere de 1500 . 

hect., populate cu fag, jugastru, 

frasin și ulm. 

Tigvele, marnte, jud, Gori Veză 

Titvele. 

Tigveni, com. rur., pe apa To- 

pologului, jud. Argeş, pl. Topo- 

logul, la 31 kil. de Piteşti. Se 

compune din . satele:. Balilești, 

Bălteni, Blajul, Momâia și Tig- 

veni, cu o populaţie de 740 lo- 

cuitori. 

Aci este reşedinţa plăşei To: 

pologul. Are 4 biserici, în 

Balilești, Bălteni, Blajul și. Tig- 

veni; o şcoală; 8 cîrciumi. 

Vite: 73 cai, 652 boi și vaci, 

235 rimători, 66 capre şi 195 oi. 

Budgetul com. e la venituri 

de 4484 lei, şi la cheltueli, de: 

3994 lei. | 
Prin comună trece şoseaua 

Curtea -de- Argeș la Rimnicul- 

Vilcea. Tigveni se află cam la 20 

kil. de fie-care din aceste două 

oraşe.: 

Aci se” ţine anual un bilciă 

(la 9 Martie). 

Tigveni, saz, cu 160 suflete, jud. 

Argeş, pl. Gălășești, făcînd parte 

din com. rur. Rătești-Furduești. 

Are o biserică, cu hramul 

S-ţii Voevozi, deservită de 1 

preot și 1 cântăreţ 

Tigveni, sat, cu “460: locuitori, 

pe apa Topologului, jud. Argeş, | 

pl. 'Topologul, făcînd parte din 

com. tur. cu același nume. 

Aci se află reședința sub- 

prefecturii plăşei Topologul. : 

Are o biserică vechie,. zidită 

de Stolnicul Dinu Brătianu, ta- 

tăl fraţilor Ion şi Dumitru Bră-   tianu, cu hramul Adormirea.



TIMĂREȘTI 

Timăreşti, sa/, cu 36 locuitori, 

„jud. Bacăii, pl. Tazlăul-d.-s., com. 

Băsăști, situat aproape de malul 

sting al Tazlăului-Mare, la poalele 

dealului Bourul, la 3800 m. de 

satul Băsăști (şcoală). 

Locuitorii posedă: 19 vite 
cornute, 36 oi şi 8 porci. 

Timişeşti, com. rur., în partea 
despre N.-E, a plăşer De-Sus: 

Mijlocul, jud. Neamţu, situată pe 

valea riului Moldova. 
E formată din cătunele: Bu- 

zați, Plăeşul, Preutești, Timi- 

șești şi Ungheni. 
Are o întindere de 2130 hect.; 

o populaţie de 1889 suflete; 2 

biserici, cu 2 preoți și 3 dascăli; 
o şcoală. 

Vite: 358 boi, 474 vaci, 548 
junci, 1709 ot, 94 cai, 360 porci. 

Comunicaţia cu satele vecine 

se face prin șoseaua T.-Neamţu- 

Pașcani şi prin drumul TFimișeşti- 

"- Păstrăveni. 

Timişeşti, sa, în jud. Neamţu, 

“pl. De-Sus Mijlocul, com. Timi- 

şeşti, situat la 55 kil. de orașul 

Piatra. 
Are o populaţie de 958 su- 

„flete ; o biserică, deservită de 

1 preot şi 2 dascăli; o școală. 

Vite: 160 boi, 230 vaci, 275 

junci, 809 oi, 40 cai, 200 porci, 

Vechimea satului o dovedeşte 

uricul lui Ștefan-Voevod, din 

6942 (1434), Aprilie 24, prin 

care 'el întărește lui Popa luga 

hărăzirea părintelui săii Alexan- 

dru- Voevod: satele Buciumeni, 

și, la Gura-Studenţei, satul Ti. 
mişeşti, amindouă părţile de ju. 

deţ, şi Strimba din virf pănă 
la. gură. 

Timnea, com. rur., stație de dr. 

d./., judeţul Mehedinţi. Vezi 

„Timna. 

Tina, sat și com. rur., pl. Mijlo-   
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cul, jud. Vilcea, formată din 2 

căt.: Tina şi Valea-Mare. 

E situată pe valea riului Ol- 

teţul, la 80 kil. de capitala ju: 

dețului şi la 3 kil. de a plăşei.: 

Se mărginește cu com. Ple- 

şoiul, Gradiștea, Pirieni, Veaca 

și la N. cu jud. Gorj. 

Are o populaţie de 368 lo- 

cuitori; 2 biserici, una de lemn, 

în. căt. Valea-Mare, făcută de 

foştii proprietari Vlădăeni, și 

cea-l'altă de zid în Tina, fondată 

de V. N. Pleşoianu, la 1861; o 
şcoală; o moară pe riul Olteţul. 

Vite: 13 cai, 56 boi, 71 

vaci, 4 bivoli, 12 capre şi 130 oi. 

Locuitorii s'aă împroprietărit 

la 1864, pe moşiele familiilor 

Piriianu şi Pleşoianu. 

Veniturile şi cheltuelile com. 

se urcă la 673 anual. 

E brăzdată de dealurile: Ol- 

tul, Dealul-Pescenet, Bibolea, Pis- 

cul- Țiganilor și Cisla; şi udată 

la S. de riul Olteţul. 

Tinculeşti, sal, Vezi Vătășeşti, 

jud. Argeş. 

Tinda, da/7ă, jud. Tulcea, în par. 

tea de N. a pl. Măcin şi cea 

de V. a com. rur. Pisica, situată 

pe grindul Tinda. E formată de 

Balta-Cluciului; are forma unui 

corn și o întindere de 60 hect. 

Tinda, grind, în jud. Tulcea, pl. 

Măcin, pe teritoriul com. rur. 

Pisica; în partea de N. a plășei 

şi cea de V.a comunei; este o 

parte din inarele grind Pisica, 

„ coprins între balta Cluciului, girla 

Ciulneţul și Dunăre. Se împreună 
cu grindul Gemenci. Are o formă 

semi-cerculară şi o întindere de 

115 hect. E tăiat de drumul co- 

munal Pisica-Azacliul şi acoperit 

cu păşuni şi puţină pădure la N. 

Tinoasa, saț, jud. R..Sărat. Vezi 
Tinosul.   

TINOSUL 

Tinoasa (Riul-), ri, jud. Te- 

leorman, străbate pe la mijloc 

plășile Teleormanului și Tirgul.» 

Incepe din apropiere de com. 
Zimbreasca, dintr'o pădure Pie- 

trişul, intră în pl. Tirgului, pe 

la com. Ciurari, curge apoi pe 

lingă comunele Săceni, Butcu- 

leşti, Sfinţeşti, Rădoeşti, Anto. 

nești şi Licuriciul, de unde se în- 

dreptează spre com. Mavrodinul, 

unde se varsă în Apa-Ciinelui, 

la marginea satului. Apoi amin- 

două aceste ape, împreunate, se 

varsă la depărtare de ciţi-va kil. 

în : Vedea. 

Numirea acestui rii se atribue 

multei tine ce poartă în albia 

lui. Este atit de clisos nămolul 

acestei ape, în cit abia se pot 
desnomoli carele cu boi, cind 

se întimplă să treacă printr'insa, 

pe la unele vadurr. 

Apa acestui piriii este gălbue 

şi pare a fi mai mult stătătoare, 

Tina ce poartă în albia lui pro- 
vine din cauza terenului argilos 

al albiei sale. 

Tinoasa, zirîi, în jud, R.-Sărat, 

plasa "Orașului, com. Odobasca. 
Izvoreşte din dealul Piciorul-Nu- 

cului, udă partea de N. a co- 
munci și de se varsă în rîul 

“Rimna, mai sus de căt. Odo- 

basca, 

Tinosul, saţ, făcînd paste din 

com. rur. Tinosul, pl. Crivina, 

jud. Prahova. Locuitorii s'a îm- 

proprietărit la 1864. 

Tinosul saii Tinoasa, saz, în 

jud. R.-Sărat, plaiul Rimnicul, 

căt, com. Dealul-L.ung, așezat în 

partea de V. a comunei, pe pi- 

riul 'Tinosul, la poalele dealului 

Tinosul, la 7 kil. spre V. de 

căt. de reşedinţă, Peleticul. Are 

o întindere de So hect., cu o po: 
pulație de so familii, saii 207 

suflete.



_TINOSUL 

Tinosul, cezate vecie, pe un pisc 
al malului Prahovei, jud, Pra- 

hova, lingă com. Pucheni-Mici. 

Este înconjurată de un val cam 

de 2 m., de pămînt ars. Obiec- 
tele antice ce s'aii găsit aci sunt: 

“fragmente de olărie roşie, ce- 
nușie și negrişoară; cărbuni; o 

mică cătime de meiii carbonizat ; 

vase cu substanţe carbonizate, 
şi, întrun strat superior al su- 

prafeţei, un fier de lance şi o 
mică uneltă în formă de cuţit: 

' Vasele poartă pe coade şi buze 

ornamente şi împletituri de di- 

ferite grade de dezvoltare ar- 

tistică. Ele sunt din lut ales, bine 

frămîntat şi bine ars, indicînd o 
industrie oare-care. Intre altele, 

s'a găsit şi două ulcele de o 

formă ciudată, cu o mănuşe și 

cu o gaură în chip de ţurloiii 
la mijloc, cu substanţe carboni- 

zate într'însele, 

Tisa, sat, cu 108 locuitori, jud. 

Bacăi, pl. Tazlăul-d,-j., com, 
Sănduleni, situat pe stinga Taz- 

lăului-Mare. | 

Tisa, saz, jud. Dimboviţa, plaiul 

Ialomița- Dimboviţa, căt. com. 
Colibaşi. 

Tisa, 'saz, jud. Dimboviţa, plaiul 

Ialomiţa-Dimboviţa, căt. . com. 

Valea-Lungă. 

Tisa, sat, făcînd parte din com. 
rur. Apostolache, pl. Podgoria, 

jud. Prahova. Are o populaţie de 

279 locuitori ;o biserică, fondată 

la 1893. 

Locuitorii s'aii improprietărit 

la 1864, 

Tisa, sat, făcînd parte din com. 
rur. Moreni, pl. Filipești, jud. 

Prahova. Are o biserică, con- 

struită din temelie la anul 1893. 

Tisa, sat, făcînd parte din com, 

66700, Alarele Dicționar Geografic, Vol. V. 
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rur. Olăneşti, plaiul Cozia, jud. 
Vilcea, situat pe valea Tisa, la 

4 kil. de căt. de reședință. Are 

o populaţie de 62 locuitori. 

Tisa, vale şi pirtii, jud. Vaslui, 

pl. - Racova, străbate teritoriul 

com. Lipova, trece prin - şesul 

Tisa şi se varsă în piriul Li- 

pova, unde, la confluență, e nu- 
mit de locuitori Duruitoarea ; for- 

mează aci o mică cascadă. 

Tisa-Silvestri, saz, jud. Bacăii, 

pl. Siretul-d. s., com. Odobeşti, 
situat pe piriul Odobul și pe 

piriiașele Tisa şi Silvestri, la 2!1/2 

kil. de com. Odobeşti. In Sta- 

tistica din 1874, acest căt. era 

compus din două sate: Tisa și 

Silvestri. Are o populaţie de 

412 locuitori; o biserică, fon. 

dată la 1799, cu 1 preot și 1 cîn- 

tăreţ ; o moarăcu aburi și 2 cir- 

ciumi. 

cornute şi 47 porci. 

Tisa-Silvestri sati Sălăvăstrul, 
pădure foiasă, jud. Bacăiă, pl. 

. Siretul-d.-s., com. Odobeşti. Cu- 
prinde 3 părţi: a Statului, cu 

279 hect,, ce aparţinea mai în.. 

nainte mănăstirei Dolgești (jud. 

Roman), a lui Ilie Dăscălescu, 
cu 45 hect., şi a. familiei Lu- 

paşcu, cu 286 hect. 

Tisăul, com. rur., în pl. Sărata, 

jud. Buzăi, situată pe ambele 

maluri ale rîului Nişcovul, la 26 

kil. de orașul Buzăi. | 

E formată din căt.: Glodul, 

Haleşul, Leiculeşti, Linia-Ciola- 

nul, Pisculeni, Tisăul, Sf. Geor- 

ghe-Noii, Strejeni, Valea-Caprei 

şi Valea-Rea, cu o populaţie de 
2650 locuitori. 

Are o şcoală, în com. Valea. 
Rea; 7 biserici, dintre care 

schiturile Ciolan şi Cetăţuea, ca- 

tedrală fiind mănăstirea Bradul, 

Vite: 32 cai, 296 vite mari 

  

TISĂUL 

deservite de 6 preoţi, 5 cîntăreţi 
şi 2 paracliseri; 22 cîrciumi; 6 

mori şi 1 făcăii, 

Vite: 857 boi, 230 vaci, ȘI 

viței, 24 cai, 18 tepe, 3 minţi, 

480 oi, 152 capre și 231 porci. 
Meseriaşi sunt: 4 lemnari, 60 

rotari, 2 butnari, 7 cizmari, 6 
fierari şi 1 vărar. | 

Comerciul constă în transpor- 

tul lemnelor, în desfacerea ţuicei 

'şi a pietrei de var, 

Budgetul com. este de 4600 
lei. 

Com. e foarte vechie, 'con- 

sistind la început numai din sa- 

tul Tisăul. Cele-lalte căt. sunt 

formate în decursul secolului al 
XIX-lea, afară de Haleșul şi Li- 

nia-Ciolanul, care există din: 

tr'o vreme cu schitul Ciolanul, 

Frumusețea, întinderea, mulți- 

mea pădurilor, izvoarele mine- 
rale: Faţa-Inaltă şi Tisăul, mă- 

năstirele Ciolanul, Cetăţuia, Bra- 

dul, etc. fac ca această com. 

să fie una din cele mai impor- 
tante şi mai vizitate din judeţ. 

Căi de comunicaţie sunt: șo- 
seaua vecinală Nişcovul-Tisăul şi 

şoseaua com. Tisăul-Lapoșul, 

prin Glodul. 
Are o suprafaţă de 9360 hec- 

tare. 

Proprietăţi mai însemnatesunt: 

Bradul-Berca, Vatra mănăstirei 

Ciolanul, Sf. Gheorghe-Noii, Slo- 

bozia şi Năeni-Sfinţeanul, ale 
statului; apoi: Bădeni, Burdu- 

șeşti, Cai, Cătunul, Frăsineanca, 

Glogoveanul, Leiculeşti, Meli- 

cioaia, Năeni şi Tisăul, particu- 

lare, saii ale cetelor de moş- 

neni: Bădeni, Popești, Genești, 

Proșcani, Mărculești, Hodoro- 

geşti, Năeni, Buni şi Răi. Te- 
renul e muntos, străbătut dela 

V. spre E. de frumoasa vale a 

riului Nişcovul, ale cărei maluri 

sunt acoperite de păduri secu- 

lare. - 
E avută în substanţe minerale 
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TISĂUL 

şi mai cu seamă în sare și ape 

sulfuroase. 
Mulțimea pădurilor a făcut 

ca o mare parte de locuitori să 

“se ocupe cu lucrarea lemnului, 

- şi în special cu rotăria, 

'Tisăul, căzen, al com. Tisăul, jud, 

"Buzăii, cu 270 locuitori și 69 
case, 

Tisăuţi, sa, cv 30 locuitori, jud. 
Botoşani, în apropiere de riul 

Suceava, în partea de S. a com. 

Satul-Burdujeni. 

Tisei (Podul-), colină, în jud. 

Buzăii, com. Măgura, căt. Ciuta, 

între munţii Cetăţuia şi Schitul- 

Nifon. Are renumite cariere de 

piatră de construcțiuni, cunoscută 

sub numele de Ciuta. 

Tiseşti, suburbie a com. . Tirgul- 

Ocna, jud. Bacăă, pl. Trotușul, 

situată la S.-V., pe partea dreaptă 

a Trotuşului, pe drumurile ce 

duc la Bogdănești şi trecătoarea 

Oituzul şi la poalele muntelui 
Chichilăul. Are: o populaţie de 

_120 familii; o biserică, cu hra- 

mul Sf. Gheorghe, clădită de 

- protopopul Ion 'Tisescu la 1798. 
Aci se află o casă mare, încon- 

jurată de o pădure care se întinde 

pănă la malul Trotușului, casă în 
care a locuit Costache Negri. 

Titcovul, os?rov, în jud. Brăila, 

coprins între ramificaţiile Dună- 

rei-Vechi, la S. de ostrovul Tur- 

coaia şi spre E. de privalul Tit- 

covul. Este format de veriga 

- Titeovul. 

Titerleşti, saţ, cu 83 case, în jud. 

Mehedinţi, plaiul Cloșani, ţinînd 

de com. rur. Orzeşti, In acest 

sat, ca şi în Stănești şi Bratilov, 

locuesc mai mult Ungureni, care 

se ocupă cu creşterea oilor, a 

cailor şi a vitelor mari cornute.   

602 

Titeşti, saz, cu o populaţie de 
500 suflete, jud. Argeș, pl. Lo- 

viştea, [iicind parte din com. rur. 

Titeşti-Bratoveşti. Aci este re- 

şedinţa primăriei. Are o bise- 

rică, cu hramul Sfinţii Ingeri, 

deservită de un preot și un cîn: 

tăreţ, 

Titeşti-Bratovoeşti, com. rur., 

jud. Argeș, pl. Loviştea, la 40 
kil. de com. rur. Şuici, reședința 

plăşei, şi la 78 kil. de Pitești. 

E situată la poalele muntelui 

Clabucetul. 
Se compune din 3 sate: Bra- 

tovoeşti, Cucoiul și Titeşti, cu o 

populaţie de 1188 locuitori. 

Are 3 biserici, în fie-care sat 

cite una; o şcoală. 

Budgetul com. e la venituri, 

de 3144 lei, iar la cheltueli, de 

2630 lei. 

Vite: goo vite mari cornute, 

40 cai, 1500 of, 360 capre, 180 

rimători și 2 asint, 

Titila, saz, în jud. R.-Sărat, pl. 

Oraşului, căt. com. Andreaşi, 

aşezat în partea de V. a com., 
pe poalele dealului Titila, la 2 

kil. spre V. de căt. de reședință, 

Andreaşi. 

Titila, zaute, în jud. R.-Sărat, 

pl. Oraşului, com. Andreaşi. Se 

desface din culmea  Alunului, 

brăzdează partea de V.a com,, 

împiedică cursul riului Milcovul, 

formînd aci una din cele mai 

frumoase poziţiuni ale plăşei O. 

raului. Are o înălțime de 800 

m, şi e acoperit cu păduri şi 

păşuni. Vara se așează pe dinsul 

şi stine de oi. Mai are şi nu- 

mele de Chitila, care se aplică 
deopotrivă și cătunului Titila. 

Titila, 247/ al muntelui Monte- 
orul, în lanţul Alunişului, jud. 

Putna, cel mai înalt al Măgurei 

din ramul diatre Milcov şi Putna,   

TITIRECIUL 

situat d'asupra schitului Tarniţa. 

Din virful săi se vede de o 

parte Vrancea, cu frumoșii săi 

munţi, și de alta, cimpia din 

jud. Putna. Vederea se întinde 

în judeţele Rimnicul, 'Tecuciii, 

Galaţi și Brăila, şi nu se opreşte 

de cît la Dunăre şi Marea-Neagră. 

Titila, mzaute, în jud. Buzăi, com. 

Cătina, căt, Moara-lui-lenică; face 

hotar despre com. Pătărlagi, e 

punct trigonometric; are rami- 

ficaţia Titilele. 

Titireciul, com. rur., jud. Vil- 
cea, pl. Ocolul, compusă din 3 

căt.: Titireciul, Fireşti şi Teiușul. 

E situată pe dealurile Teiuşul, 

Fireşti şi pe lingă riul Govora, 

la 14 kil. de reședința jud. și 

la 7 kil. de reședința plășei, 

Are o populație de 765 lo: 

cuitori; o şcoală; 2 biserici, 

una în căt. Titireciul și cea-laltă 

în Teiușul, 
Moşia ţinea de schitul Titi- 

reciul, 
154 locuitori s'aii împroprie- 

tărit ja 1864, dindu-li-se 534 
hect. pe moşia statului Go- 

vora şi pe moșia Titireciul, pen: 

dinte de Eforia Spitalelor Civile 

din Bucureşti. 
Locuitorii posedă: 28 cai, 

167 boi, 222 vaci, 357 oi, 330 

porci şi 4 capre, 

Pe riul Govora, în raionul 

comunei, sunt 2 mori. 

Veniturile şi cheltuelile com. 

se urcă la 1385 lei. 

In căt, Titireciul este un iz- 

vor de apă saliferă. 

Şoseaua Rimnicul - Ocna-Go- 
vora-Titireciul-Bunești inlesneşte 

comunicaţia. 

În raionul com. sunt: Dealul- 

lui-Dragotă, Crucea. de-Piatră, 

dealul Teiuşul, Deglul-Viilor, l.es- 

pezilor, Cornului, Coasta-Mare, 

Valea - lui - Mogoi, a-Teiuşului, 

Poeana-Galbenă, Stejeretul, Ri-



TITIRECIUL 

chiţile, Măgura-Popei şi Fintina- 

Rece, 

Titireciul, sat, făcînd parte din 

com. rur. Titireciul,pl Ocolul, 
jud. Vilcea. Aci e reședința 

com. Are o pop. de 164 locui-. 

tori; o biserică, cu hramul S-ţii 

“Apostoli, zidită din temelie de 
Pitarul Iancu Panait, din orașul 

Ocnele-Mari, la 1852, şi repa- 

"rată la 1875. 

'Titireciul, fost schi, în raionul 

com. Ocnele-Mari, jud. Vilcea, 

într'o poziţie frumoasă, zidit de 

Mihaiii Cantacuzino, vel-spătar, 

la 1680, şi terminat cu zugră- 

veala în 1746 de un monah 

egumen, Damaschin Cernavo- 

deanu. 
Inscripţia de d'asupra ușci de 

afară are următoarea coprindere: 

+ Această sfîntă şi Dumnezeească 

biserică ce se numeşte Titireciul, unde 

se prăiznueşte hramul pe numele Arhie- 

__reulul și Dascăl sfintul lon Zlataost 

(Guri de aur), s'aii zidit din temelie cu 

toate cele de prin prejur zidiri de d-lui 

Jupin Mihaiii Cantacuzino, vel-spătar, cu 

isprăvnicia d-luY Jupinului cămăraș, fiind 

îndemnător şi ostenitor d-lui Logofăt 

Nera de la vel Ocnă. 

Iar acum, prin nevoinţa părintelui Ka- 

tegumenulut Kir Ion Ursache, s'aii aco- 

perit de iznoavă şi s'aii pardosit, 

Ferestrile s'aii încit şi s'aă scris şi 

pisania aceasta în zilele prea luminatului 

Impărat Carol Vi-lea. Leat (nedescifrabil). 

Inscripţiunea din năuntru are 

următoarea coprindere: 

Această sfîntă biserică ce se chiamă 

Titireciul, unde se prăznueşte hramul 

S-tuluf Ion Zlataost, din temelia e! s'a 

zidit “de d-lul răposatul Jupin Mihaiii 

Cantacuzino, vel-spătar, înzestrind'o cu 

moșii şi cu alte ce se află într'insa. Şi 

trecînd multă vreme la mijloc, nu s'ail 

putut zugrăvi, iar cînd aă fost acum, la 

leatul 1746, S'aii îndemnat părintele egu- 

men Damaschin Monah Cernavodeanel, 

de ai înfrumusețat'o cu zugrăveala pe 

din năuntru, precum se vede, în zilele. 

luminatului Domn Ion Constantin Nico- 

" lae Voevod Mavrocordat, fiind ispravnic 

- K.,, Kliment, şi s'a săvirșit de zugră-   
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veală la luna luf Octombre, fiind zu- 

gravi Popa Gheorghe, Ignat Ego, lorgnc, 

nepotul egumenului. 

Titireciulsaii Ungureanul, deâ/, 

la V. oraşului Ocnele-Mari, jud. 

Vilcea, pe dreapta Riului-Sărat, 

prelungindu-se spre S. pănă la 

Govora. 

Titu, com. rur., în jud. Dimbo- 
viţa, pl. Bolintinul, situată la 

35 kil. spre S. de Tirgovişte, 

mai la vale puţin de gara Titu, 

pe cîmpie întinsă şi pe şoseaua 
naţională București-Piteşti. Prin 

raionul acestei com. curge pi- 

riul Șuţa şi apa Negrişoara, avind 

trei podeţe: unul peste Șuţa, 

altul peste Negrişoara şi altui 

peste Spălătura. Com. se com- 
pune din $ cătune: Titu, Plopul, 

Mărunţişul, Fusea, Codreanu, 

Hagoasca, Dimbovicioara și A- 

tîrnaţi, cu o populaţie de 1606 

locuitori. | 

Este reşedinţa subprefecturei 

plăşei Bolintinul şi a judecăto- 

rici de ocol. 
In Titu este un mic tirg, com- 

pus din mai multe prăvălii și 

case de comerciii de diferite 

articole. Gara Titu se leagă cu 

comuna prin o mică şosea co- 

munală. 
Are 4 biserici; 

moară de aburi. 
Gara Titu este una din gările 

cele mai însemnate din jud. Dim- 

bovița. Aci este punctul de în- 

tilnire al liniei ferate Titu-Tir- 

govişte cu linia principală Bu- 

cureşti-Virciorova. 
Se învecineşte la E. cu com. 

Cornetul; la V., cu Măruaţişul; 

la N., cu Braniștea şi la S$., cu 

Odobeşti. Se desparte de Cor- 

2 şcoale; o 

netul prin cimpie și apa Negri: 

şoara, de Mărunţișul prin Răs- 

toaca, de Braniştea prin cîmpie 

şi de Odobeşti prin pădure, le- 

gîndu-se cu Cornetul prin - şo-   

“TITULEȘTI 

seaua naţională Bucureşti-Piteşti, 

iar cu cele-l'alte, prin șosele co- 

munale şi drumuri practice. 

Titu, stație de dr. dif în jud, 

Dimboviţa, pl. Bolintinul, căt. 

Titu, pe linia, Chitila-Piteşti, pusă 
în circulație la 13 Septembrie 
1872 și staţie finală a liniei Titu- 
Tirgovişte-Pucioasa. Se află pe 

linia Bucureşti-Pitești, între sta- 

țiile Conţeşti (6,5 kil.) și Mătă- 
sarul (10,4 kil.) și pe linia cea- 

Valtă la 10 kil. de Canton 3, 

„staţia cea mat apropiată. Inăl- 
ţimea d'asupra nivelului Mării 
de 152",38. Venitul acestei staţii 

pe 1896 a fost de 331550 lei 

şi 68 bani. 

Tituleşti, com rur., în jud. Olt, 

pl. Şerbăneşti, situată pe dea- 
lurile “Tituleşti şi Ungurei, pe 

stînga Dorofeiului şi a Vedei, 
la 40 kil. de capitala jud. şi la 

8 kil. de reşedinţa plăşei. 
Se mărginește la N. cu Crim- 

poaia; la E., cu riul Vedea, 

care o separă de Ghimpeţeni 

şi de Pădurea-Bisericei; la S,, 

cu Văleni şi la V., cu riul Căl- 

măţuiul, care o separă de Stoi- 
cănești. 

Se compune din 2 cătune: 

Tituleşti şi Ungurei, cu o po- 

pulaţie de 989 locuitori. 

Are o şcoală şi o biserică cu 

următoarea inscriptie: 

Cu puterea Prea Sfintei făcătoare de 

viață Troiţa, sati zidit acest sfint şi 

Duwnezeesc lăcaş întru cinstea şi lauda 

Erarhulut Nicolae și a sf. Marele Mu- 

cenic Gheorghe, prin ostrdia şi stăruința 

sf. sale, Protopop Nicolae Protonotarie, 

dintr'acest sat Ungurei, însă cu cheltu- 

iala, atit de la siinţia sa, cum și din ve- 

pitul moșiei ce are sf. biserică danie de 

la un Radu Reuţea şi din venitul'a una 

sută stinjeni moşie, ce aii dăruit tot“a- 

cestet biserici, prin adiata sa, răposatul 

Dumitrache Ungurelu, cum și de la alţi 

prea blagoslavnici creștini, care după 

sivîrșirea în leatu 1838, Ghenarie I1, 

" din Îîntimplarea - groazniculut cutremur,
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crăpina foarte râii şi cum iar prin osir- 

dia omenosului Protopop, tot din venitul 

cum și de la sf. sa întrind şi drepturile 

preoţilor, ce aii de la această moșie și 

anume: Popa Costache Eromnimo şi 

Popa Dumitru, prefăcindu-se în turlă 

amvonul mare, meremetisindu-se toate și 

zugrăvindu-se precum se vede, 18.44. 

Locuitorii, în număr de 104, 

S'aii împroprietărit la 1864, cu 

209 hect. Ei posedă: 127 cai, 

99 iepe, 345 boi, 102 vaci, 11 

bivoli, 13 capre, 2279 oi şi 301 

porci. 

Teritoriul com. se întinde pe 

o suprafaţă de 2400 hect., co- 

prinse între valea Călmățuiului 
la V. şi riul Vedea la E. 

Comerciul se exercită în com, 

de ş cîrciumari, 
Budgetul com. e la venituri 

de 4014 lei, iar la cheltucli, de 

4006 lei. 

Comuna se leagă prin şoseaua 

judeţeană Slatina-Roșiori, la N. 

cu Crimpoaia şi la S. cu Văleni, 
şi printr'o șosea vecinală, la E., 

peste Vedea, cu Ghimpeţeni, din 

jud. Teleorman. 
Teritoriul în genere e şes, ac- 

cidentat numai către E. prin 
dealurile Ungureilor şi Tituleş- 

tilor şi udat de apele Dorofeiu- 

lui şi Vedea, care se împreună 

între aceste doui cătune, Aceste 

dealuri și ape străbat com. în 

partea de E., avind direcţia N.- 

V. către S.E. 
Vălcelele mat însemnate ce 

udă teritoriul com. sunt: Valca: 

Strîmbă, Neacşul, Valea - Lun- 

geștilor, Moara-Burcă, numită și 

Căcălăul, Valea-Duruşanului, a. 

Manoleştilor și “Turcoaica. Toate 

ai direcţiunea V.-E. și se varsă 

în Vedea. La N.E., între Do- 
rofeiul şi Vedea, se află pădurea 
Zăvoiul, 

Tituleşti, sa/, pendinte de com. 
Tituleşti, pl. Şerbăneşti, jud. 

Olt, situat la $,, pe malul drept 

_al Vedei, numit Dealul -Titu-   
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leştilor, şi pe Valea-Iancil. E reşe- 
dinţa comunet. Are o populaţie 

de 443 locuitori, din cari 42 

sunt împroprietăriți după legea 

rurală, cu 195 hect, 

Titvele, mute, în jud. Gorj, 

plaiul Novaci, pe stînga muntelui 

Rînca şi Dălbanul, pe partea 

stingă a Gilortului şi între munţii 

Păpuşa şi Mușetoiul (750 m.). 

Este o staţiune climaterică de 

munte puţin frecuentată încă. 

Şoseaua ce duce la acest munte 

fiind acum terminată, Eforia 

Spit. Civile, proprietara, are in- 

tenţiunea de a zidi pe dinsul 

un sanatoriii pentru tuberculoși. 

Tiţieşti, saii Pepeleşti, sa/, cu 

140 familii, jud. Argeș, pl. Pi- 

teşti, făcînd parte din com. rur. 

Săpata-de-jos. Are 1 biserică, 
cu hramul Sf. Nicolae, deservită 

de 1 preot, 1 cîntăreț şi 1 

paracliser. 

Tiumbet-Bair, deal, în jud. Con- 

stanța, pl. Silistra-Nouă, pe teri- 

toriul com. rur. Ese-Chioi; este 

mai mult o prelungire N. a 

dealului  Pinirlic- Bair; se  în- 

dreaptă spre N „avind o direc- 

ţiune generală de la S$.-V. spre 

N.-V., întinzîndu-se printre văile 

Ese-Chioi-Ceair şi Begene-Ceair, 

brăzdind partea V. a plăşei și 
cea E. a com,, din care o parte 

e aşezată pe poalele lui S$.-V.; 
are 77 m. înălțime; de natură 

stîncoasă, domină satul și valea 

Ese-Chioi acoperit cu păduri, tu- 

ferişuri şi păşuni; pe muchea 

lui trece şi drumul comunal Gir- 

liţa — Chiuciuc-Cainargi -- Ese- 

Chioi. 

Tiumbet-Bair, deaf, al plăşei Si- 

listra-Nouă, jud. Constanţa, situat 

şi pe teritoriul bulgar al com. 

Ese-Chioi; se întinde de la S. spre 

N., intrind în jud. Constanţa,   
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printre pichetele cu No. 6 şi 10, 

merge spre N. printre văile 

Chelege-Ceair şi Punar-Orman- 

Ceair, brăzdind partea S.-V. a 

plăşei şi cea S.-E. a comunei; 

este de natură stincoasă; acoperit 
în cea mai mare parte cu tu- 

ferişuri, şi cite-va păduri, are 
o înălțime de 134 m.; pe muchia 

lui merge drumul comunal Ese- 

Chioi-Chiuciuc-Cainargi şi este 

tăiat de marele drum Silistra- 

Varna. 

'Tiutiuluc-Ceair, vale, în jud. 
Constanţa, pl. Silistra-Nouă, com. 
Aliman; se desface din. poalele 

N. ale dealului Echi-luiuc-Al- 

ceac; se îndreaptă spre N., 

într'o direcţie generală de la S, 

spre N., printre dealurile Polucci, 
Uzun-Culac-Bair la E. şi Chior- 

Cuius la V.; după un drum de 
3 kil., se deschide, trecind prin 

satul Aliman, în balta Sarpul 

(a bălţei Vederoasa); pe dinsa 
merge drumul comunal Aliman- 

Polucci, 

Tizmana, com. rur., în partea 
de N. a com. Godineşti, plaiul 

Vulcanul, jud. Gorj, Se com- 

pune din cătunele: 'Tizmana și 

Vinăta. E situată pe şes şi la 

gura văei Tizmana, 

„Are o suprafaţă de 995 hect,, 

cu o populație de 333 locui- 

tori; o şcoală, fondată la 1857; 

4 biserici, din care 1 de zid şi 

3 de lemn, cu 2 preoţi și 4 

cintăreți. 

Locuitorii sunt foști clăcași 

ai statului, şi posedă aci un 

întins domenii. 
Ei ai: 49 pluguri, 50 care 

cu boi, 35 căruţe cu cai; 290 

cai, 908 vite mari cornute, 590 

rimători, 73 capre și 3600 oi; 
180 stupi. 

Budgetul com. e la venituri 

de 1319 lei, 75 bani, iar la 

cheltueli, de 1315 lei, 24 bani.
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Este udată de rîul Tizmana. 

Comunicaţia în comună se 

face prin şoseaua vecinală T..Jiul- 
Pestişani-Tizmana, 

“Tizmana, căfan de reședință al 

comunei cu același nume, plaiul 
Vulcan, jud. Gorj. 

Are o suprafaţă de 680 hect., 

cu 0 populaţie de 232 familii, 

saii 043 suflete; 1 “biserică de 
zid, fondată la anul 1724 şi 2 
de lemn, fondate una la 1834 şi 

cea-laltă la 1835, deservite toate 

de 1 preot şi 3 cîntăreţi, 

Locuitorii posedă: 29 plu: 

- guri, 30 care cu boi, 20 căruţe 

cu cai; 173 cai, 537 vite mari 

cornute, 340 porci, 39 capre, 

2600 oi; 100 stupi. 

Tizmana, mănăstire, jud. Gorj, 

situată în munții plaiului Vul- 

can, la N. com. Tizmana, pe 

poalele munţilor şi în strimta, 

dar frumoasa vale a riului Tiz- 

mana, pe o înălțime grandioasă, 

„înconjurată de palaturi zidite 

tocmai pe marginea stincoasă a 

înălțimei. Din sus de mănăstire, 

valea se mal lărgeşte puţin, încît 
rămîne dealungul rîului loc pen- 

tru livezi, Dealurile ce închid 

mănăstirea sunt piezișe, acope- 

rite cu păduri, în parte de cas- 

tani. 

Din păretele stincos, situat în 

- partea de S. a Mănăstirei, fese 

zgomotos un izvor puternic, care, 

captat în conducte, străbate cur- 
tea mănăstirei, eșşind de sub 

palat şi formînd prin căderea 

sa, de la o înălțime de vr'o 60 

m., o frumoasă cascadă. 

Intrarea în mănăstire se face 

printr'o şosea care înconjură stîn- 

ca în partea de N., trece riul 

Tizmana printrun pod de lemn 

şi urcă coasta, intrînd prin par 

tea de V. pe porţile mănăstirei. 
Are 13 călugări şi 1 egumen. 

Tizmana a fost în toate tim-   
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purile una din cele mai impor: 

tante și mai bogate mănăstiri 

ale Ţărei. Ea a constituit un 
loc de apărare, faţă de trecă. 

toarele de la Vulcan şi faţă de 

Valea.Jiului. | 
La anul 1382, călugărul Ni- 

codim, sosit în această localitate 

din Prilep (Albania), a ridicat o 
mică biserică de lemn de tisă 

în locul unui mare copac de 
tisă, în faţa izvorului, şi pe care 

„o numi Biserica-de-Tisă. De la a. 
ceastă biserică 'şi-a luat mănăs- 

tirea numele de Tizmana. 

La 1386, Radu-Vodă Basarab 
a așezat cel d'întiii temelia de. 

zid a mănăstirei Tizmana, pe 
care o termină fiul săi Dan. 

Ruinată prin invaziunile bar- 

bare, stătu în ruină pănă la 1520, 
cind a început a fi restaurată 

de NRadu-cel-Frumos. Restaura: 

rea s'a terminat la anul 1542 

sub Mircea, iar la 1566, sub 
domnia lui Petre, fiul lut Mir- 

cea, Tizmana a fost zugrăvită, 

La anul 1732, jupîneasa Stan- 
ca Glogoveanu "i-a făcut mici 
reparaţii. 

La 1788, sa schimbat tîmpla 

şi zugrăviala în urma focului 
pus de Turci, care "M-ai ridicat 

şi porţile de fier ale intrărei, 

căci ei o socoteaii cetate, 

La 1844, a fost reparată de 
Prinţul George Bibescu, care a 
ridicat și clădiri noi, din care 

'Şi făcuse reşedinţa sa de vară. 

Dar la 1861, palatul a ars. Bi- 

serica prin restaurare a pierdut 
stilul ei original. 

La 1888, statul a pus în re- 
paraţie acoperișul, sfărămat de 

grindină, şi parte chiar din pa- 

latul ars la 1861, lucrare care 

s'a terminat în anul 1891. 
In stinga Tizmanei, pe un 

deal, e o peşteră unde se zice 
că a locuit Sf. Nicodim ; iar în 

curtea mănăstirei se află mor- 

mîntul sfintului.   

rtLvicI 

Tizmana, rîă, în jud. Gorj, pla- 

iul Vulcan, Izvoreşte de la pi- 

ciorul muntelui Rechitelor, cur- 

ge de la N. la S., lăsînd în 
partea de V. Cracul-Geamănului, 

şi Schitul-Cioclovina, iar la E. 

munţii Gripcia, Ulmătul şi Schi- 

tul-Tenişului, primind în cursul 
săii piriul Tizmănuţa, ce vine 

de la E., pe valea cu acelaşi 
nume, din muntele Gripcia; trece 

pe lingă mănăstirea Tizmana, 

iese din munţi la com. Tiz- 
maua, pe care o udă, trece prin 
com. Godineşti, primeşte în 

dreapta piriul Orlea la căt. Ar- 

joci, iar în stinga: Singerașul, 

Săucul și Bistriţa; trece prin 

centrul cătunelor: Piriul, Ciu- 

perceni, Hodorasca.. şi Cilnicul, 

din pl. Ocolul, intră în pl. Jiului, 
udind com. Roşia, în dreptul 

căreia se varsă în iii. 

Mijloacele de trecere peste 

acest rii sunt: pe poduri de 
lemn, la Mănăstirea Tizmana; 

pe pod de lemn, pe drumul ce 

duce spre căt. Cilnicul; pe pod, 

de lemn, de la Godineşti la 

com. Cîlnicul şi la căt. Rogo- 

jelul. 

Tilveşti, căfun al comunei Ciîr- 

beşti, pl. Ocolul, jud. Gorj, si- 

tuat pe un platoi şi la S-E. 

cătunului de reşedinţă. 

Are o suprafaţă de 290 hect., 
cu o populaţie de 327 suflete; 

1 biserică de lemn, fondată de 

locuitori în 1790, deservită de 

1 preot şi 1 cintăreţ. 

Locuitorii posedă: 10 pluguri, 

30 care cu boi, 2 căruţe cu cai; 

200 vite mari cornute, 60 cai, 

100 porci, 100 oi şi capre. 

Comunicaţia în cătun se face 

prin şoseaua comunală, care o 

pune în legătură, pe de o parte 

cu comuna. sa, pe de alta cu 

comuna Poiana. 

Tilvici, saţ, făcind parte din com.
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rur. Păușeşti-Otăsăul, pl. Ocolul, 

jud. Vilcea, situat în partea de 

S-E. a comunci şi udat de rîul 

Otășăul, 
Are o populaţie de 519 lo- 

cuitori; o biserică, fondată la 

1833 şi reparată la anul 1843. 

Tîmboeşti, com. rur., în jud. R.- 
Sărat, pl. Marginea-d.-s., pe pi 

riul Slimnicul. 
E așezată în partea de mijloc 

a judeţului, la 17 kil. spre N. 

de orașul Rimnicul-Sărat, şi în 

partea de V. a plășci Marginca- 

d.-s., la 6 kil. spre V. de com. 

Plăinești, reședința plăşei. 

E formată din cătunele : Tîm- 

boeşti, cătunul de reședință, așc- 

zat pe rîul Slimnicul, în mijlocul 

comunei; Mărăcini, în partea 

despre E.,la 1!f kil., la poalele 

dealului Cindești; Slimnicul, la 

V. pe piriul Slimnicul, la 550 m. 
spre S. de cătunul Timboești; 

' Gura-Făgetului, în partea de V. 

a comunci, la 1 kil. spre V. de 

„cătunul de reşedinţă, la poalele 

dealului Trăistenilor; apoi cătu- 

naşele': Bordeşti, în partea de S. 

a comunei pe piriul Slimnicul, 

fost al comunei Bordești; Trăis- 

teni, în partea de V. a comunei, 

pe poenile dealului Trăistenilor. 

„Se învecinește cu comunele: 
Slobozia (6 kil.), Bordești (6 kil.), 

Sihlele (8 kil.), Popeşti (13 kil.), 
 Lacul-lui-Baban (14 kil.) şi Bog- 

za (14 kil.). 

Se mărginește la E. cu com, 

” Plăineşti, de care se desparte 

„prin Dealul-Trăistenilor şi piriul 
" Slimnicul, la N. cu comuna: Bor. 

deşti. 
E brăzdată la V. de Dealul: 

Girbovei, de pădurosul Gurguia- 

tul, la N., de Virful-Pădurei.Pie- 

troasei, dealurile Intre-Andreaşi 

şi Valea-Neagră. 

Văi sunt: Valea-Slimnicului, 

şi valea Timboeşti. 

E udată de riul Slimnicul, ce   

606 

trece prin mijlocul comunei, prin 

cătunele Timboești și Slimnicul, 

de la V. la E. şide piriul Tim- 

boeşti, ce o udă în partea de E. 

Are o suprafaţă de 3o1o hect., 

cu o populaţie de 2709 locui- 

tori; 2 şcoli; 3 biserici: una 

în căt. Slimnicul, cu hramul 

Sf. Niculae, construită din birne 

la 1717, de către locuitori, 

lisată acum ca cimitir, alta 

în Timboeşti, cu hramul Cuvi- 

oasa "Paraschiva, de gard, fă- 

cută, în 1720, tot de locuitori, 

şi a treia în cătunul Timboești, 

cu hramul Sf. Dumitru, a cărei 

pisanie este: 

Intărirea celor ce nădăjduesc spre 

tine, Doamne, întăre;te sfint locaşul tăii 

acesta, care cu scump sîngele al tăii 

Pat cîştigat, spre serbarea şi mărirea 

născătoare! şi a sf, mare martie și mu- 

cenic Dumitru, izvoritorul de mir cu 

osirdia şi cheltuiala preotului Dumitru, 

împreună cu ajutorul locuitorilor acestuY 

sat şi a altor iubitori de Dumnezeii creș- 

tini, cu binecuvîntarea prea o sfinţitulut 

episcop al Buzăului şi cavaler al ordi- 

nului Sf. Vladimir de clasa al șeaselea, 

D. D. Filoftet, în zilele oblăduiri! sale 

prinţului caimacam a toati Romiînia A- 

lexandru D,. Ghica, anul 1858, Noem- 

„bre s. 

In curtea acestei biserici sc 
află și vechia biserică de gard. 

Sunt deservite de 2 preoți, 2 

cîntăreți şi 2 paracliseri. 
Locuitorii posedă: 23 pluguri; 

399 boi, 120 vaci, 200 cai, 40 

Yepe, 150 oi, 88 capre şi 300 

rimători. 
Căile de comunicaţie sunt: 

Drumul ce vine de la Dumi- 

treşti, trece prin comuna Plăi- 

neşti; cel ce vine de la Lacul- 

lui-Baban, Bordești, şi trece la 

Sihlele şi cel ce merge la Slobo- 

zia-R Sărat. 

Budgetul com. e la venituri 

de 8407 lei, 18 bani şi la chel: 
tueli de 8245 lei, 60 bani. 

Timboeşti, saț, în jud. R.-Sărat, 
pl. Marginea-d.-s., căt. de reșe-   
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dință al com. Timboeşti, așezat 

în mijlocul ei, pe rîul Slimnicul 

și la gura piriului Timboeşti. 

Are o întindere de 277 hect. 

cu o populaţie de 172 familii, 

saii 574 suflete; 2 biserici, una 

de zid deservită de 1 preot, 1 

cîntăreţ şi 1 paracliser, cea-l'altă 
de lemn, foarte vechie, ce servă 

de cimitir; o şcoală. 

'Timna, com. rur., în jud. Mehe- 
dinţi, pl. Ocolul-d.-j., la 37 kil. 

de oraşul 'Turnul-Severin, situată 
parte pe vale, parte pe deal. 

Se mărgineşte la N. cu com. 

Cremenea, la E., cu com. Va- 

lea-Ursului, la $., cu com. Plopi, 

iar la V., cu-com. Izvorălul şi 

Pavăţul. 

E formată din satul cu ace- 

laşi nume și din satul Valea-Pe- 

rilor, numit și Bărzuica, cu ma: - 

halalele Gurăneşti şi Drăgulani. 

Are o populaţie de 740 lo- 

cuitori; o biserică de zid, fă- 

cută de decedatul Ioan Izvoranu, 

cu 1 preot și 2 cîntăreți; 1 

şcoală; 1 cîrciumă. 

Locuitorii posedă: 34 pluguri, 

57 care cu boi, 13 căruţe cu 

cai; 40 stupi; 400 vite mari 

cornute, 32 cai, 8 bivoli, 460 

oi şi 340 rimători. 

Budgetul comunei e la veni- 

tură de 1502 lei, iar la cheltueli, 

de 1012 lei. 

Prin această comună trece șo- 

seaua 'Timna-Izvorălul-Plopi, și 

şoseaua naţională. 
Tot pe teritoriul acestei co- 

mune trece și calea ferată, a: 

vind gara Timna. 

Este udată de riul Hușniţa, 
în partea de N., şi în care se 

varsă aci Peşceana, și de piriul 
Mătuşei, ce se formează din 

Timna. ” 
Dealuri sunt: dealul Dosan, 

acoperit cu pădure, și Dealul- 

Haimanalei, pe care este zidită 

- biserica.
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- Tîmna, sfajie de dr-d.f., jud. 

Mehedinţi, pl. Motrul-d.-j., com, 

““Timnaa, pe linia Craiova-T.-Se- 
verin, pusă în circulație: la 5 

Ianuarie 1875. Se află între sta- 

ţiile Strehaia (14,9 kil.) şi Pru- 
nișorul (9,8 kil.). Inălţimea d'a- 

supra nivelului Mării, de 178,82, 
„Venitul acestei staţii. pe anul 

1896 a fost de 272309 lei, 12 b., 

Timpa, zirîi, jud. Prahova, pl. 
Teleajenul. Izvorește de.sub poa: 

: - lele muntelui, Zăganul, trece pe 
lingă mănăstirea Cheia şi se 

varsă în rîul Teleajenul, pe malul 

stîng, în raionul com. Măneciul- 

Ungureni. E format din Valea- 
Neagră şi piriul Curul-Roşu, care 
se unesc spre E. de mănăstirea 

Cheia, și se varsă în riul Te- 

leajenul. 

Timpa, zichet, cu No. 16, numit 

şi Florile-Albe, jud. Gorj, situat 
pe clina de S. a muntelui Timpa. 

Poteca ce se-priveghează din 

acest pichet trece în Ţară pe 

muntele Larga, apoi pela Timpa, 

scoboară în Lotru -pe la Pleșa- 
Timpei, urmează cursul Lotru- 

lui, în jos de poteca ce duce de 

la Urdele la Timpa, apoi trece 

„la muntele Păpușa şi de aci în 
Novaci, pe poteca Păpuşa-Cazar- 

mele-Novaci, descrise la piche- 

tul Bora. . 

'Timpeanul, fac, în jud. R.Sărat, 
pl. Rimnicul-d.-j., com. Galbenul. 

Are o întindere de 30 pog. 
Proprietate particulară, . con- 

ţine peşte :ce se consumă în 

comună. . 

'Tiîmpele, munte, în jud. Gorj, 
“plaiul Novaci, la frontieră, pe 

stînga riului Lotrul,: situat între 

munţii: Tărtărăul, Largile și Ba- 
_lul. Aci se află sucursala vamală 
Novaci-Timpa şi pichetul de pază 

No. 16, numit Timpa sai Flo:   
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rile-Albe,: Pe aci trece o potecă 

în “Transilvania. 

Timpeni, cor. zur., jud. Olt, pl. 
Şerbăneşti, situată pe piriul Do: 

rofeiul, la 25 kil. de capitala ju- 

- deţului şi la 6 kil. de a plăşei. 
Se compune din 3 cătune: 

-! Timpeni- d.-s., Timpeni-d,-j. şi 

Bacea, cu o populaţie de 2200 

locuitori, 
Se învecineşte la V. cu Pe- 

rieţi şi Mierleşti; la N. și NE, 

u , Valea - Merilor; la E., cu 

Icoana și Florul, separată prin 
Valea-Rogojina şi la S., cu com. 

Șerbăneșşti. 
Are 2 biserici, una în „căt, 

" "Timpeni-d.-s., clădită la 1843 de 
serdarul Gheorghe Opran și cea: 

altă în căt. Bacea, fondată la 

- 1857, deservite de 2 preoți; 

şcoală, înființată la 1882. 
In căt. Bacea, cei mai mulţi 

: locuitori sunt moşneni, . 
Improprietăriți după legea ru- 

rală din 1864, sunt 211 locuitori; 

- iar 56 s'aii împroprietărit după 

legea însurăţeilor din 1879. 
Locuitorii posedă: 140 cai, 

300 iepe, 818 boi, 354 vaci, 

6200 oi și 500 porci.. 
Teritoriul comunei se întinde 

de la V. la E., din Iminogul pănă 

în Valea-Rogojinei, pe o supra- 

față de 4625. hect, 
Femeile. Timpene se ocupă 

„cu cultura gîndacilor de mătase, 

Comerciul se exercită în co- 

mună de 7 cîrciumari. 
Veniturile com. se ridică la 

6256 lei, 14 bani și cheltuelile, 

la 6254 lei, 14 bani... 
O şosea . vecinală, care trece 

prin centrul comune! şi merge 

paralel cu Valea - Dorofeiului, 

leagă com. la N. cu gara Pot- 

„coava și la S. cu com. Şerbă- 

neşti. 

Teritoriul comunei e mai mult 

__ şes, puţin ondulat de cîte-va dea- 
luri mici și udat de mai multe   

TÎMPEȘTI 

vălcele, cari daii -în Dorofei: 

Teiușul şi Zmedrioasa pe dreap- 

ta ; Bacea, Tănăsuia; și Ivăneasa, 
pe stînga. 

Tot pe teritoriul acestei co- 
mune trece și Brazda-lui-Novac, 

„cu direcţiunea S..V. către N.-E. 
pe la N. de satul Timpeni, prin 

căt. Bacea, şi printr'o pădure, 

numită Brazda. 

Timpeni, cătun, cu 113 locuitori, 

pendinte de comuna Vizirul, pl. 
Balta, jud. Vaslui, situat la 67 

kil. spre N. 
Locuitorii posedă: 74 boi, 55 

vaci, 8 viței, 51 cai, 283 oi şi 

13 rimători. 

Timpeni-de-Jos, căzun, pendinte 

de com. Timpeni, jud. Olt, si- 
tuat la S., pe ambele laturi ale 

piriului Dorofeiul, . 

- Are o populaţie de 500 lo-: 

cuitori, din cari 70 împroprie- 

tăriți, Ei posedă 150 boi, 80 vaci, 

100 cai, 1200 oi şi 150 porci. 

Cu ocaziunea facere unei şo- 

sele, tăindu-se un mal, s'aii dez. 

gropat aci o mulțime de schelete 
omenești, toate de.mărime na- 

turală şi cu capul către V. S'aii 

găsit niște inele de argint, cu un 

fel de scaun mare, vre-o 3 bră- - 

ţări mari, tot de argint, de o 

greutate de 850 grame una, fără 
„nici o inscripţiune, dar frumos 

ornate şi în forma lui C. 

Timpeni-de-Sus, sa, pendinte 

de com. Timpeni, pl. Şerbăneșşti, 

" jud, Olt, situat pe valea şi malul 
sting .al Dorofeiului, în formă 

_de. amfiteatru, la N. şi în apro- 
piere de căt. Timpeni'd.-j. E re: 

şedinţa comunei. | 

„Locuitori împroprietăriți sunt 
150, cu. 600 'hect. Ei posedă: 

350 hoi, 180: vaci, 150 cai și 

2800 oi. 

Tîmpeşti, sas, jud. Suceava, pe



TÎMPLARI 

moşia cu același nume, care for- 

mează un trup cu moşia Baia, 

com. Șoldănești. | 
E așezat pe coasta răsăriteană 

a dealului Timpeşti. 
Are o populaţie de 115 lo- 

cuitori; o biserică, în jurul că: 

reia se află cimitirul orașului Iăl- 

ticeni şi unde se află următoarea 

inscripţie: 

Tudorache Ciurea, Marele Paharnic, 

am zidit din temelie, cu toată cheltuiala 

mea, acest Sfint şi Dumnezeesc locaș, unde 

se prăsnuește hramul Sfinţilor Mat Mu- 

rilor Voevozt Mihail și Gavril, spre po- 

menirea răposaţilor părinţilor şi strămo- 

şilor met şi a săracilor locuitori din satul 

acesta, rugînd pe toţi cel ce voc intra 

în biserica aceasta să roage pe Dumnezeii 

pentru mîntuirea pomeniţilor şi să-I ferte. 

Anul 1807, Maii 31, 

Improprietăriţi în 1864 sunt: 

4 fruntaşi, 8 pălmași și 3 codași, 

stăpînind 38 fălci şi 28 prăjini. 
In 1803, «Timpeştia Clucerului 

Tudorache Ciurea avea 35 liuzi, 

plătind 376 Iei bir anual, fiind și 

3 liuzi de cei scutiţi» (cUricar.», 

VII). 

'Tîmplari, sa, jud, Argeş, pl. 

Oltului, pendinte de com. rur. 
Barsoiul. Are o biserică, cu hra: 

mul "Adormirea, cu 1 preot și 

1 cîntăreţ, 

Tincăbeşti, com. rur., pl. Zna- 
govul, jud. Ilfov, situată la 29 

kil. spre N. de Bucureşti. Spre 

V, trece şoseaua naţională Bu- 

cureşti-Ploeşti, 
Se compune din satele: Cio- 

fliceni, Izvorani, Tincăbeşti-Fi- 

litis şi Tincăbești-Mitropolia, cu 

o populaţie de 1385 locuitori 

şi 317 case. 
Are o suprafaţă de 6335 hect.; 

3 biserici: la Ciofliceni, Izvorani 

şi Tincăbeşti-Filitis; 1 şcoală 
mixtă; 1 moară cu apă, 1 cu 

vapori; 1 pod; 2 bălți, 1 he- 

leşteii; 1 mașină de treerat cu 

aburi.   
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Locuitorii posedă: 58 pluguri, 

43 cu boi, 15 cu cai, 143 care 

şi căruţe: 91 cu boi şi ş2 cu 

cai; 105 cai și iepe, 7 armă- 

sari, 377 boi, 236 vaci şi viței, 

22 tauri, 11 bivoli și bivoliţe, 

57 porci, 25 capre şi 959 oi. 

” Budgetul com. e la venituri 

de 5699 lei, și la cheltueli, de 

5092 lei. 
Comerciul se face de 11 cîr- 

ciumari. 

Locuitori împroprietăriți sunt 

"180 şi neîmproprietăriţi, 174. 

Tîncăbeşti - Ciofliceni, moșze și 
pădure a statului, în intindere 
de 1250 hect,, pendinte de 
com, Tincăbeşti, pl. Znagovul, 

jud. Ilfov, formată din trupu- 

rile: Tincăbeşti (675 hect.), Cio- 

fliceni (200 hect.) şi Comora 

(375 hect.), 

Tîncăbeşti-Filitis, saz, jud. II- 

fov, pl. Znagovul, făcind parte 

din com. rur. Tincăbeşti, 

Se intinde pe o suprafaţă de 
2400 hect., cu o populaţie de 

242 locuitori, ” 
Are o biserică, cu hramul 

Inălţarea, deservită de 1 preot 

şi 2 cîntăreţi; 1 moară cu aburi, 

1 moară cu apă; 2 maşini de 
treerat cu aburi; 1 heleșteii și 

1 pod stătător. 

Numărul vitelor mari e de 

15: și al celor mici, de 300. 

Comerciul se face de 4 cir- 

ciumari, 

Tîncăbeşti-Mitropolia, sa, fă- 
_cind parte din co. rur. Tincă- 

beşti, pl. Znagovul, jud, Ilfov, 

situat la N. de Bucureşti, între 

Valea-lui-Baron și Valea.-Pescă- 

rici, braţ al bălţei Znagovul. 

Spre V. trece şoseaua naţională 
Bucureşti-Ploeşti. . 

Are o suprafață de 2190 hect., 

cu o populaţie de 309 locui- 

tori; o școală mixtă.   

TÎNCĂNĂUL 

Comerciul se face de 2 rir- : 

ciumari. 

Numărul vitelor mari e de 

270 şi al celor mici, de 318. 

Tîncănăul, co, rur., jud. Dolj, 

pl. Dumbrava-d.j., la 28 Kkil. 
de Craiova, şi la 13 kil. de 

reşedinţa plăşei, com. Virtopul. 

Situată pe ambele maluri ale 

riului Dăsnăţuiul și pe marginea 

pădurei statului, Tincănăul. 
Se mărgineşte: la N. cu com, 

Ciutura; la S$., cu com. Peri- 
şorul şi Sălcuţa; la E., cu com. 
Ciutura și Virvorul şi la V., cu 

com. Sălcuţa. 
Este accidentată de dealul 
Tincănăul, “acoperit cu vii, și 
de pădurea Tincănăul; prin cen- 

tru este tăiată de valea Dăsnă- 

țuiului, acoperită cu fineţe, și 
udată de riul Dăsnăţuiul, cu 

îndreptarea de la V. spre E. 

Primește în stînga apa Dăsnă- 
țuiului-Mic. 

Se compune din trei cătune: 

Drăgoaia, numită în vechime 
Iculești, Mărăcinele şi Tincănăul, 

cu reședința în căt. Tincănăul. 

Are o suprafață de 4503 hect., 

cu o populaţie de 1520 locui- 

tori; 2 biserici de zid: una în 

Tincănăul, fondată la 1852, de 

Mitrică Constantin și jupin Du- 

mitru Ciorecan, cu hramul S-ţii 

Voevozi, — cea-l-altă in Mă- 

răcinele, fondată la anul 1869 

de Lepădatu Petcu, Chirea Bușu, 

Sanda Berceanu şi Ioan Ciliciă, 

cu hramul Sf. Nicolae, deser- 

vite de 1 preot şi 1 cîntăreţ; 

o şcoală mixtă; 5 circiumi şi 
3 mori. 

„ Vite: 40 cai, 214 vite cornute. 

După legea rurală din 1864, 

Sunt 188 iîmpăminteniţi, după 

legea din 1879 sunt 18 însu- 

răţei. 

Viile în întindere de 186 hect. 

aparțin locuitorilor, iar o vie 

de 36 hect. aparţine statului,



_ TÎNCĂNĂUL 

Cete de moșneni se găsec 
- în: “Drăgoaia. 

Tincănăul, 

Budgetul com. e la venituri 

de 2675 lei, 04 'bani, iar la 

cheltueli, de 1712 ei, 63 bani. 

sat, jud. Dolj, pl. 
: Dumbravă:d..j., „ com. Tîncănăul, 

reşedinţa primăriei. Are o po-. 

- pulaţie de 816 suflete; o şcoală 
„mixtă, ce funcţionează din 1882; 
-o. biserică, fondată în 1852-de 

Mitrică Constantin şi jupîn Du- 
:; mitru: Ciorecan, cu hramul S-ţii 

Voivozi; 2: cîrciumi. 

Tînganul, com. rur., pl. Dimbo- 
vița, jud. Ilfov, situată lingă riul 

Dimboviţa, la: 16 kil. de Bucu- 
reşti. 

Se compune din satele : Tin- 
“ganul şi Tinganul. Moara, cu o 

populaţie de 883 locuitori. 
Stă: în legătură cu Cernica şi 

.-Frunzincşti prin şosele vecinale. 
- Se întinde pe o suprafaţă de 

1935 hectare. 

- cu cai; 173 cai şi iepe, 

Tingariul, sat, făcînd parte din 
“com. rur.- cu acelaşi: nume, pl. 

Are 1 biserică; 1 școală mixtă; 
“1 maşină de treerat cu aburi; 

1 heleşteii;, -2 poduri. - 

Locuitorii -posedă:: 67 plu- 

5O boi, 17 cu cai; 112 

care -și căruţe : 64-cu boi, 48 

:3 ar- 

măsari, 213 boi, 2 tauri, 119 

vaci şi viței, 36 bivoli şi bivo- 

guri, 

liţe, 147 “porci, 43 capre şi 777 oi. 

Improprietăriţi sunt. 84 locui- 

tori Şi: neîmproprietăriţi, . 127. 

Comerciul se face de 5 cîr- 

ciumari. 

-Dimboviţa, jud. Ilfov, situat între 

: -riul Dimboviţa şi valea Pasărea- 

Aci' este reședința! primăriei. 
:Se întinde pe' o suprafaţă de 

"1878 hect., cu: o populaţiune de 
= 31 1! locuitori. : 

- Are o şcoală ; o biserică, cu 
. hramul Adormirea, deservită de 

66700. Marele Dicţionar Geografic. Vol, V.. 
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2 preoți și 2 cîntăreţi; 1 heleş- 
teii; 1 pod; o mașină de treerat. 

Comerciul se face de 4 cîr- 

ciumară. 

Numărul vitelor mari e de 

491 şi al celor mici, de 944. 

'Tînganul, oș7e a statului, pen: 
dinte de mănăstirea: Văcăreşti, 

jud. Ilfov, arendată cu 28400 

“lei anual. Aaa 

Are şi o pădure de 1063 hect. 

Tiînganul, fostă stație de cai de 
poștă pe la anul 1836, pe dru- 

mul între București şi Călăraşi, 

jud. Ilfov. 

Tînganul-Moara, sa, făcînd par- 
"te din com. rur. “Tinganul, pl. 
: Dimboviţa, jud. Ilfov, lingă valea 

Pasărea. - 

Se întinde pe o suprafaţă de 

-56 hect., cu o populaţie “de: 72 

locuitori. 

Proprietatea e a locuitorilor. 

Are 1 pod stătător, 
Comerciul se face de 1 

ciumar. . N 
Numărul vitelor mari e de 55 

şi al celor mici, de 23. 

cîr- 

Tîngujei, co. rur., în partea 

de N. a plăşei Fundurile, jud. 

Vasluiii, la 40 kil. de orașul Vas- 
luiii şi la 14 kil. de Negreşti, 

„reşedinţa plășei, -- e 

E formată din satele: Tin- 
gujei,: Grieşti, Răcea, Moara-lut- 

Ciorneiii, Pănoasa și Poiana-Mă- 

năstirei, pe o suprafață de 4044 
hect. și cu o populaţie de: 565 
familii, sai 1323 suflete. - 
“Are 2 biserici şi o şcoală. 

Comerciul se face: de 6 per: 

soane. - - 

» Vite:. 675 vite mari cornute, 
163 cai, 1600 oi, 56 capre, 160 

- rîmători, : 

" Budgetul comunei e de 3055 

lei, 30 bani, -la venituri, şi -de 

2773 lei,.18 bani, la cheltueli. 

Tiîntava, com. 

'Tîntava - Banului   

TÎNTAVA-DANULUI 

'Tingujei, sa, în centrul comunei 
Tingujei, pl. Fundurile, jud. Vas- 

luiă, situat pe un "podiș, încon- 

jurat de dealul Gorgana la E., 
de dealul Cojana şi Toaca la 
N., de două movile și de valea 

| Onaca la Ss, iar la V., de fru- 

moasu vale a piriului Şacovăţul. 
Are o suprafaţă de 1344 hect., 

“cu o populaţie de 120 - familii, 

sali 413 suflete. 

Este 'resedința comunei. Are 

o biserică, făcută la 1845 ded-l 

Grigore Carp, şi o şcoală înfiin- 
ţată la .1867. A 

Vite: 329 vite mari cornute,. 

68 cai, 678 ot, 84 capre ș şi 384 

rimători. 

rur., jud. Ilfov, 

pl. Sabarul, situată spre V. de 
Bucureşti, între riul Răstoaca şi 

Argeşul, la 26 kil. de Bucureşti. 

“Stă în legătură cu Bălăşoeni şi 

Grădinari-Fălcoianca prin 0 şo- 

sea vecinală. 

Se compune din satele: Tinta- 
- va-Banului şi Tintava-Bălăşoaia, 

cu o populaţie de 1180 locuitori. 
Are o suprafață de 1127 hect. ; 

o biserică; o şcoală mixtă; o 

“moară cu apă; 2 poduri. -.: 

Budgetul com. e de 3073 lei 

-la venituri, şi de 3148 lei la 
cheltueli.. . 

Locuitorii posedă 103 pluguri: 
"63 cu boi, 40 cu cat; 167 care 

„şi căruțe: 92 cu boi, 75 cu'cai; 
"170: cai şi Yepe,. 180 oi, ' 270 
vaci și viței, 10 tauri, 12 bivolr, 

. 558 oi şi 20 porci. 

(Dirvari), 

sat, făcînd parte din: com. rur. 

“Tintava, pl. Sabarul, jud. Ilfov, 

situat “la V.:de București, pe 
malul drept.al rîului :Răstoaca, 

- între „riul Argeş şi :Răstoaca. 

„Se întinde pe o :suprafaţă de 

751 hect., cu:0o populaţie de 

:*367 locuitori. 

„Aci este! reşedinţa primărier. 
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TÎNTAVA-BĂLĂȘOATA 

Are: 1 biserică, cu hramul 

Sf. Treime, deservită de 1 preot 

şi 2 cîntăreţi; 1 moară cu apă; 

1 pod; o școală mixtă. 

Comerciul se face de ş cir- 

ciumari, . 

-. Numărul vitelor mari e de 

416 şi al celor mici, de ş26. 

Tiîntava-Bălăşoaia (Băcanul), 
sal, făcind parte din com. 

rur. Tintava, pl. Sabarul, jud. 

Ilfov, 
Se întinde pe o suprafaţă de 

376 hect., cu o populaţie de 

312 locuitori. 

In raionul satului e o pădure 

de vr'o 30 hect. 

Comerciul se face de 1 cir- 

ciumar, | 

Numărul. vitelor mari e de 

226 şi al celor mici, de 122. 

Tirbeşti, căfun, al com. Baldovi- 

neşti, pl. Olteţu-Oltul-d.-s,, jud. 

Romanați, la ş kil. spre V,, si- 

tmat pe nişte dealuri, aproape 
de hotarul judeţului, la 8!/2 kil, 

„de Balş. Are o populaţie de 

117 locuitori. 

Tîrcovul, cor. rur., în jud. Buzăii, 
pl. Pirscovul, situată d'a-lungul 
văii Tircovul şi pe malul sting 

al riului Buzăii, la 28 kil., şoo 

m, de orașul -Buzăii.: 

E formată din căt. Gura-Tir- 

covului, Oleseşti, Tircovul şi 

Trestieni, cu o populație de 

900 locuitori. - 

Are o suprafaţă de 12 30 hect.; 

2 biserici, deservite de 1 

preot, 2 cîntăreți și 1 para- 

cliser, catedrala fiind cea cu hra: 

mul -Adormirea-Maicei-Domnu- 

lui; 1 şcoală; 2 cîrciumi. 

Vite: 168 boi, 140 vaci, 38 

viței, 2 cai, 9 iepe, 3 mini, 

800 oi, 24 capre 'şi 116 porci. 
Locuitorii posedă 88 stupi. 

Proprietăţi mai însemnate sut: 

Tircovencasca și Oleşeasca, ale   

619 

cetelor de moşneni 'Tircoveni. 

Budgetul com. e de oş1 lei, 

98 bani. 
Locuitorii din comuna Tres- 

tieni sunt împroprietăriți pe 

moşia Lunca-Frumoasă. 

Terenul este accidentat, avind 

forma unei arene, care din vir- 

ful muntelui Dilma se lasă pănă 

în albia rîului Buzăii, 
Cale de comunicaţie e drumul 

natural pe valea Tircovului. 

D-na Zinca Tircoveanca po- 

sedă un hrisov de la Mihai-Vi- 

teazul prin care se recunoaște 

oare-care drepturi  moșnenilor 

din această comună, 

Tîrcovul, căluu, al com. Tirco- 

vul, jud. Buzăi, cu 270 locui- 

tori şi 65 case; are subdivizia 

Fundul-Tircovului. 

Tircovului (Fundul-)(Schitul), 
snbdivizie a comune? 'Tircovul, 

jud. Buzăii, com. Tircovul. 

Tiîrcovului (Gura-), căzu, al 

com. Tircovul, jud. Buzăii, cu 

160 locuitori și 39 case, 

Tircovului (Schitul-), fost wre- 

Zoh al Episcopiei Buzău, jud. 

Buzăi, com. și căt. Tircovul, 

azi biserică de mir. 

Tirgoviştea, com. urb., situată 

cam în centrul jud. Dimboviţa, 

a cărei reşedinţă este. Are o 

populaţie de 7812 locuitori. Este 

aşezată pe loc șes, pe:malul 

drept al riului Ialomiţa, aproape 

de locul unde acest rii -scapă 

din munţi şi şerpueşte spre S.-E. 

In partea de N.-V., V., S.V. 

_S. şi S.E., orașul e încins cu 

un şanţ și cu un zid, ambele în 

stare de ruină, care aii forma 

unui semi-perimetru de poligon, 

aproape regulat şi care din dis- 

tanţă în distanţă sunt întrerupte 

de 12 metereze saii forturi de   

TIRGOVIȘTEA 

apărare. Șanțul cetăţei datează 

din timpul lui Matheiii-Basarab 

şi a fost pe alocurea reconstruit 

la 1821 de. Al. Ipsilante. 
Are două şcoale primare de 

băeți, două de fete și un gim- 

naziii. - a 

Biserici sunt 24, din care 

19 funcţionează şi 5 sunt în 

ruină, Din cele în fiinţă sunt mai 

însemnate: Mitropolia, templu 

măreț, care stă in picioare de 

370 ani şi pare că a fost regina 

tutulor bisericilor din Țară. Ea 
are 9 turnuri mari şi mici și a 

fost învelită toată cu plumb. 

La revoluţia din 1821, se zice 

“că soldaţii lui Ipsilante aii luat 

plumbul de pe biserică și aii 

făcut dintr'insul gloanțe, lăsînd 

numai. pe cel de pe. turnuri, 

Neagu Basarab, fondatorul ves- 

titei mănăstiri de la Curtea-de- 

Argeș, a pus temelia și mitro- 

poliei din Tirgovişte, la 1515. 

In năuntrul ei sunt mai "multe 

morminte preţioase a diferiţi Mi- 

tropoliţi și Domni ai Țării. Mi- 

tropolia vechie a fost radical re- - 

construită de către d. Lecomte 
du Nouy, dar încă nu e zugră- 

vită, 
Afară de Mitropolie se află: 
Biserica Curtea-Domnească, re- 

- construită de Petru-Vodă-Cercel, 

pe la 1585, și mai tirzii reînoită 

cu totul. și împodobită la 1699 

de Constantin: Brincoveanu. La 

1745, Grigore-Ghica o.mai re- 

pară şi înfrumuseţă; dar arzind 

şi dărămindu-se de un cutremur 

mai pe urmă, fu iarăși rezidită 
şi împodobită la 1748, tot de 

Grigore-Ghica. Astă-zi acest tem- 

plu, de şi vechiii, este solid; 

zugrăveala, ornamentele și tim- 

pla sunt lucrate în aur, păstrin- 

du-se aproape cum eraii în ve- 
"chime.; Lîngă acest monument 

preţios sunt ruinele palatelor 

Domneşti și subteranele saii dru- 

murile pe sub ' palate, despre
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- care se vorbește că unele merg 
chiar afară din oraş, pe sub pă- 
mint, Tot aci este Chindia, un 

turn de observaţie, care se crede 

a fi făcut de Mircea-cel-Mare, 
împreună cu palatele. Chindia 

însă se cam ruinase ; dar la 1844 
sa reparat de Bibescu-Vodă, 
Acest turn se compune din două: 

părți. Partea de la bază are 

forma unul trunchiii de piramidă _ 
patrunghiulară, clădită toată de 

piatră” şi înaltă cam de 10 m.; 
a doua, partea de sus, are forma 

cilindrică şi e clădită din cără- 
midă şi ne tencuită. Această 

parte la extremitatea superioară 

are, de jur-imprejur, în formă 

circulară, mai mulţi stilpi de zid 

de formă paralelipipedică, de 

înălţimea unui metru şi prinşi 

unul pe altul cu lanţuri de fer, 

Partea cilindrică este cam de 30 

metri. De la acest turna rămas 

în popor zicătoarea: <A ajuns 

soarele la chindii», adică la un 

“punct al zile, cînd trebue a se 

“pune la masă, fiindcă în tim- 

purile trecute Domnii aveaii o- 

biceiii a pune la masă să le 

cînte muzica din virful acestui 
turn. Astă zi încă există cîntecul 

chindia, care este un fel de joc. 
Biserica Stelea-Vechie, lingă ca- 

zarmele militare de dorobanţi şi 

călăraşi. Această biserică s'a fă- 

- cut după modelul bisericei Trei- 

Ierarhi din Iași de către Vasile- 

Lupu, Domnul Moldovei, la 1645, 

în locul altei biserici vechi, ce 

fusese ridicată de mult de un 

negustor, anume Stelea. Această 
biserică în timpul lui Mateiă- 
Basarab era înconjurată de zi- 

duri groase şi înalte şi avea în 

curte palaturi metropolitane. In 

curtea Stelei-Vechi, se zice că 

ar fi stat patriarhul Nifon, pe 

vremea lui Radu-Vodă-cel-Mare. 

*- Numai poleiala crucilor de pe 

“turnuri costă pe. Vasile-Lupu 

'7o0 galbeni veneţiani. Stelea,   

Gil 

“ca şi toate clădirile vechi din 

-Tirgovişte, a suferit multe, 
Biserica Sf. Nicolae pe strada 

Brincoveanu, făcută de Mateiii- 

Basarab în anul morţei sale, 

1654. In apropiere de această 

biserică, se află Tunelul, care 

este o mare clădire particulară, 
"făcută pe una din pivaiţile cele 

mai mari din Tirgoviştea, ce se 

zice că a fost a Domnului Brin- 

coveanu Basarab. 
Biserica Sf. Vineri, aşezată în- 

tre ruine, aproape de Curtea 
Domnească. Această biserică 

este și ea foarte vechie. La 1595, 

după lupta de la Călugăreni, 

Mihaiii- Viteazul, ducîndu-se în 

munţi, Sinan-Paşa intră în Tir- 

govişte, îşi stabili cartierul ge- 

neral în palatele şi Curtea bi- 

sericei Sf. Vineri, pe care o pre- 
făcu impreună cu palatul Dom- 

nesc în cetățuie, din care şi azi 

se mai văd două ziduri groase 

şi arcuri măreţe de porţi de ce- 

tate. 
In 1gor, d. profesor Tocilescu 

a regăsit pe teren fortăreaţa 

lui Sinan-Pașa, adică zidurile 
împrejmuitoare. In jurul acestei 

biserici se văd ruine de palate, 

care se zice că la 1821 eraii 
în bună stare, aproape de locul 
unde Ipsilante, cu Zavergiii săi, 
ai prins pe Vladimirescu. 

Afară de aceste, semnalăm 

ca biserici mai puţin însemnate: 

biserica Sf. Nifon, biserica -Si- 

muleasa, biserica Albă, biserica 

Roşie și biserica Stolnicul pe 

- Strada-Mare; biserica Creţulescu, 

biserica Sf. Dimitrie, biserica Sf. 

George, biserica Lemnul, bise- 

rica Tirgul, biserica "Voevozi, 

biserica Geartul, biserica Izvo- 

rul Tămăduirei. Apoi în ruină: 

Biserica-Vărzarul, clădită, se zice, 

de către Ghinea Vărzarul, mi- 

nistrul lui Mateiii-Basarab ; bise- 

rica Catolică, zidită în timpul 

- lui. Negru-Vodă; biserica .. sf. 

-gresului, Industria şi 

"Vechie, este tirgul saii oborul 
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Constanţin, în care se zice- că 

s'a făcut jurămiîntul de alianţă în- 
tre Mihai Viteazul, Aron, Dom- 

nul Moldovei, şi Sigismund Ba- 

- tori, Domnul Transilvaniei, con- 

tra Turcilor; biserica Sf. Ioan, 

biserica sf. Impărăţi, şi în fine 

capela de la cimitir, care este 

afară: din oraș, în apropiere de 

gara drumului de fer. — Ca mă- 
năstiri din apropiere cităm: mă- 

năstirea Dealului şi Viforita. 

* Pe locul deschis dintre Fun- 
dărie, Mitropolie, strada Pro. 

Stelea- 

de săptămînă. Aci, în fie-care 

săptămînă, Joia şi Vinerea, se 
face mare comerciii cu: tot felul 
de articole. 

Tirgoviştea este oraşul romi- 

nesc cel mai vechii, datînd în- 

nainte chiar 'de fundarea prin- 

cipatului Țării-Romineşti. Este 
cea d'înteiii şi cea mai vechie 

“capitală a “Țării, constatată prin 

documente, și a rămas ca atare 

pănă: pe vremea lui Gheorghe- 
Vodă Ghica (1659—:660), care 
din porunca Turcilor mută pen- 

tru tot-d'auna capitala Țării la 

Bucureşti și dărimă la pămînt 
zidurile Tirgoviştei și  mănăsti- 

„rile de prin prejur; aceasta pen- 

tru ca Poarta să fie mai sigură 
de credința Domnilor (Tocilescu, 
«Manual de Istoriea Rominilor», 

1900, pag. 370). 

"A face istoria oraşului este 

“a scrie istoria “Țării-Rominești. 

Vom da cite-va indicaţii numai. 

Pela 1515, Neagu Basarab făcu în 

* Tirgovişte biserica Sf. Gheorghe, 
care azi e în ruină, şi zidi din 

temelie: Mitropolia. Tot Neagu 

strămută - de la Argeş tronul 
metropolitan în palatele Mitro- . 

poliei' din -Tirgoviște. Mitropo- 

lia din Tirgovişte, în acel timp, 
- avea în prejurul săi palate şi 

grădinile cele: mai - frumoase, 

care coprindeaii ma! -tot oborul
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şi YFundăria de azi. — Pe la 

1583, Petru Cercel mai înavuţi 

Tirgoviştea cu biserica Dom- 
ncască. Apoi peste 12 ani, la 

1595, în timpul ui Mihaiu Vi- 

__teazul, Sinan-Paşa cuprinse Tir- 

goviştea, intră în ca și prefăcu 

Curtea domnească și biserica 

Sf. Vineri în cetăţue de apă- 

rare. Aceste întăriri se văd şi 

azi; dar Mihaiii prin vitejia lui 
îl scoate daci. —— În timpullui 

Mateiii Basarab, Tirgoviştea a 

ajuns la apogeul săii. In acest 

timp oraşul era bine canalizat, 

stradele frumos pavate, şi ora- 
şul avea peste 60000 locuitori. 
Mateiii repară din temelie zidu- 

rile cetăţei. El făcu biserica Sf. 

Nicolae-Vechiii la 1651 şi Sf. Ni: 

colae-Noii la 1654. Pe timpul 

lui, la 1651, Vasile Lupu, Dom- 

nul Moldovei, fiind în relaţii 

prietenești cu Mateiii, făcu bise- 

rica Stelea. Un vierme muşca 
din liniştea lui Mateiii și din 

fericirea Ţărei: el nu avea ar- 

mată  romincască, ci nişte stră- 

ini cu plată, numiţi Seimeni, 

Seimenii nu sai sfiit .a ucide 

chiar în palatele domneşti, care 

sunt azi în ruină, pe Ghinea 

Vărzarul şi Armaşul Radu Ola- 
rul, cel d'intiiii sfetnici ai lui 

Mateiii, Chiar Domnului ci îi 

închiseră porţile cetăţei într'o 

zi cînd venea de la Curtea-de- 

Argeş, zicindu-i : «Înapoi, nu ne 

trebue Domn bătrin», ceia ce 

grăbi moartea bunului Domn. 
— De la Mateiii Basarab Tir- 

" goviştea a început a da îndă- 

„răt. La 1660, Vizirul Cupruli a 

dat ordin de sa dărimat ceta- 

tea și sa mutat capitala în Bu 

cureşti. Sub Grigore Ghica II, 

pe la 1748, tot se mat făcu re- 

paraţie şi îmbunătăţiri palatelor 

domneşti; dar sub Constantin 
Mavrocordat, Turcii le-aii ars cu 

totul, dărămind şi toate întări- 

turile cetăţei, ca să numai ră-   
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mînă de cit cenușă, spre a nu 

avea ci de ce se mai teme. 

Pănă şi, moșia orașului, unul din 

domeniile cele mai întinse din 

Țară, era să fie dată zestre fiicei 

sale de un Domn fanariot. al Ță- 

rei (Şuţu); dar s'aii răsculat oră- 

șenii ca un singur om, s'aii dus 
la Bucureşti cu jalba în proţap 

şi cu rogojinipe cap şi ai pro- 

testat să nu li-se înstrăineze mo- 

șia; cererea lor a fost ascul- 

tată. Tirgoviştea nu numai în 

timpurile ci de mărire a fost 

cuibul eroilor şi oamenilor 

mari ai "Ţărei; dar şi în evoca 

ci de decadență. Aşa, pc la 

1786 s'a născui la ciţi-va „kil. 
de Tirgoviște, în com, Vă- 

căreşti, poetul, literatul şi ma: 
rele patriot romin, loan Văcă- 

rescu, al căruia nume îl poartă 

gimnaziul din Tirgovişte. La 

1802, s'a născut Ioan Eliade Ră- 

dulescu, părintele literaturei _ro- 

_miîne, Casele în care s'a născut 

cl sunt încă în ființă lingă bise- 

serica Voivozi. Eliade a cîntat 

ruinele Tirgoviştei. — Tot în 

Tirgovişte s'a născut poetul şi 

fabulistul Gr. Alexandrescu, la 

1812. EI a fostelevul lui Eliade. 
Un bust al săii înfrumuseţează 

grădina orașului. — Poetul Va- 

sile Cirlova s'a niscut asemenca 

in Tirgovişte,. la 1$09. 

Tirgoviştea, safe de dr.d.f., 

jud. Dimboviţa, com. Tirgoviş: 

tea, pe linia Titu-Tirgoviștea- 

Pucioasa, pusă în circulaţie la 

2 Ianuarie 1884. 

Sc află între staţiile Văcărești 
(7,1 kil.) şi Doiceşti (99 kil.). 

Intre Tirgoviştea şi Doiceşti se 

află halta Teișul, | 
_ Inălţimea asupra nivelului 

Mării de 276,26. Venitul aces- 

tei staţii pe anul 1896 a fost 

de 253261 -lei şi 97 bani. 

Tirgşoreanca, sa/, făcînd parte   
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din com. rur. Ploeştiori, jud. 

Prahova, pl. Tirgsorul. 

Are o populaţie de 317 lo- 

cuitori. | 

In cimpia de lingă acest cătun 

se află ruinele unei biserici. 

Inainte .de 1848, în jurul a- 

celei biserici se afla un tirgşor 

numit Bereasca, format din lo- 

cuitori bulgari, veniți aici în 

urma rezbelului ruso - turc din 

1828. 
Proprietarul moșiei, voind a-i 

impune la clacă, ei n'aii voit 
să se supună, şi-aii dărimat sin- 

guri casele și s'aii retras la Plo- 

eşti, în partea de N., pe malul 

Dimbului, ce se numeşte şi azi 

mahalaua sîrbească. 

Tirgşorul, 4/asă, jud. Prahova. 

Se mărginește la E. cu plășile 

Crivina şi Cricovul, de care se 
desparte printr'o linie mixtă dusă 

de la N..la S. şi care trece pe 
la E. de comunele: Blejoiul.Strîm- 

beni, Ploeşti, Popeşti şi Tăriceni; 

la N., cu plasa Podgoria, unde 

riul Teleajen formează un unghiii 

ascuţit cu limita de N.-V. a 

plăşei şi care trece pe lingă 

comunele: Păulești, Tirgşorul- 

Noii şi Vlădeni-Mărgineni; la 

S. cu judeţul Dimboviţa, de care 

se desparte prin piriul Cricovul- 

Dulce. 

Se compune: din 14 comune 

rurale şi una urbană, cu reşe- 

dința plăşei în com. Tirgşorul- 

Noii. 
Partea de N. a plăşci este 

deluroasă, acoperită cu vii și 

păduri. Partea de V. şi S. arc 

îndestulătoare locuri de fineţe 

și produce cereale. Aci sunt şi 

cîte-va păduri. . 

Riîuri însemnate sunt: Pra- 

hova, Cricovul - Dulce şi - Lea- 

otul. | 

Plasa Tirgşorul are 11 parohii 

și 10 filiale. 
Parohiile sunt; Tăriceni, Şirna,
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„ Hăbudul, Popeşti, Strejnicul, Co- 
 corăşti- Colţul, Păulești, Ploeştiori, 

Tîrgşorul- -Noii,: Mănești şi .Vlă- 
deni. 

Tirgşorul, sat, făcînd parte din 
com. rur, Tirgşorul- Vechiii,. pl. 

„ Tirgșorul, jud. Prahova. 

Tirgşorul, pănăstire, în jud. Pra- 

hova, pl. Tirgşorul, com. Tirg- 

şorul-Noii. 

Următorul hrisov, de la Ale- 

„xandru Ipsilante, ne arată că 

mănăstirea Tirgşorul s'a fondat 

„de Antonie-Vodă, ina doua j ju 
mătate a secolului XVII, şi că 

- a fost scutită de toate dăjdiile 

- puse pe alte.mănăstiri: 

Sfintei şi dumnezeeștei mănăstiri Tirg- 

” şorul, unde se cinstește şi se prăznueşte 

hramul sfinților şi afară de trupuri, ma! 

mari Wbevozi şi Arhistratigi, Mihail şi 

Gavriil, care este zidită şi înălțată din 

temelia el de Domnia-sa Antonie-Vodă 

şi cuviosulul egumen Kir... şi tutulor 

părinţilor călugări cîți se află locuitori 

la această sfintă mănăstire, ca să fie 

sfintă mănăstire în pace şi Yertată de 

toate dăjdiile şi orînduelile ce vor eși 

de la visteria Domniek-mele pe alte mă- 

năstiri de nicf unele val saii supărare să 

p'aibă; şi iar să fie sfintet mănăstiri 

„milă de la Domnia-mea să aibă a lua 

. în toti anif din vama Ploeștilor cîte ta- 

“ler una sută, care bant să aibă a-Y da 

" vameşii de doui or! întrun an, însă la 

Sf. Dimitrie taleri cincl-zeci şi la Sf, 

-- Gheorghe taleri cincizeci. Aşijderca şi 

drepte bucatele mănăstire! să fie scu- 

„tite, stupt i rimători de dijmărit şi viuul 

de vinărici, şi două pivnițe în oraşul 

Ploeşti scutite și apărate, de vamă, de 

fumărit, de căminărit, de vin Domnesc 

şi de ot vătăşesc; şi iar să fie sfintei 

„mănăstiri, mila de la Domnia mea să 

aibă a lua în toți anil mertic de sare de la 

„Ocna Telega pe an bolovani două sute, 

la vremea cînd vor lua şi alte sfinte 

mănăstiri şi să facă cu dinsa orice va 

vrea, şi de către nimenea! bîntuiali să 

"nu aibă, numat și egumenul dupi așe- 

zămîntul ce sa făcut să aibă a da 

ruptoarea de sfintul Pantelimon, unde 

este închinată, pe an taleri una sută, la 

sfintul Gheorghe taleri cincl-zect și la 

- sfintul Dimitrie taleri cinci-zec ; şi pen- 

„tru ca să se păzească „mila aceasta ne-   
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strămutată, să aibă de unde a da şi ba- 

ticul cu care să se ajutoreze săraci bol- 

pavi de la spital şi pentru ca să fie 

- - Domniel-mele și răposaţilor întru feri- 

“cire părinţilor Domniei- mele vecinică 

pomenire, am întărit Domnie-mea hri- 

sovul acesta cu însăşi credința Domniei- 

"mele Iw Alexandru Ipsilante Voevod şi 

cu credinţa prea iubiţilor Domniel-mele 

fil Constantin-Voevod, Jumitraşcu-Voe- 

vos, şi martori punem pe toți cinstiţii 

-şi credincioșii boeri cel mari at diva- 

nului Domniel-mele, Pan Dumitrache 

Ghica Vel Ban, Pan Nicolae Dudescu 

Vel Vornic de Țara-de-3us, Radu Văcă- 

rescu, Vornic de Țara-de-Jos, Pană Fi- 

lipescu Vornic de 'Țara-de-Sus, etc. şi 

s'a pus hrisovul acesta în anul dintiiii 

“al Domniel-mele, aci în Bucureşti, la 

leatul de la Adam 7283, iar de la naș- 

terea Domnului nostru Is. Hrist. 1775, 

Iunie 22, m 

- De-asupra ușei se citeşte o 
inscripţiune aproape ştearsă, |i- 

„terile fiind măcinate. Astăzi bi- 

serica fiind dezvălită şi . servind 
de adăpost vitelor, e condam- 

nată a se desfiinţa. Cite-va pic: 

tură murale ai fost ' luate și 

depuse în muzeul naţional de 

antichităţi, prin îngrijirea direc- 

țiunei acestui aşezamint. 

TŢirgşorul-Noi,. com. 7ur., jud. 
Prahova, pl.  Tirgşorul, situată 

_în partea de E. a apei Leaotul, 

la 10 kil. de capitala judeţului. 

„Aci e reşedinţa plăşei. 

Se compune din 2 cătune: 
Tirgşorul-Noii, căruia locuitorii 
"i mai zic și Cringul-Teiului, 

nume pe care l'a purtat oficial 

pănă la 1857, şi Țigănia, numită 

Țigănia-Stoenești. Are o popu- 

laţie de 1127 locuitori. 

_ In comună e mănăstirea Tirg- 

şorul, iar în căt. Ţigănia o bi- 

serică zidită la 1827 de Arhie- 

reul Ioanichie și Jupîn Voicilă, 

deservită de un preot, plătit de 

Eforia Creţulescu. 

Locuitorii, în număr de 147, 

S'aii împroprietărit la .1864, pe 

moşia Tirgșorul-Noii, azi pro- 

prietate a Eforiei Spitalelor Ci-   
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„vile,: şi Țiuănia, proprietate a bi- 

: sericei Creţulescu. 
Ei aii: 56 cai, 345 boi, 122 

vaci, 3 capre, 735 Oi şi 154 porci. 
In raionul, comunei, pe apa 

Leaotul, numită şi Moruzi, sunt 

două mori.” 

Are o suprafaţă de 2459 hect.; 

_o.şcoală; un oficiii _telegrafo- 

„poştal; un penitenciar. militar. 
Comerciul se exercită în co- 

mună de 5 cîrciumari. 

Afară de şoseaua dintre Tirg- 

şorul şi Tîrgovişte, prin com. 

_ Dirmoneşti, Haimanalele, etc,, 

prin com. mai e o altă şosea, 

- ce-i înlesneşte comunicaţia spre 
Aricești, Nedelea -și Floreşti, 

unindu-se cu şoseaua “naţională 

Ploeşti-Braşov, la locul numit 

Două-Circiume. Tot aceași şo- 

sea înlesneşte comunicaţiunea 

între “Tirgşorul și Ploeşti, pe la 

punctul "Țigănia. 
Pe teritoriul comunei se află 

3 movile de diferite mărimi şi 

_ aşezate în diferite direcţiuni; Din- 

tre ele numai tref. aii numiri: 

Movila-Mare, situată la V, de 

căt Tirgşorul, între riul Pra. 

_hova şi apa. Leaotul, făcînd ho- 

tar între moșia Tirgșorul și Ți- 

gănia; Movila-Fluerului, pe ma- 

lul sting al Leaotului; şi Movila- 

lui-Şerban, situată la E. de Tirg- 

şorul. 

-Din restul de ş movile, fără 

numiri, 3 sunt situate la E. de 

- Tirgşor, lingă pădurea Cringul- 

lui-Bot, una la N. şi altala S.- 

_V. Pe toate aceste movile, a- 

„fară de cea mare, se cultivă ce- 

reale, . 

- E udată de riul Prahova şi 

apa Leaotul numită şi Moruzi. 

'Tirgşorul-Vechii, co. 7ur., în 

jud.. Prahova, pl. Tirgşorul, si- 

tuată pe malul drept al pirîului 

Leaotul şi malul sting al Pra- 
-. hovei, la. 10 kil. de capitala jud. 

şi la 4 kil, de reşedinţa plășei.
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Se compune din 4 căt.: Tirg- 

şorul, Stănceşti, Deduleşti și Col- 

ţul. 

Are o suprafaţă de 1250 hect., 

cu populaţie de 803 locuitori; 

2 biserici, una în căt. Tirgşorul- 

Vechiii, cu hramul Sf. Nicolae, 

fondatii la 1884, şi cea-l'altă în 

căt. Stănceşti, cu hramul S-ţir 

Apostoli, fondată de locuitori, 

ca şi cea din Tirgşorul, la 1874; 
o şcoală; 3 cîrciumi, 

Un număr de 136 locuitori 

s'aii împroprietărit la 1564, pe 
moşia Eforiei, din care li s'ati 

dat 120 hect. Ei ai: ş8 cai, 
10 iepe, 402 boi, 120 vaci, 24 

bivoli, 724 oi. 

In raionul com. e o fabrică 

de spirt şi 4 mori de apă: 2 

pe apa Leaotul, una pe izvorul 

Bularul şi una pe Pantelimon, 
Budgetul com. e la venituri 

de 6376 lei, şi la cheltueli, de 

45438,88 lei. 
O şosea comunală înlesneşte 

comunicația cu com. Strejnicul, 

cea mai apropiată. 

E udată de riul Prahova, de 

apa Leaotul, izvoarele Bularul și 

Pantelimon. Se mărginește cu 

comunele: 'Tirgşorul-Noii, Mă- 
neşti, Cocorăşti, Negocşti, Plo- 

eşti şi Strejnicul.. 
Tirgşorul este unul din ora- 

şele vechi ale Țării. Il găsim deja 

menţionat pe timpul lui Mircea 

Vodă Basarab (1386—1418) în- 

tr'o poruncă domnească a fiului 

săii Mihaiii. Este în 'relațiuni 

strinsc: comerciale cu Braşovul. 

Cu înfiinţarea orașului Ploeşti, 

pe la finele secolului al XVI-lea, 
Tirgşorul își pierde treptat din 

vechia sa îusemnătate, ast-fel că 

astă-zi nimic nu mai aminteşte 

trecutul săi, de cit ruinele unei 

vechi mănăstiri situată pe o înăl. 

ţime. 

Tîrgul, zlasă, în jud. Botoșani.“ 

Se întinde pe dealurile dintre   
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Siret şi Sicna, în partea de N.-V. 

a jud. Botoşani. Se mărginește 

la N. cu jud. Dorohoiă; la E., 

cu pl. Jijia şi Miletinul; la S.V., 

cu pl. Coșula şi Siretul. 
Se compune din 8 comune: 

Băluşeni, Botoşani, Costești, Cos- 

tineşti, Cucoreni, Curteşti, Mă- 

năstireni şi Poponţi. 
Această plasă e străbătută de 

dealurile ce se prelungesc de la 

N.„V. spre S.-E., între riul Siretul 

şi Jijia, de ambele părţi ale pi- 

riului Sicna; multe din ele sunt 

nişte platouri întinse. Ele se îm: 

part prin valea Sicnei în două 

grupe: dealurile din dreapta Sic- 

nei şi dealurile din stinga sa. 

Cele mai însemnate sunt: 

In stinga Sicnei: Cotirgaci, Mo- 

vila- Vulturului, Nicșeni, Teişoara, 

în com, Costești; Crişma-Min- 
zului, Gherman, Răchiţi şi Tei- 

- şoara, în com, Poponţi; Coșarilor, 

Lupului, Puturosului, Curmătura, 

Humăria, lonete și Valea-Șan- 

ţului, în com. Bălușeni, 

In dreapta Sicnei: Arapului 

(Licache), Dolina, Staniştea, Sic- 

na, Vasilincea, în com. Costi- 

neşti; Armanul, Brăiasca, Boto- 

şanca, Budăiul, Harangiul, IHu- 
măria, Cornul, Curmătura, Meica, 

Slatina şi Sicna, în com. Cuco- 

reni; Cişmelei şi Sicnci, în com, 

Poponţi; Agafton, Bobeică, Bal- 

ta-Arsă, Băsărăboaia, Birul, Chi- 

rivoaia, Conegi, Crivăţul, FHul- 
mul, Humăria, Hliboci, [.ebăda, 

Micul, Manoleşti, Nisipăria, Ră- 

diul, Sicna, Tirgul, Via şi Vul- 

turul, în com. Curtești ; Postului, 

în comuna Bălușeni (v. a. n.). 
Văile mat principale sunt: Va- 

lea-Sicnei, care străbate plasa 

prin mijloc, valea 'Teişoara .. şi 
Valea-Grajdului în stînga şi va- 

lea Drăsleuca în dreapta. 
Valea-Sicnei e bogată în ia- 

zuri, stuhării și papură. 

Apele ce udă plasa sunt: 

Sicna, pirit care izvorește din   
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jud. Dorohoiii, străbate pl. de 

la N..V. spre S.-E., prin valea 

Sicna. E un piriii mic, dar pri 

meşte alte multe piriiaşe, După 

ce formează în cursul săii o mul- 

țime de iazuri mari şi bogate în 

peşte, se varsă în Jijia, la Todireni. 
Primeşte, în stinga: Teișoara, 
care izvoreşte din pădurea Cioara, 

din jud. Dorohaiii, şi se varsă în 

iazul Stănceni, în com. Bălușeni. 

Piriul-Porcăriei şi Prisecei, pe 

moşia Stănceni, com. Bălușeni, 

care se varsă în iazul Stăncenilor; 

în dreapta: Bucecea cu Dolina 

şi Vasilincea, în com. Costineşti ; 

Budăiul, în com. Cucoreni. 

“Drăsleuca, care curge din iazul 

Loeştilor, com. Cocoreni, cu pi: 

raiele Slatina, Loeșşti și Brăiasca, 

prin com. Cucoreni, apoi, trecind 
prin com. Curtești, primește pi- 

raiele Ioanei, Olmul, Barsa, Hli- 

boci, Țurcani, Izvoarele, Broscă- 

ria, Săliştea şi trece în com, Bă- 

luşeni, şi primind Căcaina și Cir- 

nitura se varsă în Sicna, com. 

Băluşeni. 

Birlădeanca, care curge prin 

com. Bălușeni şi Drăcşani şi se 

varsă în Sicna. 

Sunt 42 iazuri şi 7 bălți, din 

care cele mai însemnate sunt: 
Drăcşani, în com. Drăcșani, Ia- 

zul-Stăneştilor şi Zosinul, în com, 

Băluşeni, Răchita şi Vasiliul în 
com, Poponţi. 

Plasa Tirgul se compune din 

„28 comune formate din oraşul 

Botoșani şi 42 sate şi se adminis- 

trează, unită cu pl. Miletinul, de 

un sub-prefect, cu reşedinţa în 

Botoşani. 

Are o suprafații de 46000 
hect., cu o populaţie de 49123 

locuitori; 49 biserici, deservite 

de 58 preoţi și $3 cintăreţi; 28 

şcoale, conduse de 67 învăţă- 
tori şi 16 invățătoare; 24 mori 

de apă şi 9 mori de aburi; 1 

fabrică de tăbăcit peile; 1 de 

bere; 1 de spodium; 1 de ci-
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coare; 1 de vax şi cerneală; 

„5 de lumiînări și săpun;.1. de 

spirt (alcool); mai multe fabrici 
de cărăxmidă,. 

Cerealele, fineţele şi imaşele 
„ocupă în plasă cea mai mare 

parte din teritorii; păduri. mai 

“multe se află în com. Cucoreni, 

„Curtești, Costineşti şi Bălușeni, 
„iar vii, în com. Botoşani, Cur- 
tești şi Băluşani. 

“Locuitorii posedă: 12588 boi 
şi vaci, 30 bivoli, 2099 cai, 

15438 oi şi 3703 porci; 1849 
stupi cu albine. 

Se exportă cereale, vite și 
produsele indigene, importindu- 
se produse manufacturare, colo- 
niale, mașini agricole, ferării, etc, 

Piaţa cea mat importantă e 
oraşul Botoşani. 

Căile de comunicaţie sunt: 

Calea ferată Botoșani-Vereșşti, 

care are 2 .staţiuni în plasă: 

Botoşani şi Leorda. 

Şoseaua naţională Dorohoiii- 
Botoşani - Hirlăul, trecînd prin 

Cucoreni, Poponţi, Curteşti și 
Băluşeni, 

Şoselele județene: Botoșani- 

Ştefăneşti, Botoşani-Seveni (jud, 
Dorohoiii), Botoşani - Burdujeni 

şi Botoşani-Fălticeni, precum şi 
„mai multe şosele comunale. 

Tirgul, plasă, în partea de E.a 
judeţului Tutova. 

Se mărgineşte la N. şi N.-V. 

cu jud. Fălciă, pl, Simila şi pl. 
Tutova, despărţindu-se de cel 
d'intiiii prin hotarele artificiale 

ale moșiilor limitrofe, de cea de 

: a doua parte prin hotare arti- 

ficiale şi parte prin riul Birladul, 

şi de cea a treia tot prin hotare 

„artificiale; la S. şi S.-V,, cu jud. 

" Covurluiii, de care se desparte 

prin hotare artificiale, şicu pl. Co- 

rodul, de care se desparte parte 
.prin hotare artificiale şi parte 

prin piriul Jeravăţul,, laV. cu pl. 

Pereschivul, de care se desparte   
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prin hotare artificiale; şi la E., cu 
provincia Basarabia (Rusia), de 

. care se desparte prin riul Prutul. 

Pămintul plăşei este șes, iar 

în partea despre E., băltos, 

- Este udată, în partea. despre 

E. de riul Prutul; în interior, de 
“piriul Elanul, care se varsă în 

"Prut, pe teritoriul jud. Covurluii, 

încărcat pe dreapta cu piraiele Mi- 

hoaia, Seratul și Liscovul; în par- 

tea de V., de riul Birladul, care 

primeşte pestinga piraiele Recea, 
Trăuşul şi Trestiana ; şi în partea 

de S.-V., de piriiașele Vinderei şi 

Docani, afluenţi ai Jeravăţului. 
Riul Prutul formează în plasă o 
mulțime de bălți, 

Are 17 comune, din care 

1 urbană, cu o populaţie de 

19045 locuitori ; 37 biserici; 19 
școli primare mixte; un oficiu 

„poştal rural în. com. Slobozia. 
Zorleni, pentru plășile Tirgul și 
Simila. Aceste două plăși sunt 

împărțite. în 9 secțiuni, avind 

„afară de biroul din Zorleni, încă 

3 birouri sucursale: îa Murgeni, 
în Băcani şi în Banca, 

Viea se cultivă pe o suprafaţă 
de 987,50 hect., din care 60 hect. 

nelucrătoare, socotite şi acele din 

com. Birlad; iar livezile cu pruni, 

pe o suprafaţă de 4225 hect. 
Are două fabrici de spirt şi 

„3 mori cu abur, 

_Comerciul este destul de activ. 

Din bălțile plăşei, ce sunt pe 
malul Prutului, se scoate: o mul- 

ţime de peşte, cu care se face 
un comerciii insemnat, din care 

cauză s'a dat acestui judeţ ca 

marcă trei pești. 

Este străbătută de 2 drumuri: 

şoseaua jud. Birlad-Fălciii, ce | 

trece prin satele Simila, Zorleni, 

Popeni și lepureni și: merge la 
„tirgul Fălciii; şoseaua Birlad- 

Galaţi, ce pleacă din oraşul Bir- 

lad spre S., parcurgind. pe o 

mică distanță cuprinsul acestei 

„plăși şi trecînd în urmă în cu- 
> Y .   
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prinsul  plăşei Corodul, de unde 

se continuă spre S.-V., mergind 

la Galaţi. 

Tîrgul, 2lasă, aşezată în paitea de 

mijloc a judeţului Teleorman, 
spre N. de plăşile unite Călmă- 

ţuiul-Marginea. 

Se mărginește la N. cu pl. 
Teleormanului; la S.-V., cu pl. 

Călmățuiului; la E, cu judeţul 
Viaşca, şi la V., cu jud. Olt. Are 

39 comune rurale şi 1 urbană, 

„ Roşiori-de-Vede, unde este și 
„reședința plăşei, cu o suprafaţă 

de 122147 hect. 

Riul Vedea străbate toată pla- 
sa în diagonală, începînd de la 

com. Dideşti și pănă la.com,. 

„. Mavrodin, spre extremitatea de 

S-E. a plăşei; mai este udată 
de riurile mai mici Burdea, Ti- 

noasa şi apa Ciîinelui, care stră- 
bat plasa în direcţiunea -de la 

„N. spre S. Teleormanul udă par- 
tea de E.a plăşei, pe o distanță 
de 28 kil. Piraele Urluiul și Brat- 

covul udă partea ei despre V. 
Văile mai principale din plasă, 

incepind de la V., sunt: Valea- 
Urluiului cu valea Adincata, Va- 

lea-Bratcovului şi Valea-Vedei. 

- Prin mijlocul plăşei străbat văile 
Tinoasa, Ciinele, şi parte din va- 

lea Burdea. | | 

Comunele sunt toate înșşirate 
prin văi, Pe partea dreaptă a 

riului Vedea sunt comunele : Pe- 
retul, Plosca, cu căt, Plosca-d.-j., 

-Plosca-d.-s. şi Buzescul ; în par- 

tea stingă a Vedei sunt comu- 

_nele Meri-Goala, Albeşti, Nen- 

ciuleşti, cu căt. Părul-Rotund și 
Mavrodinul. In susul rîului Ve- 

dea, vin comunele Papa, Cucueţi 

cu căt. Ciocul, și Dideşti cu căt. 

Ştirbeţi, tot pe stinga; Scrioaș- 
tea, - Bălțați cu căt. Bratcovul 

şi Gresia, apoi Socetul saii Nea- 

ga, pe dreapta. Dealungul cur- 

sului piriului Bratcovul, începînd 

de la N.-V., de la limita jud.



TIRGUL 

Olt, sunt comunele Măgureni şi 

Măldăeni. Pe cursul râului -Bur- 

dea, sunt comunele: Drăgșiinei 

cu căt. Muţi, Odobeasca și Drăg- 

şani, pe dreapta și pe stînga» 
precum şi com. Drăgăneşti, si- 

tuată pe muchia dealului dintre 

Vedea şi Burdea, împreună cu 

căt. Țigănia şi Atirnaţi; după 

acestea, tot pe Burdea, este com. 

Dulceanca. Pe Valea - Urluiului 

sunt comunele: Belitori, cu căt. 

- Dulceni şi Adincata, Pirlita și 

Bogdana, cu căt. Broşteanca. Pe 

cursul văer Tinoasa sunt înși- 

rate, de la N. spre S.: Ciurari, 

- Săceni, Butculești: cu căt. Sirbi, 
Sfinţeşti, Rădoeşti, Sfinţeşti cu 

căt, Răteasca, Antonești cu căt. 

Cetatea şi 'Ştefânești și com. 

Licuriciul. Pe Valea-Ciinelui, de 

ambele părţi, sunt com. Gără- 

găul cu căt. Golăşei, Vîrtoapele: 

d.-j. cu căt. Nichita, Virtoapele- 

d.s., Bivoliţa cu căt: Marița şi 
Călinești, Dealungul rîului “Te: 

leorman sunt comunele Netoţi, 

- compusă din căt. Netoţi-d.-j., 

Netoţi-d..s. şi Moșteni, Peri-Ri- 

ioşi eu căt. Broşteni, Olteni cu 

căt. Dobrogostea, Orbeasca-d.-s. 

şi Orbeasca-d,-j. Intre Valea- 

Ciinelui și Valea-Teleormanului, 

la extremitatea de S., este com. 

Lăceni. Reşedinţa plăşei este în 

" oraşul Roşiori-de-Vede. 

Este străbătută în toate di- 

recţiunile de diferite şosele ju- 

„deţene și vecinale, precum câ- 

lea judeţeană Turnul-Roşiori-Ba-: 
laciul, Roşiori-Alexandria, calea 

judeţeană de pe Valea-Teleor- 

manului și șoselele vâcinale care 

pun comunele sale in coimuni-. 

caţiune directă cu comunele din 

jud. Oltul şi Vlașca şi cu: cele 

din plăşile învecinate. 
Solul este de o fertilitate re- 

cunoscută în toată partea de Ss, 

mai bine de jumătate plasa în 

tot cursul riului Vedea şi al 

luncei că; € 

Tirgul-Frumos, : com.   
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Are o populaţie-de 52120 lo- 

cuitori și 41 şcoale. 
Vite: 8973 cai, 29524 vite 

mari cornute, 92480 vite mici 

cornute şi 10298 porci. 

Statul posedă în această plasă 

moşii şi păduri însemnate: Bog- 

dana-Neniculeşti, Drăgăneşti-Ți: 

gănia şi Dideşti (cu păduri bă- 
trîne), Plosca şi Netoţi-Trivalea. 

In comunele Ciurari, Săceni, 

Muţi, Cucueţi, Gărăgăul, Ră- 

doeşti, Sfinţeşti şi Virtoapele, se 

găsesc încă mulți moșneni. 

Locuri însemnate în plasă sunt: 

Troianul, care trece pe terito- 

riul com. Belitori; căt, Adincata, 

luînd direcţiunea pe lingă mar- 

gipea de V. a plăşci, pe lingă 
com. Măldăeni şi Bălțați. 

: Comunele: Netoţi, Antonești 
şi Bălțați, căt. Gresia, importante 

pentru descoperirile archeologice. 

In secolul XVIII şi în primele 

trei decenii ale secolului XIX, 

această plasă era mult mai mică, 

multe din 'comunele 'ei făcind 

parte din - plășile vecine, care 

se numeaii Teleormanul şi. Mij- 

locul. : 

Tirgul, suburbie a orașului Cim- 
pulung; jud. Muşcel. Coprindea 

“după statistica de la 18.44, su- 

„burbiile Popa Savu, Sf. Ilic, Bi- 

serica Domnească şi Șubeşti, de 

la Calea-Bradului pină la Piuă. 

Tîrgul, sub-divisie a com. rur. Slă- 

veşti, pl. Oltul-d.-s., jud. Vilcea. 

Tirgul.Cucului, caz; în jud. R.- 

Sărat, pl. Marginea-d.-s., cătunul 

de reședință al com. Plineşti. 

Vezi Cucului (Tirgul). 

Tirgul- -Dealului. VeziŞtetineşti, 
pl. Riul-Doamnei, jud. Muşcel. 

urdb., “în 

partea de N.-V. a plăşei Cirli- 

gătura, jud. Iași,la 41 Fil. de   

- 
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orașul Iaşi, situată parte pe pla- 
toul Dealului-Tirgului, care eo 

prelungire - a Dealului-Cotnari, 
parte pe Dcalul-Costeştilor, iar 

parte pe şesurile Costeşti, Bah- 

lueţ și Criveşti, avind o pozi- 

ţiune închisă mai de toate păr- 

țile cu dealuri, iar în partea de 

E. se deschide şesul Bahlueţului. 

Se mărginește la N. şi N-E. 

cu com. Băiceni; la E. cu teri- 

toriul “satului Prigoreni: (com. 

Brăeşti); la Ss, cu com. Buznca, 

şi la V., cu moşia Jora. 
“Prin mijlocul tirgului, curge 

-piriul Bahlueţul. 
"Are:o întindere de aproape 

3” kil., cu o populaţie de 

4585 locuitori; 3 biserici or- 

todoxe,: cu ş preoţi, 2 dia- 

coni, 6 cîntăreţi -şi 3 eclesiarhi; 

:0 “biserică lipovană; o şcoală 
mixtă; un' spital judeţean; o 

“ farmacie; un' biuroii telegrafo- 

poştal. | 

“La 8 kil. de aici, pe şoseaua 

naţională, se află băile sulfuroase 
„de' la Strunga, din jud. Roman. 

Este legat cu comunele limi- 

trofe. şi cu: târgurile depărtate, 

"prin calea ferată Iaşi-Paşcani; 

cu şoseaua națională Iaşi-Roman, 

„ce! trece prin mijlocul lui. și 

spre N., cu jud. Botoşani, prin 

şoseaua mixtă Cotnari-Hirlăii, 

- Istoric. | un : oraș "vechii. şi 

a fost capitala judeţului Cir- 

“ligătura; pănă la Regulamentul 

"Organic, -cind. s'a desfiinţat ju- 
deţul, - împărțindu-se între” Iași 
şi- Roman: Se zice că acest tîrg 

din vechime era situat mai- spre 

N. şi că în urma unui incendiii 

s'a aşezat mai în jos, pe locul de 

astăzi, avind înlesnire și deapă. 

A existat odinioară: în această 

localitate: şi un palat Domnesc, 

în care locuia Pircălabir ţinu- 
tului şi unde DDuca-Vodă a tăiat 

capul lui Donia, fiul lui Hincu, 

„la 7188. - Ca 

“Ținutul. Cirligăturei (de sigur
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că şi tirgul), a fost prădat şi ars 
de către Bet-Gherei, Hanul Tă. 

tărăsc, la 1512, | 

- Pe la 7199(1691), Sobieschi, 

Craiul Leşesc, a trecut prin acest 
tirg spre cetatea Neamţului. 

Tirgul-Frumos,sfafie de dr.-d.-f., 
jud. Iaşi, pl. Cirligătura, c. 
T.-Frumos, pe .linia Iaşi-Paş- 

-. cani, : pusă în .circulație la 1 

Iunie 1870. Se află intre staţiile 
Ruginoasa (16,0 kil.) și Siîrca 

(10,8 kil). Inălţimea d'asupra 
nivelului Mării de 74"%2. Ve- 

nitul acestei staţii pe anul 1896 

a fost de 325599 let, 44 bani. 

Tiîrgul- Frumos, /ocalitafe, în 

partea de V. a com Dirmo- 

-nești, pl. Filipeşti, jud. Prahova, 
pe malul drept al riului Praho- 
viţa, unde se zice că a fost ce- 

tate făcută de Tătari și care 

sa pustiit de Negru-Vodă. P'aci 
Sa găsit un drum aşternut cu 

pietriş mărunt, oseminte și multă 

zidărie, ce s'a dărimat de . riul 

Prahoviţa. 

Tîrgul-Glodurile, con. rur., jud. 
Bacăii, pl. Siretul-d.-s., situată 

în valea piriului Berheciii şi între 

" dealurile: Spira şi Podureni, spre 

jud. Tecuciii, Raiul şi Băimacul 
„spre com. Obirşia, şi Coroiul, 

-spre com, Mărăşti. - 
E compusă din 2 cătune: Tir- 

“"gul-Glodurile, reşedinţa, și Glo- 
“duri, sat, . | 

In anul 1833, cînd s'a. făcut 

rotunjirea, comuna se găsește 

alcătuită din cătunele: Gloduri- 

Conachi şi Gloduri-Botez (Tir- 

guşorul-Gloduri).. 
- In statistica din 1874 are că- 

tunele: Dobriana şi Gloduri.. 
Se mărgineşte la E. cu co- 

munele: Spira şi Colonești (jud. 

” Tecuciii),la S., cu com. Oţeleşti; 

“la V,, cu com. Mărăști, şi la N,, 

cu com. Obirșia. 

66700. 3arele Dicţionar Geografic. Vol, V. 

  

617 

Este udată de piriul Berheciii 

şi piriiaşele Mirza și Glodul. 

Are o populaţie de 533 lo- 
cuitori; o şcoală mixtă în Tirgul- 

Glodurile, care funcţionează din 
1874, o biserică, deservită de un 

preot și un cîntăreţ; 7 cîrciumi, 

Teritoriul com. este de 539 

hect. Are o pădure în întindere 

"de 18 hect, : 

Viile ocupă o întindere de 
340 hect. 

Vite sunt: 28 cai, 243 vite cor- 

nute, 66 porci, 17 capre și 695 oi. 

Teritoriul comunei este stră- 

bătut de calea vecinală Cîmpeni- 

Obirşia-Gloduri - Oţeleşști, lungă 
de 13 kil, 

Distanţele: la Bacăi, capitala 
"districtului, 33 kil.; la com. Mă: 

răști, 3 kil.; la com. Oţeleşti, 5 

kil.; la com. Obirșia, 7 kil. şi 

la com. Săcuieni, reședința plă- 
şei, 15 kil. 

Tirgul-Glodurile, sa şi reşe- 
dinţa. corn. cu acelaşi nume, jud. 

Bacăii, pl. . Siretul-d.-s., situat 
pe piriurile Berhecii şi Glodul, 

avind dealul Pădureni la E. şi 

Coroiul, la V. Are o populaţie 
de 445 locuitori; o şcoală mixtă; 

o biserică, clădită de Constan. 

„tin Botez, în .1853, deservită de 

“1 preot și 1 cintăreţ; 7 cârciumi, 
Vite: 28 cai, 99 vite cornute, 

36 porci şi 17 capre. 

Tiîrgul-Jiului, comp. urb., capitala 

judeţului Gorj, situată cam în 

centrul judeţului şi pe malul 

stîng al rîului Jiul. Se compune 

din 2  mahalale:.. Botorogi : şi 
Intre-]ieţe. . 

Are o suprafață de 3000 hect., 

şi o populaţie, după recensă. 

mîntul. din 1899, de 6634 locui- 

tori : 3898 bărbaţi şi 2736 femei. 

Numele i sa dat de la riul 

care .udă teritoriul .jud.: Gorj, 
„atit“ în .partea sa muntoasă cit 

şi în regiunea dealurilor. .   
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Oraşul T.-Jiului, deosebit de 

riul Jiul, care "1 udă în partea 
de V., mai este străbătut și 

de piriul Hodonăul, care curge 
de la E. spre V. și se varsă 

în Ji; trecerea peste acest pi- 

riii se face prin 3 poduri de 

lemn. În partea de V. a ora. 

şului, şi paralel cu riul Jiul, este 
un canal din Jiii, adus de pri. 

„măria oraşului în scop de a 

avea apă mai în apropiere. Tre- 

cerea peste acest canal se face 

pe un pod de lemn. 

Comunicaţia în acest oraș se 
face prin calea ferată T..Jiul- 

“ Filiaşi, prin calea naţională Fi- 

liași-Pietroşani, prin căile jude- 

țene T.-Jiul-Ciuperceni-Severin, : 

T..Jiul- Spahii - Dolj, T..Jiul-Ciu- 

perceni-Vilcea, și prin alte şo- 

'sele vecinale şi comunale, care, 
din deosebite direcţiuni, con- 

vergează către oraş. 

Are o climă plăcută şi: tem- 

perată în același timp, aer curat 
şi apă bună de băut. 

Altitudinea oraşului de-asupra 

Mării-Negre e de 226 m. 
Budgetul orașului pe anul 

1899—90o a fost acesta: -Ze- 

- cimi, 273173 lei, 54 bani; Dru- 

muri, 22300 lei; Pensii, 15776 

lei, 48- bani, la venit, 6905 lei, 

28 bani, la cheltueli. 

“Are-un gimnazii, ' deschis în 
anul 1890; 2 şcoli primare, una 

“de băeţi şi una de fete.: 
“In Ti-Jiul sunt ş biserici: 

"*- Biserica Domnească, cu hra- 

mul S-ţii Voevozi, făcută - în 
anul 1736, de Dobre Sirbul şi 
“Radu Cupeţul, deservită de 1 

protopop, 1 preot, 1.diacon, 2 

cîntăreți şi 1 paracliser; bise- 
rica, cu hramul Sf.. Constantin, 

- făcută în anul 1875 de locui: 

- tori, deservită de 1 preot, 2 

cintăreţi şi. 1 paracliser; bise- 

„rica, 'cu hramul S-ţii : Apostoli, 
făcută de locuitori în anul 1838, 

deservită de 1 cîntăreţ, slujba 
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"bisericească fiind făcută de preo- 

ţii de la cele-l-alte biserici; bi- 

serica, cu hramul Sf. Nicolae, 

făcută de locuitori în anul 1810, 

deservită de 1 preot şi 1 cîn- 

tăreţ; biserica, cu hramul S-tei 

Treimi, făcută de loc. în 1853, 

deservită de 1 preot și 1 cîntăreț. 

Are un tribunal; o judecă- 

torie de ocol; un spital între- 
ţinut de judeţ; un .biuroii tele- 

grafo-poştal; o staţie a calei 

ferate Filiaşi-T.Jiul, etc. 
Ca cladire mai însemnată este 

un frumos palat comunal. 
Lia terminarea stradelor Uni" 

rea și Ludor Vladimirescu, în 

marginea de E, a orașului; este 

platoul numit Obrejia, pe care 

se face tîrgul săptăminal, pre- 

cum și 2 bilciuri anuale, unul 

la Vinerea Mare și altul la'Inăl- 

ţare (Ispas). | 
Tăbăcăria de piei şi blăni, îm- 

brăcărnintea, încălțămintea, do- 

găria, tîmplăria şi mai cu seamă 

olăria, constituesc industria o- 

raşului, 
Locuitorii posedă : 53 pluguri, 

83 care cu bol și vaci, 38 tră- 

sură, 18 căruţe; 205 cai, 600 

vite mari cornute, 33 bivoli, 
346 porci şi 140 oi. 

Din istoricul Tirgul: Fiului. Se 

presupune că pe locul unde se 
află acum Tirgul-Jiul ar fi fost, 

înainte de cucerirea Daciei, un 

sat dac. Vatra oraşului de azi, 

acoperită de ape, cu. nenumă- 

rate insulețe pline de păduri 

mai nestrăbătute, printre care 

şerpuiaii Jiul, Hodonăul, Voivo- 

diciul şi Putna, forma un fel 

de adăpost, favorabil contra nă- 

pădirilor din afară. 

Tirgul-Jiul este așezat tocmai 

pe calea. romană care lega odi- 

nioară castre și municipii bine 

cunoscute, ca muncipiul Dro- 

beta (Turnul-Severin), cu staţi. 

unea romană Buridava (R.Vil- 

cei. Pons-Aluti la Aschbach).   
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Pe la T.-Jiului a trecut o parte 

din armata romană în timpul 

războaielor de cucerire a Da- 

ciei şi probabil legiunea I Mi- 

nervia, pia fidelis. 

Impăratul Traian însuși a 

trecut în fruntea oştirilor pe la 

Drobeta spre N.-E., peste Mo- 

tru şi Tizmana, apoi peste Jii, 

pe la iaşi și Romineşti, şi s'a 

oprit în Bumbeșşti, unde a a;e- 

zat un cistru. Probabil că Tir- 

gul-Jiului a fost, pe timpul Ro- 

manilor, mai întiiii staţiune "pos- 

tală la Jiii (mansio jiliensis), 

“apoi vicus (sat), în fine poate 

chiar muncipium, fornn jilieuse 

(oraş, tirg al Jiului). 
Populaţiunea acestui oraș s'a 

alimentat — după încetarea ad- 
ministraţiunei romane, în timpul 

formărei micilor sătulețe în 

munţi — și cu locuitorii canabe- 

lor negustorești ale veteranilor 

Romani din Bumbeşti, ai căror 

urmaşi, înmulţindu-se, aii pornit 
în jos, pe apa Jiului, spre îm- 

belşugatul Corn al Caprei, și 

aii întemeiat alte centre de via: 

ță, Există azi, nemijlocit mai 

jos de castru, pe ambele maluri 

ale Jiului, o comună mare nu- 

mită «Curtişoară» și în secolele 
trecute «Curte», Numele acesta 

ori împlică idea de reşedinţă a vre- 

unui Voevod al Țării-Jiului, ori 
vine de la cohortele romane care 

" staţionaă în castrul stabilit în 

apropiere. Migraţiunea popula- 

ţiunei de la N. la S. se con- 

firmă și prin rămășițele de zi- 

duri aflate pe malul Jiului de la 

castrul din Bumbești pănă in oraș. 

Pentru intervalul dintre sec, 

V—XIII ne lipsesc. texte și do: 

cumente, dar nu ne lipseşte gez- 

specliva îstoriei. În Oltenia şi 

Haţeg trăia poporul romin adă- 

postit în munți. 
In sec. XIII, pe cind voevo- 

datul oltenesc sc întindea la N. 

asupra Hațegului și peste Syl- 
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va-Blacorum (Amlaș), pănă la 

Făgăraş, iar la S., pe ambele ma- 

luri ale Jiului, pănă la Dunăre, 

punctul politic central şi mai 

bine apărat era regiunea superi- 

oară a Jiului. 

Basarab, cel numit de Răşa- 

nereni Radu-Negru, trebue să fi 

plecat de la Tirgul-Jiul, cind a 

gonit pe contele Conrad din Vil- 

cea și din Sylva Blacorum (1235 

— 1240). El venise dincoace de 

munţi, din Amlaş și Făgăraș, la 

1232, din cauza prigonirei con- 

telur “le mai sus. Acesta e <Ba- 

saran-Bam», care s'a războit la 

“1241 cu Mongolii și cu care s'a 
identificat Radu-Negru (1380), 

adevăratul întemeetor al Statu- 

lut Muntean. — Tot din T.-Jiului 

cată să fi pornit Mihaiii-Vodă- 

Liteanul (1246—78) cînd s'a dus 

să combată pe năvălitorii Un. 

guri în Haţeg. 
După întemeerea principatului 

Țării-Rominești, Tirgul-Jiulur în- 

cetează de a fi curte a Voivo: 
zilor "Țării-Jiului şi rămine nu- 

mai reședință a judeţilor. Ținutul 

căruia aparţinea se numea jud. de 

Jaleş. Pe la 1330, Carol Albert 
ocupă Severinul şi trece prin 

acest judeţ, poate şi prin Oraşul- 

Jiului. Armata lui e.sdrobită de 

Romini în munți, la întoarcerea 

sa pe aceeași cale. Judeţul de 

Jaleş în secolul al XIV-lea se în- 

tindea mult mai spre V. ca acum, 

cuprinzînd și Haţegul pe care la 
perdut între anii 1390—1400. 

La 1406, Oraşul.Jiului era re- 

şedinţa judecătorului Jiului, Ju- 

pîn Brat, şi pe la 1420 călu- 

gării din Tizmana aveai mori 

aci, pe apa Jiului. 
In prima jumătate a secolului 

XV, pe timpul lui Basarab-Vodă 

cel Bătrîn, orăşenii cumpără mo- 

“șia orașului Tirgul-Jiului de la 
Tudor Negrul cu 100000 aspri. 

Aceeaşi epocă se poate carac- 

teriza prin fixarea, aşezarea ora.
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- şului în hotarele actuale. Moșia 

Tirgul-Jiului se mărginea pe 
atunci, ca.şi acum: la V. cu 

Birseşti, Slobozia, Băleşti, Voi. 

nigeşti; la S. cu Romineşti; la 
S-E. cu Văcarea şi Dănești; la 

E. cu 'Vărsăturile, Moineşti; la 

V. cu Văseni, Șişeşti-d.-s., Şi- 
seşti-d.-j., la N.-V. cu Cernădia 

- de Măzătroi. 

Secolul al XVI-lea reprezintă în 
istoria Tîrgul-Jiului epoca Iupte- 
lor orășenilor pentru păstrarea 

„posesiunilor lor împresurate de 

vecini. Bucșă Comisul şi alţii 

cotropesc moșia Frăsinetul, care 

era a orașului. Orășenii jură cu 

24 boeri înaintea lui Mircea- 

Vodă Ciobanul şi cîştigă proce- 

sul. Dar ei mai avură a lupta 

pănă la 1591 pentru hotarele 

moşiei lor. 

“In secolul XVII, orăşenit nu 
numai îşi asigură prin noi hri- 

soave domneşti proprietăţile cîş- 

tigate, dar cumpără și alte moșii 

în satele învecinaţe, ca Dănești, 

"Petreşti, Pişteşti, Drăgoeni, Bă- 
lăneşti. In acest secol, Radu 

Șerban Basarab dăruește fraţilor 

Buzeşti, Radu Clucerul și Preda 

Marele Ban, o parte din T..Jiu- 
lui cu mori și vit, pentru cre- 

dința şi slujbele lor, precum şi 

“ale fratelui lor Stroe, Marele 

Stolnic. In 1531, Tirgul-Jiului a 

fost teatrul luptelor dintre Ma- 

teiii- Aga şi Leon-Vodă. 

” Pe la începutul secolului al 

NVill-lea se naşte în Oltenia 

un curent puternic contra suze- 

ranităţei turceşti, Boerii olteni 

năzuesc către civilisațiunea apu- 

sană și, încă înainte de anexarea 

Olteniei la Austria, miliţiele ol- 

tene, sub conducerea Sărdarilor 

Barbu Brăiloiu, Obedeanu și Ben- 

„_gescu, boeri proprietari în Gorj 

şi în oraș, înfring la Tirgul-Jiu- 

lui cetele lui Nicolae Mavrocor- 

„dat, In acest oraș se semnează 
„la 1719 o petiție de 66 boeri   
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către ' Prințul Eugeniii de. Sa: 

voia şi contra boerilor Băleanu 

şi Ştirbeiii, partisanii politicei 

turceşti. El devine apoi teatrul 

luptelor între Austriact și Turci, 
în urma cărora Oltenia se reîncor- 

porează la pămîntul Țărei-Ro- 
mineşti (1739). Sub Mavrogheni- 

Vodă (1788), Tirgul-Jiului e din 

noii supus flagelului războiului 

între Austriaci și Turci, cu care 
“acum eraii aliaţi Romiînii. 

Către finele secolului XVIII în- 

cep Domnii Țării, ca Alexandru 
Ipsilante, Al. C. Moruzzi, să se 

ocupe de școli. Cel din urmă dă 

un hrisov prin care se hotăresc 
veniturile şcoalei stabilită de Du- 

mitrașcu biv vel Stolnic în chi- 

liile dimprejurul bisericei cate- 
drale. În ultimul an al sec. XVIUI, 

Pasvangiii ard oraşul, făptuind 

„cele mai cumplite cruzimi, care 
silesc pe locuitori să băjenă- 
rească. Ei sunt urmaţi în pri- 

mul an al sec, XIX de Cirjalii, 

demnii lor emuli. 
După această epocă de jale 

se ilustrează în Tirgul-Jiului, prin 

fapte patriotice şi evlavioase, pro- 

topopul orașului, părintele An- 

drei Slkevofilax. Tot aci, stră- 

luceşte Tudor Vladimirescu, care 

găseşte în Tirgul-Jiului elemen- 

tele trebuincioase marilor sale 
planuri. Turcii, crezind pe Tudor 

aliat cu eteriştii, începură a face 

din noii cruzimi, Se plătea o 
rubia de fie-care cap de pandur. 
Mulţi oameni nevinovaţi piereai 

după simpla piră a unora saii 

a altora. Paşa turcesc era tras 

în casele pitarului Dumitrache 
Măldărescu. In pridvorul caselor 

se făceaii prămezi din capetele 

tăiate spre a se plăti. Intr'o zi 
însă, veni la conacul Pașii slu- 

gerul Costin Radoșanu, om de 

un caracter energic, care a atras 

atenţiunea Paşei că unele capete 
din pridvor sunt de femei şi că 

cei tăiați sunt raiale, iar nu pan-   
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- duri, Atunci s'a dat poruncă să 

înceteze măcelul şi s'a ridicat 

steag pe cula Peştenarului: din 

Slobozia, unde se tăia încă fără 

“milă, * Re 

La 1848 se face în T.-Jiul o 
mare manifestaţie contra Regu- 

lamentului Organic, pe carepo- 

porul îl arde în Obrejie.- lar de 
la acea dată, oraşul începu a 

duce o viaţă liniştită şi a. face 

însemnate progrese. 

Tirgul-Jiului, szazie de dr.d.-f. 
„jud, Gorj, pl. Ocolul, com. Tirgul- 

Jiului pe linia Filiași-T.-Jiul, pusă 

" în circulație la 1 Iulie 1888, Se 
află la 13,2 kil. de Copăcioasa, 

staţie finală. Inălţimea d'asupra 

nivelului Mărei de 202".51. Ve- 

nitul acestei staţii pe anul 1896 

a fost de 203.110 lei, 59 bani. 

Tîrgul-Moineşti. Vezi JZoineşi:, 

Tiîrgul-Noi, sa, în jud. Neamţu, 
com. Petricani, pl. De-Sus-Mij- 

locul, situat pe piriul Topolița. 
La 7099 a fost dăruit, de Ieş- 

tion Uşmel, M-rei Agapia. 

Tirgul-Ocna, com. ură., jud. Ba- 

căii, pl. Trotușul,. situată în va- 
lea Trotuşului, între munţii Ru- 

ginosul, Chichilăul, Măgura, Gre- 

blişul, Prislovul şi Cărbunari, 
Se mărgineşte la N. şi N.E. 

"cu com. Biîrsănești; la S., cu.co- 
- muna Grozeşti; la E., cu com. 

Tirgul-Trotușul şi la V. şi N..V., 

cu com. Doftana. 
Este udată de apele riului 

Trotuşul, care o străbate. prin 
mijloc, de la V.:spre E., şi de 

ale piraelor Slănicul şi Vilcica. 

Se compune .din 8 suburbii 

Sati mahalale, situate de-a dreapta 

şi de-a stinga Trotușului; . pe 
stinga rîului, sunt: Păcurele, Mo- 

soarele, Gura-Slănicul saii Troiţa 

şi Tiseşti; iar pe dreapta :! Vă- 

„ leni, Centrul, Vilcelele și Gio seni.
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Comuna Tirgul-Ocna este re- 

- cunoscută ca com. urb. prin 

anaforaua sfatului ocîrmuitor din 

30 Ianuarie 1846, în urma ra- 

portului comisiunei instituită de 

Principele Mihail Sturdza în 1845. 
Are 2 şcoale primare de bă- 

cți şi 2 de fete. Școala de bă- 

eți No. 1 funcţionează de la 

1845 de pe timpul lui Gr. Ghica, 

într'un local dăruit . de. acest 

Domn. Localul ci, a fost refă- 

cut de com. în 1881. Şcoala 

de băeţi No. 2, situată în str. 

Gărei, funcţionează de la 1868. 
“In anul '1899—9o0o0 aii fost fre- 

cuentate de 381 băieţi și 222 

fete. Mai este în orăşel o şcoală 

armenească şi 5 belferii. 
Sunt 11 biserici ortodoxe: 

1 în mahalaua Mosoarele, 2 în 

Văleni, 4 în centru, 1 în Vil- 

cele, 1 în Gioseni, 1 în Tiseşti 

şi 1 în Gura-Slănicul, deservite 

de 9 preoţi; o biserică arme- 

--nească în Văleni, una catolică 

"în Păcurele şi o sinagogă în 

centru, Dintre bisericele orto: 

doxe: 2 se întreţin de stat, 3 

cu propriul lor venit şi 8 de 
comună. Pe muntele Măgura se 

află un schit de călugări între- 

ţinut de Epitropia Casei Sf. 

Spiridon din Iaşi. 
Are o populaţie de 8033 su- 

flete (recens. din 1899), din care 

aproape 500 contribuabili. 

„ Oraşul este străbătut de 60 
strade, dintre care mai mari sunt: 

Calea Ajud-Ocna-Moineşti, Str. 
Mare şi Str. Găret. | 

Posedă: o piață; 71 debi- 
tanți de tutun; oteluri; o gră- 

dină publică; un spital, întreţinut 

de Epitropia Sf. Spiridon din 
lași, care funcţionează de la 

1854 cu 30 paturi și altul, cu 

12 paturi, al penitenciarului, în- 

treţinut de Stat; o farmacie, în 

centru; un penitenciar, numit 

Castelul, în mahalaua Văleni, fon- 

dat la 1851 de Gr. Al. Ghica-   
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Voevod, prin ofisul domnesc 

No. 46; 2 cazărmi, una în Cen- 

tru şi alta în Gioseni; un foişor 

de foc, în curtea localului Primă- 
rit, cu un serviciii de pompieri. 

Aci se află: o staţie de cale 

ferată situată la marginea de 

E. a oraşului; reședința sub. 

prefecturei plășci Trotușul și a 

judecătoriei ocolului Trotușul; 
1 oficii poştal-telegrafic, în- 

fiinţat la 1861; două sucursale 

ale Societăților de Asigurare 
«Naţionala» și « Dacia-Rominia» 

din Bucureşti; o societate de 

economie evreiască «Fortuna», 

fondată la 1 Noembrie 1886. 

Teritoriul comunei are o în- 

tindere de. 20000 hect. Pădurile 

(Blăgeşti, Măgura, Tirgul-Ocna, 
Bâile-Nastasache) ocupă aproape 

6000  hect. Proprietari sunt: 

Statul, Epitropia Casei Sf. Spi- 

ridon din laşi, Boter, rufetaşii 

Ocnelor, care aii numai un drept 

de usufruct asupra păminturilor. 
Pămîntul comunei este bogat 

în mine de sare, păcură, care 

se exploatează mai cu seamă la 

Mosoarele şi Păcurele, şi cariere 

de piatră (proprietatea comunei). 
Se găsesc izvoare cu ape sul- 

furoase, de fier, de iod (vezi 

Băile Nastasache), ape sărate în 

mahalaua Vilcelele, 

Mai ure: 2 fabrici de gaz, o fa- 
brică de tăbăcărie, una de săpun, 

una de luminări de ceară albă, 

2 de pălării țărănești, 5 mori (una 

de apă şi una cu aburi), 1 olărie. 

„Vii sunt pe o întindere des- 

tul de mare, Mai toate coastele 

de dealuri, chiar de oraş, sunt 

acoperite de viţă. 

Vite sunt: 409 cai, 1977 vite 

mari cornute, 500 porci, 300 

capre și 2033 oi. 

Budgetul com. e la venituri 

de lei 96635, bani 66, și la 

cheltueli, de lei 94483. 
Este străbătută de calea ju- 

deţeană Onești-Tirgul-Ocna, în   
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continuaţie prin mijlocul oraşu- 

lui cu calea Tirgul-Ocna-Comă- 

neşti; de calea vecinală Helegiul- 

Birsăneşti-Tirgul-Ocna-Băile- Slă- 

nic, care și 'dinsa trece prin 

oraş; de calea vecinală spre Ti- 

seşti şi Grozeşti. E atinsi de calea 

ferată Adjud-Palanca. 
Sunt 6 bariere: Mosoarele, 

Gura-Slănicul, Tiseşti, Galianu, 

Vilcica, Viişoara, şi două poduri 

mat mari pe Trotuşul: Podul C. 

Negri (de la Răducan), pe dru- 
mul Slănicului și podul Lăstu- 

nilor, pe drumul Comăneștilor, 

şi alte mat mici, dintre care unuj 
pe Slănic, spre băile Nastasache. 

Distanţele: la Bacăii, capitala 

districtului, 58 kil.; la com. 

Tirgul-Trotuşul, 5 kil.; la com. 

Doftana, 8 kil.; la com. Gro- 

zeşti, 8 kil. ; la com. Birsănești, 

23 kil.; la Slănic (bă5), 18 Fil. 

şi la Ajud, 51 kil, 

Documente de cumpărături 

de pimînturi de prin secolul 

XVII dovedesc că rufetul Ocnei 

trebue să se fi înființat pe la 

începutul secolului XVII. Pe la 
1580, Tirgul-Ocna era numai un 

sat mic, care ocupa mahalaua 

Văleni de astă-zi, locuit în mare 

parte de corporaţiunea Şalgăilor 
din Ocnele vechi, azi umplute 

cu apă. Acest sat ținea de 

Tirgul-Trotuşul, unde era şi reșe- 

dința judeţului. Pe cind, dar, 

Tirgul-Trotuşulera orașul cel mai 

însemnat din ţinutul Trotușului, 

Ocna nu era de cit un sat. Fie 
însă în vederea unei mai bune 

administraţiuni a Ocnelor, fie 

că, după cum spun locuitorii 
Tirgului-Trotuşul, ne mai fiind că 

în siguranță în acel oraș din 

cauza deselor năvăliri de oști 

străine, munteneşti şi ungurești, 

eraii nevoiţi să părăsească orașul, 

spre a se adăposti în alte locuri 

mai liniștite, sa mutat şi că- 
mărăşia Ocnelor la gura lor, 

fapt care s'ar fi petrecut între
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: anul 1680, când s'a zidit bise- 

rica cea mai vechie, şi 1700. 

“In acest timp şi :după, mare 

parte a tirgoveţilor din Trotuș, 
S'aii aşezat în locurile de azi 

ale 'Tirgului-Ocna spre a fi mat 

. aproape de Ocne (Ocnele-vechi) 
pe care le exploataii ei. Pe la 

1760, Tirgul-Ocna era bine în- 

temeiat, după cum rezultă din, 

hrisovul lui Gr. Ghica-Voevod, 

din 3 August 1766, prin care 

dispunea că tirgoveţii nu aii voe 

a vinde și a înstrăina locul dom. 

nesc împrejurul Tîrgului-Trotuş, 

-ci acel loc fusese lăsat lor şi 

hotărit de Gr. Ghica-Voevod 

numai ca să se hrăneascăpe el 

pe cit le va fi trebuinţa lor, 

hrisov care fusese dat în urma 

- plingerei Şalgăilor și Tirgove- 

ţilor Ocnei, că locurile nu le 

mai ajung ca să pue bucatele 

şi să pășuneze vitele din cauză 

„că mulţi înstrăinase pămînturile. 

Muncitorilor de la saline numiţi 
şi rufetaşi, li se dăduse în schim- 

bul muncei lor locuri de hrană 

şi de pășune pentru vite și eraii 

scutiţi 'de ori-ce dare de anga- 

rale (dări în muncă) și recrutaţie, 
Mai cu seamă după ce reşe- 

dinţa ținutului se mută la Bacăii, 
tirgul crescu repede, venind și 

întilnindu-se aci locuitorii şi de 
prin satele vecine. Prin secolul 
XVII se aşezară şi mulți străini, 

care venind în Moldova treceaii 

pe aci, pe unde, după cum spune 

Cantemir, era drumul cel ma 

drept din Moldova la Ardeal, 

şi, atraşi de bogăţiile locale și 
de clima-i plăcută, rămîneaii aci. 
Domnii Țărei Moldovei dindu-le 

Şalgăilor anumite prerogative, 

pun ast-fel solide temelii corpora- 

ţiunei lor. Ast-fel, crescînd mereii 

numărul industriaşilor, găsim a- 
cest sat de odinioară, că este 

ridicat la starea de oraș, par- 

ticipind în secolul nostru cu 

multe şi variate producte la ex- 
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poziţiunea universală de la Paris 
din 1867. 

Tfigul-Ocna, stație de dr-d.-f., 

jud, Bacăii, pl. Trotușul, com. 

T.-Ocna, pe linia Adjud-T.- 
Ocna, pusă în circulaţie la 22 

Junie 1884. Se află la 12,6 kil. 

de Oneşti, staţia vecină. Inălţi- 
mea d'asupra nivelului Mării, de 

de 254",94. Venitul acestei sta- 

ţii pe anul 1896 a fost de 707943 

lei, 62 bani.: 

Tirgul-Ocna, zădure, jud. Bacăii, 

com. Grozeșşti, parte a Statului 

şi parte a comunei, cu 5550 

hect.: Mai înainte aparţinea sa: 

“linelor Tirgului-Ocna. Este fo- 

ioasă și răşinoasă;, neamenajată. 

Tirgul-Părincea. Vezi Părincea, 

Tirgul-Trotuşul, com. rur., jud. 

Bacăii, pl. 'Trotuşul, aşezată în 

valea Slănicului şi în a Trotușu- 

lui, Se compune din 4 cătune : Tir- 
gul-Trotuşul, reședința, în stinga 

Trotușului; Viișoara, pe deal, 

tot în stînga; Piriul-Boghii, pe 
“malul drept al aceluiași .riii, iar 

Băile-Slănicul, dimpreună cu sec- 

ţiile Slănicelul, La-Cerdac şi La: 

- Biserică, aşezate toate pe piriul 

Slănicul, de la izvoare în jos. 
In Condica Liuzilor (1802) se 

găsesc trecute Viişoara şi Tro- 

tușul, răzeşeşti, iar: în Statistica 

din 1874 se: găseşte compusă 

din cele 4 cătune de mai sus. 

Teritoriul com. se întinde de 

la limita din spre Ardeal pănă 
în malul stîng al Trotușului şi 

“se mărginește la N. cu teritoriul 

comunelor Doftana și T.-Ocna, 

la V., cu Traasilvania şi T.-Ocna, 

la S$., cu comunele Grozeşti și 

Bogdănești şi Ja E., cu com. 

Oneşti. Munţii de pe comună 
sunt înalți şi cu priveliști fru- 

moase, iar riurile. sunt pline de   substanțe minerale ce servă de   
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leac pentru diferite boale, Pe 

teritoriul săii se află cele mai 

însemnate băi din Moldova: 

Băile Slănicul. 
“Despre reşedinţa acestei co- 

mune, care a fost întrun timp 
capitala ținutului Trotuşul, pre- 

cum şi loc de vamă, iată ce 

spune istoria: 
«La 1653, Vasile-Vodă venind 

cu ajutorul lui Timuș Hmelnițki, 

fiul lui Bogdan, Hatmanul Ca- 
zacilor, să-și recapete tronul, pu- 

sese pe fugă pe Gheorghe Ște- 

fan, care, împreună cu Kemeny 

Ianoș, fuge pănă la Trotuș. De 

aici, Kemeny Ianoș a trecut în 

Ardeal; iar G. Ştefan a apucat 

în jos pe apa Trotușului şi a 

trecut prin Focșani în Valachia». 

La -1637, Vasile-Lupul a tră- 

mis aci pe cumnatul săii  Şol- 

dan, cu cîte-va. mii de oaste 

moldovenească, ca să păzească 

marginea despre Ungaria, plaiul 

Oituzul, de la Trotuș, în contra 

oastei ungurești, condusă de Ion 

“Movilă, fiul lui Simion Movilă- 

Voevod, care era pretendent la 
"tronul Moldovei, sub protecţia 

lut Racoți I. Vasile-Lupul se 

"temea de năvălirea oastei ungu- 

reşti, fiind-că Matei-Vodă,-Dom- 

nul Valachiei, a cărei Ţară Va- 

sile-Vodă o: călcase şi o pră- 

dase, se legase. în alianță cu 

Racoți I, Domnul Transilvaniei. 
Oastea ungurească, condusă de 

lon Movilă, 'se pogorise pănă 

în Trotuş, dar în urma ordine- 

lor, primite de la Matei, s'a 

reîntors înapoi, ori temindu-se 

de Turci şi înţelegînd patima 
Vizirului, ori din vre-o altă cauză, 

după cum spune. Miron Costin 
(«Letop. Mold.», tom. ], p. 281). 

Aceste împrejurări sunt arătate 

într'o scrisoare a principelui Ra- 

coți I, către cancelarul. Imperial 
(Presburg), datată - din 23 De- 

cembre 1637 şi care se află 
publicată în Hurmuzachi. («Do-
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cumente privitoare la Istoria 

Rominilor», tom. IV, part. , pag: 

635, 636). 
Are o populaţie de 2812 su- 

flete; două şcoli mixte, una în Tir- 

gul-Trotuşul, care funcţionează 
de la 1869, şi cea-l'altă în satul 

Băile-Slănicul, care funcţionează 

de la 1889; 4 biserici ortodoxe, 

cite una în fie-care cătun, deser- 

„vite de 1 preot și 5 cîntăreţi, 
şi o biserică catolică în Tirgul: | 

Trotuşul, foarte vechie, care a 

fost ridicată de Secut; 7 herăs- 

-_trae de apă, 3 ale Epitropiei 

casei Sf. Spiridon, şi 4 ale lo- 

cuitorilor, 6 mori; o carieră de 

piatră; 21 cîrciumi. 
Teritoriul comunei are o în- 

tindere de 4269 hect. Pădurile 

ocupă aproape 2000 hect, 
Vite sunt: 117 cai, 1683 vite 

cornute, 433 porci, 389 capre 

şi 2314 oi. 

- Budgetul coniunei e la veni- 

turi de lei 16150, bant 14, şi 

la cheltueli de lei 11379, bani 65. 
"Viile sunt pe o întindere de 

"121,25 hect. 
Totalul păminturilor de cul- 

tură este de '1001,50 hect. 
Distanţele : la Bacăii, capitala 

districtului, 56 kil.; la T.-Ocna, 
reşedinţa plăşei, 5 kil.; la com. 

Doftana, 13 kil.; la com. Gro- 

zeşti, 24 kil.; la com. Bogdă- 

neşti, 15 kil.; la com. Onești, 

9 kil. 
Este străbătută de calea ju- 

deţeană Onești-Ocna şi de calea 
"vecinală Ocna-Băile-Slănicul. 

Tîrgul-Trotuşul, sa/ şi reşedinţa 
com. cu același nume, jud. Ba. 

căii, pl. Trotușul, situat pe ma- 

lul stîng al Trotușului. Are o 
populaţie de 865 locuitori; o 

şcoală mixtă; o biserică orto- 

doxă foarte vechie, deservită de 

2 cîntăreţi și una catolică în 

centru; $ circiumi. 

“În acest tirg era biuroii de 

“urmă mutindu.se la 
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vamă (B. P. Hajdei, «Archiva 
istorică»). El a dat numele ţi- 

nutului Trotuşul şi a fost locul 

de reședință a şoltuzilor și pir- 

garilor, despre care aii rămas 

documente. In timpul domnielor 

lui Vasile-Lupul şi Ștefan Gheor- 

"ghiță-Voevod, era incă capitala 

ținutului cu același nume, iar în 
Bacăii ad- 

ministraţia, tîrgul a decăzut, mai 

cu seamă fiind-că mai toți tir- 

goveţii s'aii mutat şi la Tirgul: 

Ocna. Sigiliul municipalităţii Tro- 

tușul era un braţ cu ciocan, care 

se tipărea cu lum. 

Tirgul-Valea-Rea, com. rur., 

în jud. Bacăii, pl. Tazlăul-d.-j., 

situată în valea 'Tazlăul-Mare. 

Se compune din 7 cătune: O- 

rășa-Mare, Valea-Rea (sat), Va- 

lea-Rea (tîrgușor), reședința com., 

“a plăşei şi a judecătoriei de 

ocol, Bălăneasa, pe stinga riu- 
lui; Lunca (Filipea), Scariga, şi 

Poiana, pe dreapta ri rîului şi Vră- 

bieni. 
Orăşa, în Condica Liiuzilor, 

este moşie a banului Ștefan Ro- 

set, iar în Statistica din 1874 | 
găsim Orăşa-Mare, lipită de Tir- 
gul-Valea-Rea şi două alte că- 

tune : Filipea (azi alipită de Lun- 

ca) şi Albele (azi alipită de satul 
Albele, din com. Birsănești). 

" Se mărginește la N cu com. 
Sănduleni; la V., cu com. Ber- 

zunțul; la S$., cu com. Drăgu- 
geşti şi la E.,cu comunele Fa- 

raoni și Cleja, . 
Este udată de Tazlăul-Mare, 

cu direcția de la N. la $,, şi de 
afluenții săi: pirîurile Orășa, Va- 

lea-Rea şi Bălăneasa, de pe stîn- 

ga şi Filipea, de pe dreapta. 
E brăzdată de dealurile : Ghi- 

melciul, Pietrele, Bălăneasa, Bă- 

lănelul și Bălanul. 
„Are o populaţie de 593 fa- 

milii, saii 2241 suflete; o şcoală 

mixtă, care funcționează de. la   
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1864; 3 biserici ortodoxe, cite 

"una în cătunele: Poiana, Bălă- 

neasa și Orășa- Mare, deservite 

de 2 preoţi şi 6 cîntăreţi, şi una 

catolică, în căt. Bălăneasa ; 11 

circiumi. 

Vite : 97 cai, 1103 vite mari 

cornute, 49 capre, 964 oi şi 114 

porci. 
- "Totalul pămiaturilor de cul: 

tură este de 67089 hect. 

După legea rurală din 1864 

S'aii improprietărit 251 locuitori, 

"cu 796 fălci, 1 prăjină şi 24 stîn- 
geni pămînt în țarină. 

„ Teritoriul com. are o întindere 

de 6100 hect., din care pădurile 

ocupă aproape 2000 hect. 
Viile sunt pe o intindere de 

2175 hect, 
Budgetul com. e la venituri 

de.:7099 lei, 99 bani, iar la 
cheltueli, de 4883 lei, 65 bani. 

Este străbătută de şoseaua 
naţională Bacăi-Oneşti şi de ca- 
lea vecinală Valea-Rea-Berzun- 
ţul-Podurile. 

Distanţele : la Bacăii, capitala 

districtului, 3r kil.; la Tirgul- 
Ocna, 24 kil. ; lă com. Faraoani, 

49 kil.; la com. Cleja, 70 kil; 
la com. Berzunţul, 11 kil.; la 
com. Drăgugeşti, 7 kil. şi la 

com. Sănduleni, q hi. 

Tirgului (Iazul-), îaz, jud. Su- 
ceava, format de Şomuzul-Mare, 
mai la vale de Fălticeni, în su- 

prafaţa de s5o—60 fălci. I se mai 

zice şi lazul-de-la-Morişcă. 

Tirgului (Pirîul-), zirîii, izvo- 
reşte din Rîpa-Malului, com. Be- 

revoeşti-Pămiînteni, plaiul Nuc- 
şoara, jud. Muşcel, se unește cu 

piriul Ciocanul și formează Va- 

lea-Satului, care se varsă în riul 

Bratia, pe teritoriul comunei Be- 

revoeşti-Pămînteni. 

Tirgului (Plasa). Vezi Tirgul, 
plasă.
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Tirgului (Riul-), 7îz. Izvoreşte 

din muntele Bătrina, jud. Muşcel, 
com. Lerești, plaiul Dimboviţa, 

primește de afluenţi aproape de 

„izvor pe: Cuca, din Păpuşa și 
Riuşorul, și cîştigă o mărime'ce 

intrece de 2 oripea riului Arge- 

șelul. 

EL udă comunele Lereşti şi 
„Voineşti şi trece apoi. în plaiul 

Nucșoara, udind oraşul Cimpu- 

„lung, comunele Schitul-Goleşti, 

- Mihăeşti, Valea-Popei, Rădești, 

Stilpeni și Livezeni şi se varsă 

„în rîul Doamna, la comuna Co: 

libaşi, plasa Riurile. : | 

“EL primeşte pe dreapta riul 

Bratia,. din jos de Băjeşti, şi 

„riul Bughea, în dreptul cătunu- 

lui Furnicoşi, comuna Mihăeşti. 

Tiriia, râi. Izvoreşte din munţii 

Polovragi, jud. Gorj, curge apoi 

“prin jud. Vilcea, de la N. spre 

S.E., printr'o vale foarte în- 

gustă şi adincă pănă la Berbești, 
-de unde începe a descrie un 

arc de cerc, apoi se îndreptează 

către S.-V. şi se varsă în Olteţul, 
_pe stînga, puţin mai jes de co- 

muna Colteşti, - 

Valea lui e populată, proăue. 

tivă şi viabilă. Acest riii nu seacă 

vara. Fundulalbiei conţine ptetriş. - 

Udă comunele: Milostea, Greci, 
Mateeşti, Turceşti, Berbeşti și 

Slăveşti. 

Tîrîtul, saz, în jud. R.-Sărat, pl. 
Oraşul, cătunul com. Andreaşi, 

aşezat pe rîul Rimna, la poalele 

dealului Tiritul, în partea de E. 

a comunei, la 8 kil. spre E. de 

cătunul de reşedinţă, Andreași. 

Are o întindere de 600 hect., 

cu o populațiune de 28 familii, 

sati 124 suflete. 

Tîrla-Berbecului, pante (1598 

m. d'asupra Mării Negre), si- 

tuat la N.-V. de căt. Azuga, 

com, 

Tirieşti, co. rur.a 

„Jen, jud.. Prahova, situată pe 

  Predealul, jud. Prahova, | 
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şi servind de limită între jud. 

Prahova şi jud, Dimboiţa. 

plaiul Telea- 

văile Zeletinul . şi Gogeasca, la 

48 kil. de capitala judeţului şi 
la 20 kil. de reședința plaiului. 

Se mărginește la E. cu jud. 

Buzăi, iar la S., V. şi N, cu 

moșiile moșnenilor Cărbunești, 

Ariceşti, Poseşti, Cătina şi Chioj- 
deni. A Î.. 

. Se compune din două cătune: 
Tirleşti şi Gogeasca, cu o po- 

pulaţiune de 1181 locuitori. 

Are o biserică, cu hramul Sf. 

„Nicolae, fondată de locuitori la 

1860, deservită de un preot; o 
şcoală. | 

Pe lingă agricultură, locui. 

torii se mai ocupă cu dulghe- 

ria, dogăria, zidăria și rotăria. 
Parte din locuitori sunt moş: 

neni; 119 saii: împroprietărit 

„la:1864 pe moșiile Floreasca, 

Cărbuneşti şi Ilomoriceanul, 
diîndu.li-se 243 hect. Ei posedă: 
16 cai, 100 vaci, 266 boi,. 50 

capre, 400 0i,.250 porci. 

Are o suprafață de 1530 

hect. 

În raionul comunei se găsesc 

localități cu piatră de moară 

"şi pietriș pentru şosele, iar: pe 

. Valea-Siăracă se gisesc cărbuni 

“de pămînt. 
- Comerciul se exercită în co- 

mună de 3 cîrciumari. 

Budgetul com. € de 2300 lei 

„88 bani. . 

Prin comună trec două Şo- 

„sele: șoseaua judeţeană ce vine 

din spre Văleni şi comunică cu 
plaiul Buzăii, și şoseaua peste 
muntele -Predvalea, ce o pune 

în, comunicaţie cu com. Cărbu- 

neşti. 
E: brăzdată de dealurile: Şin- 

“ drilei, Valea-Săracă, Malul-Lung, 

„Croitorari, Borşari şi Coasta-Voi- 
cului, Piscuri: Valea-Secii, Vir-   
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ful-Şindrilei,- Vîrful-Mare și Vir- 
ful-Mic, Malul-Lung, Neacşului, 

„ Tofilului, Păunului, Poeniţei, Dul- 

'banului, Feligei, Zboilor, Bine- 

lui şi Predvalea cu plaiul Ho- 
ților.. Pe aceste plaiuri se află 

- pădure şi locuri de pășune, 
„Poieni mai principale “are: 

Păunul, Ursoaia, Valea-Săracă, 

„Poiana - Ascunsă, . Plopii, Fun- 

dătura, Mărcari, La Cărbunari 

şi Fungul-Girlei. 
E străbătută de girlele Zele- 

tinul,. Gogeasca și de văile: 

- Seaca, Săraca, Fintinei şi Tir- 

leşti, Girla Zeletinul o udă 'de 

la N. la S$., în toată lungimea ei. 

Tirleşti, sat, făcînd parte din com. 
rur. Tirleşti, plaiul Teleajenul, 

jud. Prahova. 

Tirnauca, com. rur., în partea 

de S.-E. a plăşei Herţa, jud. 
- Dorohoiii, formată din. satele : 

Proboteşti şi Tirnauca, cu reşe- 

dinţa primăriei în satul Tirnauca. 
“Are o populație de: 1017 fa: 
milii, sait 4093 suflete; 4 bisc- 

rici, cu 3 preoţi, 6 cîntăreţi şi 

3 pălămari; 1 şcoală mixtă; mai 
multe iazuri și 15 pogoane de 
vie, aa Nae 

Vite mari cornute. 1796,: ci 
1084, cai 153 şi porci 2555. 
Budgetul com. e de 6704 lei, 

68 bani, la venituri şi de 6482 

lei, 58 bani, la cheltueli... 

Tirnauca, sai, pe moşia. cu ace- 

lași nume, comuna Tirnauca, pl. 
„Herţa, jud.  Dorohoiii, cu o po- 

pulaţie de 618 familii, saii 2507 

suflete. 
Are 2 biserici : una cu hra- 

mul Sf, Dimitrie, cam în cen- 
„trul satului, de zid, şi făcută la 

1812 de Zoe Sturza, cea-l-altă 

mai la o parte de sat, cu hra- 

mul Sf. Nicolae, făcută din lemn 
la 1773, de către proprietarul 
C. Potlog, deservite de 2 preoți,



TÎRNAUCA 

4 cîntăreți și 3 pălămari; o 

şcoală; un spital numit Potlo- 

gescu, așezat în vechia casă 

boerească a Sturzeştilor. 
Pe moşie e o velniţă mare cu 

toate dependinţele ci; o moară 

și două vii: una de 5 pog. lingă 

satul Tirnauca şi cea-l'altă de 10 

pogoane, lingă satul Probotești. 
Piraele ce trec pe moșie sunt: 

Georteanul, Obădari şi. Petro: 

vanul, 
Piatră de construcţii se află 

multă şi în mari blocuri. 
Drum principal e acel de .la 

Herţa la Mihăileni. 
Hotarele moșiei sunt cu: Ilerţa, 

Pomirla, Culiceni, Fundoaia, Be- 

ceşti şi Ilreaţca, 

Proprietatea moşiei a fost a 

Mănăstirei Putna, din Bucovina, 

dăruită de Stefan-Vodă-cel-Mare, 

la 17 Martie 1479. De la 1785, 

sa cumpărat de: la Mănăstire 

de către Familia Potlog de la 

care trecu' la familia Sturza; 

apoi a trecut într'alte miini. 
Familia Sturza e, după unii, 

originară din Valahia, unde este 

şi satul Sturzănii (Sturzeşti) în 

jud. Dimboviţa, şi unde Vlad: 

Vodă era din familia Sturzeștilor, 

după diploma latină a lui Mi- 
hail Apafi, Principele 'Fransilva- 

"miei, din 24 Februarie 1670, 

în care numeşte pe Vladislaii 

Turzo, Principe de Valahia, 

După alţii, familia Sturza este 

originară din Moldova, unde 

de secoli a fost în mari poziţii 
sociale. Aşa: ” 

La 1539, sub Stefan Lăcustă- 

Vodă, Sturza era mare Cămă:- 

raş, velit boer. («Fond. Relig. 
Puma, p. 48). 

La 1546, sub Petru: Rareş- 

Vodă, Sturza era consilier Dom. 

nesc între veliții boeri. (<Cron. 
Rom.> Melh,., tom. 1, pag. 175). 

La 1613, sub Stefan Tomşa- 

Vodă, Sturza era Hatman. (e Le- 

top.>; tom. 1, pag..236). :   
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La 1672, Matei Sturza mă. 

rită pe o copilă a sa cu Gri-. 

gore Ghica-Vodă al Valahiei. 

(«Let.>, tom. 3., pag. 151.) 

La 1709, sub Mihai Racoviţă- 

Vodă, loan Sturza era Mare 

Postelnic şi consilier Domnesc 

(<Cron. Huş.»>, pag. 163). 

“La 1757, sub Const. Mihaiii 

Racoviţă-Vodă, Const. Sturza 

vel Paharnic, era consilier Dom- 

nesc. («Cron. Huș.>, pag. 249). 

La 1782, sub Const. Dimitre 

Moruzi-Vodă, Ştefan Sturza era 

Vornic-Mare și Scarlat Sturza, 

Mare Hatman (<Cron. Huș.», pa- 

“gina 331). : 

La 1799, sub Cons. Alex. Îp- 
silant-Vodă, Sandulache Sturza 

şi Grigoraş eraii Logofeţi Mari. 
De la 1822, pănă la 1828 a 

fost Domnitor al Moldovei, Io- 

niță Sandu Sturza, 

Mihail Gr. Sturza a domnit 

de la 1834 pănă la 1848. 

Unul din descendenţi, Dimitrie 

Alex. Sturza, Secretarul actual 

al Academiei Romine, a fost 

ministru sub Vodă Carol I la 

1866, apoi în diferite rinduri mi- 

-nistru şi prim-ministru. 

Tirnauca, fădure, pe moşia cu 

același nume, jud. Dorohoiii, pl. 

Herţa, com. Tirnauca, Poartă 
diferite numiri”: Boura, Ciocova, 

Comori, Huţa, Lozia- Neagră, Mă- 

lăiştea, Pietroasa, Piciorul-Pietrei, 

Poarta-Gristea, Stodola, Tinca 

şi Valea-Plopului. Toate aceste 

părţi, legate una de alta, for- 

mează împreună pădurea cea 

mare de pe Tirnauca și Probo- 

teşti, in suprafaţă de 2860 hect, 

Tirnava, saf, în jud. Dolj, pl. 

Jiul-d.-Mijloc, com. Virvorul. Are 

o populaţie de 549 suflete; o 

şcoală mixtă, ce funcţionează 

din 1862; un schit, fondat la 

1540 şi terminat la 1543 de Voi- 

vodul Constantin Basarab, de-   

TÎRNAVA-DE-SUS 

servit de un preot şi un cintă- 
reţ, ce slujesc și la biserica din 

Fintinelele. 

Tirnava-de-Jos, corni. rur., în 

jud. Vlaşca, compusă din căt.: 

Tirnava-d.-., Comoara, Dandara 

şi cu Tunari saii Zgăidăracul, 

situate pe valea Cilniştea, pro- 
prietate a statului. Inainte de 

secularizare aparţinea mănăstirei 
Zlătari; azi se arendează împre- 

ună cu Mereni-Mitropoliei cu 

preţul de 61000 lei. | 
E situată la 41 kil. de Giur- 

gii, 18 kil. de Ghimpați, reşe- 

- dința plășei, şi Go kil. de Bucu- 

reşti. -. 

Are o suprafaţă de ş100 hect., 

--cu o populaţie de 2010 suflete; 

o biserică, în Tirnava-d.-j., zi- 

dită de călugări şi alta în Co- 

moara, zidită la 1866, deservite 

de 3 preoți și 4 dascăli; o școală 

mixtă; 8 circiumi,. 

Vite: 448 vite mari cornute, 

"250 cai, 17000i și 520 rimători. 

Aci sunt 2 heleştae ce produc 

peşte. 

Şoseaua judeţeană Giurgiu Pi- 

teşti trece prin Tirnava. 
Pădurea statului, de pe teri- 

toriul Comoara, are o suprafaţă 
de 350 hect., şi e compusă din 

“2 trupuri: Cringul-Hoţilor şi Pă- 

durea-Turcului, 

Tiîrnava-de-Jos, căfun, în jud. 
Vlașca, pendinte de com. cu 

acelaşi nume, situat pe Valea- 

Cilniştei şi proprietate a statului, 

Are o suprafață de 1030 hect. 

şi se arendează cu Mereni-Ste- 

feni. 
In 1864, s'a dat la 60 locui- 

tori o suprafață de 153 hect, 

Are o biserică, făcută în 1862 

de către călugări, deservită de 

un preot şi: un dascăl; o şcoală; 
3 circiumi, 

Tirnava-de-Sus, saii Botoroa-
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trecute la Stat. - 

E situată la 60 kil. de Bu. 

cureşti, 45 kil. de Giurgiii și 

“la 20 Kkil. de Ghimpați, reşe- 

„ dinţa plăşei. 
„Are o suprafaţă de 3000 hect., 

cu o populaţie de 490 locuitori; 

o biserică, cu hramul Adormi- 

rea-Maicei-Domnului, zidită la 

1830, deservită de 2 preoţi şi 
constituind . parohia 

Tirnava-d.-s., împreună cu Tir- 
"nava-d.-j., Comoara şi Tunari; 

3 dascăli, 

o şcoală mixtă. 
Locuitorii posedă: 

oi şi capre şi 402 rimători, 

“Printr'însa trece șoseaua ju- 

deţeană care duce la Giurgii. 

Tîrnavei (Valea-), za/e, începe 

de pe cîmpia dintre moșiile Spă- 
tărei şi Alexandria, jud. Teleor- 

___man, din apropiere de Lacul- 

„ “Simioanei, formind mai departe 

una şi aceiaşi vale cu Valea- 

Găuriciului.. 

Spre sfirşitul. săii, Valea-Gău- 

riciului este mai tot-d'a-una plină 

de apă, atit din ploi cit şi, mai 

ales, din izvoarele dealurilor pe 

- sub care trece. 

'Tirnova, sat, ua. Neamţu, pl. 

„ * De-Sus-Mijlocul,: com. Filioara; 

-se mai numeşte şi Pîriul-Tîrnova. 

'Tirnova, culnre de munte, jud. 

Vilcea. Porneşte din. muntele 

Bobul, tot din Culmea-Paringu- 

lui, însă pe partea de N., se 

îndreptează către N.-E. și merge 

„pănă în apa Lotriţa. | 

66700. Marele Dicționar Geografie, Vol. Ye 

ga, com. rur., compusă din că- 

tunul cu acelaşi nume, situat 

pe apa Cilniştea, pl. Cilniştea, 

jud. Vlașca, şi proprietatea sta: 

tului. Inainte de secularizare, ţi- 

nea de mănăstirea Sf. Gheor- 

ghe-Noi şi se compunea din tru- 

purile Ieroslăvescu și Vilceni. 
Sub acest din urmă nume sunt 

532 cai, 

410 boi şi vacă, 24 bivoli, 1526 
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Are ca pisc mai înalt mun- 

tele 'Tirnova şi 'Turcina. 

“Tîrsa, sat, în jud. Mehedinţi, pl. 

Motrul d..j., ţinind de com. rur. 

Cosovăţul-de-Motru. 

Tîrsa, (Steagul, Piatra - Drahnei, 

Dealul-Viei, Pescului, Surupătu- 

rile, Capul - Stogului, Teregăi, 

Malul-Stoicești), şir de dealuri, 

prelungindu-se din poalele munţi- 

lor Arnota, jud. Vilcea, mergînd 

prin centrul com. Costeşti, plaiul 

Horezul, între riurile Bistriţa şi 

Costeşti, pănă se pierde aproape 

de împreunarea. acestor două 

riuri. Este brăzdat de cite-va 
văi : Valea-Gălbezei, care ia naş- 

tere de sub dealul Tirsa și merge 

spre E., vărsindu-se în dreapta 

riului Costeşti ; Valea-Cărămidei, 

"care ia naștere de la N. piscului 

Stogul-Mare, vărsîndu-se în riul 

Costeşti pe partea dreaptă; Va- 
lea-Prodoeştilor şi Valea-Popei, 

ce izvoresc din virful Stogul- 

Mic și merg spre E, de se varsă 

„în dreapta .riului Costeşti. De 

la N. spre S. sunt următoarele 

piscuri: Piscul-Viei, Cu-Peri, vir- 

ful Stogul-Mare, Stogul-Mic, Cu- 

Plopi, Curăturile, Izvorul, -Rugi- 

lor,  Mlacilor, Coastele-Pivelor, 

Mușei şi Muşceilor. 
Cîmpiile de pe coama și poa- 

- lele acestui șir de dealuri, luate 

în ordine de la N. spre $., sunt: 

Cîmpia-Drahnei, Glodul, Finaţa, 
Vărniţilor, Liciului, Zachariei, 

Ghiorghioi, Luncilor, Cirstei, Ba- 

sarab, Văgăuna, Prejurelul, Tir. 

sei, Stogului și Mlăcilor. 

Tirseni, saț, făcînd parte din com. 

rur. Purcăreni, pl. Riul-Doamnei, 

jud. Muşcel. E situat la N. com. 

Purcăreni, pe malul drept al 

riului Doamna. şi străbătut de 

şoseaua, comunală care leagă 

com. Purcăreni cu Dîrmonești, 

spre N.   

TÎiRzZII 

Are o populaţie de 230 lo- 

cuitori. 

Tirşi. Vezi Brănişteni-d.s., sa, 

în jud. Roman, pl. Siretul-d.-s. 

Tîrzia, sa, pe moşia şi în com, 

Boroaia, jud. Suceava, aşezat pe 
albia piriului cu același nume. 

Are o populaţie de 289 lo- 

cuitori; o biserică, cu hramul 

Sf. Vasile şi Sf. Maria-Mică, 
clădită de călugării mănăstirei 

Rişșca, deservită de 1 preot şi 2 

cîntăreţi. 
Improprietăriţi în 1864 sunt 

3 fruntași, 10 pălmași şi 35 co- 
dași, stăpînind 143!/: fălci. In 

1879, s'aii împroprietărit 5 în- 
„surăţei cu 15 fălci, iar în 1889, 

„aii cumpărat 15 locuitori. cite 

un lot mica 5 hect. 

Tiîrzieni ăai Tirzeni, sas, jud. 
Bacăii, pl. Bistriţa-d.-s., comuna 

Valea -lui- lon, situat pe piriul 

Vrabie și pe dealul Obcina. 
„Are o. populaţie de 129.fa:- 

mili!; o biserică, deservită de 

1 preot şi 2: cîntăreți, vechic, 
zidită de enoriaşi pe la 1760; 

3 circiumi. | 

Vite: 14 cai, 247 vite mari 

cornute, 364 oi şi 23 porci. 

Tirzii, com. rur., în partea de S.. 
V. a plășei Crasna, jud. Fălcii, 

pe .deal şi văi. E formată din 

satele: Gura-Crasnei, Pihna, Pe- 

- trileşti,. Sodolul, Stana şi Tirzii, 

cu 'o suprafață cam de 6294 

hect. şi o populaţie de 846 su- 

fete. 
Are: o şcoalii; 2 biserici și 

1 Yaz. | i 

Vite: $38 vite mari cornute, 

"1396 oi, 97 cai, 65 capre şi 306 

„porci. 

- De-a lungul comunei, „pe par- 

tea de V. trece calea. ferată 

. Crasna-Huşi și şoseaua judeţeană, 

iar.pe partea de S.-V., calea 
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ferată Vasluiii-Birlad şi calea na- 

ţională, 

Tot pe partea de S..V. e 

udată de: piraiele Lohanul și 
Crasna și de riul Birladul, pe o 

întindere cam de ş kil. 

Tîrzii, saf, în centrul com. Tirzii, 

pl. Crasna, jud. Fălciii, pe valea 

cu acelaşi nume, înconţurat de 

dealuri, afară de partea vestică 
unde se întinde șesul Lohanului. 

Aici este reședința comunei. 

Are o populaţie de 404 suflete; 

o şcolă, înființată în 1884; o 

biserică, făcută la 1802, cu 1 

preot şi. 2 dascăli.. 

Pe partea de V. a satului tre- 
ce calea ferată Crasna-Huși și 

şoseaua judeţeană. Este udat de 

piraiele Lohanul şi Crasna, pe 
marginea moșiei, 

Locuitorii s'aă improprietărit 

la 1864. 

Toaba-Tepe, ziî+f de deal, în 

jud. Constanţa, pl. Hirșova, pe 

teritoriul com. rur. Şiriul, așezat 

pe culmea dealului Şiriul. Are 

o înălțime de 164 m., cu care 

domină satele Șiriul și Muslu 

şi drumurile comunale Şiriul. 
Dulgherul şi Muslu - Cartal-Se- 

Jeuşul. IE situat în partea sudică 

a plășei şi cea nordică a comu- 

neă, la 212 kil. spre NE. de 

cătunul Şiriul şi la 4 kil. spre 

E. de căt. Muslu. Este acope- 

rit peste tot cu verdeață şi a 
fost punct trigonometric de ob. 

- servaţiune de rangul al III-lea. 

Toaca, munte, jud. Muşcel, la 

N. de Cimpulung şi ale cărui 

poale le udă riul Bughea. 

Toaca (Muntele-), spzue, jul, 
Argeș, pl. Loviştea, com. Dăn- 

geşti, pendinte de schitul Cor- 

netul, proprietatea Eforiei Spi- 

talelor Civile din Bucureşti. Are 

o intindere de 4083 pog.   
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Toader (Movila-lui-Moş-), mo- 
vilă artificială, în jud. și plasa 

Constanţa, pe teritoriul com. 
rur. Pazarii și anume pe acela 
al satului săi Seremet, situată 

in partea nordică a plăşei și 

cea nord-estică a comunei, la 

212 kil. spre N. de satul Seremet. 

Are S8 m. înălțime şi domină 

satul Seremet şi drumurile co- 
munale Seremet-Tocsof și Pa- 

zarli-Cogealac (jud. Tulcea). 

Tochile, saz, făcînd parte din 

com. Burdusaci, pl, Stănişeşti, 

jud. Tecuciii. E situat pe malul 

sting al piriului Zeletinul, în 

partea de N-V. a comunei, şi 

la 3 kil, 200 m. de Burdusaci, 
reședința comunei. 

Are o populaţie de 35 familii, 

saii 136 suflete, care locuesc în 

40 case. 

Locuitorii sunt vechi răzeși. 

Teritoriul satului este de 141 

hect. 

Locuitorii posedă: $ pluguri 

de lemn şi 3 de fer; 21 boi, 

50 vacim2 tauri, 4 cai, 2 iepe 

şi 18 oi. 

E străbătut de două drumuri: 
unul venind din şoseaua judeţeană 

și cel-l'alt din satul Burdusaci. 

Tocila, saș, jud. Bacăii, pl. Taz- 

lăul-d.-s., com. Luncani, situat 

pe costișa dealului cu același 

nume. Are o populaţie de 223 
suflete. 

'Tocila, cătun, al com. Beciul, jud. 

Buzăii, cu 90 locuitori şi 19 case. 

'Tocileasa, zale, în jud. Buzăi, 

com. Măgura, formată din. To- 
cileasa-Mare și 'Tocileasa-Mică, 
Ambele încep de la Piscul-cu- 

Bolovani şi, după ce se reunesc 

sub numele de Tocileasa, se 

scurg în rîul Buzăul. 

Tocileni, sa/, jud. Botoşani, pl.   

 TOCSOF 

Tirgul, pe coasta de deal in 

stinga iazului Zosînul şi piriului 

Sicna, în partea de E.a comu- 

nei Bălușeni. Are o suprafață 

de 675 hect., cu o populaţie de 

89 familii, saii 347 suflete; 1 

biserică, cu 1 preot și 1 cîntăreţ; 
2 circiumi, 

Vite: 120 boi şi vadă, 8 cai, 
120 oi și 230 porci, 

Tociloasa saii Doruşanul, sa/, 
în jud. Bacău, pl. Siretul-d.-j., 

"com. Leca, așezat pe piriiașul 

Varnița, la ş700 m. de.satul 

Ungureni. Are o populaţie de 
221 suflete. 

Tocsimiul, mzoz:7ă, în jud. şi pl. 

Tulcea, pe teritoriul com. cur. 

Agi-Ghiol şi anume pe acela al 

cătunului săii Sabandgia. In ju- 

rul lui se încrucișează hotarele 

comunelor Agi-Ghiol, Congaz şi 

Sari-Chioi. Este naturală şi aco- 

petită cu verdeață. Are o înăl- 

țime de 115 m., dominind va- 

lea Cozangia şi drumurile comu- 

nale Congaz-Sari-Chioi şi Agi- 

Ghiol-Zebil. 

Tocsof, com. rur., în jud. Tulcea, 

aşezată în partea de S..a jud. 

şi a plășei Istrului, pe un aflu- 
„ent al piriului Casimcea. 

Se mărginește: la N. cu com. 

Beidaut; la V., cu com. Casirm- 

cea; la S., cu com. Pazarli (din 

jud. Constanţa) și la E., cu com. 
Cogelac. 

Dealuri mai însemnate sunt: 

luci-Tepe-Bair (185)m., la N.-V.; 
Chiuciuc-Chioi-Bair, al căruy virf 

Apti-luc are 178 m. la V.; 

Taşli-Cula, la V.; Cara-Tepe- 

Bair (170 m.), Chelingec-Bair (183 

m), Chirişlic-Bair (135 m.), Se- 

remet-Bair (125 m.), toate de 

natură stincoasă, la S.; Caşca. 

lic-Bair, cu virful Biuiuc-Cogelac- 

Tepe (194 m.), la E.; Rimnicul- 

Bair, cu G virluri de peste 200 m,,



TOCSOF 

Sarim-luc (206 m.), la NE; 

Zimdam-Bair (197 m.), la N.; 

toate sunt acoperite cu fineţe şi 

semănături. 

Movilele sunt numeroase, parte 
artificiale, parte caturale. 

Apele care udă com. sunt: 

pirîul Casimcea saii 'Taşăul la 

S. şi afluenții săi pe stinga: pi- 
riul Rîmnicul-Dere, format din 

văile Curt-Balic şi Sari-Ghiol- 

Dere, unit apoi cu piraiele Curu- 

Dere şi Sari-Ghiol-Dere, la N. 

„şi N.-E.; alt afluent, valea Cuiu- 

" Culac, unită cu Tașli-Culac, la S., 
trecind şi prin satul Tocsof, 

E formată din cătunele: 'Toc- 
sof, reşedinţa, la S., pe piriul 

Cuiu-Culac sai Tocsof; Chiriş- 
lic, la 4 kil. spre S., pe malul 

sting al piriului Casimcea; Cu- 
lelia, la 6 kil. spre N., pe malul 

sting al piriului Rimnicul; Rîm- 
nicul-d.-s. şi Rimnicul-d.-j., la 7 

şi 8 kil. spre N. de reşedinţă, 

pe piîriul Rimnicul-Dere. 

Are o suprafaţa de 15318 
hect., cu o populaţie amestecată 

de 500 familil, saii 2010 suflete ; 

2 biserici, una în 'Tocsof, cu 

hramul Sf. Paraschiva, şi cea- 

altă în Rîmnicul-d.-j., cu hra: 
mul Sf. Nicolae; 2 şcoli, 

Locuitorii posedă: 312 plu- 

guri; 8831 cape de vite; 44 

mori de vint; 5 circiumi şi 2 

băcănii. -* 

 Budgetul com. e la venituri 

de 12200 lei, iar la cheltueli, de 

10300 lei. 

Posedă căi comunale care duc 
la satele învecinate, Cogelac, Ca- 

sinicea, şi prin cătunele comu- 

nci. 

Tocsof, sa, în jud. Tulcea, pl. 

Istrului, căt, de reşedinţă al com. 

Tocsof, aşezat în partea de S. 

a plășei şi a comunei, pe am- 

„.bele maluri ale pirîului “Tocsof, 
„la. locul de întîlnire al văilor 

Taşli-Culac şi Cuiu-Culac..   

Are o întindere de 1200 hect., 

cu o populaţie compusă din Bul- 
pari, Turci, Tătari şi Romini. 

Tocsof, «ea/, în jud. Tulcea, pl. 
Istrului, pe teritoriul com. rur. 

Tocsof. Se desface din dealul 

Riîmnic-Bair ; se întinde spre E,, 

avind o direcţiune generală de 

la N.V. spre S.-E., brăzdind 

partea de S. a plășei și cea,de 

N, a comunei; din else desface 

Taşli-Culac, şi îşi iaii naştere pi- 

„raiele Taşli-Cuc și Cuiu-Culac. 
Este întretăiat de ma! multe 

drumuri comunale, ce duc de la 

Tocsof la Rimnic, la luan-Ceşme 

şi Cogelac, Este acoperit cu se- 

mănături şi păşuni. 

Tocsof, pirii, în jud. Tulcea, pl. 

Istrului, pe teritoriul com. Foc: 

sof. Este format din două văi: 
Tașli-Culac şi Cuiu-Culac, care 

se unesc lingă satul Tocsof, 
ptin care trec, și se varsă în 

piriul Casimcea, pe partea stîn- 
gă, brăzdind partea de S. a plă- 

- şei şi cea centrală a com. Ma- 

lurile sale sunt înalte și ripoase. 

Todirelul, saz, jud. Iași, pl. Codrul, 

„com. Ciurea, spre E. de satul 

Ciurea şi la 3 kil. peste şesul Ti- 

noasa, aşezat pe dealurile To. 

direlul și Popa-Vasile, 
"Are o populaţie de 78 fa- 

milii, sai 321 suflete, parte ȚIi- 

gani, foşti robi de ai mănăstirei 

Birnova, şi parte Romini. 

Vite: 258 vite mari cornute, 

120 oi, 30 cai și 27 rimători. 

Todireni, com. zur., în partea de 

S. a plășci Jijia, jud. Botoşani. 
Se întinde pe Valea-Jijiei, Va- 

lea-Sicnei și dealurile din dreapta 
şi stînga Jijiei. E formată din 

satele: Cobiceni, Hlipiceni şi To- 
direni, cu o suprafață de 85374 

hect. şi o populaţie de 545 fa- 

„milit, saii 1878 suflete. . .   
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Are 3 biserici, deservite de 2 

preoți şi 4 cîntăreți; i şeoâlă; 

6 cîrciumi; 9 iazuri şi 1 moară 

de 'apă pe Sicna, 

Teritoriul comunei e deluros, 

dar de bună calitate. 

Vite: 3900 boi şi vaci, 132 

cai, 3676 oi şi 135 porci. 

Budgetul comunei are la ve- 
nituri S412 lei, 70 bani, şi la 
cheltueli, 8336 lei. 

Este udată de riurile Jijia şi 

Siena, care confluează ambele la 

Hlipiceni. 

„Este străbătută de calea fe. 
rată Dorohoiii-lași şi de o şosea.. 

Todireni, saz, în partea de N.- 

V. a com. Todireni, pl. Jijia, 

jud. Botoșani, situat pe coasta 

de E. a culmei ce se prelungeşte 
între piraiele Cozancea, Jijia și 

Sicna. 

Teritoriul moşiei c- deluros și 
întins. Moşia aparţine Epitropiei 

Spitalului Sf. Spiridon din Iaşi 

şi are o suprafață de 7278 hect., 

cu o populaţie de 229 familii, 

saii 679 suflete, 

Are 1 biserică, deservită de 

1 preot şi 2 cîntăreţi, făcută 
de Visternicul Sturza, vechiul 

proprietar al moşiel; 2 circiuini. 

"Vite: 992 boi şi vaci, 71 cai, 
3691 oi şi 280 porci, 

Todireni, saz, în partea de S.a 

com. Ivăneşti, pl. Prutul, jud. 

- Fălciii, aşezat pe valea piriului 

Chetrosul și pe' coasta dealului 

Todireni, pe o suprafaţă de 917 

hect. şi cu o populaţie de 18 

" familii, sa 25 suflete. 

Todireni, sa?, în jud. Roman, pl. 

Siretul-d.-s., com. Stăniţa, spre 

E. de satul Stăniţa şi la 2 kil. 

de el. Are o populaţie de 165 

locuitori şi o biserică de zid. 

Se face aci iarmarocla 15 Au- 
gust. _ 

_Se mai numeşte şi Todireni-
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Răzăşi, spre deosebire de satul 

Cichirdic, care mai poartă şi 

numele de Todireni-Stuizei. E! 

forma mai înainte de 1886, îm. 

preună cu satele Cichirdic (To- 

direni-Sturzei), Pietrele, Tarniţa 

şi Veja, o com. seperată, care 

purta numele de com. Todireni. 

Todireni, stație de dr.-d.-f., ind. 

Botoşani, pl. Ştefăneşti, căt. To- 
direni, pe linia Iaşi-Dorohoiii, 

pusă în circulaţie la 1 lunie 
1896. Se află între staţiile Re- 

diul (10,1 kil.) şi Zlătunoaia (13,1 

kil). Inălțimea d'asupra nivelu- 
lui Mării de 56,50. Venitul 

acestei staţii pe anul 1896 a 
fost de 31757 lei, so bani, 

'Todireni-Răzeşi, numire ce se 
dă satului “Todireni, din com. 

Stăniţa, pl. Siretul-d.-s., jud. 

Roman. ” 

Todireni-Sturzei, papire ce se 
dă satului Cichirdicul, din com, 

Stăniţa, pl. Siretul-d.-s., jud. 

Roman. 

Todireşti, com. rur., în partea 

de S. a pl. Fundurile, jud. Vas- 

luiă, la 49 kil. de oraşul Vas- 

luiii și la 5 kil. de Negreşti, re- 
şedinţa plășei, situată între rîul 

Birladul şi piriul Şacovăţul. 

E formată din satele: Todi- 

reşti, Balica, Coticul şi Hucul, 

pe o suprafaţă de 2907 hect.,, 
cu o populaţie de 249 familii, 

- sai 046 suflete. 
Comerciul se face de 7 per- 

soane, 
Locuitorii posedă: 861 vite 

mari cornute, 118 cai, 2000 oi, 

55 capre şi 162 rimători. 

Budgetul com. e la venituri 

de 1975 lei, și la cheltueli, de 

1847 lei, 45 bani. 

'Todireşti, saii Călugăreni, căz, 

pe moșia cu acelaşi nume, jud.   

628 

Suceava, com. Văscani, formînd 

un sat cu Băluceşti. 
E străbătut de piriul Ciu- 

malul. 

Vatra satului ocupă aproape 

14 fălci, cu o populaţie de 213 

suflete, 

Moșia, proprietate a statului, 

are 108 hect,, din care 58 hect. 

pădure și restul cultivabil, 
+ Improprietăriţi în 1864 şi 1878 

sunt 17 locuitori, cu 44 fălci, 

Are o şcoală mixtă; o bise- 

rică, în sinodicul căreia citim: 

«Biserica, cu patronul Adormi- 

rea-Maicei-Domnului, din satul 

Todireşti, a com. Ruginoasa, 

este construită din vechime, de 

cine şi la ce an nu se ştie. Se 
zice a fi fost înfiinţată ca schit 

"pentru călugări ce ţinea de mă: 

năstirea Zagavia...> E deser- 

vită de 1 preot şi 2 cîntăreți. 

Todireşti, s.f, în centrul com. 
Todireşti, pl. Fundurile, jud. 

Vaslui, situat pe coasta dea: 
lului cu același nume, pe o su- 

prafață de 1933 hect. şi cu o 

populaţie de 104 familii, sai 385 

suflete. 

Are o biserică, deservită de 

un preot. 

Vite: 553 vite mari cornute, 

So cai, 119 oi şi So rimiători. 

Todiriţeni, 7rug de saț, în jud. 

Neamţu, pl. De-Sus- Mijlocul, 

com. Vinători-Neamţului. 

Tofanari, îusuță, pe Dunăre, în 

jud. Constanţa, pl. Hirşova, com. 

Dăeni, situată la V. plășei şi 

comunci, in faţa satului Dăeni 

şi la S. ostrovului Dăcni. Are 

o suprafaţă de 10 hect. şi ce 

acoperită cu sălcii şi richite, 

'Toflea, saș, făcînd parte din com. 
Brăhășeşti, pl. Zeletinul, jud. 

Tecuciă, situat la 1 kil. de reşe- 
dinţa com,, într'o vale, și înconju-   
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“rat de dealurile: Brăhășeștilor 

la V. și Toflea la E. Este stră- 

bătut de piriul Toflea, 

Are o suprafață de 1781 hect., 

cu o populaţie de 956 suflete; 
o biserică, cu hramul Intrarea- 

in-Biserică, deservită de 1 preot 

şi 2 cîntăreți; 2 cîrciumi. 

Locuitorii posedă: 19 plu- 
guri de fier, 26 de lemn, 2 ma- 

şini de secerat, 1 de bătut po- 

rumb şi 1 de vînturat; 84 boi, 

160 vaci, 2 tauri, 45 cai, 28 

iepe, 4 armăsari, 300 oi și 60 

„capre. 

Este pus în comunicaţie cu 

satele dimprejur prin mai multe 

drumuri naturale şi o şosea co- 

munală. 

Togeni, numire vechie a satului 

Hagieni, pl. Ialomiţa-Balta, jud. 

Ialomiţa. 

Tohani, ziasă, în partea de S.- 

V., a jud. Buziiă, limitatăla N. 

de plaiul Buzăiă şi pl. Sărata, 

la E. de pl. Cimipului, la $. de 

jud. Ialomiţa şi la V., de jud. 

Prahova. 

E: formată din 18 comune, 

dintre care Mizilul e urbană, 

iar Amarul, Baba-Ana, Boldeşti, 

Breaza, :Cotorca, Tinţeşti, Gă- 

geni-Vintileanca, Glodeanul - Cir- 

lig, Glodeanul-Sărat, Glodeanul- 

Siliştea, Jugureni, Mihăileşti, Nă. 
eni, Pietroasa-d..j., Pictroasa-d.s., 

Tohani şi Vispeşti sunt rurale, 

avind 57 de cătune şi 12 sub- 

diviziuni, . 
Are o suprafață de 89823 

hect., cu o populaţie de 29360 

locuitori. 

Proprietăţi mat însemnatesunt: | 

6S “moşii și 9 păduri, parte ale 

statului, parte particulare şi parte 

ale celor 38 cete de moșneni 

aflaţi în plasă. Terenul e şes, acci- 
dentat puţin în partea de N., 

de munţii Istriţa şi Strihani cu 

ramificaţiile lor.
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E udată de piraiele Sărata 
- şi Istăul, de văile Tohăneanca, 

Năeanca şi Pietroasa. are lacurile : 

Amarul, Boldeşti, Colţăneni, Cu- 

furitul, Glodeanul, Mărgineanul 
şi Mihăilești. 

Are 18 şcoli rurale, 2 şcoli 

- primare în com. Mizil; 38 bise- 
rici, cu 37 preoţi, 1 diacon,:39 

cîntăreţi şi 23 paracliseri; 193 

cîrciumi ; 1 moară de apă, 1 
făcăii, 9 mori de aburi, 4 că- 

şerii, 32 stine şi 5 fabrici. 
Vite: 10552 boi, 4922 vaci, 

2032 viței, 94 bivoli, 104 bivo: 
lie, 3196 cai, 1941! iepe, 559 

miînji, 32980 oi, 300 capre, 39 

-asini şi 6514 porci. 
Sunt 8 tîrguri, dintre care mai 

“principal e Drăgaica, de la Mizil. 

Căi de comunicaţie sunt: linia 
ferată şi. şoseaua naţională în 

partea de N.; şoselele vecinale: 

Mizil-Cotorca, - Mizil-Jugureni şi 
- Mizil-Pietroasa; şoselele comu- 

nale: Mizil-Boldeşti, prin Baba: 
Ana, Jugureni-Pietroasa, prin 

Finţeşti, Năeni și Breaza, Vin- 

„ tileanca-Săhăteni, etc.; precum 
şi parte din şoseaua judeţiană 

- Buzăii-Urziceni, la care se pot 
adăoga mai multe drumuri na- 
turale, dintre care mat insem- 

nate sunt Drumul-Sării și Dru- 

mul-Oilor. 
Pănă la 1844,a ţinut de des- 

fiinţatul judeţ Săcueni. În urmă, 

satele ce compuneaii acest judeţ 

aii trecut, parte la jud. Buzăii, 

parte la jud, Prahova. 

Tohani, com. rar. în jud. Bu- 
zăă, pl. Tohani, situată pe am- 

bele maluri ale văii Tohăneanca, 

la 43 kil. de orașul Buzăii, ş şi 

la 121/2 kil. de Mizil. 

"E formată din cătunele Gura- 

Vadului, Tohani, "Tohăneanca, 

şi Valea-Scheilor, cu subdiviziu- 

nile lor. 

Are o suprafaţă de 3024 hect,, 

-. cu o populaţie de 2020locuitorT;   

629 

I şcoală primară rurală mixtă 
în căt,' Tohani; 7 biserici, cu 3 
preoți şi 5 cîntăreți; 12. cîr- 

ciumi. 
Terenul este accidentat de mun- 

tele Strihani şi nenumărate dea- 

luri acoperite cu vii, dintre care 

mai renumite sunt Dumbrava, 

- Drăgaica şi Virful-Uţii. 
Căi de comunicaţie are şo- 

'seaua vecinală Mizil-Jugureni şi 
drumul La-Boboci pe Valea: 

Scheilor. 
Vite: 754 boi, 201 vaci, 76 

viței, 4 bivoli, 46 cai, 19 iepe, 

5 mînji, 1120 0i şi 419 porci. 

Budgetul com. e de 6720 lei. 
Ca locuri de văzut sunt: Băile 

Boboci, In-virf-la-Olteni, unde 

se află ruinele cramei lui Brin- 

coveanu, Virful-Gulei şi Virful- 

Uţii, de unde se desfăşură o 

frumoasă. privelişte. 
Comuna. e vechie şi a fost 

mult timp reşedinţă a plăşei 
Tohani. Primii ei iocuitori sunt 
colonii aduse din satul Tohani, 

din Transilvania, care "i-a şi 

dat numele. Satele afiate pe te- 

ritoriul acestei comune la înce- 

putul secolului -eraii: “Tohani, 
Tohăneanca, Vădeni (Gura-Va- 

“ dului) şi Valea-Dealului (Valea: 

Scheilor). 

Tohani, căfun de reşedinţă -al 

com. Tohani, jud. Buzăii, cu 

500 locuitori, 146 case și multe 

crame. Are subdivizia Tirchi- 

leşti, 

Tohani, moșze, în jud. Buzăi, 

com. Tohani, proprietate a moş- 

nenilor Tohiăneni. Are 940 hect., 

cea mai mare parte vie. 

'Tohăneanca, că/uu, al com. 'To- 

hâni, jud. Buzăi, cu 660 locui- 
tori şi 177 case; are subdiviziile: 

Perşunari şi Ungureni, 

Toiaga, saz, jud. Dolj, pl..: Ama-   
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radia, com. Slăvuţa. Are o po- 
pulaţie de 399 suflete; o bise- 
rică, cu hramul Sf. Gheorghe. 

E aşezat pe dealul Toiapa. 

Tojanul, căfuu, în jud. Putna, 
pl. Vrancea, com. Spulberul, a- 

şezat pe pirîul Zăbala, în sus de 

cătunul Paltinul. 

Ara o populaţie de 245 su- 

flete şi 60 case. 

'Tolanul, muze, în plaiul Novaci. 
jud. Gorj, la N. de com. Cer- 

nădia și la S. de muntele Flo- 

rile-Albe. 

Toloşmanul, vale, judeţul Tul- 
cea, în partea S.-V. a plășei 

Măcin şi E.-a comunei Pici- 

neaga. Se formează pe teri- 

toriul comunei, se indreaptă 
spre N., avînd o direcţiune ge- 
nerală de la S. spre N., taie 
drumul comunal Picineaga-Jaila 

şi după 2 kil. se aruncă în Va- 

lea-Cerna, pe stinga, ceva mai 

jos de Satul-Noii. 

Toma (Movila-lui-Moş-), mo- 
vilă, jud. Tulcea, în partea N. 

a plăşei Isaccea şi cea centrală 

a com. Luncaviţa, pe una din 

prelungirile N. ale dealului Gil- 

"mele-Inşirate, Are 92 m.; e aco- 

perită cu verdeață şi domină 

satul Rachel şi drumul judeţean 

Măcin-Isaccea, pe o mare întin- 

dere. 

'Tomeasca, zădure, supusă regi- 

mului silvic, jud. Muşcel, com. 

Glimbocelul, pl. Podgoria, avind, 

împreună cu trupurile Goleasca, 

Băneasa, Dinuleasa, Cilceasca, 

Gherăsoaia, Chiriceasca şi Chi- 

ţeasca, o întindere de 1350 hect., 

compuse din stejar, fag, carpen, 

. jugastru, plop şi frasin.' 

'Tomeni, căluu, al comunei Po: 

„ ciovaliştea, pl. Novaci, jud. Gorj,
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situat pe malul drept al Gilor- 

tului. 

Are o suprafață de 400 hect,, 
cu o populaţie de 65 familii, 

"sati 290 suflete; 1 biserică, de- 

servită de 1 preot şi 1 cîntăreţ; 

S mori. 

Locuitorii posedă: 20 pluguri, 

30 care cu boi, i căruţă cu cai, 

2$0 vite mari cornute, 20 cai, 

100 oi, 80 capre, 120 porci, 

Comunicaţia în cătun cu co- 
muna sa se face prin drum or- 

dinar. E 

Tomeni (Ostrovul, ŢȚigănia), 
călun, al com, Greci, pl. Olte- 

ţul-Oltul-d.-s., jud. Romanați, si- 

tuată spre E., la confluenţa Olti- 

“şorului cu Oltul. Are 250 lo- 

cuitori. 

Tomeşti, com. rur., în partea de 

N.E. a plăşei Codrul, jud. Iaşi, 
aşezată pe dealuri şi văi. E for- 

mată din satele : Tomeşti, Goroni, 
Chicirea şi Osoiul, pe o întindere 

de aproape 6006 hect. şi cu o 

populaţie de 579 familii, sai 

2767 suflete. 

Vite: 2242 vite mari cornute, 

I910 oi, 322 cai şi 690 rimă- 
tori. - 

„Pe marginea de NE, a co- 

munei trece şoseaua naţională 

“Țuţora şi calea ferată Iaşi-Un- 

gheni. 

Are 3 biserici, cu 3 preoți, 

3 ciîntăreţi şi 4 eclesiarhi; 2 

şcoli. 

Teritoriul comunei a fost pen. 

dinte de mănăstirea Golia și, 

după secularizare, a devenit pro- 

prietațea statului, care l'a dat 

comunei Iaşi în contul dato- 
riei de 10 milioane. 

Budgetul comunei e de 10809 

lei, 8 bani, la venituri şi de 

10284 lei, 52 bani, la cheltueli. 

Tomeşti, sa, în jud. Iaşi, pl. Co- 

drul, com. Tomești, spre S.-E.   

630 

de orașul Iaşi, la S kil., situat 

într'o înfundătură a. dealurilor 

- Blănarul, Păun, Opinca și Mur- 

gul. 

Este reşedinţa comunei. Are 

o populaţie de 745 locuitori; o 

biserică, cu 1 preot şi 1 cîn- 

tăreţ; o şcoală, înfiinţată în 1865. 

Vite: 496 vite mari cornute, 

__269 oi, 114 cai şi 278 rimători. 
Pe marginea satului, “la N.- 

E., trece şoseaua naţională Iaşi- 

Țuţora, iar prin mijlocul satului, 

şoseaua județeană Iaşi-Fălcii. 

Peste apa Bahluiului, pe ma- 

lul sting şi în faţa satului To- 

meşti, se află satul Hulboca, ce 

se zice că mai din nainte se nu- 

mea Tomești (V. Hulboca, sat). 

Tomeşti, căfunaș, făcînd parte din 

com. Urlueni, jud. “Teleorman. 

(Vezi Urlueni, com, rur.). 

Tomeşti, sa, în jud. şi pl. Tu- 

tova, com. Bogeşti, spre N..E. 
de satul Bogeşti. Are o popu: 

laţie de 452 locuitori. 

Tomeşti-Ciolac, sa, în partea 
de N. a com. Gorbăneşti, pl. 

Miletinul, jud. Botoșani, cu o po: 

pulaţie de 33 familii, saii 132 

suflete, 
Mai nainte se numea Tomești- 

Fotea. 

Locuitorii posedă: 300 boi şi 

vaci, 30 cai, 125 oi şi 40 porci. 

Tomeşti - Virnăvoaia, sa, în 

partea de N. a com. Gorbăneşti, 

pl. Miletinul, jud. Botoşani, cu 

o populaţie de 160 suflete. 
Locuitorii posedă: 120 boi şi 

vadă, 15 cai, 21 0i și 25 porci. 

'Tomnaticul, munte, în jud. Su- 

ceava, com. Broșteni, avînd 1604 

m. altitudine, 

Tomozeiul, saf, făcînd parte din 

com. Oncești, pl. Stănișești, jud.   
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„Tecuciii, aşezat în partea de S. 
a com., la V. de pădurea Cui- 

băreşti, pe coasta dealului cu 

același nume. 
Are o populaţie de 264 su- 

flete; o biserică, cu hramul Sf. 

_Voevozi, zidită la 1793 de un 

călugăr Tomozciii şi rezidită la 

1830. 

Viile ocupă 10 hect., fineţele 

32 hect., păşunile 40 hect., iar 

vatra satului 30 hect. 

Locuitorii sunt vechi răzeși. 

Ei posedă: 45 boi, 72 vaci, 3 

cai, 8 iepe, 2 armăsari, 64 oi; 

60 stupi; 2 pluguri de fer şi 18 

de lemn; 3 mori de vint. 

Comerciul se face de 2 

ciumari. 

cir- 

Tomşa, saț, în com. lloceni, pl. 

Mijlocul, jud. Fălciii. 

Tomşani, com. rur., jud. Vilcea, 

pl. Horezul, compusă din 3 că- 

tune: slomşani, Bogdănești și 

Modirceni, situată pe riul Bis- 

trița, la 40 kil. de capitala ju- 

deţului și la 4 kil. de a plaiului. 

“Se mărginește cu comunele 
Petrari-d.-s., Măldăreşti, Foleşti- 

d.-s. şi Costeşti. 

Moşia s'a vindut de veci lo- 

cuitorilor. 

Are o suprafaţă de 1290 hect., 

cu o popuiaţie de 740 locuitori; 

3 biserici: una în "Tomșani, 

fondată, după cum se vede în- 
tr'un pomelnic, la anul 7339, 
ctitori fiind jupin Păun Dan şi 

cu Miliţa, soţia sa şi reparată în 
anii 1853 şi 1890; oalta in Bog- 

dăneşti, fondătă la 1812, ctitori 

fiind Niculae Leca și Bădică 

Chiceanu, şi reparată la 1590, şi a 
treia în Modirceni, fondată ia 

1810 de Anghel Chiceanu; o 

şcoală, | 

Parte din locuitori sunt moş- 

neni; 200 s'aii împroprictărit la 
1864, cînd li s'aii dat 600 hect. 
pămînt pe moşia Tomșani și
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pe moșia Bogdăneşti, pendinte 
de mănăstirea Arnota. 

Are o suprafață de 1200 hect. 
Veniturile şi cheltuelile comu- 

nei se urcă la 1000 lei anual, 
Şoseaua judeţeană Horezul- 

Băbeni înlesnește comunicaţia cu 
comunele Floreşti-d.-s., Horezul 

şi Costeşti (Bistriţa). Şoseaua co- 
“munală (din șoseaua județeană) 
trece pe lingă şcoală şi biserică, 

E brăzdată de dealurile: Groş- 

“tina, Măgura și Dealul-Inalt, şi 
„ udată de văile: Ripilor, Rudă- 

rești, Neagotei și Modăriei. 
Bă - - 

Tomşani, 'saz, jud. Dimboviţa, 
pl. Bolintinul, cătunul com. Mă- 

runţișul. 

'Tomşani, sal, făcînd parte din 

com. rur. Tomșani, pl. Cricovul, 

jud. Prahova. 

Tomşani, saz și moşie a sta- 
tului, făcînd -parte din com..rur. 
Tomșani, plaiul Horezul, jud. 
Vilcea. 

Tomşeanca, sal, cu 40 familii 
şi 115 suflete, jud. Argeș, pl. 
Cotmeana, făcînd parte din com. 

- rur, Ionești. 

'Tomuleasca, Zoc şes, în lunca Si- 

retului, jud! “Tecuciii, pl.. Nico- 

reşti, com. Ionășeşti. Pe' acest 
_şes a existat vechiul sat Tomu- 

leşti câre, din cauza deselor inun- 
dări ale Siretului, s'a distrus. 

Tomuleşti, saţ, jud. Argeș, pl. 
Topologul, făcînd parte din com. 
rur. Alimăneşti-Poenari. | 

“Toancele, s/rîmtoare între munţi, 
“prin care trece Bistriţa, jud. Su- 

ceava, «Strinsă între doi munţi 

înâlți şi stîncoşi, printre cari 
abia străbate lumina zilei, Bis- 

trița spumegă aci ca şi cînd ar 
curge pe o albie'de foc. 'Valu- 

“lor, ea s'afundă, 

Tonea, com. 

" dulea, 

“ nichea, Mănucul, Ceacănul, -Ni- 

“12 moșii,   
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rile gem cu o turbare nespusă 
şi mii de stînci ies ascuţite din 

sînul Bistriţei înspumate. Vai! 
de plutaşul care n'o şti- să căr- 
muească pluta pe acolol. Cînd 
„nevoia îl'sileşte să treacă prin 
Toancele, el se pregătește ca 
de războiii; cearcă mai întîi cirma, 

cercetează toate legăturile grin- 
“zilor, pentru ca să se încredin- 
țeze dacă nu e vre o zminteală; 

îşi suflecă mînecele și-'şi face 

semnul crucii, 

<Cum a întrat pluta în Toance, 
torentul-a şi luat-o întrun văl- 
mășag de spume, și, purtată 
ca o scoică pe crestele : valuri- 

se: ridică, se 

sfăşie şi se frămîntă într'o luptă 
nesfirșită, și e de ajuns o sin- 

gură greşală de lopată, pentru 
ca dintrinsa să nu mai rămie 

' de cit țăndări». (N. Gane, «Nu- 
vele»). 

rur., pl. Borcea, 
jud. Ialomiţa, “situată între o- 

“ raşul Călăraşi și com. Roseţi- 
Volnaşi, 

Se compune din satele: To- 
nea, Cadina, Roseţi-Clăcași şi 
Gambeta şi din cătunele (tirlele) : 

Nacul, Sirbi, Căprăreasa, Bu- 

Puţul- din- Grind, Potîr- 

sipul şi Prodanul, cu reședința 
primăriei şi a judecătoriei co- 

-*.munale în satul Tonea. 

Are o populaţie de 1483 lo- 

cuitori; o şcoală mixtă; 2 bi- 

serici, cu .2. preoți şi 4 dascăli, 

Teritoriul comunei, cu o su- 
prafaţă de 28917 hect,, se în- 

“tinde din Dunăre spre N., pe 
cîmpul Bărăganul, şi coprinde 

din care: două sunt 

proprietăți ale statului. 
După legea rurală din '1864, 

“sunt împroprietăriți. 321 locui- 

„tori; în 1878 s'aii mal împro- 

” prietărit 230; neîmproprietăriţi 

se mai află 140. -. 

“Bălanul, 
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Pe teritoriul comunei curg: 
Dunărea și Borcea, precum şi 

braţele  (privalele): -Bogdanul, 

Costache, Popa-Vlad, Camniţa 
şi Nica. Lacuri sunt: Lupul, 

Rotundul, Geabalacul, 
Strîmbul, Zatonul, Albina, ȘIă- 

boviţa, Saragul şi Plosca. 

Prin satul Tonea trece şo- 
seaua județeană Călărași-Roseţi- 

Volnași, 

Pe cimpul Bărăganul s'a plan- 

tat de stat, pe 250 hect. din teri- 

toriul comunei, pădure de salcim. 

'Tonea, sat, în jud. Ialomiţa, pl. 
Borcea, pendinte” de comuna 
“cu acelaşi nume, situat pe ma- 

„lul stîng al braţului Borcea, la 
5 kil, spre E. „de oraşul Călă- 

raşi, 
Aci este reședința primăriei 

şi a judecătoriei comunale. 

Are o populaţie de 330 lo- 
cuitori; o şcoală mixtă, o bi- 

serică, deservită de'1 preot și 

2 dascăli. 
Prin sat trece calea judeţeană 

Călărași-Roseţi-Volnaşi. 

Tonești, saț, făcînd parte din 
com. rur. Simbureşti, pl. Oltul- 
d.-s,, : jud. Olt. Are o popu: 

laţie de 400 locuitori. 

'Tonţi, saz, pe moşia cu același 
nume, com. Drăgănești, jud. 

Suceava, așezat pe țărmul sting 

al Rîscei, 

Are o populaţie de 139 lo- 
cuitori; o biserică, cu ' hramul 

“Sf. Impărați Constantin și E- 
lena, clădită din lemn de-'N. 

Beldiceanu, la 1852, deservită de 
preotul din Şoimăreşti și 2 das- 

căli; icoanele şi catapeteazma 

“acestei biserici s'a adus în 

anul înființărei de la prima bi- 
“serică din Fălticeni, Sf. Ilie. 

„ Drumuri principale sunt: la 

" Drăgăneşti (1674 m.) şi la: Şoi- 

mărești (1226 m.),:



'Topalul, cei. 

„ „stanţa, pl. 

'TOPA-ASLER 

Topa-Asler, deal, în jud. Cons- 
tanţa, pl. Silistra-Nouă, pe teri- 

toriul com. rur. Hairam-Chioi 

şi anume pe acela al satului 

săii Malcoci, coprins între dea- 

lurile Cişme-Bair și Turla-Me- 

zarlic-Bair şi înconjurat de toate 

părţile de satele Becter, Chio- 

seler, Borungea, Şarapcea-Ca- 
raci și Malcoci; are o direcție 

de la N. către S. şi este situat 

în partea de E. a plășei și cea 

de N.-I. a comunei; este aco- 

perit..cu verdeață şi puţine pă- 
duri, 

rur., jud. Con- 

Hirşova, situată în 
partea N.-V. a județului, la 77 

kil. spre N.-V. de orașul Con- 
stanţa, reşedinţa judetului, ş și în 

partea meridională a plășei, la 
22 kil. spre S-E. de orașul 

Hiîrşova, reşedinţa plăşei.'. 

Se învecinește cu comunele: 
Ghizdăreşti, la 5 kil. spre N.; 

Siriul, la 6 kil. spre N.-E.; Taş- 

Punar, la 7 kil. spre SE. și 

Seimeni-Mari, la 5 kil. spre S. 

Se mărginește la N. cu com. 
rur,. Ghizdăreşti, de care se des- 

parte prin piriul Cechirgea şi 

valea Tichiieşti;. la E., cu co- 
munele rurale Siriul, despărţindu- 

se prin dealul Erchesec și Taş- 

Punar (pl. Medjidia), separându- 

__se prin dealul Zăvol-Bair și 

_ Pinar-Bair; la S., cu com. Sei- 

meni-Mari de care o desparte 

dealul la Movila-Grecului şi Valea- 

„. Mare; iar la V., cu jud. Ialomiţa, 

__de care se desparte prin flu- 

viul Dunărea. 

Relieful săă este în general 

accidentat, însă înălţimele nu se 

ridică mult asupra nivelului Du- 

„_nărei. Prelungirile şi ramificaţiu. 

nile V. ale dealurilor: Erchesec 

(189 m.) la E., Zăvol-Bair (126 

m.) la S.-E.E., Pinar-Bair (116 
n) la S.-E,, brăzdează com. de 
a V.laE; ; dealul Olacul (125 

racliseri;   

682 

m.), prelungit spre S.-V. cu pla- 

toul Silniştea, brăzdează com. 

în partea N. şi N.-E. Dealurile 

sunt acoperite cu păşuni întinse, 

fineţe și bogate semănături, 
Movilele sunt parte naturale, 

parte artificiale și acoperite cu 

"verdeață. 
E udată de Dunăre la V., pe 

o distanță de 22 kil. Veriga, 

un braț al Dunărei, începînd de. 

lingă Topal şi pănă în dreptul 

ostrovului Atiîrnaţi, oudă la N. 
şi N. V. Piriul Boazgicul o udă 

la S.-E. şi se: varsă -în Dunăre, 

trecînd prin satul Boazgicul. 
Văile sunt numeroase, brăzdind 

teritoriul com. în direcţiune de 

la N.-E. spre S.-V. și toate des- 

chizîndu-se în Dunăre. 
Se compune din două cătune: 

Topalul, reşedinţa comunei, a- 

şezat în partea N.-V. a com,., 

pe malul dreptal Dunărei, de la 

locul unde se desface girla Ve: 

__riga, la poalele prelungirilor V. 

ale dealului Olacul, străbătut de 

valea Tabacului și dominat . de 

movilele Drăgaica, Olac și To- 

palul; Boazgicul, în partea de S. 

_a comunei, 10 kil. spre S.-E. de 
reşedinţă, pe malul drept al Du- 

nărei, în faţa ostroavelor Boaz- 

gicul-Mare și Boazgicul Mic, la 

„poalele S.-V. ale dealului Ză- 

vol-Bair și malul drept al girlei 

Boazgic-Dere. 

Suprafaţa comunei e de 9642 

hect., cu o populație de 2000 

locuitori. . 

Are. 2 biserică, una în cătunul 

Topalul, cu. hramul Adormirea, 

şi a doua în cătunul Boazgicul 

cu hramul Înălțarea, deservite 

de 3 preoți, 3 dascăli și 3 pa- 
2 şcoli mixte, în fie- 

care cătun câte una. 
Locuitorii posedă: 369 pluguri, 

472 care şi căruţe, 4 maşini 

de bătut porumb, 4 maşini de 

vînturat; 8800 capete. de vite, 

mai cu seamă boi și oi, 
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Topalul, sa/, în jud. Constanţa, 
pl. Hirşova, căt. de reședință 

al com. Topalul, așezat în partea 

S.-E. a pl. şi cea N.-V.a com., 

“pe malul dreptal Dunărei şi pe 
ambele maluri ale văii “Tătaru- 

lui, la locul unde se desface girla 

Viroaga sati Veriga, la poalele 

V. ale dealului Olacul. Se măr- 

gineşte la N. cu cătunul Tichi- 

leşti al comunei Ghizdăreşti, la 
E. cu cătunul Capugi al com. 

Siriul, la S. cu cătunul săii Boaz- 

gic, la V. cu jud. Ialomiţa, des- 

părțit prin Dunăre. 

o Relieful săii e accidentat de 

prelungirile vestice. ale dealului 

Erchesec (189 m.) dela hotar, 

care se întind de la E. spre 

V.,şi între care dealul Olacul (125 

m.).e cel mai însemnat. | 

„ Movile sunt numeroase, . ar- 

tificiale şi acoperite toate cu ver: 

deață. 
E udată de Dunărea la V.,, 

de girla Veriga, la N.-V., avind 

amândouă. maluri înalte și stin- 
coase. _ 

„ Văi: Cechirgea şi adiacenta 

sa, valea Picioarele-Cechirgelii 

la N.; 'Tătarul, prin centru; 

Silniştea și Olacul la, S. 
„Are o întindere de 5836 hect., 

din care 130 hect. ocupate de 

vatra şi grădinele satului, cu o 

„populaţie de 450 familii, sai 

1334 suflete. . | | 

Topana, com. rur.:în jud. Olt, 
pl. Vedea-d.:s. Are o popula- 

țiune de 750 locuitori. 

Primii ei locuitori s'a numit 

Cringușeşti. 
Este. situată pe dealul numit 

Drumul.Oaei, şi între văile Vedea 

şi Cungrişoara, la 60 kil. de ca- 
pitala judeţului şi la 8 kil. de 

a plășei. 
Se mărginește cu com. a. Păroşi, 

Chilia, Valea-Ungurei, din hd 

Argeş. , 

La început com. a. fost situ-
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iată pe valea Vedea, dar locui. 
torii s'aii strămutat pe deal din 

cauza apelor. 

Are o biserică, zidită în 1857 

de familia Cringuşi; o şcoală, 

Un număr de 139 locoitori 
- S'aii împroprietărit la 1864, pe 

moşia statului Topana, dindu-li-se 
461 hect. Ei posedă: 150 vite 

„mari cornute, 11 cai și iepe, 
20Q oi şi şo porci. 

Budgetul com. e la venituri 

şi la cheltueli de 18$2,27 lei. 

Șoseaua comunală îi înlesneşte 

comunicația cu com, Făgeţelul 
şi Păroşi. 

'Topana, moșie, în jud. Argeș, pl. 

“ Oltului. Are o întindere de s600 

pogoane, din care 4000 pogoane 

pădure, proprietatea statului, fos- 

tă pendinte de Episcopia de Ar- 

geş. La 1871 avea un venit anual 
de 13700 lei şi a fost ipotecată, 

împreună cu alte 380 moșii ale 

- statului, pentru împrumutul do. 

menial de 78 milioane. 

'Topci-Iol, zichet, No. 5, jud. Con- 

stanţa, com. Almaliul, situat în 

partea de V. a com,, lingă dru- 

mul Silistra-Varna, aproape de 

- începutul micei văi Topci-lol, 

Topeşti, com. rur., în partea de 

NV. a plaiului Vulcanul, jud. 

- Gorj, şi a com. Peştişani. Se com- 

„pune din cătunele Topeşti și 

Gornoviţa, ce sunt legate prin- 

tr'un drum ordinar, care comu- 

nică cu șoseaua ce vine din- 

spre Peştişani. 
Are o suprafaţă de 770 hect., 
cu o populaţie de 358 familii; 

-o şcoală, fondată la 1856; 3 bi- 

- serică de lemn, cu un preot și 

"3 cîatăreți, 
Locuitorii posedă : 33 pluguri, 

45 care cu. boi şi vaci, 8 căruţe 

cu cai; 6 stupi; 750 vite mari 

“cornute, 39 cai, 2000 oi, 300 

* capre și 273 rîmători, 

66700, Marele Dicționar Geografie. Pol. Ve 

  

633 

Budgetul com. e la venituri 

de 1144 lei, iar la cheltueli, de 
1143 lei. 

Comunicaţia cu Peştişani se 
face printr'o şosea comunală. 

Topeşti, căfun de reşedinţă al 
con. cu același nume, jud. Gorj, 

plaiul Vulcan, situat pe coastă. 
Are o suprafaţă de 460 hect., 

cu o populaţie de 9og suflete; 
2 biserici de lemn, una fondată 

la. 1703 şi cea-l'altă la 1833, de- 

servite de 1 preot și 2 cîntăreţi. 
“Locnitorii posedă : 23 pluguri, 

30 care cu boi, 5 căruţe cu cai; 

35 stupi; 514 vite mari cornute, 

24 cai, 200 capre, 1400 oi şi 
170 rimători. 

Topeşti, că/uu, în jud. Putna, pl. 

Vrancea, com. Birseşti, aşezat 

pe malul sting al Putnei, parte 
sub Dealul-Curmăturei şi parte 

sub muchea Petrimanului și chiar 
pe prundişul Putnei, despărțit 

prin piriul Cociul decăt. Birseşti, 
Are o populaţie de 513 su- 

flete; o biserică, cu hramul S-ţii 

Voevozi. 

'Topila cu Paleşul, Ză/7, pe te- 

ritoriul satului Scoposeni, com. 
Sberoaia, pl. Prutul, jud. Fălciu, 

pe o suprafață cam de 86 hect,, 
unite printr'o gîrlă cu piriul Bo- 
hotinul. 

'Topilea, munzişor, pe malul gîr- 

lei Zeletinul, com. Poseşti, pl. 

Teleajenul, jud. Prahova, pe care 
sunt păşuni pentru vite. 

Din acest munte curge un 

izvor abonent de apă ce conţine 

pucioasă. 

Topilele, sa, pe moşia şi în 

com, Pășcani, jud. Suceava. 

E aşezat pe coastele dealu- 

rilor: Bisericei şi Răcea şi stră- 

"bătut de piriul  Varlam, zis și 

Topilele.   

TOPLIŢA 

Vatra satului ocupă aproape 

66 fălci. a 

Are'o şcoală mixtă, purtind nu- 
mele de «Şcoala din Gistești- 

Topile» de oare-ce servă şi sa- 
tului Gisteşti a căruia biserică 

serveşte și locuitorilor din Topile. 
„Improprietăriți în 1864 sunt 

70 pălmași și 41 codași, stăpi- 
nind 416 fălci şi 63 prj. 

Drumurile principale sunt: la 
Gistești (1 kil.), la Broşteni 

(4 kil.), la Valea-Seacă (3500 

m.) și la Păşcani (6 kil.). 

Topilele, căzuz, al com. Mlă- 

jetul, jud. Buzăii, cu 190 locui- 
tori și 40 case, 

Topliceanului (Odaia-), zzz07z- 
re vechie a cătunului Zoiţa, jud. 

Rimnicul-Sărat, com. Costieni- 

Mari. 

Topliceni, saz,. în jud. R.-Să- 

rat, pl. Rimnicul-d.-s., căt. com. 
Zgirciţi, în partea de mijloc a 

comunei, aşezat pe malul drept 
al 'riului Rimnicul-Sărat - şi la 

îmbucătura piriului Topliceanul, 

la 2 kil. spre N. de căt. de 

reşedinţă, Zgirciţi. Are o întin- 

dere de 385 hect,, cu o 'popu- 
laţie de 70 familii, saii 198 su- . 

flete. 

Topliţa, saz, cu 520 suflete, jud. 
şi pl. Argeș, făcînd parte din 

com. tur. Mălureni-Bădiceni, 

Are o biserică, cu hramul «Sf. 

Teodor», cu un preot și un 

cîntăreţ. 

Topliţa, căzu, cu 40 case, în 

jud. Mehedinţi, pl. Văilor, ţinînd 

de com. rur. Negomirul. - 

Topliţa, peşteră, cu. o intrare 

foarte strîmtă şi periculoasă, jud. 
_Muşcei, sub un colț din: fața 

schitului Nămăești şi în care s'a 

găsit o cămașă romană de fier, 
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nişte stigeți şi monede dace și 

romane. Prin ca trece izvorul 

de apă care iese la lumină toc- 

mai la poalele muntelui din 

faţă, la locul numit Topliţa. 

Topliţa, pădure foiasă, jud. Ba- 
căii, pl. Muntelui, com. Valea: 

Arinilor. Are 1300 hect. şi este 
supusă regimului silvic.: 

Topoliceni, sa, în jud. Neamţu, 
pl. Piatra-Muntele, com. Galul, 

situat pe valea riului Ristriţa. 

Topolița, saț, în com. Humu- 
lești, pl. de . Sus-Mijlocul, jud. 

Neamţu. Are o întindere de 760 

hect., cu o populaţie de vr'o 

140 familii; o școală. 

Vite: 204 vite cornute, 34 cai, 

46 porci, 232 oi și 34 junci. 

Topolița, girîii, ce izvorește din 

lealul-Mare (ramura munţilor 

- Măgura), jud. Neamţu, com. Fi- 
lioara, pl. de Sus-Mijlocul; curge 

- spre E., străbătind șoseaua 

Piatra-Neamţu, trece pe lingă 
satele Ceahlăeşti, Topolița, O- 
cea, Țolicea, Terpeşti, Tirgul- 

Noii, Curechiştea, Petricani-d -j., 
Uricheni, Spieşti, în dreptul că- 
ruia se varsă pe dreapta riulul 

Moldova, după ce primeşte ur- 

mătorii afluenţi, din dreapta: 

Agapia, Varatic, Terpeşti, și 
din stinga, cite-va piriiaşe mici, 

Topolnița, căzuu, în jud. Mehe- 

dinţi, pl. Ocolul-d.-s., ţinînd de 

com. rur. Izvorul-Birzei, 

Topolnița, schi, în jud. Mehe- 

dinţi, pl. Ocolul-d.-s., ţinind de 
satul Topolnița. Este zidită de 
Lupu Buliga în 1675; după 

cum se spune, ea ar fi zidită 
pe urmele unei zidării romane. 

Aci s'aii găsit mai multe pietre 

cu inscripţiuni romane, unele 

„bine conservate.   
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Topolnița, rîă, ce izvorește din 

“poala muntelui Secul, jud. Me- 

hedinţi, din hotarul com. Cos- 

teşti, îşi mărește cursul cu pi- 

raiele Gornoviţa și Prejna, după 

ce formează o mare baltă în 

hotarul com. Balta, curge spre 

com. Cireşul, unde la dealul! Pro- 

seacul întră în pămînt, de unde 

iese la Gura-Peşterci, despre mă- 

năstirea Topolnița, unde ia nu- 
mele de “Topolnița. Apoi udă 

comunele: Godeanul, Baloteşti, 

Izvorul-Birzei, Malovăţul, Seve- 

rinul și Şimianul, unde se varsă 

în Dunăre, în partea de V.a 

satului Şimianul. 

Din punctul de vedere istoric 
valea Topolniţei și mai cu sea- 

mă nomenclatura de la comu- 

nele Baloteşti, Izvorul-Birzei, Go- 

deanul și -altele, sunt foarte in- 

teresante, după cum se vede și 

din urmele de zidării romane 

ce se găsesc la Grădeţul, Mar- 

talogi, Schitul. Topolnița şi alte 

împrejurimi. 

Topologul, z/asă, în jud. Argeș. 
Se învecineşte la .N., cu plaiul 

Loviştea, la E. cu pl. Argeşului, 

la S. cu pl. Oltului și la V. cu 
jud. Vilcea, de care este des- 

părțită prin riul Oltul. Este udată 

"în tot lungul ci pe la mijloc de 

rîul Topologul; de rîul Oltul, pe 

toată marginea de V. şi de mai 

multe piraie şi torente, între care 

cele mai însemnate sunt: Simni: 

cul, Simnicelul, Barza, Valea-Iz- 

băşești, Valea-Bălceasca și altele, 
In plasă sunt ramificaţiile Cul- 

mei Comarnicului, care desparte 

valea Argeșul de valea Topo- 

logul și valea Oltul de Topo- 

logul. 

Întinderea plăşei este de 50944 

hect. 

Are 18 comune rurale, formate 

din 95 sate și cătune, cu o po- 

pulaţie de 18800 suflete ; 4395 

case şi 509 biserici, 

"prune. 
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Reședința plășei este în com. 

rur. Tigveni. 

Mănăstiri mai însemnate în 
plasă sunt: Biscovul, Fedele- 

şoiul, Goranul, Jiblea, etc. 

Căi de comunicaţie sunt: şo 

seaua județeană Curtea-de-Ar- 

geș-Rimnicul-Vilcea şi mai multe 

şosele comunale. 

Plasa Topologul produce poa: 

me renumite, ca mere, perg, ci- 

reşe. Se cultivă mult aci po- 
rumbul, care este de o calitate 

superioară. Se fabrică rachiii de 

Țuica de Topolog se 
bucură şi cu drept cuvint de o 

reputație care a trecut de mult 

peste marginele judeţului. 
In bătrînele păduri din această 

plasă se cresc și se ingrașă turme 

numeroase de rimătoră, care sunt 

duși spre Sibiii, Buda-Pesta şi 

“Viena. 

E acum unită cu pl. Oltului. 

Topologul, cor. rur., jud. Con- 
stanța, pl. Hirşova, situată în 

partea de N. a judeţului, la 96 
kil. spre N.-V. de orașul Con- 

stanța, capitala districtului şi în 

cea septentrională “a plăşet, la 

44 kil. spre N.-E. de oraşul Hir- 

şova, reşedinţa ei, pe piriul 'To- 

pologul (saii Sarai). 
Se mărginește la N. cu com. 

Atmagea (jud. Tulcea), la E., 
cu Ciucurova şi Slava-Rusă (tot 
din jud. Tulcea); la S$., cu com. 

Calfa; iar la V., cu comuna 

Urumbei. 
Relieful solului e accidentat 

de :culmile; Topologuli, la N. şi 
E. şi Ghium-Ghiurmeș, la V. E. 

brăzdată de dealurile: Ghiolgic- 

Bair (315 my), la N.-V.; Cer- 

chene-Bair, (302 m.) la V.; Ce- 

emşic-Bair (223 m, la S.V. 

Cara-Mişca-Tepe (197 m.), la S:; 

Periclic, cu virful Doerani (392 

m), cel mai înalt din judeţ, la 

S.-E.; dealurile Baș-Punar (295 
m.) şi Chirisliva (320 m.) la E;
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i dealurile Sultan-Bair (355 m.) şi 

Topologul (366 m.), la N-E; 

Mișelic-Bair (221 m), la S-E, 

„Toate aceste dealuri, afară de 

Ceemșicul și Caramişea, sunt 

stincoase, pietroase şi acoperite 

cu păduri întinse, prin : care se 

întrevăd păşuni mănoase; cele 

două de mai sus sunt acoperite 
cu fineţe şi semănături, 

Movilele sunt 5, artificiale. 

E udată de două pirae: Sarai și 
Hagi-Omer saii Doerani, și de 

„. cîte.va mici văi cari aii apă nu- 
„mai în timpurile ploioase. 

„E formată din două cătune: 

Topologul, reşedinţa, în partea 
vestică, pe ambele maluri ale 

pîriului Sarai saii 'Topologul, 

despărţit în.două trupuri: To- 

pologul-Tătar la.N. şi Topolo- 
gul-Romin la 300 m. spre S. 

de cel d'intiiii; Doerani, în par- 

tea de S., pe ambele maluri ale 
piriului Hagi-Omer saii Doerani, 
la 4 kil. spre S.-E. de reşedinţă. 

Suprafaţa comunei este . de 

5606 hect., din care 217 hect. 

ocupate de vetrele celor trei 
sate, cu o populaţie, în maiori- 

tate Romini, de 709 suflete. 

Are două biserici ortodoxe, 

cite una' în fie-care cătun, deser- 

vite de 1 preot,:1 dascăl şi 2 
paracliseri; o geamie cu 1 hoge 

“în căt, Topologul; 2 şcoale, cite 
„una în fie-care cătun, 

- Locuitorii posedă: 120 plu- 

guri, '138 care şi căruţe, 2 ma-" 

şini de bătut porumb, 15 grape 

de fier; 3520 capete de vite. 
Budgetul comunei e la veni- 

turi de 9145 li, şi la cheltueli, 

de 4128 lei. 

Căi de comunicaţie sunt numai 

drumurile comunale, care, străbă- 

tind dealuri şi văi, prin păduri 

leagă satele între ele şi cu cele 

- învecinate : Urumbei, Calfa, Baş- 

Punar, Atmagea, Carp-Bair. 

'Topologul, saţ, în jud. Constanţa,   
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pl. Hirşova, cătunul de reşedinţă 

al comunei Topologul: Are.o în- 
tindere de 2939 hect., din care 
113 hect. ocupate de vatra sa- 

tului, cu o populaţiune, în ma- 

ioritate Romîni, de 202 familii, 

saii 930 suflete. ' 

““Topologul, fostă staţie de poştă, 
jud. Argeş, pl. Oltul, a doua 
poşte de drum vechiii de la Pi- 

teşti la Rimnicul-Vilcea. Cele- 

V'alte poşte eraii Biscovul, Cocorul 

şi Rîmnicul. Poşta Topologul a- 

vea (1850) un număr de 36 cai. 

'Topologul, dea/,. în jud. Tulcea, 
plăşile Babadag şi Măcin, la ho- 

tarul judeţului către districtul 

„Constanţa; el este un nod cen- 

tral, de unde pornesc o mulțime 

de alte ramificaţiuni atit în ju- 
deţul Constanţa cît și în Tul- 

cea, ca Coium-Punar la V., 

Ghiun-Ghiurmeș la V., Sacar- 
Bair cu virlul Atmagea la N., 

Chirişliva la E., Baş-Punar la 

S.-E. şi Periclic la S. Desparte 
basinele riurilor Aigăr- Ahmet 

(Constanța), Ai-Orman și Slava: 

Rusă (Tulcea). Se ridică pănă 

la 388 m, înălțime, fiind şi punct 

- trigonometric-de observaţie de 

rangul 1-iii. Din el izvoresc piraele. 

_ Aigăr- Ahmet, - Valea - Orumbei, 

Valea-Topologul şi -Valea-Hagi- 
Omer. Este acoperit pretutin- 

deni cu păduri. 

Topologul, îi, izvoreşte din 
“muntele Faţa-Sfintului-llie, jud. 

„Argeş, pl. Loviştea, curge prin- 

tre Culmea-Coziei şi Culmea-Co. 
marnicului, de la N.la S., pănă 

in “dreptul orașului  Rimnicul- 
Vilcea; apoi spre S.YV. pănă 

la satul Ostroveni, unde se varsă 

în Olt, față de gura Luncăvă: 

ţul, în dreptul satului Slăvitești 

din judeţul Vilcea. 
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'Topoloveanca, moșie şi fădure |   
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supusă regimului silvic, pe pro- 

prietatea Negrești, jud. Muşcel, 

pl. Podgoria, com. Beleţi. Pă- 
durea are 2500 hect., împreună 

cu trupul de pădure Călineasca, 

populate cu fag, stejar, carpen, 

mesteacăn şi anin. 

“Topoloveni, com. rur. judeţul 

Muşcel, pl. Podgoria, la 66 kil. 
spre S. de oraşul Cimpulung, 
situată în mare parte pe țărmul 

drept al girlei Circinovul.. 
Se compune din 3 cătune: 

Topoloveni, Cîrcinovul și Inurile, 
cu o populaţie de 684 locuitori. 

Se mărginește la N. cu com. 

- "Țigănești, la S. cu com. Că- 
teasca-Popeşti, jud. Argeş, de 
care se desparte prin rîul Argeș, 
la E. cu com. Glimbocelu! şi 

“ Goleşti-Badei şi la V. cu com. 
Călinești. 

„Are o biserică, aşezată de- 
parte de centru, la . marginea 
de N. a: comunei, din cauză că 

mai înainte pe acolo era com: 
"Mai în urmă s'a strămutat mai 

la vale,. de o parte și de altaa 
căiei naţionale Bucureşti-Piteşti, 

Are și o şcoală, care datează 

de la 1830. 

Budgetul com. e la venituri 

- de lei 3125 şi -la cheltueli, de 

3019 lei. 
Locuitorii posedă: 53 vaci, 

101 boi, 19 tauri, 50 viței, 15 
cai şi iepe, 279 oi, 52 berbeci 
şi 89 porci. | 

In jurul comunei sunt vii, li- 

„veză, dealuri şi păduri compuse 
din stejari, plopi şi mesteacăni. 

Girla Cîrcinovul udă comuna 

" în tot lungul săi, dela N. spre 

S.; pe dinsa se'află 3 mori. 
Parte din locuitori sai îm- 

proprietărit după legea din 1864 
pe moşiile d-lor Urlăţeanu, Toma 
Bucşan, Stan Mirescu şi “Topo- 

loveanu ; iar parte sunt moşneni. 
Peste gîrla Circinovul este un 

pod de lemn care leagă com.
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Topoloveni cu comuna Golești: 

Badei. 

Calea ferată trece pe la S. 
de comună. Calea naţională Bu- 

cureşti-Piteşti trece prin comună 

şi are o direcţie spre S.-E. Din 

această șosea o altă şosea comu- 

nală merge spre N. şi leagă com. 
Topoloveni cu Țigănești. 

P'aci a trecut Carol XII, Re- 

gele Suediei, la anul 1712, în 

drumul săii spre Piteşti. 

“Topoloveni, sa/, făcînd parte din 

com, rur, cu acelaşi nume, jud, 
Muşcel. 

Toporăşti, saţ, în partea de E, 

a com. Cursești, pl. Racova, 

jud. Vasluiii. Are o suprafață 
de 1392 hect., cu o populaţie 

de 150 familii, saii 725 suflete; 
o biserică, deservită de 1 preot 
şi 2 eclesiarci, făcută de obştia 
locuitorilor la 1835; 1 cîrciumă. 

Locuitori! posedă: 30 pluguri 
„şi 65 care cu. boi, 10 căruţe cu 
cai; 20 stupi cu albine; 316 
vite mari cornute, 700 oi, 36 
cai şi 100 riîmători. 

Toporul, com. rur., în jud. Vlaşca, 
pl. Marginea, situată pe Valea- 
Trestenicului, la 26 kil. de Giur- 
giii, 16 kil. de Stănești, reșe- 
dinţa plăşei și 60 kil. de Bu- 
curești, 
Are o biserică, zidită Ja 1854 

de fostul proprietar Steriade, 
deservită de 1 preot şi 2 cîn- 
tăreţi; o școală mixtă, făcută 
de zid, tot de Steriade; ş cir- 
ciumi. 

Vite: s5şo boi, 25 bivoli, 75 

cai, 200 oi și 130 rimători, 

Are o suprafață de 12$2-hect. 
S'a improprietărit la 1864 un 

număr de 160 locuitori foști 

clăcași, din părţile d-lui dr, Teo- 

dori și Ef, Spit. Civile, pe o 

suprafață de 706 hect. 

„ Budgetul com. e la venituri 

Toprac-Chiopru, ac, 
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de 8246 lei și la cheltueli, de 

8721 lei. 

In centrul satului se află un 

heleşteii ce aparţine Eforiei Spi- 

talelor Civile și care servă pen- 

tru pescuit, 

Pe aci trece șoseaua jude- 
ţeană Giurgiu-Piteşti. 

Toporul, zădure, proprietate a 

statului, în întindere de 1032 

hect., com. Ilîrtiești, pl. Ar- 
geșelul, jud.: Muşcel. 

în jud, 

Tulcea, pl. Babadag, pe teri- 

toriul com. rur. “Congaz, și 

anume pe acela al cătunului 

săii Satul-Noii, situat în partea 

de E. a plășei şi cea de S.a 

comunei. Este format de piriul 

Taiţa. Are o lungime de 6 kil. 

şi o lăţime de 400 m. In cea 

mai mare parte cste acoperit 

cu stuf. Conţine peşte în abun- 

dență. Pe malul de N. merge 
calea judeţeană Măcin-Baş-Chioi- 
Babadag. 

Topraisar, com. rur., jud. Con- 
stanța, pl. Mangalia, situată în 

partea de S.-E. a judeţului, la 

26 kil. spre S.-V. de orașul 

Constanţa, capitala districtului, 

şi în cea de E. a plășii, la 18 

kil. spre N.-V, de orăşelul Man- 
galia, reşedinţa plășii. 

Se mărginește: la N., cu com. 

Osman-Faci; la E., cu com. 

Musurat; la S., cu com. Ghe- 

rengic şi la V., cu com. Edil- 
Chioi. 

Are dealurile: Osman-Faci- 

Bair, la N.-V.; Meragi-Bair 

(88 m), la S.-V.; Muratan- 

Bair (So m.), la S.E.; Toprai- 

Sari (82 m.), la E.; Toprai-Sari- 

Bair (77 m.), prin interior; aceste 

dealuri sunt acoperite cu semă- 
nături şi fineţe. | | 

Movile sunt puţine; ele aii 

„Servit ca puncte de orientaţie,   

TORCEȘTI 

Este formată de căt. cu acelaşi 

nume, situat în mijlocul comunei 
într'o depresiune coprinsă între 

dealurile 'Toprai-Sari-Bair, Me- 

ragi-Bair şi Toprai-Sari. 

Are o suprafaţă de 6697 hect., 

cu o populaţie de 176 familii, 

saii 796 suflete, în maioritate 

Turci şi Bulgari; o biserică or- 

todoxă, 2 geamii cu 2 hogi, 

şi 1 casă de rugăciuni protes- 

tantă; o școală mixtă, înfiinţată 

de stat în 1884. 
Locuitorii posedă: 71 pluguri, 

126 care şi căruţe, 3 maşini de 

secerat, 4 maşini de bătut po- 

rumb și 1 maşină de vinturat; 

5600 vite, mai cu seamă boi 

şi oi. 

Budgetul com. e la venituri 

de 2630 lei, şi la cheltueli, de 
2513 lei. 

Are drumuri vecinale şi co- 

munale, la satele învecinate ca 

Musurat, Muratan, Uzumlar, Edil- 

Chioi, Tuzla, Gheringec, etc. 

Torceşti, com. rur., jud. "Tecuci, 

pl. Birlad, compusă din 2 că- 

tune: Blăjeri-d.-s, și Torceşti. 

Satul Torceşti e situat pe 
malul stîng âl Birladului, iar 

Blăjeri-d.-s., pe platoul ce se 

întinde în partea de E,, lingă 
- tirguşorul Iveşti. 

Se află la 27 kil. spre S. 

de capitala judeţului, şi la 2 

kil. de reşedinţa plăşei. 

Are o populaţie de 230 fa- 

„milii, saii 1300 suflete ; o școală 

mixtă, înființată la 1865; o bi- 

serică, în satul Torceşti, zidită 

în anul 1840 'de Gavrilă şi Coa- 

stantin Dodan, arendaşii moșiei 

lui Mihail Pașcan, proprietar pe 
acel timp al moșiei Torceşti. 

S'a reparat în anul 1877. Are 

o bogată colecţie de cărți bi- 
sericeşti, dăruite de Panait Balş 

în anul 1859, după cum se vede 

scris în Triod. E deservită de 

1 preot și 2 cîntăreţi.
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! “Teritoriul comunei este de 
7197 hect. Locuitorii, foşti clă- 

caşi şi împroprietăriți la 1864, 

stăpinesc 1080 hect., iar pro- 
prietarul moşiei Torceşti, d-l 
Mihail Balş, 6117 hect, 

Locuitorii posedă: 115 plu- 

guri de fer, 5 de lemn, 2 ma: 

şini agricole şi 1 maşină de 

bătut porumb; 50 cai, 120 iepe, 
560 boi, 340 vaci, 320 minji, | 
4 asini, 160. porci şi 240 of. 

Comuna este udată de patru 

„ape: Siretul, în partea de V,, 
- despărţind-o de jud. Putna; Birlo- 

vița, o girlă ce se formează din 

Siret, în partea de S.; Birladul, 

ce trece prin mijlocul satulvi 

Torceşti, curgind în direcţie 
“de la N. la S.; Herătăul, cu 

valea sa, la E. 

Are calea ferată Tecuciii-Ga- 

laţi, cu staţia Iveşti, pe teri- 

toriul com. Torcești; şoseaua 
naţională Tecuciii-Galaţi, care 

o străbate prin mijloc, para- 

lelă cu calea ferată, în direc- 

ţie de la N. la S$., pe .o întin- 

dere de 21 kil.; o şosea co- 

„_ munală, care pleacă din şoseaua 
naţională, din jos de gara Iveşti, 

străbate satul Blăjeri-d.-s. şi duce 
la satul Călmăţuiul;. o şosea 

comunală, care pleacă tot din 

şoseaua naţională de lingă gara 
Iveşti, şi duce la satul Torceşti 
şi la moara de pe Birlad. 

Torceşti, saz, pendinte de com. 
cu același nume, pl. Birladul, jud. 

Tecuciii, situat pe malul sting al 
Birladului, la 2 kil. de reședința 

comunei. 

Are o populaţie de. 170 fa- 

milif, saii 760 suflete; o biserică, 

zidit la 1840, deservită de 1 

preot şi 2 cintăreţi; o şcoală 

de băeţi, înființată la 1865. 

Teritoriul căt. este de 5717 

hect. Locuitorii, foşti clăcași și 
împroprietăriți la 1864, stăpi- 

nesc 564 hect,, iar proprietarul   
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moşiei Torceşti, d-l Mihail Balș, 

5148 hect, 

In partea de S., pe malul Bir- 

ladului, este o moară cu aburi, 

zidită în 1851 şi reparată în 1892, 

Toropăleşti, sas, în jud. R.-Să- 
rat, plaiul Rimnicul, căt. com, 
Buda, așezat în partea de E. 

a comunei, pe malul sting al 

rîului R.-Sărat, la poalele dea- 

luluf Dănuleştilor, la 2200 m. 

spre E. de căt. de reşedinţă 

„Buda. Are o întindere de 700 

hect., cu o populaţie de 84 fa- 
milii, sâii 344 suflete. Se numea 

înainte Făgetul și Fintina-Caprei- 

Toropi, cătun, al com. Bălăneşti, 

jud. Gorj, pl. Ocolul, la N. co- 
munci și pe țărmul drept al pi: 

riului Amaradia, 

Are o suprafaţă de oo hect., 
cu o populaţie de ro7 familii, 

saii 160 suflete; 1 biserică, de- 

servită de preotul de reşedinţă. 
Locuitorii posedă: 11 pluguri, 

18 care cu boi, 80 vite mari 

cornute, 4 cai, 100 oi şi Gori- 

mători. e 

Comunicaţia în cătun se face 

prin drumuri ordinare. 

Toroveşti, saț, jud. Argeş, pl. 
Piteşti, făcind pârte din com. 

rur. Bradul-d.-j. | 

Tortoeşti, saz, făcînd parte din 
com. rur. Drăganul, pl. Cerna: 

„d.-j., jud. Vilcea. Are o popu- 
laţie de 480 locuitori ; o biserică 
de zid, fondată la 1802. 

'Tortomanul, con. rur., jud. Con- 

stana, pl. Medjidia, situată în 
partea vestică a județului, la 4 

ki], spre N.-V. de orașul Con- 

„ stanţa, capitala districtului şi în 

cea centrală a plăşei, la 12 kil. 

spre N. de orașul Medjidia, re- 

şedinţa, pe valea Tortoman (saii 

Geabacul sai Tibrinul),   

TORTOMANUL 

Se mărgine;te la N. cu com. 
Taș-Punar şi Carol 1 (din: pl. 
Constanţa), la E., cu com. Ca- 
ratai și Alacapi; la S., cu orașul 
Medjidia şi com. Cochirleni; la 

V., cu com. urb. Cernavoda și 

Seimeni-Mari. 
Dealuri: Carapat - Daga (101 

m.),la N.-V.; Geabacu-Bair (106 
m.):; Calele-Bair (114 m), cu 
virful Taş-Punar (107 m); Tuzla- 

Bair (120 m.), Tortoman (99 
m.); Bilarlar cu virful Dere-Chioi 

(108 m.), la N.; Dere-Chioi (90 
m, la E.; Ducuzol-Bair (93 
m.); Panaghir (07 m.); Ciocurac- 

Bair (104 m.), Bechiraga-Bair 

(114 m), la $.; Oba-Bair (107 
m.); Dealul-Turcului (121 m.); 

Dealul-In-Izlaz (102 m.), Cilibi- 

Chioi-Bair (105 m.), prin partea 
centrală, Sunt acoperite cu fi. 

nețe şi semănături. 

Movilele sunt numeroase, mai 

ales pe dealul Oba-Bair. 

E formată din cătunele: Tor- 
toman, reşedinţă, în centru, pe 
valea Tortoman; Dere - Chioi, 

spre E.,la 5 kil. spre E. de re- 

şedinţă, pe valea Dere-Chioi ; Gea- 

bacul-Mare şi Geabacul-Mic, spre 
V., la 6 kil. spre V. de reşedinţă, 
pe văile Geabacul și Tibrinul; 

”- Devcea,spreS.,la'4 kil.spre S.-V. 

de reşedinţă, pe valea 'Tortoman ; 
Azizic, spre V., la 5 kil. spre S.- 
V. de reședință, pe valea Gea- 
“bacul; Cilibi-Chioi, spre S., la 7 

kil. spre S.-V. de reşedinţă, pe 

valea Ciiibi-Chioi-Dere; Făcria, 

la -3 kil. spre S.-V. de reședință, 

pe valea 'Tortoman; Satul-Noi, 
la 61/2 kil. spre S. de reşedinţă, 
pe valea Cilibi-Chioi-Ceair. 

Suprafaţa comunei este de 
14412 hect,, din care 123 hect. 

ocupate de vetrele satelor, cu o 
„populaţie, formată din Bulgari, 

Turci şi Germani, de 423 familii, 

saii 2037 suflete.  * 
Are o .biserică ortodoxă în 

cătunul Taş-Punar, cu hramul Sf.
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Dumitru, zidită de locuitori, cu 

1 preot, 1 paracliser; 2 giamii 

în cătunele Celibi-Chioi şi Dev- 

cea, cu 2 hogi şi o capelă cato- 

- lică în cătunul Făcria; 2 şcoli 

mixte, una în cătunul Celibi- 

Chioi, a doua în căt. Tortoman. 

Locuitorii posedă: 383 plu- 

guri, 432 care și căruțe, 1 ma: 

şină de treerat cu abur, ŞI ma- 
şini de secerat, 6 maşini de bătut 

porumb, 79 grape de ficr, 10 
“maşini. de vinturat; 1265 cai, 

2 asini, 13172 03, 3173 boi și 

479 porci. ! 

Căi de comunicaţie sunt : calea 

judeţeană Medjidia-Hirşova, tre- 

cind prin satul Tortoman ; apoi 

* drumuri comunale între cătunele 

comunei, şi către satele înveci- 

nate; Seimeni, Cernavoda, Taş- 

Punar, Caratai, Carol I, etc. 

Tortomanul, sa, în 'jud. Con- 

stanța, pl. Medjidia, cătunul de 

reședință al comunei Tortoma- 

nul, situat în partea N. a plășei 

şi cea meridională a comunei, 

pe valea Tortomanul. Are o în- 

tindere de 1477 hect., din care 

18 hect. ocupate de vatra sa- 

tului, cu o populaţie, in maiori- 

“tate rominească, de 91 familii 

saii 476 suflete, 

Totea, zirii, în jud. Gorj, plasa 
Gilortul, Izvorește din furcătura 

Dealului-Negreni, în dreptul co- 

munci Frumoși şi curge între 

dealurile Icleanul şi Negreni, 

“pănă la comuna Hurezeni-d.-s., 

cu direcţia de la N. la S,, apoi 
se varsă în riul Amaradia. 

"Țărmurile îi sunt înalte şi ri- 
_poase pe unele locuri, iar prin 
altele, joase. 

Lăţimea variază între 1 și 2 

m.; el se formează din ploi și 

izvoare, iar în timpul verei, seacă, 

Peste acest piriii trece șoseaua 

vecinală, pe care e un pod de 

lemn, la comuna Ilurezani-d.-s.   

638 

Pe valea acestui piriii se află 

situat cătunul Giurcul al com. 

Negreni, din plasa Gilortul ; lăr- 

gimea acestei văi variază între 

400—800 m. 

Toteşti, sat, în partea de N.E., 

a com. Birleşti, pl. Bahluiul, si- 

tuat pe coastele podișului To- 

toeşti, de-a stînga riului Bahluiul. 

E format de un număr de lo- 

cuitori, fugiţi din partea de jos 

a Moldovei, de pe lingă orașul 

Galaţi, din cauza invasiunilor 

turcești. , 

Are o întindere de aproape 

4000 hect., cu o populaţie de 
151 familii sai 736 suflete; o 

biserică, cu 1 preot şi 1 cîntă- 

reţ; o școală, înființată în 1869. 

- Vite:,222 vite mari cornute, 

49 cai, 1000 oi şi 220 rimători. 

Totoeşti, trup de sat, în jud. 

Neamţu, comuna Uscaţi, pl. de 

Sus-Mijlocul, situat în dreapta 
piriului Valea-Albă, lingă satul 

Borşeni. 

'Totoia, munte, în plaiul Cloşani, 
jud. Mehedinţi; are 1993 m. 

înălțime de la nivelul Mărer. 

Traian, com. rur., la extremita- 

tea de S. a plăşei Călmăţuiul, 
jud. “Teleorman, situată pe lunca 

din stînga fluviului Dunărea, la 

3 kil. de fluvii şi la gura văii 

numită Suroaia, la 12 lil. de 

reşedinţa judeţului. 

S'a înființat la 1880 din în- 

surăţeii comunelor de prin pre- 

jur şi din com. Izlazul din jud. 
Romanați; se găseşte pe pro: 

prietatea statului domeniul “Fur- 

nul, înconjurată în toată partea 

de N.-E. şi V. de dealurile 

Călina, Adinca şi Dealul-Suroaci. 

Se învecineşte la E. cu com. 

Seaca; la V., cu căt. Ciuper- 
ceni; la S., cu lunca .și fluviul 

Dunărea şi la N ,cu Valea-Duh-   
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nei, care serveşte de hotar al 

moșiilor din acea direcţiune. 

In timpul cînd Dunărea se 

revarsă, se formează pe terito- 

riul comunei, în lunca Dunărei, 

lacuri cari poartă diferite numiri: 

Lişteava, a cărui lungime este 

ca de 2kil.;, Rotundul, alt lac cu 

o formă rotundă; Săratul-Secei, 

spre S.-E. și din care o parte 

cade şi pe moșia Seaca. Aceste 

douii lacuri, cind apele se re. 
trag, lasă pe teren un depozit 

de săruri. 
In partea despre N., se în- 

tinde cîmpia, tăiată de vilceaua 

numită Cucuta, care dă în lunca 

“Dunărei şi care continuă, pre- 

“sărată de cite-va -găvane, pănă 

în valea "Duhna. Văile Suroaia 

şi Adincata pornesc de la N.- 

V. comunei spre S.E., pănă 

dai în lunca Dunărei. 

În dreptul acestei comune se 

afli mai multe zăvoaie ale sta- 

tului, precum şi pichetele mili- 

tare de paza frontierei No, 5 şi 

'5 bis. (Tabonul). 

Locuitori “împroprietăriți din 

1880 sunt în 'număr de 250 și 

posedă o întindere de 1375 hect. 

Are o populaţie de 1265 su- 

cuitori; o şcoală mixtă; o bise- 

rică, construită de locuitori, cu 

1 preot şi 2 cîntăreţi; o moară 

de aburi cu două pietre. 

Vite: 3970 capete, din care 

2983 cai, 587 vite mari cornute, 

2981 vite mici cornute și 104 

porci. 

Pe la V. comunei trece va- 

lui lut Traian; spre S. se află 

două măguri mari: Măgura-Să- 

pată şi Măgura-Mare, iar spre N, 

o altă măgură numită a Suroaci. 

Căile de comunicaţie sunt: la 

comuna Seaca (2 kil.), la căt. 

Ciuperceni (1 kil.), prin şoseaua 

„judeţeană Turnul-Zimnicea. 

Traian, suț, jud. Bacăi, pl. Si- 

retul-d.-s., comuna  Prăjăşti, în-
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finţat la 1879 şi situat pe ţăr- 

„mul stîng al Siretului, la 4 kil. 

de Prăjăşti-Unguri. Are 52 fa- 

miliă, 

Traian (Muftiul), căfun, pen- 
dinte de com. Silistrarul, pl. Vă- 

deni, jud. Brăila, situat la 1 kil. 

spre V. de comună. Are o po- 
pulaţie de 564 locuitori; 1 bi: 

serică, cu 1 preot şi un cîntă- 

reţ;' o şcoală mixtă, înfiinţată 

la 1882. 
„ La N. de cătun e staţia Muf- 
tiul, a căel ferate Brăila-lucu- 

reşti, 

“Traian, sat, jud. şi pl. Constanţa, 
cătunul comunei Cara-Harman, 

înfiînţat în 1884, pe partea de 

N. a plăşei şi cea meridională 

a comunei, la 4 kil. spre S-E. 
de reşedinţă. Are o întindere 

de 1270 hect., din care 22 hect. 
ocupate de vatra statului, cu o 

populaţie de 34 familii sai 117 

suflete. “ 

Traian, saf, în .jud. Covurluii, 

com. Braniștea, pl. Siretul. Are 

o întindere de 730 hect., cu o 

populaţie de 115 locuitori şi o 

- biserică. 

Traian, saţ, în jud. Neamţu, com. 
Zăneşti, pl. Bistriţa. 

Traian (Valul-lui-), Vezi Va- 
Lul-lul- Traian, jud. Vilcea şi Zro- 

fanul. 

Trăistari, numire ce se dă tirgului 
Horezul propriă zis, jud. Vilcea, 

afară de cele 2 cătune ce'i apar- 

ţin, Olari şi Bălănești. Este si- 

„tuat pe loc şes, între două rîuri: 
Luncavăţul la S.-V. şi Lunca- 

văciorul la N.-E., în capul unei 
lungi peninsule. Acest cap al 

peninsulei se numea în vechime 

«Trăistrari»>, fiind-că era locuit 

- de nişte oameni făcători de 
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trăişti; astă-zi e loc de pășune, 
numit la «Poştă» căci aci sta- 

ționaii caii poștei, mai de de- 
mult. Această peninsulă 'și are 

începutul în virful Carpaţilor, la 

hotar cu Transilvania. 

“Trăistari-Orăşeni, saf, jud. Ar- 

geș, pl. Oltului, pendinte de 
com. rur. Stoiceni-Pleşoiul. 

Trăisteni, sa, în jud. R.-Sărat, 
pl. Marginea-d.-s., cătunul com. 

Timboeşti, așezat în parte de 

V. a comunei, pe Dealul-Tră- 

istenilor. 

Trămşani, însulă, formată de 
braţul Borcea, în jud, Ialomiţa, 

pl. Borcea, com. Tonea. În drep- 
tul satului Miăgureni, Borcea se 
desface în două braţe, care nu 

se unesc de cit în dreptul sa: 

„tului Tonea şi formează ast-fel 
insula pe care se află pășiuni 

şi vii. Pănă la 1828, aici a fost 
un sat populat de Turci, cari 

cu începerea războiului dintre 

Ruși şi “Turci, ai; trecut peste 

Dunăre. | 

Trebişul, saz, jud. Bacăi, pl. 

-Bistriţa-d.-s., com. Fintinele, așe- 
zat pe malul sting al piriului 

cu același nume, 

Are o populaţie, amestecată, 

de 373 locuitori. 

97 oi şi 42 porci. 

Trebişul sai Bîrnatul, zirîă, jud. 
Bacău, pl. Bistriţa-d.-s. și Taz: 

lăul-d.-s., care străbate comunele 

Slobozia-Luncani şi Măgureni- 

Munteni. Izvoreşte în dealul Fe- 

iuca, curge de la V. spre E. şi 

aproape de' confluența sa cu 

Bistriţa, curge paralel cu dinsa, 

vărsîndu-se într'însa, mai jos de 

fabrica de lemnărie, la N. de 

Bacăii, lingă care se află și un   pod pe dinsul. Acest piriii, la 

Vite: 7 cai, 165 vite cornute, 
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obirșia sa se numeşte Trebișelul 
şi numai după ce se încarcă 
cu piriiașele: Chetrosul, Vulpea, 

Răul, Dubașul, Scursura-Şerpe- 
nilor, Săratul, Drăcosul, Roşca, 

Glodul sai Tociliţa și Petrosul, 

pe teritoriul com. Luncani, ia 

numele de 'Trebişul, apoi se în- 

carcă cu Cirligata pe dreapta 

şi se varsă în Bistriţa sub nu- 

mele de Birnatul. 

Trecătoarea - Domnească, /- 
cul vadul, pe cursul Prutului, 
moşia Crăiniceni, jud. Dorohoiii, 

pl. Prutul-d.-j., com. Horodiştea, 

pe unde se zice că ar fi trecut 
cu oştile Domnitorii Ghica-Vodă - 

al Valachiei și Petriceico Vodă 

al Moldovei, după războiul ur- 
mat între Turci şi Leși, la ce- 

tatea Hotinului în anul 1672. 

Trecătoarea-Oştilor, /oca/itaze, 
la rîul Prut, pe moşia Iznovăţul, 
com. Rădăuţi, pl. Prutul-d.-j., 

jud. Dorohoiii, pe unde, 'la 2 
Septembrie 1740 (7248), a tre- 
cut Prutul armata rusească con- 

dusă de Feld-Mareşalul Miinich, 
urmărind pe “Turci, cînd Beiza- 

dea Dimitrie Cantemir, ce era 

maior, cu o parte din oştire apu- 

cară către Suceava şi apoi pe 

sub munți către Bacăiă; iar Bei- 

zadea Constantin Antioh Can- 

temir, fiind brigadir, cu altă parte 

de oaste apucă spre Jijia, către 

Botoşani şi Iaşi. însă Feld-Ma- 

reşalul cu greul armatei s'aii co- 
borit de a dreptul la Iași de îl 

ocupară. («Let.», t. 2, pag. 407). 

'Trei-Fiîntini, 7îrgușor, în jud. Iaşi, 

pl. Codrul, com. Buciumi (v. So- 

cola, tîrguşor). Numele i s'a dat 

după trei fintini ce sunt aici. 

Se află în marginea de $. ao: 

rașului Iaşi, aşezat de o parte 
şi alta a șoselei naționale Iași- 

: Vaslui, pe o întindere de 87 

hectare.
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Are o fabrică de săpun, una 
de luminări, alta de scrobeală 
şi O moară cu vapori, o fabrică 
de chibrituri, înfiinţată în 1878 
şi mai multe cărămidării. 

Trei-Hotare, le de Ivecere în 
Rusia, cu punct vamal, ' sucur- 
sală, în satul Molniţa, com. Pi- 
lipăuţi, pl. Herţa, jud. Dorohoiii. 

Trenul, sat, făcînd parte din com. 
rur. Chiojdeanca, pl, Podgoria, 
jud. Prahova. | 

Trepteanca, girlă, în jud, Ar- 
geș, formînd limita între acest 
judeţ şi jud. Oltul; se varsă 
în riul Oltul, aproape de satul 
Olanul. 

Trepteni, sas, cu 50 familii, jud, 
Argeș, pl. Oltul, făcînd parte 
din com. rur, Vitomireşti-Trep- 
teni. 

Are o biserică, cu hramul 
S-ţi! Impărați, deservită de un 
preot și un cîntăreţ și case bo. 
erești, zidite la 1811 de boerul 
"Dincă Trepteanu, 

Trestenicu!-de.Jos sai Popeşti, 
Con. ur. în jud. Vlașca, pl. 
Marginea, compusă din cătunele : 

- Trestenicul-Grăjdănești, Treste- 
nicul-Popeşti și Trestenicul-To- 
muleşti, situate pe valea Tres- 
tenicul, la 26 kil. de Giurgiă şi 
la 15 de Stănești, reşedinţa pl. 

Are o populație de 920 lo. 
cuitori; 2 biserici, din care una 
în Trestenicul-Tomuleşti şi cea. 
Valtă în Trestenicul- Popeşti, de. 
servite de 2 preoţi şi 4 dascăli; 
o școală mixtă şi 6 circiumi, 

Vite: 620 vite mari cornute, 
120 cai, 740 oi și 306 rîmători, 

Trestenicul-de-Sus saii Răz- 
mireşti, con. ruz., în jud. Vlașca, 
Pl. Marginea, compusă din căt. 
Trestenicul-d,-s. şi Ludăneasca,   
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situată pe valea Trestenicul, la 
extrema N.-V. a plăşei, în mar- 
ginea jud. despre Teleorman, la 
33 kil. de- Giurgiă, la 54 de Bu- 
cureşti și la 23 de Stăneşti, re- 
şedinţa plăşei. 

Are o populaţie de 638 lo- 
cuitori ; o biserică, cu hramul 
S-ţii Impărați, zidită la 1858, 

„deservită de 1 preot şi 2 das- 
căli; o școală mixtă, 

Vite: 372 vite mari cornute, 
75 Cai, 340 of şi 140 rîmători. 

Trestenicul-de-Sus, cătun, pen- 
dinte de com. Tresteaicul-d.-s., 
jud. Vlașca, pl. Marginea, situat 
pe ambele coaste ale văii Tres- 
tenicul. | 

Are o suprafață de 1118 hect, 
S'a dat la 1864, la 70 locui. 

cuitori împroprietăriți, o supra. 
faţă de 298 hect. 

Are o biserică, cu hramul Sf, 
Impărați, zidită la 1858, deser- 
vită de 1 preot şi 2 dascăli şi 
o şcoală ; un heleșteii întins. 

Pe la capul moșiei despre E. 
trece drumul Piclea-Giurgiii. 

Trestenicul-Găj dănescu,câzuu, 
pendinte de com. Trestenicul-d.-j. 
saii Popești, pl. Marginea, jud, 
Vlașca, 

Aparține trupului Grăjdănescu 
şi are o suprafaţă de 1300 hect., 
pe care, la 1864, s'a împroprie- 
tărit 70. locuitori foști clăcași, 
dinduli-se 220 hect. 

Trestenicul-Popeşti Saii Răz- 
mireşti, cătun, pendinte de com. 
Trestenicul-d.-j., pl, Marginea, 
jud. Vlaşca, aparţinind Eforiei 
Spitalelor Civile din București, 
Are o suprafață de 2600 hect., 
din care s'a dat la 68 locuitori 
împroprietăriți după legea ru. 
rală din 1864, o suprafață de 
333 hect, | 

Are o biserică, deservită de 
I preot și 1 dascăl, 
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Trestenicul-Tomuleşti, cătuu, 
pendinte de com. Trestenicul- 
d.-j., pl. Marginea, jud. Vlașca. 
O parte aparţine d.lor Urseanu 
şi Tomulescu, în suprafață de 
1340 hect., şi alta, familiei Ale- 
xandrescu, în suprafață de 145 
hect. Din acestea, s'a dat la 66 
locnitori, foşti clăcași, 286 hect. 

Ambele aii un venit anual de 
36000 let. , 

Are o biserică vechie, cu hra- 
mul Sf. Dumitru, cu 1 preot şi 
şi 2 dascăli, a 

Trestia, co. rur., în plaiul Pirs- 
covul, jud. Buzăă, situată pe 
ambele maluri ale piriului Sără. - 
ţelul-Bălănești, la 37500 m. de 
Buzăi, 

E formată din cătunele: Cio- 
cănești, Colţeni, Glodurile, Iz- 

„vorul, Lungești, Nistoreşti, Pie. 
trarul, Pietrile, Punga, Teișul, 
Trestia, Valea-Roatei şi Zapodia, 
cu o populaţie de 2220 locuitori, 

La început com. avea satele 
Trestia şi Moșești (azi Pietrarul). 
Cele alte s'aii format mai în 
urmă. Primele cete de moșneni 
ati; fost Moșești și Pietrăreni, din 
care aii derivat cetele de azi: 
Pietrărești, Posmangii, Mărgări- 
tești și Hirbășeşti. 

Are o şcoală; 2 biserici, cu 
2 preoţi, 2 cîntăreţi şi 2 para- 
cliseri, catedrala fiind cea cu hra- 
mul Sf. Constantin și Elena; 
6 circiumi, ” 

Vite : 306 boi, 164 vaci, 63 
viței, 5 bivoli, 10 cai, 7 iepe, 
1200 oi, 51 capre şi 315 porci. 
Stupt sunt 13. 

Meseriași sunt: 24 lemnari, 
II timplari, 7 rotari, 11 butnari, 
I croitor, 1 cizmar, 1 fierar, 1 

“cojocar, 1 boiangiă și 1 brutar, 
Anual se ţin 4 tirguri: 21 

Maiii, 27 Iulie, 8 Septembre şi 
Dumineca-Mare. 

Are o suprafaţă de 3924 hect. 
Proprietăţi mai însemnate sunt:
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Trestia, Micheia!: şi Zapodia; 

apoi pădurile: Dilma şi Valea- 
Seacă, Birza şi Pănătăul, 

Terenul e accidentat, constind 

din frumoase coline și dealuri, 
parte goale, parte acoperite de 

păduri, livezi şi fineţe. 

Căi de comunicaţie sunt: şo- 

seaua vecinală Pirscovul-Goideşti 
prin Trestia şi mai multe dru- 

muri naturale, 

Trestia, saz, cu 100 locuitori, jud. 
Băcăii, pl. Siretul-d.-s., comuna 

Odobeşti, situat d'a stinga pi- 

riului Odobul şi pe dealul cu 

acelaşi nume, la 3 kil. de Odo- 
beşti. 

Trestia, saii Trestia-cu-lzvor, 

cătun de reședință al com. Tres- 
tia, jud. Buzăi, cu 130 locui- 

tori şi 22 case. 

Trestiana, sa, pe moşia cu a- 

celași nume, com. Broscăuțţi, pl. 

Coşula, jud. Dorohoiii. Se des- 

parte de mahalaua tirgului Do- 

rohoiii, prin rîul Jijia. 
Are o populaţie de 612 lo- 

cuitori; o biserică, cu hramul 

Naşterea-Maicei- Domnului, de- 
servită de 1 preot, 2 cîntăreţi 

şi 1 pălămar. Bis. este mică, 

zidită de locuitori la 1881. 

Apele care curg pe moșie 

sunt: riul Jijia și piraiele Za- 

horna și Ghirlanca. Mai sunt 5 
iazuri, din care cel mai mare, 

numit al-Popilor, e în supra- 

faţă de 3 hect, 
- Drumuri principale sunt: acel 

care duce din Dorohoiii la Po- 

mirla, Ibănești şi Herţa; acel 

care duce de la Dorohoiii la 

Iazul - Popilor; o ramură prin 

Lişna, Hudești și Darabani şi 

alta prin Liveni, Havirna şi Bi- 

volul, la Rădăuţi; drumul ducînd. 

peste moşia Broscăuţi, prin Ca- 

rasa și Corlăteni, în jos. 
Moșia se mărginește cu: Şen- 
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driceni, băneşti, Liveni, Po: 

peni-Başotă, Broscăuţi şi tirgul 

Dorohoiii, 

De însemnat aci este Movila- 

Mare, ridicătură înaltă. 

Familia Calimah, originară de 

aci, este una din vechile familii, 

care ati dat mai mulți Domni în 
Moldova, în timpul de la 1758— 

1819, pe: Ioan Teodor Calimah, 

Grigore loan Calimah, Alexan- 

dru Ioan Calimah și Scarlat 

Alexandru Calimah. 

Trestiana, saz, în jud. “Tutova, 

pl. Tirgul, com. Birladul, spre 

S.-E, de acest oraş. 

'Trestiana, saz, în partea de mij- 

loc a comunei Poiana-Cirnului, 

pl. Cerna, jud. Vasluiii, cu o 

întindere de 107 hect., pro: 
prietatea locuitorilor, în număr 

de 260. 
Are o biserică, deservită de 

1 preot şi 2 eclesiarhi, construită 
din lemn de stejar de către 

nişte monahi. 

Locuitorii posedă: 20 pluguri 

şi 30 care cu boi, 6 pluguri şi 
8 căruţe cu cai; 140 vite mari 

„cornute, 55 cai, 120 0i, 11 ca- 

pre şi 65 rimători;, 90 stupi cu 

albine. 

Trestiei (Gura-), sa, în jud. 
R.-Sărat, pl. Rîmnicul, “cătunul 

com. Dumitrești, aşezat în par- 

tea de N. a com., pe piriul Va- 
lea-Trestiei, la poalele dealului 

Lupanul. 

Trestieni, cătun al com. Tircovul, 

jud. Buzăii, cu 200 locuitori şi 

53 case, 

Trestieni, jud. Ilfov, pl. Sabarul. 

Vezi Poenari-Florescului. 

Trestieni, saț, făcînd parte din 
com. rur, Cosoba-Trestieni, pl. 

Znagovul, jud. Ilfov, situat spre 

V. de Bucureşti, pe malul drept 

al rîului Ciorogirla. 

Se întinde pe o suprafaţă de 
627 hect., cu o populație de 

436 locuitori. 

Are 1 biserică, cu hramul 

Sf, Niculae, deservită de 1 preot 
şi 1 cîntăreț; 1 moară cu apă; 

3 maşini de treerat cu aburi; 

I baltă; 4 poduri stătătoare. 
*> 

'Trestieni, saț, făcînd parte din 
com. rur, Netoţi, pl. Cimpul, 

jud. Prahova. a 

Trestieni, sa, făcind parte din 

com. rur. Ciupelniţa, pl. Cimpul, 

jud. Prahovâ. 

Trestieni, sa/, făcînd parte din 

com. rur. Teşila, pl. Peleșul, jud. 

Prahova. Are 1 biserică, fondată 

la anul 1724 de Constantin Cu- 
culeată, azi aproape în ruină 

din cauza vechimei. 

Trestii (Grindul-cu-), griud, în 
partea V.a com. Sf. Gheorghe 

şi cea S. a plăşi! Sulina, jud. 

Tulcea. Este mai mult o pre- 
lungire a grindului Danov. E 

acoperit cu trestii. 

“Trestinicul, saz, în jud. “Tulcea, 
pl. Babadag, cătunul comunei 
Nalbaut, aşezat la 3 kil. spre 

N.:V. de reşedinţă, pe ambele 

maluri ale văii Teliţa. Are o 

întindere de 1700 hect., din care 

28 hect, vatra satului, cu o po- 
pulaţie, amestecată, de 102 fa- 

milii sai șI suflete, 

'Trestioara, com. rur., în jud. 

Buzăii, plaiul Pirscov, situată pe 

ambele maluri ale piriiaşului Fun- 

data, la 45 kil. 500 m. de ora- 

şul Buzăii. 

- E. formată din cătunele; Al- 

beşti, Budeşti, Chiliile, Criveleşti, 

Ghiocari, Trestioara; Sicari şi Ve-   ghiurile, cu o pop. de 980 loc. 

8l



TRESTIOARA 

" Terenul e accidentat și steril, 

constînd, in mare parte, din coline 

albe, pe care rar se vede iarba. 

E avut în substanțe minerale 

şi mai cu seamă în sare. 

Aci se fac 2 tirguri anuale 
la 23 Aprilie și la 20 Iunie. 

Vite: 104 boi, 109 vaci, 42 

". viței, 32 caY, 77 iepe, 46 minji, 

-2020 0Î, 451 capre și 148 porci, 

Are 3 bisefici, cu 2 preoți, 

2 cîntăreţi şi 3 paracliseri, ca- 

tedrala fiind cea cu hramul la 14 

Octombre; o şcoală mixtă, 

Trestioara, com. rur., jud. Pra- 

hova, plaiul Vărbilăul, situată pe 
văile: Chilia, Urzicarul şi 'Tur- 

burea, la 30 kil. de capitala 
judeţului și la 12 kil. de reșe- 

dinţa plaiului, 

Are o suprafaţă de 350 hect,, 

cu o populaţie de 475 locuitori; 

o biserică, fondată la anul 1842, 

deservită de 1 preot, cu urmă- 

toarea inscripție : 

Această sfintă şi Dumnezeiască bi- 

„serică s'a ridicat din temelie şi sa în- 

frumusețat cu zugrăveala şi cu toate, al 

căreia hram Sf. Nicolae, Sf. lon Bote: 

zătorul Domnului de D-nu Ghiţă sin 

Jupin Alexe.Pescaru ot Ploeşti, Alexin- 

dru Dimitrie Voevodul, fiind Episcop 

Kir Kir Chesarie, și s'aii săvirșit în anu! 

1842, Octombre 20. Avram Chesarie, 

Pirvu Zugravu ot Tirgoviștea, 

Locuitorii s'a improprietărit, 
la 1864, pe moşia D-lui Ghiţă 

Alexiu și pe moșia statului, din- 

du-li-se 155 hect, Ei posedă: 4 cai 

și iepe, 60 vaci, 100 boi, 37 

viței, 2 tauri, 120 oi, 

Prin comună e o singură șo- 

sea spre Vilcănești. 
E brăzdată de Movila-de.la- 

Furca-Puţului şi de muntele Mă- 

gura-Neagră, ce servă pentru pă- 

şunatul vitelor. | 
: E udată de rîul Săratul, în 

care se varsă văile: Chilia, Ur- 

zicarul, Turburea şi Vilceaua- 

de-pe-Vale.   
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Trestioara, cătun al com. Min. 

zăleşti, jud. Buzăii, cu 60 locui- 

tori şi 13 case. 

Trestioara (Minciuneşti), căzu 
al com. Trestioara, jud. Buzăii, 

cu 270 locuitori și 59 case. 

Trestioara, căluu al com. Mlă- 
jetul, jud. Buzăii, cu 180 locui- 

tori şi 36 case. 

Trestioara, sa, în jud. Mehedinţi, 

pl. Văilor, ţinind de com. rur. 

Corobăile. 

Trifeşti, com. rur., in jud. Ro- 
man, pl. Siretul-d,-j., spre S.-V. 

de' oraşul Roman, la 6! kil. 

" de el și la 5!/2 kil. de reşedinţa 

plăşei. Este formată din satele: 

Rădiul, Șofrăceşti și Trifeşti, re- 

şedinţa. 

Are o populaţie de 462 îa- 
milii, saii 1829 suflete; 2 bise- 

rici de zid; o şcoală mixtă. 

Budgetul com. e la venituri 

de 5487 lei, iar la cheltueli de 
5125 lei. 

Este legată cu orașul Roman 

prin şosea, * 

Trifeşti, saz, în partea de N. a 
com. Hermeziul, pl. Turia, jud. 

Iași, situat pe coasta podișului 

ce formează valea Prutului, lingă 

tîrguşorul Damachi. 

Are o populaţie de 482 lo- 
cuitori; o biserică, deservită de 

1 preot, 1 cîntăreţ şi 1 eclesiarh. 

"Vite: 606 vite mari cornute, 
58 oi, 59 cal şi 149 rimători. 

In partea despre N. este o 

movilă mare patrunghiulară şi la 
mijloc găunoasă, care pare a fi 

o urmă â vre-unui războiii din 
timpurile vechi. 

Trifeşti, sat și reședința com. cu 

- același nume, în judeţul Roman, 

plasa Siretul-d..j., spre S.V. de 

„oraşul Roman, la 6! kil.:de el,   

TRIVALEA 

şi la 5/2 kil. de reședința plă- 

şei, pe piriul Valea-Neagră. 

Are o populație de 1502 lo- 
cuitori; o biserică de zid; o 

școală mixtă. 

Aci se face iarmaroc la Inăl- 

ţarea . Domnului, cind este şi 

hramul bisericei. ” 
Este legat cu orașul Roman 

-prin şosea. 

Acest sat, împreună cu moșia 

înconjurătoare, aparţinea, după 

cum ne spune Episcopul Ioani- 

chie în jăluirea sa către C. Ra: 
"- coviţă-Vodă din 12 Aprilie 1751, 

Spătarului Aristarchi (« Cr.Rom.» 

Melc., vol, II, p. 38). 

Trifeşti, culme de deal, ce stră- 

bate com. Trileşti, pl. Siretul- 

d.-j., jud. Roman, de la N. spre 

.S., trecînd prin marginea de E. 

a satului Trifeşti. 
Pe muchea acestei culmi, spre 

N.-E. de satul Trifeşti, se află 
o movilă mare artificială. - 

Triozorul, Za, jud. Tulcea, în 

partea de N. a plăşei Sulina şi 

cea de S. a comunei urbane 
Chilia-Veche, lingă braţul Su- 

lina, de care este format. Co- 

munică cu Sulina, girla Lopatna 

şi lacul Bodaproste. Are o în- 
tindere de 100 hect. și e încon- 

jurat cu stuf. 

Trivalea, . sc/z4, cu hramul S-ta 

Treime, jud. Argeş, pl.: Piteşti, 

“la 10 minute spre: V. de Pi- 
teşti. S'a intemeiat de. mitro- 
politul Varlaam şi 'era metoh 

al mănăstirei Cozia (din Vilcea). 
A.stat.vr'o 40 de ani pustiii 

şi la 1854 s'a restaurat din te- 

melie de către Egumenul schi- 

tului. După secularizare (1862),. 

s'a redus la biserică de mir și 

s'a înscris: în budgetul' general 

al statului pe 1897/98 o sumă 

de 2532 lei pentru întreţinerea 

serviciului divin, care se face



„ TRIVALEA . 

de 2 preoți, 1 cintăreţ și 1 pa- 
racliser, . a 

In pădurea care înconjoară 

schitul s'a făcut, în timpurile din 

-urmă un frumos parc, care servă: 

de loc de preumblare orășenilor 

“din Piteşti. 

Trivalea, pădure, în jud, Argeş, 

*pl. Piteşti, proprietatea statului. 
Are o întindere de 640 pog. 

Trivalea (Vatra - Schitului-), 
moşie, în jud. Argeş, pl. Piteşti, 

proprietatea statului, cu venit 

anual de 3800 lei. 

Trivalea-Netoţi, moșie şi pădure 

a statului, în com. Netoţi, jud. 

Teleorman; pădurea are o întin- 
derea de 360 hect. 

„ Atît pădurea cît și moșia apar- 
ţineaii mănăstirei -Trivalea, îna- 

inte de secularizare. 

Trîncoviţa, dea?, jud. Constanţa, 
pl. Silistra-Nouă, pe teritoriul 

„com, Ostrovul şi Almaliul; se 

desface din dealul Ieral-Ceea- 
Bair; se întinde spre E., într'o 

direcțiune generală de la V. 

spre E., printre piriul Almaliul 

şi afluentul săii, valea Trînco- 

viţa, brăzdind partea de N.-V. 
a plăşei și pe cea de S.a comu- 

nei rurale: Almaliul. Inălțimea 

sa cea mai mare este de 858 m. 

„ Dominează com. Almăliul, care, 

în parte “este așezată la poalele 
sale de $., precum și valea piîriu- 

lui Almaliul.: Este acoperit cu 

semănături şi păşuni, şi. e tăiat 
de drumul comunal Almaliul- 

Ostrovul. 

Trîncovița, va/e, jud. Constanţa, 

în pl. Silistra-Nouă, pe teritoriul 

comunei urbane Ostrov. Incepe 
. din poalele de V. ale dealului 

„ Trîncoviţa, se îndreaptă întit spre 

-$., avind o direcţiune generală 
. de la N.-V. spre S.-E,, şi brăz-   
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Ei dind partea de N.-V.a plăşei şi 
d» 

de S.-V. a comunei; merge prin- 

tre dealurile Trincoviţa la $., Iap- 
ce-Bair la N., şi Dealul. Cărăinizii 
la E.; se deschide în valea 

piriului Almaliul, la locul numit 

„Cişmeaua-Ostrovenilor. Valea nu 

este adincă, malurile "i sunt joase, 

şi are apă numai în timpurile 

ploioase, Este tăiată de drumul 

comunal Ostrov-Almaliul şi de cel 
judeţean, ce duce de la Ostrov 
la Cuzgun, 

Troaca, sa, jud. Dolj, pl. Oco- 
lul, com. Cernelile, în N. comu- 

nei, pe. malul sting al rîului 

Amaradia, în punctul unde acest 

rîii se varsă în riul Jiii. Are o 

populaţie de 430 suflete, o:bi- 

serică de zid, fondată la 1855 

de Gheorghe Săndoiii şi Dimi- 

trie Paţă şi reparată la 1882 de 

loan Săndoii, 

Trocanul. sai Tarniţa, dea/, în 

jud. Gorj, com. Hodorasca, pl. 
Ocolul. Incepe de la locul numit 

Moara-Trocanilor, merge paralel 

cu vatra satului și se termină 
'în hotarul 

pendinte tot de com. Hodorasca. 

„Pe acest deal este drumul Stre- 

jeă, care se zice că datează de pe 

timpul Tatarilor, E acoperit cu 
pădure, plantaţii de vii şi prunet, 

Trocheşti, saz, cu 1070 locuitori, 

“jud. Dolj, pl. Băileşti, com, Cio- 
roiașul, 

Troesmis, sfajiune aufică, jud, 

Tulcea, pe malurile Dunărei- 

d.-j., departe o oră numai de 
Măcin, între satele Greci şi Tur- 

coaia, şi cunoscută sub numele 

de Igliţa. A fost unul din cele 

mai strategice puncte, ce Ro- 
manii ai știut să-și aleagă în 

aceste. locuri şi lagărul de la 

„ Domițian pănă la Marcu Aure- 

„liă al legiunei V macedonice. 

- C.  Pomponius 

cătunului Strimba, 

  

TROESMIS 

Fortăreţele 'se . înalță pe. un 
promontoriii, tocmai acolo . unde 

Dunărea: îşi încovoae: trutaşul 

săii curs, apărat la spate de 

„malulstîncosal fluviului, Trecerea. 
fluviului în acest loc era tot atit 
de ușoară în vechime ca şi acuma, 

mai cu seamă iarna,. cind, înghe- 

ţind Dunărea, Scyţii, Geţii şi Da- 

cii o treceaii spre a prăda aceste 

ținuturi. De aci, însemnătatea 

Strategică ce a -avut staţiunea 

de la Iglița, în epoca romană. 

Cele două mari castre stative 
cu turnuri, şanţurile şi trei şi. 

„tură de circumvalaţiuni aii ajuns . 
pănă la noi, o. a 

La N, S. şi E. se întindea 

fortăreaţa, care după pietrile 
ce saii găsit, itinerariile, şi 

scriitorii vechimei,. se numea 

Troesmis; — Prima . menţiune 
despre Troesmis o găsim în 
Ovidiii, într'o epistoiă a lut către 

Graecinus, în 

care, între altele, spune că fra- 

tele lui Graecinus, anume Fla- 

cus, guvernase înainte aceste 

locuri, care sub el ati fost liniş- 

tite, căci barbarii tremuraii de sa- 

bia sa; a luat înapoi de la îni- 

mic, Troesmis, şi a roşit cu 

“sînge Istrul; fapt întîmplat la 

16 p. C. De la Ovidiii şi pănă 
la Ptolemeii nu mai găsim nici 

o menţiune despre  Troesmis. 
Ptolemeii, tabula - Peutingiriană, 
itinerariul Antonin, menţionează 

acest municipii, însă pănă în 
anul 1861 nimeni nu bănui lo- 

cul unde a fost odată Troes: 

mis şi ce însemnătate are acest 

loc. Cu toate astea, din tim- 

puri vechi, locuitorii din satele 
dinprejurul Igliţei scoteaii din 
ruinele castrelor materiale pen- 

„tru construcţiuni, ca: pietre lu: 

crate, cărămizi legionare, co: 
loane, fragmente architectonice ; 

le transportaiă şi le vindeaii în alte 

părți, fără să fie împedicaţi de 
guvernul otoman. La 1861, in-



TROFINCI-VOVILION GI TROIANUL 
  

pinerul frances Desire More a 

căpătat permisiune de a ex: 

ploata aceste mine; dar săpă- 

turile fără nici o regulă stricaii 

fizionomia antică a castrelor, 

pănă ce d-l Engelhardt, comi- 

sarul frances al navigaţiunei Du- 

nărei, înțelegind însemnătatea 

ruinelor de la Igliţa şi a unor 

pietre cu inscripțiuni, ca: ordo 

Troesmensium, ordo municipii 

Trocsm., întreprinse cu chel- 

tuiala sa săpături regulate şi 

atrase atenţia guvernului “fran- 

ces şi a Academiei din Paris 

asupra rezultatelor sale. Copii 

de pe inscripţii aii fost comu- 

nicate ilustrului epigrafist L,. 

Renier; pe de altă parte Th. 
“ Mommsen, căpătă de la Blii- 

“scripțiuni. 

cher, vice-consulul Prusiei la 

Galaţi, copii de pe alte monu- 

mente; Engelhardt mai trimete 

încă 16 lui Renier; 7 din ele 

s'aii publicat de Laurian în «Te- 
zaur de monumente istorice». În 

acelaş an, d-nii Gustav Bois: 

sicre și Ambroise Baudry, în- 

sărcinați de împăratul Napo- 

leon Il cu o misiune archeo- 

logică în Rominia, aii intreprins 
lucrări regulate și costisitoare 

la Igliţa, care avură de rezultat 
desgroparea castrului de S$., cu 

fragmente de pietre cu inscrip- 

ţii, etc. Lucrările aii fost oprite 

din ordinul pașei de la Tulcea. 
In 1867, d. Desjardins, explo- 

rind Dobrogea, sa oprit la 
Igliţa, unde a aflat încă 21 în: 

In fine, în 1873, 

Mommsen a editat toate inscrip- 

țiunile descoperite succesiv la 
Igliţa de d-nii More, Engelhardt, 

Boissicre şi Desjardins, și care 
se urcă la 55, în <Corpus În- 

scriptionum  Latinarum». Trei- 

zeci și trei din aceste monu- 

mente s'aii dus la Paris, și azi 

se pot vedea în galeria de jos 
a Bibliotecei naţionale; două 

S'aă întrebuințat ca material de   

construcţie în Biserica grecească 

Sf. Dumitru din Brăila; una a 

nimerit în Normandia; 16 s'aii 

pterdut, iar restul, prin îngrijirea 

d-lui Tocilescu s'aii adus în Mu- 

zeul de anchităţi din Bucureşti, 
împreună şi cu alte 11 pietre 

ce aii fost găsite de d-sa în să- 

păturile intreprinse în anul 1881. 

Troesmis de şi exista pe tim- 
pul lui Ovidiii, n'a căpătat forma 

constituţiunii romane de cit in 

urmă, pe timpul împăratului 

Marcu Aureliii, cînd legiunea a 

V macedonică, care și-a avut 

lagărul aci, a fost mutată în 

Dacia la Potaissa (Torda). A- 

tunci canadele care existaii în 

preajma lagărului fură prefăcute 

în municipii. Cetatea. deveni în- 
floritoare ; era rezidența sacer. 

dotelui provinciei. Pustiită d'a 

rindul de popoare barbare, Con: 

stantin saii Justinian a recon- 
struit lagărul cu materialurile 

cetăţii derimate, între care a 

fost și un mare număr de pietre 

cu inscripțiuni, scoase acum la 

iveală, 
Astfel origina acestui muni- 

cipiii, ca a altor oraşe din Ia- 

cia, este militară; municipiul se 

întindea pe un spaţiii de mai 

multe kil. pătrate. La N., S. şi 

E, de castre liniile apeductelor 

sunt încă vizibile. 

(Vezi Grig. Tocilescu, <Monu- 

mente epigrafice în Dobrogea»). 

Trofinci-Vovilion, grind, jud. 
Tulcea, situat în partea sudică 

a plăşei Sulina și a com. rur. 
Sf. Gheorghe; se desface din 
grindul Carasevschi, se intinde 

spre S.-V. în formă de făşșie, pe 

o lungime de 7 kil.; are o în- 

tindere de 44 hect. și e acope- 

rit cu nisip. 

'Trohanul, saţ, în partea de V. 

a com, Girceni, pl. Racova, jud. 

Vasluiii, de-a stinga piriului Ra-   

cova, aşezat parte pe Dealul-Bise- 

ricci, iar parte pe coasta unui 

alt deal, pe a suprafaţă cam de 
Soo hect., din care 459 hect. 

“ pădure şi 167 vii cu livezi, cu 

o populaţie de 114 familii, sai 

5ao suflete, locuitori răzeși. 
Aici este reşedinţa comunei. 

Are o biserică de lemn, fă 

cută la 1824, deservită de 1 

preot şi 2 eclesiarhi. 

Locuitorii posedă: 20 pluguri 

şi 28 care cu boi, 3 pluguri şi 

5 căruţe cu cai, 208 vite mari 

cornute, 84 oi, 15 capre, 47 

cai şi 120 rimători; şt stupi 

cu albine, 

Troianul, sfajie de dr.-d.-f., jud. 

Teleorman, pl. Tirguluj, com. 

Belitori, pe linia Roşiori-Turnu- 

Măgurele, pusă în circulaţie la 
12 Septembrie 1887. Se află 

între staţiile Roşiori (13,0 kil.) 

şi Salcea (9,5 kil.). Inălţimea 

d'asupra nivelului Mărci de 95,27 

m. Venitul acestei staţii pe anul 

1896 a fost de 27697 lei, 15 

bani. 

Troianul, va/ de pămînt, jud. 

Teleorman, constituind, după 

studiile d-lui profesor Tocilescu, 

a doua linie de apărare romană, 

saii linia răsăriteană a Oltului 
(limes cis-alutanus), prima linie 

fiind formată de castrele romane 

d'alungul Oltului (/zes trans- 

alulanus). 

lată descrierea lui pe scurt 
aşa cum ne-a dat-o d. Gr. Toci- 

lescu: «Valul începe drept din 

malul Dunării, la 2 kil. spre E, 

de com. Flăminda, la 10 kil. 

spre E. de gura Oltului. El are 

o lăţime de 11 m. și se ridică 

d'asupra nivelului terenului cu 
o inălţime ce variază de la 20- 

30 centimetri pănă la 2 m. Va- 
lul trece prin Balta-Sișteaua pănă 

la şoseaua Turnul-Măgurele-Ciu.- 

perceni - Troianul, pe care căl-



TROIANUL 

: cînd-o d'acurmeziş se duce drept 
„pe. deal spre a scobori în Valea 
Adincă, şi de acolu, prin Valea- 
Surei, valea Popei, Putineiii, 

valea Călmățuiului, pănă la gara 

Troian. De. aci scoboară în va- 

lea Urlueni, în valea Bratcovu- 

lui, la 2 kil. spre V. de Roşiori: 

de-Vede, intră în Braniştea de 

la Scrioştea (proprietate a d-lui 

General Manu), unde are o înăl: 

ţime de la 1,50 pănă la 2 m., 

iar lăţimea de 22 paşi. Apoi, 
după o întrerupere, reapare toc- 

mai pe Dealul-Urluenilor, apoi 

iar dispare ca să ni se arate la 

Piriul-Giorocii, un kil. spre E. 

de Albota, și de aci continuă 

neîntrerupt pănă la izlazul Pi- 
teştilor, unde sfirşeşte pe malui: 

cel rîpos al riului Argeș, la ciţi- 

va paşi numai de gara drumu- 

lui de fier. De aci, el apucă spre 
Cîmpulung, recunoscindu -se o 

bucată din el în satul Valea- 

Mare din sus de Cimpulung, și 

apoi trece prin pasul Bran în 

Transilvania. | 

«Acest -val saii limes, con- 

struit probabil pe la inceputul 

Domniei lui Marcu-Aureliii (161 

după Cristos) era apărat de 18 

castele, din care 14 simple şi 

4 duble. Din aceste castele men- 

„ ționăm de la Dunăre în sus: 

Flăminda, Băneasa, Valea-Urluii, 

Gresia, Ghioca, Săpata, Albota, 

Purcăreni, Jidova (lăngă Cimpu 

lung; castru de piatră, unde s'aii 
găsit pietre şi cărămizi cu in- 

- scripţiuni latine pe ele), şi Rij- 

nov (Rosenau) in Transilvania. 
" «Linia totală a valului de la 

Dunăre şi pănă la Rîjnov, mă- 

surată pe val, este de 235 kil. 
« Valul este construit din lemn 

şi pămînt bătut și bine ars, şi 
„se poate .uşor recunoaște prin 

arături după culoarea roșiatică 

“a pămîntului ars. Castelele sunt 

toate castele saii cetăți de pă- 

mînt, afară de cel de la Jidova, 
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a căruia construcţiune seamiină 

cu cel de la Bumbești și pare 

a data din timpul lui Septimiii 
Sever (201 d. Cr.) cînd, după 

inscripțiunea aflată la Bumbești, 

castelul de pămînt de acolo a 

“fost reconstruit în castel de pia- 

tră (auuros cespilicios castrorum 

vetustate dilapsos /apidos eos 

restituerunt)>. - 

Troianul, va de pămînt, jud. 
Iaşi, ce se întinde de la V. spre 

E., trece printre com. Rădiul-Mi- 

tropoliei şi Cărniceni, și se întinde 

în marginea rîului Prutul, pănă 

la satul Şendreni, din com, Scu- 

leni. Continuă -peste Prut prin 

- Basarabia, pănă la apa Nistrului: 

Locuitori! numesc această ri- 

dicătură Şanţul-lui- Troian. 

Troianul, za/ de pămiut, judeţul 
Tecuciii. Incepe din pădure, din 

dreptul com. Homocea, ia di- 
recţiunea către S.-E., formează 

marginea între com. Buciumeni 

şi "Țepul, trece pe teritoriul co- 

munei “Țigănești, de aci ia di- 

recția mai mult către E., trece 

prin comunele Corodul, şi Puţeni, 

şi se duce în jud. Covurluiii. 
Are o lățime de vre-o 6 m. 

şi pe unele locuri o înălţime de 

mai bine de 1 m. 

Troianul sai Traianul, dea, 
în jud. Vilcea, la 15 minute de 

Rimnicul, care domină toată va- 

“lea Oltului și pe virful căruia 

se află zidită o frumoasă bise- 

: ricuță, datorită egumenului FHri- 
sant Horezeanul, care o zidi îm: 

preună cu un mic palat în anul 

1838, spre a'i servi de reședință, 

cînd părăsea metania sa obici- 

nuită, mănăstirea Horezul. (G. 

I. Lahovari). 
Locurile și livezile de la Tro- 

ianul, după cum se vede în hri- 

sovul lui Constantin Vodă Brin-   coveanu din anul 7219 (1711),. 
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ati fost proprietăţi. ale acestui 

„Domn şi inchinate mănăstirei 

Horezul, zidită de el. 
lată coprinsul chrisovului în 

cestiune: 

Şi eară să fie sfintei mănăstiri (1lo- 

rezul) nişte locuri şi livezi din dealul 

'Troianului ot sud Vilcea, care locuri şi 

livezi sunt alăturea cu via din Troian 

“a sfintei mănăstiri (Forezul) dată: de 

Domnia Mea, unde sati făcut via cea 

nouă, însă răzoare 16 cumpărate de la 

Radul Borboană, sluga Episcopie de la 

Rimnic, drept talere 12. , 

Chiliile mănăstirei aii servit 

pănă mai anii trecuţi de arest 

preventiv al judeţului Vilcea: 

“Troianul, fac îsforic, la :$. de 

Rîmnicul-Vilcea, jud. Vilcea. 

In urma evenimentelor întîm- 

plate în București, în vara anului 

“1848, armatele rusești şi tur- 

- cești ocupară Țara din toate păr- 

ţile. Guvernul revoluţionar ho- 

tări a se opune invaziunei oşti- 

rilor străine şi, în acest scop, 
concentră aci, la Troian, un corp 

de armată de voluntari, panduri, 
sub comanda generalului Ma- 

gheru. In urma înființărei unui 

„ guvern legal în Bucureşti ori-ce 

rezistență devenind imposibilă, 

armata se licenţiă, iar capii ei 

trecură în Transilvania prin Tur- 

nul-Roşu. (G. I. Lahovari). : 

Troina, insulă, 'pe Dunăre, în 
jud. Constanţa, plasa Medjidia, 

com. Seimeni, la S. ostrovului 

Seimeni-Mari şi în faţa satului 
Seimeni-Mici. Are o suprafaţă 

de 120 hect.; e acoperită numai 
cu sălcii şi răchiţi; este nelo- 

cuită ; are o formă lunguiaţă, în- 

dreptată de la N. către S,, şi e 

situată în partea de V.a plăşci 

şi a comunei, ţinînd dreapta sa- 

. tului Seimeni-Mari, pănă mat la 

S. de Seimeni-Mici. 

Troina, însulă, pe Dunăre, în 

jud. Ialomiţa, pl. Ialomiţa-Balta,
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com. Cegani. Are 70 hect, pi- 

dure, populată cu salcie şi plop. 

Troina, pichet vechii de */ron- 

licră, pe Dunăre, jud Ialomiţa, 

pl. Ialomiţa-Balta, com. Cegani. 

Tronari (Poiana-Lungă-), că- 
tun, al com. Cătina, jud. Buzăă, 

cu 100 locuitori și 22 case; de 

dinsul e alipit şi cătunaşul Roma. 

Trotuşanul, cătun, în jud. Putna, 
pl. Șușiţa, com. Moviliţa, situat 

pe piriul Zăbrăuţul, mai sus de 
Diocheţi. 

Are o populaţie de 225 su- 

flete; 1 biserică, cu hramul. Sf. 

Nicolae, 

Trotuşul, z/asă, judeţul Bacăii, 

situată în partea de S.-V. -a ju- 
deţului, din malul Trotușului pănă 

în munţi! de pe graniţa tran- 

„silvană și pănă la limita jud, 
Putna. 

Afară de şira Carpaţilor. mol- 

„ doveni, care limitează plasa spre 

„V., se mai desprind dintr'aceasta 

mai multe culmi precum: a Slă- 

nicului, Oituzului, Grozeştilor, 

Măgura-Caşinului și Zăbrăuţilor, 
cu ramurile Cirpanului, Goronului 

“şi Bilca. D'a stinga Trotușului 

se ridică ultimile ramificări ale 

şirei. Moineştilor şi ale Ciortolo- 

mului, care sfirşeşte munţii Taz 
lăului, 

Printre ele curge Trotuşul î în 

direcție generală de la N.-V. spre 

S.-E. şi se încarcă cu: Doftana, 

Slănicul, Oituzul, Caşinul, Că. 

iuţul, pe dreapta, şi Carcalăul, 

Tazlăul - Mare și Păltinata, pe 
stinga. 

Clima este relativ mai aspră 

„de cit în ori-care. altă parte a 

judeţului din pricina altitudine ; 

aerul insă este foarte sănătos și 

îmbălsămat, ma! cu deosebire 

vara, din cauza întinselor păduri 

de brad, afară de partea din Va-   

lea-Trotușului, mai jos de Tir- 

gul Ocna, unde stejarul şi fagul 

iaii locul bradului. 

Prin pl. Trotuşul trec urmă- 

toarele căi: 

Calea ferati Adjud-Căiuţ-O- 

șoscaua O.- 

nești-Oituzul, şoseaua Câiuţul-O- 

şoseaua Tir- 

nești-Tirgul- Ocna, . 

nești-Tirgul- Ocna, 

gul-Ocna-Băile-Slănic, şi altele. 

Această plasă a fost alipită 

„cu pl. Tazlăul-d.-j. şi cuprindea 
și com. 

com, Doftana nu ţinea de dinsa, 

fiind în plasa Tazlăul-d.-s.. Prin 

noua împărţire administrativă se 

alcătueşte din 12 comune, cu 

reşedinţa administrativă în Tir- 

gul- Ocna, unde se află şi i jude- 
cătoria de pace. - 

Cele 12 comune sunt: Dof. 

tana, Tirgul-Ocna, Tirgul-Tro- 

Bogdă- 

Mănăstirea-Cașinul, Cași- 

tuşul, 

neşti, 

nul, Onești, Bogdana, Căiuţul şi 

Jăvreni. 

Hirja, Grozeşti, 

Are o populaţie. de 7865 fa- 

mmilii, saii 29537 suflete; 18 şcoale, 

dintre care 4 urbane în Tirgul- 
Ocna. 

Parohiile sunt în număr de 

14, cu ş2 biserici filiale, deser- 

vite de 32 preoți și 50 ciîntă- 

-reţi, Biserici catolice : sunt 10, 

2 preoţi. 

Teritoriul plăşei este de apro- 

ximativ 102258 hect., din care 

pădurile ocupă 68185 hect., iar 

pămîntul de cultură, 16257 hect, 
Locuitorii posedă : 1363 cai, 

14056 vite mari cornute, 3862 
porci, 1740 capre și 17964 oi; 

590 stupi cu albine. 

Viile cuprind ş720,67 hect. 

Trotuşul, rîi. Izvoreşte din mun- 
tele Solul, din masivul Cicului 

(Transilvania), curge mat înțiiii 

spre N.-E., pănă la confluenţa 

sa cu piriul Recea și apoi intră 

în Rominia,- pe la trecătoarea 

Palanca, unde este și confluenţa 

Ripile şi Gropile, iar 

: mult pe 

  

sa cu piriul Șanțul, ce formează 

o: parte din frontiera de N. 

Țărei. 

„De la Palanca, curge în jud. 

Bacăii spre S..V., pănă 'la satul 

Comăneşti, străbătind pănă aci 

o distanță de 33 kil. 60om. 
De la  Comiăneşti riul își 

schimbă direcţiunea puţin mai 
spre S. și, după un parcurs de 

21 kil. şoo m., ajunge la T.- 

„Ocna, de unde îindreptindu-se 

„spre E., după un parcurs de 
17 kil. 600 m., ajunge în mar- 

ginea de V. a satului Ripile. Aci 

'Şi schinbă iarăși direcţia mai spre 

S.-E,, şi, după ce confluează cu 
riul Bilca, intră în jud. Putna, 

în dreptul com. Borșani, ast-fel 

că după o curgere de 43 kil.. 

200 m. ajunge la confluenţa sa 

cu Siretul, situată la 1 ki]. 300 m. 

la S. de satul Burcioaia. 

* Orografia văik. Riul Trotuşul 

- curge în regiune de munte pănă 

la T.-Ocna; iar de aci în re- 

giune de deal pănă la Adjud, şi 

în fine în regiune de şes pănă 

la confluenţa cu' Siretul. 

Regiunea ce. străbate este 

acoperită cu păduri seculare de 
la intrarea în Ţară și pănă la 

satul Brusturoasa, unde riul in- 

tră într'o poiană situată mai 

stinga văci, lungă 

de aproape 12 kil., şi lată 

pănă la 5 kil.; de la satul Go- 

ioasa și pănă la satul Straja, 

marginele pădurilor incep a se 

depărta, avind liziera lor foarte 

neregulată pănă la V. de T.. 
Ocna, de 'unde riul incepe a 

străbate o regiune descoperită 

pănă la confluenţa sa cu Siretul. 

Inălţimile ce însoțesc riul, a- 

proape în toată lungimea lui, 

aii un comandament destul de 

mare, atit asupra văei, cit şi 

asupra regiunei invecinate. 

Ast-fel avem: între 900 şi 1072 

m. în dreptul trecătoare Pa- 

lanca; 1200 şi 1062 m. în drep-
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“î-.tul satului - Brusturoasa; 1244 

şi go08 m. în dreptul confluen- 

- ţei cu Șulţa; 1034 şi 1115 m. 

în dreptul satului Ciobănașul; 

931 şi 858 m. în dreptul satu- 

lui Asăul; 560 şi:: 842 'm. în 

dreptul Comăneștilor; 561 şi 

'757 m. în dreptul Dărmănești. 

“lor; 717 şi 506 m. la T.-Ocnei; 

400 şi 403 .m. la Oneşti; 442 

m. la Ripele; 310 şi 541 m. 
la Căiuţi; 330 și 522 m. la Co- 

țofeneşti; 409 m. la Cornăţelul 

şi 309 m. la Copăcești. - . 

Din aceste cote, cele.. dintiiii 

“sunt pe dreapta rîului, iar cele 
„de al doilea sunt pe stînga. 

Afluenţi. — Riu Trotuşul pri- 
 meşte în sînul săii o mulţime 

de afluenţi, iar parte din acești 

afluenți ai 'o importanţă deo- 

sebită, atit din punct de vedere 

al populaţiei și exploatărilor, cît 
şi din punct de vedere militar, 

de oare-ce văile lor conduc la 

- frontieră, o 

Afluenţi pe dreapta: sunt: Po- 
- “poiul-d.-s., Popoiul, Ciugheşul, 

“ Cotumba, piriul Grohotişul, Șulţa, . 

-'Tuluc,. Grohotului, Edera, Cio-: 

"'bănaşul, Laloaei, Şupanul, Va. |- 

„* lea-Malului, Darmăneasca, Uzul, 

:  Mascaşul, Doftana,. Slânicul, Bo- 

„ghii, Creţului, Oituzul şi Cașinul 

la Oneşti; Găureana, Bogdana, 

Garbovanul, -Matiașul (Căiuţul), 

„Popenilor (Căiuţul-Mare), Piriul- 
lui-Pană, piriul Adinc, Borşani, 

-“. Bilca, Larga, Treștioara şi Dă- 
„ moşiţa,. 

Apuenj pe stinga sunt: Pi 

riul Şanţul, ce formează. fron-. 
tieră, Runcului, Cuchinișul, To- 

nenilor, Ursului, Camuga, Bu- 

„_rinişul, Şugura,' Agășul, - Sea- 

- ca, Beleghetul, Foroja, - Goeşi, 

Lungenilor; 'Asăul, Ulmeni, Bu- 

» suioc (Glodurile), Plopul, Conţi, 
" Largei, Brădăţelul, Huitori, Dră- 

coaiă, Orcii, Vilcica la 1. 

„Ocnei, Gălianul, Caraclăul, Taz. |: 
:..lăul. la: satul  Slobozia- Mielu-, 

- «la Palanca; 

-roasa; 15 m, la Gura-Ciobăna- - 

m, la Doftana ; 
" Ocna; dar această lărgime nu 

la tirgul Trotuşul; 

“podul liniei ferate Adjud-T..Oc- 

'-m. la Brusturoasa; 
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„lui, Biene, Valea-Rea, Corbului, 

Chiliei, Făţei, Floceşti, Grecului, 

Heltin, 'Valea-Hotarului, Scorţă- 

"-.riei,' Bălcuţei, Lipănoaea, Nă- 

„ sdrăvană şi Vărăriei. | 

„. Afară de aceste văi, riul mai 

„primeşte în sînul să o mulţime 

de alte vilcele ce coboară din 

"coastele 'ce "] însoțesc aproape 

în tot: cursul. săiă; | 
“ Lărgimea apel Trotușului va- 

riază între 4—50 m. în 'regiu- 

nea ;muntoasă, şi anume: 4 m. 

Io m.;la. Brustu- 

şului; 30 m. la Dărmăneşti; 40 

so m. la T.- 

poate fi constantă, fie din cauza 

-- ploilor, care fac ca riul săcrească, 

fie din cauză că lărgimea pa: 

„ului săi îl face adesea. să se 

„: despartă în .mai multe braţe. 

De la T.-Ocnei. spre -“conflu- 
ența sa cu -Siretul, riul merge 

pe un pat mai liniștit, iar : lăr- 
gimea sa medie este de so m. 

So m. la 

nei (Onești), go m. la Podul: 

„" lui-Ştefan-cel-Mare;' 40 :m. la 
"podul 'de la Cornățel; So m. la 

: Adjud şi în fine 60, m. la.con-: 

„ fluenţa sa cu Siretul. 

Lărgimea albiei sale este de 
100 m. la S$. de Palanca; .250 

300 m. la 

confluența cu. piriul Sulţa ; 250 

m. la confluenţa cu Asăul; 300 
m. la Comănești;. 350 m. la 

confluenţa cu Uzul;: 300 m. în- 

- tre T.-Ocnei și Băile-Năstăsache; | .. 
'300 m, la: Oneşti; 250 m. la |. 

-" Căiuţi; '300 m. la satul Boiştea- |. 
"Boerească; 580 m. la Cornăţe- 

ul; g00-m. la “satul Slobozia, 

pendinte de com. 'Copăceşti ; 
900 m. Ja Adjud și. 1000 m. la 

confluenţa: cu: Siretul, ... - 
„Repeziciunea. Curentul Tro- 

“tuşului este mai puţin'-:repede 

„ şi.zgomotos ca al Prahovei, în.   
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"regiunea de munte; iar în re- 
giunea de deal, cursul săii este 

:.: destul de liniştit. . 

- Patul săi în regiunea de mun- 

“te este nisipos şi bolovănos; 
“ dar. bolovanii dispar cu cît riul 

înaintează spre confluența sa cu 
Siretul, unde patul .săă devine 

. numai nisipos. 

Înciinarea cursului, în gene- 
ral şi în regiunea muntoasă, o are 

“de rom. pe kilometru. —— Această 

înclinare. se îndulcește! pe. mă- 
- sură ce.rîul înaintează, ajungînd 

la .confluența sa cu o pantă de 

2",50 pe kilometru. 

Cotele luate cu ocazia _ridi- 

_cărei Hartei. Țării în 1892—93 

sunt următoarele: 604 m. de: 

'asupră nivelului. .Mării-Negre, la 

trecătoarea Palanca; 611 m la 

Brusturoasa; 532'm. la conflu- 
ența cu piriul Şulţa; 461 m. la 

confluența cu. Ciobănașul; 3836 
m. la Comăneşti; 325 m. la 

confluenţa cu. Uzul; 257 m. la 

: “T.„OQcna; 228 m. la 'T.-Trotu- 

: + șului; '206 m...la Oneşti; 193 

m. la satul Ripele; 159 m. la 

 Căiuţi;: 125 m.. la Cornăţelul; 

“117 m. la Urecheşti; şi în fine 

„82:m. la confluența cu: Siretul. 
- Lungimea cursului . Trotuşu- 

lui este de'117 kil. goo-m. de 
la intrarea sa în “Țară şi pănă 
la confluenţa cu Siretul: 

Localităţi. Valea - Trotușului 
„este una din cele mai populate 

„„văi ale Romîniei -şi aceasta se 

dovedește” prin marele număr 

„de sate ce acest riii udă în cur- 
„Sul săi... Ast-fel avem: Palanca, 

pe .ambele părţi ale rîului; Brus- 
turoasa, pe! stinga; Cotumba, 

pe. dreapta; Simbrea,  Agășul, 
Beleghetul și Preluci, pe stinga; 

Şulţa,: Gura-Ciobănașului, Lă- 
„„ “laia, Săpanul, Dărmăneasca, Dăr- 

mănești, Doftana, Bogatul, Poc- 

“nile,: Gura-Slănicului, Tisești, Pi. 

- riul-Boghii, Părgăreşti, Tutul, 

Onești, Negoești, Girbovanul,
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Căiuţi, Coţoleneşti, Cornăţelul, 
Lunca-Dochiei şi Copăceşti, pe 

dreapta; iar pe stinga mai sunt: 

Găioasa, Streja, Asăul, Comă- 

nești, Lunca-d.j., Şipoteni, Plo- 

pul, Păgubeni, Larga, Păcurele, 

Văieni, T.-Ocna, Ghioseni, T.- 

Trotușului, Slobozia - Mielului, 

Ripele, Petroşcani, Corbul, Je- 

vreni, Floceşti, Vrinceni, Iel- 

tiul, Boiştea-Boerească, Boiştea- 

Răzeşi, Boiştea - Galinul, Ure- 

cheşti,; Slobozia şi Adjudul. 

„-» TZrecători, Riul Trotuşul po- 

„ sedă.o mulţime de poduri, atit 

pentru trecerea liniei ferate și 

a şoselelor,:cît şi a celor-l'alte 

drumuri ce.șerpuesc în lungul 

"acestei văi. ....:.. 
Cele . mat.: principale poduri 

sunt: două . poduri. de fier la 

S-E. .de Adjud, peste care trece 

linia ferată şi șoseaua naţională 

Focşani- Adjud; podul dublu de 

la satul Cornăţelul, făcut pentru 

linia ferată și şoseaua Adjud-T.- 

Ocna; podul dublu de la Oneşti, 

„ce servă pentru acelaş scop; 
podul dela Răducanul (T.-Ocna), 

Podul-Lăstunilor şi al liniei fe- 

rate, de la V. de T.-Ocna; po- 
dul liniei ferate de la N. de Dăr. 

măneasca; podurile de fier de 

. la Comăneşti, Gura-Ciobănașu- 

lui, Găioasa şi Diaconești. 

Trecerea pe acest riii se mar 

face în cea mai mare parte prin 

vaduri, care de alt-fel sunt foarte 

numeroase, dar această trecere 

este periculoasă şi chiar suspen- 

"dată pe timpul ploilor mari și 

primivara, cînd apele. cresc prin 

topirea zăpezilor de la munte. 

"Geologia văiel Trotușului. — 

Geologia .basinului Trotuşului 

„este foarte interesantă, fiind-că 

în el şi în împrejurimile sale 

din Transilvania, deja de acum 30 
- ani, ZJerdichk a.găsi! fosile în 

gresul carpatic, cea ce a.permis 

sfabilirea virstei diferitelor ni- 

vele din acest gres,   
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De la sorgintea sa și pănă 

la confluenţa cu Șu//a, Trotușul 

are un curs forențial; de aci și 

pănă la revărsarea în Siret, mai 
jos de Ploşcuţeni, cursul săit 

divagaut se schimbă pe patuii 

de aluviuni de o mică gro- 

sime. 

Trotuşul izvorește şi curge 

prin zona de F'/ysc/h =gres car- 

palic pănă la Comăneşti, de aci 
şi pănă la Tirgul-Ocna, cînd pe 

fiysch, cînd pe Salifer; iar de 

la Tirgul-Ocna pănă la Onești 

străbate dea curmezișul zona 

saliferă, şi de la această din urmă 

localitate şi pănă la confluenţa 

sa cu Siretul, formează limita 

între Sarmatic şi Ponţian. 
In Transilvania, în valea sa 

superioară, în schisturi marnoase, 

Flerbich a găsit în 1873 A2Wy- 

chus de Amoniţi neocomieni. 

Peste ele urmează un gres sir 

albastrii, identic cu gresul de 

Csulas, fin la fir, cu ciment lu- 

tos, adesea-ori cu vine de cal- 

car spatic, ca şi marnele cu care 
alternă. El prezintă crăpături 

cu crestele microscopice de quarț 

foarte. des bipiramidate, strălu- 

citoare ca la Osdola (valea Kas- 

zon). Acest gres se vede în ba- 
sinul Uzului şi al Kaszonului, 

continuindu-se pănă la Zaizon, 

unde suprapoartă depozite de 

calcar cu Caprofina Lonsdalii 

d'Orb. şi C amonia G'Orb. — 

Acest gres sur-albăstriii ocupă 

spaţiul înre soraintea Trotușului 

şi a Oltului. — In schisturile ce 
conţin sferosiderit şi însoțesc 

gresul, /erbich a găsit la Os- 

dola (Kaszon) un /7of/ifes cas- 

zellanensis d'Orb. Iar în valea 

Kovasna, pe coasta N. a mun- 

telui Aopacs, a găsit J/oplites 

ncocomiensis G'Orb. în marnele 

închise cu sferosiderit. . Aceste 

specii sunt /anteriviane-schis- 

îurile de Teschen şi Grodischte. 
Deasupra gresiului sur-a/-   
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basiru, zace discordant un gres 

galben apțiau. 
Peste aceste urmează alt gres 

alb-sur, în bancuri groase, care nu 

presintă nici lut nici marne, 

e lipsit cu desăvirșire de fosile, 

şi ocupă o mare întindere în 

basinul Trotușului şi al Uzului. 

E] reprezintă terenul albian 

(Godula Sandstein). Acesta este 

gresul cunoscut sub numele de 

featră de Tirgul-Ocna, ce se 
exploatează ca peatră de cioplit, 

pentru trepte, construcţii de po- 

duri, soclu de grilaj, etc. 

De la confluenţa cu Șulţa, 

Trotușul intră în zona eocenă 

reprezintată : prin gresuri dure 

cu vine de calcită (eocene), prin 

maruele înframenililice = de- 

positele de /7așo, ce se află la 

suprafaţă în apropiere de Moi- 

nești şi mai departe la Solonţ, 

Teţcani, şi care cuprind gise- 

mente de petrol, ce se exploa- 

tează; prin schisturile ppze2/ifice= 

schisturile cu solzi de peşti de 
ia Ilonda, care cuprind schis- 

turi argiloase dure, infiltrate de 
silice, cu. argile bituminoase şi 

pături cu silice peni/z/, Schis- 

turile argiloase se desfac în foi 

subțiri şi presintă suprafeţele 

de stratificare acoperite cu o 

pulbere galbenă. În urma stu- 

diilor d-lui Saba Ştefănescu, a- 

ceste schisturi menilitice trebuesc 

raportate la eocenul superior. 

In fine, ultimul nivel al fy- 

schului e grosul de Alăgura 

(oligocen), ce constitue muntele 

cu acelaş nume de lingă Tir- 

gul-Ocna. 

In basinul Uzului şi al Dof- 

tanelor gresul de Măgura se află 

acoperit probabil de Ponjian. 
De la Tirgul-Ocna, Trotuşul 

străbate transversal banda de 

salifer pănă la Onești-Berkiul. 
La confluența cu Caraclăul, 

se văd în ţărmul Trotușului gr- 

gile şi bancuri de gyps, ce lor-
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“ mează mai multe încreţituri cu 

“axa îndreptată de la N.N.E, 
la S..S.-V. Acest nivel conţine 
sare. | 

Deasupra urmează un gres 
grosiar cu gyps de culoare albă 

gălbue, care: se vede bine în 
dealul Berchiului din faţa Oneș- 

tilor, la Viişoara, la Tirgul-Ocna, 

în partea superioară a Dea/uduk 
„Sărel.' In această localitate, sub 

gres, se află argile ce conţin 

bancurile de sare exploatate, 

care în Rominia se află în ge- 
'neral în a 2-a zonă saliferă a 

lui Cobălcescu (I:a, zona con- 

- glomeratului, a 2-a, zona argilelor 

"salifere şi a 3-a, zona gresuli), 
„D. Teisseyre a găsit la Vii- 

'şoara şi Brătești fragmente de 
calcar cu Wu//zzore intercalate 

in gresuri analoage cu cele din 

dealul * Berchiului şi: în dealul 
„Clenciul calcar cu AVu//ifore, cu 

- Pecten din grupa P. Substriatus, 

- Ostrea, Trochus, Astrea, cuprins 
în paturi salifere analoage cu 

- cele: de la Oneşti. 
Fiind-că cafearul cu Wullipore 

«de Leitha aparţine la al doilea 

"etaj cditeraniau, formațiunea 

saliferă subcarpatică trebue ra- 
portată cel puțin da al 2-lea 

: etaj mediteranian. . 
De la Oneşti, ce se află în 

faţa gurei Tazlăului, şi pănă la 

confluenţa cu Siretul, 'Trotuşul 

face limită între Sarmatic la N, 

„şi Pontic 'la S. (Pentru aceste 2 

-terenuri a se vedea cursul in- 

ferior al Siretului). 

Trucnei, sat, jud. Argeș, pl. Ol- 

- tului, com. rur. Stoiceni-Pleşoiul. 

-(V. a. n). 

Trufineşti, saz, pendinte de com. 

„Potcoava, pl. Mijlocul, jud. Olt, 

situat la Estul comunei, pe malul 

stîng al girlei Plapcea. Are 260 
locuitori şi o biserică, fondată 

„de enoriaşi, la 1875. 

66700. Marele Dicţi-mar Geografie, Tol, V, | 

Truşeşti, cor. 

"deluros şi 

„şi 2 cintăreţi, 
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Pur. jud. Boto- 

şani, situată pe valea Jijia și dea- 

lurile din dreapta şi stinga Jijiei, 

în centrul plăşei. Jijia, și for- 

mată din satele: Mășcăteni, Hu: 

lubul - Vechiii, Hulubul- Noi și 

“Truşeşti, situate pe moşiile Măş 

căteni şi Trușeşti. 

Are o suprafaţă de 5025 hect., 
cu o populaţie de 540 familii, 

"sati 2079 suflete; 3 biserici, cu 

4 preoți şi 6 cîntăreţi; 2 școli 

mixte; 8 iazuri şi o moară de 

aburi. 

Teritoriul comunei este foarte 
străbătut de cite-va 

văi înguste : Jijia, Drislea şi Va- 

-lea-Gurandei, 

E străbătută de calea ferată 

Dorohoiii-Iaşi şi de șoseaua ju- 

deţeană Botoşani-Ștelănești. 
Vite: 1054 boi și vaci, 276 

cat, 4424 oi, 142 porci şi 6 capre. 

Truşeşti, saț, jud.' Botoşani, si- 

tiat pe coasta dealului din stînga 

Jijiei, pe valea Jijiei şi în cen- 
trul com. Truşeşti, pe moşia sta- 

„tului Truşeşti, pl. Jijia. Are o 

„suprafață de 2359 hect., cu o 

populaţie de 227 familii sati 950 
suflete ; o biserică, cu 1 preot 

o şcoală mixtă. 

Vite : 726 boi şi vaci, 102. cai, 

2166 oi şi 69 porci, 
Despre Truşeşti se zice.că în 

vechime a. fost moşie răzăşească, 

dar parte din răzași aii închinat 
mănăstire! părţile lor și mai pe 

urmă şi cei-lalţi, siliţi de către 
călugări, ai vindut părţile lor. 

Truşeşti, stație de dr-d.f., jud. 
Botoşani, pl. Jijia, c. Truşeşti, d >) 

pe linia Iași-Dorohoiii, pusă în 

circulaţie la 1 Iunie. 1896. Se 

află între staţiile Zlătunoaia (13,2 

“kil) şi Dingeni (10,5 kil.). Inăl- 

țimea d'asupra niveluli Mării e 

de 71,43. Venitul acestei stații 

pe anul 1896 a fost de 36796. 

let 79 bani.   

TUDOR-VLADIMIRESCU 

Tudor-Vladimirescu, cos. rur., 

jud.: Brăila, pl. Vădeni, situată 

pe şes. Se mărginește la N., cu 
com. Nazirul; la E., cu Cazasul; 

la V,, cu Ronanul'și la S,, cu 

Scorţarul-Vechii. S'a înființat la 

1884 prin împroprietărirea însu- 
răţeilor din. 1878, veniţi din că: 

„tunele învecinate : Cenușa şi Va- 

lea-Adincă. 
" Are o suprafaţă de 5000 hect., 

cu o populaţie de 899 suflete; 
o biserică, construită de locuitori 

la 1884, cu hramul Sf. Trei Le- 

_rarhi, deservită de 1 preot şi 1 
cîntăreț; o şcoală mixtă, înfiin- 

ţată la 1882;:7 cîrciumi. 
„Vite: 632 bot, 369 vaci, 27 

tauri, 96 viței, 435 cai, 3 măgari, 

1750 oi, 134 rimători. 

Drumuri: la Brăila spre E., 

11 kil.; la Cazasul, spre E, 6 

kil. ;-la Nazirul, spre N,, 8 kil.; 
„la Romanul, spre V., 13 kil.; la 

Scorţarul-Vechiii, spre S$., 7 kil.; 

la Silistrarul, spre S., 10 Fil.; 

Ja  Lacul-Sărat, spre S.-E., stră- 

bătind. calea ferată Brăila-Buzăi, 

4 kil. 

Tudor-Vladimirescu, co. rr. 
şi saf, jud. Tecuciă, pl. Birlad, 

„aşezată pe loc şes, la marginea 

de S. a plășei şi a judeţului. Se 

invecineşte la E. cu cătunul Va- 
meșul, com. Piscul, jud. Covur- 

_luiă, de care se desparte -prin 

pîriul Gerul; la S, cu com, Nă- 

moloasa, din jud: Putna, şi Cor- 
bul, din jud. R.-Sărat,. de: care 

„se desparte prin riul Siret; la 

V., cu com. Fundeni și la N,, 

cu teritoriul com. Liești. 

Este udată de apele: Siretul 

la S., Gerul la E. și Călmăţuiul 

“la YV. : 

Are o suprafaţă de 4415 hect, 
cu o populaţie de 1875 suflete; 

„o biserică, clădită de locuitori 

„la 1883, cu 2 preoţi şi 2'cîntă- 

reți, :13 circiumi, | 

Locuitorii posedă: 676 boi, 

82
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503 vaci, 6 tauri, 156 cai, 154 
iepe şi 530 oi; 152 stupi; 157 | 
pluguri de fer; 1 maşină de tree. 

rat şi 1 de vinturat. 

Distanţele: pănu la Tecuciii 

38 kil., pănă la Ivești, reședința 

plăşei, 18 kil. 

Este pusă în comunicaţie cu 
comunele vecine prin calea fe- 

rată Tecuciii-Galaţi, ce străbate 

prin mijlocul com., de la N.-V. 

spre S.-E., şi 3 șosele: şoseaua 

naţională Tecuciii-Galaţi, paralelă 
cu calea ferată şi care trece prin 

mijlocul com, şi 2 şosele co- 

munale : una.ce duce spre N,, 

la Călmăţuiii, şi alta spre S, 
peste Siret, la com. Corbul,. în 

jud. R.Sărat. 

Tudor - Vladimirescu, sa/, în 

partea de N.-V. a com. cu ace- 
laş nume, jud. Brăila, la 11 kil. 

spre S.-V. de oraşul Brăila. 

S'a înfiinţat la 1879 şi 1881, 
cu ocazia împroprietărirei. 

Are o populaţie de 8go lo- 

cuitori; o şcoală mixtă, înfiinţată 
la 1881; o biserică clădită de 

locuiţori la 1887, deservită de 

I preot, 1 cîntăreț și 1 para- 

cliser. 

Vite: 440 cai, 3 asini, -1130 

vite cornute, 1750 oi şi Işo ri- 
mători, 

Tudor-Vladimirescu,căzau, jud. 

Tecuciii, com. Tudor-Vladimi: 

rescu, pl. Birlad. 
S'a înființat: la 1881 cu locui: 

torii de prin satul Privalul şi din 

comunile învecinate, în urma ma- 

rei inundări a Siretului, care a 

distrus satul Privalul, 

Tudora, co. rur., jud. Botoșani. 

Se întinde în partea de S.a pl. 

Siretul, pe valea Siretului şi dea- 
lurile din stinga sa, pănă în ho- 

tarul judeţului Suceava, spre S. 

Se compune din satele Tudora 
şi Vorona-Mare.   
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Are o suprafaţă de 8304 hect., 

cu o populaţie de 713 familii 

saii 2795 suflete; 2 biserici, cu 

2 preoţi și 2 cintăreţi; o şcoală 

mixtă. 

Teritoriul comunei e deluros 

şi acoperit cu păduri, care se ex- 

ploatează sistematic şi ocupă 

toată partea de S. şi S..E., pe 

o întindere de 3243 hect. 

Vite: 1300 boi şi vaci, 236 

cai, 2070 of, 601 porci. 

Tudora, sa, jud. Botoşani, în 

centrul com. Tudora, în stinga 

Siretului, cu o suprafață de 8304 

hect., din care 3243 hect. pă- 

dure, şi o populaţie de 609 îa- 

milif saii 2332 suflete. 

Are 2 biserici, cu 1 preot şi 
2 cîntăreţi;. o şcoală mixtă. 

Vite: 359 bofași vaci, QI cai, 

961 oi, 237 porci, 

Tudorăcheşti, cătun, al com. 

Năeni, jud. Buzăi, cu 140 lo- 

cuitori şi 35 case, 

Tudoreşti, sa, cu 81 locuitori, 

jud. Argeș, pl. Oltul, conr. rur. 

Cremenari-Moşneni (v. a. n.). 

Tudoreşti, sa, jud. Argeș, pl. 

Oltul, com. rur. Lăunele-d.s. 

(v. a. n). 

'Tudoreşti-Popii, saz, jud. Argeş, 

pl. “Topologul, com. rur. Ciu- 

tești-Căzănești (v. a. n.). 

Tufani, saț, făcină parte din com. 

rur. Hâtcărăul, pl. Cimpul, jud. 

Prahova. Are o populaţie de 

102 locuitori. 

Tufari, saz, jud. Olt, făcind parte 

din com. rur. Urși, pl. Oltul-d.-s. 

Are o populaţie de 210 loc. 

Este situat pe dealul Tufari. 

Tufei (Groapa-), sas, în jud. 
R..Sărat, pl. Marginea-d.-s., căt,   
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com. Lacul-lut-Baban. E aşezat în 

partea de E. a comunei, într'o 

scobitură, în mijlocul unei păduri 

de tufani, la poalele dealului 

Constandoiul, la 2860 m. spre 

E. de căt. de reședință, Con- 

standoiul, Are o întindere cam 

de 12 hect., cu o populaţie de 

18 familii, saii 62 suflete. 

Tufele, câtuu, al com. Finţeşti, 

jud. Buzăii, cu 100 locuitori şi 

23 case. 

Tufeni, com. rur., în jud. 'Leleor- 
man, pl. Teleormanului, în par- 

tea de V., situată pe calea ju- 

.deţeană Roșiori-Urlueni, la 76 

kil, de reședința judeţului, la 
35 kil. de Roşiori şi la 67 kil. 

de Alexandria. | 

Se învecineşte la N. cu com. 
Mozăceni; la E., cu teritoriul 

com. 'Tecuciul-Calenderu ; la $., 

cu com. Stoborăşti și la V., cu 

riul Vedea, care serveşte în parte 

de hotar. 
Teritoriul comunei, cu diferi- 

tele moșii și trupuri, este de 

aproape 5000 hect. Pe aceste 
moșii sunt împroprietăriți 185 

locuitori, care stăpinesc aproape 

G5o hect. | 

Comuna se împarte în două: 

Plugărești, în partea de N..V,, 
şi Tufeni-Olăreşti sai Pădureţi, 

în partea de S. 

Are o populaţie de 1167 su- 

flete ; o şcoală mixtă; o biserică, 

deservită de 2 preoţi şi 2 cin- 
tăreţi; 3 circiumi şi 1 han. 

Vite: 772 vite mari cornute, 

166 cai, 1458 oi şi 212 porci, 

Căile de comunicațiune sunt: 
şoseaua judeţeană  Roșiori-Ur- 

lueni, care trece prin comună, 

şoselele vecinale spre com. Sto- 

borăști-Mozăceni şi spre com, 

Florul, din judeţul Olt, spre riul 

Vedea. 

Tufeni, sa/, situat la N. com,
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tur. Băicoiul, pl. Filipești, jud, 
Prahova. Are v populaţie de 
340 locuitori. 

Tufeni, moșie particulară, jud. 

Teleorman, plasa Teleormanului 
com. Tufeni, compusă din tru. 

purile Stoborăşti, Mozăceni și 
Bădeşti. 

Întinderea acestei moşii este 
de aproape 4500 hect. 

Tufeşti, sa, jud. Argeş, pl. Pi 
| teşti, făcind parte din com. rur. 

Bradul-d.-j. (v. a. n.). 

'Tufeşti-d.-j., sal, în partea de 
S.:a com. Botești, pl. Mijlocul, 

jud.. Vaslui, situat pe valea: 

dealului Tufeşti, în partea de 

E., pe moșia Rădiul-Scînteia. 

Are o suprafață de 111 hect,, 
cu o populaţie de 41 familit saii 
149 suflete. 

Locuitorii posedă: 4 pluguri, 
şi 8 care cu boi, 2 căruțe cu 

cai, 82 vite mari cornute, 13 

cai şi 46 oi. V. Botești, com. rur. 

Tufeşti-d.-s., sa, în partea de 

E. a com. Bodești, pl. Mijlocul, 
jud. Vasluiii, așezat pe valea 

“ Tufeștilor, prin care curge pi- 

riul cu acelaşi nume, pe o su- 

prafaţă de 720 hect., cu o po- 

pulaţie de 97 familii sai 303 

suflete, 
Are o biserică, cu 1 cîntăreţ; 

o moară de apă, un iaz şi o: 

circiumă, 

Locuitorii posedă: 10 pluguri 

şi 12 care cu boi; 10 stupi cu 
albine, 139 vite mari cornute, 
II cai, 98 oi, 4 capre şi 35 

rimători. MI 

_Tugarlea-Bair, dea/, în juieţul 
Tulcea, pl. Babadag, pe terito- 
riul com. rur. Congaz. Se des- 

face din dealul Fundul - Găva- 

nului, se intinde spre E., în 

o direcţie generală de la S.E.   
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spre N. V., brăzdind partea N. 

a plăşei şi S. a comunei. Pe la 

poalele S. merge drumul co- 
munal Satul-Noii-Sari-Chioi, iar 

pe la cele V,, curge piriul Te- 
lia, El domină satul Congazul 

şi e acoperit cu păşuni, 

Tulburea, sa/, jud. Botoşani, a: 
șezat pe coasta de S. a dealului 

Tamba, în stinga piriului 'Tul- 

burea, în partea de S. a com. 

Uriceni. Are o populaţie de. 130 
familii, saii 289 suflete. 

Vite: 199 boi şi vaci, 

248 oi, | 

ŞI 

Tulbureni, saţ, în partea de N.- 

V. a com. Bălușeni, pl. Tirgul, 

jud. Botoşani, în stinga căet 

naţionale Botoşani - Hirlăii, pe 

moșia Stănceni. Are o populaţie 
de 123 familii, saii 452 suflete; 

I biserică cu 1 cintăreţ, 

„Vite: 320 boi şi vaci, 20 cai, 

80 oi, 2 bivoli, 301 porci. 

“Tulcea, Judef, unul din cele două 

districte ale Dobrogei. 

Este așezat în partea de N. 

a Dobrogei și în cea de E. a 
Rominiei și e cuprins între 280 6 
şi 320 10' longitudine. orientală 

(Ghecet și Insula - Şerpilor) şi" 

între 440 30' şi 450 40 latitu- 

dine boreală (Chilia-Vechie - şi 
Duimgi). 

Forma lui, exceptind Delta 

Dunării, este aceea a unui drept- 
unghiii mai mult sai ma! puţin 

regulat, ale cărui virturi ar fi: 

satul Azacliii, Picineaga, gura 

Peritaşca şi aceea a brațului 
Sf. Gheorghe; la aceasta mai 

adăugăm şi triunghiul Deltei cu 

virfurile gura Chiliei, gura Sf. 

Gheorghe și bifurcația Ciatal. 
Lungimea hotarului este de 400 

kil.; iar întinderea totală, de 

8453 kil. pătraţi sai 845300 
hect, Cele mai mari diagonale 

sunt: De la Ghecet la gura Su-   

TULCEA (JUDEŢ) 

linei, 186 kil., şi de la satul Chi- 

rişlic la Chilia-Vechie, 240 kil. 

Relieful solului este foarte 

accidentat, cu dealurile sale care 

ajung pănă la 500 m. Judeţul 
Tulcea cuprinde două regiuni: 

a șesurilor şi a dealurilor. — Re. 

giunea şesurilor' se întinde în 
partea de N. a judeţului, pe o 
lăşie relativ îngustă, pe malul 

drept al Dunăre; cuprinde în- 

"treaga Deltă și-partea de E. a 

judeţului; ocupă o. întindere de 
aproape 4000 kil. patraţi sai 

400000 .hect. Această regiune 

este acoperită mai numai cu stuf, 

semănată de bălți nenumărate, 
variate în întindere şi în formă, 

întretăiată de gîrle nu mai puţin 
numeroase, care nu seacă nici. - 

odată, fiind alimentate tot-deauna 

de Dunăre. Ici şi colo se ridică 
oare-care întinderi de pămint de- 

asupra nivelului bălților şi :stu- 
fului, unele formate din pămînt 

nisipos, altele .pămint roditor, 

pe care. sunt satele, ori păşuni, 

ori locuri arabile. Aceste su- 
prafeţe poartă numele de grin- 

duri; aşa avem în partea de 

NV. a judeţului, în cotitura 
Dunărel de la Brăila şi Galaţi, 

grindurile : Zătoaca, Oaei, Coaei, 

Spinăul, Ghecet, Azacliii, Golăşa, 

Gemenei, Galaţi, Tinda, Cliciul 

şi Pisica, cel mai însemnat; apoi 

în Deltă se află mai mari grin- 
duri şi mai bine îngrijite, cum 

sunt grindurile Chilia - Vechie, 

Satul-Noii, Letea, Sfiştofca, Sti- 

pocul, Periprava și Cara-Orman, 

„cupădurea cu acest nume, În Deltă 

o companie olandeză se silește 

din răsputeri a da agriculturei 
o bună parte din acest teren, 

aproape mobil. In partea de 
E., între malul Mărei şi lacul 

Razelm, se întinde iar stuful 

nestrăbătut, tăiat de girle şi lacuri 
şi destinat a rămîne încă multă 

vreme ne productiv. Regiunea 

dealurilor coprinde partea cen
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trală, de V. şi de S. a jude- 

ţului. Dealurile din judeţul Tul- 

cea se pot grupa în trei mari 

diviziuni, afară de altele mai 

mici şi izolate: 1. Dealurile-Mă- 
cinului, în partea de V., 2. Cul- 

mea-Babadagului, în partea cen- 

trală şi de E. a judeţului, 3 Cul- 

mea-Isaccei, situată în partea de 

N. a judeţului, întinzindu se în- 

tr'o direcție paralelă cu cursul 

Dunărei. 
In partea de S.a judeţului 

este un sistem de dealuri care 

staii în legătură cu cele din ju- 

deţul Constanţa: Baş-Punar, To- 

polog, Chirisliva, Periclic, Ca- 

mena, Eschi-Baba, toate acope- 

rite cu păduri. Mai la S. sunt 
- dealuri acoperitenumai cu pășuni, 

şi anume: Rîmnic-Bair, Arman- 

Tepe, Sari-Ghiol, Inan-Ceşme- 

Haidin, Mormintelor, Caşcalac- 

Bair şi Chirișlic, cu frumoase 

grote. 

Dealuri izolate sunt: Beș-Tepe, 
(240 m. cu 5 virfuri), ale cărui 

poale aii fost scăldate de Mare 
odinioară, la N.-E.; Deniz-Tepe 

(180 m.); Dealul-Mărei, fiind-că 

" altă-dată Marea se întindea pănă 

la el. e 
Alovile sunt foarte numeroase, 

unele naturale, altele artificiale. “ 
Hidrografia. Jud, “Tulcea se 

poate împărţi în 2 basinuri: al 

Dunărei și al Mărei. | 

1. Basinul Dunărel ocupă 

partea de V., N. şi N.-lE. a ju- 

deţului; are o întindere de 4200 

kil. pătraţi (420000 hect.), co- 

prinzînd toată plasa Măcinului, N. 
plăşilor Isaccea şi Tulcea și în- 

treaga plasă Sulina. Dunărea 
udă judeţul la V., N..V. şi N. 

Pănă în dreptul Brăilei poartă 

numele de Canalul-Măcinului, şi 

la punctul numit Ciatal se bi- 

furcă în două: Braţul Chilia Ia 

N. și Tulcea la S.-E. Acest din 
urmă, la 6 kil. mai jos de 

Tulcea, se divide in: braţul Su..   

lina, cu o direcţie spre E. şi 

braţul Sf. Gheorghe, spre S.-E., 

închizînd între ele şi braţul Chi- 

lia, porţiunea numită Delta şi 

compusă din insulele: Ciatal, 

Tătarul-Mare, Tătarul-Mic, Da: 

ler |, Daler II, Letea, Meslin, 

Cernofea şi Sf. Gheorghe, cu o 

suprafaţă de 2600 kil. pătr. Du- 

nărea primește afluenţi numeroşi 

pe dreapta, din care mat insem- 

naţi: Picineaga sai Ai-Ormanul, 

la $., cu afluenții săi Canat-Calfa 

pe stînga, valea Hormular, pi- 

riul Cerna unit cu valea Jaila, 

pe dreapta. Apa-Calistrici, la N. 

de precedenta, cu afluentul săi 

Valea-Grecilor, udind satul Iglița, 

formind şi lacul Igliţa. Valea- 

Viţelarului, mai sus de aceasta, 
trecînd prin Măcin. Valea Ji- 

jila, cu aflueaţit: Valea-Largă, 

Valca-Grecilor şi Valea-Popii, la 

N.-V., vărsîndu-se în balta Jijila. 

Valea Luncaviţa, formată din 

Luncaviţa - Mare și Luncaviţa- 

Mică, cu afluenții: Valea-As- 

cunsă, Luncăvicioara, Valea-Sa- 

tului, trecînd prin satul 'Lunca- 

vița, vărsîndu-se în girla Ciuline- 

ţul. Numai Valea-Viţelarului se 
varsă direct în Dunăre; cei-Vaiți 
afluenţi se pierd saii în stuful de pe 

malul ci sai în bălțile nume- 

roase ce o mărginesc. Dar afară 

"de acestea, mai sunt o mulțime 

„de canale ale Dunărei, unele 

făcute de ea în revărsările ci, 

altele de oameni, ca să facă să 

treacă peşte din Dunăre în băl- 

țile pescoase; ele se numesc 
girle, ape saii privaluri. Cele 

mai însemnate sunt: Viroaga 
de lingă Dunăre, Turcoaia, pri: 

valele Carcaliul şi Coticerului, 

şi girlele: Coticerului, Lăţimea, 

Combra, Coea, Oaia şi Moca- 

nuiui, la V.; Ciulineţul şi So- 
mova, la N. In Deltă sunt şi 

mai numeroase; mai mară sunt: 

Roșul, Pardina, Aliboca-Suhat, 

Tacob-Suhat, Sondul, Merhedci,.   
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Jidanului, Impuţita, Tudor-Vă- 

taful, Marche! şi Litcovul. Du- 

navăţul, cea mai însemnată din- 

tre toate, căci unii o consi- 

deră ca chiar un braț sudic al 

Dunărei, leagă braţul Sf. Gheor- 

- ghe cu lacul Razelm, face o re- 

țea cu girlele Cerneţul, Florea, 

Dranovul, Semnăţul, Dovinca, 

etc., între Mare, lacul Razelm și 

brațul Sf. Gheorghe. 
2. Basinul Mărek-Negre co- 

prinde partea centrală, de E. şi 

de S. a judeţului, intregile plăși 

Babadag şi Istrul, şi partea de 

S. a plăşilor Isaccea şi Tulcea; 
are o întindere de 4250 kil. p. 

(425000 hect.). In Mare nu se 
varsă nici o girlă saii rii, dar 

în bălțile formate de inundaţiu- 
nile ci anterioare, ca lacul Ra- 

zelm, Babadag, Zmeica, Sinoe 

etc , se varsă: 

Văile Sari Ghiol şi Agi-Ghiol 
la N., udind satele cu aceleași 

numiri. Teliţa (70 kil.), totla N., 

udind satele: Teliţa, Frecăţei, 

Poşta, Cataloi şi Eni-Chioi, văr- 

sindu-se în lacul Babadag și 

avind ca afluenţi Valea-Izvorului, 

unită cu văile Hagilar şi Cili- 

cului, pe dreapta, Valea-Car- 

donului, unită . cu Valea-Rcdii 

pe stinga. Taiţa, cel mai în- 

semnat rii al Dobrogei, udă 

centrul Dobrogci, trece prin sa- 

tele “Țiganca, Taiţa, Hancearca, 

Balabancea, Orta-Chioi, Cineli, 

Baş-Chioi, Arimutlia, Camber și 

Satul-Noii, se varsă în lacul Ba: 

badag, are 100 kil. lungime și 
printre numeroşii săi afluenţi 

distingem valea "Țiganca, Sarap- 

_Dere, Hancearca, Dantcea, pe 
dreapta ; valea Pirlita, valea Boc- 

logea, pirîul Accadin, Ormangi- 

Cula și izvorul Teliţa, pe stinga. 

Slava, ai 3-lea riii al Dobrogei 
şi al judeţului, udă V. şi S. 
judeţului, format din văile Sla- 

va-Rusă și Slava-Cercheză (85 

kil), avînd ca afluenţi valea At-
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magea, valea .Chirișliva, Valea: 

Călugărului, Cari-Iol-Dere şi Ca. 
mena, udă satele Ciucurova, Baş- 
Punar, Slava-Rusă şi Slava-Cer- 

cheză, Caugagia . și se varsă în 

lacul Goloviţa. Beidaut, (50 kil.) 

la S. de aceasta, udă satele 

Testemel, Beidaut, Potur şi Ha- 

mamgi; are ca afluenţi văile 

Cail-Dere, Sari-Ghiol, Hagi-Avat 

şi Ciamurli, se varsă tot în la- 

cul Golovița. Sari-Iurt, la S., udă 

satele Sari-lurt și Casap-Chioi și 

„se varsă în lacul Sinoe. Duimgi, 
“la S. de precedentul, udă satele 
Iuan-Ceşme, Tarivende şi Duimgi 

şi se varsă, după ce a primit 

“ca afluent valea Cogealac, în. 
lacul Tuzla. Casimcea (95 kil.), 

al 2-lea. rii al Dobrogei, udă 

V. și S.-V. lui, trece prin sa- 

tele Alifaci, Casimcea, Chiuciuc- 

Chioi, Chirişlic (Tulcea), Sere- 

met, 'Talazul-Mic (Constanța), și 

„se varsă în lacul Taşăul, de unde 
şi une-ori numele săii de piriul 

Taşăul; are ca afluenţi piriul 

Rimnic-Dere, unit cu Sari-Ghiol- 

Dere, Valea-Esterei şi valea Ca- 

zargic. Vara aceste riuri seacă 

de cele mai multe ori; numai 

Taiţa, Teliţa, Beidaut, Lunca: 

„viţa şi Casimcea, nu seacă nici 

o dată. 
Bălţi sunt numeroase; în a- 

ceastă privință este cel mai bo- 
gat judeţ, avind cele mat multe 
şi mai mari; întinderea lor este 

de 1200 kil. p. (saii 120000 hect.). 

Ele se împart în bălți cu apă. 

dulce şi cu apă sărată. 1. Cele 

-cu apă dulce, :numite lacuri și 

“ ghioluri, sunt toate așezate lingă 

Dunăre şi: în Deltă; sunt for- 

mate de revărsările ei și alimen- 

tate de aceste revărsări saii prin 

girlele, ce se întretae ca o re- 

- ţea, făcîndu-le să comunice unele 

cu altele. Cele mai însemnate 

„sunt: Picineaga, Turcoaia, Igliţa 

şi Carcaliul, la V.; Jijila, Lăţi- 

mea, Plosca, Mocanul, Combra,   
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Coaea, Oaia, Porcilor, Piatra-Fe- 

tei, Popina, Crapina .(cel mai 

mare lac dulce), la N.-V.; Ra- 

chel, Rotunda, Somova, Ra: 

hova, Iapsia, Piatra-Căcată, la 

N.; Za-shen, Malcoci, Dirnoiul, 

Moru-Ghiol şi Dranov, la N-E. 
In Deltă avem multe și mari; 
principalele sunt: Roşul, Pardina, 

Tătarul, Fortuna, Gorgova, Ba: 

bina,. Matiţa, Velichi - Merchet, 

Puiul, Puiuleţul, Roşul şi Roşu- 

leţul. 2. Bălţile sărate, ce poartă 
numele de iezere şi ghioluri, sunt 

formate de apele Mărei, fie prin 

o revărsare anterioară, fie prin 
retragerea lor. Intr'adevăr, în 

secolul al VIl-lea a. Cr. oraşul 
Istropolis, ce era pe malul unui 

braţ al Dunărei şi lingă Mare, 

„acum este la 10 kil.; dealu- 

rile Denis-Tepe şi Beş- Tepe, 
ale căror poale eraii scăldate de 

valurile Mărei, astăzi sunt la 40 

kil. departe de țărmul ci; pro- 

babil că Dunărea prin aluviu- 
mile ei a făcut să se retragă 

apele Mărei. Cele mai însemnate 
lacuri sunt: Razelmul, cel mai 

mare lac al Dobrogei şi Ro 

miniei, cu insula Popina, cu de- 

„pendenţele alimentate de cl, la 

„curile Agi-Ghiol, Calica şi Baba- 

dag, in care se varsă riurile Taiţa 

şi Teliţa. El comunică cu alt 

lac mare, -Zmeica, cu Goloviţa- 
Mare, Goloviţa - Mică, Sinoe şi 

Tuzla, formînd o. întindere a- 

poasă de goo._ kil. p. (90000 

hect.), înconjurată cu prunduri 

şi stuhuri, producînd pește bun 

şi abundent, al cărui venit a- 

parţine statului și, foarte însem: 

nat, trece de 1/» milion de lei 

anual. 
_ Împărțirea administrativă. — 

Judeţul Tulcea se împarte de 
la 1895 în 4 plăşi: Babadag, 

Tulcea, Măcin şi Sulina. Inainte 

"se împărțea în 6: Măcin, Isac: 
cea, Istrul, Babadag, Tulcea şi 

Sulina. (Vezi aceste cuvinte).   
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In total judeţul Tulcea are 7 

com, urb.: Chilia- Vechie, Sulina, 

Isaccea, Măcin, Babadag, Mah- 

mudia şi Tulcea, ş7.com. rur. 

şi 120 sate, cu o populaţie a- 

mestecată, compusă din Romini, 

Turci, Bulgari, Ruși, Germani, 

Țigani, etc., de 123192 locuitori, 

după recensămîntul din 1899. 
Zustrucţiunea, Cultul. Judeţul 

are: un gimnazii, în oraşul Tul- 

„cea, 78eşcoale primare mixte, 16 

şcoale de cătun, în com. rur,, 

frecuentate în 1899-900 de 4466 

copii, 2 şcoale primare rurale 

mixte în com. urb. Tulcea; 4 

şcoale primare urbane. de băeţi 
„şi 4 de fete în orașul Tulcea; 

cîte'o școală primară urbană de 

băeţi şi una de fete, în Baba- 
dag, Măcin, Isaccea şi Sulina. 

Sunt 74 biserici ortodoxe, 12 

geamii, 8 temple lipovenești, 4 
biserici catolice, 1 luterană, 1 

anabaptistă, 7 sinagoge, 1.bise- 

rică armenească și una a sectei 

Namolocilor. Are 68 parohii or- 

todoxe rurale și 9 urbane. 

Budgelul judeţului Tulcea pe 

1900-901 a fost acesta: Zecimi, 

215957,65 lei la venituri, 187530 

la cheltueli; Drumuri, 123100 lei; 

spitalul rural Babadag 30176,95 

lei; Pensii, 18802,16 lei, la ve- 

nituri şi 11250 la cheltueli. 

Geologia, (rezumat de d. Gr. 
Ştefănescu). Jud. Tulcea prezintă 
mare interes din punctul de ve- 

__dere geologic. La E. şi la V. 

el este aproape şes şi acoperit 
de depozitele ' cuaternare, care 

însă sunt străbătute de roce mai 

vechi, formînd adevărate insule. 

Aşa în partea de E., numeroase 

roce triasice străbat depozitele 

cuaternare, formind spre . Du- 

năre cele cinci coline (Beș-Tepe, 

- turcește), iar spre Mare și a- 

prope paralel cu acestea, lanţul 

de coline triasice numite Caira- 
cile; şi mai spre V., ia N. de 

lacul Razim,  Dealul-cu-Cunună
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şi Satul-Roşu; afară de acestea, 

triasicul mai formează alte cite- 

va insule, Triasicul, şi mai cu 

seamă partea superioară, procură 

frumoase marmure de ornament, 

roşii şi cu vine albe; ele se ex- 

ploatează la Tulcea şi Isaccea, 

unde se află importante cariere. 

In partea de V. a județului 

depozitele cuaternare sunt stră- 

bătute de roce primare, nişte 

grezii şi schisturi verzi silicioase 

şi de calcarur! jurasice, care for- 

mează asemena numeroase in- 

sule, - 

Centrul judeţului, începînd de 

la Mare și mergind spre Du- 

năre, în o direcțiune de la S.- 

S.E. spre N.-N.-V., este ocu- 
pat de adevăraţi munţişori com- 

puşi de masive de roce, de di- 

ferite virste; așa in partea de 

S..S..V. şi dirijindu-se de la 

Cara-Choium la S.-E. pănă la 
Dunăre, la Picineaga la N.-V,, 

se află masivul primar, format 

din greziile şi schisturile verzi 

pline cu numeroase oxidate de 

pirite de fier. La mijloc şi urmînd 
aceeaşi direcțiune, găsim masivul 

cretacic, iar spre N.-N..E. ma- 

sivul jurasic şi al schisturilor cris- 
taline arhaice, 

Intreaga masă a acestor ma- 
sive este străbătută de nume- 

roase și importante roce erup- 

tive; așa la Camena, la mun- 

tele Consul, la muntele 'Topta- 

şul şi la Iglicioara, se află pu- 

ternice eșituri de porfire; apoi 
la Atmagea, la Slava-Rusă, la 
Dealul-lui-lacob, la Greci şi la 

Văcăreni găsim însemnate ieşi- 
turi de granit și pegmatită. La 

Nicoliţelul, Isaccea, Rachel şi 

Luncaviţa găsim importante ma- 
sive de melafir. 

Numeroase cariere sunt des- 

chise, atit în rocele sedimentare 

cit și în rocele eruptive. 
Afară de carierele de marmură 

colorată de la Tulcea și Isaccea,   
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deschise, după cum am arătat, 

în calcarurile triasice, mai avem: 

In schisturile cristaline, carie- 

rele de la orașul Măcin. 

In greziile verzi primare, ca- 
rierele pentru fabricarea varului 

şi pentru pietre de construcţie, 
cum sunt: carierele de la Tul- 

cea,  Eschi-[ulcea şi Igliţa, la 
Dunăre; cele de ia Cataloi, de 

la Cirjelari şi de la Enisala, ce 

se găsesc în centrul judeţului şi 
spre Mare. 

Carierele de la Babadag şi a- 

nume acele de la Chiul-Culac şi 

„de la Cişmele, acele de la Ha- 
sanlac, deschise în calcarurile cre- 

tacice pentru pietre de construc- 

ţiuni; şi, în fine: 

Importantele cariere deschise 

în masivele de granit de la mun. 

tele Iacob, în com. Turcoaia, și 

de la com. Greci, la S.-E. de 

Măcin, 

In delta Dunărei, şi mai cu sea- 

mă la Letea și la Satul-Noii, la 

N. de Sulina, și la Cara-Orman 

la S$., precum și d'alungul țăr- 

mului Mărei, există suprafeţe în- 

tinse acoperite cu dune de nisip. 

Ca minerale sunt oare-care 
indicii de oxizi de fier, la At- 

magea, Lozova și la dealul Cara- 
Pelit; iar indicii de cupru sub 

formă de Carbonat de cupru 

verde (Malachit) se văd la Lo- 

zova, dar sunt neînsemnate. 

Producţiunile. Minerale: gra- 

nit roșu și alb, porfir, cuarţ, 

mică, calcar, silice, schist şi fier 

oligist, dintre metale. Dintre a- 

cestea, numai calcarul este ex- 

ploatat, precum şi piatra de var 
dealungul Dunărei, de la Sulina 

la Cernavoda ; cariere mai impor- 

tante sunt cele din Dealul-Ca- 

rierei de lingă oraşul “Tulcea, 

lîngă Măcin, și cele din dealul 

Iacob de lingă satul Turcoaia. 

Cea mai mare exploataţiune a 

acestor cariere a fost făcută de 

comisiunea . dunăreană, care în   
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virtutea unui firman imperial, a 

fost scutită de taxe către stat 

şi singură a avut dreptul de 

deschidere a caricrilor de piatră 
şi de calce, Se fac de asemenea 

exportaţiuni de piatră de con- 

strucțiuni şi de pavagii din ca- 

rierele Măcinului, Isaccei, Igliţei, 

pentru oraşele Brăila şi Galaţi. 

Intre producţiunile minerale pu- 

tem considera și sarea, care se 

extrage din apa Mărci și a la- 
curilor sărate de pe malul Mă- 

rei, Unele din lacuri, precum 

lacul Agi-Ghiol, aii şi proprie- 

tăţi medicamentoase. Astăzi Agi.- 

Ghiol este staţiune balneară; 

iodul abundă în apa sa. La 

Duimgi, statul are niște salinc, 

neexploatate încă sistematic. 

Vegetale. Are păşuni și livezi 

intinse, unde pasc nenumărate 

turme de oi, terenuri destul 

de fertile, cultivate cu griă, orz, : 

secară, porumb, mei, rapiţă; 

plante textile: cînepă, in, şi 

în fine tutun. Mai cu seamă 

griul, orzul şi secara, consti- 

tue, impreună cu plantele ole- 

oginoase, obiectele de export. 
Dintre arbori, vişinul, zarzărul, 

zaisul, mărul, părul, prunul, per- 

Sicul şi dudul se găsesc răspiîn- 

diţi prin tot judeţul; gutuiul, 

alunul şi cornul se găsesc chiar 

în stare sălbatică prin păduri; 

dintre arbuști, viţa se cultivă 

cu succes, pe lingă Tulcea, Măcin, 

Isaccea (viile Sarica) şi Babadag 

(viile Bădila). 

Pădurile sunt şi cele una din 

bogăţiile judeţului şi din cele 
mai însemnate; nu sunt însă 

încă exploatate sistematic; se în- 

tind pe 200000 hect. 

Animale. Livezi şi păşuni bo: 

gate; păduri întinse şi stufoase, 

bălți, lacuri abundente, Dunărea 

şi Marea, iată cauzele ce facca 

animale de tot soiul să se gă- 

sească pe mult încercatul pămînt 

al Dobrogei.
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"Vite, după statisti:a din 1901: 
36837 cai; 422: măgari; 53240 

boi şi bivoli; 14507 porci; 12349 

capre; 214082 oi. Stupi cu al- 
“bine sunt 5690. 

- Ogarif dobrogeni era cei mai 

renumiţi în Orient; păsările do- 

mestice sunt abundente; dintre 

animalele sălbatice, cerbul, că- 

-prioara, vulpea, lupul şi mistre- 
ţul se găsesc în mare număr în 

pădurele cele întinse; mistrețul 

se găseşte și în bălțile Deltei. — 

Peștele, care constitue un însem- 

nat articol de export, este abun: 
dent și de cele mai mari specii, 

în Mare, Dunăre, băiţi, lacuri 

şi girle. 

- Industria şi Comerciul. Sunt 

în Tulcea şi Isaccea fabricanți 

de vin și. de rachii din tes- 
covină; o fabrică de săpun, 

una de lumînări de seii și de 
ceară, vre-o cite-va caşerii. Altă 

dată, la Isaccea şi Tulcea, erati 

şi şantiere, unde se construiaii 

şi se reparaii vase pentru Turcia. 

Dealurile judeţului fiind bogate 
în gismente minerale, exploa- 

tarea lor ar da naştere indus. 
triei metalurgice, care ar ridica 

mult comerciul judeţului. 

-. Comerciul judeţului Tulcea 

este din cele mai prospere; în 

această privință stă alături cu 

cele mai comerciale judeţe, Co- 

vurluiii (Galaţi) şi Brăila, pe care 

le întrece în ceea-ce privește 

„intrările și eşirile vaselor, fiin- 

du-le însă inferior în ce priveşte 

transacțiunile comerciale. Jude- 

țţul “Tulcea are ş porturi, din 

care Sulina şi Tulcea sunt înflo- 

ritoare, Isaccea și Măcinul, încă 

neînsemnate, Chilia-Vechie, că- 

zută din înflorirea de odinioară. 

Sulina și Tulcea fac aproape sin- 
gure  transacţiunile comerciale 

ale județului. ă 
Căile. de comunicaţie. - Căile 

de apă sunt Dunărea, girlele și 

Marea. Acestea servesc comer-   
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ciului judeţului cu naţiunile stră- 
ine; cea mai umblată cale este 

cea pe braţul Sulina, de la Su- 
lina-Tulcea-Isaccea-Măcin, şi tot 

de-odată cea mai scurtă, mai 

ales acum cînd sa prescurtat 

braţul Sulina şi i sa amenajat 

cursul săi prin lucrările comi- 

Siunei europene; girlele și la- 
curile servesc numai pescarilor 

lipoveni; cele de pe Mare, va- 

poarelor străine de comerciii, 
Cele mai însemnate drumuri pe 

uscat sunt: 1. Calea naţională 

Tulcea-Babadag- Constanţa ; . 2. 
Șoselele judeţene: a) 'Tulcea- 

Isaccea-Măcin; b) Tulcea-Mah- 

mudia; c) Babadag-Măcin; d) 

Babadag-Jurilovca; e) Măcin-Sa- 

tul-Noii- Ostrov; 3. Drumurile 

comunale, care unesc comunele 

şi satele între ele. . 

Monumente istorice. Ia această 
privinţă, iată ce zice d-l Tocilescu, 

în c<Revista de Archeologie și de 
litere>: «Cu anexiunea Dobro. 

gei Romîniei s'a deschis un cîmp 
cu totul noi oamenilor de ştiinţă 

care se ocupă cu archeologia, 

epigrafia, numismatica și geo- 

grafia antică. Dobrogea, făcînd 
parte din provincia romană cu- 

noscută mai întiiii sub numele 

de <Ripa Thracia», apoi de 
«Moesia, inferior», sub Domi-. 

tian, şi de <Scytia> sub Diocle- 
tian, se vor putea face profunde 

„cercetări, căci ea păstrează .ră- 

mășițe de oraşe, de sate, de sta- 

ţiuni, de lagăre fortificate și de 
alte urme, care atestă prezenţa 

“Grecilor şi a Romanilor. Explo- 
rarea ei în fie-care punct, iden- 

tificarea minelor actuale prin mij- 

locirea numelor lăsate de anticii 

scriitori, : verificarea distanțelor 

prin ajutorul vechilor itinerarii, 

restabilirea topografiei, recom- 

punerea istoriei celor mai im- 

portante oraşe pontice, ca To- 
mis, Kallatis, Istros sati Istro- 

polis, precum și aceea a muni-   
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cipiilor şi coloniilor romane, în 
fine îngrijirea monumentelor, care 

pot servi istoriei desvoltării po- 

litice, militare şi intelectuale a 
unei provincii, —sentinelă înain: 
tată a civilisațiunei romane în 

Orient, — este o lucrare ce se im- 

pune puternic. Am putut să for- 
mez în muzeul naţional de. an- 

tichităţi, într'un spaţii de un an, 

o colecţiune de, monumente din 
Dobrogea, cu inscripţiuni, sarco- 
fage, bas-reliefuri, statue, frag- 
mente architectonice, sculpturi 

şi altele, care se urcă la 300 bu- 

căţi și mai mult de jumătate 

sunt inscripții grece şi latine. 
„Aceste monumente .ait fost gă- 

site mai toate la Constanţa.x— 

Săpăturile s'aii început de nişte 
învăţaţi francezi, și ai fost con- 

tinuate cu mult succes, de sin- 

gurul nostru epigrafist, d-l To- 

cilescu, dind la iveală un ma- 

terial foarte bogat, relativ la is- 

toria noului oraş. Săpăturile s'aii 
făcut la Iglița 1857—1858 (ve. 

chia Troesmis), la Constanţa 
(Tomi), Adam.Klissi (Tropaeum 

Trajani). In ce priveşte: jude. 

ţul Tulcea, ca rămăşiţe a tim- 

purilor trecute, sunt: ruinele mu- 
nicipiului Troesmis, reşedinţa le- 

giunilor III şi VIII macedonică; 

rămăşiţele unui zid paralel cu 

vechiul curs al Dunărei, pe lingă 
Babadag; un apeduct pe lingă 

acest zid şi ale cărui ruine se 
văd la Armutlia și Enisala; Ni- 
colițelul se crede a fi așezat pe 

ruinele înfloritorului oraș 'Tra- 

janopolis sai Trianopolis; Mă- 
cinul e. considerat ca vechia A- 

rubium sai Axiopolis; cătunul 

Rachel, pare a fi fost, după rui- 

nele sale, un lagăr militar roman 

mai mare de cît cel de Ia Igliţa. 

Afară de ruinele de la Isaccea 

şi Beş-Tepe, care atestă dominaţia 

romană în aceste locuri, se mai 

găsesc între Nicoliţelul și Mănă- 

stirea Cilicul, ruine de fintini
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şi apeducte romane, vase de 
pămînt ars, de 4 m. ca dimen- 

siune, ce serveaii la păstrarea 

vinului saii a cerealelor. Tot la 

marginea satului. Nicoliţelul s'a 

descoperit pe la 1820, de nişte 

vinători, un templu păgin roman, 

- care acum servă de biserică a sa- 
tului; este pe jumătate îngropat 

în pămînt, mic, dar are zidurile 

groase de 1 n., cu 2 ferestre 
la S.. şi N.; forma sa ce poligo: 

“nală regulată. Mulțimea monc- 

delor vechi grece, romane şi bi- 

“zantine, precum şi a ruinelor care 

acoperă Dobrogea, sunt probe 

că această provincie era mai po- 

pulată şi mai înfloritoare de cit 
astăzi. Ruinele de zidiri, de ape- 

"ducte, lagăre, sunt ca o amin- 
tire depărtată a vechei înfloriri 

-de odinioară. 

Tulcea, zlasă, în partea de N. 

a jud. "Tulcea. 

“Se mărginește la N. cu pl. Su: 
lina şi cu Basarabia, de care se 

desparte prin Dunăre; la $., cu 

pl. Babadag; la E., cu pl. Su- 
lina şi la V. cu pl. Isaccea. | 

Relicful săi se împarte în 
două regiuni: șesul, ce cuprinde 

5 din suprafaţa plăşei, în par- 

“tea de N. şi E., întretăiat de 

Dunăre, girlele ef, bălți, și în 

bună parte acoperit cu stuf in- 

tins. Dealurile, ce cuprind 3; 
“din întinderea ei şi ocupă E. şi 

centrul plășii, şi din cae prin- 

cipalele sunt dealurile : Tulci, Ca- 

taloi, Orta-Bair, Beș-Tepe (242 

m.), şi Cairacile, toate acoperite 

cu: semănături și pășuni bogate. 

In paitea de N., Dunărea, cu 

cele trei-braţe ale. sale: Chilia, 

Sulina, Sf. Gheorghe, o udă. 

-Piraiele: Teliţa la V. şi Agi- 

Ghiol, pe la S., o străbat. Bal. 

ţile sunt numeroase și situate 

lîngă şi între braţele Dună- 

ret; principalele sunt: Zaghen, 

Roşul, Roşculeţul, Malcoci, For-.   
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tuna, Gorgova, la N.; Iezerul 

Razelm şi cu dependenţele sale, 

Dranov, Calica, Agi-Ghiol, care 

produc stuf şi conţin cantităţi 

însemnate de peşte. | 
Intinderea acestei plăși este 

de 1600 kil. pătraţi saii 160000 
hect., din care 5000 hect. ocu- 

pate de vetrele com. 50000 

hect. pămînt bun, și restul, de 
105000 hect., acoperit de bălți, 

Dunăre și locuri neproductive. 
Populaţia sa este cea mai 

amestecată din tot judeţul și 

„chiar din Dobrogea întreagă ; ele- 

“mentul 

-Rominii. Sunt 5600 familii, cu 

predominant sunt însă 

mai mult de 40000 suflete, Ro- 
mini, Ruși, Bulgari, Turci şi 

Tătari, Greci, Germani, Evrei, 

etc. . : 

Comunele care compun această 

plasă sunt: Mahmudia, comună 

„urbană, reședința plășei, la E., 

pe Dunăre; Agi-Ghiol, cu căt. 

Agi-Ghiol şi Sabangia, la S., 

lingă lacul Agi-Ghiol; Beş-Tepe, 
cu cătunele Beș-Tepe şi Pirlita, 

la N:, nu departe de Dunăre; 
Cişla, la V.; Cataloi, cu cătunele 

" Cataloi şi Eni-Chioi, la S.-V., pe 
piriul “Teliţa; Malcoci, cu căt, 
Malcoci şi Prislova, la mijloc, 
lingă Dunăre ; Moru-Ghiol, cu căt. 

“Moru- Ghiol, Dunăvăţul-d.-s. şi 

Dunăvăţul-d.-j., la E. de Du- 
năre; Sari-Chioi, la S.-E., pe la- 

cul Razelm; Sari-Ghiol, cu căt. 

Sari-Ghiol şi Calica, la S., nu 

departe de lacul Razelm; Sari- 
Nasuf, cu căt. Sari-Nasut, Ca- 

raibil şi Bei-Bugeac, la S$., lingă 

lacul Razelm; Satul-Noiă, cu că: 

tunele Ceata-Chioi, Pardina, Păt. 

lăgeanca și Satul-Noi, la N, 

pe braţul Chilia ; Zebil, la S. pe 
lacul Babadag; oraşul Tulcea 

capitala judeţului, In total avem 
în plasă două comune urbane şi 

11 comune rurale, ce cuprind 

21 sate. i 

Căile de comunicaţie sunt:   
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şoseaua naţională Tulcea-Baba- 

dag-Constanţa; şoseaua , naţio- 

nală Tulcea-Isaccea-Măcin; şo: 
sele județene “Tulcea-Mahmudia - 

şi Tulcea-Agi-Ghiol;, apoi ne: 

numărate drumuri comunale și 

vecinale ce unesc comunele și 

satele între cele. 

“Tulcea, com. 470. în jud. şi pl. 
Tulcea, așezată în partea de 

N. a districtului, a cărui capi- 

tală este și în partea de N. a 

plăşei, pe malul drept al Du- 

nărei, numit braţul Tulcea, la 

jumătate distanţă între ramifica- 

rea braţului Chilia. şi ramifica- 

rea braţului Sulina, în formă 
de amfiteatru, la poalele dea- 

lurilor “Tulcea și Dealul-Mare. 

Aspectul săă este din cele ma! 

pitorești, mai cu seamă cînd 
vii cu vaporul de la Galaţi spre 
Sulina. După ce scapi de cotul 

de la Ciatal și intri în canalul 

Tulcea, îţi apare orașul, cu ca- 
„sele-i văpsite și coperișuri!e albe, 

cu geamiile, cupolele bisericilor 

lipovenești și ortodoxe, ce stră- 

lucesc în depărtare, iar pe muchia 

verde a dealurilor, cu nenumă- 

ratele sale mori de vint. 

Se mărginește la N. cu com. 
Satul-Noi; la V., cu com. Cişla; 

la S$., cu comunele Cataioi și 

Eni-Chioi; la E., cu com. Mal- 

coci, 

Comuna aparţine și regiunei 

dealurilor şi regiunei şesului; 

partea de N. aparţine șesului 

brăzdat de Dunăre, girle şi la- 

curi, iar cea de S,, regiunei dea: 

lurior. 
Cursurile de apă: Dunărea 

(Braţul Tulcea) la N., udă co- 

muna pe o lungime de 8 mile 

(saii 13 kil.) de la mila 46—54; 

pe malu-i drept se află grădi- 

năriile orașului. Valea Tăuşan- 

Ghiol,- la V.; Valea-Tulcei sai 

Agi-Ghiol, la S., şi Valea-Mare, 

la E. Comuna are șase bălți, cu
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:0 întindere totală de 400 hect. 
şi din care. cea mai însem- 

nată este Zughenul, la E. de 

oraş (120 hect.). 

Tulcea se divide în .două 

culori, galben la V. și roșu la 

E.; mai înainte, ba chiar şi 
azi, locuitorii cunosc numai sub 
numele de mahalale, împărțirile 

acestea ; avem: Mahalaua-Tătă- 

rească, la V.; cea Turcească, tot 

la V.; cea Bulgărească, la V. şi 

E., întinzindu-se din ambele cu- 

„lori; cea Lipovenească, 'tot la 

V. şi E.; cea Nemţească (în cu- 
loarea de roşu), şi cea. Ovre.- 

iască, la V. - 

Populaţia este foarte ames- 

tecată ; sunt 18880 locuitori 

(1899), Romini, Turci, Bulgari, . 

- Nemţi, Ruși, Evrei, etc. 

Întinderea totală a comunei 

„este de 18000 hect., din care 

250 hect. ocupate de casele și 

grădinile orașului; 35oo hect, 

aparţin locuitorilor şi restul a- 

parține statului. 
Biserici : Catedrala romînă, cu 

hramul Sf. Nicolae, zidită de lo- 

cuitori (are un cor întreţinut de 

com, cu 4200 lei anual), cu fi- 

lialele Buna-Vestire (elenă) și Co- 

morovca sati Buna-Vestire (rusă), 
apoi bisericile Sf. Impărați (ro- 

mînă), Schimbarea la față (bi- 

serică rusă), biserica Sf. Gheor- 

ghe (bulgărească). Mai avem în 

Tulcea 1 geamie, 3 sinagoge, 1 

"biserică a lipovenilor cu 'popă, 

“1 a lipovenilor fără popă, 1 bi- 

serică catolică, 1 luterană, o casă 

de rugăciune a Nămolecilor, alta 

a Anabaptiștilor, 1 schit lipo- 

„venesc de călugăriţe și-o bise- 

;. rică armenească, toate întreţi- 

: nute de comunităţile respective. 

„. Instrucţiunea. Are (899-900): 

2 şcoale primare rurale mixte; 

4 şcoale primare urbane de băeţi 

"şi "4 de fete; 2 şcoale bulgărești 

(1 de băcţi și 1 de fete) în cur- 

„tea bisericei, 1 şcoală rusă, 1 

66700, Afarele Dicţionar Geografie, Vol, Ve 
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şcoală greacă, ambele în curţile 

bisericelor lor, mai multe . şcoli 

ovreești, 1 şcoală turcească 'în 
corpul geamii. S'a înființat .la 

-1889 şi un gimnaziii romin. Bul- 

„. garii ai şi ei gimnaziul lor. 

Cumerciul oraşului Tulcea este 
destul de activ. In 1893—04 ai 

intrat în “Tulcea 256 vase de 

Mare cu 17627. tone.. 

Exportul în'1893 a fost 'de 

30000 tone, în valoare de 4992726 

lei; articole de export mai în- 

semnate sunt: cereale şi brinze- 

„turi în Turcia şi Anglia, linuri 

în Rusia și Austria, peşte. și 

icre în Rusia și Rominia, cereale 

în Olanda și Italia, grîii în Gre- 
cia, secară în Austria, griii și 
linuri în Grecia, comestibile în 

Rominia. 

Importul în 18932 a fost de 4000 
tone în valoare” de 2640000 lei. 

Budgetul com, a fost pe 1900 

901. acesta : Budgetul ordinar, 

497100 lei la venituri şi 492983 

lei la cheltueli ; Drumuri, 64000 

lei la venituri şi cheltueli, 
Căile de comunicaţie : Şoseaua 

națională  Tulcea-Babadag-Con- 

stanţa, şoselele judeţene ce duc 

"la Isaccea-Măcin, Cataloi și Mah- 

mudia, drumurile comunale ce 

duc la "Chilia - Vechie,. Sulina, 

- Agi-Ghiol, Zebil, etc.; principa- 
lele căi de comerciii sunt Du- 

nărea, şoseaua naţională şi şo- 

- selele: judeţene. 
Istoricul, De la: început şi 

pănă la 1834, orașul Tulcea a 

„ fost aşezat mai la V.de cel actual, 

"-pe dealul Tulcea. La 1854 a 

„suferit o năvălire a Turcilos, ca 

la 1828 şi ca.acum în urmă la 

1877. 

Tulcea, deal, jud. Tulcea, în par- 

tea N. a pl. Tulcea. și N.V. 

a oraşului Tulcea; e acoperit cu 

verdeață; se ridică pănă la 47 
m. dominînd orașul Tulcea, Du- 

nărea şi drumul judeţean Tulcea-   

TULEȘTI 

Isaccea; pe virful lui. sunt ruinele 

vechei Tulce, a unei fortărețe 

turceşti şi a 3 forturi, 

Tulcea, 247f de deal, în partea 

centrală a jud. şi.pl. Tulcea și 

cea S. a. com. urbane Tulcea,. 

- punctul culminant al Dealului- 

Mare. Are o înălțime de 204 m,, 
punct trigonometric de 'rangul 

“al 2-lea, dominind oraşul Tulcea. 

E acoperit cu păşuni.  : 

Tulcea, zale, jud. Tulcea, .. în 

partea centrală a. plășii Tulcea 

şi acom. Agi-Ghiol; se deschide 

din Dealul-Mare, de la poalele 

- virfului Tulcea ; se îndreaptă spre 

S., în o direcţie de la N.-V. spre 

S.-E.; trece prin satul Agi-Ghiol 
şi se deschide în lacul Agi-Ghiol; 

pe vale-i merge drumul :comu- 

nal Tulcea-Agi-Ghiol. 

Tulchia-Mare, insulă, pe Du- 

năre, în dreptul satului Tonea; 

pl. Borcea, jud. Ialomiţa. 

Tulchia-Mică, nsu4ă, pe Dunăre, 
spre E. de -Tulchia-Mare și în 

dreptul orașului Ostrov, din jud. 

„Constanţa. 

'Tulchia-Vechie, insulă, pe. Du- 

năre, spre V. de Tulchia-Mare. 

Se 'mai numeşte şi Insula-Vechre, 

Tulei, saz, cu 25 familii; jud. 

“Argeș, pl. Topologul, com. rur. 
Giurgiuveni-Vătăşești. (V. a. n.). 

Tuleşti, saz, în jud. şi pl. Tutova, 

spre N.-V. de orașul Birlad, pe 
;.: piriul cu. acelaş nume, compusă 

din 2 părți: Tulești-Boareşti: și 

Tuleşti-Răzăşi. Are o. populaţie 

„de 260 - locuiţori. Formează o 
com. cu căt.: Popeşti, Băbuţa, 

„ Seimeni, Ciuperca, Rădeni şi Vin- 

derei. - 
Se cultivă viea ape o suprafaţă 

de 17 hect.
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Tulnici, com. rur., în jud. Putna, 

situată pe partea formată de 

dealurile de pe malul drept al 
Putnei, la 34 kil de subprefec- 

tura plăşei și la 61 kil. de capitala 

judeţului. E udată de riul Putna 

şi. de piraele Greşul, Valea-Mă- 

rului, Steiul, Lepșa, Mociarul, 

Lepşuleţul, Lorinca şi Curmătura. 

Se compune din cătunele 

Lepșa şi Tulnici, cu o popu- 

laţie de 939 suflete. 
Are o biserică parohială, cu 

hramul S-ţii Voevozi. 

Locuitorii posedă: 30 pluguri 

de lemn și 4 mori de apă. 

Tulnici, cătun, pl. Vrancea, jud. 
Putna, situat la poalele amfi- 

teatrului format de dealurile ce 

se întind pe malul drept al riu- 

lui Putna, 

Are 1 biserică parohială, cu 

hramul S-ţii Voevozi. 

Tulnici, schit de călugări, jud. 

Putna, pe malul Lepșei. 

Tuluceşti, com. rur., jud. Covur- 
luiii, pl.. Siretul, la 14 kil. de Ga- 

„ laţi, pe malul Prutului, așezată 

la coada lacului Brateşul. Se măr. 

ginește la N. cu Şiviţa, la E. 

- cu balta şi lacul Brateșul, la S$. 

„cu Galaţi şi la V. cu teritoriul 

com. Filești, Braniștea, Indepen- 

denţa şi Slobozia-Conachi. 

"E formată din 7 cătune: Tu- 
lucești (reședința), Costache-Ne- 

gri, Cişmelele, Fintinele, Odaia. 

lui - Manolachi, Slobozia - Movi- 

lei şi Vinători, cu o populaţie 

de 2976 suflete. 

„* Numărul vitelor se urcă în 

„total la 3499 capete. 

Are 2 biserici: în Tuluceşti, Sf. 

Arhangheli, şi în Odaia-lui-Mano. ] 
. lachi, Sf. Gheorghe. După în- 

tocmirea sinodală din 1888, com. 

Tuluceşti formează două parohil: 

Tulucești, alcătuită numai din 

reşedinţa comunală, cu catedrala   

Sf. Arhangheli, 1 preot paroh 

și 2 cîntareţi ; şi Odaia-lui-Mano- 

lachi, formată din cătunele Odaia- 

lut - Manolachi, -Vinători, - Finti- 

nele şi Cismelele, cu 1 preot 

paroh şi 2 cîntăreţi; 5 școale. 

Pe teritoriul com., începînd 

de la coada Brateșului, trece 
Valul-lui-Traian. Asemenea pe 

parte din teritoriul săi se întind 

fortificațiile Galaţi - Nămoloasa- 

Focșani. 
Prin mijlocul satului trece șo- 

seaua judeţeană Galaţi-Birlad- 

Fălciii și calea ferată Galaţi- 

Birlad. 

Tuluceşti, sa şi reşedinţa com. 
cu acelaș nume, pl. Siretul, jud. 

Covurlui, cu 850 suflete, o bi- 

serică şi 2 şcoli, 

Tuluceşti, zpoșie a statului, de 

1778 hect,, fostă a mănăstirei 

Cetăţuia din Iași, jud. Covur- 

lui, com. Tuluceşti, pl. Siretul. 

'Tuna-Orman, deal, în jud. Cou- 

stanţa, pl. Silistra-Nouă, pe te- 

ritoriul com. Beilicul și Oltina. 

Se desface din dealul Cale-Ur- 

- gina, se întinde spre E., într'o 
direcţie generală de la S..E. spre 

N.-V., dealungul malului drept 

dobrogean al Dunării, între scur- 
gerile iezcrurilor Oltina şi Mir- 

leanul, brăzdind partea de N. a 

plăşei și a comunelor. Are o înăl- 

țime de 105 m. 

Tunari, com. rur. şi sal, în jud. 

Dolj, pl. Cimpul, situată pe loc 

şes, la So kil. de Craiova şi la 

14 de reședința plășei, Calafat. 

Se învecinește la E. cu com. 
Piscul, la V. şi N., cu com. Po: 

iana, și la S., cu com. Desa. 

Are o populaţie de 1037 su- 

fete; o școală mixtă; o bise- 

rică, fondată de locuitori, la 1868, 

cu hramul. Sf. Gheorghe şi S-ţii 

- Voevozi, Pe frontispiciul biseri-   
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cei de asupra uşei se află ur- 

mătoarea inscripţie: 

" cAceastă sfintă și dumnezeiască bi- 

serică, care s'a zidit din temelie în leatul 

1867, Martie ş, cu toate cheltuelile, cu 

mal mulți frați ajutori, care se prăzuu- 

eşte Sf. Gheorghe și S-ţi! Voevoz! în vre- 

mea prea Inălţatului nostru Carol 1. Cti- 

tori: Ion Radovici, C. Poiana, Nicola 

Petrovici, Preotul Ion, loan Mălăinul, B. 

Mucică, G. Mladew, Opri Mucică și 

Tancu Mucică. 

In com. sunt 4 cîrciumi. 

“ Movile: Movila-lui-Stamat, Mă- 

gura-cu-Niţa, două movile: Inși- 

ratele, Măgura - Trăsnitei, Mă- 

gura,lui-Popară, Măgura-Hoţului, 
Grindul-cu-Bani, care este plan: 

tat cu salcimi, Măgura - Văcă- 

reaua și Grindul-cu-Gutuiţa, 

Bălți: Balta-Popeşti, la S. com., 

se scurge spre V,, în apa Pur- 

căriei, pendinte de com. Poiana; 

balta Lacul-Cailor, tot la S.; 

Balta-Gogoneaţă, Balta-Sandului, 

lacul Catranul şi balta Frumosul. 

„Viile, în întindere de 73!/, hect., 

se găsesc toate pe moșiile lo- 

„ caitorilor, ” i 

" Căr: două căi comunală şi 

cea vecinală. 

Tunari, sa/, făcînd parte din com. 
rur. Tunari-Dimieni, jud. Ilfov, 

pl. Dimboviţa, situat la N. de 
Bucureşti, pe malul dreptal vă- 

iei Pasărea: La N,, locul e băl- 

tos, din cauză că.e prea mult 

aplecat spre valea, Pasărea. 
Se întinde pe o suprafaţă de 

3484 hect., cu o populaţie :de 

1317 hect. -. „ 

Are 2 biserici, una cu hramul 

S. Nicolae şi cea-l'altă cu hra- 
mul Invierea-lui-Lazăr, deservite 

"de 2 preoţi;'o şcoală mixtă; 

1 heleșteii; o mașină de treerat, 
Vite: 494 vite mari .cornute 

: şi Q21 vite mici, Ia 

Tunari, saț, com. rur. Găneşti, pl. 

Mijlocul, jud.: Vilcea, cu o .po- 

pulaţie de 181 locuitori.
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Tunari saii Zgaidaracul, că/uu, 
"pendinte de com. “Tirnava-d.-j., 

pl. Cilniştea, jud. Vlaşca, com- 
“pus din 97 locuitori, însurăţei. 

“Tunari, fort, în jurul Bucureştilor. 

Tunari-Dimieni, com. rur.,: în 

jud. Ilfov, pl. Dimboviţa, situată 
la N. de Bucureşti, lingă Valea- 

" Pasărea, la: 18 kil. de București. 
"Se compune din satele: Tu. 

“ nari şi Dimieni; cu o populaţie 

: de 1638 locuitori şi 371 case; 
3 biserici (2 la Tunari şi 1 la 
Dimieni);, o şcoală mixtă; o 

moară cu aburi, 2 maşini de 
treerat;, 2 heleştae. . 

Vite: 433 vite mari cornute, 

"185 cai şi iepe, 
Locuitorii posedă: .170 plu- 

“guri: 136 cu boi şi 43 cu cai; 

-- 193 care şi căruţe: 136 cu boi 
şi 57 cu cai. i 

Tunari-Popeşti, moșie a statu. 
lut, jud. Dolj, pl. Cimpui, com. 

Tunari. 

Tunseşti,: saz, în jud. Tutova, pl. 

Simila, com. Bogdăniţa, spre V. 

“de satul Bogdăniţa, pe dreapta 

- piriului Bogdana, compus din 2 
-părți: Tunseşti-d.-j. şi Tunseşti- 

ds. 

Tunseşti, 7oșie şi pădure, în jud. 
Tutova, pl. Simila, com. 

dăniţă, proprietatea statului. 

'Tunşi, cătun, al com. Țicleni, pl. 
Jiului, jud. Gorj, situat pe valea 

Cioiana. 
Are o suprafață cam de 800 

hect., cu o populaţie de 48 fa- 

milii, sai 170 suflete ; o biserică 

reparată în 1886 şi deservită de 

preotul din căt. . Creţești. 
Locuitorii posedă: 67 pluguri, 

37 care cu bot; 128 vite mari 

cornute, 185 oi, .126 capre, 6 

.. cai şi. 1000 . rimători. Comuni- 

Bog- 
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”. caţia în cătun se face prin dru- 

muri ordinare și printr'o șosea 

comunală care îl leagă la N. cu 

-.. Creţeşti,. cătun de reședință. 
- Piriul Cioiana curge prin mij- 

locul com., dela N. la S..V. 

“Tunzăria, munte, între comunele 
Broşteni, Şarul-Dornei şi Dorna, 

jud. Suceava, 

Tupilați, com. rur. şi sal, în jud. 
Roman, pl. Moldova, spre N.-V. 
de oraşul Roman, la 31 kil. de 
el şi la 32 kil. de reședința plă- 

şei, E situată spre N.-V., la 

"confluenţa pîriului Valea-Albă cu 

riul Moldova şi pe malul drept 

al acestui rii. | 

"Are o populaţie de 1144 lo- 
cuitori; 3 biserici: 2 ortodoxe 
şi 1 catolică; o şcoală mixtă. 

Se lucrează lemnărie ordinară 

şi mobile de lux. 

Sunt 506 vite mari cornute, 

Se face iarmaroc la 24 Iunie. 

" Budgetul com. e la venituri 

de 3394,56 lei, iar la cheltueli, 

de 3094 lei. 

- Pe teritoriul com., lingă satul 

Tupilați, este un pod de lemn 

stătător, peste care trece şoseaua 

judeţeană Piatra-Iaşi. Este legată 

cu orașul Roman prin şosea. 

Tupilați, 'sa/, în partea de S.V. 

“a com. Mălăești, pl. Mijlocul, 

jud. Fălciii, așezat pe valea pi- 

rîului cu acelaș nume, pe o su- 

prafaţă de 573 hect., cu o po- 
'pulaţie de 60 familii, saii 303 

suflete. Are o biserică, deservită 

de 1 preot și 2 dascăli, 

Tupilați, saz şi reședința com. 

cu acelaş nume, jud. Roman, pl. 
Moldova. V. Tupilați, com. rur. 

'Turbata, zirîii, ce curge prin pl. 

Siretul-d..j., com. Broşteni, Bah- 

'na și Galbeni, jud. Roman. Iz- 

vorește la V. de satul Țuţcani,   
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din dealurile ce separă jud. Ro- 
man de jud. Neamţu ; curge de 

la N.-V. la S.E. La S.E. de 

satul Galbeni iese din jud. Ro- 

man şi trece în jud. Bacăii, apoi 
se varsă, la N.-E. de satul Sir- 

beşti, în rîul Siretul, de a dreapta, 
după ce primește în sine pe stînga 

.. piraiele Bahna şi Galbeni. Acest 
pirii curge printr'un șes întins, 
din care cauză mai în tot-d'a- 
una, în timpurile ploioase, apele 

lui “ies din albie şi se varsă 

peste cîmp. - i 

'Turbata, poiană, în jud. Suceava, 
“în pădurea cu acelaș nume, în- 

tre com. Dolheşti și Tătăruși. 
Se zice că pe aci trecea slea- 

hul (drumul mare) ce lega Su 

ceava cu Iaşi, 

Turbatul, cătun, pendinte de com 

Bălănoaia, pl. Marginea, jud. 

Vlașca, situat pe domeniul Giur- 
giti. o 

La 1864 s'aii împroprietărit aci 

- 92 locuitori, primind 370 hect., 

iar la 1882 s'aii improprietărit 

25 însurăței, primid 146 hect. 

“Are o biserică vechie. 

Turbaţi, com. rur., în jud, Gorj, 

plaiul Novaci, la S. com. Dră- 

goeşti, situată parte pe culmea 

dealului Turbaţilor și parte pe 

valea piriului Sănătoarea. 
E formată din 2 cătune: Tur- 

baţi, reşedinţa, și Buzești. 

Are o suprafață de 2000 hect., 

cu o populaţie de 224 familii, 

saii. 1002 suflete ; o școală, în- 

ființată la 1888; 2 biserici, de- 
servite de 2 preoți şi 2 cîntăreți. 

Locuitorii posedă: 32 pluguri. 
64 care cu boi; 1153 vite mari 
cornute, 74 cai, 1221 oi, 94 

capre şi 471 rimători; 62 stupi, 

E udată de piraiele Sănătoa- 

rea şi Scurta, i 

Comunicaţia în această com. 

se face prin drumuri ordinare.
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Dealuri mai însemnate în com. 

sunt: Curăturile, Şoava și Dea- 

lul-Largei, i 

Turbaţi, că/uu şi reşedinţa com. 

cu acelaşi nume, situat pe cul- 
mea Turtașilor, jud. Gorj, plaiul 
Novaci. , 

Are o suprafaţă de 1400 hect., 

cu o populaţie de 134 familii, 

saii 552 suflete; o școală, infiin- 

țată la 1888; o biserică, deser- 

vită de 1 preot și 1 cintăreţ; 

3 mori pe apă, 

Turbaţi, saz, jud. Ilfov, pl. Zna- 
'govul,. com. rur. Lipia-Bojdani, 

situat la N. de Gruiul, pe malul 

drept al rîului Ialomiţa şi în 

partea de N. a bălţei Znago- 
vul. ! 

Aci a fost mănăstire de că- 

lugăriţe. După anul 1812 ele a 

fost duse la. mănăstirea Ți- 

găneşti, răminînd la Turbaţi 

un schit. Astă-zi este biserică 

de mir, . 

Are o suprafaţă de 775 hect,, 

„cu o populaţie de 441 locuitori; 

I şcoală mixtă, , 
Numărul vitelor mari e de 

245 şi al celor mici de 417. 

Turbencea, ruinele unul fost sal, 

jud. Tulcea, situat în partea de 

V. a pl. Istrului şi a com. rur. 

Casimcea, la poalele de N. ale | 
dealului Turbencea, aproape de 

piriul Casimcea; ca şi satul 

Saxancula, de pe malul opus, 
a fost distrus de un incendiii și 

locuitorii ş'aii așezat în satul 

Casimcea, 

“Turbencea, movilă, în com. Ca: 

" simcea, pe cel mai -înalt virf 

„(252 m.) al dealului Dulgherul, 

„la hotarul jud. Tulcea şi Con- 

stanța, punct trigonometric de 

rangul I-iii, dominind satele Ca- 
simcea, Curudgea, drumurile co- 

munale ce duc de la Casimcea   
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la Curudgea, Dulgherul, Cartal- 

Seleuş. E acoperit cu verdeață. 

Turburea, co. rur., jud. Gorj, 

pl. Gilortul, în partea de S.a 
plăşei şi la S. com. Andreești. 

E compusă din cătunele Tur. 

burea-d.-s. și Turburea-d..j., si- 

tuată pe şes şi coastă, pe ma- 
lul stîng al rîului Gilortul. 

Are o suprafaţă de 1974 hect., 

cu o populație de 267 familii, 

saii 1302 suflete, . 
Are: 1 şcoală, înființată la 

1837; 2 biserici, cu 2 preoţi și 
- 4 cîntăreți, 

Locuitorii posedă: 91 plu- 

guri, 5 căruțe cu cai, 149 care 

cu boi, 748 vite mari cornute, 

24 cai, 976 oi, 132 capre ș şi 315 

- rimători, 

” Deosebit de apa Gilortulut, 

care udă comuna în partea de 

V,, mat sunt şi alte pirae care 

o udă de la E.la V., făcind pe 

timpuri ploiase stricăciuni prin 

inundaţiile lor. Aceste pirae sunt: 
Nănăul, Valea-Turburei, Valea- 

Calului, Valea-Căluşelului, care, 

împreunindu-se, se varsă în Gi- 

lort şi Valea-Stincet, 

Comunicaţia în comună se 

face prin şoseaua judeţiană T.- 

Jiul-Spahii-Dolj, prin calea fe. 

rată Filiaşi-T.-Jiul, avind ca sta- 

ţie mai apropiată stația Gilortul, 

prin şoseaua com. și drumuri 

ordinare, 

Turburea, saz, cu 140 locuitori 
“jud. Argeş, pl. Loviştea, com. 

rur. Corbeni (v. a. n.). 

Turburea, căluu al com. Bălă- 

neşti, jud. Buzăii, cu 290 locui- 

tori şi 72 case, 

Turburea, sat, făcînd parte din 
com. rur, Predealul, pl. Teleaje- 

nul, jud. Prahova. Are o popu- 

laţie de 232 locuitori. Giîrla-Tur- 

burea trece .printr'insul,   

TURBUREA-DE-SUS 

Turburea, sa/, în jud. R -Sărat, 

plaiul Rimnic, căt. com. Chioj- 

deni, așezat. în poalele munţilor, 

în partea de V. a comunei, pe 
malul stîng al riului Rimnicul- 

Sărat și la îmbucătura piriului 

Turburea. Are o întindere cam 

de 500. hect., cu o populaţiune 

de 107 familii sai 422 suflete. 

Turburea, mahala, făcind parte 
din com. rur. Băeşti, pl. Olte- 

ţul-d.-s. Are o populaţie de 327 

locuitori; o biserică, pe un deal. 

Este situată în centrul comunei, 

şi udată de piriul Dobricea şi 

văile: Turburea, Baza şi a Mar- 

tologului.. 

Turburea, gîr/ă. Izvoreşte din 

com. Vitioara, intră în com. Pă- 

cureţi, pl. Podgoria, jud. Pra. 

hova, curge de la N. la S., prin- 

tre dealurile Nucetul şi Vrănești, 

pănă la localitatea numită «Cru- 

-cea Brăcăci», unde se unește 

cu Sărăţelul; 

Turburea-de-Jos, căluu, reşe- 

dința com. Turburea, pl. Gi- 
lortul, jud. Gorj, situat pe şes 

şi coastă, pe malul sting al Gi- 

lortului și la gura Văii-Calului, 
Are o populaţie de 9oo suflete; 

1 şcoală, înființată la 1837; 1 
biserică de lemn, făcută la anul 

1885. 

Locuitorii posedă: 53 pluguri, 

go care cu boi, 4 căruţe cu cai, 

5oo vite mari cornute, 14 cai, 

_600 oi, go capre și 195 rimă- 
tori, 

'Turburea - de- Sus, căzua, jud. 

Gorj, pl. Gilortul, com. Tur- 
burea, situat pe şes şi coaste, 

pe malul stîng al riului Gilortul 

la N. de căt. Turburea-d.-j. Are 

o populaţie de 402 suflete şi 1 

biserică, -deservită de 1 preoț şi 
2 cîntăreţi. | 

Locuitorii sunt - moșneni. Ei



'TURCENI-DE-JOS 

posedă: 3$ pluguri, 59. care cu 

boi, 1 căruță cu: cai, 248 vite 

“mari cornute, 10 cai, 376 oi, 

42 capre şi 120 rimători. 

Turceni-de-Jos, com. rar. pl. 
Jiului, jud. Gorj, la N. comunei 

Ionești, în partea dreaptă a Jiu- 

„lut şi pe lingă poalele dealului 
- Roşul, situată parte pe şes, parte 
cam pe deal. 

* Se compune din cătunele: 
Turceni-d.-j. şi Iliești, cu o po- 

". pulaţie: de 1126 locuitori; 1 

şcoală ; '2 biserici, deservite de 
2 preoţi şi 2 cîntăreţi. 

Locuitorii posedă: 40 pluguri, 

So care cu boi, 6 căruţe cu cat, 
160 stupi, 584 vite mari cor- 

mute, 51 cai, 992 oi, 29 capre 

şi 267 rimători. 

Are o şosea vecinală care.o 

pune în legătură la N. cu com. 

Turceni-d.-s , iar la S., cu Io: 

" neşti. 

Turceni-de-Jos, căfua, reşedinţa 

„com. 'Turceni-d,-j., pl. Jiului, jud, 
Gorj, cu o populaţie de 540 

locuitori, o şcoală şi 1 biserică 

- făcută pe la 1841, deservită de 

I preot şi 1 cîntăreţ, 

Locuitorii posedă: 21 pluguri, 

so care cu boi, 4 căruţe cu cai, 

40 stupi, 292 vite mari cor- 

nute, 34 cai, 487 oi, 10 capre 

şi 177 rimători. (V. Turceni-d.-j., 

„com. rur).. 

'Turceni-de-Sus, com. rur., în 

.. jud. Gorj, pl. Jiul, la N. com. 
": Turceni-d,-j. şi în partea dreaptă 

“a Jiului. Are o populaţie de 740 

suflete; o şcoală și o biserică 

de lemn, fâcută de locuitori pe 

la 1848, deservită de 1 preot 
şi 1 cîntăreţ. 

Este situată parte la poalele 

* dealului Teiul, care este şi cul- 

„mea Jiului şi parte cam pe coastă. 
Locuitorii posedă: 35 pluguri, 

„ 110 care cu bol, 4 căruțe: cu.   
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"cai, '30 stupi, 452 vite mari 

"cornute, 68 cai, 575 oi, 10 ca: 

pre şi 342 rîmători.: 

Cale: şoseaua vecinală, le- 

gind'o cu Murgeşti, la N., Tur- 

ceni-d.-j., la S. şi Calopărul d. Î- 

“la V, 

Turceşti, com. rur., jud.. Vilcea, 

pl. Olteţul-d.-s., compusă din ma- 
halele : Vlădulești,  Biserica-de- 

Zid, Lespedea, Iriştea, Meia, Co- 

drești şi Pilşeşti, cu o populaţie 
de 902 locuitori, 4 biserici (una 

în Biserica-de-Zid, de la 1837, 

alta în Mahalaua-Vechie, zidită 

la 1856, una în Lespedea' de la 

1880 şi una zidită în 1837) şi 
o școală, înfiinţată în 1882. ! 

E situată pe dealurile: Co- 

drești, Vlăduţeşti, Iriştea, Meia 
şi Pilşeşti, pe lingă rîul Tiriia 

şi valea Lespedea, la 60 kil. de 

reşedinţa .judeţului şi la 20 :kil. 

de a plaiului. . 

„Se mărgineşte la E. cu com. 
Pojogi şi Cireşiul; la V., cu com. 

Alunul; la N., cu com. Mateești 
şi Berbești. : 

Locuitorii sunt moșneni. “Ei 

posedă: 100 boi, 200 vaci, 30 
capre, 350. oi, 30 cai şi 300 

"porci; 6 mori de măcinat, 
Şoseaua judeţeană o leagă « cu 

Berbeşti şi Mateești. - 

E brăzdată de dealurile: Pil- 

şeşti şi Talpele -şi udată de 

văile: Lespedea, Ciinelui, Seci, 

precum şi de girla: Tiriia. La 

E. are locurile. izolate: Valea- 

Podului, Padinile şi Socetul; la 

V., Pleasca şi .Jderul; la N., A: 
lunişul și Valea-Onicioiului; la 

S., Lunca-Mare şi . Crivina: lui 
Panait. 

Turceşti, saţ, jud. Argeş, pl. Pi- 
teşti, com. rur.. Bradul-Geamăna 
(v..a. n.). | 

Turcina, culme de munte, jud. 

"Vilcea, cu virfurile: Bora, Tur.   
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“cina, Poiana-Marc, Repedea şi 

„Gurăscul, se * desface din mun- 

tele Bobul, al Culmei-Paringului, 

se . întinde. paralel; cu Culmea- 
“Plătăneştilor, separinid Lotrul de 

Lotriţa, ” 

'Turcineşti, cătun, reşedinţa com. 
Curtișoara, pl. Ocolul, jud. Gorj, 

situat la V. de Curtişoara şi în 

partea dreaptă a riului Jiul, cu 
_*560 suflete.şi 1 biserică, deser- 

“vită de'1 preot și-1" cîntăreţ. 
- „-lLocuitorit posedă: 20 pluguri, 

: 38 care cu.boi, 70 vite mari 

cornute, 7' cai, 100 oi, 10 capre 

- şi 25 rimătoră, * 

O şosea comunală o leagă cu 
cătunele învecinate. (V. Curti: 

şoară, com..rur,) 

Turcoaia, co. rur., în jud. Tul- 

cea, pl. Măcinul, situată în par- 

"tea. V. a districtului, la: 80 kil. 

“spre S.-V.:de oraşul Tulcea, 'ca- 
pitala judeţului şi în partea de 

S.-V. a plăşei, la 18 kil. spre 
"S. de orăşelul Măcin, reședința, 

- plăşei: Infiinţată” pe! la' 1830. 
E formată din căt. Turcoaia, 

reşedinţă, şi Igliţa, cu 1081. su- 
flete; o şcoală mixtă; o bise- 

rică, cu hramul Sf. -Nicolae, zi- 

: dită . la '1862 de locuitori,: de- 

"servită de 1 preot și 1 cîntăreţ, 
Se mărginește la N. cu com, 

urb. Măcinul, la -V., cu judeţul 

Brăila, despărțită de . Dunăre; 

la S$., cu com. Satul-Noii; la E, 

„cu com. Cerna şi Greci, . 
„Dealuri: Iacob, cu prelungi: 

rile: -Iglicioara Mare, Iglicioara- 

Mică, Gorgova şi. Manole. - | 

Movile sunt 11, artificiale. 

E udată -de -Dunăre la V. 
- şi de girlele . Bălanul, Redeluia 

şi Noroioasa. In: Dunăre, Insula- 

lui - Moș - Dobre aparţine. ! :co- 

munei. 

Bălţi: 'Turcoaia sai Armanul 

(200 hect.),- Certe-Tele, Igliţa, 

(300. hect,), ale statului; .
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L.ocuitorii posedă: 105 plu- 

guri, 218 cat, ş asini, 583 boi 

şi vaci, 1608 oi, 356 capre și 

228 porci; 2 mori de apă. 

Căi: Şoseaua judeţeană Mă- 

cin-Satul-Noi și drumuri comu- 

nale la Turcoaia, la căt. Igliţa, 

la Greci, Cerna, Satul-Noii, Car- 

caliul şi Picineaga. 

Turcoaia, sal, cu 1040 locuitori 
şi o întindere de 3351 hect,, 

în jud. Tulcea, pl. Măcinul, Se 

“ mărginește la N. cu Igliţa, la 

V. cu Dunărea, la E. cu Satul. 

Noii şi la S. cu Picineaga. Are o 

şcoală și o biserică, zidită în 
1862. (V. com. Turcoaia). 

Turcoaia, ostrov,. jud. Tulcea, 

format de Dunărea-Vechie.: Aci 
" se.află carieră de piatră. 

Turcoaia, Jac (140 hect.), jud. 
Tulcea, pl. Măcinul, pe teritoriul 

com. rur, Turcoaia, 

Turcoaia, punct trigonometric de 

rangul al 2-lea, jud. “Tulcea, pl. 

Măcinul, com. 'rur, 'Turcoaia, a- 

şezat pe dealul Iacob (336 m.). 

Turcul, mute, în jud. Prahova, 

pl. Peleșul, com. Predealul, la 

limita dintre jud. Prahova şi jud. 

Buzăii, între izvoarele Stevia şi 
Turcul. Este proprietatea d-lui 

G. Gr. Cantacuzino. 

Turculeşti, sat, reşedinţa com. 

Călineşti, pl. Podgoria, jud. Muş- 
cel, cu 500 loc. şi o biserică, 

deservită de 1 preot și 2 cîntăreţi. 

E situat. în centrul comunei 
şi se întinde pănă în riul Ar- 

geşul. In centru și la N. are 

două dealuri: Slătineanca şi Dea- 

lul-Bisericei, acoperite cu: vii şi 

livezi. 
Prin mijlocul satului trece ca- 

lea ferată Bucureşti - Pitești şi 

șoseaua naţională paralelă. .   
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Turculețul, dea/ (450 m.), jud. 
R.Sărat,” pl. Marginea-d.-s., la 

hotarul ej către plaiul Rimnicul. 

E continuaţia dealului Lupanul 

şi 'şi întinde ramificaţiile prin- 

"tre afluenții riurilor R.-Sărat și 

Rimna. La poalele lui . se află 

satul Poeniţa. Este acoperit parte 

cu păduri, parte cu pășuni. 

Turcului (Fintîna-), saz, cu 18 
suflete, în jud. R.-Sărat, pl. Rim. 

nicul-d.-s., în partea de N. a 

com. Grebănul, la poalele dealu- 

“lui şi pe piriul cu acelaş nume, 

Turda, zise, pe creasta şirului de 
dealuri ce brăzdează în lung și 

lat com. Costeşti, plaiul Ho- 
rezul, jud. Vilcea, şi se prelungesc 

pe toată partea de E. a com,, 
“în stînga riului Costești. 

Tureatca, com. rur., în partea 

de N. a pl. Berhometele, jud, 

Dorobhoiii, formată din satele: Cu- 

liceni, Mihoreni, Stănești saii 

Puceni,. Sinăuţi şi Tureatca. Are 

3046 sullete; 5 biserici, deser- 

vite de 1 preot, 5 cîntăreți și 

4 pălămari; 1 şcoală; 

__Vite mari cornute 1630, oi 

1300, cat 255, porci 1575. 

Tureatca, sat, pe moşia cu ace- 
laş nume, jud. Dorohoiii, com. 

Tureatca, pl. Berhometele. 

Are o populaţie de 1680 lo- 

cuitori, 2 biserici, una în. sat, 

de lemn, din 1770, şi una în 

curtea boierească, făcută la 1842 

de vornicul T. Balş; o şcoală, 
zidită în 1890. 

Piraie: Arşiţa, Molnicioara şi 

Molniţa. 

Piatră calcarică şi grezia sc 

află în mare cantitate. 

Drumuri principale sunt: acel 

de la Mihaileni la Mamorniţa 

şi la Herţa şi acel ce duce 
la Dersca, | 

Moșia .se hotăreşte cu: Cu-   

TURIA 

liceni, Dersca, Sinăuţi, Stănești 

şi Bucovina. 

Originară de aici este fami- 

lia Baluş. 

In unele cronice și acte vechi 

se vede scrise Balşe, iar în al- 

tele Baloş. Tot după unele acte 

se deduce că Baloş ar fi tul- 

pina familiei, şi că se trage din 

Cneazul Baloş, proprietarul mo- 

şiei Poiana de pe Moldova, care 

a venit din Serbia şi s'a stator- 

nicit în Moldova. 
- In Serbia vieţuia în secolul 

al 14-lea această familie vechte. 

Banul Baloş era ginerele lui La-" 

zăr, Regele Serbiei. După că- 

-... derea Serbiei sub jugul turcesc, 
ati părăsit Țara și pe la 1430 

„_trecură în Moldova. In Dom- 

nia fraţilor Ilieş şi Stefan, fiii 
„lui Alexandru-cel-Bun, pe la 

1436, . Baluş era între veliţii 
boeri și Consilier Domnesc. («Le- 

topişiţele» și <Cron. Rom.> de 

Melhisedic). 

'Turia, lasă, în partea de N.E. 

a jud. Iaşi, aşezată între riurile 

Jijiea la V. şi Prutul la E. şi 

N., pe podişul Turiei, pe va: 
lea Jijiei şi pe șesul Prutului, 

prelungindu-se paralel cu riurile 

Prutul şi Jijia, din marginea jud. 
Botoşani, spre S. pănă în capătul 

„de N. al plăşei Braniştea, ocu- 

“pind 39377 hect. 
Se mărgineşte la N. cu jud. 

Botoşani, de care se desparte 

prin hotare stabilite; la V., cu 

pl. Bahluiul și Copoul, de care 

se desparte prin riul Jijia; la 

S., cu pl. Braniștea şi la E, 
cu Basarabia, de care se des- 

parte prin riul Prutul. 
E formată din 5 comune: Bi- 

volani, lepureni, Hermeziul, Roş- 

cani şi Cărniceni, 37 sate şi 3 . 

tîrguşoare. 

Are 24 biserici, cu 6 preoţi, 

29 cintăreţi şi 9 eclesiarhi, apar- 
_ţinînd. de . eparhia Mitropoliei



Turia, com. 

“lin Iaşi; 

"Xepe, 800 boi, -600 vaci, 

“pre, 5000 ol şi 500 porci. 

TURIA 

13 școli; 

deţean ; 20 mori. 

Dealul Turia, cu diferitele lui 

ramificări se întinde de la N. 

la S., printre riurile Jijia şi Prutul. 

"Ape: Prutul și Jijia şi un număr 

un spital ju- 

"de piraie, ce izvoresc de printre 
dealuri și care în cursul lor for- 
mează prin diferite văi Yazuri, ce 

servesc pentru adăpatul vitelor. 

Căi: şoseaua judeţeană - Iași- 
Botoșani, o cale comunală ve- 
cinală şi un drum vechii, nu- 

„mit Drumul-Furilor, ce vine din: 
: jud. Botoşani; mai multe dru- 

“muri comunale şi vecinale. 

Din 39377 hect,, întinderea 
teritoriului plăşei Turia, 13513 

hect. sunt pămînt de cultură, câre 

produce tot soiul de cereale şi 

legume; 75 hect, vii şi 1835 hect. 

păduri; iar 23056 hect. sunt 

cuprinse de apă (piraie, iazuri, 
mlăștini), imașe, finaţe, locuri 

pentru aşezarea satelor şi livezi. 
E bogată în imaşe şi fi- 

naţe . înlesnindu-se prin aceasta 

creșterea vitelor, care se ridică 
„ la 37344 capete, din care: 13182 

vite mari “cornute, 18815 oi, 

113 capre, 1753 cai și 3481 

: rimători, 

“E acum unită cu pi Copoul 

(v. a. n.). 

rur., jud. Olt, pl. 

Oltul-d.-j., compusă din 6 căt.; 
Zorleasca, Recea, Turia, Birca, 

Valea-Mare şi Buiceşti, cu -o 

populaţie de 2400 locuitori, 5 

biserici şi o şcoală.. 
Este. situată pe dealul şi va- 

lea- Turia, la 10 kil. de Slatina, 

capitala judeţului, şi la 12 'de 

- reşedinţa. plăşei. . 
-. Parte din locuitori sunt. moş- 

-neni, 325 s'a împroprietărit la 

:1864. Ei posedă: 200 cai, 500 
„10 ca- 

- Veniturile şi cheltuelile co- 

" munei se: ridică la 6148,99 lei.   
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“Şoseaua naţională Pitești-Sla.- 
tina traversează comuna. 

__ E brăzdată de dealurile: Re- 

cca, Drumul-Oii (de la N. la S.), 

Biftia (de la E. la V.), Osiletul 

(de la E. la V.), Sterpul (de la 

N. spre S.) și udată de văile: 

Turiei, Pană, Paraschiva, Biftia 

şi. Dirjovul. 

Turia, sat, cu 550 locuitori, jud. 

Olt, pl. Oltul-d.-j., com. Turia 

v. a. n). | 

Turia, Zodiș al dealului Turia, 

ocupă partea de mijloc a com. 
Roșcani, pl. Turia, jud. Iaşi, pre- 

lungindu-se de la .N. la S. Pe 

el se află drumul Furilor. 
Ca ramificări ale acestui podiș 

sunt podișele: Tabira, Popei şi 

al Crucei,. Capul-Dealului și al 

" Găurenilor și podișul Borşei. 

Turia, vafe, în jud. şi pl. Tulcea, 

pe teritoriul com. rur. Beş-Tepe. 

Turiacului (Valea-), ziriă, în 
"jud. Tulcea, pl. Isaccea, pe te- 

ritoriul com. Luncaviţa, .şi a- 

nume pe al căt. săii Rachel. 

Turluianul, sat, cu 208 locuitori, 

„jud. Bacăi, pl. Tazlăul-d.-s., co- |. 

muna Bucșești, situat pe piriul 
Cernului, mai la vale de satul 

Cernul, la 3 kil. de satul Buc:- 

şeşti . a. n). 

Turnul, schit de călugări, jud. 
- Argeş, pl. Loviştea, metoh al 

- mănăstirei Cozia, din jud. Vil- 

cea. Este situat în mijlocul pă- 

durilor seculare şi nu este ac- 

cesibil de. cit cu piciorul sati cu 

calul. Monahii duc o viaţă de 

schimnici foarte retrasă, 
In timpul din .urmă (1900— 

1901) acest schit s'a reparat și 

înfrumusețat prin îngrijirea și 

- cu cheltuiala P. S. S. părintelui 

„Episcop de Argeș, Timuș.   
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“Turnul, foc izolat, rizos, judeţul 

Muşcel, com. Rerevoeşti-Pămin- 

- teni, plaiul  Nucşoara.. Legenda 

spune că pe ripile Turnului, Ne- 

gru-Vodă 'şi-a aşezat oștirea sa 

şi s'a bătut cu 'Tătarii, care eraii 

aşezaţi.pe Malul-Viei (spre S.), 
__unde voiaii să zidească cetate, 

Turnul, moşie a statului, judeţul 

“Teleorman. (Vezi: Turnului (Do- 

meniul-), 

Turnul-Măgurele, com. urd., și 

reşedinţa jud. Teleorman, situată 

pe partea stingă a fluviulut Du- 
nărea, pe un platoii care înain- 

tează din lunca coprinsă între 
Dunăre și riul Olt. Se găseşte 
la distanță de 4200. m. de la 

Dunăre și 3200 m. de la Olt, iar 

în unghiul format de aceste. 2 

distanţe se află gura unde Ol- 

„tul dă în Dunăre. [nălţimea o- 
“ raşului d'asupra nivelului Mărei- 

Negre este de 40 m.,la obser- 
vatorul meteorologic - de lingă 

spitalul judeţului. E situat la 
„242 kil. de București, 

Turnul e așezat pe deal în for- 
mă de amfiteatru care domină 

toată lunca dintre Dunăre şi Olt. 

În faţă sunt dealurile Bulgariei 

și orașul. Nicopoli. 

- Oraşul proprii zis are ca Ii- 

mite la S.-E. și la S.-V. lunca 
dintre Dunăre şi Olt, la N. şi- 

N.-V. com. Odaia și teritoriul 

et, iar la E. com. Măgurele, pănă 

aproape de bifurcația dintre șo- 
„ seaua: naţională Turnul-Alexan- 

„dria şi cea judeţeană Turnul: 

" Roşiori, 

Fiind situat: între Olt şi Du- 
năre, este tot-d'auna expus cu- 

renţilor acestor mari cursuri de 

-apă. In timpul verii temperatura 

se ridică în unii ani pănă 'la 

39.90 Celsius; iarna termometrul 

se coboară între.150 şi 200 şi 

chiar pănă la 280, cînd înghiaţă 

Dunărea și chiar Oltul.
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“Suprafaţa comunei, dimpreună 
cu moșia și diferitele proprietăţi 

„ce are prin prejur, este de 1450 

hect. | | 

* Populaţiunea orașului în 1900 

a fost de 8668 locuitori: şor3 

bărbaţi şi 3655 femei. 

Numărul vitelor. e de 9264 

capete în toată raza comunei. 

Din acestea sunt 313 cai, 2060 
vite mari cornute, '1939 vite 

mici cornute și 4000 porci. 

Turnul-Măgurele are un gim: 

naziii înfiinţat în 1889; trei 

şcoli primare, două de băeţi și 

alta de fete; o grădină de copii 

„şi o şcoală confesională a iz- 

raeliţilor. 
Biserici sunt două: Sf. Hara- 

lambie și Sf. Vinere. La cimi- 

tirul. orașului este încă 'o bise- 

rică ce servește de capelă și 

unde nu se oficiază. Preoți sunt 

5, cîntăreţi 4 și paracliseri 2. 

“Catolicii şi Evreii ai case par- 

ticulare de rugăciune. 

-Are o staţiune meteorologică 

de al II-lea ordin. 

Ca punct comercial de întiia 

mină, Turnul-Măgurele a avut 

timp de peste 40 de ani cel mai 

mare renume în Țară. Aci se 

aduceaii spre încărcare la Du- 

năre productele de tot feiul din 
mai multe judeţe, din Olt, Ar- 

geş, Muşcel, Romanați şi chiar 

Vilcea. 

După ce se înfiinţă . portul 

Corabia la 1870, mare parte din 

traficul comercial trecu la acest 

port noi, iar în urma termină- 

rei liniilor ferate Bucureşti-Ro- 
man, București-Brăila și Bucure- 
şti Vicirorova, Turnul începe a 

pierde și mai mult 'din impor 

tanţa lui şi aceasta s'a accentuat 

cu deosebire după construcțiunea 

liniei . ferate . Costeşti-Măgurele. 

AZ nu mai avem de semnalat 

aci de cit. comerciul de cereale. 
Vezi și Turnul, port. 

Are o fabrică de bere, 2 de   
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săpun, 1 fabrică de lumînări de 

ceară şi mai multe ateliere me- 

canice. 
Căi de comunicaţie: calea fe- 

rată Costești-Măgurele şi dife- 

rite şosele, din care mai însem- 

nate: calea naţională Turnul-A- 

lexandria-Bucureşti, calea jude- 

țeană 'Turnul-Slatina, calea ju- 

deţeană “Turnul-Izlaz, calea Tur- 

„ nul-Zimnicea și drumul spre Port. 

Wotife istorice. In apropiere 

de “Turnul-Măgurele se află rui- 

nele unui castel roman, transfor- 

mat mai în urmă în cetate ro- 

mînească sub numele de Wzco- 

poli. Mic, saă Wicopoiul- Mic, şi 

„care apoi a devenit cetate tur- 
cească, Ea a fost dărimată în ur- 

ma tractatului de la Adriano- 

pole (1827), cu care ocaziune s'a 

aflat o piatră cu inscripţiune la- 

tină privitoare la Iulius Captiv, 

conductor publici portorii Zily- 

vici e! ripae Thraciae, adică 'a- 

„ rendaș general al vămilor din 

ţările de la izvoarele Dunărei 

pănă la gurile riului (din anii 

161—169 d. Chr.). Tot de aci 

- d. Tocilescu a transportat la mu- 

zeul' din Bucureşti o altă inscrip- 

ţiune a lui Traianus Decius. A- 

ceste pietre cu inscripţiuni pro- 

vin probabil din ruinele cetăţii 

Oescus (azi Ghighen) în Bulga- 

ria, peste drum de Celeiii, 

Abia în secolul al XIV-lea în- 

cep a se ivi oare-care. dovezi că 

prin aceste locuri sai petre- 

cut fapte însemnate. In anul 1394, 
Baiazed a trecut Dunărea cu oar- 

mată numeroasă șia cuprins for- 

- tăreața Nicopoiulcel mic, așezind 

acolo garnizoană. Mircea Basarab, 

cu ajutorul lui Sigismund, regele 

Ungariei, alungă pe Turci şi cu- 

prinde din noii cetatea (1395). 

La 1416, Turcii trec Dunărea, 

“ jeluesc.şi pustiesc "Țara, ocupă 

din noii Turnul și aşează într'in- 

sul armată. pentru a le servi de 

apărare, căci. Giurgiul deja.îl o-   
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cupase. “Tuicii stăpinesc acest 

punct pănă la anul 1462. 

In primăvara anului 1462 o 

armată turcească de 250000 sol- 

daţi porni în două părţi: o parte 

pe Marea-Neagră cu flota pen- 

tru transportul proviziunilor de 
războiii şi de hrană; cea-l'altă 

parte — şi cea mai însemnată — 

de la Adrianopole se îndreptă 

spre Dunăre: Locul de întilnire 

era la Nicopole. Vlad, cu vre-o 

22000 oameni, între care se nu- 
măraii și tinerii de la 12 ani în 

sus, tăbâri în dreptul Nicopoler, 

ca să apere trecătoarea. Armata 

turcească de uscat, comandată 

- de însuşi Sultanul Mahomet,: a- 

jungînd aci, trecu Dunărea cu 

mari pierderi, din căuza ploaei 

de săgeți ce Rominii aruncaii 

asupră-i. Ţepeş este silit însă a 
se retrage, ne mai putînd apăra 

trecătoarea. | 

Timp de aproape 60 de ani 

istoria nu mai menţionează des- 

pre vre-o întimplare imprejurul 

acestei cetăți. 

Pe la 1521, Mahomet-Bei vine 

de peste Dunăre cu puteri mari 

pentru a nimici oștirea lui. Radu 

de la Afumaţi, care după ce fu- 

sese izgonit de “Turci de pe tron, 

strinsese oaste și își reocupă scau- 

nul. Mahomet vine cu puteri 

şi mai mâri, în urma acestui 
fapt, dar după mat multe înfrîn- 

geri este silit să ia fuga peste 

. Dunăre, unde Radu îl urmăreşte 

„_bătindu-l. înfricoşat la „Nicopole 

şi Şiştov. . 

In anul 1545, sub domnia lut 

Radu, fiul lui Radu- cel-Mare, 

Turcii puseră din noii mîna pe 

cetatea “Turnului, o întăriră şi 

_ împreună cu teritoriul dimprejur 

o declarară raia, utilizind'o ca 

un post înaintat în această parte 

- a imperiului. Delimitarea terito- 

riului ocupat de raiaoa Turnului 

s'a făcut în anul 1546, sub dom: 

nia lui Mircea - Vodă - Ciobanul.



TURNUL-MĂGURELE 

Marele ban al Țării a luat parte 
la această importantă lucrare. 
De la acesta a rămas numele 
de Drumul-Banului, care venea 

„despre Giurgiii, pe marginea Du. 
nărei. Odată cu ocuparea cetă- 
ţei de către Turci, i s'a dat şi 
un comandant saii beiii și beg. 
(«Magazin istoric», vol. IV). 

In timpul luptelor lui Mihaiiă- 
Viteazul, punctul 'Turnul-Măgu- 
rele a fost locul multor întîm- 
plări însemnate. Dunărea fiind 
îngheţată în iarna anului 1598, 
o parte din trupele eroului tre- 
cură şi pe aci, cuprinse, pustii 
şi dărimă Nicopoli şi satele de 
prin prejur, precum făcuse și cu 
alte cetăți și oraşe de pe ma. 
lurile Dunărei pănă la Marea- 
Neagră. Turcii însă, curind după 
aceia, luară iarăși cetatea Tur. 
nului înapoi. În Septembrie 1596, 
Mihaiii atacă din noii această 
cetate şi o dărimă, 

Odată cu stingerea eroului, 
în urma odiosului asasinat de 

la Turda, Turcii reocupă Turnul 
şi îşi stabilesc acolo desăvîrşită 
stăpînire, După această dată, nu 

mai vedem făcîndu-se menţiune 
de dinsul timp de aproape un 
secol şi jumătate. 

În timpul războiului dintre 
Ruși şi Turci, la 1768—1774, 
cetatea “Turnului, ocupată de o 

„garnizoană de 3000 Turci, este 

asediată de armatele ruseşti, care 

înainta sub comanda generalului 

Repnin (1771). In această cer- 
„ care soseşte și generalul Potem- 

kin. Impresurarea cetăţii părea 

anevoioasă din cauza poziţiunti 

„sale. 

La 15 Martie 1772, generalul 

„rus Bogdan bătu pe Turci la 

Turnul şi le ocupă întărirea; în 

-18 Aprilie, Turcii năvălesc spre 

a relua castelul, dar sunt bătuţi 

cu desăvirşire şi puşi pe fugă. 

Mulţi din ei se îneacă in Dunăre. 

(Cronicarul Atanasie Comnen). 
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La 13 Ianuarie 1774, Izzet- 
Ahmed-paşa reuşeşte a bate pe 
Ruşi la Turnul. 

In anul 1810, luna Maii, Rușii 
încercară a trece Dunărea tot 
pe la punctul Turnul-Măgurele, 
dar sunt respinşi. 

In iarna anului 1828—1829, 
Rușii luară capul de pod stabi- 
lit pe Dunăre, între Nicopoli şi 
Turnul. In Nicopoli se găsea 
atunci comandant Ceapanoglu, 
dintr'o familie ilustră din Asia. 

In Februarie 1829, un deta- 
şament din trupele rusești, din 

al g-lea regiment de vinători, 

trece Dunărea şi surprinde flo- 

tila turcească nu departe de Ni- 
copoli. 

In urma tractatului de la Adri- 
anopole, Turcii sunt obligaţi să 
părăsească raiaoa Turnului, ca și 
pe a Giurgiului și Brăilei, şi te- 
ritoriul ocupat de raia fu îna- 
poiat "Țării, Dar cu toate că stă- 
pinirea turcească fusese mărgi- 
nită, un beiii, care a mai stat 

acolo cît-va timp, făcea mari 
neajunsuri locuitorilor, pe care 
îi jefuia prin neferii săi, 

La anul 1848, Turnul-Măgu- 
rele fuse şi dinsul, întru cit-va, 

teatrul evenimentelor revoluţiu- 
nei la care participară Eliade, 
Tell, Magheru, Popa-Șapcă şi 

alţii, care pornise: de la comuna 
Izlazul din judeţul Romanați, tre- 

„cînd prin Turnul-Măgurele. 

In rezbelul de la. 1853 -- 54, 
Turnul-Măgurele suferi multe în: 

cercări pe urma luptelor dintre 
Ruși şi Turci, 

In timpul acestui rezbel, în 

Februarie 1854, pe cînd arma- 

tele ruse se afiaii pe la Segar- 

cea și alte sate de prin prejur, 
Turcii ai năvălit despre Dunăre 

în oraș, cu scop mai mult ca 

să jefuească de cît să se lupte. 

Era într'o zi de sărbătoare, pe 

cînd se urma slujba .la biserica 

Sf. Haralambie. La alarma dată 

rele şi   
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că vin Turcii, preoții și lumea 
din biserică ai fugit, coprinşi 
de frică. Unul din aceştia, :ră- 

posatul preot Paraschiva, a fugit 
îmbrăcat în hainele preoțești, 
luînd cu dinsul pe un copil mic 

al săi și aii apucat spre Ale. 

xandria, împreună cu alți _locui- 

tori. Turcii aii intrat în adevăr 
în biserică, crezînd că vor găsi 
ceva odoare scumpe şi lume, să 

jefuiască ; negăsind însă nimic, 
aii profanat'o, trăgînd un glonţ 

în icoana Sf. Haralambie, fu- 

rind numai vasele sfinte ale bi- 
sericei. Pe la 1860, acele vase 

aii fost găsite la un Turc din 

Nicopoli şi readuse la biserică. 

Acest fapt e de relevat pentru 
că. este cel din urmă, din mul- 

țimea de sălbăticii şi tilhării ce 
Turcii mai bine de ciuci secole 
aii săvirşit asupra “Țării. 

Din toate luptele-ce s'aii pe- 
- trecut la acest punct, reese im- 

- portanţa vădită a lui, căci ela 

fost considerat tot-d'a-una drept 
cap al podului pe Dunăre. pe 
la Nicopoli, de aci la Plevna 

spre Sofia (vechia Sardica); iar 

pe de altă parte deschidea dru- 

mul spre pasul Şipca la Balcani, 

„de unde apoi se putea lua dru- 

mul spre Constantinopole. 

Cel mai important -rol însă, 

Va avut Turnul Măgurele în. tot 
timpul ultimalui rezbel pentru 

- independenţă, din. 1877. 

După ce trupele ruseşti tre. 

cură Dunărea pe la Zimnicea, 

diviziunea IV-a romînă trecu de 

peste Olt la T.-Măgurele. 

La luarea Nicopolei, trupele 
romine de la 'Turnul- Măgu- 

Izlaz aii contribuit în 

cea mai. mare parte la această 
- izbîndă, 

In zilele de restrişte ale Ru. 

şilor înaintea Plevnei, generalii 

ruşi, marele duce.Nicolae şi în- 

suși Impăratul Alexandru II, aii 

cerut mai întiii ca trupele ro: 
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mîne să ocupe Nicopoli şi mai 

în urmă ca săle vină în ajutor 

din naintea Plevnei. Strimtorați 
de repetatele înfringeri suferite 
din naintea Plevnei, Rușii cer 

prin faimoasa telegramă a ma- 

relui duce Nicolae, din 15 Iulie 

1877, adresată A. S. R. Carol 
1, Domnitorul Rominiei, ca să 

le vină în ajutor «cu ori-ce preţ 

şi în ori-ce condițiuni, cauza 
creştinătăţii fiind în mare pe: 

ricol». La 20 Iulie, trupele ro- 
mine aflate pe la T.-Măgurele 

și prin prejur trec l)unărea și 

ocupă Nicopoli; peste puţin trece 
şi Domnul Rominilor, Carol |, 

tot pe la T.-Măgurele, la car. 

tierul general rusesc; iar mai 

în urmă se aşeză pe Dunăre 

podul pe vase pe care sai fă- 

cut comunicaţiunile cu Nicopole 
în tot timpul cît a ţinut războiul. 

In toată durata impresurărei 

Plevnei, T.-Măgurele a avut cea 

mai mare importanță: aci se 

aduna toate proviziunile de 

hrană şi de războii ale trupelor ro- 

mine și parte din acelor ruse; pri- 
mul-ministru al Țărei și ministru 

de rezbel loan C. Brătianu stătu 

multe săptămîni aci pentru a în- 

griji de indestularea oștirei; pe 

aci eraii conduşi prisonierii;, de 

aci îşi comunicaii noutăţile di- 
 feriţii corespondenţi ai ziarelor 

din lumea întreagă; de aci, în 

fine, fu anunţată la cele patru 

puncte cardinale, gloria armatelor 

romine şi bravura valorosului 

Căpitan şi Domn al Romiilor, 

la 15fp Noembrie 1878, 
Dar nu numai ca punct stra- 

tegic a avut importanţă Turnul: 
Măgurele în decursul veacurilor, 

ci şi ca punct comercial a. jucat 

mare rol; aci era și port şi tre- 

cătoare însemnată, căci iată ce 

ne spune un misionar catolic 

care a călătorit acum 256 de 

ani pe la T.-Măgurele: 

«Obiceiul se făcuse încă din   
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timpurile de mai înainte ca e- 

„piscopii catolici sait locţiitorii 

lor să plece pe la dointrel ani 
odată din reședințele lor, spre 

a vizita bisericele catolice, fie 

din circumscripţiunea lor, fie din 
circumscriptiunea altora care, ne- 

avind parale saii curagiul de a 

înfrunta primejdiile călătoriei, 

cereaii voie de la Roma să nu 
fie obligaţi a face aceste inspec- 

ţiuni. 
«Petru Bogdan Bacsici vizitează 

în primăvara şi în vara anului 

1640 bisericile catolice din Bul- 

- garia şi, pentru că la Nicopole 

se află o biserică catolică, în- 

chinată S-tului şi marelui mu- 

cenic Ștefan, el vine.și aci și 

apoi trece şi peste Dunăre, în 

"Țara-Romincască, la Turnul-Mă- 

gurele. Cetate turcească, Turnul 

avea împrejuru-i un domeniii de 

șease mile de lung, și încă mai 

mare în lărgime; acest domeniiă 

era sub stăpînirea Turcilor. Pă- 

mîntul acestui domeniii,e de o 

calitate minunată și produce cu 
un belşug care întrece produc- 

țiunea tuturor pămînturilor ara- 
bile din Bulgaria». 

Teleormanul păstrează și as: 

tăzi, după 262 ani, reputaţiunea 

şi calitățile ce-i recunoștea epis- 

copul catolic la 1640. 
La schela Turnului se făcea, 

ne spune tot Bacsici, comerciii 

întins de cereale, lemne, oi, vin, 

peşte. Neguţătorii Ragusci, ce- 

tate al cărei rol în istoria co- 
merciului rominesc este nesămuit 

de mare, veneaii la Nicopole şi 
- la Turnul ca să cumpere, să 

vîndă şi să schimbe, şi: veneaii 

în număr atit de mare, în cit 

simţiseră trebuinţa de a avea o 

biserică a lor catolică. 
In privinţa întemeierii orașului 

Turnul-Măgurele, dăm aci urmă- 

toarele: amănunte: 

Ciţi-va ani după complecta 

evacuare de către Turci a ce-   
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tăţii Turnului, simțindu-se tre- 

buinţa de a se înfiinţa acolo o: 

raş, de oare-ce neguţătorii ce 

aveaii afaceri în port locuia în 

satul Măgurele, — s'a şi pus la 

cale ca reședința jud. Oltul, din 

care încă făcea parte această 

regiune, să se mute de la Sla- 

tina la Turnul. 
«Gazeta oficială» a "Țării cu 

No. ş din 27 Februarie 1836a 

publicat textul decisiunei luată 
de M. S. Vodă, de pe care re- 

producem următorul extras: 
«Cu prilejul încredinţărei ce 

s'a primit de la departamentul 
din lăuntru, că neguţătorii ce 

prin jalbă către Înălțimea Sa aii 

arătat dorința a înființa oraș la 

Turnul, sunt la număr una-sută- 

cinci-spre-zece și se pot aduna 

“pănă la două-sute; luindu-se în 
băgare de seamă cit de folositor 

este a fi capitala judeţelor de 

margine la locul unde este port, 

privind aceasta atit spre înflo 

rirea negoţului cea cu înlesnirea 

adunărei populaţiei, multă în- 

tindere şi spornică înaintarea 
întru înfrumusețarea orașelor, cit 

şi spre în mai multă înlesnire 
în organisaţia bunelor întocmiri, 

urmind a fi într'unul și acelaş 

loc — şi mai cu seamă unde este 

carantina, — toate ramurile de 

dregătorii administrative, jude- 

cătoreşti şi carantineşti, precum 

şi strejuitorie de graniţă etc,, 

chibzuește polieţeneasca. prive- 

ghere şi inlesnirile ce pot avea 

neguţătorii asupra relaţiei ce ai 
în feluri de pricini cu dregătoriile, 

cit şi pentru că Slatina se află 

întrun loc cu totul la o mar- 

gine şi: neindemănatic pentru 

cea mai multă parte. a locuito- 

rilor judeţului la trebuinţele ce 
aii cu autorităţile din capitala 

lui, de neapărat se socotește a 

se muta capitala judeţului Oltul 

la Turnul, după pilda orașelor - 

Giurgiul, Brăila şi Turnul-Seve-
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rinului. Fiind şi judeţ din cele 

de margine și cu o schelă aşa 

însemnătoare, iar mai cu seamă 

că şi locuitorii judeţelor înve.: 

cinate vor simți un mare ajutor 

de a putea vinde mai cu preţ 

productele ce ar putea stringe 

din munca lor, pentru că atunci 

le vor duce cu înlesnire la acest 

port, unde vor putea găsi des- 

tui muşterei a le cumpăra, spre 

un asemenea dar sfirşit, se chib- 

zuâşte următoarele: 

__Se va statornici acolo, oraş, 

în raza sa de stinjeni cuadraţi 

200000, avind şi islaz, peste 
tot 1004 pogoane, cu aceleaşi 

îndatoriri şi reguli ce sai în- 

tocmit și la Giurgiul şi la Brăila. 

— Planul oraşului se va alcă- 

tui după pilda celor nouă oraşe 

mari ale Europei. — Numirea 

acestui oraș va fi Turnul. — 

Strămutarea ot-cîrmuirei și a 

tribunalului din Slatina la Turnul, 

se va face după noua înscriere 
a contribuţiunilor, cînd atunci 

se va duce la săvirşire şi pro- 
iectul despre rotunjire în totalul 

săii, potrivit cu întinderea jude- 

ţului Olt, fiind unele sate peste 
trei-zeci ceasuri depărtare de 

Turnul>, 

La început a fost vorba ca 
oraşul să sc stabilească în vale, 

la cetate, dar în vederea revăr- 

sărilor Dunărei şi Oitului, se 
hotărî să'l pue în deal unde se 

găseşte, 

Strămutarea definitivă a tu- 

_turor autorităţilor s'a făcut toc- 
mai la 1839. . 

Rotunjirea județelor Oltul și 

Teleorman, despre care se face 

menţiune, s'a făcut ast-fel pre- 

cum există azi, dindu-se Oltului 

Slatina ca reşedinţă, iar capitala 

Teleormanului s'a strămutat de 
la Roșiori întiiii la Zimnicea, 

unde a stat vre-o doi ani, și 
apoi a trecut la Turnul-Măgu- 

rele.   
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Oraşul se populă treptat de 

către locuitorii, mai ales negu- 
ţători, din satul Măgurele, pre- 

cum și cu cei veniţi de pe la 

Roşiori, Zimnicea şi din alte 
părți. 

Turnul-Măgurele, zori, situat 
pe Dunăre, jud. Teleorman, la 

4 kil. de oraşul cu acest nume 

şi la 2 kil. de gura Oltului. Aci 

abordează vapoarele și toate 

vasele plutitoare ce vin pe Du- 

năre cu mărfuri şi călători. Com. 

pania austriacă de navigaţiune 
are aci debarcaderul săii pro- 

priii şi o agenţie sucursală. A-: 

genţia este pusă în comunica- 

țiune printr'un fir telegrafic cu 

oficiul “Turnul-Măgurele, căruia 

se transmite telegrame numai 

pentru serviciul navigaţiunei şi 

al afacerilor de comerciii. Com- 
pania rusă de navigaţiune «Ga- 

garin» are de asemenea debar-. 
caderul săi propriii, avind în 

oraş un reprezintant pentru afa- 
cerile comerciale. Aci e şi un de- 

barcader propriii al Regiei Mono- 
polurilor Statului pentru servi: 

ciul navigaţiunei romine. 

Portul este pus în legătură 
cu orașul printr'o şosea, întreţi- 

nută de Ministerul lucrărilor 

publice din veniturile portului. 
In 1885 sa construit la ca- 
pătul şoselei, în port, un cheii 

de lemn care a fost degradat 
de inundaţiunile Dunărei şi Ol: 
tului, dar care mai în urmă a 

fost reparat şi pus în bune con- 

dițiuni. In 18692 sait. început 
lucrările pentru construcțiunea 

ramurei de cale ferată Turnul: 

„Port, care pleacă din gara Tur- 
nul-Măgurele, ast-fel că încărcă- 

rile de producte se fac astăzi din 

„vagoane direct la port. Ramura 
Turnul. Port are o lungime de 5;2 

kil. 
Turnul-Măgurele este şi punct 

vamal important. Biuroul vamal,   
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înfiinţat în 1860, a avut în 1897 

un venit de 187261 lei. Biuroul 

vamal este instalat în oraș, iar 

în port se află numai o sucur- 

sală; operaţiunile vamale mai 

importante se fac la biuroii, iar 

cele mai mici la sucursală. 

Tot aci în port, pe partea 
dreaptă a şoselei, se află clă- 

direa observatorului de vite, unde 

se țin sub observaţiune vitele 

băntuite a fi bolnave, destinate 
pentru import sait export. 

Locul unde este astăzi portul, 

a fost una din cele mai vechi 
trecători pe Dunăre şi un punct 

comercial de mare importanţă. 
Pe timpul ocupaţiunei turceşti 

era în adevăr trecătoare pe la 

cetatea Turnului și două vămi, 
una turcească în port și una 

rominească la Segarcea, Faţă 

cu nesiguranța în care se găseaii 

neguţătorii romini în faţa autori- 

“tăților turcești şi faţă de jafurile 
la cari eraii expuşi, mulţi din- 

tr'inșii preferaii să-şi încarce măr- 
furile pe la com. Cioara, unde 

a fost mult timp o mică trecă- 
toare pe Dunăre. După stabi: 

lirea autorităţilor romineşti la 
Turnul, trecătoarea de la Cioara 

s'a desființat, 

Turnul-Măgurele, sazie de dr.- 

a.-f., jud. Teleorman, pl. Căl- 
măţuiul-Marginea, com. Turnul- 

Măgurele, pe linia Roşiori-T.- 
Măgurele, pusă în circulaţie la 

12 Septembrie: 1887. Se află la 

“7,6 kil. de Liţa, staţia vecină, 
Inălţirnea d'asupra nivelului Mă- 

rii de 26",57, Venitul acestei 

staţii pe anui 1896 a fost de 

184280 lei, 39 bani. De aci 

pleacă o linie la port. 

Turnul-Măgurele-Port, stajie 
de dr.-d.:f., jud. Teleorman, pl. 

Călmăţuiii, com.. Măgurele, pe 

linia T.-Măgurele-Port, pusă în 

circulaţie la 1 Decembrie 1893.
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Se află la 3,2 kil. de T.-Măgu- 

rele, staţia vecină. Inălţimea de. 

asupra nivelului Mării de 22",07. 

Venitul acestei staţii pe anul 

1896 a fost de 35477 lei, go 

bani. Aci se trece Dunărea spre 
a lua trenul ducînd la Sofia în 
Bulgaria. 

Turnul-Severin, com. ur. în 

pl. Ocolul-d.-s., jud. Mehedinţi, 

situată pe o poziţie frumoasă 

în valea Dunărci, la V. Țărei. 

Are forma unui poligon, în. 

conjurat în partea de N., E. şi 

V. de un șanț, iar la S$., de 

“ Dunăre. 

Se mărgineşte: la E., cu com. 

Şimianul;, la S., cu fluviul Du: 

nărea; la V., cu com. Schela- 

Cladovei, iar la N., cu com. 

Bresniţa, 

Turnul-Severin are aproape 

4000 case şi 18626 locuitori 

(recensămîntul din Decembrie 

1899). 
E capitala judeţului, oraș co- 

mercial și unul din porturile cele 

mai principale ale Rominici pe 

Dunăre. 
Are un liceii; o şcoală profe- 

sională; 3 şcoale primare de 

băeţi şi 3 de fete; mat multe 
institute private; o şcoală de 

cătun, în mahalaua Cerneţi. 

Sunt 3 biserici ortodoxe și 
anume : biserica cu hramul Ador- 

mirea-Maicei-Domnului, care e 

şi catedrala, biserica Grecescu- 

lui, cu hramul Sf. Ioan şi ca- 

pela de la cimitirul oraşului; ele 

Sunt deservite de 7 preoți, un 
protoercii, 2 diaconi şi 7 cîntă: 

reţi. Se mai află o biserică ca- 
tolică, una protestantă şi o si- 

nagogă; 3 cimitire: unul orto- 

dox, unul catolic şi unul izraelit. 

Are 201 cîrciumi, 

El posedă o grădină foarte 
frumoasă pe mailul Dunărei, în 

mijlocul căreia se înalţă un turn, 

singura rămăşiţă a castelului me-   
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dieval ce a fiinţat aci, şi de la 

care şi-a luat numele de Turnul- 

Severin. 

Oraşul antic se afla ceva mat 

sus, în dreptul capului podului. 

Este cel mai vechiii așeză- 

mînt roman în “Țara noastră, 

căci, după constatările d-lui To- 

cilescu, era deja municipiii cu 

numele: A/unicipium Flaviu 

Dvrobetta, înainte ca Traian să 

fi bătut şi supus pe Daci. Po- 

dul de piatră construit aci de 

Traian a început deja înainte 

de sfirșitul primului războiii da- 

cic, şi la anul 105 era gata. 

Municipiul cărîmat fiind de 

barbari, împăratul Hadrian la 

reconstruit şi l-a dat numele: 
Municipium Flavium  Hadyia- 

num  Dobrettensium. Septimiiă 

Sever la ridicat la rangul de 

coloute: Inscripţiunile, din care 

o parte se află expuse în gră- 

dina publică a oraşului, ne 
ajută a. căpăta o idee despre 

viaţa cc a înflorit odinioară aci. 

I.a capul podului antic sc afli 

ruinele castelului, care păzia po- 

dul. Săpăturile întreprinse de d, 

Tocilescu în anii 1897 şi 1898 

aii constatat în acest castel 3 

epoce: a/ epoca lui Zrazan, că- 
reia aparţine rămășițele capu /u7: 
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Podului, zidurile fortăreței cu 

ale sale 15 „turnuri aşezate în 

interior, şi fraeforium ; d) epoca 

lui Constantin-cel-dlare, căreia 

îi aparţine: 4 turnuri exterioare 

şi 4 edificii cu ale lor So de 

camere saii cubicula (aceste ca: 

mere aii înaintea lor o arcadă 

boltită); şi c) epoca lui Fustinian, 

de la care s'a păstrat furnal 

circular menţionat de scriitorul 

Procopios sub numele de Tur- 

nul-Teodoret. In acest turn, ar- 

cheologul nostru a găsit între- 

buințate ca materiale de con. 

strucţiune 9 mari stele funerare 

de ale unor soldați morţi puţin 

după epoca lui Traian, În afară   

TURNULUI (DOMENIUL-) 

de zidurile .castelului săpăturile 

aii descoperit ruinele unei bi- 

serici şi a unei capele creştine 

(Vezi Gr. G. Tocilesco, e Fouz?. 

fes et recherches archeologigucs 

en Roumanie», p. 141). 

In partea de V. a orașului 

s'a descoperit un cimitir vechiii 
în marginea Dunărci, 

In 'Turnul-Severin se află şan- 

tierul romin al vapoarelor, un 

atelier al căci ferate și un de- 

poi de maşini, iar mai su, pe 

malul Dunărei, se află ocoalele 

de rimători. In acest oraş sunt 

şi mai multe fintîni cu apă bună 

de băut, despre care tradiţia 

povesteşte că ar fi fost adusă 

de către Romani de la Bres- 
nița (v, a. n.). 

Turnul-Severin, s/afie de dr- 

2.-/., în jud. Mehedinţi, pl. 

Ocolul, com. T.-Severin, pe 
linia  Craiova-Virciorova, pusă 

în circulaţie la ș Ianuarie 1875. 

Se află între staţiile Palota (18,8 
kil.) şi Virciorova (17,3 kil.). 

Inălţimea d'asupra nivelului Mă- 

rii, de 48",24. Venitul acestei 

stații pe anul 1896 a fost de 

300406 lei şi 19 bani, 

Turnului (Domeniul-), vzoșie, 
proprietate a statului, în jud. 

Teleorman, pl. Călmăţuiul, com- 

pusă din 3 corpuri: Turnul, Su- 
roaia și Girla. Aceasta din urmă 

este situată peste Olt în jud. 
Romanați. Pe acest domenii 

este și balta Berceluiul. Se în- 

tinde de la Dunăre spre ho- 

tarul moşiei Seaca, de aci merge 

pe hotarele moşiei Secara, Dra. 

cea, Liţa şi Segarcea, de unde 

trece pe hotarele moşiei şi tere- 

nurilor oraşului T.-Măgurele. Su- 

prafaţa sa este cam de 4500 

hect., împreună cu balta. Statul 

are pe domeniul săii mai multe 
clădiri. La marginea com. Tra- 

ianul este conacul moşici,. ma-
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gazii de producte și o moară 
de măcinat cu aburi. Preţul cu 
care se arendează moșia este 
de 82445 lei. 

Inainte de împroprietărirea în- 
surăţeilor pe o porţiune din cor- 

„pul Suroaia, unde sa format 
com. Traianul, acest domenii 

cra cu mult mai mare. 

Patru com. rur. sunt pe terito- 
riul domeniului: Măgurelele, Flă- 
minda, Traianul şi Odaia. Aci 

sunt şi vii, în- mat multe părți, 
„cultivate de locuitorii cu drept 
de otașniță, Tot pe acest do- 
meniii statul are mai multe case, 

- bordee şi locuri virane, date cu 

embatic, 

Turtaba, sa, făcind parte din 

com. rur. Siliştea, pl. Cerna, 
jud. Mehedinţi. Este situat la 
poalele dealului Paharnicul. 

Turtucaia (Ostrovul-), pădure 
„a statului, jud. Ilfov, în întin- 

dere de 200 hect, 

Turtureşti, sat, cu 195 locuitori, 

com. Căciuleşti, pl. Piatra-Mun- 

tele, Jud. Neamţu, situat la 5 kil 
de orașul Piatra. 

Locuitorii posedă: 125 vite 

cornute, IO cai, 9 porci, 300 oi. 

Tuta, saţ, jud. Bacăi, pl. Trotuș, 

com. Bogdănești, situat pe malul 

drept al Trotușului, la 1p kil. 
de satul Bogdăneşti şi la 3 kil.: 

de gara Oneşti. Are o popu- 

laţie de 311 suflete, Unguri şi 

o biserică catolică, clădită în 1866 

de locuitori. . 

Vite: 127 cai, 160 vite cor- 

nute şi 35 porci. 

Tutana, com. rur., pe valea cu 
acelaş nume, jud. Argeş, pl. 

Argeş, la 12 kil. de Curtea de 

- Argeş, reşedinţa subprefecturei şi 

la 18 kil. de Piteşti. Se compune 

„ din satele: Anghineşti, Noapteşu,   

669 

Tutana, Valea-Brazilor, Valea- 

Enache şi Valea-Porcului, cu 1881 

locuitori, 2 şcoale şi 5 biserici, 

din care una fosta Mănăstirea 

Tutana (v. a. n.). | 
E situată pe malul drept al 

rîului Argeş, cam lavr'o 1ş kil. 

spre S. de Curtea-de-Argeş. 

Locuitorii posedă: 304 boi 

şi vaci, 21 cai, 12 bivoli, 118oi, 

46 capre şi 820 rimători. 

Satul Tutana se află pe pro- 

prietatea statului Vatra-Schitu- 
lui-Tutana, 

Tutana, sa, Vezi Cicăneşti-d. Î., 
jud. Argeş. 

Tutana, saţ, jud. Argeș, 
teşti, com. rur, 

Rea (v. a.n.). 

pl. Pi 
Găvana-Valea- 

Tutana, sa cu 312 locuitori, jud. » 9 J 

şi pl. Argeș, com. rur. Tutana 

(v. a. n.). 

Tutana, sc/iz de călugări, cu hra: 

mul Cuv. Athanasie, pe malul 

drept al riului și jud. Argeș, 

întemeiat de Mihnea Vodă, fe- 

ciorul lui Alexandru Vodă, la anul 

1577. Servea de metoh mănăstirii 

Radu-Vodă din Bucureşti, care 

era închinată la mănăstirea Jvi- 
rul din muntele Athos. In urma 

- secularizării, s'a redus la biserică 

de mir, avind 2 preoți, 1 cîntă- 

reț şi 1 paracliser, 

Tutana, ante (2079 m.), în jud. 

Argeș, plaiul Loviştea, 

Tutana, zădure (4000 pogoane), 

proprietatea statului, jud. Ai geş, 
pl. Topolog. 

Tutana (Vatra-Schitului-), zz0- 
șie, de 6200 pog., proprietatea 

statului, jud, şi pl. Argeș, fostă 

proprietatea schitului cu acelaş 

nume, La 1871 a fost ipotecată 

pentru asigurarea împrumutului   

TUTOVA 

domenial de .78 milioane lei şi 

avea la acea epocă o arendă 
de 39900 lei. Pe moşie sunt 

case, han, magazie, povarnă şi 

o moară pe apa Argeșului. 

Tutova, judeţ, situat în regiunea 

şeasă dintre riurile Siretul şi 
Prutul. 

Are forma aproape a unui 
drept-unghiii, aşezat așa că la- 

turile sale cele lungi ati direc: 

ţiunea de la N. spre S. şi avind 

două prelungituri, asemenea unor 

drept-unghiuri, una în partea 
de N.-V. şi alta în partea de E. 
Şi-a luat numele de la piîriul 

Tutova, care "| udă prin partea 
de V., aproape în toată lungi- 

„ mea sa, 

Se mărginește la N. cu jud. 

Vasluiii, la N..V,, pe o mică 

distanță, cu jud. Roman; la $., 

cu judeţele Covurluiii şi Tecuciiă ; 

la V., cu jud. Tecuciii și puţin 

cu jud. Bacăii şi la E., cu jud, 

Fălciii, cu Basarabia (Rusia) și 
jud. ' Covurluiii. “Toate limitele i 

Sunt artificiale, afară de una, 

care este naturală, riul Prutul, 

ce o separă de Basarabia. Dintre 
judeţele încunjurătoare, jud. Te- 

cuciii, este acela cu care 'se a- 

tinge pe o distanță mai mare. 

Are o suprafaţă de 255205, 72 
hect. 

Pămiîntul săi este în cea mai 

“mare parte favorabil agricultu- 

rei ; cu toate aceste 'se găşește 

încă destule bălți, locuri mlăş- 

tinoase, joase și supuse foarte 
des inundaţiunilor. 

Partea de-N. şi mai cu seamă 

partea de V. a lui, este foarte 
deluroasă. Aceste dealuri for- 

mează o culme aproape necîn- 

treruptă pe toată marginea de 

V., ajungînd une-ori la înălțimi 

destul de mariși adese-ori pietroa- 

se, Ele merg micşorindu-se din 

ce în cespre S.-E., pănă mai în 

jos de oraşul Birlad, . de unde



TUTOVA 

se deschide un șes întins, care 

se continuă pănă la extremitatea 
judeţului, trecind în urmă în 
jud. Tecuciii și Covurluiă. 

Este udat de Prutul care curge 

prin marginea despre E. şi | 

separă de Basarabia, cu afluen- 

„tele Elanul, încărcat .și el la 

rindul săi cu piracle Mihoia, 

Sărat şi Liscovul; de Birladul, cu 

afluenții săi, care trece prin mij- 

locul judeţului, . curgind de la 

N.-E. spre S.-V. 
Viea se cultivă pe '0 supra- 

faţă de 4824 hect., din care 688 

nelucrătoare; iar livezile cu pruni 

ocupă o suprafaţă de 49490 hect. 
Vite în 1001: 10509 cai, 58 

asini şi catiri, 60364 boi şi bi- 

voli, 25522 porci, 3474 capre 

"şi 83700.0i. 

Locuitorii posedă 10401 stupi, 
 Gindacii de mătase se cultivă 

în citeva locuri, însă peo scară 

mai întinsă numai în Bălăbă- 

„neşti şi Grăjdeni. Ă 

Se lucrează în mai multe lo- 
curi polobocele. Se fabrică în 

4 fabrici, spirtul, care se con- 

sumă parte în judeţ și parte se 

exportă; din aceste fabrici cea 

de la Ghidigeni este mat per- 

fecţionată. Făina se macină în 

18 mori cu vapori și mai multe 

de apă şi de vint. Se fabrică 

săpunul în Birlad. 

Acest județ era mai inainte 

foarte bogat în peşte, pe care'l 

„scotea din bălțile sale, ce se 

găsesc pe malul Prutului și din 

iazurile din interiorul săii, ceea 

ce a făcut ca să i se dea de 

marcă trei peşti; astăzi s'a îm- 

puținat mult acest produs. 
Are 6 drumuri mai principale 

- şi anume: Linia ferată Tecuciii- 

Birlad-V asluiii, șoseaua națională 

“Fecuciii-Birlad-Vasluiii-Huşi, șo- 

seaua judeţeană Birlad-Bacăii- 

Roman, şoseaua vecinală ce ur- 
mează malul sting al piriului 

Tutova, şoseaua jud. Birlad-   
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„Fălciă, şoseaua jud.. Birlad-Ga- 

laţi, şoseaua : vecinală Birlad- 

Bogdana. . i 

Este subimpărţit în 5 plăşi: 

pl. Tirgul, în partea de E. a 

jud.; pl. Simila, în partea de N.; 

pl.. Tutova, în partea de N..V.; 

pl. Pereschiv, în partea de V. 

şi pl. Corod, in partea de S. 

Acum sunt unite în 3: Tirgul- 

Simila, Corodul- Pereschivul | şi 

Tutova. 

Are o populatie de 115786 
locuitori (1899); 72 comune, din 

care 1 urbană și 71 rurale, din 

care cele mai populate sunt: 

oraşul Birlad, tirgş. Puiești, satul 

Bălăbăneşti și tirgș. Murgeni; 

158 biserici; 78 şcoli primare 

rurale, în sate; 1 gimnazii, 6 

școale primare de băeţi şi 6 de 

fete în Birlad şi 2 spitale, unul 

în oraş şi altul în satul Floreşti; 
un tribunal, dependinte de Curtea 

de apel din Galaţi și 3 jude: 

cătorii de ocol, 2 în Birlad 

una în tirgşorul Pucști. 

Formează o protoerie, care 

depinde de Episcopia de Huşi 

şi ambele de Mitropolia de Iaşi. 
Budgetul pe 1900—001 este 

acesta: Zecimi, 218838 lei; Dru- 

muri, venituri, 115247 lei, chel. 

tueli, 113814 lei; bud. extra: 

ordinar 20607 let; spitalul rural 

Floreşti, 48879 lei, 95 bani; 

Pensii, venituri, 7714 lei, chel: 

tueli, 2800 el. 

ŞI 

Tutova, 2/asă, în partea de N.- 

V. a jud. Tutova, udată prin 

mijoc în toată lungimea sa de 

la N. spre S, de piriul Tutova 
și avind” un pămint în genere 

deluros. Se mărginește la N. cu 

jud. Vaslui, la N.-V. cu jud. 

Roman, la S. cu pl. Tirgul, la 

E. cu pl. Simila, la S..V. cu 

pl. Pereschivul și la V. cu jud. 

Tecucii şi Bacăi, hotarele mo- 

şiilor limitrofe servindu-i peste 

_tot de limite.   

TUTOVA 

Are 2 centruri mai însemnate : 

tîrgşoarele Puiești şi Plopana. 

Este străbătută numai de un 

singur drum mai principal, de 

şoseaua Birlad-Bacăii, care o 

parcurge prin mijloc in toată 

lungimea sa, trecînd prin com. 

Bogești, Ilălăreşti, Puiești, Lă. 

leşti, Voineşti, Tuleşti, Drago. 

mireşti şi Plopana. 

Reşedinţa este în tirgşorul Pu- 

ieşti, 
In privinţa judiciară depinde 

de judecătoria de ocol din tirg- 

şorul Puieşti. 
„Are 14 comune rurale, din 

care cele mai populate sunt: 

Puiești, Plopana şi Bogeşti;, 81 

sate, din care cele mai populate 
- sunt: Perieni, Puiești, Dragomi- 

reşti şi Avrămeşti; 2 tirgşoare: 

Puiești şi Plopana; 36 biserici; 
16. şcoli mixte şi 1 de cătun 

(1899—1900). V. Tutova judeţ. 

Tutova, sfație de dr-d.-f., jud. 
Tutova, pl. Corodul-Pereschiv, 

com. Pogoneşti, pe linia Te- 

cuciit-Birlad, pusă în circulaţie la 

13 Septembrie 1872. Se află în- 

tre staţiile Ghidigeni (7 kil.), 
şi Birlad (15,0 kil.). Inălţimea d'a- 
supra nivelului Mării de 5o",1ş. 

Venitul acestei staţii pe anul 

1896 a fost de 04037 lei, 70 

bani. 

Tutova, ziriii, jud. "Tutova, ce 

curge de la N. spre S. prin par- 

tea de V. a acestui judeţ; iz- 

voreşte din pădurea Fundul-Tu: 

tovei (punctul cel mai despre 
N, a judeţului); curge mai în- 

tiiă spre S.-E., pănă aproape de 

satul Dragomirești, de aici spre 
S.-V., pănă aproape de satul 

Tuleşii, de unde ia direcţiunea 

S..S.-E , pănă în dreptul satului 

Poliţeni, pe urmă se îndreaptă 

spre S.-V. pănă aproape de Bo- 
geşti, apol spre S-E. pănă în 

dreptul satului Pogona, de aici



TUTOVEI (ZAREA-) 

spre S.-V. pănă mai în jos de 
satul Cirjăoani, apoi drept spre 

S. pănă la satul Pogoneşti şi de 
aici spre S.-E. pănă la vărsa- 
rea: sa, 

EI primește pe stînga piîraiele: 
Lipova, lezerul şi Studineţul; 
iar pe dreapta piraiele: Fundul. 

Zingăi, Corneşti, Valea-Mare şi 

Piriul-Sălciei, după care se varsă 

în dreapta riului Birlad în faţa 

satului Crivești, după ce a udat 
pl. Tutova în toată lungimea 

sa, şi partea de E. a pi. Peres- 

chivul, trecînd pe lingă satul 
Fundul-Tutovei, tirgşorul Plo- 

pana, satele Dragomirești, Lă- 
leşti, tirgșorul Puieşti, satele Bo- 
gești, Ciocani, Ivești şi Pogoneşti. 

Este afluentul cel mai mare a 

riului Birlad în cuprinsul acestui 
judeţ. Valea sa este mărginită 

de două culmi de dealuri, diu 

care cele din dreapta sunt mai 

înalte. 

Tutovei (Zarea-), deal (400 m.), 
jud. 'Tecuciii, continuare a dea- 

lului ce vine din judeţul Ro- 
man, în direcţie N.-S., pe la mar- 

ginea de E. a comunelor Co- 

loneşti şi Buda, pl. Stănişeşti, 

pe o întindere de 1ş kil.; for- 

mează hotarul între com. Buda, 

Avrămeşti și Lălești (din jud, 
Tutova) şi mai separă Valea-Ze- 

letinului de Valea-Tutovei, pur- 

tînd diferite numiri, după co- 

munele pe care le străbate. 

Tutunarul, zirîi, jud. Ilfov. Iz- 

voreşte din pădurea Păduroaica, 

trece pe la N. de com. Cocio- 

cul, pl, Znagovul, și alimentează 

balta Znagovul.   
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Tuzla, com. rur., jud. Constanţa, 

pl. Mangalia, situată în partea 

E. a jud, la 24 kil.spre S. de 
oraşul Constanţa, capitala dis- 

trictului, şi în cea orientală a 
plășii, la 22 kil, spre N. de oră- 

şelul Mangalia, reședința ei, pe 

malul S. al lacului Tuzla-Ghiol, 

nu departe de Mare. 

Se mărginește la N., cu com. 
Techir-Ghiol, pl. Constanţa ; la 

E., cu Marea-Neagră; la S,, cu 

comuna Tatligeac şi la V., cu 
com. rur. Musurat. 

Văi:  Chiuciuc, 'Tuzla- Bair 

(48 m), la N.; Tăușan - Bair 

(70 m.), la V. și S..V.; Der- 
men-Bair (51 m), la S. şiE, 
terminîndu:se pe malul Măref; 

Murata (So m.), la S.-V. Sunt 

acoperite cu fineţe și semănă- 

turi.  Movile sunt numeroase, 

artificiale. 

E udată de Marca-Neagră, la 

.„ şidelacul Tuzla-Ghiol, la N. 
E formată din cătunele : Tuzla, 

reşedinţa, la N,., lingă lacul Tuzla, 

pe valea Tuzla-Alceac, la 1 Fil., 

departe de Mare; Perveli, spre 
V., la 8 kil., spre S.-V., pe va- 

lea  Chiuciuc- Tatligeac, între 

dealurile Muratan la N. şi Ghe- 

ringech la S..V.; Mangea-Punar, 

la S., pe malul V. al lacului 
Mangea-Punar, la 6 kil., spre S. 
de reşedinţă, la poalele S. ale 

dealului Dermen-Bair. " 

Are o suprafață de 11767 

hect., cu o populaţie de 1035 

locuitori, compusă din Bulgari 

şi Turci; o biserică, cu hramul 

Sf. Nicolae, în cătunul Tuzla; 
4 geamii, cu 4 hogt; o școală 
mixtă, în căt. Tuzla. 

Locuitorii * posedă: 132 plu- 
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guri, 200 care și căruţe, 17 ma- 

şini agricole, 20 grape de fier, 
3 trioare; 7200 vite, mai cu 

seamă oi și boi. 
Căi: pe lacuri şi Mare, apoi 

"calea judeţeană Constanţa-Man- 

galia și drumuri mici spre Te- 
chir-Ghiol, Muratan, Topraisar, 

Tatligeac, Gheringec, etc, 

Tuzla, sat, reşedinţa com. Tuzla, 
pl. Mangalia, jud. Constanţa, 

pe lacul Tuzla cu 608 suflete, 

în maioritate Turci, ocupindu-se 

cu agricultura şi pescuitul, 

Tuzla, fac, în jud. şi pl. Cons- 

tanța şi jud. Tulcea, pl. Istrului, 

pe teritoriul com. Cara-Nasuf. 

Este format de lacul Sinoe, de 

care acum e despărțit printr'o 

lungă bandă de nisip. Conţine 

sare și peşte în abundență. Ve- 

nitul e al statului. Are o întin- 

dere de 700 hect, 

Tuzla, movilă (43 m.), în jud. 

Constanţa, pl. Mangalia, com. 

Tuzla, situată pe culmea. dea- 

lului Dermen-Bair. 

Tuzla, peninsulă, în Marea-Nea- 
gră, jud. Constanţa, pl. Man- 

galia, com. “Tuzla, situată la 

21h kil. spre S-E. de satul 

Tuzla şi la 2 kil. spre E. de 

movila Meragi-luc. Este capul 
cel mai înaintat în Mare din 
întreaga Dobrogea. 

Tuzla-Cimp saii Baldara-lu- 

iuc, zmovzlă (70 m.), în jud. 

Constanţa, pl. Mangalia, com, 
rur. Tuzla, situată pe culmea 

dealului Tauşan-Bair.



Țandăra, saf, cu 177 suflete, jud. 
Dolj, pl. Amaradia, com. Adin. 

cata (v. a. n.). 

“Țăcăliile, mahala, jud. Vilcea, pl. 
Oltul-d.-s., situată între Dealurile: 

cu-Vii (Fiscălia) şi lunca Oltului. 

Ţăcăul, câtun, com. Vizirul, pl. 
Balta, jud. Brăila, situat pe par- 
tea dreaptă a Vilciului, în faţa 

pădure Ruptura - Moldovencei. 

V. Vizirul, com. rur. 

Țăndărei, com. rur., sat, staţie 

de dr-a.-f. Vezi Jindărei. 

“Țărculeşti, sa, com. rur. Gor- 
netul-Cricovul, pl. Cricovul, jud. 

Prahova, cu 642 locuitori şi o 

biserică, fondată de locuitori la 

anul 1$40, cu hramul Cuvioasa 

Paraschiva. 

Țărtălul, cătun de reședință al 

com. Strimba (v. a. n.), în par- 
tea de V. a plăşei Ocolul, jud. 

Romanați, situat pe un tărim 

deluros (165 m), la 21 kil. 

spre V. de Caracal. Are 219 lo- 

cuitori și o biserică, cu 1 preot 

şi 2 cîntăreți. 

Țegheşiul (Domneşti- Aleşi), 
sat, cu 419 locuitori, jud. Ilfov, 

pl. Sabarul, com. rur. Dom- 

66700, Marele Dicţionar Geografic, Vol. V, 
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neşti-d.-s. (v. a. n.). Este situat 

la S. de Domnești-d.-s., pe ma- 
lul sting al rîului Argeșul. Intre 

Domnești şi "Țegheşiul locurile 

sunt zmîrcoase. 

Numărul vitelor mari e de 
- 169 și al celor mici, de 234. 

Țeica, cătun şi fost schit, la N. 

de com. Ocnele-Mari, pl. Oco- 

lul, jud, Vilcea. Schitul s'a zidit 
la 1726. Se face aci bilciii la 

Sf. Ilie și la St. Gheorghe. 

Țencuşa, deal, înalt şi pietros, 
jud. Botoşani. Incepe din dreapta 

Meletinului, lingă satul Flămînzi, 

şi se: prelungeşte spre S,, prin 

comunele Storeşti, Redeni, sub 

numele de Holmul, prin com. 
Feredieni, sub numele de Cer- 

bătoarea, și prin com. Deleni, 
pănă lingă Hirlăi, sub numele 

de Pietrăria și se termină în 

stinga Bahluiului, 

In partea de N. trimite mai 

multe ramuri spre V. și S..V, 
In partea de E. coastele dea- 

lului sunt repezi şi ponoroase, 

ocupate de satele: Rădeni, Slo- 

bozia, Feredieni, Deleni şi Mac- 

sut, între cari şi multe vii, iar 

coastele de V. sunt ocupate de 

păduri întinse, 

Este bogat în piatră care se 

exploatează din mai multe lo-   

cură, . însă carierile din dealul 
Pietrăria sunt exploatate din 
timpuriie cele mai vechi. Aci se 
fabrică vestitele pietre de moară 
numite de Hirlăă. | 

În com. Storești, pe moșia 

Storeşti, în pădure, pe coasta 
dealului "Țencușa, se află o stîncă, 

în care se văd săpate cuptoare, 

mese, locuri de paturi, etc., nu- 
mită Masa-Tilharului. 

Ţepeşti, saț, com. Crăpăturile, 
pl. Cerna-d.-j., jud. Vilcea. Are 

o biserică care servește şi lo- 

cuitorilor din căt. Popeşti. Este 

înconjurat la N. de vii şi pă- 

„duri, iar la S. de pometuri. E 
udat de Valea-Şasa, la S. 

Țepoaia, saz, jud.: Tecuciii, la 
S.-V. de com. Motoșeni, pe 

malul stîng al Dobrotforului, 

cu 430 suflete şi o biserică, cu 
hramul Adormirea Maicei Dom- 

nului, construită în 1830, deser- 

vită de 1 preot şi 2 cîntăreți. 
“Locuitorii posedă: 72 plu- 

guri; 2 cazane de fabricat ra- 

chii; 28 cai, 5 tauri, 120 boi, 

100 vaci și 420 oi; 110 stupi. 

Are o şosea ce vine din com. 

Muncelul și duce la Stănișești, 

pe valea Dobrotforului, 

Țepoaia și Siliştele, moşie a 
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statului, de 311 hect., în ra- 

ionul com. Motoșeni, pl. Stăni- 

şești, jud. Tecuciii. Aparţinea 

mănăstire! Răchitoasa. 

Țepul, com. rur., jud. Tecuciii, pl. 

Nicorești, așezată în partea de 
E. a plășii, la 17 kil. de Te- 

cuciii şi la 11 kil. de Nicorești. Se 

mărginește la N. cu com. Brăhă- 

șeşti, la E. cu com. Gohorul, de 
care se desparte-prin apa Ber- 
heciului, la S. cu com. Țigă: 

nești și la V. cu com. Buciumeni. 

Se compune din 2 cătune: 

_“Ţepul-d.-s. și “Țepul-d.-j., reșe- 
dinţa, cu 1373 locuitori; 2 bi. 

serici, deservite de 2 preoţi şi 

3 cîntăreţi şi o şcoală mixtă. 
Teritoriul comunei e de 1646 

hect, : 
E străbătută de văile: Valea. 

Socilor, Grigori, Despina, Ipo- 
teşti, Valea-Miţului: sai Roma- 

niţa, Bizului, Timpei și Jilavei, 

“şi de dealurile: Girlescului și 

Munteanului, în partea de V.a 

văei Berheciului. 
Din valea Jilavei izvorește Pi- 

riul-Jilavei şi din Ipotești, piîriul 
Ipotești, câri se varsă ambele 

în dreapta Berheciului. 
Locuitorii posedă: Goo boi, 

205 vaci, 12 bivoli, 35 cai, 121 

iepe, 14 armăsari, 1600 oi, 15 

capre şi 150 stupi; 182 pluguri; 

3 maşini agricole şi o moară de 

apă. Vii sunt pe 176 hect. 

Căi are: Şoseaua naţională 
Tecuciii-Birlad, care o atinge la 
marginea de S..E., şi drumurile 

nepietruite ce duc la Buciumeni 

şi la Vizureşti, către Nicorești. 

Țepul-de-]Jos, saţ, reşedinţa com. 

Țepul, pl. Nicorești, jud. Tecucii, 

aşezat în partea de S.-V. a pl, 
între două 'rinduri de văi.: Arc 

"1407 locuitori; o biserică cu hra- 

mul Sf, Nicolae, construită la 

1855 şi o şcoală mixtă, înfiin- 

ţată la 1864.   

Locuitorii posedă: 500 boi, 

250 vaci, 33 cai, 116 iepe, 12 

armăsari, 1480 oi, 13 capre şi 

130 stupi; 160 pluguri, 2 ma- 
şini de bătut porumb și 1 de 

vînturat; 14 cazane; 0 moară 

de apă. 

Țepul-de-Sus, sas, cu 587 suflete, 

jud. Tecuciii, pl. Nicorești, așe- 

zat în partea de N.a comunei, 

între valea Despina la $., dealu- 
rile Grigoriii şi Despina la V. 

Are o biserică, cu hramul S-ţii 

Voivozi, construită de locuitori 

la 1845, cu 1 preot și 1 cîn- 

tăreţ. 
Locuitorii sunt vechi răzăși, 

Ei ati: 40 boi, 45 vaci, 1 taur, 

E Ş 'cai, 2 iepe, 12005; 20 stupi; 

22 pluguri; 1 cazan pentru fa- 
bricarea rachiului.: (V. “Țepul, 

com. rur.). 

Țibana, fîrgușor, cu 663 locuitori, 

jud. Iaşi, pl. Stavnic, com. Mi- 

roneasa, pe moşia Voineşti. Pi- 

rîul Țibana curge pe partea des: 

pre.N. a satului. . 

Locuitorii ai: 166 vite mari 

cornute, 3 capre, 20 cai, 45 ri- 

mători şi o velniță pentru fa- 

bricarea spirtului. Aci sunt cei 

mai burnt rotari din judeţ. 

Țibâneşti, com. ru. în partea 

de N.-V. a plășei Fundurile, jud. 

Vaslui, la 48 kil. de oraşul Vas- 

luiii şi la 14 hkil. de Negrești, 

reședința plășci. 

E formată din satele: 'Ţibi- 
neşti, Jigorani, Girbeşti şi Lin. 
gurari, pe o suprafaţă de O421 

hect. Are o populaţie de 1216 

suflete; 2 biserici, cu 2 preoţi 
şi 4 cintăreţi; o școală; 3 iazuri, 

două pe locul numit Glodeni şi 

unul pe locul numit Jugoranca. 

In partea de N. a comunei 

pe marginea pădurii Țibineş- 

tilor, sc află o bisericuţă, care 
pănă la 1881, a avut vr'o Scă-   

lugări. Se zice că ar fi fost fă 

cută de Ştefan-cel-Mare. De ase- 
menea se văd urmele unor șan- 

ţuri despre care se zic că ar fi 

fost o întăritură militară, făcută 

tot de către acest Domn. 

Pe teritoriul com. sunt păduri 

mari seculare şi bine îngrijite, 

proprietatea d-lui Petru Carp. 
Locuitori! aii: 1332 vite mari 

cornute, 203 cai, 1733 oi, 97 

capre și 467 rimători. 

Țibăneşti, saz, reşedinţa comunei 
Țibănești, pl. Fundurile, jud. 

Vaslui, situat pe un podiș, între 

piraiele: Călina şi Ivăneasca Are 

o suprafață de 38 hect., cu o 

populaţie de 476 suflete; o bi- 

serică, zidită la 1834, de fostul 

proprietar Ioan Carp, cu 1 preot 

şi 2 cîntăreţi; o şcoală, înfiin- 

ţată la 1868. 
Vite: 758 vite mari cornute, 

127 cai, 1335 oi, 46 capre şi 

276 rimători. 
Satul Țibăneşti s'a format din 

desființatele sate Ivăneşti şi Olă- 
nești, ce se aflai în partea de 

S. a actualului sat. 
Moșia e proprietatea d-lui Pe- 

tru Carp. 

Țibăneşti-Buhli, saţ, în partea 
de N..V. a com. Dumești, pl. 

Fundul, jud. Vasluiă, situat pe 

coasta despre V. a dealului Rin- 

goaia, pe o suprafață de 59 hect,, 

cu o populaţie de 80 familii 

“sai 230 suflete; o biserică. 

Vite: 

8 cai, 

154 vite mari cornute, 

609 oi și 40 rimători. 

Loc. aă 90 stupi. 

Țibleşul-Mic, punte (1669,6 m.), 

jud. Suceava, între com. Borca 

și Transilvania, 

Ţibucani saii Ţibucani-de-Sus, 
sătuc, în jud. Neamţu, pl. de 

Sus-Mijlocul. 
Are o biserică, care odinioară
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a -fost schit; o. velniță (fabrică 

de spirt). 

Țibulea, zirii, jud. Dorohoiii, 

numit şi Piriul-Intors. Izvoreşte 

-din pădurea Sauceniţa, trece prin 

" Valea-Fundoaia, prin .mijlocul 

" satului Văculeşti, pl. Coşula, unde 

: primeşte "în dreapta piriul Co- 

dăul ; apoi trece pe moşiile : Sau- 
ceniţa, Prelipca şi Horlăceni şi 

apucă spre com. Șendriceni, 

unde se varsă în pîriul Buhaiul. 
Ş 

“Țicăul, mahala, în partea de.V. 
a satului Poiana, pl. "Nicorești, 

jud. Tecuciii. (V.. Poiana, sat, și 

Cetăţuia). 

“Țicleni, com: zur., în partea de 
N.-E. a com. Răşina, pl. Jiului, 

jud. Gorj, compusă din cătunele 

Creţeşti, reşedinţa, Tunși şi ŢI: 

cleni. 

Are o suprafață cam de 2600 

hect., cu o populaţie de 1265 

locuitori; o şcoală, înfiinţată la 

1859; 3 biserici, deservite de 

3 preoţi şi ş cîntăreţi; 5 mori. 

- Locuitorii, moşneni, posedă: 

161' pluguri, 171 care cu boi, 

3 căruțe cu.cat; 592 vite mari 

„cornute, 830 oi, 543 capre, 42 

cai şi 972 rimători; 30 stupi, 
Căi: şosele vecinale, care o 

pune în legătură la N. cu căt, 
de reşedinţă, iar la S.-V., cu com. 

Rășşina, 
Pirîul . Cioiana, pe malurile 

căruia e aşezată o parte a com,, 

curge de la N. la S.-V., avind la 

_N.-V. dealul Măgura, iar la S.-E. 

dealurile Socului şi Ghiciora-lui- 

„ Jepure. 

“Țicleni, căzaa, r« şedinţa comunei 
Ticleni, jud. Gorj, pl. Jiului, si- 

tuat pe valea Cioiana. Are o su- 

prafaţă - de” 1200 hect, și'.535 

locuitori. (V. com. icleni). 

Ţicma, vîrf. de deal, în malul   
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Siretului, la N. de satul Corni, 

pl. Berheciul, jud. “Tecuciii. Mai 

înainte pe acest deal se află o 
mănăstire, care a durat pănă la 

1864, cind secularizindu-se ave- 

rile. mănăstirești, a fost părăsită 

de călugări şi în urmă s'a dis- 
trus. . 

Țifeşti, com.. rur., în” jud. Putna, 
pl. Girlele. Se compune din că- 

tunele Oleşeşti,  Sirbi 'şi Țifeşti, 

situate "pe dealul de pe malul 

sting al Putnei, din jos de Vi- 

tăneşti, la 18 kil. de. Focşani. 

Are o populaţie de 490 familii, 
saii 1921 suflete ; 5 biserici, din 

care 3 parohiale şi o şcoală 

mixtă, în căt, Țifești. 
Locuitorii posedă: 3 "maşini 

de bătut porumb; 50 pluguri; 
1 moară de apă; 350 boi,.60 

cai, 640 oi, 4 capre şi. 330 ri- 

mători. 

Vii sunt pe 534. hect. 

Titeşti, cătun, com. cu acelaşi 

nume, pl. Girlele, jud. Putna, pe 

dealul de pe malul Putnei, . din 

„jos-de Vităneşti. (Vezi Țifeşti, 

com. 'rur,). 

Ţifla-Corbului, pisc, de sub care 

izvorește Valea-Mare, com. Vlă- 

dești, pl. Rîurile, jud. Mușcel, 

Ţifia-Fărcaşa sai Virful-Ţi- 
flei, wznte, în jud. Suceava, 

com. Fărcașa, avind 1341 m. 

Țiful, com. zur., în partea de S.- 

V. a pl. Mijlocul, jud. Fălciă. 
Se mărgineşte la N.cu com. 

Dodeşti; la S., cu Jigălia; la 

E, cu Urdeşti, şi la V., cu 

Ştoeșeşti. Este formată din două 
sate: Micleşti şi Țiful,.cu 552 

locuitori. Areo biserică; 2 şcoale. 
Această comună pela 1730 se 

numea Micleşti, iar de la 1863, 
„ mutîndu-se. reşedinţa în satul 

Țiful, și-a, luat această, numire.   
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In partea de N. pe dealul Va- 

"lea-Onei, se află multe: vii; în 

partea 'de V., o pădure (100 

„hect);: şi'pe Dealul-Podişului o 
movilă, în hotar cu.com. Stoe- 

şeşti. 
„Două: pîraie udă “comuna: ȚIi- 

ful şi Ghiholul. 

„ Vite: 160 vite mari. cornute, 

100. oi, 9 cai şi 20 porci, 

pita sat, reşedinţa - com. “Ţiful, 
1.: Mijloc, jud. Fălciii, așezat pe 

| alea piriului “Țiful, între. dea- 

lurile: -Ursoaea, Valea-Onei şi 

Podişul, pe o suprafață cam de 

360 hect., cu o populaţie de 

: 462 suflete, o. biserică,. făcută 

la 1827, cu 1:preot. şi 2.. das- | 
cali. . -: 

Locuitorii sunt răzeși, avind 

“moșia lor, despre care păstrează 

“un hrisov Domnesc de la 1730. 
Ei se ocupă pe lingă agricul- 

tură şi cu cultura viilor. 

Țiganca saii Ţigăneşti, saz, 
cu 20 familii, jud. Argeş, pl. 

Piteşti, com. rur, Merişani (v. 

a. €).! 

Țiganca, sat, în jud. Tulcea, pl. 

„Isaccea; căt. com. Balabancea, 

în partea centrală a plășei şi 

"în cea septentrională -a comu- 
nei, la 8 kil. spre:N.: de căt. 

„_.„de reşedinţă, Balabancea, . pe 

„malul drept al văii Țiganca, 

afluent al rîului Taiţa, aproape 
de confluenţa lor. Are 180 lo- 

cuitori, Ruşi.. In apropiere se 
află mănăstirea Taiţa. — Se măr- 
gineşte la N. cu com. Lunca- 

- viţa, la-V. -cu com. Greci, la. 

E. cu căt. Taiţa şi la S. cu 
„căt. Hancearca. 

- Dealuri sunt: Dealul: Cadiului, 
Gilmele-Inşirate, la N.; Gogon- 

cea, la.N.E.; Teilor, prin mij- 
loc; Ștubeilor, Țiganca și Dea- 

- lul-lui-Negri (401 m.), la V. 
E udată de riul Taiţa, la E.; de
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afluenții săi Valea-Țigancei, unită 

cu Valea-Taiţei, prin mijloc; de 

Valea-Lupului, unită cu Valea- 

Lungă, la V.; de Valea-Cărbună- 
ria, la S. 

Țiganca, deal, acoperit de pă- 

duri, în jud. Tulcea, pl. Isac- 

cea, com. Balabancea, căt. i. 

ganca-Taiţa, se desface din dea- 

lul Negoiul, se întinde spre N. 

printre Valea-Lungă și pîrîul 

Taiţa, brăzdind partea de N. 

a plășei și de V. a comunei. Are 
un virf de 309 m. ce domină 

satul Taiţa, 

Țiganca, ziriă, jud.. Roman, Iz- 

vorește de la E. de satul He- 

leştieni, curge mai întiii spre 
V. şi apoi: se îndreaptă spre 

S., udă satele Heleştieni și Co- 

gălniceanu, trece pe la V. de 

„satul Cuza-Vodă şi puţin mai 

în jos de acest sat se varsă în 
riul Siret de a stinga. Primește 
pe stinga piriul Caracaș. : 

Țigani, movili şi punct Irigono- 

zueiric, lingă Dnnăre, între com. 
Seliștoara şi Gircovul, din jud. 

Romanați, avind 35 m, altitu- 

" dine d'asupra nivelului Mărei, 

Țiganul (Vaslueţul), zîrîă, iz. 
voreşte din pădurea Dancul, co- 

muna Buciumi, pl. Codrul, jud. 

Iaşi, curge spre S.-E., se uneşte 

-cu piriul Cărbunarul mai în jos 

de poiul Blaga, formează pi- 

riul Vasluiii și trece pe teritoriu] 
jud. Vasluiii. 

'Țiganului (Grindul-), grind, de 
110 hect,, în partea de S. a 

plășei Sulina şi cea de V. a com. 

rur. Sf, Gheorghe, jud. Tulcea. 

Țigănași, com. rur., în jud. Me- 
hedinţi, pl. Blahniţa, la distanţă 

de 42 kil. de orașul Turnul-Se- 

verin, situată pe valea Dunărei   
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şi formată. din satul cu acelaşi 

nume, cu 900 locuitori și 2 bi- 

serici, cu 1 preot şi 2 cîntă- 

reși. 

Locuitorii posedă: şo pluguri, 

70 care cu boi și 7 căruţe cu 

cai; 560 vite mari cornute, 21 

cai, 600 of și 450 rimători. 

Pe aci trece şoseaua Scăpăul- 

Deveselul Burila-Mare "Țigănaşi. 

Țigănaşi, îusulă, şi pichet de gra- 

niţă în Dunăre, jud. Mehedinţi. 

Ţigănaşul (Căminăreşti), saz 
şi fîrgușor, în partea de V. a 

com, Cărniceni, pl. Turia, jud. 

Iași, situat pe un platoii, în va- 
lea căruia se întinde șesul riu- 

lui Jijiei. 

Are o suprafață de 3432 hect., 

cu 0 populaţie de şisfsuflete; o 

biserică, zidită în anul 1802, cu 

I preot, 1 cîntăreţ și 1 eclesiarh. 

Pe capătul dintre dealurile com. 

se află urmele unui vechii cimitir, 

unde se zice că a fost şi satul 

răzeşesc numit Blindești (Vezi 
Blindeşti, sat). 

Locuitorii posedă: 614 vite 

mari cornute, 52 cai, 1182 oi, 

6 capre şi 139 rimători. 

Ţigăneşti, com. rur., jud. Ilfov, 

pl. Znagovul, situată la N. de 

Bucureşti, lă 36 kil. de acest 

oraş, pe ambele maluri ale riului 

Ialomiţa, 

Se compune din satele: Ciol- 
pani, Lupăria-Sărăcineasca şi Ţi- 

găneşti, în coprinsul căreia se 

află şi mănăstirea Țigănești, cu 

o întindere de 1960 hect. şi o 
populaţie de 1274 locuitori. 

Are 4 biserici; 1 şcoală mixtă; 
1 heleșteii; 1 pod. 

Dintre locuitori, 230 sunt plu- 

gari, 16 aii diferite profesii. 

L.ocuitorii posedă: 20 pluguri, 

135 care și căruțe, 104 cu boi 

şi 31 cu cai, 76 cai și iepe, 

206 boi, 96 vaci şi viței, 7   
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tauri, 74 bivoli și bivoliţe, 13 

capre, 50 porci şi 826 oi. 

Improprietăriţi, 143 locuitori, 

şi neîmproprietăriți, 111. 

Țigănești, com. rur. şi sat, jud. 

Mușcel, pl. Podgoria, la S$. de 

Cimpulung, situată pe ambele 

maluri ale apei Cîrcinovul, la 55 

kil. de Cimpulung şi la 16 kil. 

de reşedinţa subprefecturei. 

„Se mărgineşte la N. cu com. 
Priboeni; la S., cu com. Topo- 

loveni; la E., cu com. Bogaţi, 

"din jud. Dimboviţa, şi la V., cu 

com. Gorganul,. 

Are o întindere de 7şo hect.,; 

cu o populaţie de 1206 locui- 
tori; o biserică, deservită de 2 

preoţi și 2 cintăreţi; o şcoală. 

Mai tot teritoriul comunei este 

compus din dealuri, acoperite 
cu vii şi livezi de pruni. 

O şosea vecinală traversează 

toată valea Circinovului şi leagă 

com. Țigănești cu com. Priboeni 

“(la N.) şi Topoloveni (la S.). 

Țigănești, com. rur,, în jud. Te- 

leorman, pl. Marginei, pe par- 
tea 'dreaptă a riulur Vedea, si-. 

tuată la 8 kil. de Alexandria, 

la 38 kil.: de Zimnicea şi la ş2 

kil. de reşedinţa judeţului. Are 

un cătun, Calomfireşti, situat la 

I kil., sub Dealul-Nanovului, în 

partea despre N.-V. Ambele căt. 

sunt pe loc şes între două dealuri. 

Se mărgineşte la N. cu teri- 

toriul com. Poroschia ; la S. şi 

S.-E., cu com. Brinceni; la E,, 

cu com. Storobăneasa şi Atir- 

naţi, de care e despărțită prin riul 

Vedea; iar la V., cu moşia Sta- 

rița din com, Piatra. 

Riul Vedea udă o latură a 

comunei și piriul Nanovul stră- 

bate printr'insa și se varsă în 

Vedea, în apropiere; în partea 

despre V., este o vălcea mică, 

pe care locuitorii o numesc Va- 

Jea-Doamnei.
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Are o suprafață de :aproape 

3000 hect., cu o populaţie de 

2645 locuitori; o biserică, de- 

servită de 4 preoţi și 3 cîntă- 
„reţi; o şcoală. 

Sunt aci vii, renumite pentru 

producţiunea vinului, pe o su: 

prafaţă de 162! hect. Solul 
este mai tot negru-vegetal, foarte 

"reputat pentru fertilitatea lui. 
Vite: 1034 vite mari cornute, 

567 cai, 3486 vite mici cornute 

şi 718 porci. 

; Căi: Şoseaua judeţeană Ale- 
xandria-Zimnicea, trecînd prin 

- mijlocul satului; şoseaua comu- 

nală spre căt. Călomifireşti şi şo- 
seaua vecinală spre căt. Stariţa. 

Satul Țigănești .este foarte 
vechiii. Prin preajma lui erai, 

pe timpul lui Mihaiii-Viteazul, 
mai multe moșii domneşti, din 

care una a fost dăruită lui Ca- 
“ lomfirescu pentru credinţă şi vi- 

„tejie. Se ştie că Radu Calom- 

firescu a fost omorit de fratele 

săi, în timpul cind Mihaiă-Vi- 
"teazul se afla cu oştirile în lunca 

Turnului. Vestea despre moar- 
„tea credinciosului săi general a 

întristat foarte mult pe eroii. 
Imprejurimile acestui sat ai 

fost obiectul multor cercetări şi 
: . descoperiri arheologice, de care 

S'aii ocupat mai cu osebire'Ce- 
sar Boliac, d-nii D. Butculescu şi 

Gr: Tocilescu. In partea de V., 
în depărtare de 2 kil. de sat, s'a 

descoperit în 1869 urmele unei 

cetăţi, pe o măgură înaltă. Ocolul 

"central alîntăriturei era de 40 m., 
lărgimea ei de 6o m.,, fiind in- 

" conjurată de un bloc de pămînt 
ars. Aci s'aii găsit busturi de 

silex, unelte şi vase de lut. In 
1872 s'aii făcut noui descoperiri: 

s'au găsit săgeți negre boante, 

" “despre care menţionează și d. 

- Tocilescu în «Dacia înainte de 
. Romani», rijniţe de moară, bul- 

gări de cremeae. pentru prăştii. 

şi olărie lucrată . cu. eleganţă în: 

Țigănești, cor. 

“Gohorul, 

" Țigăneşti-Vechi, 
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reliefuri. Arheologii noştri atri- 

bue aceste obiecţe epocei de 
piatră. 

Satul Țigăneşti era foarte po- 
putat și în secolul XVIII ; făcea 

parte din pl. Marginea-d.-j. Căt. 

Calomfireşti, locuit astăzi mai 

mult de Bulgari veniţi de peste 
Dunăre, s'a format cu mult mai 

în urmă. 

rur., jud, Te- 
cuciii, pl. Nicorești, compusă 
din 3 cătune: Munteni, Țigă-. 
nești şi Ungureni. Este situată 
pe ambele maluri ale riului Bir: 
lad, la 7 kil. spre N. de capi- 
tala judeţului şi la 20 kil. de 

“reşedinţa plășei. 

Se mărgineşte la N. cu com.: 

Țepul şi Negrilești ; 
la E. cu com. Corodul şi Matca: 

la s. cu oraşul Tecuciii şi la 

V., cu com. Nicoreşti. 

Are o suprafaţă de 7432 hect. 

cu o populaţie de 4040 suflete; 

3 biserici, deservite de 3 preoți 

şi. 3 cîntăreţi, făcute de poetul 

Costache Conache (în cea - din 

se află ' mor- 
mîntul lui și al familiei); 2 şcoli 
mixte : una în satul Ungureni, 

şi alta în satul Munteni (Ţigă- 

neşti-Noi), înființate în a. 1863. 

Locuitorii, foști clăcași şi îm. 

proprietăriţi la 1864, stăpinesc 
2054 hect. şi 42 arii. 

Venitul comunei, pe 1893— 

1894, a fost de 12033 lel şi So 

bani, iar cheltuelile s'aii urcat la 

suma, de 11746 lei şi so bani. 
“Locuitorii: posedă: 

guri, 7 maşini de secerat, 2 de 

cosit, 3 de treerat, 2 de bătut 

porumb şi 19 de -vînturat; 2 

cazane pentru fabricarea rachiu- 
lui, 2 mori cu aburi; 12:0 boi, 

1283 vaci, 10 tauri, 750 cai, 

200 tepe, 200 armăsari, 1770 oi, 

32 capre; 540 stupi. 

Cai: calea ferată Tecuciii-Bir- 
lad, care o străbate în partea 

310 plu   
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vestică, şoseaua naţională ce 

vine din Tecuciii și merge : la 

Birlad, şi şoseaua comunală ce 
străbate satele Țigănești şi Un- 
gureni și merge la com. Negri- 

leşti. 

Țigănești, sal, jud. Arg 
Țiganca). 

eş. (Vezi 

Țigănești, sat, jud.. mtov, com. 

rur. cu acelaş nume, pl. Zna- 

govul, situat la N. de Ciolpani, 
pe ţărmul drept al rîului Ialo- 

miţa şi spre E. de lacul Țigă- 

neşti. Printre sat şi mănăstirea 

Țigănești trece calea naţională 

Bucureşti:Ploeşti. 
S'a înființat pe la 1800 şi are 

o suprafață de 778 hect., cu o 
populaţie de 236 locuitori; o 
biserică, cu hramul Adormirea, 

deservită de:1 preot şi::1 cîn- 
tăreţ. - 

Numărul vitelor mari e de 134 
şi al celor mici, de 265. 

Țigănești, saz, în ijud. 'Tecuciii, 
pl. Berheciul, com. Godineşti, 
aşezat în partea de S.-V. a com. 
şi în partea dreaptă a piriului 

“Reprivăţul. 
Are o populaţie de 307: 'su- 

flete; o biserică, cu hramul Sf. 

Nicolae, făcută de' locuitori, re- 

zidită în urmă în 1793. :-- 

Locuitorii posedă: 44 pluguri, 
3 cazane pentru fabricarea _ra- 

„chiului, & mori de vint. 

Țigănești, mănăstire de călugă- 
rițe, situată pe o limbă de pă- 

“mint intrată în lacul Bălteni, 
avind în față pădurea Pisănesti, 

jud. Ilfov. 

Este una din chinoviile cele 
mai mari ale Țărei. 

Are' 186 maici. 
S'a zidit la anul 1812, de sta- 

riţul mănăstirei Căldăruşani, Do- 

- softeiă, şi cu: ajutorul ' boerilor 

Vel-Ban Radu Golescu, G. Flo-
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rescu şi alţii. Mai înainte această 

mănăstire a fost locuită de mo- 

__nahi, Călugăriţele aii fost aduse 

aci de la manăstirea Turbaţi. 

Țigănești, pădure, în întindere de 

400 hect., pendinte de com. Ţi- 

găncşti, pl. Znagovul, jud. Iifov. 

Ţigăneşti - Ursoaia, moşie, în 

com. Ruşiavăţul, căt. Ursoaia, 

jud. Buzăii, proprietate a sta- 

tului, pendinte de Episcopie. Are 
1430 hect., din care 1153 pădu: 

rea Ursoaia şi Crivina, restul a- 

rături, fineaţă şi loc sterp. 

Ţigăneşti-Vechi, sa, jud. Te- 

cuciii, pl. Nicoreşti, com. Ţizsă- 

„neşti, aşezat pe malul sting. al 

rîului. Birlad, în partea de S$,, 

la 2 kil. de reședința co:nunci. 

__Are o suprafață de 469 hect., 

cu o populaţie de Giş suflete; 

» o biserică, zidită de Costache 
Conache la. 1843. | 

Vite: 317 vite mari cornute, 

15 cai, 5Oiepe, 5 armăsari, 370 

oi. şi 8 capre. | 

Locuitorii posedă: 90 plugură; 

2 mori cu aburi. 
„Căi: calea naţională Tecuciii- 

Birlad; o şosea comunală, care 
plecînd din şoseaua naţională în 

dreptul satului, trece pe stinga: 

Birladului, străbate căt. de la 

S$. la N. şi duce în satul Ungu- 

reni, 
In acest sat, înaanul 1777, 

Octombrie 14, sa născut poe: 
tul şi logofătul Costache Cona-" 

„che. 

“In grădina curților de la Ţi- 

găneşti, se văd şi acum ruinele 
casei doamnei Dafina, unde pănă 

mai anii trecuţi sta în picioare 

o parte din zidul casei și al 

unci bisericuțe, dinaintea căreia 

era un păr uriaş, sub care ade- 
sea poetul Conache îşi compunea 

versurile sale erotice. — Distru- 
gcrea arborelui a făcut pe poet   
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să scrie poezia întitulată «Părul 

căzut. 

Ţigănia, saţ, cu 22 familii, jud. 

şi pl. Argeș, com. Flăminzești, 

la N. şi în apropiere de mănăs- 

tirea Curtea - de- Argeş. Aici a 

fost aşezată Ţigănia-Episcopici 
şi satul cra pe atunci inult mai 

populat. 

Ţigănia, saț, în jud. Prahova, pl. 

Tireşorul, com. Cocorăşti, situat 

în “partea de N. a com. și udat 

de riul Prahova. 

Țigănia, saţ, în jud: Prahova, pl. 

Tirgşorul, com. Tirgşorul-Noiă. 

In actele vechi se găsește ȚI- 

gănia-Stoenești, pentru că era 

format din două sate: Ţigănia, 

situat tot pe locul unde se gă- 

seşte astăzi, şi Stoeneşti, situat 
la 3 kil. spre V., pe malul sting 

al rîului Prahova. Locuitorii a- 

cestui cătun, din cauza deselor 

::. inundaţii ale riului Prahova, s'aii 
„mutat în . Țigănia, formînd un 

-“singur sat, sub numirea de Ți- 

gănia-Stoeneşti. Are o populaţie 

de 499 locuitori : și o biserică, 
clădită” la 1827 de Archiereul 

Ioanichie și Jupîn Voicilă, de- 

servită de un preot. 

Țigănia, saz, jud. Ilfov, com. Ți- 
gănia-Crivina (v. a n.), pl. Sa- 

bacul, situat. la V. de București, 

între riul Răstoaca şi șoseaua 

judeţeană București-Pitești. Are 
dealuri frumoase. 

Are o suprafaţă de 775 hect, 
cu o populaţie de 996 locuitori; 

1 biserică, cu .hramul St. Nico. 

lae, deservită de 1 preot şi 2 

cintăreţi; 2 mori cu apă; 2 po- 
duri; 1 şcoală mixtă. 

Numărul vitelor mari e de 

547 şi al celor nici, de 924. 

Ţigănia, saț, jud. Vilcea, plaiul 

Horezul, com. Costeşti, situat 
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pe ambele maluri ale riului Bis- 

trița şi udat de la V. spre E. 

de Valea-Ţuţurului. De acest 

cătun aparţine mănăstirea Bis- 

trița, unde e și şcoala de sub- 

ofiţeri, şi schitul Păpuşa. Aci e 

„o biserică. 

Țigănia, saţ, jud. Vilcea, plaiul 

Cozia, com Călimăneşti. 

Țigănia, parte din satul Cotori- 

Țigănia, jud. Muşcel, pl. Riurile, 

com. Stilpeni. 

Țigănia, mahala, com. Govora, 

pl. Ocolul, jud. Vilcea. 

Ţigănia-Brîncoveanca,a//ă nu- 
mire a satului Elisabeta, din pl. 

Calmăţuiul,jud. Teleorman, locuit 

în mare parte de Țigani. 

Țigănia-Crivina, com. rur., jud. 
Ilfov, pl. Sabarul, situată pe ţăr- 

murile rîului Argeș și riului Răs- 

toaca, la 24 kil. de Bucureşti. 

Se compune din satele: Ți- 

gănia şi Crivina, cu o suprafață 

de 978 hect, Are o populaţie de 

1519 locuitori; 1 biserică; 1 
şcoală mixtă; 3 mori cu apă; 

2 poduri stătătoare. 
Locuitorii posedă 74 pluguri: 

43 cu boi, 31 cu cai; 232 care 

şi căruțe: 120 cu boi, 112 cu 

cai; 283 cai şi tepe, 253 boi, 

267 vaci şi viței, 132 porci şi 

374 oi. 

Ţigănia - de -la - Afumaţi, a//ă 

numire a căt. Afumaţi, com. 

Bivoliţa, pl. Tirgului, jud. Te- 

leorman. 

Ţigănia-de-la-Drăgăneşti, că- 
un al com, Drăgănești, pl. Tir- 

gului, jud. Teleorman, cu 216 
suflete, situat pe malul de d'asupra 

pădurei statului din lunca Vedei, 

în partea de S..E., aproape de   şoseaua jud, Ruşi-Ciolăneşti.
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Țigăreni, saf, cu 23 case, jud. 

Mehedinţi, pl. Ocolul-d.-s., com. 
Valea. Boerească. 

Țigira, sa, cu 58 suflete, jud. 

Bacăă, pl. Bistriţa-d.-s., com. 

Odobeşti, situat în stînga piriului 

Odob, la poalele dealului cu a. 

celaş nume. 

'Țigîra, sătuc, jud. Tecuciii, pl. Stă- 
nișeşti, com. Coloneşti, așezat 

în hotarul judeţului Bacăii. 

“Țigîra, deal, jud. Bacăă, pl. Si- 
retul-d.-s., com. Odobeşti, din 

șira dealurilor după stinga Sire- 

tului, Pe piscul săii de-asupra 

Odobeșştilor, se întîlnesc limitele 

a 4 judeţe: Bacăii, Roman, Te- 

cuciii şi Tutova. 

Țiglăul, zise, situat la extremi- 

tatea superioară a Ceahlăului, 

jud. Neamţu. 

Țiglina, moşie de 1144 hect., a pri- 
măriei Galaţi, aproape de oraș, 

în partea S.-V. a jud. Covur- 

lui, 

Țiglina, una din numirile date 

foastei cetăț? romane Gherghina 

de lingă Bărboși, jud. Covurluiiă. 

(Vezi Gherghina). 

Țintea, sa? şi co. rur., jud. Pra- 

hova, pl. Filipești, situată pe 

valea riului Dimbul, la 13 kii. de 

capitala judeţului şi la 9 kil. de 

reşedinţa plășei. 

Se mărginește cu comunele : 

- Bordeni, Cocorăști-Mislea, Jăi- 

coiul, căt. Găgeni și moșia sta- 

tului Misleanca. 
Se compune din 3 cătune: 

Țintea, Dîmbul și Liliești. Are o 

suprafaţă de 9şo hect. și o popu- 

laţie de 1240 locuitori; o şcoală 

şi 3 biserici: la “Țintea, fondată 

în anul 1853, la Lilieşti, în 

anul 1848, şi la Dimbul; o pepi-   
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nieră de viţă americană, a sta- 

tului. , - 

Parte din locuitori sunt moş: 

neni. 197 saii împroprietărit 
“la 1864, pe moşia Statului: Măr- 
gineanca, din care li sai dat 

"750 hect. Ei aii 100 cat şi iepe, 
100 vaci, 20 capre, 1200 0i, :300 

porci. 

Căi: şoselele Movila-V nipii și 
Găgeni. 

E străbătută de pirtul Dim- 

bul și brăzdată de dealul Tin- 

tea şi Coasta. Gădei. Restul e 

loc șes. i 

"Țintea, moșie și pădure (goohect.), 

ale statului, pendinte de mănăs- 

tirea Mărgineni, jud. Prahova, 

Arenda s'a scăzut la 11512 
lei pentru terenul ce sa luat 

pentru pepiniera de viţe 'ame- 
ricane ce statul a înființat aci la 

240 m, d'asupra Mărei-Negre. 

“Țintea, 7zvoare cloro-sodice, sul- 

furoase şi iodate, jud. Prahova, 
pl. Filipești, com. “Țintea. 

Aceste izvoare aii o tempe: 

ratură de 25-30 grade C., pe 
cînd a. aerului ambiant e de 

13-14 grade C. 

'Ținteasca (Fărcășeanca), 70- 
şie (1400 hect.), în jud. Buzăii, 

com, 'Țintești. 

Ținteni, sa/, pe moşia cu ace: 
laşi nume, com. Movila, pl. 

Herţa, jud. Dorohoiii, cu 150 

suflete și o biserică (1855). 

Piriul Prilisocul trece dealun- 

gul moșiei, care se hotăreşte cu: 

Baranca, Herţa, Hreaţca, Molniţa 

şi 'Tirnauca. 

Ţinteşti, com. rur., în pl. Cîm- 
pului, jud. Buzăă, la 10 Kil, spre 

S. de orașul Buzăii, 
E formată din căt. “Ținteşti 

şi Pogoanele- -Mici, pe o suprafață 
: de 2480 hect,, cu o populaţie de   
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370 locuitoii, 

şcoală. 

Proprietăţi mai însemnatesunt: 

Ținteasca, "Ținteasca- -Muşeteas- 
ca, Bezendeasca şi Opăriţi- -de-la- 

:o.- biserică și o 

Ulmi. Fi 
Căi are: șoseaua vecinală Bu- 

zăti-Ţinteşti şi Ținteşti-Maxenul, 
"afară de'alte drumuri naturale. 

Vite sunt: 436 boi, 320 vaci, 
135 viței, 21 bivoliţe, 110 cai, 
207 tepe, 54 minji, 2300 oi, 3 
azini şi: 267 porci. 

Cătunul Ținteşti este vechiii, 
iar căt, Pogoanele-Mici s'a for- 
mat în 1863 de către locuitorii 

clăcaşi, care "și aii cumpărat 
“locuri de casă de la fostul pro- 

prietar . Gregore Chrisoscoleii. 

Ținteşti, cătuu, reședința com. 
Ținteşti, judeţul Buzăii, cu 450 

locuitori. - 

“Țipăreşti, saz, jud. Prahova, com. 

-Mălăeşti, pl, Vărbilăul, cu o 

populaţiune de 234 locuitori, o 
biserică, fondată la 1860. 

Ţipăul, pante, de sare, în com. 

Spulberul, pl. Vrancea, jud. Put- 
na. Are două virfuri: 'Țipăul 

propriă zis şi Săhastrul. Ține 
de munţii Lapoşului. 

Ţipeşti-Şerbeşti, 7oșie. şi pă- 
dure, a statului, în jud. Covur- 

luiii, com. Braniştea, pl. Siretu- 

lui, foste ale Episcopiei de Ro. 

man. Moșia are 'o întindere de 
- 5698 hect., pădurea, de 486 hect. 

Arenda anuală 75000 ler. 

Țipileşti, saz, în com. Rădiul-Mi- 
tropoliei, pl. Copoul, jud. Iași, 
situat pe coasta dealului cu ace- 

“laşi nume, în partea dreaptă a 
rîului Jijiea, pe o întindere cam 
de 1144 hect. Are o populaţie 
de 242 locuitori şi o: biserică 

făcută la 1855. 
Vite sunt: 400 vite mari cor-
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nute, 23 cai, 250 ol și A48.ri- 

mători. 

Țirdeni, saț, cu 106 locuitori, 

Bistriţa, com.  Gindeşti, jud. 

Neamţu, sitaat pe piriul Cocirla. 

Ţirioiul, com. rur. şi sat, în jud. 

Mehedinţi, pl. Văilor, la 46kil. 

de oraşul Turnul-Severin, avind 
350 locuitori, o biserică și o 

şcoală, ” 

Locuitorii posedă: 15 pluguri, 

30 care cu boi, 3 căruţe cu cai, 
20 stupi, 200 vite mari cor- 

nute, 10 cai, 240 oi şi 180 ri- 

mători, 

Pe aci trece șoseaua Forăşti- 

Țiroi-Leurda-Pleoştina. 

Țiţeică, cătun (tîrlă), în jud. Ia- 
lomiţa, pl. Ialomiţa-Balta, com. 

Balaciul. 

Țiţeşti, covz. rur., jud. Muşcel,.pl. 

Riul-Doamnei, la 30  kil. spre 

S. de Cimpulung, pe partea 
stingă a riului Tirgul. 

Se compune din 4 cătune; 

Țiţeşti, Dezrobiţi, Hirtieşti și 

Valea-Stinei, cu 1150 locuitori, 
şi se mărginește la N. cu com, 

Stilpeni, la S. cu com. Conţești, 

la E, cu com. Davideşti. 

Locuitori! comunei se ocupă 

cu agricultura, facerea spetelor, 

fierăria, şi facerea căruţelor. 

Vite sunt: 10 cai, 340 boi, 
150 vaci, 80 oi şi 300 porci. 

In părţile de E., N. şi S.a 

comunei se întinde pădurea sta: 

tului numită Rădeşti, formată 
numai din stejar şi fag. 

Dealuri: Dealul-Mutului, Mă- 
năstiref, Țiţeştilor, Piscul-Chiliei, 
Bugeloiul, Burtoi și Căţelul. 

Girla Valea-Mănăstirei şi Va- 

lea-Cireşului udă com. în tot 
lungul săi. 

Cai: calea ferată Goleşti-Cim- 

pulung, 'ce trece prin cătunul 

Hirtiești, pe partea de Vest;   
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vechiul drum al poștei între Pi- 

tești și Cimpulung. 

Are o biserică şi mănăstirea 

Valea, ambele deservite de 2 

preoţi şi 3 dascăli. Biserica s'a 

fondat la anul 7042 (1534) şi 

este de zid masiv cu un turn. 

Şcoala (înființată în 1835) are 

un local construit în 1873. 

Țiţeşti, sa, reședința com. cu 

același nume, jud. Mușşcel, cu 

513 locuitori, care se ocupă 

mai ales cu facerea spetelor. 

Girla Valea-Mănăstirei trece 

prin mijlocul satului. 

Țiul, satşi com. rur., pl. Dumbra- 
va-d.-s,, jud. Dolj. Aşezată pe faţa 

dealului numit al Perilor, pe 

dealul Gogoașa spre S$,, şi pe 

dealul Argetoaia spre N.,la 38 

kil. de Craiova, 16 kil. de Şo- 

potul, 17 kil. de Cernăteşti și 

6 kil. de Gogoşul. Se înveci:- 

nește la E. cu com. Cernăteşti, 

la V. cu com. Bărboiul (Mehe- 

dinţi), la N. cu com. Argetoaia 

şi la S. cu com. Gogoşul şi se 

desparte de toate prin hotare 

însemnate prin măguri. 

Are 1085 locuitori, o şcoală 

(1889) şi o biserică. 

Terenul comunei este acciden. 

tat de Dealurile: Perilor, Arge- 

toaia și Gogoșul, cu înălțimea de 

la 30—60 m. şi udat de piriul 

Obedeanca, numit şi Valea-Cor. 

zului. In vechime satul se nu- 
mea Valea-Scăeşti. 

iuleni, saţ, în jud. Mehedinţi, ţ 
„pl. Dumbrava, com. rur. Secul. 

Țimbureşti, saț, în jud. Dolj, pl. 

Jiul-d.-j., com. Murta, avind 439 
suflete şi o biserică. 

Țindărei, com. rur., în jud. Ia- 
lomiţa, pl. Ialomiţa-Balta, situată 

pe ambele ţărmuri ale rîului Ia- 

lomiţa. Coprinde patru moșii:   
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Cotul-lepure, Strachina, Țindă- 
rei şi Ciineasca. 

Teritoriul com. este udat de 
riul Ialomiţa şi brăzdat de valea 

Strachina, pe care este lacul cu 

acelaşi nume. 
Se compune din satele: “Ţin- 

dărei, Strachina, Cotul-Iepure, 

Valea-Troni, Ciineasca şi Nico- 

leşti, precum și cătunele (tirlele): 
Radieni,  Puţul-Noii, Sudiţeni, 

Gornia şi Afumaţi. Are 2900 lo- 

cuitori; o școală mixtă și o bi- 

serică, cu 2 preoți şi 2 dascăli. 

Vite: 1010 cai, 2130 boi, 8450 

oi şi 2780 porci, 

Pe teritoriul com. trece calea 
ferată Făurei-Feteşti, avind sta- 

ţia “Ţindărei. 

Ţiadărei, saţ, în pl. Ialomiţa: 

Balta, jud. Ialomiţa, com. cu a- 

celaşi nume, situat pe malul 
stîng al riului Ialomiţa. (V. Ţin- 

dărei, com. rur.), 

Ţîndărei, sfazie de dr.-de-fier, jud. 
Ialomiţa, pl. Balta,. com. 'Țin- 

dărei, pe. linia Făurei-Feteşti, 

pusă în circulație la 21 Noem- 

brie 1886. Se află între staţiile 
Hagieni (13 kil.) și Murgeni 

(12,1 kil). Inălţimea d'asupra 

nivelului Afărir e de 17",69. Ve- 

nitul acestei staţii pe anul 1896 

-a fost de 86632 lei, go bani. 

Ținţarul, sa, în jud. Mehedinţi, 

pl. Motrul-d.-j., com. rur. Pluta. 

Ținţăreni, com. rur., în jud. Dolj, 

pl. Jiul-d.-s., pe un mic platoii 

cu o înălţime de 30 m. d'asupra 

nivelului șesului sai albiei Jiului, 

la 40 kil. de Craiova și la 5 kil. 

„de reședința plăşei, Filiași. 

Se învecinește la E. cu com, 
Fratostiţa ; la V., cu com. Gura- 

Motrului (jud. Mehedinţi); la N., 

cu com. Ionești (jud. Gorj) și 

cu comuna Floreşti; iar la S,, 

cu com. Filiași.
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Este udată de riul Jiul cu di- 
recţia N.-S. şi care aci primește 
Gilortul, 

Intre com. şi rul Jiul sunt 
bălțile: Motorimul, cu o. Supra- 

„faţă de 2 hect., „conținînd peşte ; 

„Balta- -Ulmului, de 4. hect,, ali- 

mentîndu-se din apa Jiului, "Pe 

teritoriul com. se întilnesc patru 
„mari văi: Motrului, Jiului, Gilor- 

4 tului şi Şuşiţei. 
„Comuna este . foarte, vechie. 

„Pe la 1806 în Ținţăreni fiind 
mănăstire, călugării . ai hotărît 

a se face tîrg săptăminal. Bilciăi 

anual se.face la 25 Martie.. 

Are o suprafaţă de 4076 pog. 
coprinzînd o întinsă moşie : Ţin. 

: țăreni-Arpadia şi păduri (2500 

„Jiă, la 100 m.:de vatra satului 

„la- 2 kil.; 

„hect.), aparţinind statului, 

Este formată din, cătunul de 

„ reşedinţă, Ţinţăreni și căt. Picul. 

Are o populaţie de 1056 suflete; 
o şcoală .şi o biserică, zidită în 

„1806, 

„La S. comunei şi-a așezat 
Tudor. Vladimirescu tabăra îna- 

inte de a pleca la Bucureşti. 

„Căi: Calea ferată Filiaşi-T.- 

Ţinţăreni; c.-f. Filiaşi- -Severin, 

şoseaua naţională Fi- 
liași - Pasul - Vulcani, străbătind 

com. pe o lungime de 2700 m, 

_Cu. comunele vecine se leagă 
„+ prin şosele vecinale bine lucrate 

:.-şi împietrite. 

“Ţinţăreni, sar, şi reşedinţa com. 

„cu. acelaşi..nume, jud. Dolj, pl. 

„șJiul-des. 
> jăreni). 

(Vezi: com. ru 

Ținţăreni, sal, com. . rur, „Ploeş- 
iori pl. Tirggorul, jud. Prahova. 

ţa, com. rur., jud, Dimboviţa, 

plaiul Ialomiţa-Dimboviţa, situată 

A -30: kil. spre N, de Tirgovişte, | 
între văi, pe ambele.malură ale 

rîului Ialomiţa şi ale pirtului Va- 

lea-Ţiţei și în apropiere de șo- 

66700. Atarela Dicţionar Geografic. Vor. V. ? 

r.- Ţin-|   
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„„seaua naţională Tirgovişte: Tran- 
„silvania. In raionul acestei com. 

„Sunt: Dealurile- Brata, Braniștea 

„şi Plaiul- Sălătrucului, Se compune 
din trei cătune: Țiţa, Buciumeni 

şi Pizlari, cu o populaţie de 1700 

locuitori, Are 2 biserică, şi o 

„şcoală; 4 mori. de apă. Locui- 

„-torii cresc boi, vacă,. cai, capre. 
Pămîntul săii produce porumb, 

= cinepă şi. pădure; iar din mi- 

- nerale, var bun. Se invecineşte 
“la E. cu com. Bezdeadul; la V., 

cu Runcul; la N., cu Pietroșița 

şi la S.,. cu cătunul Fieni, al 

- „com. Moţăeni, despărţindu. -se de 

Bezdead şi Runcul prin dealuri 

şi pădure, de Motăeni, prin loc 

şes şi de Pietroșița, prin rîul Ia- 
lomiţa. 

Țiţei (Valea-), saz, jud. Dimbo- 
viţa, plaiul Ialomiţa-Dîmboviţa, 
com. Pietroșița. 

Tiţirtigul, cătua a com. Gura- 
Aninoâsei, jud. Buzăă, cu 200 

locuitori. 

“Țiţul, saz, jud. Tecuci, com. Cor- 

-.„biţa, pl. Zeletin, situat. în . par- 
„„ tea de; V. a comunei, pe malul 
drept al .Berheciului, lar kil. şi 

500 m. de reședința comunei. 

„Are o suprafață de 175 hect,, 

79 arii; 244 locuitori; o bise- 

“rică, cu hramul Cuvioasa Paras- 

„. chiva, făcută în 1878, de 7 bă- ! 

trini ce populaii. atunci satul. 

Locuitorii aii:. 30 boi, 36 

vaci, 9 cai şi 50 oi; 15 pluguri 

de, lemn, 5 cazane pentru fa- 

|. „bricarea rachiului. 

Țoleşti, sat, pe moşia cu același 
nume „jud. Suceava, com, Uideşti. 

E străbătut de piriul Țoleşti. 

- Are o “populaţie. de .629 locui- 

„tori; o biserică, cu hramul Sf. 

Trei- Jerarchi, zidită de locuitori 

în 1854; 0 şcoală mixtă, înfin- 

țată în 1865. 

“Țoleşti, 
voreşte din satul “Țoleşti sub 
“numele de Obirşia, şi după ce 

| Tănase, Şipotul, 

cornute, 6 "cal, . 

"rîmătoră, 2 bivoli, şi '150 ol.   

ȚUGULEA 

» Improprietăriţi în 1864 sunt 

ao codaşi, cu cite 10 prăjini, iar 

însurăţei s'aii improprietărit, 26 

pe moşia Manolea. 
„Drumurile principale, sunt: la 

Uideşti “(27 kil.), la Tătăruși “(5 
“kil.), și la Manolea (3, kil.). 

In 1803,' <Țoleşti” răzăşești 
avea. 41 liuzi, plătind. 608 lei 

bir anual, Ei erai. ocupați cu 

*" ucruil pămintului avînd loc în 

destula. (cUricar.», văl, VI, p- 
250). . . E „ti 

AA 
Ziriii, jud. Suceava. 1z- 

a primit piriul Platoniţă, ia nu- 

mele afluentului săii şi se varsă 

în Șomuzul - î Mare (5. “il dun- 

gime). 
* Are de tributari: Ponoarele, 

"“Teleman, 'Păl- 

tinișul, Purdila, Platoniţa, .Boura 
şi Piriul-Topilelor, zis şi al-Lu- 

„_pului. 

“Țolicea, sat, cu 20 familii, jud. 
„Neamţu, com. „Humuleşti, pl. « de 

Sus- Mijlocul. 

Țoţoi,. căzun, jud. Gorj, pl. Ama- 

radia, com, „Negoeşti, aşezat pe 

| „ Valea - Cilnicului „şi pe dealul 
.. Curva şi Birlanul. ” 

Are o suprafaţă de, 272 hect.; 

-0, populaţie. de, 396. suflete; 2 

biserici. : 

Locuitorii “posădă: “10 plu- 
. gură, 20 care cu boi, 1 căruţă 

cu cai; 10 Stupi; 15 vite mari 

120, „capre, 72 

- Comunicaţia Cu, cătiinele ve- 

cinele se face. prin. drumuri or- 

. dinare. 

“Țugheni,: sat, sud, Dolj, pl Jiul. 

prd. -Mijloc,. coni.. _Glodul, 

730 suflete şi 9. seoală, 

„avind 

Li 

Tugulea, deal (242 m.), în jud. 
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ȚUGUREȘTI 

“Tulcea, în partea N. a plăşei 

Isaccea şi cea V. a comunei 
Nicoliţelul. 

"Tugureşti, sat, jud. Dolj, pl. Balta, 
com. Birză, âșezat la ş0o m. 
spre N.de satul Birza și aproape 
de malul drept al rîului Jiul. 

Are 800 suflete, şi O "biserică, 

E străbătut de o șoseă coimu- 
nală, ducînd la N. spre Padea, 

“iar la S. spre Valea - Stanciu- 
lui, V. Birza, com, rur.? 

Țuicâni, sai, cu 124 l6cuitori, 
com. rur. Moreni, pl. Filipești, 

jud. Prahova. ” 

Țurcăneşti, sat, jud. Olt, com. 
“rur. Profa, pl. Vedea-d.-s. 

'Țuicănești, sal, cu 397 locuitori, 
con. rur. Bătășani, pl. Cerna- 
d.-i-, jăd. Vilea. 

Țurlueşti, căzun, al com. Săru- 

leşti, jud. Buzăi, cu 140 loc. 

Țurluiul, sat, jud. Bacăii, pl. Bis- 
trița-d.-j., com. Dealul-Noui. 

Țiţcani; cm. îur., în jud. Co- 
„_vorluii, pl. Horircea, așezată la 
"punctul de întîlnire al dsalurilor 

ce formează ambele laturi ale 

văei “Țuţcânilor, la 93 kil. de la 
Gălaţi, formînd, îpreună cu Mă- 
luşteni și Lupești, cele mai ex- 

-_treme comune nordice âle jud. 
Covurluiii. Se mărginește la N.- 
E. cu jad. Tutova (com. Sără- 

-* țeni-Schineni, Igești și Bălăgeşti), 
la Ss cu Gănești şi la V., cu 

“satele Măluşteni, Mînzăteşti, Al- 
" deşti şi Prodăneşti. 

Prin mijlocul com. curge un 
_piriiaş, care izvoreşte de la N. 

“com., curge prin valea numită 
Valea-Satiului şi se varsă în Ho- 
rincea, drept Prodăneşti. : -   
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Are 3 cătune: Țuţcani (re- 

şedinţa), Mănăstireni şi Sipeni, cu 

2107 locuitori, numai răzăşi ; 2 
şcoli mixte (în "Țuţcani şi în Si- 

-peni); 3 biserici: S-ţii Voevozi 
(1884), Sf. Dumitru și Sf. Gheor- 

he (1868). 
Teritoriul com., în suprafaţă 

de 2230 hect., este mai mult de: 

luros şi împodobit cu plantaţii. 

Locuitorii posedă: 240 plu- 

guri; 410 stupi; 559 boi, 312 

vaci, 86 juncă şi junce, 88 cai, 

641 oi şi 351 porci. 
E una din cele mat frumoase 

comune ale judeţului. Locuitorii 

aii case bune, grădini cu pomi 

- roditori, vii. 

Țuţcani, saz, reşedinţa com. Țuţ- 

- cani, pl. Horincea, jud. Covur- 

luiii, cu 1091 locuitori. (V. com. 

rur. Țuţcani). 

Țuţceani-din-Deal, sa, în jud. 

Roman, pl. Siretul-d.-j.; comuna 
Broşteni, la 2 kil. de reşedinţa 

com., avind 55 loc. şi o bise- 

rică. 

Ţuţcani-din-Vale, saţ, în jud. 
Roman, pl. Siretul-d.-j., comuna 

Broşteni, puţiri ma! la S. de satul 

Țuţcani - din- Deal, în marginea 

jud:,: avînd 258 locuitori şi o bi- 

serică. | | , 

Ţuţora, cor. rur., jud. Iaşi, pl. 
Braniştea, situată între riurile 

- Prutul și Jijia şi dealurile Chi- 
pereşii şi Osoiii, formată din 

sătele : "Țuţora (rezedinţa), Opri- 

şeni d.-s., Oprişeni-d..j., Chipi- 

reșşti și Cristești. Are 1354 locui- 

tori; o şcoală și 4 biserici. 
Pe teritoriul comunei trece şo- 

seaua naţională şi calea ferată 

Iaşi-Ungheni, de la V. spre E. 

Este udată de riurile Prutul și 
Jijia, de la N. spre S.   

ȚUȚURUL 

Mare parte din teritorii e cu- 

prins de bălți şi girle formate 

din vărsările Jijiei şi a Prutului, 
şi din cate se scot: râci, pești, 
papură şi stuh. a 

Vite sunt: 1221 vite iiiari cor- 

nute, 1905 oi, 198 cai şi 863 
rimătoră, 

Țuţora, sa/, reşedinţa com. 'Ţu- 

ţora, pl. Braniștea; ju ]. Iaşi, âşe- 

zat pe malul drept al Prutului, 

la 20 kil. de Iași şi la 6 kil. de 

Ungheni. V. “Țuţora, comună. 

'Țuţueni, pza/ala, în Tirgul-Neam- 

ţului; jud. Neamţu. 

Țuţuleşti, saz; jud. Vilcea, plaiul 
Cozia, com, tur. Călimăneşti, cu 

39 locuitori, situat în partea de 

N. a comunei, pe şoseaua nâţio- 

nală Rimnicul-Riul- Vadului și pe 

nialul Oltului. In dreptul . cătu- 

nului e un pod de vase, periul 

Oltul. La S, de aci valea Căli- 

măneşti se varsă în Olt. 

Țuţuleşti, saz, cu 400 suflete, jud. 

Argeș, pl. Gălăşești, reședința 
comunei rur. Țuţuleşti-Gălăşeşti, 

avînd o biserică cu hramul Inăl- 

area Domnului, 

Țuţuleşti-Gălășești, com. rur., 
pe apa Drimbovnicului, jud. Ar- 

geșul, pl. Gălăşești, la 18 kil. 

de com. rur. Costeşti, reședința 

“ subprefecturei, şi la 37 kil. de 

Piteşti. Se compune din 3 sate: 
Gălăşeşti, Odăeni și “Țuţulești, 

cu o populaţie de 1286 locuitori, 

3 biserici, cite una în fie-care 

sat şi o şcoală prim:: mixtă. 

Vite: 930 boi și vaci, 46 cat, 

2053 0i, 17 capre și 345 rimători. 

Țuţurul, sa, jud. Vilcea, pl. Ol- 

“teţul-d.-s., com. rur. Obislavul, 

cu 213 locuitori.



Ubleşti, saz, jud. Argeş, pl. Pi- 

teşti, com. rur. Bradul-d.j. (v. 

„a n). 

Uda, sa, pe moşia şi în comuna 

„Tătăruși, jud. Suceava, aşezat 
pe ţîrmurile pîraielor Matioaia 

„şi Leordișul, cu 78 locuitori. 

Drumuri sunt: la 'Tătăruși 

(1500 m.) şi la Cristești (9544 m.). 

(V. Tătăruși, com. rur). 

Uda-Clocociovul, co. rur., în 
jud. Teleorman, pl. Călmăţuiul- 

Marginea, în partea de V., la 

19 kil. de reşedinţa jud., 56 kil. 

de Alexandria şi 71 kil. de Sla- 

tina. Se mărginește la N. şi N.- 
E., cu teritoriul com. Slobozia: 

Miîndra; la S. şi S-E., cu com. 

Uda-Paciurei, de care este despăr- 
ţită printr'un piriiaş ce curge din 

coasta - dealului pe care este si- 

tuată, iar la V., cu riul Oltul. 

Are o suprafaţă de 2000 hect., 
cu 1105 locuitori; o şcoală și o 
biserică. 

Vite: 178 cai, 1o88 vite mari 

cornute, 950 vite mici cornute 

şi 109 porci. | 
Căi are: şoseaua vecinală spre 

com. Uda-Paciurei și spre com. 

Mindra. | 

* Aci se ţine tîrg de trei oră pe 
an : la Sf. Constantin, la 29 lunie 

şi 15 August; este foarte cu-   

U 

noscut sub numele de tirgul de 
la Uda. 

Satul Uda este foarte vechii; 
a făcut parte pănă la 1845 din 

jud. Oltul. Numirea de Uda-Clo- 

cociovul i s'a dat de pe moșia 

mănăstirească, ce aparţinea mă- 

năstirei Clocociovul din jud. Olt, 

şi spre a se deosebi de cel-lalt 

sat, Uda-Paciurei, care se numea 

în trecut Uda - Comăneanului, 
de pe numele proprietarului mo: 

şiei. 

Uda-Clocociovul, oșie a sta- 

tului, în pl. Călmăţuiul, jud. Te- 
leorman, fostă închinată mănăs- 

tirei Clocociovul, 

Uda-de-]Jos, com. rur., pl. Oltul, 

jud. Argeș, la 33 kil. de com, 
rur. Tigveni, reşedinţa sub-pre- 

fecturei, şi la 9 kil. de Piteşti. 
Se compune din satele: Bă- 
geşti, Cioraca, Durdueşti, Go: 

ranul, Lungulești şi Uda-d.-j., 
avind 976 locuitori, 5 biserici 
şi o școală mixtă, în satul Uda- 
d.-. 

Vite: 40 cal, 6 bivoli, 746 

vite mari cornute, 259 rimători, 

89 capre și 1000 oi. 

Uda-de-Jos, sa, cu 210 locui- 
tori, jud. Argeș, pl. Oltul, reşe- 

dința com. rur. cu acelaș nume.   

Uda-de-Sus, come. rur., jud. Ar- 
geș, pl. Oltul, la 30 kil. de 

com. rur. Tigveni, reşedinţa sub- 

prefecturei,. şi la 11 kil. de Pi- 
teşti. Se compune din satele: 
Grebeni, Linia-Mare, Rizeşti şi 

Uda-d.-s., avind 186. familii, 2 

biserici şi o şcoală mixtă. 

Vite: 20 cai, 400 boi şi vaci, 

150 rimători, 50 capre şi 500 oi. 

Uda-de-Sus, sa, cu 77 familii, 
„ jud. Argeș, pl. Oltul, reşedinţa 

com, rur. cu acelaș nume. Are o 
biserică, «Adormirea». 

Uda-Paciurei, com. zur., în jud. 

Teleorman, pl...Călmăţuiul-Mar- 

ginea, pe valea Siului, în par: 
„ea de V. a judeţului, la 18 kil. 

de T.-Măgurele. | 
Se mărginește la S.-E.,. cu 

teritoriul com. Saelele; la N. şi 
N.-E. cu com. Uda-Clocociovul, 

şi la V,, cu rîul Oltul. 

Este așezată la poalele dea- 

lului; piriul Siul udă mare parte 
din comună, iar din deal izvo- 

resc. abundente izvoare de apă. 

Are o populaţie de 726 su- 
flete, o şcoală mixtă şi o bi- 
serică, 

Vite: 139 cai, 398 vite mari, 

714 'vite mici şi 174 porci.. 

Căi are: pe d'asupra dea- 
lului, şoseaua județeană Turnul
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Slatina, la care locuitorii co- | Uderul, sa, com. rur. Golești, țime de 120 m., în jud. Con- 

munică pe diferite rusci, din (v. a. n.), pl. Podgoria, jud, stanța, pl. Medjidia, pe teritoriul 

care una mai importantă numită Muşcel. com. rur. Cochirleni și anume 
«Rusca-Roibului>. Pe vale sunt 

mai multe ramuri de șosele ve- 

cinale spre com. Saelele la S. 

şi spre Uda-Clocociovul la N. 

Comunicaţia spre Saelele se face 

prin mai multe vaduri prin pi- 

riul Siului. 
Pe deal, in partea despre co- 

muna Saelele, se află o măgură 

înaltă, înconjurată de un șanț, 
căreia locuitorii îi zic «Gurguiul- 
Nemţilor> saii «la Cetate». 

Se numea altă-dată Uda-Co: 

„ măneanulut şi Tăureasa. 

Udaţi “(aaţi: Miazul), cătun 

"al com. Albești, jud. Buzăi, cu 

380 locuitori, Are sub-diviziile: 

" Udaţi-Banului şi Udaţi-Mari. 

Udaţi-Mari (Niculeasca), o 

Udeni, com. 

“ie, (8oo hect.), în jud. Buzăii, 

"com. Albeşti, căt. Udaţi. 

rur., jud. Vlașca, 

compusă din cătunele: Sirbeni- 

"Moșteni şi. Udeni: Fărcăşanca, 

situată” pe valea Jirnovului, pl. 

„Neajlovului, la 42 kil, de Bucu- 

reşti; la 74 kil. de Giurgiii şi la 

21 kil.. de ' Obedeni, reşedinţa 
DI plăşei. Are o populaţie de 1000 

e 

una în U- 

o şcoală 
locuitori; 2 biserici, 

__deni şi alta î în Sirbeni; 

“ mixtă. 
| Vite: 48 cai, 380 boi şi vaci, 

75 bivoli, 270 rimătoti şi 635 oi. 

La. capul moșiei este. valea 

“ Milcovului, ce desparte Corbi- 

- Ciungi de Udeni. | 

Udeni, sa, com. rur.. Vrăneşti, 
pl. Podgoria, jud. Mușcel. 

Udeni sai Fărcăşanca, căzun 
al com..Udeni, pl, Neajlovului, 

„jud. Vlașca, - situat pe coasta 

"Stîngă a acestei văi. (Vezi U- 
""deii, 'comiună). .   

Udreşti, com. rur., pl. Podgoria, 

jud. Prahova, brăzdată de dea- 

lurile: Vai-de-El, Udreşti și Do- 

brota; situată la 40 kil, de 

'capitala judeţului şi la 10 kil. 

de a plăşei. 

Se compune din 3 cătune: 
Udreşti, Vai-de-El şi Dobrota, 

Are o populaţie de 1825 locui- 

tori, 3 biserici şi o şcoală. 
Locuitorii sunt moșneni. Ei 

ai: 10 cat, 142 boi, 66 vaci, 

452 porci, 18 capre și 592 oi; 

„30 stupi. _ 

In valea Dobrotet sunt ca- 

__Tieri de, piatră; terenul conţine 

multă sare. | 
"O şosea principală îi înles- 
"“neşte comunicaţia cu comunele: 

i Gornetul-Cricovul şi Tătarul. 

Se mărgineşte cu comunele: 

Apostolache, Gornetul şi Tă- 
tarul şi e udată de apele Să- 
răţica, și Izvorul-Dealului. 

Udreşti, sat, jud. Argeș, pl..Ol. 
“-tul, com. rur. Dobrești (v. a. 

n.). 

Udreşti, sa, cu 40 familii, jud. 

Argeș, pl. Oltul, com. rur. Cuca, 

(v. a. n.). Ate o biserică” «S- ţii 

Voivozi». 

Udreşti, saț, jud. Dimboviţa, pl. 
„Dealul-Dimboviţa, căt, com. Co- 
„lanul, - 

Udreşti, sal, cu 458 locuitori, 

com. rur. Udreşti, pl. Podgoria, 
jud. Prahova. 

Udriştea, sat, jud. Mehedinţi, pl. 

Motrul-d.-j., com. rur. Jirovul. 

Mai poartă numele şi de Valea- 

lui-Udrişte. 

"Uduamel-Bair, dea, cu:o înăl-.|] 

"pl. Teleormanului, 

| locuitorilor. i 

Ueşti- -Goleasca, con. 

  

pe acela al cătunului săă I- 

vranes, 

Udupul, com. rur., în pl. Teleor- 
manului, jud. Teleorman, si- 

tuată pe partea dreaptă a riu- 

lui Teleorman, în vale, la 80 

kil. de reşedinţa judeţului, la 

S4 kil. de Alexandria - şi 37 

kil. de Roşiori. 
Se învecineşte la. N. cu com. 

Tătăreşti-d.-s.; la S., cu Tătă- 

rești-d.-j.; la LE şi la N.-V., cu 

teritoriul com. Rica, şi la E. 

cu: riul Teleorman. 

Are o suprafaţă de 1650 hect;; 

107Qlocuitori; oşcoală; 2 biserici, 

Vite: 151 'cat, 268 vite mari 

„cornute, 256 porci, 42 vite 

mici. 

Cai: şoseaua judeţeană de 

pe valea Teleormanului, cu care 

"este pusă în legătură prin o 

ramură de şosea, care pleacă 
_din comună; apoi ramura de 

șosea vecinală Udupul-Rica.. 

Udupul-Horezeanca, Jostă mo- 
șze a statului, în jud. Teleorman, 

avînd o' în: 
tindere de 1130 hect., din care 
200 pădure, S'a dat în „loturi 

rur., în 

jud. Vlaşca, pl. Neajlovul, com- 

| pusă din cătunele Ueşti. -Goleşti 

şi Popeasca-Ciupagea, situată 
pe apa Drimbovnicul, la 60 kil. 
de Giurgii, 32 kil. de. Bucu- 

reşti şi la 7 kil. de Obedeni, re- 

şedinţa plășei. - 

Are 744 locuitori; o biserică, 

cu hramul Adormirea - Maicei- 
Domni deservită de 1 preot 

2 dascăli; o şcoală mio o 

moarti: pe apa Drimbovnicul; 

cîrciumi. 

Vite: 300 boi şi vaci, IO bi-
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"Voli, 72 cai; 370 oi și 

mători. : : o 

- Căr: şoseaua judeţeană mer- 
gind pe Valea-Drimbovnicului 
la Obedeni. 

139: ri- 

Ueşti-Goleşti, cătun, al com. cu 
acelaş nume, pl: Neajlovul, jud. 
Vlașca, situat pe. Valea-Drim-. 

bovnicului Y. Vesti, com. Tur). 

Ueşti- Moșteni, Com. Tur. Si- 

tuată în Valea- Drimbovniculut, i 

“la S. de Ueşti- Goleasza, pt Neaj- 
lovul, jud. Vlașca, la 58 kil: de 

„ Giurgiii, 30 kil. de Bucureşti și la 

- “gkil. de Obedeni, reședința pl: - 

"- Are o populaţie de::244 :lo- 

“cuitori; o' biserică, deservită de 

1 preot.şi 2 dascăli; 3 cîrciumi. 
“Aci'se face: bilciii cu obor.de 

“vite: la 21 Mai, 24 Iunie, 6 

August şi 8 Septembre.: 

ţeană care merge pe Valea- 

Drimbovnicului. 

Uiasca, sat, tu 10. familii, - jud. 
Argeş, pl. Piteşti, com.. 

_ Biscovul-Flești (v. a. n.). 

Tur, 

Uideşti, “coni. ruriy jud. Suceava, 
„Situată la E. - plăşei Moldova- 
"d.-j., la” 22-kil: de Fălticeni; 

Se mărginește la E. cu:com. 

Tătăruşi; la V., cu com. Ciu- 

„muleşti; la $., cu com. Drăgu- 

“şeni şi “Drăgăneşti şi la N. cu 

com: Preuteşti 'şi Dolheşti. - 

îsi E formată din satele: Uideşti 

"- (reşedinţa), Țoleşti, Manolea-Fo- 

"_răşti, Antoceni, Oniceni și Ruşi. 
= Are'o populație de 3250 su: 

“fete; 4 biserici ortodoxe, :una 

lipovenească, 2 schituri şi 3 

“şcoale mixte. - 
"= + Locuitorii posedă : 41 Ş “cai, 
'300 bor, '504 vaci, 3320 oi, 3 
capre, 660 porci. şi 406 stupi; 

10 mori, 6 teascuri de uleiii de 
" cînepă (în ' Manolea); 10 - băcă- 
“mii, “4 hanuri, ş cîiciumi.” | 

“Prin sat trece şoseaua jude-: 
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“E udată .de rîul . Moldova şi 

piraiele: Țolești, Paltinişul, Pur- 

” dila, Platoniţa,  Boura, Ignatul 

şi Mediasca. - - 

Improprietăriţi în 1864 şi 1878 

- sunt : 473 locuitori, stăpinind 

1286 fălci. - 

Se numea altă. dată Undeşti. 

Uideşti, sal, pe e moșia - sie în com. 
"cu acelaş nume, jud. Suceava, 

aşezat pe podişul dintre dealu- 

"rile Purdila și Uideşti. "Are 189 

i "locuitori. 
 Improprietăriţi-î în 864 sunt 

23 fruntaşi, 9 pălmaşi şi 13 co: 

dași, stăpînind aproape 62 fălci. 

«-- Drumură sunt: la Forăști: (4 
- kil), la: Țoleşti (2 kil.) și la Ma- 

nolea: (2 kil.): - 

Ulea, sa; cu 300 oeuitori, în 
"jud, Tutova, pl. Simila,' com. 

Unţeşti, spre N.-E. de satul 

Unţeşti. 

Uleşti,. com. rur. şi sat, jud. Ia- 
lomiţa, pl. Cimpului, situată pe 
“partea dreaptă a rîului Ialomiţa, 

- între comunele Condeeşti și Fru- 

muşica. 
Teritoriul comunei, cu o su- 

“-prafaţă de 1600 hect:, se în- 
“tinde. din riul Ialomiţa spre S., 

“ limitîndu-se cu mat multe moșii. 

"După legea rurală din 1864, 
s'a împroprietărit 128 locuitori. 

Are o populaţie de 664 -lo- 

“ cuitori; o şcoală mixtă; o bi: 
" serică; o şosea prin care: se 

leagă de satele vecine. - 

Ulieşti,. com. rur., în jud. Dim- 
bovița, pl. ' Cobia, situată pe 

_ cîmpie, între riul Argeșul și 

Neajlovul, spre S. de Tirgoviş- 

"tea;'la 12 kil. de Găeşti, pe 
șoseaua judeţeană 'Tirgoviştea- 

_Găești-Vlaşca. Cimpiile din ra- 
“ "ionul com, sunt: Mocanul, Ca- 

zăcul, Izvorul, Stavropolea şi 
Jugureni. Se compune din: 10   

„ULMENI... 

cătune: .Coada - Izvorului, Sta. 

- vropoleos, Jugureni; Olteni,: Fun- 

- durile, Mănăstioara, Zinca, Do- 
gari, Ulieşti şi Bărăceni. Se în- 

vecineşte : la E., cu Costești; 

„la V., cu -Petreşti și Broşteni; 

la N. cu: Greci 'şi'la S,, 

com. Obislavul, din jud. Vica. 

Se leagă cu șoseaua judeţeană 
“din jud. “Vlașca: “ 

Are: 1979 locuitori; 2 Biserici 

şi o școală. asa 

Uliţa, sat -com rur. Goleşti: (v. 
n.), pl: -Riurile, jud. - Mușcel, - 

“situat pe: malul stîng '-al 'riului 
"*Bratia: Are 256 locuitori; o 'bi- 

serică de zid, cu hramul Ador: 

mirea, deservită de 1 preot , şi 

1 dascăl. 
“E -udat la E.de. Valea- Viet 

şi Valea-Mică. 

Uliţa-Țigănească, 'pafhală, din 
" com; Goleşti, pl. Podgoria, jud. 

Muşcel, căreia Rominii în: bat- 
- jocură îi zic Uliţa-Franceză. 

Uliţeasca, saz, cu 75 locuitori, 
com. tur. Ciumeşti (v. a. n.), 

pl. Rîul-Doamnei, jud. Muşcel. 

E udat de. Riul-Doamnei,: pe 
“al căruia mal drept trece calea 

“ferată Goleşti-Cîmpulung 'şi şo- 
- seaua Piteşti-Frontieră. Se măr- 
gineşte la E. cu jud. „Argeș. 

Ulmeni, cout. 77. , pl, Olteniţa, 
* jud. Ilfov, situată la 69 'kil. spre 

„S-E. de Bucureşti, lingă Valea- 
luf-Soare. Stă în legătură cu 

„com. Olteniţa și Tatina prin şo- 
sele vecinale. _ | 

Se compune din satele: Ul- 
'meni-Pămînteni; Ulmeni- Ungu- 
reni şi “Tăușanca. Are o popula- 

ție de 2578 locuitori, 2 bise- 
rici şi 1 şcoală mixtă. 

Locuitorii posedă: 223 plu- 
“ guri, 300 care şi căruțe; 591 

- “cal şi tepe, 6 armăsari, 482 boi, 
467 vaci şi viței, :7: tauri, 120



ULMENI 

bivoli şi bivoliţe, 7770 oi şi 

1459 porci; 2 maşini de treerat. 

Improprietăriţi sunt 202 lo- 

cuitori. 

Ulmeni, cătuu, în jud. 'Teleor- 

„man, pl. Călmăţuiul-Marginea. 

(Vezi com. Spătărei). 

Satul Ulmeni este din cele 

“mat vechi ale judeţului; se gă- 

sește menţionat în diferite do- 

__cumente de pe timpul lui Mi- 

haiii-Viteazul, este trecut și în 

„listele satelor din secolul XVIII. 

A format comună deosebită pănă 

la 1870, cind a fost întrunit cu 

„Spătărei, unde s'a trecut și re- 

ședința. | 

Ulmeni saii Dara-de-Jos, că- 

Zuu, cu 870 locuitori, reşedinţa 

com. Dara, jud. Buzăii. 

Uimeni, 7i7/ă, jud. Brăila, la 1 

* kil, spre N.-E. de satul Roşiori, 
„pe muchea văei lacului Tătarul, 

_ Vatra satului este de 12 hect., 

cu 87 locuitori, posedind: 58 
„cai, 150 vite cornute, 280 oi 

* şi Go rîmători. 

Ulmeni, sfazie de dr-d.f., jud. 

Buzăii, pl. Tohani-Sărata, com. 

Dara, pe linia Ploeşti-Buzăii, 

pusă în circulaţie la 13 Sep- 
tembrie 1872. Se află între sta- 

ţiile Vintileanca (12,0 kil.) şi 
Monteorul (4,6 kil.). Inălţimea 

de-asupra nivelului Mărei de 

111,64. Venitul acestei staţii 

pe anul 1896 a fost de 93065 
lei, 70 bani. 

Uimeni-Mogoşani, fostă moșie 

a „Statului în jud. Teleorman, 

|. Călmăţuiul-Marginea, pe te- 
itoriul com. Spătărei. Acum e 

vindută în loturi. 

Ulmeni-Pămiînteni, sa, com, 

rur. Ulmeni (v. a. n.), pl. Olte- 
niţa, jud. Ilfov, situat la S-E. | 

Ulmeni - Ungureni, sa, 
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de București, inconjurat de mici 

dealuri, : 

Are o suprafață de 6000 hect., 

cu o populaţie de 1796 locui- 

tori; o biserică, cu hramul Sf. 

Nicolae, deservită de 1 preot 
şi 1 cintăreţ; 1 școală mixtă; 2 

mașini de treerat cu aburi. 

Numărul vitelor mari e de 

966 şi al celor mici, de 7325. 

com. 
rur, Ulmeni (v. a. n), pl. Ol 

teniţa, jud. Ilfov, situat la E. 

de Ulmeni-Păminteni. Pe la S$. 

trece Valea-lui-Soare. 

Se întinde pe o suprafață de 

562 hect. Are o populaţie de 309 

locuitori; o biserică, cu hra- 

mul Sf. Treime, deservită de 1 

preot şi 2 cintăreți, 

Numărul vitelor mari e de 

328 şi al celor mici, de 1141. 

Ulmetul, com. zur. şi sat, plasa 

Cerna-d.-s., jud. Vilcea, situată 

între. dealul Ulmetului (spre E.) 

şi Slăveşti, pe valea riului Cerna- 

Mare, la 20 kil. de reşedinţa 
judeţului și la 10 kil. de a plăşei. 

Se mărginește cu comunele 

Slăveşti, Berbești, Orleni, Ar- 

mășești și Copăceni. E brăz- 

dată de dealurile: Padinile, Stă- 

nilă, Capul - Piscului, Ulmetul, 

Seciul, și udată de văile : Seciu- 

lui, Vătafului, Caselor, Sorbetul 

și Luca. 

Această comună a mai fost 

întrunită cu com. Copăceni și 

Broşteni, 

"Are o populație de 427 lo- 

cuitori, 2 biserici: Sf. Nicolae 

şi Sf. Gheorghe; o școală; 2 
mori, 

Locuitorii sunt moșneni. Ei 

aii: 11 cal, 50 bol, 5o vaci, 

QO capre, 50 oi, 150 porci. 

Ulmetul, căzu, al comunei Bo- 

ziorul, jud. Buzăi, cu 130 1o- 
cuitori.   

ULMI-ORNEȘTI : 

Ulmetul, prnire dată unul vechiii 

Schit şi metoh al Episcopiei, com. 

Robeşti, jud. Buzăii. Vezi Vii- 

şoara. 

Ulmetul, zoșze şi pădure a stu- 
tului, în jud. Buzăii, com. Bo- 

ziorul, căt. Ulmetul, pendinte 

de Episcopie. Are 760 hect. 

Ulmeţul, saz, cu 61 suflete, com. 

rur. Slăvuţa, pl. Amaradia, jud. 

Dolj, situat la 4300 m. S.N. 

de Slăvuţa, cătunul de reşedinţă 

al comunei. 

Ulmi, saz, com. Colariul, pl. Dea: 

lul-Dimboviţa, jud. Dimboviţa, 
la 3 kil. spre S.-E. de Tirgo- 

viştea pe şoseaua naţională Tir- 

goviştea-Fundata-Bucureşti, 

„A fost în vechime locul de 

execuţiune al condamnaților la 

moarte, pe cind Tirgoviştea era 

capitala Țărei. 

Ulmi, vechie numire a cătunului 

Ciocirlia, jud. Buzăii, com. Scur- 

teşti, 

Ulmi-Noi, sat noii, jud. Iași, pl. 
Bahluiul, com. Belcești. S'a în- 

fiinţat în 1879. E aşezat pe ţăr- 

mul stîng al iazului Șarja, spre 

__V, de satul Belceşti, şi are o 

populaţie de 245 locuitori, 

Ulmi- Orneşti, sa, com. rur. 
Poenari (v. a. n.), pl. Sabarul, 

jud. Iifov, situat la N. de Poe- 

nari-Moşteni, -pe culmea unui 

frumos deal, pe o suprafaţă de 

322 hect., avind o populaţie de 

384 locuitori şi o biserică <A- 

dormirea». 

Numărul vitelor mari e de 

298 şi al celor mici, de 335. 

Moşnenii ai căpătat pămint 

in urma faptelor vitejeşti con- 

tra vrăjmaşilor "Țărei, şi cu deo- 

sebire în contra Turcilor. Mo- 
- şiile li s'aii dăruit de Domnii



ULMI-VECHI 

păminteni din timpurile vechi. 

Acest cătun .se crede că ar 

exista de mai nmiult de 400 ani. 

Ulmi-Vechii, căzunaş, formînd 
sat cu Polieni și cu Liteni, spre 

S..V. de satul Belceşti, comuna 

Belceşti, plasa Babhluiul, judeţul 

Iâşi, aşezat pe malul drept al 

rîului Bahluiul, și cu o populaţie 

de 300 locuitori. 

Ulmul, con. rur., jud. Brăila, 

"pl. Călmățuiului, situată pe ma- 
lul drept al văei Călmăţuiul. Se 

mărgineşte la E. cu com. Fleaş- 
că; la N.E., cu Slobozia-Cire- 

şul; la V., cu Jugureanu;la N., 

cu Surdila- Găiseanca, și la S., 
cu Ciocile. Are o suprafaţă de 

4460 hect., cu o populaţie de 
1076 locuitori; o biserică, zidită 

la 1858 de către mănăstirea Sf. 
Gheorghe-Noii din București; o 

şcoală, înfiinţată la 1830. 

Vite: So4 boi, 470 vaci, 5 

tauri, 234 viței, 10 bivoli, 477 

cai, 2999 oi, 319 rimători şi 

2 capre. 
Are 1442 pogoane izlaz. 

Drumuri: la Brăila, spre N.-E., 

prin Slobozia-Cireșul, Batogul, 

Tirlele-Filiul, Burta-Encei, Silis- 
trarul, 65 kil. (pe acest drum pe 
apa Călmățuiului, se află un pod 

“al jud. în apropiere de comuna 

Ulmul);—la Vizirul, spre E, tre- 

cînd prin Fleașca, tăind C.F. Fău- 

„rei-Feteşti la cantonul 12 peste 

Călmăţuiul, pe podul din dreptul 

-- Filiului, 32 kil.; Ja gara Făurei, 

spre N., trecînd pe podul depe 

Călmăţuiul; la Jugureanu, spre 

V., 3 kil.; la Colțea, spre S., pe 

lingă movila Grindul-Lung, 13 

RIL, 

Ulmul, com. rur., 
cuitori, în jud. Ialomiţa, situată 

în partea cea mai de V.a plă- 

şei, limitindu-se -cu jud.. Ilfov. 

- E brăzdată de văile:. Argova, 

cu 2542 lo- |   
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Bărăganul, Chirnogi şi Gresia şi 

udată de lacul Mostiştea. 

Are 3900 hect., din care 200 
hect. pădure, Ie 

Se compune din satele: Ul- 
mul, (reședința), Boşneagul, Nen- 

ciuleşti şi Făurei. 

“Are 2 şcoli mixte şi 5 bise- 
rică, 

Dintre locuitori, 527 sunt îm: 

proprietăriţi, | 

Pănă la 1 Aprilie 1891 făcea 
parte din această comună şi 
satul Valea-Mare,. care de la acea 

dată a format cu -satul Valea- 

Rusului com. Plevna. 

“Vite: 1910 cai, 1794 boi, 
238 bivoli, 41 capre, 11 asini, 

2820 oi şi 1686 porci. : 

“Ulmul, sat, în partea 'de N. a 
com. Ulmul, jud, Brăila, pe mu- 

chia platoului, la 65 kil. spre 

S.-V. de orașul Brăila. (Vezi Ul- 

mul, comună). | 

Ulmul, sat, jud. Dolj, pl. Cim- 

pul, 'com. Cetatea. 

“Ulmul, sat, în jud. Ialomiţa, pl. 
Borcea, pendinte de com. cu 

„acelaş nume, situat pe malul 

“de -E. al lacului  Mostiştea. 

- (Vezi Ulmul, comună). 

Uimul, pante, (1156 m.), în jud. 

Suceava, com. Dorna, parte pă- 

dure, parte fi ineţe, 

Ulmul, : moşie, -a statului, pen- 

dinte de com. Ulmul, pl. Căl- 

măţuiului, jud. Brăila, cu o su- 
prafață de 2500 hect. și un venit 

de 27740 lei. 

Uimul, ezer mare, jud. Brăila, 
la E. com. Gropeni, aproape de 

Dunărea-Vechie, lung de la N. 

spre S. ca de 5 kil. și lat ca 

--de Ta kil, Comunică la N. cu 

- Xezerul Șerban prin privalul Ja- 

ghia şi la S,, cu privalul Bindoiul.   

UMBRĂREȘTI 

Ulmuleţul, căzun (tîrlă), în jud. 
Ialomiţa, pl. Ialomiţa- -Balta, com. 

Poiana, situat pe Bărăgan. -. 

Ulmuşorul, munte (380 m.), în - 
jud. R.-Sărat, plaiul Rîmnic;- pe 

teritoriile comunelor Bisoca și Ji- 

tia, şi printre afluenții. rîului 
Rimnicul-Sărat și acei ai riului 
Slănic, afluente' al Buzăului, for- 

mind întru cît-va hotarul dintre 

jud. Buzăi şi R. Sărat. 

Ulmuşorul,. pirtă, jud. R.-Sărat, 
plaiul Rimnicul. Izvorește din 

muntele Ulmușorul şi udă co: 

“* munele Bisoca şi Jitia, trece prin 
căt. Băltăgari, sub numele: de 
Ulmuşorul—Băltăgari, 
un curs cotit se varsă. în riul 

Rimnicul-Sărat; mai sus de Jitia. 
„Are o lungime de ş kil. 

şi după 

Ulucile-Lungi, cătun (tirlă), pe 
-. cimpul Bărăgan, pl. Ialomiţa-Bal- 

ta, com. Ciulniţa, jud. Ialomiţa. 

Umbrărelul, vecie numire a 
căt.  Grabicina-d.-s., din -com, 

Grabicina, jud. Buzăă 

Umbrăreşti, con. 'rur., jud. Te-. 

cuciă; pl. Birlad, compusă din 
-5 cătune: Condrea, Salcia, Siliş- 

tea, Slobozia-Umbrărești şi Um- 

„brăreşti, şi situată pe ambele 
maluri ale riului Birlad, la 25 

kil. departare de capitala jude- 

țului și la 5 kil. de a plășei. 

Se mărginește la N. cu com. 

Barcea, la E. cu com. Călmăţuiul, 
„la V. cu rîul Siretul şi la: S. cu 
com, Torceşti. 
- E udată 'de Siretul şi de riul 

Birladul. 
Are o populaţie de 2098. su- 

fete; 3 biserici, S-ţii Voivozi, 

Adormirea Maicei Domnului şi 

a treia tot S-ţii-Voevozi; 2 școli. 

- Cătunele Condrea, Salcia şi 

Umbrăreşti sunt iocuite de vechi 

„Tăzeși, -



UMBRĂREȘTI 

3... Locuitorii posedă: 570 boi, 

„428 vaci, 1428 oi, 410. porci; 
301. pluguri și mai multe mașini ; 

cite-va mori de măcinat, 

_Căr:-şoseaua. naţională la V. 

şi şoseaua comunală ce merge 
la Condrea». 

Umbrăreşti,: saţ, în jud. Covur- 
luiii,. com. Bujor, pl. Prutul, în 

jos de reședința comunală, pe va- 

lea Covurluiului, cu 452 suflete 
şi o biserică Să Bujor, comună) 

Umbrăreşti, sat, jud. Tecuciii, 
pl. Birladului, com. cu același nu- 

- me, pe partea dreaptă a riului Bir- 

lad.. (V. Umbrăreşti, com. rur.). 

Unceşti, saz, jud. Roman, pl. Si- 
„retul-d.-j., com. Bogzeşti, la 1 

kil. de satul Butnăreşti (reşedinţa 

comunei). (V. Bogzești, comună). 

Unceşti, sa, jud. Suceava pe 
"moşia cu acelaş nume din com. 

Pleșești. (V. Pleșeşti, com. zur.). 

Unceşti, saz, în.- partea de E. a 
com. Buhăeşti, pl.: Stemnicul, jud. 

Vasluiii, aşezat pe valea Fun- 

dătura sai . Tăriceanca, pe o 

suprafață de 952 hect. şi cu o 

populaţie de. 113 familii saiă 424 
suflete, . 

. Are o o biserică, făcută la 1742, 

. de familia Toderașcu. 

- Pe dealul “Țiglăului este o ca- 

rieră din care:se scoate. multă 
| „piatră. 

„Vite: 130 v. m. c., 40 cai, |. 
100 oi și. 40 rîmători. - 

Ungheni, sat, cu 210 familii, jud. 

Argeș, pl. Cotmeana, la extre- 

- mitatea -de-S. a jud. Argeș, des- 

pre. ude: „Teleornian reşedinţa 

: com, „Ungheni- Colţul (v, 

a a). , 

: Are o. biserică ! cu. hramul 
S «Naşterea Domnului». - 

Prin sat trece apa Plescara   
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"și şoseaua Piteşti-Turnul-Măgu- 
rele, . 

Ungheni, saţ, în partea de S.-E. 
- a com, Bosia, pl. Braniștea, jud. 

Jaşi, pe malul drept al Prutului. 

Are o suprafață de 80 .hect. și 

o populaţie de 256 locuitori; o 

biserică, făcută la 1830. Aci este 
staţia căiei. ferate ce ne leagă 

cu Rusia, prin un pod mare de 
fer peste apa Prutului. E punct 
vamal şi trecătoare în Rusia. 

Vite: 275 vite mară cornute, 

Ă _477 0i, 23 cai. şi 68 rimători. 

Ungheni, 7ru2 de sat, cu 25 su- 

flete, jud. Neamţu, com. Timi- 

şeşti, pl. De-Sus-Mijlocul.: 

Ungheni, saț, al com. Corbul, 

pl. Mijlocul, jud. Olt, situat în 
„dreapta Vedei, la S. comunei. 
Are o populaţie de 225 locui. 

tori. La V. se află valea Corbul. 

Ungheni, -slazie de dr.-d. Fa jud. 
Iași, pl. Braniștea, com. “Bosia, 

pe linia Iași-Ungheni, pusă în 
circulaţie la. 1 August 1874. 

Se află la ş,7. kil. de Cristești, 

.„. staţia vecină. Inălţimea d'asupra 

nivelului Mărci de 35",58.. Ve- 
nitul acestei staţii pe anul 1896. 

a fost de 33114 lei,:85 bani. 

"Ungheni-Colţul, com. rur., jud. 
Argeș, pl. Cotmeana, la 7. kil. 

de com. rur. Costeşti (reşedinţa 

subprefecturei) și la 42 kil,. de 

Piteşti. Se compune din satele 
„Colţul și Ungheni, cu 1450 loc, 

E situată. la extremitatea de 

S. a jud. Argeş, despre jud. Te- 

leorman. Prin com: 'trece şo- 

seaua judeţeană Piteşti-Turnul- 

Măgurele, Are 2 biserici, cu 3 pre- 

-: 0ţi, 2 cintăreţi- şi-un paracliser ; 

„0 şcoală mixtă. . 

Vite: 1654 boi şi vaci, - 179 

. - cai, 4 bivoli, 3 asini, 4876 oi, 

24 capre şi 973 rîmătoră.   

UNGHIULUI (VALEA-) 

Unghia-Mare, zuunte, inalt de 

„2038 m. d'asupra Mărei Negre, 
în raionul com. Predeal, pl. Pe- 

leşul, jud. Prahova. Este proprie- 

„tatea Eforiei spitalelor civile din 

- București. - 

Unghia-Mare,, proprietate a a IEfo- 
-rieă Spitalelor Civile din: Bucu- 

„ reşti,. fostă pendinte de mănăs- 
tirea Colțea, jud. Prahova, co- 

mmuna Predeal, pl. Peleșul. Impre- 

ună cu .moşiile, Neamţu, Ceau- 

. şoaia, şi Pristolul de pe, Doftana, 

„are o întindere de 606 hect. 

'Unghia- Mică, muite, ce se în- 

„“tinde între muntele Unghia- -Mare 

şi piriul Azuga, jud. Prahova. 

. Aci acest pirîii 'şI îndreaptă cur- 

sul. spre V. Virful săi este go- 

E laș și se. vede tocmai. de la 

.*. Azuga. 

Acest munte, . împreună cu 
“Susaiul, Faţa Găvanei, Costila 
și alţii, aparţineaii, din timpurile 

„cele mai vechi, “familiei i Dude 

_tilor. 
La anul 1804 a trecut i in po: 

sesiunea. unui oare- -care - Băltă- 

- reţu, : - 

Astăzi se stăpineşte de M. 

„s. Regele Carol I şi a fost 

cumpărat, împreună cu toţi mun- 

ţii de mai sus, în Maii .1892, 

de la Manuk-Bey, pe prejul de 

„8 50000 ei. 

Unghia- Mică (Munitele-), pă 
dure particulară, supusă regi- 

mului silvic încă din anul 1883, 

pe moșia. Unghia: Mică, pendinte 

"de com. “Sinaia, pl. Peleşul „jud. 

» Prahova... 

“Unghiul-lui-Păr, sat, jud, Iaşi, 
com. Hermeziul, pl. Turia, ală- 

turea cu satul Vladomira și -lo- 

cuit de Țigani., - 

| Unghiiului (Valea-), cătun, com. 

Lapoşul, jud. .Buzăi, .cu. 320
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locuitori. Are subdivizia Fun- 

dul-Văii. . | : 

Ungurașul, ziaii şi zichet, la 
confinele "Țărei cu Transilvania, 

jud. Putna. 

Ungurei, saz, al com. Tituleșşti, 
pl. Șerbănești, jud. Olt, situat 
la N. comunei, pe Dealul-Un- 

„* gureilor şi în stinga Dorofeiului, 

la 1 kil. de Tutuleşti, reşedinţa 

comunei. Are o populaţiune de 

441 locuitori, parte împroprie- 

tăriți la. 1864, pe 197 hect. 

Vite: 193 vite mari cornute, 94 

-“ cai, 2000 ol şi 95 porci. 

Are o biserică, clădită la 1838. 

Ungurelul, căzu de reşedinţă al 

com. Şterăneşti, jud. Gorj, pl. 

Amaradia, situat la S..E. com. 
sale, pe valea Ungurelul. Are 

o suprafață cam de 450 hect.; 

- O populaţie de 203 suflete şi 2 

biserici, deservite de 1 preot şi 

2 cintăreți, : 

Locuitori. posedă: 7 pluguri, 

_20 care cu boi; 211 vite mari 

cornute, 206 oi, 74 rimători, 

34 cai și 30 capre; 14 stupi. 

Piriul Ungurelul udă cătunul, 

trece prin mijlocul lui, curgînd 
__de la N. spre S..V., şi se varsă 

în Gilortuli, 
Are o şosea comunală cel 

străbate și'l pune în legătură cu 

Ştefăneşti şi Cărbunești. 

Ungureni, com. rur., situată în 
partea de N..V. a plăşei Jijia, 

„jud. Botoşani. Se întinde pe 
“valea Jijia şi dealurile ce mărgi- 

nesc Jijia pe ambele părți, pănă 

în hotarul jud. Dorohoi. E for- 

mată din satele: Durneşti, Epu- 
reni, Săpăveni, Ungureni-Ciulei, 

Ungureni-Isăcescu, Ungureni-Ji- 

anu şi Vicoleni, cu o suprefață 

de 6190 -hect. și o populaţie de 
1459 suflete. Are 3 biserici; o 

şcoală mixtă ; 11 iazuri și 2 mori. 

66700. Marele Dicţionar Geografic, Pol. V. 
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Locuitorii posedă: 1106 vite 

mari cornute, 292 cai, 3613 oi, 

101 porci, 26 capre; 68 stupi 

cu albine, | 

E străbătută de riul Jijia prin 

centru. | 
Căi de comunicaţie: calea fe- 

ată Dorohoiii-lași şi şoseaua ju- 

deţeană Botoşani-Săveni. 

Ungureni, saf, în jud. și pl. Ar- 

geş, lăcînd parte din com. rur. 
Albești-Brătești (v. a. n.). 

Ungureni, saf, în jud. și pl. Ar- 
_geş, făcind parte din com. rur. 

Cerbureni-laşul (v. a. n.). 

Ungureni, sa/, cu 350 suflete şi 
o biserică, «S-ţii Voivozi», jud. 

Argeș, pl. Oltul,com. Valea-Ungu- 

reni (v. a. n.). 

Ungureni saii Leca, sa?, în jud. 
Racăii, pl. Siretul-d.-j., com. Leca, 

aşezat pe piriiaşul Ungureni, re- 

şedinţa com. (Vezi com. Leca). 

Ungureni, cătuu al com. Drăgo- 
eşti, jud. Gorj, pl. Novaci, situat 

pe loc șes și la N.-V. de Dră- 

goești, 
Are o suprafață de şooo hect., 

cu o populaţie de 300 suflete, 
Locuitorii posedă: 9 pluguri, 

14 care cu boi, 119 vite mari 

cornute, 31 cai, 1543 oi, g2ri- 

mători și 35 asini. . 

Comunicaţia se face prin dru- 

muri ordinare. 
Schitul Crasna face parte din 

acest cătun. (Vezi com. Drăgo- 

eşti). 

Ungureni, saz, cu 395 locuitori, 

jud. Prahova, pl. Cimpul, com. 

Gherghița. Are o biserică. - 

Ungureni, căfuu, cu 128 suflete, 

com. Herăstrăii, pl Vrancea, jud. 

Putna, situat lingă vărsarea Nă- 
rujei în Zăbala, în coasta dea-   
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lurilor ce formează valea . aces- 

tul piriă. | 

Ungureni, saz, jud. Prahova, pl. 

Cricovul, com. Fintinelele. Are 

o biserică, cAdormirea Maicei 

Domnului». 

Ungureni, com. zur. în V. plă- 

şei .Olteţul. Oltul-d.-s., jud. Ro- 
manaţi, formată din satele Un- 

gureni (766 loc.) şi Inușorul (98 

loc.), situată aproape de hotarul 
jud., pe valea Băleasa,la 12 kil. 

spre N.-V. de Balş şi la 42 kil. de 

Caracal. Altitudinea terenului 

d'asupra nivelului Mărei e de 
185 m. ă 

Are : 864 locuitori; o biserică, 

cu hramul S-tul Nicolae, deser- 

vită de un preot şi 2 cîntăreți, 
Vite: 524 vite mari cornute, 

1462 vite mici și 204 porci, 

Ungureni, saz, făcînd parte din 
com. "Țigănești, pl. Nicorești, 

jud. 'Tecuciii, situat în valea Bir. 
Jladului, pe malul sting al aces- 

tui riii şi în partea de E. aco- 
munei. | 

„Are o populaţie de 750 su- 
flete; o biserică, cu hramul Schim- 

barea la faţă, deservită de 1 

preot și 2 cîntăreți și zidită la 
1840 de poetul Costache Co- 

nache, a cărui iscălitură se află 

pe mai multe cărți; o şcoală, 

Vite: 771 vite mari cornute, 

» 20 cat, 58 tepe, 6 armăsari, 640 

oi şi 15 capre, | 

Locuitorii posedă: 60 pluguri 

de fier, 10 de lemn; 3 mașini 

de secerat,.1 de cosit, 1 de tre- 

erat, 1 de bătut porumb și 6 
de vînturat şi 2 cazane pentru 
fabricarea rachiului. 

Comunicaţia cu sa'ele vecine 

se face prin o şosea comunală 

ce vine din şoseaua națională 

Tecucii-Birlad, prin satul Țigă- 

nești, şi duce la com. Negri- 

leşti. 
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Vechimea satului se urcă pănă 
in secolul al XVI-lea. El a fost 

locuit de Unguri, aduşi aici de 
Dabija-Vodă, care poseda moşia 

Țigănești, ca dotă a soției sale 

Dafina. Pe timpul lui Costache 

Conache, o parte din er ai pă- 

răsit satul, care s'a populat cu 

Romini veniţi din satele vecine. 

Ungureni, sa?, în jud. Tecuciii, 

pl. Berheciul, com. Găiceana,; si- 

tuat în fundul văii Ungurilor, sub 

poalele Dealului-Mare, în partea 

de N.-V. a comunei. 

___ Poartă acest nume după lo- 

cuitorit săi, cari toţi sunt Un- 
guri veniţi din jud. Bacăii, cam 

de vre-o 300 ani. Lozuitorii îl 
numesc şi cUnguri». 

Are o populaţie de 418 su- 
fete; o biserică catolică, 

La V. de acest sat, pe virfuţ 
Dealului-Mare, se află o poiană 

numită  Poiana- Dealului - Mare, 

unde se văd urmele şanţului 
unei cetăți. 

Ungureni, sa, în jud, Tecuciii, 

pl. Berheciul, com. Corni, aşe- 

zat în partea de S. a com,, în- 

tre dealul Șonţul la N., malul Si- 

retului la V. şi satul Costișa la S. 

Are o populaţie de 259 su- 

flete; o biserică, zidită la 1818, 

„Teritoriul satului e de 461 

hect. Locuitorii, foști clăcași, 

stăpînesc 185 hect. 

Vii sunt 12 hect., fineţe şo 

hect., pășuni 32 hect ; iar va- 
tra satului ocupă 23 hect. 

Locuitorii posedă: 35 pluguri 

„de fer şi 12 de lemn, 1 maşină 

de treerat, 1 de semănat, 1 de 

bătut porumb şi 3 de vînturat; 

117 boi, 42 vaci, 16 cat, 245 

oi și 11 capre; 20 stupi, 

Ungureni, partea de S. a satului 

Porceşti, pl. Siretul-d.-j., jud. 

Roman. Se mai numește și Por- 

ceşti-Precistei,   
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Ungureni, mahala, jud. Tecuciă, 

com. Stănişeşti. 

Ungureni, sfafie de dr.-a.J., în 

jud. Botoşani, pl. Jijia, căt. Un- 

gureni, pe linia Iaşi-Dorohoiii, 

pusă în circulaţie la 1 lunie1896. 

Se află între staţiile Dăngeni 

(11,3 kil.) și Vorniceni (11,0 kil.). 

Inălţimea d'asupra nivelului Mă- 
rii de 86,42. Venitul acestei 

stații pe 1896 a fost de 64327 

lei, 20 bani. 

Ungureni, zzoșie a statului, jud. 
Romanați, cu o arendă anuală 

de vr'o 9000 lei. 

Ungureni-Ciulei, sa, în partea 

de N.-V. a com. Ungureni, în 

dreapta Jijiei, jud. Botoşani, cu 

o întindere de 410 hect, şi o 

populație de 127 suflete. 

Ungureni-lsăcescu, saţ, în cen- 

trul com. Ungureni, jud. Boto- 
„ani, în dreapta Jijiei, cu o su- 

prafață d 763 hect., și o po: 

pulaţie de 238 suflete, 

Ungureni:Jianul, saf, în centrul 
com. Ungureni, jud. Botoșani, 

în dreapta Jijiei, cu o suprafaţă 
de 389 hect., și o populaţie de 

162 suflete, 

Ungureţi, pa/ha/a, în jud. Vilcea, 

pl. Olteţul-d.-j., com. Vasilaţi. 

Unguriul, cătun, al com. Măgura, 

jud. Buzăă, cu 920 locuitori şi 

216 case; are subdiviziile Pa- 

langa și Scriptoarea. 

Unguriul, fost schit şi metoh, al 

mănăstirei Sf. Gheorghe-Noiă, 

din București, azi biserică de 

„mir, com, Măgura, căt. Unguriul, 

jud. Buzăii. 

Unguriul, moșie a statului, jud. 

Buzăii, com. Măgura, căt. Un:   
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guriul, fostă a Sf. Gheorghe- 

Noi ; are 720 h«ct.; e încorpo- 

rată acum cu moșia Măgura, îor- 

mind un singur trup Măgura Un- 

guriul. Terenul arabil se vinde în 

loturi. Are şi 5oo hect, pădure. 

Unguriul-Ojeasca, moșie a sta- 

tului, în jud. Buzăi, com. Mă- 

gura, căt. Unguriul, fostă a Sf. 

Gheorghe-Noi; are 175 hect. 

livezi, arături şi fineaţă; face 

parte din moşia Albeşti-Unguriul, 

Unguroaia, pădure, în partea de 
V. a com. Cristești, pl. Coşula, 

jud. Botoşani; împreună cu pă- 

durea Ursoaia, are o întindere 

de 1315 hect. 

Unsa, saz, în partea de V. a 

com. Feredicni, pl. Coşula, jud. 

Botoșani, în apropiere de pă- 

durea Feredieni, cu o suprafaţă 

de 330 hect. și o populaţie de 

212 suflete. 

Vite : 110 boi şi vaci, 21 cai, 

83 oi şi 18 porci. 

Numele satului vine de la schi- 

tul de călugărițe Unsa, astă-zi 

biscrică a satului Unsa. 

Unţăști, com. rur. şi sat, în jud. 

Tutova, 'pl. Simila, spre.N.E. 

de Birlad, pe piriul Horoeta. Sa- 

tul formează comună cu cătu- 

nele : UJlea şi Vladnicul. Are goo 
locuitori; 18,75 hect. vii şi 13,25 

hect. livezi cu pruni; 4 Iazuri; 

o şcoală primară şi 2 biserici. 

Urda, sa, cu 178 suflete, jud. 
Dolj, pl. Amaradia, com Stoina. 

-(V. Stoiana, com. rur.).. 

Urda, sa, cu 279 suflete, jud. 

Dolj, pl. Amaradia, com. Valea- 
Boului (v, a. c.), situat pe dreapta 

Amaradiei, la 3!/2 kil. de Boul: 

d.-s., reşedinţa comunei. 

Urdari-de-Jos,: com. rur., reşe-
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dinţa plăşei Jiului, jud. Gorj, în 
. partea dreaptă a rîului Jiul, si- 

tuată parte pe Dealul.Caselor şi 

parte pe lingă șoseaua vecinală 

şi compusă din cătunele: Steja- 
„rul şi Urdari-d.-]. 

La V. com.:se întind dealu- 

rile Hoţul și Graurele (v. a. c.), 

care daii naștere văilor Coteţul 

„şi Graurele. 

Are o suprafaţă de 1253 hect., 

cu o populaţie de 872 locuitori; 

o şcoală; o biserică zidită la 

1807. 

Locuitorii posedă: 41 pluguri, 

105 care cu toi, 10 căruţe cu 

cai; 526 vite mari cornute, 52 

cai, 446 porci şi 779 oi şi ca- 

pre. e 

Căi : şoseaua vecinală care o 

pune în comunicaţie la N. cu 

com. Urdari-d.-s., 

„com, Strimba. 

Urdari-de-Jos, cătun, al com. 

Urdari-d.-j., pl. Jiului, jud. Gorj. 

- Are o suprafață de 653 hect. 

şi 441 locuitori, (V. com. rur. 

Urdari-d.:j.). 

Urdari-de-Sus, com. rur., jud. 

- Gorj, pl. Jiului, situată parte 

cam pe deal şi parte d'alungul 

şoselei vecinale, în partea dreaptă 

“a rîului Jiul şi compusă din că: 
tunele: Orzul, Otăroasa și Ur- 

dari-d.-s, 

„„„Areo suprafaţă de 1099 hect., 
cu o populaţie de 580 suflete; 

„o școală; o biserică, zidită la 

- 1812, - 
_ Locuitorii posedă : so pluguri, 

34 care cu boi, 4 căruțe cu cai; 

208 vite mari cornute, 21 cai, 

"212 porci, 454 oi și capre. 

Căi: şoseaua. vecinală ce o 

- pune în legătură la N. cu com. 
Valea-cu-Apă, iar la S. cu com. 

Urdari-d.-j. 

Urdari-de-Sus, că/uu, al. com, 

„Urdari-d.:s., pl. Jiul, jud. Gorj. 

iar la S.cu 
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Are o întindere de 629 hect. 

şi 315 locuitori. (V. Urdari-d.-s., 
com. rur.). 

Urdăreanca, cătru, al com. Tia- 

Mare (v. a. n.), jud. Romanați, 

pl. Balta-Oltul-d.-j., la 3 kil. spre 
S. de reşedinţă, situat lingă Olt, 

. pe şoseaua Stoieneşti-Izlaz. Are 

191 locuitori, 

Urdeşti, com. rur., cam în cen- 
tru şi spre S. pl. Mijlocul, jud. 
Fălciă, formată din satele: Cir- 

peşti, Odaiul-Sirbilor, Pogăceni, 

Popeni, Urdeşti şi Urdeşti, tir. 

gușor, 

Are o suprafaţă cam de 2840 

- hect., cu o -populaţie de 393 
suflete ; o. biserică. 

Pădure e pe o suprafaţă cam 

de 1$3 hect. 

E udată de Urdeșşti şi Elanul 

şi de 3 iazuri. 

Vite. mari cornute - ș60, oi 

565, cai 29 şi porci 80. 

Urdeşti, zirzușer, în partea de 
_E. a com. Urdești, pl. Mijlocul, 

- jud, Fălciii, aşezat pe dealul cu 

acelaşi nume, cu o populaţie de 

100 suflete. Datează de la 1842. 

Urdeşti, sa/, reședința com. Ur. 
deşti, pl. Mijlocul, jud. Făicii, 

aşezat pe valea piriului cu acelaşi 
nume, în partea de V.a comu. 

net, cu o suprafaţă de 125 hect,, 
dimpreună cu satul Cirpeşti şi 

„cu o populaţie de. 116 suflete, 

Urecheşti, com. zur. şi sa/, jud. 
Gorj, pl. Ocolul, situată parte 

pe deal și parte pe lingă şo- 

" seaua comunală, 

Văcarea şi Tălveşti. 

Piciul Slaşciul.o udă în par- 

„tea despre N. 

Are o suprafaţă de 793 hect, 

cu o populaţie de 950 suflete; 

o şcoală și 2 biserici, una zidită 

- în 1840 şi alta din 1888... 

- de Focşani, 

:tune: Urechești-d 

„1 grapă de fier; 

"mători; 

Urecheşti, com. rur., 

- R.-Sărat, pl. 

„peşti, 

„dealul Urecheşti; 

între cătunele!   
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Locuitorii posedă : 60 pluguri, - 

100 care cu boi.şi vâci,. 3 că- 
ruțe cu cai, 432 vite mari cor- 

nute, 42 cai, 480 ot şi capre şi 

"190 rîmători, 
Comunicaţiunea se face prin 

şosele comunale, care o pune 

în legătură cu Cirbești, Văcareu 

şi com. laşi, legindu-se ast-fei 

„cu calea naţională Filiaşi-Pietro- 

şani. 

Urecheşti, com. rur., în judeţul | 

Putna, plasa Răcăciuni, situată 

"pe malul. ridicat al Trotușului, 

unde se întinde sub forma unui 
podiş foarte frumos, la 8 .kil, 

de reşedinţa plăşei şi la 52 kil. 
formată din 2 că- 

.-]: şi Urecheşti- 

d.-s. Are o populaţie de 543 

: sufiete;. o biserică parohială, cu 

hramul Buna-Vestire; o: şcoală. 
“Locuitorii posedă:.53 pluguri, 

533 boi, 174 
vaci, '34 cai, 481 oi şi.115 ri- 

162 stupi de albine. 

în . jud. 
Marginea-d.-s., pe 

riul Oreavul, la 26 kil. spre N. 
de oraşul Rimnicul-Sărat, - şi în 
partea de E. a plășii, la 9: kil. 

spre N.-V., de com.. Plăineşti. 

Se învecineşte cu com. Po- 
la 2 kil.; Budeşti la 3 

kil.; Coteşti, la 5 kil.; Bordești, . 
la 9 kil; Dragosloveni, la 10 

kil.; Odobasca, la 12 kil.; și La- 

cul-lui-Baban, la.13 kil, “ 

Se mărginește la N.: cu com, 

Budeşti și Coteşti, de care se 

desparte prin  Piriul-Circei și 

la E,, cu com. 

Popeşti; ia: S., tot cu această 

comună; la V., cu comunelel.a- 

- cul-lui-Baban şi Dealul-Lung, de 

care se. desparte prin dealul 
Măgura, ale cărei ramificații brăz- 

dează partea vestică a comunei. 
In partea de N, este brăz- 

„dată de ultimele ramificaţiuni
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ale Dealului - Corniţelor : la E. 

dealul Urecheşti, iar la S. dea- 
lul Palanca, şi udată de rîurile: 

Valea-Circei, de la V. la E, 
despărţind'o şi decom. Budeşti ; 

Oreavul, ce o udă la V. și la 

S., trecind prin mijlocul comu- 

neji; Vărzarul ce o udăla V., aflu- 

eat al riului Oreavul. 

“E formată din Urechești (re- 

şedinţă), în partea de E, a co- 
munci, pe malul sting al riu- 

lui Oreavul; Palanca, în' partea” 

de V. a comunei, la 670 m. 

spre $.-V. de cătunul de reşe. 
dință, pe malul drept al riuri- 

lor Oreavul și Vărzarul. 

Are o suprafaţă cam de 1396 

hect.; o populaţiune de 1675 
suflete; 3 biserici: Sf. Dumitru, 

în Urecheşti, zidită la 1837 de 
„către clucerul Toma și familia 

sa; Sf. Nicolae, în Palanca, zi- 

dită în 1840, de aceiaşi şi Schi- 

tul-Vărzăreşti (v. a. c.); o şcoală, 

fundată în 1892 de locuitori. 

Locuitorii posedă: 120 plu- 

guri, 580 capete de vite. 

Căi : spre Budeşti. Goleşti, spre 

- com. "Coteşti, Blidare, - Cirlige- 

Virteşcoi, spre  Plăineşti-Rim- 

nicul-Sărat, spre Lacul-lui-Ba- 
ban, Dealul-Lung, Odobasca și 

spre Bordeşti-Dumitreşti. 

Urecheşti, sa, cu 325 suflete, 

jud. Dolj, pl. Ocolul, com. Mo- 
toci (v. a. c.). 

Urecheşii, saz, reşedinţa com. 

Urechești, jud. R.-Sărat, în pl, 
„Marginea-d.-s.,' in partea de 

E. a comunei, pe malul sting 

al riului Oreanul, aşezat în cimp, 

la poalele dealului Urechești. 

Mai purta numele de Urechești- 

din - Vale, spre deosebire - de 

Urecheşti-din-Deal, acum Podul. 

Lacului, care depinde de com. 

Odobasca Are o întindere de 

1026 hect., cu o populaţie de 

1210 sufi.; o biserică și o şcoală.   

Urecheşti, a// nume a/ căt. Ni 
sipuri, com. Dobroteşti, pl. Balta- 

Oltul-d.-j., jud. Romanați. 

Urecheşti, sfazie de dr.d.-f., jud. 

Putna, pl. Răcăciuni, com. Ure- 
chești, pe linia Adjud-T..Ocna, 
pusă in circulaţie la 22 Iunie 

1884. Se află între staţiile Ad- 

jud (8,8 kil.) şi Bilca (8,5 kil.). 

Inălţimea d'asupra nivelului Mă- 

rii de 116,75. Venitul acestei 

„staţii pe anul 1896 a fost de 

- 23049 lei, 85 bani, 

Urecheşti-de-Jos,căfuu, cu 360 

locuitori, reședința comunei cu 

acelaş nume, pl. Răcăciuni, jud. 
Putna, aşezat pe malul Trotuşu- 

lui, mai jos de căt. Urecheşti- 

ds. (V. Urecheşti, comună). 

Urecheşti- de-]os, numire ve- 
chie a cătunuluY Palanca, pen: 

dinte de com. Urechești, jud. 
R.Sărat, 

Urecheşti-de-Sus, vampire ve- 

chie a cătunului Podul-Lacului, 

pendinte de com. Odobasca, jud. 
R.-Sărat, 

Urecheşti-Podul-Lacului, z4o- 

şie a statului, în jud. R.-Sărat, 

pl. Marginea-d.-s., comuna Ure- 

cheşti, pe care se află întinsa 

pădure Vărzăreşti, de 1500 hect. 

Urechia, zzuute, în com. Pre- 
dealul, pl. Peleşul, jud. Prahova, 

situat între valea Urechia şi Ca- 

„zacul şi pe care se află o fa- 

brică de var hidraulic. 

Uria, cătun, com. Frunzarul, pl. 
Siul-d.-j., jud. Oltul. Situat pe 

lunca Oltului, linga malul drept 

al Siului, la 4 kil. spre S.-E. de 

Frunzarul, reşedinţa comunei. (V. 
“comuna Frunzarul), 

Uricani, saţ, jud, Iași, pl. Stav-   

nicul, com, Miroslava, situat pe 

valea dintre dealurile Holmul și 

Uricani, cu 357 suflete, o bise- 

rică și o moară de apă. 

Pe dealurile din jurul acestui 

sat sunt multe vii, care produc 

vinuri renumite pentru calitatea 

lor. 

Uricani. Vezi Uriceni, comună, 

în plasa Coşula, judeţul Doro- 

hoiil. 

Uricari, saț, în jud. Tutova, com. 
Avrămești, spre N. de satul Avră. 
mești, cu 154 locuitori. 

Uriceni, com. rur., situată în par- 

tea de N.-E. a plişei Coșula, 

'jud. Botoșani, pe valea piriului 

Miletinul şi dealurile ce mărgi- 

nesc Miletinul; şi formată din 

satele Bosinceni, Chiţoveni, Stah- 
na, Tamba și Tulburea. 

Are o suprafaţă de 1g56 hect.; 

o populaţie de 1680 suflete; 2 

biserici, cu 2 preoți şi 3 'cîn- 

tăreţi ; o şcoală mixtă; 3 iazuri, 

2 mori de apă şi 4 hect. vii. 
Vite: 133 boi și vaci, 50 cai, 

779'0i, 5 capre şi 56 porci. 
Prin comună trece calea na- 

ţională Botoşani-Hirlăii. 

Uricheni, com. rur. şi sat, în jud. 

Neamţu, pl. de Sus-Mijlocul, spre 

Sudul dealului numit Pădurea: 

Graşi, între satele Petricani-d.-s., 

" Petricani-d.-j. şi Julfeni, spre V, 

(com. Petricani) şi satele Rz.- 

deni și Păstrăveni (com. Păstră- 

veni), spre S.-E. Are o întindere 

de 1812 hect., cu o populaţie 

de 1487 suflete; 1 biserică, cu 

1 preot şi 2 dascăli; o şcoală; 

2 mori de apă. 

Teritoriul com., străbătut de- 

alungul pe piriul “Topolița, nu 

prezintă de cit podișe mici, şe- 

suri şi văi întinse, înclinate pu- 
ţin către E., care sunt foarte 
priitoare cerealelor și fineţelor



URJUGOATA 

Urjugoaia şi Mușşiţa, păduri 

ale statului, în întindere de 1500 
hect., situate între plaiurile Pe- 

leşul şi Vărbilăul, jud. Prahova. 

Urlani, zr/ă, jud. Brăila, la 6 

“Ril. spre S.-E, de satul Scorţarul- 

Noii, pe platoul -de N. al jud. 

din com. Scorţarul-Noit, aproape 
de hotarul com. Movila-Miresei, 

Urlaţi, co. mur, reşedinţa plăşei 

Cricovul, jud. Prahova, situat 

„'pe malul stîng al riului Crico- 
_vul-Sărat şi pe viile: Seman, 

Urloiul, . Cringului, Nucetului, 

Pietrei,  Bobului şi Humei, la 

450 latitudine N. şi 230%,54 lon- 

gitudine E. şi la 20 kil. de Ploești, 

“În comună sunt mai multe 

dealuri, din care cel mai princi- 

pal este cel după malul drept al 

Cricovului-Sărat, ramificație din 
Dealul-Mare, cu direcţia N..5.-V. 

Pe aceste dealuri se cultivă grii, 

porumb şi puţină secară. 
_Pănă la anul 1775,sa numit 

Satul Urlaţi. De la această dată 

„a purtat numirea de tirg, unde 

după tradiţiune se scoboraii 

locuitorii după dealurile vecine 

spre a se aduna la urlătoare, 

adică la tirg. 

Pe la 1678, ar fi purtat nu- 

mele de '<Saac»>, din judeţul 

Saac şi de «Necșeteasca», după 

un hrisov al lui. Duca-Vodă, 

.prin care se dă posesiune moșia 

Necşeteasca preotesei Ana a 
preotului Dimitrie Stancul Lar- 

giul, zicînd: «să le fie lor ocină 

şi copiilor lor, în Urlaţi, ce se 

chiamă și Necșeteasca». 

Se compune din 14 cătune: 

- Coteni, Mărunţişul, Valea-Seman, 

Valea-Urloiul, Valea-Cringului, 
Valea-Nucetului, Valea-Bobului, 

. Orzoaia, Jarcalăi, Valea-Pietrei, 

Arioneşti-Vechi, Arionești-Noi, 

„Humei şi Cherbea, avind o po: 

pulaţie de 4500 locuitori, 9 bi- 

„serică (una aparţinînd casei Em.   
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„ Pache Protopopescu), o școală, 
o pepinieră de viță americană 

a statului, un spital rural, 2 
mori şi 1 piuă. 

„Are o suprafaţă de 4500 hect, 

Parte din locuitori. sunt îm- 

proprietăriţi, parte embaticari şi 
"foarte puţini moșneni. La 1864 
S'aii împroprietărit 101 locuitori, 

pe moşia comunei şi așezămîn- 
tului Colțea, 

Ei posedă: 75 cai, 38 iepe, 

250 vaci, 7 bivoli, 30 capre, 

800 oi, 250 porci.. 

Diferite şosele "i înlesneşte 

comunicația spre Albeşti-Paleo- 

logul şi Iordăchianul. : 
Se. mărgineşte cu comunele: 

Iordăchianul, Ceptura, Valea-Că- 

lugărească și Albeşti-Paleologul. 

Urlaţi, com. rur., în. partea de 

N. a plăşei Mijlocul, jud. Fălciii, 
mărginită la E. cu com. Şchio- 

peni, la V. cu Grumăzoaia; la 

S. cu Hurduji şi la N. cu Cris- 
teşti, Se întinde pe valea şi dea- 

„urile din stînga  Elanului. E 

formată din satele: Plotoneşti 

şi Urlaţi, pe o suprafaţă cam 

de 2700 hect., cu o populaţie 

_de 699 suflete. 

Are 2 biserici, cu 1 preot şi 

2 dascăli, - 
Vite mari cornute 561, oi 

971, cai 74 şi porci 200.: 

Urlaţi, sa, : în partea de N. a 
com. Gorbăneşti, pl. Miletinul, 

jud. Botoşani, cu o populaţie 

„de 144 suflete. 

Se mai numea şi 'Totești- 

Ruset. 

Urlaţi, saț, în jud. Fălciii, com. 

Urlaţi, pl. Mijlocul, așezată pe 
valea piriului Elanul. Are o su- 

prafață de 1700 hect. (din care 

572 hect. pădure), 490 locuitori: 

şi o biserică, 

Urlaţi, pădure, pe moşia Virful-   
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Cimpului, pl. Berhometele, jud. 

Dorohoiii, care, împreună cu: 

Humătia, Piriul-Arinilor, Podişul, 

_ Gavanul, Fagului, Puhari, Rădiul 

Şi Mavrodineasa, formează un 

singur trup în suprafața de 1430 
hect. . 

Urlătoarea, ziriîii, jud. Prahova, . 

izvoreşte din poalele munților 

Jepi, curge foarte repede și zgo- 
motos prin căt. Poiana-Țapului, 

com. .Predealul, pl. Peleșul, şi, 
in partea de E. a acestui cătun, 
se - împreună cu Valea-Babei, 

vărsîndu-se apoi în riul Prahova, 
pe malul. drept, tot în raionul 

căt. Poiana-Țapului. 
Este renumită pentru fru- 

moasa ei cascadă, de pe. poa- 

lele munţilor Jepi. 

Urlători, cătun al com. Pleşcoi, 
jud. -Buzăii, cu 500 locuitori. 

- Are subdivisia Pietrişul, :Aci se 

„află o mică şi foarte vechie bi- 

serică. 

Urlăţeanca, moșie cu pădure, pe 

care la 1864 s'aii împroprietărit 
parte din locuitorii comunei Cep- 

tura, pl. Cricovul, jud. Prahova, 

Urleasca, com. rur. pl. Călmă. 
ţuiului, jud. Brăila, situată pe şes. 

Se mărgineşte la. N. cu lacul 
Coada-Encei şi Lutul-Alb, la S. 

cu Bordeiul-Verde, la E. cu Os- 

manul și la V. cu Ianca. Are 
o suprafață de 10880 hect,, cu 

-o populaţie de 1182 suflete; 1 

biserică, construită la 1861. cu 

hramul Sf. Voevozi, cu 2 preoţi, 

1. cîntăreţ şi '1 paracliser; 1 ci- 

mitir; 1 şcoală, : înfiinţată la 
1860. 

Locuitori! posedă : 1208 boi, 

713 vaci, 10 bivoli, 25 tauri, 

354 viței, 700 cai, 4 măgari, 

3740 oi, 583.rimători.. 

Suhatul vitelor e de 100 hect,. 

Poşta vechie Brăila - Bucu-



URLEASCA 

„_reşti trecea prin punctul Hanul- 

Tomei. E 

Drumuri: la Silistrarul, spre 

E, 10 kil; la Scortarul-Vechiii, 

spre N-E., prin Gara- Muftiul 

13 kil.; la Movila-Miresei, spre 

N.-V., 10 kil.; la Suteșşti, stră- 

bătînd calea ferată, pe la Can- 

tonul 125, spre V., 20 kil.; la 

Perişorul, spre S..V., 17 kil.; 

- la Bordeiul-Verde, spre S., 11 

kil.; la Barieră, spre N.-E., 29 

kil.;la Osmanul, spre E.,.r1 kil. 

Urleasca, sa, înființat la 1859, 

jud. Brăila, situat în mijlocul 
comunei cu acelaşi nume, la 29 

ki]. spre S..V. de Brăila.. Are 

482 locuitori. (V. Urleasca, com. 
-rur,), 

Urleasca, sfație de dr.d.-f., jud. 
Brăila, pl. Ianca, com. Urleasca, 

pe linia Brăila-Buzăii, pusă în 

circulaţie la 13 Septembrie 1872. 

„Se află între staţiile Ianca (8,5 
kil.) şi Muftiul (8,7 kil.). Inălţi- 

mea d'asupra nivelului Mării, de 

19,07. Venitul acestei staţii pe 

anul 1896 a fost de 13767 lei, 
95 bani. 

Urleşti, saz, în jud. Covurluiii, 

com. Măcişeni, .pl. Zimbrul, ceva 

mai sus de cătunul Corni. (V. 
Micișeni, com.). 

Urleta, sa/, jud. Prahova, com. 

rur.. Băneşti, plaiul Prahova. 

Urlu-Chioi, saz, cu 24 locuitori, 
în jud. Constanţa, pl. Mangalia, 

. cătunul comunei Musurat, situat 

în partea septentrională a plăşei 

şi mai mult centrală a comunei, 
la 2!/ kil. spre S.-E. de cătunul! 

„de reşedinţă, Musurat, 

Urlueni, com. rur., în jud. Te- 

leorman, pl. Teleormanului, la 

"extremitatea de N.-V. a jude- 

„Şului, situată parte pe dreapta   
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riului Cotmeana, parte pe stinga. 

Are două cătune: 'Tomeşti 'și 

Lereni. E situată la 20 kil. de re- 

şedinţa judeţului, 48 kil. de Ro. 
şiori, 89 kil. de Alexandria şi 

12 kil. de gara Stolnici. 

Se mărginește la N. cu ho- 

tarul com. Martalogi din jud. 
Argeş, la S. cu al com. Malul, 

la E. cu. cîmpia Burdei, şi la 

V. cu hotarul com. Buzești, din 

jud. Olt. E udată de riul Cot- 

meana şi de diferite piriiașe. 

Suprafaţa comunei este de 

aproape 1300 hect, cu o po: 

pulație de 1403 locuitori. 

Vite: 727 .vite cornute mari, 

2971 of, 143 cai, şi 435 porci. 

Aci se ţine de trei oripean 

“tirg, la Inălţare, la 15 August și 

la 8 Septembre. Tirgul Urlu- 

enilor este foarte. renumit, nu 

numai în jud. Teleorman, dar 

și în judeţele vecine: 

Căi: şoseaua judeţeană care 

străbate  interitoriul comunei; 

o ramură de șosea vecinală du- 

cînd spre com. Buzescu din jud. 

Olt; şosele vecinale între cătune. 

Are o. şcoală mixtă; patru bi. 
serici, deservite de 3 preoţi şi 

3 cîntăreţi. Cea mai importantă 

este biserica din căt. de reșe. 

dinţă Urlueni, cu turle în stil 

bizantin. Una din biserici ser- 

vește de paraclis la cimitirul com. 

Biserica din Urlueni s'a zi- 

dit pe timpul domniei lui Ma- 
vrogheni și al Mitropolitului Gri- 

gorie, serbează Adormirea Maicei 

Domnului; 25 ani a stat roșie, 

netencuită, şi apoi a fost ter- 

minată și zugrăvită, după cit 

se vede din inscripţia de la 

ușa bisericei, de către «dascălul 

Blaicu ot Cîmpul-lung i dascălul 

Niţu ot Piteşti», amindoi zugravi. 

Urlueni și cătunele Lereşti 

şi * Tomeşti, sunt sate foarte 

vechi de moșneni. Pe lingă că 

se găsesc menţionate prin di- 

ferite documente aflate pe la   
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locuitori, apoi le vedem trecute 

şi în nomenclatura satelor din 

secolul XVII, cîteși trele ose- 

bite, ca sate importante și po- 

pulate. Mulţi din moșneni şi-aii 

vindut pămîntul; totuşi marea 

maioritate a proprietarilor din 

aceste două sate, este compusă 

şi astăzi mai mult din moșneni. 

In imprejurimile comunei s'aii 

făcut multe descoperiri archeolo- 
gice. În partea despre cimpia 
Burdei reapare urmele drumu- 

lui lut Traian, căruia locuitorii 

îi zic, p'aci ca şi pe la Dunăre, 

Troianul, ale cărui urme dispar 
pe la com. Măldăieni; în'apro- 

piere de acest drum se văd încă 

urmele â două întărituri de pă- 

mînt roşiii ars, ocolite cu şan: 

ţuri, în care s'aii păsit vase de 

diferite forme și unelte de rez- 

bel. Atit Troianul cît şi cele 

două întărituri ai fost arate de 

către locuitori. Intre cele două 

întărituri este o măgură. mică, 
căreia locuitorii îi zic <Măpura 

de la Cetates, Puțin mai de- 

parte de Urlueni, în apropiere 

de gara Corbul, este Brazda 

lut Novac. Apropierea acestei 

brazde de Troian, urmele întă- 

riturilor menţionate şi obiectele 
găsite, sunt o dovadă că în tim- 

„pii cei mai depărtâţi împreju- 

rimile Urluenilor aii avut o de- 
„osebită importanţă. 

Intr'un studiii recent al d-lui 

Gr. Tocilescu, asupra drumului 

lui Traian, făcut în urma unor 

lungi şi minuţioase cercetări, 
d'sa stabileşte în mod neindoios 

că drumul de la Urlueni este 

continuarea. Troianului de la 
„Dunăre şi că întăriturile, şan- 

ţurile și măgurile, înșirate în 

„tot cursul lui, nu puteai fi alt- 

ceva de cit posturi de observa. 

ţiune pentru siguranţa drumului 

care, probabil, ducea spre munte. 

Uriueşti, sa, cu 87 familii, jud.



URLUEŞTI-BĂBENI 

i Argeş, pl. Topolegul, com. rur. 

Urlueşti-Băbeni (v. a. c.). Ii mai 
zice şi Cepari-Urlueşti. 

Urlueşti-Băbeni, cor; rur., jud. 
“Argeş, pl. Topologul, la 10 kil. 
de com. rur, Tigveni (reședința 
subprefecturei) şi la 35 kil. de 

Piteşti. Se compune din satele: 
Cepari-Urlueşti, Surpaţi şi Valea- 

Babii, avînd 914 locuitori; 3 bi- 

"serică (în Surpaţi, Urlueşti și 

Valea-Babii) şi o. şcoală mixtă. 
Vite: 800 boi și vaci, 44 cai, 

160 oi, 50 capre, 380 rimători. 

Prin com. trec văi!e Urluiasca 

“şi Vladislava, care se varsă în 
riul Topologul. 

Urluia, sa, cu 165 locuitori, în 

jud. Constanţa, pl. Silistra-Nouă, 

căt. com. urb. Cuzgun, la 7 kil. 

spre E. de reședință, orăşelul 
Cuzgun, pe malul stîng al văii 

Urluia, la poalele de E. ale dea- 
lulut Curu- Alceac-Bair. Vezi 
Cuzgun. 

Urluiasca, com. rur., jud. Olt, 

pl. Oltul d.j., situată pe valea 

riului Cungrea-Mică. Are o po: 

"pulaţiune de 557 locuitori; o bi- 

serică, deservită de 1 preot şi 1 
dascăl. | 

Un număr de 48 locuitori s'a 

împroprietărit la 1864. Eiaii: 150 

boi şi vaci, 10 cai, 100 porci, 

152 oi. 

Comuna Urluiasca se leagă prin 

şoseaua județeană Drumul-Oii, la 
N. cu. Oteşti-d..j. şi la S. cu 

Ibănești. 

Urluiul, 7îi, ce izvoreşte aproape 

decom. Mihăeşti-d.-s.,dinjud. Olt. 
Intră în jud. Teleorman pe lingă 

com. Măldăeni, apucă pe moșia 

Roșşiorilor, trece prin comunele 

- Belitori, Pirlita, Bogdana, Spătă- 

rei, Furculeşti și, la com. Voivoda, 

după ce-și a mărit volumul. cu 

apele din. pirăiaşele ce se varsă   
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într'însul, se scurge în pîriul Căl. 

măţuiul, formînd la acel punct 

mari întinsuri mlăștinoase. Ur- 

luiul, alimentat şi de apele iz- 

voarelor ce se scurg într'insul, 

formează la com. Belitori, Pirlita, 

Broșteanca, Bogdana, Ulmeni şi 

Furculeşti, eleştae, din care se 

prinde mult peşte și se recoltează 
trestie şi papură. Toate aceste 

eleştae aii zăgazuri pentru oprirea 
apel. 

Urminişul, sai Hingani, saţ, 
jud. Bacăii, pl. Muntelui, com. 
Văsteşti, situat pe valea piriului 

cu acelaș nume, mai sus de sa- 
tul Văsiești, la 800 m. 

Are 300 hect. ; 309 locuitori; 
și o biserică ortodoxă, clăăită pe 

la 1700. de un anume Sandu 
Longhinescu,. 

Urminişul-Mare, zirîi, jud. Ba- 
căii, pl. Muntelui, com. Văsiești, 

care obirșește din muntele 'Taş- 

buga, com. Moinești, se încarcă 
„cu piriiaşele: Moineştilor, Ior- 

dana, Păcurile, Poloboacele, Brea- 

bănul, Ruptura, Nogea şi Urmi- 

nișul-Mic și apoi se varsă pe 

stinga Trotușului, mai jos de 

confluența Asăului, Are o lun: 

gime de peste 10 kil. 

Urminişul-Mic, zizizaş, jud. Ba- 

căii, pl. Muntelui, com. Văsieşti, 

care curge pe teritoriul satului 

cu acelaşi nume. Izvoreşte în 
locul numit Nogea și se varsă 

în Urminişul-Mare, 

Ursa, vechile numire a satului Mo- 

toşeni, pl. Stănişeşti, jud. Te- 
cuciii. 

Ursari, sa/, alipit satului Bărbu- 

lești,. pl. Cimpului, jud. Ialo- 

miţa, 

Ursaţi, căfun al com. Slobozia, 
pl. Ocolul, jud. Gorj, situat spre   
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N.-E. de comună și pe malul 

Sting al apei. Șușiţa, sub Dea- 
lul- Ursaţilor. Are o. suprafață 

de 128 hect. şi 129 locuitori. 

(Vezi com. rur. Slobozia). 

Ursăreşti, saţ, în jud. Roman, 
pl. Moldova, com. Răchiteni, 

spre N. de satul Răchiteni și 
la 1 kil. de el. Are 20 familii. 

Se numea. mai înainte și Iu- 
gani-din- Vale. 

Urseiul, com. rur., jud. Dimbo. 

* viţa, plaiul Ialomiţa-Dimboviţa, 
situată la NE. de Tirgovişte, 

pe văi și pe dealurile: Sultanul, 
Virful- lui - Cocoş, Virful-Banu- 

lui, Sultănelul şi Virful-Urse- 
iului. Cursuri de apă sunt: piîriul 
Cricovul-Dulce, Urseiul, Valea- 

Lacurilor şi Valea-Trestiei;: 

In raionul comunei. este un 
izvor cu apă sulfuroasă și. două 

izvoare cu apă sărată, 

Se compune din două .că- 
tune: Puturosul şi Urseiul,: cu 

745 locuitori. Are o biserică și 

O şcoală, 4 mori de apă, 
Locuitorii posedă: vaci, boi 

şi capre; pădure şi livezi, 

Se învecineşte: spre E. cu 

com. Prahoviţa-d.-s., plaiul şi 

jud. Prahova; spre V., cu 'Bez.- 
deadul; spre N., cu com. Ocina, 

pl. şi jud. Prahova, şi spre S,., 

cu com. Vişineşti, despărțindu- 
se de Prahoviţa şi Ocina prin 

dealuri și. păduri, de Bezdeadul 
prin dealuri, iar de Vişineşti e 

nedespărțită.. Se leagă cu Pra- 

hoviţa prin şosea vecinală, cu 

Bezdeadul prin drumuri neşose- 

luite şi cu Ocina prin poteci 

de picior. 

Ursereşti, saț, cu 480 locuitori, 

com. rur. Păușeşti-Otăsăul, - pl. 

Ocolul, jud. Vilcea. (V. Păușeşti- 
Otăsăul, com. rur.). 

Urseţei, căzun, al com. Slobozia,



URSOAIA 

pl. Ocolul, jud. Gorj, spre N.-V. 

de comună. Are 253 hect. şi 

492 locuitori. (V. Slobozia, com. 

rur.). 

Ursoaia, con. rur., jud. Olt, pl. 

Mijlocul, situată pe girla Plap- 

cea, sub coasta Golașul, la 28 

kil. de capitala judeţului şi la 

6 kil. de reşedinţa plășei. 

Se compune din 4 cătune: 
Stănislăvești, Băceni, Ciuciul și 

Piţigoeşti. Are o populaţie de 

690 locuitori; o şcoală, înfiin- 

ţată la 1860; 0 biserică, în Ciu- 

ciul, zidită în 1$19. 

Teritoriul comunei are o su- 

prafață de 2266 hect. 

O şosea comunală străbate 
comuna de la N. la S., drept 

prin mijloc. Cu comunele ve- 

cine se leagă numai prin dru- 

muri naturale, 

La V. de comună se află sur- 

pătura. unui deal, formată din 

malul drept al girlei Plapcea, 
numit  Golaşul. Două . vilcele, 

Adincata și Ursoaia, taie acest 
mal și daii în Plapcea, prin com. 

La E., teritoriul e udat de 

girla Plapcea, care curge de la 

N. la $. 
La N, se vede trecînd Brazda- 

lui-Novac, ce-i mai zice şi Tro- 

ianul. 

“La S.-V., în muchia dealului 

Ursoaica, lingă căt. Piţigoești, 
se află o ridicătură de pămint, 

numită de locuitori Cetăţuia saii 

" Dealul-Cetăţei. | 
Se limitează la N, cu com. Si- 

neşti; la E. cu Buzeşti; la S$. 

cu Icoana şi la V. cu căt. Bacea, 

com. Timpeni. 

Ursoaia, sa/, cu 140 suflete, jud. 

şi pl. Argeș, com. rur. Basco- 

vele (v. a. n.). 

Ursoaia (Ţigăneşti), căzuau, al 
com. Rușiavăţul, jud. Buzăii, 

cu 400 locuitori.   
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Ursoaia, saz, în jud, Mehedinţi, 

pl. Dumbrava, com. rur. Băl- 

țaţi-d.-j. | 

Ursoaia, sat, cu 118 locuitori, 

jud. Roman, pl. Fundul, com. 

Negri, spre S. de satul Negri 

și la 2 kil. deel, pe malul sting 

al rîului Siretul. 

Ursoaia, picheț vechii de frou- 

lieră pe Tunăre, în dreptul sa- 

tului Buliga, pl. Borcea, jud. 

Ialomiţa. 

Ursoaia, șiră de munţi, jud. Ba- 

căii, pl. Trotuşul, căt, Căiuţul, ce 

se întinde de la obirșia Căiuţului. 
Mare, pe limita comunelor Că- 

iuţul și Caşinul pănă în muntele 

Coarnele, de pe graniță. Face 

parte din şira Zăbrăuțţilor. Mai 

are virfurile Seciul, Puturosul, 

Negura (500 m.)şi Cranc(510m.), 

Ursoaia, vă/cea, jud. Ilfov, care'și 

ia naştere din capătul căt. Or- 

doreanu şi după ce face mai 

multe cotituri spre E., pănă ce 

trece pe urmele vechiului sat 

Ordoreanu, ia direcţiunea spre 

S$., făcînd o mare curbă; apoi 
străbate în curmeziş centrul mo- 

şiilor Slobozia și Clinceni, trece 
prin apropiere de satul Poeni 

şi se pierde în matca Argeşu- 

lui. 

A fost în vechime albia saii 

matca riulul Argeş, care cu tim- 

pul "şi a săpat altă matcă. Nu- 

mai cînd Argeșul vine prea 

mare, iese din matca sa și 'şi 

face drum și prin această vălcea. 

"Aceasta însă se întîmplă foarte 

rar; ca la 1864 şi 1880. Par- 

tea de vălcea ce străbate în 

curmeziș numai moșia Slobozia 

şi Clinceni se nnmeşte Ursoaia; 
iar partea ce trece pe lingă 

satul Corneţul se numeşte Balta, 

căci, în adevăr, are aspectul 

unei bălți.   

URȘI 

Ursoia-Crivina, fădure, în jud. 

Buzeii, com. Rușiavăţul, căt. Ur- 

soaia, proprietate a statului, pen- 

dinte de Episcopie; are 1154 
hect., cea mat mare parte tufă 

seculară; situată pe moșia i: 

gănești-Ursoaia. 

Ursolea, sa, spre S..V. de sa- 

tul Armăşoaia, pl. Racova, jud. 

Vasluiii, situat pe valea Ursoaiei. 
S'a înfiinţat în 1864, şi are o 

suprafaţă de 224 hect., cu o 

populaţie de 332 suflete.. 

Urşani, saţ, com. rur. Rimneşti, 

plaiul Horezul, jud. Vilcea, cu 

o populaţiune de 403 locuitori, 

o biserică, fonilată de vătaful 

Ion Urşanul la 1805. 

Urşi, com. rur., jud. Argeş, pl. 

Oltul, la 28 kil. de com. rur. 

Tigveni, reşedinţa subprefectu- 

rel, și la 27 kil. de Piteşti. Se 

compune din satele: Urși-din- 
Deal şi Urşi-din-Vale, avind 990 

locuitori, 2 biserici şi o şcoală. 

Vite: 270 boi și vaci, 15 cai, 
235 oi, 23 capre, 115 rimători. 

Urşi, com. rur., jud. Olt, pl. Ol- 
tul-d.-s., compusă din 4 cătune: 

Afumaţi, 'Vilvoiul, Tufari şi Do. 

brieneşti. E situată pe valea 

Cungrişoara şi pe dealurile Afu- 

mați, Tufari şi Dobrienești, la 

38 kil. de capitala judeţului și 

la 10 kil. de a plăşei. 

“Se mărgineşte cu comunele: 
Cornăţelul, Alunişul, Făgeţelul, 

Păroşi, Dobroteasa, Oteşti-d.-s. 

şi Var-de-Er. 

Are o populaţiune de 932 lo- 

cuitori; 2. biserici (la Vilvoiul 

şi Afumaţi), cu 2 preoţi; o şcoală, 

înfiinţată, la 1863; 2 mori. 

E brăzdată de dealul Afu- 

maţi, spre N.-E. de centrul co- 

munei și Dobrieneşti, spre S.-E., 
pe care se cultivă tot felul de 

cereale și care servesc și de izlaz.
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„ Gugul şi Cungrişoara, în care 
se varsă văile Jianul, Baican, 

Suceţul, Stilpi, Făgeţelul, Porcul, 

Ilie, Ursul, Margarita, Obrezana 

„și Leurda, udă com. Urşi. 

___.O șosea comunală, care începe 
din hotarul com. Păroși, trece prin 

căt. Afumaţi, coboară dealul 

Afumaţi, spre E. şi apoi ţine 

__valea Cungrişoara spre S. pănă 

„în com, Vay-de-Ei. 

Urşi, com. rur., pl. Cerna-d.-s., 

„+ jud, Vilcea. In vechime această 

comună a fost. situată pe mai 

„multe văi din coprinsul ef; în 
urmă însă locuitorii s'aii adunat 

_la un loc, şi pentru-că cea mai 
mare parte a comunei era pe 

valea Ursului, aii numit şi com. 

<Urşi. 

Este situată pe valea . riului 
„ Luncavăţul, la 30 kil., de reşe- 

„_dinţa judeţului şi la 25 kil, de 

a plășei. 

Se mărginește cu com. Genu- 
„ neni, Popeşti, Modoia şi Cucești. 

Are o populaţie de 572 lo- 

cuitoră, 2 biserici: «Sf. Ion Bo: 

tezătorul>, fondată la anul 1817 
şi «Buna-Vestire» ; o școală, în- 

ființată la 1889; 2.mori. 
Locuitorii sunt moșneni. Ei 

aii 10 cat, 205 boi, 164 vaci, 

__207 capre, 50 oi și 311 porci.. 
Are o șosea care duce din şo- 

seaua judeţeană, de la com. Slă- 

vitești, spre Horezul..: . 

_ E brăzdată de dealurile: Dan- 

„ciului,  Dirjanului,  Păpușoiul, 

__ Moşneni, Coasta-Ivaneişi Bătoaia 

„„(w.a.n) şi udată de văile: Badei, 

„ Jarostea, Păpușoiul, Socetul şi 

Ursului (v..a. n.)... 

Urşi sai. Stariţa, moșie, cu o 

întindere de 200 pog,, jud. Ar- 

geş, pl. Oltul, proprietate a sta- 

tului, fostă pendinte. de schitul 

„ Flăminda. 

Urşi-din-Deal, sa, cu 590 lo- 

66700. Marele Dicționar Geografic, Vol. V. 

Urumbei, co... 
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cuitori, jud, Argeş, pl. Oltul, 

com. rur. Urşi (v. a. n.). Are 
o biserică, -«Sf; Gheorghe». 

Urşi-din-Vale, saz, cu 400. lo- 
cuitori, jud. Argeș, pl. Oitul, 

com. rur. Urși (v. a. n.). Are 

o biserică, «Adormirea». 

nur. jud. Con- 
stanța, pl.. Hirşova, : în partea 
de N. a judeţului, la. 1or kil. 

spre N.-V. de orașul Constanţa, 
capitala judeţului şi în cea de 

N. a plăşei, la 44 kil. spre N.-E. 

de orăşelul -Hirşova, reședința 
ei, pe .piriul Urumbei (Aigăr- 

Ahmet), şi pe un teren acci- 

dentat de ciîte-va dealuri, avind 

de la 80 m.pănă la 220 m. înăl- 

ţime. Formată din căt.: Urumbei 
(reşedinţa), în partea de E., pe 

malul drept al riului Urumbei 
(Raşt-Dere), 'aproape .de izvorul 
săii ; Făgărașul-Noii, spre S., la 

5 kil. spre S.-V. de reşedinţă, 

pe valea Făgăraşul-Noii. - 
Se mărginește la N. cu com. 

Cirjelari, jud. Tulcea; la E., cu 

com. Topologul; la S$,, cu com. 

Calfa, și la V., cu com. Ostrovul. 

Are o suprafaţă de 5760 hect.; 

o populaţie de 1336 locuitori; 

2 biserici; 2 şcoale; 3 mori cu 

aburi, una pe.apă.! 
Locuitorii posedă peste 6500 

vite, mai-cu seamă. oi şi boi. 

„Căile de . comunicaţie:. dru- 

murile comunale ce unesc satele 
între ele și -cu cele învecinate 

- ca Topologul, Ostrovul, Calfa, 

„Cirjelari, Dăeni, Rahman, etc. 

Pe teritoriul com., spre N.-V., 

pe malul drept al piriului Aigăr- 

Ahmet, la 1 kil. spre N. de 

satul Făgărașul-Noii :se găsesc 

ruinele satului Semșeler, azi Si- 

_liştea. Satul fiind distrus de in- 

cendiii, locuitorii s'a refugiat 

„în Făgăraş, 

Urumbei, sa, cu 545 locuitori,   

URZICENI 

"în jud. Constanţa,. pl. Hirșova, 

cătunul .de reşedinţă al comunei 

Urumbei. : 

Urzica, com. 'rur., la V. plăşei 

„. Balta-Oltul-d.-j., jud. Romanați, 
„formată din satul cu acelaşi 
nume, situată pe un teren. șes, 
aproape de. hotarul. judeţului, 

„Se învecineşte cu domeniul Sa- 

dova și se află la 18 kil. de Cora- 
bia și la 29 kil. de. Caracal. Al- 
titudinea terenului d'asupra . ni- 

velului Mărei este de -120 m. 

„Are _o -biserică, cu .hramul 

Adormirea-Maicei-Domnului, zi- 

„dită în 1887 şi deservită de 1 
„preot şi. 2 cîntăreţi;. o școală 

mixtă, ze i 

Vite: 1090 vite “mari, 1400 

vite mici și 260. rîmători, 

Urzica, moşie. a statului, lingă 

com. Urzica, din jud. Romanați, 

cu o arendă anuală de 24000 

lei (1887—88). Are .o: pădure 

„de 80 pog., pendinte de mă- 
năstirea Sadova. 

Urzica-Mare, sa, în jud. Dolj, 

- pl. Băileşti, com. Urzicuţa, aşe- 

zat pe :rîul: Desnăjuiul, cu.. „498 

suflete. . . : 

Urzicarul, foc îzo/a7, jud.. Me. 
„hedinţi, la poalele muntelui Gîr- 

domanul, pe partea dreaptă a 

„rîului Cerna, într'o. poziţie fru- 

..moasă.. Aci este .pichetul de. la 

„capul plaiului Girdomanul. Din 

acestloc izvorește deodată Cerna. 

Urziceanca, saf, :jud.. Ilfov, pl. 

Znagovul, com. rur,, Ciocănești 

-„(v. a. n.) spre N. de satul Cio- 

_căneşti și. pe. malul stîng al rîu- 

lui Ciorogirla.. Are o suprafață 
de 277 hect. și 171. locuitori. 

Urziceni, com. rur., în; jud.. Ia- 
„. lomiţa, pl. Cimpului, situată pe 

partea stingă a .piriului Sărata, 

88
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învecinindu-se spre E. cu com. 

Manasia și spre V. cu Băr- 
buleşti. 

Se compune din satele Urzi- 

ceni (tirgușor) şi Cotorca, 

Are o suprafaţă de 4750 hect., 

cu o populaţie de 2279 locui- 

tori; 2 școale; 2 biserici, de- 

servite de 3 preoţi și 4 dascăli. 
Se întinde din pirîul Sărata 

spre N. şi coprinde 4 trupuri 

de moșii, aparținind la mat mulţi 
proprietari, 

Improprietăriți după legea ru- 

rală din 1864, sunt 201 loc. 

Teritoriul com. este udat de 

pirîul Sărata și brăzdat de Va- 

lea-Plopului și de valea Siliştea. 

Vite: 350 cai, 190 boi, 1000 

oi, 15 capre, 20 bivoli, ș asini 

şi 260 porci. 

Din comună pleacă două căi, 

una spre București și alta spre 
Slobozia. 

Urziceni, firguşor, în jud: Ialo 

miţa, pl. Cimpului, pendinte de 
com. cu același nume, situat pe 

un teren puţin ridicat, avînd 

spre S. piriul Sărata şi spre V. 

lacul ce formează baza văii Si- 
liştea și care poată numele tiîr- 

gușorului. La 2 kil. spre E. se 
află satul Manasia și spre V., la 
:3 kil., satul Bărbuleşti. 

Pănă la 1832 aici a fostca- 
pitala judeţului Ialomiţa şi purta 

numirea de căpitănia Scaunului, 
pentru că aici era un coman- 

dant militar și reşedinţa isprav- 
nicilor judeţului. 

Are o populaţie de 480 fa- 

milit; un biuroi telegrafo poștal; 

un spital; o farmacie; o moară 

cu aburi; 1 școală; două bise- 

rici, una construită la 1828 și. 

alta la 1861, deservite de trei 

preoți și 4 dascăli. 

Acest tirguşor, fiind situat în 

centrul plășei Cimpului, are un 

comerciii foarte viii. Aci se fac 

peste an două tirguri .de vite   

şi un tirg săptămînal pentru 

manufacturi şi altele. 

Locuitorii posedă: 300 cai, 

150 boi, 600 oi, 10 capre, 20 

bivoli, 3 asini și 200 porci. 

Spre S. pleacă calea națională 
Bucureşti-Urziceni şi spre E , ca- 

lea județeană Slobozia-Urziceni, 

Urziceşti, vechie numire a satu- 
ui Martalogi (v. a. n.), judeţul 
Argeş. 

Urzici, saz, în jud. Roman, pl. 

Siretul-d.-j., com. Bahna, spre N. 
de satul Bahna și lingă dinsul,a- 

şezat pe malul sting al piriului 

Turbata. Are 371 locuitori şi 
o biserică de vălătuci, 

Urzicuţa, com. rur., jud. Dolj, 

pl. Băilești, la 49 kil. de Cra- 

iova şi la 17 kil. de ' reședința 

plășei, com. Băileşti, situată pe 

ambele maluri ale piriului Ur- 
zicuţa. 

Se mărginește la N. cu co- 

munele: Intorsura, Lipovul și 

Segircea; la S$., cu com. Bistre- 

țul; la V., cu com. Afumaţi și 

Siliștea-Crucei; la E., cu co- 

munele Birca și Giurgiţa. 

Comuna se compunea în ve- 
chime din două cătune: Urzica- 

Mare și Ionelele; azi se com- 

pune din trei şi anume: Urzi- 

cuţa, care este cătunul de reşe- 

dință, Urzica-Mare şi Ionelele, 

Are o suprafaţă de 151850 
"“Pog., cu o populaţie de 2131 

locuitori ; două biscrici, făcute 

de obștea locuitonilor; o şcoală 

mixtă; 6 cazane pentru făcut 

rachiii; 1 moară cu aburi și 
3 de apă. 

In Urzicuţa sunt două bălți 
şi un mic iaz. 

Vite: 248 vite mari cornute, 

S9 cai şi 140 oi. 

Are un drum vechii numit 

Drumul-Diului (Vidinului). 

Pe cătunul Urzicuţa se afiă   

moșia cu acelaş nume, iar în 

Urzica-Mare, moşia Buhana. Lo- 

cuitori aii 160 pog, vii. 

Urzicuţa, sa, jud. Dolj, pl. Băi- 

leşti, reședința com. Urzicuţa, 

cu 1392 locuitori. (V. Urzicuţa, 
com. rur.). 

Uscaţi, cor. rur., în jud. Neamţu, 

pl. de Sus-Mijlocul, situată către 

hotarul jud. Roman, de-alungul 
piriului Valea-Albă, 

Este formată din cătunele: 
Uscaţi, Războeni, Borșeni (Bor- 

şeşti), Marginea, Poenele şi To. 

toeşti şi are o populaţie de 2261 
suflete, 6 biserici (între care 
și un schit), cu 22 deservenţi, 
o şcoală, mori de apă, herăstrae. 

Imașul are o întindere de 14 
hect. și nutrește vr'o 2500 vite. 

Comunicaţia cu satele vecine 
se face prin șoseaua judeţeană 
Girovul-Tupilaţi. 

Uscaţi, saţ, reşedinţa com. Us- 
caţi, pl. de Sus-Mijlocul, jud. 
Neamţu, situat pe valea piriului 
Valea-Albă, la 26 kil. de ora- 
șul Piatra, format din trupurile 
Lela și Drămeşti. 

Uspenia, sai Uspinia, mănăs- 
lire lipovenească de călugări, în 
jud. Tulcea, pl. Babadag, com. 
Slava-Rusească, așezată pe pi- 
riul Slava-Rusească, în partea 
centrală a plăşei şi în cea ves- 
tică a comunei, la 3 kil. spre 
V. şi mai sus de sat. Slava-Rusă. 
Poziţia sa este una din cele mai 
frumoase din tot judeţul. Aşe- 
zat pe partea stingă a piriului 
Slava, unde pămintul se ridică 
în pante și acoperit cu verdeață; 
pe malul drept, dealurile sc ridică 
brusc -acoperite cu păduri pe 
la poale. 

Este cea mai frumoasă bise- 
rică din tot judeţul. Are so că- 

lugări şi în ea residă Episcopul



UŞUREI 

' tutulor Lipovenilor din Dobro- 
gea. Aparține sectei zisă: Li- 
povenii-cu-Popă. 

Uşurei, com. rur., jud. Vilcea, 
pl. Oltul-d..j., formată din satul 
cu acelaș nume, situat pe valea 
riului Beica, la 80 kil. de capi- 
tala județului şi la 20 kil. de a 
plăşei. 

Are o populație de 822 lo- 
cuitori moșneni; o şcoală şi o 
biserică, rezidită la 1843, pe 

; urmele unef alte biserici de lemn. 
E brăzdată de Dealul-Viilor, 

plantat cu vii și udat de valea 
Beica. 

Se mărginește cu com. Cre- 
ţeni, Mădulari, Diculeşti şi Șu- 
şani-d.-s. 

Uzlina, saț, în jud. Tulcea, pl. 
Tulcea, com. Moru-Ghiol (v. a. 

n.). Are 75 locuitori. 

Uzul, rii. Izvoreşte din extre- 

mitatea de S. a munţilor Cicului 
(Transilvania), pătrunde în Țară 

pe la trecătoarea Uzului Ja sa- 

tul Poiana-Uzului, jud. Bacăi,   
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Curge de la V. spre E. şi se 
varsă în Trotuș, la Dărmănești, 
după un curs de 40 kil. dintre 
care 21,375 kil. în com. Dărmă- 
neşti. Intrarea sa în "Țară se află 
la 6 kil. mat sus de Poiana. Se 
încarcă cu piriiașele: Berzăuţi, 
Izvorul-Alb, 'Tulburea, Groaza 
şi Izvorul-Negru, pe dreapta, şi 
Chinul, Coporia, Plopul şi Piri- 
iaşul-Chiticilor, -pe stînga. Albia 
rîului e plină de bolovani şi 
pietre în tot lungul săi și riul 
e foarte repede. Lîngă Poiana 
şi la poalele muntelui Farcul 
face o cascadă numită Năsolea 
saii Năsoaia. Acest rii deschide 
pasul Uzului și e urmat în tot 
lungul săii de un drum primitiv 
pănă la frontieră, de unde se 

continuă o şosea împietrită. 

Uzunlar, sat, în jud. Constanţa, 
pl. Mangalia, com. Edil-Chioi 

(v. a. n.). Are o întindere de 

1450 hect. și 524 locuitori, mai 
toți Turci. “ 

Uzunul, com. rur., jud. Vlașca, 
compusă din căt. Călugăreni-   

UZUNUL 

* Vartiade, reședința, Uzunul şi Bu- 

turugari ai moștenitorilor fraţii 

Dimitriu, Călugăreni-Moşteni şi 
Călugăreni-Mănăstirei sai Cru- 

cea-de-Piatră, a statului, situate 

în gura văii Uzunul, pe coasta 
stîngă a apei Călniștea, pl. Căl- 

niştea, la 31 kil. de Giurgiii, 34 

kil. de București şi la 15 kil. 
de Ghimpați, reședința plășei. E 
străbătută de șoseaua Giurgiii- 
Bucureşti, 

Are 3 biserici, în Uzunul, clă- 

dită la 1842, în Călugăreni-Io- 

nești, clădită la 1874 şi în Că- 
lugăreni-Moşteni, clădită la1836; 
2 şcoli, în Uzunul şi în Călugă- 
reni-lonești ; 3 mori de apă: 1 
pe Neajlovul și 2 pe Călniştea; 
5 poduri de lemn. peste Căl- 
niștea și ramurile ei; 16 cir. 
ciumi, Me 

Loc. posedă: 592 boi, 102 

bivoli, 136 cai, 3200 oi şi 620 
porci, 

Uzunul, cătun, con. Uzunul, pl. 
Călniştea, jud. Vlaşca, situat în 
gura văii Uzunul, în faţa Căl. 
niştei. (V. com. Uzunul).



Vaca, însulă, pe Dunăre, în jud. 
Ialomiţa, pl. Ialomiţa-Balta, în 

dreptul gurii - vechi a riului Ia- 

lomiţa; formează limita între 

jud. Ialomiţa şi Brăila; are pă- 

şuni şi păduri. 

Vadislava, sa, jud. Argeş, pl. 
Topologul, com. rur. Cepari-Bir- 

sești (v.-a. n.). 

Vadul, sas, în jud. Roman, pl. 
Fundul, com. Bozieni, spre N.- 

"V, de. satul Bozieni, pe piriul 

_Bozoianca, cu 185 locuitori. 

Vadul-Anei, saz, înfiinţat la 1879 

din 73 însurăţei, pe moșia Va- 

_dul-Anei, jud. Ilfov, pl. Dimbo- 

viţa, com. tur. Brănești (v, a. n.), 

situat la S. de Brăneşti, pe ma- 

lul stîng al văiei Pasărea și la 

S. pădurei Buda-Tăiată. 
Se întinde pe o suprafață de 

824 hect., cu-o populație de 
320 locuitori. 

Numărul vitelor mart e de 

179 şi al celor mici, de 350. 

Vadul-Anei, zădure a statului, 
pendinte de com. Brănești, pl. 

Dimboviţa, jud. Ilfov, în întin- 

dere de 395 hect., formată . din 

trupurile: Zarzărul (250 hect.), 
Cociocul (45 hect.) și Trăsnea 

(100 hect.). 

yY 

Vadul - de - Aramă, zechia uu- 

mire a satuluY Vadul-Vejei, jud. 

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

Boghicea, 

Vadul-Lat, cătun al com. Obe- 

deni, pl. Neajlovul, jud. Vlaşca, 

pe proprietatea Clejani, situată 

unde aceasta dă în Neajlov. 
Are 45 locuitori. 
Aci a fost stația a doua a 

poştei vechi a drumului Olacu- 

lui între Bucureşti și Craiova. 

(Vezi com. Obedeni). 

Vadul - Oaei,. picher. vechii . de 
frontieră, pe Dunăre, în pl. Ia- 

lomiţa-Balta,” jud. Ialomiţa, în 

dreptul satului Giurgeni. 

Vadul-Părului, saz, în jud. Pra- 
hova, pl. Cricovul, com. Albeşti- 

de-Mur, cu 696 locuitori. 

mița, pl. Ialomiţa-Balta, com. 

Fundul-Crăsani, situat - la 12 kil. 

spre S$. de satul de reședință. 

Are o populaţie de 72 familit ; 

o. şcoală, . | 
“A fost situat pe ftemul drept 

al rîului Ialomiţa, la marginea 

răganului, de unde s'a strămutat   pe la 1885, mal spre $,, pe cîm- 

la gura văiet Drimbovnicului,. 

Vadul-Pietros, saz, în jud: Ialo-' 

de V. a plășci şi sub coasta Bă-'   

pie, în locul numit Puţul-lui-Moș- 

Petre. Se mai numește şi Sirbi . 

şi Horea. - 

Vadul-Piriului, moşie a statului, 
jud. Prahova, pendinte. de  mă- 

năstirea Znagovul, care pe. pe- 

riodul 1886 — 96 s'a arendat cu 

15000 lei pe an. 
Li 

Vadul- Săpat, Com. zur. şi Sal, 
în jud. Prahova, pl... Cricovul, 

situată pe ambele maluri ale 

girlelor Budureasca și Scheianca, 

la 35 kil. de capitala jud. şi la 
17 kil. de a plășei, pe o supra- 

faţă „de 972 hect., cu o populaţie 

-de '1092 locuitori. 
. Are 2 biserici, una cu hramul 

st. Gheorghe, zidită la 1881 şi 

cea-Valtă, în 1810; o școală. 

„Parte din locuitori. sunt moş- 

“neni: 63.-s'ai împroprietărit la 
) Ă 

1864, pe. moșiile: Brincoveanca, 

Merişeasca, Bătrina, Dăneasca și 

Ghenoaia. Ei posedă: 22 cai şi 

"iepe, 96. vaci, 6 bivoliţe, 10 ca- 

"pre, 725 oi și: 262 porci, 
E străbătută de gîrlele: Bu- 

dureasa şi Scheianca și de văile: 

„Ariciului; Găvana, Gruiul, Valea-: 

lui-Moșu, Caprei, Stupinei şi Şasi. 

Se mărgineşte cu com.: -Că- 

lugăreni, Tohani şi Fintinelele. 

Vadul- Silistrei, pitet vechii de



VALEA-STANCHII 

ronticră, pe Dunăre, în jud, Ia- 
lomiţa, pl. Borcea, în dreptul ce- 
tăţii Silistra din Bulgaria. 

Valea-Stanchii, Giulea sai Cre. 
țuleasca, căzu al com. Cor- 
bi-Ciungi, pl. Neajlovul, jud. 
Vlașca, situat pe dreapta Neaj- 
lovului, la 40 kil. de Bucureşti 
și la 75 de Giurgiii. (Vezi Corbi- 
Ciungi, com. rur.). 

Vadul-Şeicei, sal, în jud. Brăila, 
(Vezi Polizeşti, din com. Berteşti- 
d..j.). 

Vadul-Vejei, sa, în jud. Roman, 
pl. Siretul-d.-s., com. Boghicea, 
spre S.-E. de satul Boghicea și 
la 12 kil. de el, în marginea de 
E. a judeţului. Are 506 locuitori. 
Înconjvrat aproape din toate păr- 
ţile cu păduri. Drumul. la acest 
sat este foarte anevoios, 

Vadului (Gura-), Sudiţi sai 
Vădeni, cătuu al com. Tohani, 
jud. Buzăă, cu 470 locuitori, 

Vadurile, co. rur., în jud. Neam- 
ţu, pl. Piatra-Muntele, formată din 
cătunele: Tarcăul, Oanţul, Va. 
durile, Agircia, Găbureşti, Ma: 
licia, Niţeni, Podorăni, Prelunca 

“şi Secul, cu o populaţie de 1281 
suflete. 

Imașul are o întindere de 341 
hect. și nutreşte 3058 capete de 
vite. Locuitorii, pe lingă agricul- 

-tură, se. ocupă foarte mult cu 
plugăria. 

Are 1 .biserică, “deservită. de 
un preot și un dascăl; o școală; 
1 piuă pentru făcutul sucmanelor; 
mori de apă. 

Vadurile, sas, reședința com. 
Vadurile, pl. Piatra-Muntele, jud. 
Neamţu, situat pe dreapta riulut 
Bistriţa la 9500 kil. de orașul 
Piatra, cu o populaţie de 427 
sufi., 1 biserică, o şcoală, 1 piuă. 

Vai-de-Ei, com. rur., pl. 
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Vadurile, zăzure, în com. Va- 

durile, pl. Piatra-Muntele, jud. 

Neamţu, cu o întindere de 1661 

pogoane. 

Oltul- 
d.-s., jud. Olt, compusă din 4 

cătune: Popești, Merliceşti, Gre- 

ereşti, şi Spătari, situată peva- 

lea-Cungrişoara şi Dealul-Merli- 
ceştilor, pe o suprafaţă de 1500 
hect.,la 35 kil. de capitala jud. 
şi la 10 kil. de reşedinţa plăşei. 

Are o populaţiune de 850 
locuitori; 2 biserici (la Merli- 
ceşti şi Popeşti); o şcoală, înfiin- 
țată la 1836. 

- Locuitorii sunt moșneni, afară 

de 27 care s'a improprietărit 

la 1864, cu 34 hect. Ei ai 20 
cai și iepe, 55 boi, 10t vaci, 

- 25 capre, 805 oi şi '102 porci, 
Are o şosea comunală le- 

gînd-ola N. cu com. Urși şi spre 
S. cu Albeşti. 

Girla Cungrișoara udă com, 
de la N. la S. şi îneasevarsă, 
tot în raionul comunei, vilcelele 
Făgeţelul, Gușterul, Mălaia, Pri- 
seceaua, : Glămboaca, Slavul, 
Sboiştea, Purcarul, Oiţa și Lu- 
poaia. E brăzdată de dealurile 
Muşcelul și Făgeţelul. 

Se mărginește cu comunele: 
„Oteşti, Albeşti, Optăşani și Urşi. 

Vai-de-Ei, cătun al com. Dră- 
gănești, făcut la 1880, pe pro- 
prietatea Ludeanești, jud. Vlaş- 
ca. (V. Drăgănești, com. rur.). 

Vai-de-Ei, si/iște vechie de sat, 
în proprietatea Stiineşti, din sus 
de domeniul . Giurgiul, jud. 
Vlașca. Să 

Vai-de-Ei, vechia numire a mă. 
"năstirei Slobozia, jud. Ialomiţa, 

Vai-de-E!, sat, com. rur. Udreşti, 
"pl. Podgoria, jud. Prahova, cu 
910 locuitori şi o biserică, 

  

  

VAIDEENI 

Vaideeni, com. rur. şi saț, pla- 

iul Horezul, jud. Vilcea. Şi-a 
luat numele din nefericirea foşti- 

lor proprietari, cărora s'a luat 

proprietatea de egumenii mă- 

năstirei Bistriţa. S'a înființat 

cam de 200 de ani de Romini 

veniţi din Transilvania. 

Mai "nainte purta numele de 
Ferecaţi. 

Este situată pe ambele ma- 

luri ale riului Luncavăţul, la 42 

kil. de capitala judeţulur şi la 

5 kil. de a plaiului. 

Comuna, cu izlaz cu tot, arce 

IIII hect, 

Are opopulaţie de 3100 locui- 

tori; o şcoală, fondată pe la 

1835 ;2 biserici: una rezidită la 

1822 în locul unei arse, şi cea 
Valtă între ani! 1872-77 în locul 

unei alte biserici de lemn; 2 

pive, 6 mori de măcinat și 1 
herăstrăii pe rîul Luncavăţul, 

Locuitorii se ocupă cu agri- 

cultura şi facerea şindrilei de 
brad. 

S'aii împroprietărit la 1864, 
pe moșia statului Vaideeni, pen- 

- dinte de mănăstirea Bistriţa, cînd 

lis'aii dat rii hect. ET aii:44 
cat, 800 boi, 753 vaci, 63 ca- 
pre, 31050 oi. | 

In raionul comune sunt mun- 

ţii: Ursul, Căpăţina, Balota, 
Cășeria, Zenogile, Groșetul, Gro- 

pile-Mari şi Furnicelul, situate 
la N. comunei, unde se fabrică 
brinză. 

Comunicaţia. se înlesnește de 

şoselele comunală și vecinală: 

Vaideeni-Horezul și Vaideeni- 
Recea. 

In jurul comunei sunt locu- 
rile: Richiţele, Lazurile, Lunca, 

Văile şi Dealul-Recii. 

Vaideeni, moșie a statului, jud. 
Vilcea, situată în comuna Vai- 
deeni, plaiul Horezul, fostă pen- 
dinte de mănăstirea Bistriţa, aren- 

dată (1888—93), impreună cu
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munţii ce-i aparţin, cu 3500 lei 
anual. 

Vaideeni-cu-Munţii, păzure a 
statului, în întindere de 5582 
hect., situată în com. Vaideeni, 

plaiul Horezul, jud. Vilcea, for. 

mată din trupurile: Vaideeni, Ză- 
noagele, Ursoaia și Padina (40338 
hect.) şi Căşeria (1544 hect.). 

Vaidomir, saț, în jud. Ialomiţa, 

pl. Borcea, com. Rasa, situat 
pe malul sting al braţului Botul, 

spre E. şi în apropriere de satul 

de reședință. Are 350 locuitori. 

Vaivasin-Bair, ea (120 m.), 
în jud. Constanţa, pl. Medjidia, 

pe teritoriul com. urbane Med. 
jidia. 

Valai, saz, cu 231 locuitori, în 

jud. Constanţa, pl. Mangalia, că- 

tunul comunei Cheregi, situat 
în partea de N. a plășei şi a 

comunei, la 5 kil. spre S. de 
cătunul de reședință Cheragi. 
(V. com. Chetragi). 

Valcani, căfuu, în jud. Putna, pl. 

Vrancea, com. Paltinul, situat pe 

Dealul-Zăbalei, mai sus de că: 

tunul Ghebari, cu 100 locuitori. 

Valea, saţ, cu 502 locuitori. (V. 

Cotnari, sat, com. Cotnari, pl. 
Bahluiul, jud. Iaşi). 

Locuitorii aii: 369 vite mari 

cornute, 68 cai, 127 oi şi 137 

rimători; o moară de aburi. 

Valea, fostă mănăstire, în jud, 

Mușcel, pl: Riul-Doamnei, com. 

Țiţeşti, cătunul Dezrobiţi, zi- 

dită de Ion Radu Voevod Pai- 

sie la 7042 (1534) şi zugrăvită 

la 7056. (1548) de Mircea-Voe- 

vod (Călugărul). | 

În mijlocul mănăstirei sunt 7 

pisanii, din cari 4 cu litere foarte 

vechi, iar 3 șterse, Biserica este   
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construită de zid! masiv, - avind 
două turnuri. 

Astăzi este redusă la biserică 

de mir şi se întreține de stat. 

Valea-Adiîncă, saţ, jud. Iaşi, pl. 

Codrul, com. Galata, situat pe 

valea formată de dealurile . Ga- 
lata şi Nucului, ce se întind de 

la N.-V. spre S.E. şi printre 

care trece piriiașul cu asemenea 

numire. Are o populaţie de 165 
locuitori, cea mai mare parte 

vieri, 

"Vite: 105 vite mari cornute, 
13 cai şi 29 rîimători. 

Valea-Albă, saz, jud. Oltul, pl. 
Oltul-d.-s., com. Vultureşti, 

Valea-Albă, vezi Războeni, jud. 

Neamţu. 

Valea-Alunului,. saz, cu 70 casc, 

în jud. Mehedinţi, pl. Motrul- 
d.-s., com. tur. Severineșşti. 

Valea-Anei, sas, jud. Prahova, 

com, rur, Star-Chiojdul, pl. Te- 
leajenul, cu o populaţie de şoo 
locuitori. (V. Star- Chiojdul, « com. 
tur.), 

Valea-Anilor, com. zur. şi sat, 

în jud. Mehedinţi, pl.. Cîmpul, 

la 43 kil. de orașul Turnul-Se. 
verin, situată pe valea riului 

Drincea, Se mărginește. la E. 

cu com. Vlădaia; la S.,cu com. 

Recea ; la V.,cu com. Bucura; 

iar la N.,cu com. Corlăţelul. 

Satul formează comună cu ma- 

halaua Rudari, avînd 1200 lo-|. 

cuitori, o biserică și o școală. 

Vite : 65o vite mari cornute, 

700. oi, 24 cai şi 475 rimători. 

Valea-Aprodului, za/e, jud. Ba- 

căi, pl. Siretul-d.-j., com. :Mi- 

leşti, care merge pe o lungime 

de 7—8 kil., pănă sub dealul 

de deasupra Mileştilor și unde   

VALEA-ARINILOR 

se afla niște urme vechi numite 

Cetăţuia - - Buzduganulul, pentru 
că in vechime s'a găsit acolo 

buzdugane! vechi. 

Valea-Arinilor, com. rur., jud. 
Bacăii, pl. Trotuşul, care se în- 

“tinde de pe ambele maluri ale 
Tazlăului-Sărat pănă în malul 

„stîng al ape! Asăului, cuprin- 
zind amindouă povărnișurile ale 

- şirei  Moineştilor, 

In Condica Liuzilor - (1803) 
nu se găsește de cit Lucăcești 

mănăstirei Bistriţa, care erai 
de pe atunci avuţi în: păcură. 

În Statistica din 1874 comuna 
se găseşte compusă numai din 

4 cătune: Lucăceşti, Valea-Ari- 
"nilor, Chiliele și Tazlăul. 

“Numele săi vine de la codrii 

de anini (moldov. arini) care 
acopereaii teritoriul ef. 

Are 6 cătune: Lucăcești, pri: 

mărie, Valea-Arinilor, Tazlăul, 

Chiliile, Asăul. și. Girlele, cu o 

populaţie de 2833 locuitori; 2 
şcoli mixte, una în Lucești, şi 

alta în Valea-Arinilor; 5 bise- 

rică, în satele Lucăceşti, Valea- 
Arinilor, Tazlăul, Chiliile şi A- 
săul. Se mărginește la N. cu 
comunele: . Schitul - Frumoasa, 

“Solonţul și Tazlăul, jud, Neamţu, 

la S$., cu comunele Moinești și 

Comănești; la E., cu comunele 
„Schitul-Frumoasa, Măgireşti şi 

„ Podurile şi la V., cu com. Co- 

mănești, 

„Cei mai insemnaţr munţi care 
brăzdează com., sunt: șira Gea- 
măna sai a Moineștilor, Flocea, 

Rotunda, Runcul-Răă și spre 

Moinești, Taşbuga, și dealurile 
Gemănosul, Modărzăul, Zămoșul, 

Foalele, Țicmele, Arinul şi Plaiul. 

- Teritoriul comunei are o în- 
tindere de peste 370000 hect., 
din care numai: pădurile ocupă 
o suprafaţă de 15000 hect, PX- 

durea statului Lucăcești are 

aproape 12000 hect. întindere.
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Pămiîntul din această comună 

este foarte bogat în păcură; 

sunt 25 puțuri a căror adincime 
variază între 20 şi 79 metre. 

Se găsesc 14 fabrici de petrolii, 

o fabrică de aburi pentru che: 

restele şi 16 ferestrae . de apă. 
Vite .sunt: 93 cai, 1284 vite 

cornute, 208 porci, 275 capre 

şi 1283 oi. 

Căi: calea județeană Bacăti. 

Moineşti, trecînd pe lingă satul 

- Lucăcești, şi căile vecinale şi 

comunale la Solonţul, Măgireşti 

și Schitul-Frumoasa. 
Distanţele : la Bacăiă, capitala 

districtului, 5o kil.; la com. 

Moineşti, reședința plășii, 4 kil.; 
„la com. Podurile, 5 kil.; la com. 

Măgireşti, 4 kil.; la com. Solon- 

țul, 6 kil.; la com. Schitul-Fru- 

moasa, 15, kil, 

Valea-Arinilor, sa, jud. Bacăă, 

pl. Tazlăul-d.-s., com. cu acelaş 

nume, Situat în valea  pirivlui 

Tazlăul-Sărat, pe stînga. (V. Va- 

lea-Arinilor, com. rur.). 

Valea-Babei, sas, cu 117 locui- 

tori, jud. Tecuciă, pl. Stănişeşti, 

com. Crăești, situat în partea 

de V. a coniunei, în partea de 
E. a dealului Bălăteşti, la 8 kil. 

şi 700 m. de reședința comu- 

nei. | : 

Are o intindere de 63 hect,, 

stăpînită de locuitori. (V, Cră- 

ești, com. rur.). 

Valea-Babei, saz, cu 31 familii, 

jud. Argeş, pl. Topologul, com 

rur. Urleşti-Băbeni (v. a. c.). 

Valea-Basangeşti (Valea-Ol- 
teni, saz, cu 47 familii, jud. 

Argeş, pl. Piteşti, com. rur. Hin- 

ţeşti-Zmeura (v. a. c.). 

Valea-Bălceasca, saţ, cu 170 
suflete, jud. Argeș, pl. Oltul, 

„com. rur. Bălcești (v. a. c.).   
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Valea-Bisericei, saz, în jud. Me- 

hedinţi, pl. Motrul-d.-s., corn. rur. 

Samarinești. 

Valea-Bisericei, saz, com. rur. 

Orbeşti, pl. Oltul-d.-s., jud. Vil- 

cea, cu 733 locuitori, situat "pe 
valea rîului Nisipoasa, care se 

“varsă în Olt. (V. Orbeşti, com. 

rur.), 

Valea-Boerească, com. rur. şi 
sal, în jud. Mehedinţi, pl. Ocolul- 

d.:s., la 14 kil. de orașul Turnul- 

_ Severin, situată pe vale. Satul 

formează com. cu satele Lazul 

şi Stoicani, avind 1290 locuitori, 
__2 biserici cu un preot şi 2 cîn- 

tăreți, o şcoală ce poartă numele 

de Pantelie Colibaşanu. 
- Locuitorii posedă: 5o pluguri, 

100 care cu bot, 4 căruțe cu cai 

şi 100 stupi, 600 vite mart cor- 

nute, 560 oi, 27 cai, I40ocapre 

şi 640 rimători.. 

Are o şosea comunală ce o 

leagă de şoseaua judeţeană Se- 

verin-Tirgul.Jiii care trece şi prin 

„teritoriul săi. . 
__De remarcat în comună sunt: 

locul numit Jidovinele, pe unde 

Romanii ai voit să facă un canal 

mare; un izvor cu apă minerală; 

şi Dealul-Bisericei, unde s'au gă- 

„sit monede din timpul împăra- 
-tului Sever: 

Valea-Boerească, sa/, cu 45 fa- 

milii, jud. Argeș, pl. Piteşti, re- 

şedinţa com. rur. Merișani. (v. 

a. c.). 

Valea-Boerească, sa/, com rur. 

Golești (v. a. n.), pl. Podgoria, 

„jud. Muşcel. - 

Valea-Bohotinului, va/e, jud. 

Fălciii, prin care curge piriul 
Bohotinul. Se întinde.de la N.- 

V. spre S..E. de a lungul plăşei 

Podoleni. 

Pe această vale care se lăr-   
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gește spre sfîrşit, se află așe- 

zate comunele: Buzga, Rădu. 

căneni, Bohotinul, Isaia şi Gura: 

Bohotinului,: legate de judeţul 

Iași prin şoseaua judeţeană care 

vine de la Huși prin Drănceni 

şi apoi în sus pe valea aceasta 

pănă la marginea de N. a com. 

Cozia, unde:se leagă cu. șoseaua 

judeţeană Iaşi. 

Valea-Bordeiului, căra, cu 60 

locuitori, jud. Vilcea, pl. Mijlo- 

cul, com. Pirieni-d.-s, 

Valea-Borului, sa, com. rur. 

Ceraşul, pl. Teleajenul, jud. Pra. 

„hova. 

Valea-Botez, sai Hermeziul 

sal, pe moşia cu același nume, 

-jud. Suceava, com. Pleșești, a- 

şezatpe țărmurile piriiașului Her- 

meziul. Are 30 case și 126 su- 

fete, 
Drumuri principale sunt: la 

- Găneni (2 kil.) şi la Valea-Glo- 

dului (5 kil.). 

Valea- -Boţului s sai Valea-Bo- 
-ţul, sătuc, jud. Bacăii, pl. Si- 

retul-d.-s., com. Filipeni, care 

intră în compunerea satului Slo- 

bozia-Filipeni. 

Valea-fBoului, com. zrur., în jud. 

Dolj, pl. Amaradia, la 40 kil. 

de Craiova şi la 11 kil. de com. 

Melinești, reședința plășei, situată 

„pe văile: Boul, Boușorul și Mie- 
rea şi între dealurile Boul, Bou: 

şorul și Mierei. E limitată: la 

E., cu com. Mierea-Birnici; - la 

V., cu com. Floreşti şi Tratos- 

tița; la N., cu com. Stoina şi 

la S., cu com. Bodăești. 

Terenul com. este accidentat 
de dealurile: Boului, Boușorului, 

Mierei, Piscuri, Lupoiul, Jugăs- 

„_trişului, Calului, Naltul, din care 

parte sunt plantate cu vii, fi- 
neţe și păduri. Văi sunt: Lu.
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poiul, Nalta, Calului şi Justi, 
şului, 

Este udată de. mici piriuri, 

formate din ploi şi mici izvoare: 

“Boul,' Bouşorul și. Mierea, care 

se varsă pe. dreapta ' rîului. Ama- 
radia. 

„- Este compusă din 5 sate: 

Boul-d.-s. (reședință), Bouşorul, 
„ Mierea-Moşneni, căreia i se mai 

„. zicea Mericeana, Crușeţul și Urda. 

" “Are.o populaţie de 1555: lo- 

- cuitori; o mănăstire, fondată de 

„ sătent în .satul Boul-d.-s. şi 5 
biserici, de fie-care sat cite una; 

"0 şcoală, în satul Boul-d.-s.. 

- Suprafaţa com.. este de 12000 

--pog. Moșii sunt 5, .purtînd nu- 
mele satelor comunei. Aparţin 

„moșnenilor,. Păduri sunt în 'în- 

»tindere de 6500 pog., aparţin 

moșnenilor şi se compun din 

goruni, girniţe, fagT şi ceri. 

“Prin com,. trece șoseaua ju- 

deţeană (Căpreni-Craiova). Este 
unită cu comunele.vecine, Mie- 

rea, Floreşti și Fratoștiţa, prin 

"căi .comunale vecinale,. Satele 
- între dinsele sunt unite printr'o 

“potecă de car, 

Valea-Boului, căfzu, :în jud. şi 

“pl. Argeş, com. :rur. Mălureni- 

Valea-Boului, saz, com. rur. Gor. | 

Bădiceni (v. a. c.).:. 

netul-Cricovul, pl. Cricovul, jud. 

“ Prahova, Are o populaţie de 
277 locuitori. Aci.se află școala 

V. G. Paapa. și. o biserică, fon- 

dată la 1870 de decedatul YV. 

„G. Paapa.. - 

Valea- Boului, sat, com, tur, On- 

cești, pl. Stănișești, jud, Tecuciii, 

situat în colţul S-E. al com., pe 

- 248 liect.. şi. udat de e piriul Plă- 

„ „Vanul, * 

-Valea-Bradului, 's24, com..rur. | 

Are o populaţie de: 3 su- 

flete ; o moară de vint, 
0 

66700. Alarele Dicți:nar Geografic, Vol. Ve 
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- Ocina, pl. beleșal ude Pe 
„hova.. 

Valea-Bradului, sat, com. Tur, 

- Mihăeşti, pl. Rîurile, jud. Muş- 

„cel, la 10 kil.. de Cimpulung, 

„situat pe ambele :maluri ale rîu- . 

lui Tirgul, în partea de S.a. 

com. Mihăeşti, Este: străbătut 
“de Dealul-Vacilor. și Dealul-Vlă- 

deanului, printre care curge pi- 

* riul Mănetului.. Are 197. locui- 

tori. (V.. Mihăeşti, com: .rur.). | 

Valea-Brazilor,: sa, cu go, fa-. 
“milii, pe malul drept al rîului : 
Argeş,.jud. şi pl: Argeş, . com. 

rur. Tutana (v. a.'c.). 

Valea-Bucuriei, sas, în jud. Ar- 
eş, “pl.  Topologul, 'com. rur. 

Cepari-Birseşti (v. a.:c.). --- 

Valea- Budului, sa, în.jud. Ba- 

căii, pl, Bistriţa-d.-j., com. Măr 

gineni-Munteni (v. a. n.), aşezat 

„pe stînga piriului Trebișul, la 3 
kil. de reşedinţa comunei, Are 
186 suflete. 

Valea-Buţii, sat,cu 438 loc., com. 

:rur, Schitul-Goleşti (v. a.'n.),pl. 
„Rîurile, : jud.:: Muşcel.... Se “des- 

parte de căt. „Valea Pechit prin 

riul “Tirgul.. Da 

Calea. : ferată Golești» „Cteapu- 

-.: lung. trece prin mijlocul satului. 

Valea-Calului; sas, în jid. Ar- 
“geş, pl. Topologul, com. rur. Ce- 
pari:Bărseşti (wa. n i 

YValea-Caprei, saz, cu 18 familii, 

jud. Argeș, pl. Pitești, com, tur. 
"Groşi .(v..a:: n.) i 

„eo 

Valea-Casei, sa/, în jud. Tutova, | -- 
- "pl. Pereschiivul,: com. Șendrești» 
: în marginea: de V. a judeţului. . 

Valea-Casei, cătun, în jud. Me 
... hedinţi, pl. Văilor, com. rur. Sura. :   

_NALEA-CASELOR. 

Valea - Caselor, co. 'rur.,- pl. 
Dealul-Dimboviţă,: jud. * Dimbo- 
viţa, situată spre S.V. de Tirgo- 

=: vişte, pe vale: şi pe deal, în apro- 

piere de malul stîng al pîrîului Po- 

- topul şi cam la. 10 kil: spre N.-V. 

de Găeşti. Se compune din'patru 
"cătune: “Valea- Caselor,” Valea. 

“Lupului, Girleni' şi Şarul. "Are 
- o“biserică; și o moară” pe “apa 

- Potopului, peste 'care este şi un 

podeţ. Se: învecineşte: la E; cu 

Cobia, la V. cu Glimbotăta, la 
N. cu Hulubești şi la:S. cu Va- 

lea- Mare, despărţindu- se prin. pă- 

“dură Şi cîmpil- şi uninduise cu 

Vâlea-Mare și Hulubeşti printr'o 
"şosea vecino-comiinală,. SR 

Valea-Caselor, sat, jud. Vaslui, 

pl..Racova, com. Lipova, cu căt, 

: Valea-Mărului,: Costișa 'și-. Dră- 
coaca,. situat spre:V. de. satul 
Lipova-Răzeși, :parte - pe șesul 

 Liipovei:şi parte pe nişte coaste 
de dealuri,: pe o.:suprafaţă ! de 
674hect. Are o populaţie de 311 

suflete;. o biserică 'devălătuci. 
: Spre.S.-V. 'de sat, într'o'pă- 

-" dure, la 2 kil.,. se. află un schit 

lipovenesc, .făcut pe la. 1859, 
-: avînd o! biserică: şi un“ paraclis, 
„Locuitorii: posedă: 54 vite 

- "mari cornute, :140 oi, IO: capre, 

24 cal și 42 rîmători;. 8: plu- 
: “guri 'şi .4 care. cu. boi, 3.pluguri 
şi. 6 căruţe. cu' cal: 36 stupi. 

Valea-Caselor, sa, „juă. Vilcea, 

- plasa“. Oltul-de- sus, : € com. 'rur, 

„Dăeşti. ie re: 

V alea-Caselor, pirtit Izvoreşte 
dintre dealurile :. Floreşti: și Ce- 

tatea, curge spre N.-E,, printre 
" :satele ;:. Pocneşti-Mănăstirei și 

Poeneşti-Răzeși, din. com. Poe- 
- “neşti,: pl. Racova, jud. Vasluiii, 

și se varsă în piîriul Racova, 
-: jud, Vaslui, după” ce priniește 

.;:de.afiuenţi pirâiele”:. Girliţa-Ham- 

barului, .Ursul,. Girliţa:Caselor şi 

„89
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Moţocul, care toate izvoresc din 

Dealul-Cetăţei. 

_Valea-Călugărească, com. rur., 

jud. Prahova, pl. Cricovul, si- 

" tuată în apropiere de apa Bu- 

_covelul. 

! Se compunedin 11 cătune: Ar- 

sa, Dosurile, Rachieri, Scheaul, 

Valea-Călugărească, Valea-Lar- 
gă, Valea -Meilor, Valea - Nico- 

vani, Valea-Poienei, Valea: -Popei 
" și Valea-Ursoaei, 

Budgetul comunei prezintă la: 

* venituri suma de lei 6700. 
Are o şcoală, la Valea-Călu- 

" gărească, înfiinţată la 1872. Lo- 

calul a fost clădit în 1887 şi a 

fost donat de def, Vasile Paapa. 

P'aci trece șoseaua națională 

Ploeşti Buzăii, care o pune în 

legătură cu com. Bucovul și Al- 

beşti-Paleologul. Pe la S. trece 

calea ferată Ploeşti Buzăii, 

Se mărginește cu com. Al- 

“ beşti-Paleologul şi Bucovul.: 

Valea-Călugărească, stajie de 
dr-a.:f., jud. Prahova, pl. Cri- 

„.covul- -Podgoria, căt, Valea-Călu- 

- :gărească, pe linia Ploeşti-Buzăi, 

„pusă în circulaţie la 13 Septem. | | 
brie 1872. Se află între staţiile 

Ploești (11,0 kil.) și Albești (5,9 

kil.). Inălţimea d'asupra nivelului 

Mării de 137,83. Venitul acestei 

staţii, pe anul 1896, a fost de 
80837 lei. 

Valea-Căpitanului, mzoşie a sta- 
tului, pendinte de Mitropolie, 

jud, Ilfov, care s'a arendat (1884- 

95), impreună cu Vlădiceasca, 
cu 22100 lei: anual, 

Valea-Căpuşeştilor, zanîre ve: 
chle a căt. Balaca; 'com. Scă- 

„.eni, pl. Podgoria, jud. Prahova. 

Valea-Ceparilor, sa, jud. Ar- 
::geş, pl. Topologul, com. rur. 
„ Cepari-Bărsești (v. a. n.).   
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Valea - Cinepei, com. rur., jud. 

Brăila, pl. Balta, situată pe şes 

şi mărginindu-se la N. cu Tichi- 

leşti, la E. cu Gropeni, la V. cu 

Osmanul și la S. cu Ciacirul. 

Suprafaţa com. este de 3770 
hect., cu o populație de 1029 

locuitori, 

Are: 847 vite cornute, 402 cai, 

5 măgari, 2785 oi și 170 rimă- 

tori. 

- Comuna, înfiinţată la 1822, 

are 1 biserică, construită în 1845 

de locuitori; o școală mixtă 

„(şcoală de băeţi e aci dela 1856). 

Drumuri: la Suţeşti, spre N.- 

V., 34 kil.; la Brăila, spre N., 

24 kil.; la -Ciacirul, spre S., 8 

kil.ș la Vizirul, spre S., 12 kil; 

la Osmanul, spre N.-V,, 4 kil; 

la Tichileşti, spre N., 9 kil.; la 

Gropeni, spre S., 6 Kil. 

Valea-Ciînepei, sa/, jud. Brăila, 

în partea de N. a comunei cu 

acelaşi nume, pe ambele părți 

ale şoselei Brăila-Călărași, la 24 
kil.spre S. de Brăila. (V. Valea- 
Cinepei, com. rur.). 

Valea-Cinepei, saz, jud. Fălciii. 

(V. Cotul-Ghermăneşti, sat, com. 

Drănceni, pl. Podoleni).: 

Valea-Cinepei, saz, jud. Vasluiii, 

pl. Racova, com. Ivănești, si- 

tuat la poalele dealurilor Fundul: 

Văiei și Măngălăria, la S. de sa- 

„tul. Hușeni, pe o suprafață de 

96 hect. și cu o populaţie de 
35 familii, sai, 176 suflete. 

sal,: cu .200 lo- 

pl. Piteşti, 

Cocul.Po- 

Valea-Cocului, 

cuitori, jud, Argeş, 

reședința com. rur, 

pești (v. a. n.). 

Valea-Copcei, căzuu, în jud. Me- 

hedinţi, plasa Ocolul-d.-s., com. 
rur. Dodoviţa, 

Valea - Crincului, căzun, com. 

Apă. 

  
: Cale: 
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urb. Urlaţi, pl. Cricovul, jud. 

Prahova. (V. Urlaţi). 

Valea-Crucilor, sar, cu 20 fa- 

milii, jud. Argeș, pl. Oltul, com. 

tur, Dănicei (v. a. n.). 

Valea-cu-Apă, com. rur., jud. 

Gorj, pl. Jiului, la S. comunei 

Fărcăşeşti, situată pe loc șes 
dealungul șoselei vecinale şi în 
partea dreaptă a riului Jiul și 

formată din cătunele - Peşteana- 
d.-j. (reşedinţa) şi Valea-cu-Apă, 
brăzdate de dealurile: Plopului, 
Fintinei, Spabhiilor, Brătuei, Va- 
larit şi Curmăturit, care unite for- 
mează culmea Ursoaei şi a Nego- 
mirului, şi de văile : a-Plopului, a- 
Călugărenilor, a-Fintinei, a-Bra- 

tuei, a-Aninoasei și Valea-cu- 

„Are o suprafaţă de 2000 hect, 
și o populaţie de 750 suflete; 
1 şcoală în căt. Valea-cu- Apă: 
3 biserică, 

Locuitorii. posedă: 
"guri, 

1şo plu- 
200 care cu boi și vaci, 

8 căruţe cu cai, 401 vite mari 
cornute, 36 cai, 155 porci, 422 

oi şi capre. 

şoseaua comunală care 
„0 pune în comunicaţie la N. cu 
Fărcășeşti,. iar. la S. cu Ur- 
dari-d..s. 

Valea-cu-Apă, cătun al comunei 

cu acelaşi nume, pl. Jiului, jud. 
"Gorj. Are 4şo locuitori. (V. Va- 

„. lea-cu-Apă, com. rur). :.. 

Valea-cu-Apă, sas, în jud. 'Tu- 
tova, pl. Pereschivul, com. Pri- 

secani, <pre V. de satul Prise- 

cani. 

Valea-cu-Apă, ziriă, jud. Ar- 

geş. Se varsă în riul Olt, lingă 
satul Teiul. 

Valea-Cucului, sa, com. rur. 

Hirsa, pl. Podgoria, jud. Pra-
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Pa 

“hova. Are o populaţie de 490 
„locuitori şi o biserică (din se- 
„colul al XVI lea), - 

Valea-Danului, com. -7ur., pe 
- apa cu același. nume, jud. Ar- 
-geş, pl. Argeşului, la 7 kil. de 
Curtea-de-Argeş (reşedinţa sub- 
prefecturei) și la 31 kil. de ?i- 
teşti. Se compune din. 3 sate: 
Dealul-Borobăneşti,  Lerişani şi 
Valea-Danului, avind 473 locui- 

“- tori, o biserică, în: satul Valea- 
„: Danului şi o şcoală. 

„Vite: 30 cai, 800 bot şi vaci, 

- 300 rimători, 300 oi şi 100 capre. 
Inainte de 1876 această co 

- mună era alipită de com. Ver 
neşti, cu care forma o comună. 

Valea-Danului, sa, jud. şi pl. 

: “Argeşului, reședința com. rur. 

cu. același nume (v. com. rur, 

- Valea-Danului). Are 149 suflete; 

o biserică, cu hramul Sf. Nico- 

lae, deservită de 1 preot și 1 
„cintăreţ şi o şcoală. 

Valea-de-]Jos sai Valea-Schi- 

„tului, saţ, jud. Bacăi, pl. Bis- 

triţa-d.-j., com. Valea Mare, si- 

tuat: la S. satului de reşedinţă: 
(Vezi Valea-Mare). 

Valea-de-Sus, sa, cu 538 locui- 

tori, jud. Bacăii, pl. Bistriţa-de- 
jos, al com. Valea-Mare, situat 

: pe. valea cu acelaşi nume, d'a 

dreapta. Siretului, W. Valea- 
Mare): MN 

Valea- din-Dărăt, sat, com. rur, 
"Poenari, pl. Argegelul, jud. Muş- 
cel. 

Valea-din-Dărăt, sas, cu 24 lo- 

cuitori, com. rur, Jugurul (v. a. 

n.), pl. Argeșelul, jud. Muşcel. 

Valea-Dorneni, sătuc, în jud. 
şi pl. “Tutova, com. Plopana, 

compus din. cite-va case..   
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Valea-Dragă,. saz, jud. Bacăi, 
pl. Bistriţa-d..j., com. Valea-Mare, 

făcînd trup cu satul Valea-Mare, 

situat pe dealul Odiagas şi pe 
Valea- Mare. - 

Valea-Dragului, com. rur., pl. 

Negoești, jud. Ilfov, situată la 
S. de Bucureşti, lingă riul Sa- 

„barul, la 42 kil. de Bucureşti. 

Stă în legătură cu căt. Gruiul 
prin o şosea vecinală. 

„Se compune din satele: Cio: 
coveni, Ghimpați şi Valea-Dra- 
gului, cu o populaţie de. 1926 
locuitori. 

» Are o suprafaţă de 3831 hect.; 
2 biserici, una la Ghimpați și 

a doua la Valea-Dragului; 1 

şcoală mixtă; 1 moară cu apă; 
1 maşină de treerat cu aburi: 

1 heleşteii şi 2 poduri. 
Locuitorii posedă: 294 plu- 

guri, 238 cu boi, 56 cu cai, 

322 care şi căruţe: 228 cu boi 
şi 94 cu cai; 323 cai şi iepe, 

6 armăsari, 478 boi, 282 vaci 

şi viței, 59 tauri, 32 bivoli şi 
78 bivoliţe, 272 po“ci şi 2388-oi. 

Valea-Dragului, saz, reşedinţa 

com. rur. cu același nume, pl. 

- Negoeşti, jul. Ilfov, situat la 

S. de București. Este înconjurat 
de dealuri la $. şi V, 

Se întinde pe o suprafaţă de 
200 hect., cu o populaţie de 

1184 locuitori. (V. Valea- Dra- 
guluy, com. rur.), 

Valea-Dulce, sas, com. rur. Po- 

deni Noi (v. a. c.), pl. Podgoria, 

jud. Prahova. 

Valea-Făurului, sas, cu 200 lo- 
cuitori, jud. și pl. Argeșului, 

com. rur. Vălsănești (v. a. n.). 

Valea-Fetei, saz, în jud. Olt, pl. 

Oltul. d. -., com. rur. Cucueţi, 

Valea-F oaiei, sat, în jud. Moş. 

Valea-Glodului, sa,   

VALEA-GLODULUI 

cel, plaiul Dimboviţa, reşedinţa 

„com. rur, Voineşti (v. a. n.). Are 

o populaţie de 600 locuitori; o 
biserică, fondată la 1790 de cti- 
torii Vişoeni; o şcoală,. 

Valea-Gardului, căzen, în. jud. 

“Prahova, pl... Teleajenul, com. 
urb. Văleni-de-Munte. . 

Valea-Gardului, sătuc, în jud, 
şi pl. Tutova, com. Plopana,lingă 

- satul Iţcani, compus din vr'o IO 
bordeie. 

Valea-Glodului, cor. rur., for- 

mată din satele Valea-Glodului 

(reşedinţa) și Osoiul, situată cam 
în centrul plăşei Şomuzul, jud. Su- 

ceava, (alt 335—360 m.), mărgi- 

nindu se la E. cu com. Siliștea şi 
Dolhești, la V., cu com. Giur- 

- geşti, la N., cu Bucovina şi com. - 
Siliştea şi la S., cu com. Preu- 

teşti. i 

Are o populație de 880 su- 
flete; o biserică și o şcoală.” 

Vite: 7o cai, 156 vaci, 86 
| „boi, 125 of şi 153 porci. 

- Forma” teritorială e aproape 

dreptunghiulară, întinzîndu-se de 
la N. spre $. şi înclinată spre 

S-E. E udată de Şomuzul-Mic 

cu afluenții: Piriul-Glodului, al- 

Teiului, Lingurari, al- Prisăcit, 

Osoiul, Pietrişului, Grajdului, Lu- 
tului și Racovel. 

„ Pe teritoriul com. se află lo- 

” calitatea numită Mănăstioara (v. 

a. n), 

numit şi 
Piriul-Glodului, pe moșia și: în: 

com. cu acelaşi nume, jud. Su- 

ceava, aşezat pe coastele dea- 

lurilor Cotirgași, Osoiul şi 'în 

lungul pîriulur cu' același nume. 

Are o populaţie de 610 lo- 

cuitori; o şcoală mixtă şi'o bi- 

serică. . . 

Drumuri principale sunt: la 

Giurgeşti (2!/2 kil.), la Liteni (8



VALEA-GRADIȘTEI 

“kil), la Siliştea (3 kil.) şi la O- 

soiul (1500 m.). 
- In 1803, Valea-Glodului. a 
postelnicului Iordache Varnav, 

avea 32 liuzi, plătind. 468 lei 

_biranual. («Uricariul», vol. VII, p. 

235). 
Tordache Varnav dărui moşia 

la botez finei sale. Anastasia Balș, 

„devenită apoi Greceanu. 

Valea- Gradiştei, sat, în jud. Vil- 
cea, pl. Olteţul-d.-s., com. rur. 

Gradiştea, cu o populaţie de 355 

loc. şi udat de Valea-Gradiştei. 
Are o biserică, zidită: la anul 

1828 şi reparată la 1873, de ob- 

ştea locuitorilor.. 
La N., este locul numit Ce. 

tatea, unde se “văd ruinele unei 

„vechi cetăţi dacice. 

Valea-Grajdului, saz, în: valea 

„cu acelaşi nume, în partea “de 

N. a com. Mănăstireni, pl. Tir- 
_gul, jud. Botoşani, cu o supra- 
faţă de 858 hect. şi o populaţie 

de 80 suflete. 

Valea- Hoţului, sal, în jud, Me- 

_hedinţi, pl. Ocolul d -j., com. Iz- 

vorul- Aneştilor. 

Valea-laşului,: sa4, jud.: şi. pl. 

„Argeş, cu 350 locuitori, reşe- 
. dinţa com. rur. Cerbureni-laşul 

(v. a. n.). 

Valea-lenache, saț, pe malul: 
drept al rîului Argeş, jud. şi pl. 

Argeş, com. rur. 'Tutana, cu 
320 suflete.. Arc o : biserică ve- 

chie și o şcoală. 

Valea-Iepei, mahala, tăcînd parte 

din satul Tarniţa, com. Oncești, 

„pl. Stănișeşti, jud. Tecuciiă. 

Valea-lezerului, sa, în jud. şi 

pl. Tutova, com. Obirşeni, cu 

„163 locuitori. Se mai numește 

şi Lingurari.   
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Valea-ltului, sa/, jud. Muşcel, 

com. rur. Jugurul (v. a. n.), pl. 

_Argeșelul, cu 116 locuitori. 

Valea-lzvorul, sa, jud. Argeș, 

pl. Piteşti, com. rur, Borlești- 

Vărzari (v. a. n.). 

Valea-Largă, a//ă numire a co- 
munci Măneciul-Ungureni, plaiul 

Teleajenul, jud. Prahova. + 

Valea-Largă, sat, com. rur. Va: 

lea Călugărească, pl. Cricovul, 

jud. Prahova. 

Valea-Largă, sa/, jud. Muşcel, 
com. rur. Pucheni (v. a. n) pl. 

Argeșelul,- 

Valea-Largă, staţie de dr.-d.-fer, 
jud. Prahova, pl. Peleşul, com. 

Sinaia, pe linia Ploeşti-Predeal, 

pusă în circulaţie la 1 Decem- 

brie 1879.. Se“află între staţiile 

Comarnic (9,4 kil.) şi Sinaia (5,7 

kil.). Inălţimea de-asupra nive- 
lului Mărit e de 722",89. Ve.- 

nitul acestei staţii pe 1896 a 

fost de ş2696 lei, 10 bani. 

Valea-Largă, zrunle, jud. Pra- 
hova, pl. Peleşul, com. Comar- 

nicul. 

| Valea-Largă,girlă. Izvoreşte din 

poalele muntelui Găvana și Mar- 

. ginea-Domnească, jud. Mușcel, 

udă com, rur. Pucheni, pl. Ar- 

geşelul, prin centru, şi, după ce 

primeşte Valea-Murgii, se varsă 

în riul Dimboviţa la satul Capul- 

Coastii, comuna Gemenea, jud. 

“ Dimboviţa. 

Valea-Leurdei, saz, jud. Dim- 
„boviţa, „plaiul Ialomiţa-Dimbo- 

viţa, com. Bezdeadul (v. a. c.). 

Valea-lui-Bosie, saz, în partea 

de S..E. a com. Stroești (v. a. 
n.), pl. Crasna, jud. Fălciii, la 2   
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kil. de satul de reședință, Stro- 

eşti, aşezat într'o vale deschisă, 

pe coasta colinei Lohan-Crasna. 

Valea-lui-Cîine, căzu, cu 600 
locuitori, com. Faţa - Valea-lui- 

Ciine, pl. Gilortul, jud. Gorj, 

în partea despre V. a com,,si- 
tuat parte pe vale, 'parte pe 

coastă. (V. Faţa-Valea-lui-Ciine, 

com. tur.). 

Valea-lui-Darie, sa/,' în partea 

de N.-E, a com. Roșiești (v. a. 

n), pl. Crasna, jud. Fălcii, si- 

tuat pe valea cu acelaşi nume, 

pe-o suprafaţă de ztr hect., 

-cu 0 populaţie, de 311 sufita. 

Valea-lui- Drag sati Valea-lui- 

“Drob, sa, cu 134 locuitori, jud: 
Bacăi, pl. Siretul-d.-j , c. Mileşti, 

aşezat pe deălul Fuioaga, în par- 

tea de V. a com,., la 2700 m. 

de Milești-d.-s. (școală). 

Vaiea-lui-Ichim, sa4, în jud, Ia- 

lomiţa, pl. Borcea, com. Mihaiii- 

Viteazul, situat. spre V. şi în 

apropiere de satul de reședință. 

Valea-lui-Ilene, sa/, în jud. Ro- 

man, pl. Fundul, com Ohniceni, 

lingă satul Oniceni, pe piriul 

Valea-lui-lene,:cu 207 locuitori. 

Valea-lui-lon, com. rur., pl. Bis- 

trița-d -s., jud. Bacăii, situată în 

cursul superior al piriului Blă- 

geasca, între piriiaşele: Piriul- 

lui-Vrabie şi al-Bocenilor. 

Se învecineşte la E. cu com. 

Blăgeşti, la V. cu com. Tazlăul, 

pl. Bistriţa, jud. Neamţu, la N. 

cu com. Cindeşti, pl. Bistriţa, 

jud. Neamţu, de care se des- 

„parte prin riul Bistriţa, la S. cu 
com. Băsești, | 

In partea de S.-V. a com. 

se află dealuri, printre care 
dealul Săcrieşul, prin. zarea că- 

ruia trece limita spre com. Bă-
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„sești, apoi dealul Păscăreni;: pe 

„panta căruia se află aşezat . sa- 

tul cu acelaș nume, „Din, aceste 

dealuri care se ţin şir, izvoresc 

„piriurile : Tochilelor, Bocenilor 

şi al-lui-Vrabie. Piriul - Tochile- 
"lor se scurge în al -Bocenilor, 

şi acesta în stînga Piriului- lur- 
Vrabie, „care duce la rîndul săii 

apele sale în piriul Girla- Morii; 
” ar acesta, după ce mai: primeşte 

şi apele canalului Dragova, curge 

paralel cu dînsul şi se varsă în- 

„ tr'insul pe malul drept. În. co- 
" mună se mai află şi -pîrtul BIă- 
- geasca, care 'curge de la S. spre 

„N., pănă ce dă în dreapta Bis- 

| triţei, - 

E formată din 7 cătune: Va. 

lea - lui - -lon, reşedinţa, Tirzeni, 

.Păscăreni, Boiţa, Cotreanţa, Po- 

- iana- -Negustorului și Frunzeni. 

Are 1740 locuitori; 2 biserici 

vechi, în satele Țirzeni si Valea. 

lui-Ion,. deservite de -3:preoţi şi 
IO cîrciumi; o 

şcoală, in satul Valea-lui-Ion, care 

funcţionează de la 1886. 

„După legea rurală de la 1864, 
„_S'aii. dat la 275, locuitori 813 

fălct și 40 prăjini.- | 
Intinderea comunei. este de 

1158,30 hect. | , 

Vite sunt: 56 cai, 782 vite 
- cornute, 58 porci, 

300 ol, care aparţin la 3 pro- 

prietară şi care aii dat, în 1891 
900 kil. lină amestecată. 

| Distanţa la capitală, Bacăii, 

:este de 35 kil.;. la Blăgeşti, de 

5 kil.; 
la Girleni, reședința plăşei, de 
17 kil. Calea vecinală, şoseluită, 

lungă de 11300 kil.: Valea-lui- 
Ion—Blăgeşti — Podul — Lespezi, 

„străbate comuna și apoi dă în 

şoseaua naţională Bacăii- Piatra. 

: Staţia de drum de fer'cea mai 

apropiată este gara Buhuși, jud. 

Neamţu, la 8 kil. 

Valea-lui- Ion, saz,. “cu 724 lo- 

58 capre şi 

la Buda, de 11 kil., iar | 7 
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„+cuitori, jud. Bacăi, pl. Bistriţa- 

- d-s., reşedinţa: com. cu: acelaș 

nume, aşezat :pe 'Piriul-Boceni- 

lor. (V. Valea-lui-Ion, com.:rur.) 

Valea-lui-Mateiii, sas, cu 337 lo- 
-'cuitoră, face' parte din“com. Co. 

: loneşti,-pl. Stănișeşti, jud. 'Te- 

cuci, situat la marginea de -E. 
-..a'comunei, -pe partea” stîngă a 

: rîului Zeletin, udat .de piriul cu 

. acelaş nume, la''0 distanţă -de 8 

„kile de - reşedinţa comunei. . , 

 Colonești; com. mur). 

Valea-1ui-Moşu, sat, jud. şi pl. 
„. Argeşul, com. tur: Musăţeşti 

(vi a.:n.). i - 

Valea-lui-Nanu, sas, jud. și pl. 
„. Argeşul, com, rur. Mălureni Bă- 

diceni (v. a. n.).. 

Valea-lui-Nastase, sa, în. par- 

tea de S.-V.:a com. Armăşoaia, 

pl. Racova, jud. Vasluiii, situat 
pe Valea-Rădiului . mai . în sus 

"de, satul 'Rădiul (v.-a. n.), des- 

părțit de acesta prin o girlă. 
Are o suprafață de 440 hect., 

__cu:o populaţie de 21 familii-saii 

81 'suflete. (V. Armășoaia, com. 

Tur), i 

Valea-lui-Neagu, sa, jud. Ar- 
- geşul, pl. Piteşti, com. rur. -Va- 

„ lea:Mărului (v.2a. n.). Are. 209 

: suflete, o biserică și o şcoală. 

Valea-lui-Petru,: sa, cu SIL lo: 

““cuitoră, jud, Dolj pl Jiuld.s. s,, 
„com, Salcia (va. n). i 

ui sari, saz, jud. Ilfov, 

"vul (v. a. n.), aşezat spre N.- 

E. de Spanţovul. Are .o.- mică 

baltă spre $., care poartă nu- 

“mele satului. 
„Areo suprafaţă de 1402 hect, 

cu:0 populaţie de 572 locuitori;   „ o biserică; cu.hramul Sf. Treime; 

pl. Olteniţa, com. rur. Spanţo-   
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“441 vite mari. cornute şi - :1763 

vite mică. : 

Valea-lui-Soare,. oșie. a: statu- 

"Du pendinte de mănăstirea Ne- 

„. goeşti,- arendată pe .1888— —93 

-cu.: 25000. lei anual, 

Valea-lui-Soare; pichet pe Du- 

năre, No. 17, ius. Iifov.- 

Valea:lui-Stan; sat, cu. 186 su- 

_flete, jud. Dolj, -pl.: Amaradia, 

:. com, Stoina (v. a.. n..: 

Valea-Lungă, com. rur., jud. 

“Dimboviţa, plaiul Ialomiţa-Dim- 

boviţa; situată la 28 kil. spre 

„N. N:-E. de: Tirgoviştea, între 

mai multe dealuri și văi, care 

se numesc: Gura-Ogrii,:: Telpe- 

_şoaia, Țurţudăul, Virful- Viei, Vir- 

„ful-Rupturei,. Berelul, Vîrful-Ur- 

„seiul, Prigorile; Virlanul, Malu- 

rile, Curpenişul' și Frasinul. Prin 

raionul comunei curg - piraele : 
= Valea: lui-Natu,: Tinoasa,. Strim- 

bul, Valea-Rea, Cordunul și Va- 

lea-Lungă; sunt 6 poduri peste 
:pîrae şi .16 podeţe peste piriiaşe. 

Se. compune. din șapte :că- 

tune :: Ogrea,  Gorgota, - Vatra 

- Satului, Strimbul, Frasinul, Ştu- 

beile şi Tisa.:Are opopulaţie de 

„1559 locuitori; dauă biserici şi 

-o şcoală; 6 mori. de apă. 

Se, învecineşte la E. cu com. 

„ Colibași, jud. Dimboviţa, şi com. 

„_edera, pl:: Filipești, --jud. : Pra- 

hova ; la. V.,-cu com.! Virfurile 

şi Şerbăneşti- Podurile; la N.,.cu 

com. . Valea-Lungă, din plaiul şi 

“- jud. Prahova, şi la S., cu com. 

: Glodeni şi Ocniţa, despărţindu- 

_se.mai de toate aceste.comune 

„prin dealuri, şi păduri și unindu- 

„se cu: Colibași, ledera, Virturile 

„:şi Valea-Lungă prin şoseaua co- 

munală ; iar cu? cele-l'alte prin 

| drumuri neşoseluite.. 

„:. Valea-Lungă are 'în. raionul 

. <.săiă peste , 200000, arii. pădure.



Valea-Lungă, com. rur., 
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plaiul 
Prahova, jud. Prahova, situată 
pe valea Cricovului-Dulce, Va: 
lea Lungă, Valea-lui-Dan şi pe 
dealul numit Șerbăneasa, pe o 
suprafață de 2050 hect., la 45 
kil. de Ploeşti, capitala judeţu. 
lui şi la: 20 kil. de Cimpina, 
reședința plaiului. | 

Se mărginește la E. cu co. 
munele Proviţa-d.-s. „ Proviţa- d... 
şi Iedera, iar la N, S. şi V. cu 
comunele: Urseiul, Virfurile şi 
Valea-Lungă, toate din judeţul 
Dimboviţa. 
"Se compune din tref cătune: 

Valea-Lungă, Gheboasa şi Vi- 
şineşti. Are o populaţie. de 
1206 locuitori; două biserici : 

„ una, de și pe teritoriul acestei 
comune, aparținind com. Valea- 
Lungă, din jud. Dimboviţa, ai 
cărei locuitori aă construit-o, şi 
alta zidită în 1810 și reparată 

- în 1874 şi 1889; o şcoală. 
» Vite: 39 cai și tepe, şqo boi 

şi vaci, 6 bivoli, 30 capre, 870 
oi şi 400 porci, 

In comună se află apă sărată 
în locurile numite: Valea-Ursu- 
lui, Drăgăneasa și Puturosul şi 
apă de pucioasă în Drăgăneasa. 
Tot în Drăgăneasa se află și 

“locuri petrolifere, de unde se 
extrăgeaii însemnate cantităţi de 
păcură (ţiţei). Sunt şi în multe 
locuri terenuri pietroase, 

Şoselele vecinale şi comunale 
îi înlesnesc comunicația spre E. 
cu Prahoviţa-d.-s., spre S.-E. cu 
ledera şi spre V. cu Valea- 
Lungă, din jud. Dimboviţa. 

In comună sunt două şiruri 
de dealuri mat însemnate, unul 
întinzîndu-se spre S. de com., 
şi altul spre V. Cel despre E. 
are următoarele virfuri : Drăgă- 
neasa, Virtejele, Lacul Roşu Ci Ca. 
lul şi Strigoiul. 

Şirul de dealuri despre E,, se 
împarte în mai multe şiruri mai 
mici, care aii direcţiunea, unele   
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spre S.-V. şi altele spre S-E; 
apoi fie care dintr'insele se îm. 

parte in alte şiruri şi mai mici. 

Cele mai însemnate virfuri ale 
celor care a direcţiuni spre a- 

ceastă comună sunt ; Piscul-Boc- 

rilor, Călugărul, Hireţul. Ghio- 

noiul, “Telpeșioaia, Ciolpani şi 
altele. 

- Şirul dealurilor despre V. se 
împarte asemenea înmat multe și- 
ruri, care ai direcţiunea spre S.- 
E., către această comună şi spre 
S.-V., către comunele: Virfurile 
şi Valea-Lungă, din jud. Dim- 
boviţa, . 

Virturile lor cele mai însem- 
nate sunt: Prăvăciorul, Riîpa- 
Șoimului, Ripa-Corbului, Omul- 
Mort, Faţa-Pictrei, Virful-Viei. 

Toate aceste șiruri de 'dea- 
luri sunt acoperite cu -păduri, 
cu puţine pășuni pentru vite, 
afară de Virful-Viei, pe care 
se află puţine vii, şi Ciolpani, 
pe care se află livezi şi locuri 
de cultură. a 
"E udată de riul Cricovul- 
Dulce, pe prundul căruia se află 
pietre de construcţie, şi mai cu 
seamă de var, şi de văile: Va. 
lea-Lungă, Valea- Rea, Valea. 
Bisericei, Valea-Plutii şi Valea- 
Puturosul. 

In partea de S. are urmă- 
toarele văi laterale: Valea-lui- 
Mateiii, Magaziei, Crăcanul, Va- 
lea-lui- Drăgan; la N., văile: 
Lespezile, Valea-Lupului, Adin- 
ca . și altele; la S., Podulicu- 
Fagi, Valea-cu-Anini şi altele. 

Pe lingă acestea "mat sunt 
văile; Priboiul, Ploscăriei, Ri- 
iosul, Valea-Ursului, toate aco- 
perite cu păduri, proprietăţi ale 
d-lui G. Gr. Cantacuzino, avind 
pe dinsele livezi şi păşune. 

Valea-Lungă, sat noii, jud. Iași, 
pl. Braniștea, com. Hulboca, în- 

 fiinţat la 1879, situat pe valea 
piriulul Lungul, cu 94 locuitori. 

  

  

VALEA-MANTII 

Este proprietatea com. lași, ce- 
"dată de stat, pentru datoria de 

10 milioane. 

Valea-Lungă, saf, cu 288 loc, 
jud. şi pl. Prahova, com. rur. 

Breaza-d.-j. (v. a. n.). 

Valea-Lungă, saț, cu 939 loc., 
jud. și pl. Prahova, com. rur. 

Valea- Lungă, Situat în centrul 
„comunei, 

Valea-Lungă, sa, cu 216 loc., 

în jud. Tutova, pl. Tirgul, com. 
Vinderei, spre E. de satul Vin- 

derei, în marginea de 5. E. a 
judeţului, 

Valea-Lungă, sa/, cu 207 loc,, 

jud. Vilcea, pl. Oltul-d..j., la S. 
com. rur. Stănești (v. a. n.). 

Valea-Lungă, za/e (12 kil.), în 
jud. Tulcea, pl. Isaccea, pe te-. 
ritoriul “com. Somova: și Fre- 
căţei. o 
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"Valea-Lupului, sal, înfiinţat la 

1879 în com. Miroslava, pl. 

Stavnicul, jud. Iaşi, situat pe 
valea cu același nume, pe par- 

tea stingă a riului Bahluiul, a- 

proape de șoseaua naţională 
Iaşi-Roman, la ş kil. de orașul 

Iaşi. 

Valea-Lupului, sa/, in jud. Te- 

cuciii, pl. Berheci, com. Go- 

dineşti, așezat în partea de S..V. 

a comunei, pe vale, la -2 kil. 

de reşedinţa com., cu o întin- 

dere de 377 hect. şi 0 popu- 
laţie de 300 locuitori. 

Valea-Lupului, sa/, cu 71 lo- 

cuitori, în jud. și pl. Tutova, co: 
muna Miceşti, spre S. de satul 

"Miceşti. 

Valea-Mantii, nuzzire vechie a 

- cătunului Valea.-Poenei, din com.
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_ Valea: Călugărească, pl. Crico- 
vul, jud. Prahova. 

Valea-Marcului, com. ur. şi 

- sad, pe Valea-Bicleşului, pl. Dum- 
bsava, jud. Mehedinţi, la 56 kil. 

de. orașul T.-Severin. Are 640 
locuitori; posedind 3ş pluguri, 

64 care cu boi, 4 căruţe cu cai, 

„87 stupi,: 300 vite mari cornute, 

16 cai, 360 oi şi 240 rîmători. 

Pe aci trece şoseaua Albuleşti- 
„ Valea-Marcului—Piria. 

Valea-Mare, com. rur., jud. Ba- 

„căi, pl.. Bistriţa-d..j., aşezată în 

regiunea şesului din dreapta Si- 
retului, formată din 4 căt.: Va- 

!ea-Mare (reședința), cu o sec- 

„ţie, Valea-Dragă, Valea-d.-j. saii 
” Valea -Schitului, Valea-d..s. şi 

Costiţa, cu 1435 hect, intindere 
şi 1563 locuitori, 

Se învecinește la N. cu com. 

Valea-Seacă; la S., cu Fara- 
"oani; la E., cu Valea-Seacă (sa- 

tul Galbeni) și la V., cu: com. 

Sănduleni şi 'Tirgul-Valea-Rea. 
E străbătută în lungul. săii de. 

'piriul Valea. 

Are 2 biserici catolice și o 
şcoală. 

Viile. ocupă '212 hect. 
„Vite sunt: 141 cai, 679 vite 

cornute, 151 capre, s2 oi și 

693 porci, : : 

Teritoriul com. este străbătut 

la E de calea naţională Focşani- 

;. Bacăii: : 

; : Distanţele: la Bacăi, capitala 

judeţului, 16 kil;; la “Tirgul: 

Valea-Rea, 47 kil.; la:- Săndu- 

leni, 44 kil.; la Faraoani, 3 kil.; 

la Valea- Seacă, regedința plăşei, 

iq Ril 

Valea-Mare,, com. zur. pl. Co- 

„.bia, jud. -Dimboviţa, spre V. de 

;: Găeşti, cam. la 8 kil. sub . dea- 
” lură şi în' apropiere de. şoseaua 

„+ naţională Bucureşti-Piteşti. Se 

„compune. din 3:cătune: Valea- | 

Valea-Mare, co. 
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Mare, Băsești şi Primejdeşti. Se 

învecinește: la E, cu Băduleşti; 
la V., cu Glimbocata; la N,, 

„cu căt. Valea-Lupului, din com. 

Valea-Caselor, şi la S., cu com. 
Cringurile, despărțindu-se spre 

E. şi S. prin cîmpii, iar spre 

V. şi N. prin dealuri și păduri, 

şi legîndu-se cu mai toate com, 

prin șosele vecino-comunale. 

Are 843 locuitori; două bise- 

rici; -o..şcoală şi o moară de apă. 

Dealuri: Băsești, Simanul, Bu- 

toiul și Piscul. Ape: Potopul și 

Răstoaca. 

rur., plaiul 

„ Dimboviţa, jud. Mușcel, la 7 
kil. de Cimpulung, aşezată pe 

o vilcea care în timpuri ploioase 
vine foarte mare, făcînd mari 

stricăciuni. | 

Se compune: din 3 cătune: 
Valea-Mare, Şelari şi Bogăteşti, 

„şi se mărginește la N. cu com. 

Nămăeşti și Lerești, la S. cu 

com. Măţăul, la E. cu com. Bă- 
deni-Ungureni și la V. cu com. 
Voinești, : 

"In interiorul com. sunt _gră- 
dini cu pruni. In partea de. E. 

„se întind musceluri cu livezi de 

"fineţe. Dealuri mici ca Mata, 

Malul-lui-Neciul, înconjoară com. 

în partea de E. şi N. 

Are o populaţie de 1048 lo- 
cuitori, o biserică (1837) şi o 

şcoală (1879). i 
„Vite: 89'cai,: şo7 boi, 259 

„vaci, 5032 oi şi 126 porci. 
„_Piriul Valea-Mare, care izvo- 

reşte din dealul Poiana-de-Ho- 

torii, udă com. pe o mică dis- 

„tauţă. Riul Argeşelul udă musce- 

- lele com. şi pe el. se află 4. 

_mori.şi 1. piuă. 

- Şoseaua... Piteşti - Cimpulung - 

E Frontieră, trece prin mijlocul 
-.com.. şi are 2 poduri de piatră. 

„In coprinsul comunei se gă- 

seşte piatră de var, care: se ex- 

- ploatează pe. o scară întinsă.   

VALEA-MARE 

Valea-Mare, com. rur., pl. Riul- 
Doamnei, jud. Mușcel, situată 

la S.-V. de Cimpulung, la 49 
kil. Se mărginește la N. cu com. 
Colibaşi, la S. și V. cu rîul Ar- 

- geşul și la E. cu com. Priboeni, 
„de care se desparte prin dealuri, 
acoperite cu vii și pomi rodi- 
tori. 

Se compune din 4 cătune: 
Cimpul, Valea-Mare, Enculeşti 
şi Ploscariul avînd o populaţie 
de 1172 locuitori; | 

Este așezată pe malul stîng al 
 riurlior Doamna și Argeșul, spre 
„E, de bariera Piteştilor,, pe cimp, 

vale şi. deal. 

Are 3. biserici şi o şcoală. 

Vite sunt: 400 vite mari cor- 
„ nute, 120 porci, 170 capre, 50 
„OI şi. 5 cai. 

In jurul com: sunt vir, livezi, 
coaste şi dealuri cu meri, pruni, 
peri și tot felul de arbori fruc- 
tiferi, şi în special persici, . cu 

care se face un bun comerciii:pe 

pieţele Piteştilor. 
Prin comună trece : girla Va- 

„ lea-Mare, formată din izvoare şi 
- ape periodice ce vin despre E. 

Tot în această gîrlă intră și - 
-piîul. format 'din renumita fîn- 
tină Buca.(v a. n), - 

„.. “Locuitorii s'aii împroprietărit 
după legea rurală din 1864 pe 

moşiile : Nămăiasca, Ferburia- 
Vieroşul și Mănăstirea-Cimpu- 

lung, 

„Prin comună trece calea ferată 

Golești-Cimpulung, avind un pod 
de fier peste rîul Doamna, şi şo- 
seaua naţională Bucureşti-Piteşti, 

-în care-dă şoseaua .Vieroşul, a- 

proape de. Clucereasa.  . 

In Valea-Mare sunt cite-va iz- 
-„voare de apă ce conţin oxid 

- de fier și de aramă. 
__ În cătunul Ploscarul se văd 

„ruine din schitul Virgăluiul, schi- . 

tul de maici Valea-Mare şi un 
alt schit de călugări ce a figu- 

rat pe. Valea-Popei.
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Valea-Mare, sat, cu 130 familii, 
jud. Argeș, pl. Oltul, reședința 

„com. rur. Valea-Ungureni  (v. 
a. n)... 

Valea-Mare, sa:, jud. Bacăi, pl. 
Bistriţa-d.-j,, reşedinţa comunei, 

cu acelaş. nume, situat pe piriul 

Valea-Mare, d'a dreapta Sire- 

si tului. 

"Are o secţie numită Valea 

Dragă. (Vezi Valea Mare, com. 

rur.). EI 

Valea-Mare, sat, cu 469: locui- 
„tori, jud. Dolj, pl. Amaradia, 

com. Godeni (v. a. n... 

Valea-Mare, că/uu. al comunei, 
Balta, plaiul Vulcan,. jud. Gorj, 

în partea de V. a-comunei, si- 

tuat pe dealuri. şi.:vălcele cu . 
aceiași numire, pe o suprafață 

- de'320 hect., cu o populaţie 
de 107 familii (Vezi Balta, c com. |. 
rur.), . 

Valea-Mare, sat, în jud. :laomiţa, 

pl. Borcea, situat pe.coastele văii 

cu .acelaş: nume, Pănă la 1. Apri- 

lie 789r1..a fost pendinte de 

com. Ulmul, cînd, unindu-se'cu 

satul Valea.Rusului, ce era pen: 
dinte, de “.Lupşani, -aii format 

impreună com.. Plevna. (Vezi 
Plevna, com. Fur). RR 

Valea- Mare, saz, cu 458. „locui- 

tori, reşedinţa com. rur. Cu ace- 

laş nume, pl. Riul: Doamhet; 1; jud. 
Muşcel... î:: 
Are. o şcoală; o biserică, 

aproape “ruinată, servind de ci- 
mitir, fost 'schit de- maici, -fon- 

“dat. de Grigore Ghica la 1735 

şi restaurat de Jupin lon Vel 

Postelnic. şi Aga Golescu. la 
ga - 

In dependinţele bisericei a fost 

“prima şcoală a satului sub Grigo- 

rie Ghica-Vodă. De la 1854, de 

cînd s'aii transportat maicile la   

: Nămăeşti, serveşte “de .biserică 
„de mir. ti 

Valea: Mare, sat,- cu 571 locui- 

„tori, reşedinţa com. cu acelaș 

plaiul  Dimboviţa, jud. 

- udat : de girla Valea- 
“nume, 

- Muşcel, 

Largă. 

- Are o biserică, zidită la anul 

1837, 1 şcoală mixtă. 

Valea- Mare; sat, cu 190! locui- 
tori, jud. . Muşcel, pl. Rîurile, 

com. rur. Bălileşti (v. a.-n.). 

Valea-Mare, ssaţ, cu 500 locui- 
tori, - com. cur. Turia, pl. Oltul- 

due “i-a jud. Olt. (Vezi 1 Turia, cam. 

rur.). 

Valea-Mare,. saţ, - cu. 88 - locui- 

toră, com. rur. Coloneşti,. pl. Stă- 

:- nişeşti,. jud. Tecuciii, așezat în 
- partea. de: E.-a satului.“ Spira- 

: Zeletinul, la'5 - “kil. şi 500 m. „de 

- regedința COMUuneĂ, „noii etnici 
1.7 

Valea-Mare, sat, -, co. ianșt 

E a.- n), pl. „Rahova, jud. Vas- 

Suit: la :N: -E; de: Huşeni, situat 

-în o vale - mare 'ce 'se! întiride 

“între dealurile: Valea-Mare, Va- 

: lea-Seacă, Şindrilița- şi Deca, cu 

o populaţie de: 290 suflete, 'de 

origină “Țigani. - 

Valea- Mare, sal, com. Negoeşti 

(va. n), pl. Fundurile; jud! Vas- 

luiii, “cu o suprafaţă - de'-150 

- hect. (cu vii), şi o populaţie de 

59 familit, saii i 424 suflete: 

Valea- Mare, sat, com. rur, -Pe- 
-- troasa, pl. Cerna-d.-j., jud. Vil- 

cea. Are 1255 locuitori; :2 bise- 

“urică, una făcută la 'anul . 1863 

"de. preotul Popa: Barbul,:: Ma- 

rin Diconeasa. şi. alţi locuitori, 

- în' locul unei alte bisctici vechi 
:- de lemn, — alta 'rezidită la anul 

18$80,-pe locul unei alte biserici 

dej. pe: partea stingă a.- -riului 

  

'"tot' de'lemn, de Pr, St. Nico- 

laescu, Marini Sturza: şi alții. 

Valea-Mare, saj, com, 'rur, Ber- 
beşti, pl Olteţul- ds, jud. VIil- 

cea. Are 540 locuitori, o“bise- 

“rică, zidită la” anul 1845. E udat 

„de riurile Tiriia şi Valea-Mare, 

Valea-Mare, sa, jud. Vilcea, 
- com. rur, Tina, pl. Mijlocul. 

Valea-Mare, saț, com. rur. 'Bă- 
beni, pl." Oltul-d.-s, jud. Vilcea. 

Are 200 locuitori, o biserică fon- 

- dată de locuitori la 1821. Este 

“la kil. de căt.: Ungureni, unde 

e şcoala. - 

Vatea-Mare, fost Schit de mmaicl. 

Vezi Valea-Mare,. sat, pl. Riul. 

"Doamnei, jud. Muşcel. 

Valea-Măcrişului, vechie numi- 
re a satului Grindaşi, com. 

-.. Grindul. pl Cimpului, jud. Ia- 
„“lomiţa. , E 

Valea-Mânăstirei, sal, cu 82 

case, pl. Motrul-d.-s., jud. Mehe. 
" dinţi, com, rur. Lupoaia. - 

Valea-Mănăstirei, a//ă numire 
- “a satului. Dezrobiţi (v. a. n.), 

com. 'Țiţești, pl, : Riul-Doamner, 

jud. Muşcel. 

Valea-Mănăstirei,. pirii, jud. 

Muşcel, izvorește din locul numit 
" «Valea-Cireșului», - din dreptul 

“comunei Valea-Popii, și se varsă 
- în riul: Tirgului, în „dreptul co- 

: munei „Băjesti. 

Valea-Mărului, Com. rur., Sud. 

Argeş, pl. Piteşti, pe riul Ar- 

la 8 kil. de .com. rur. Bis- 

covul.Fleşti (reşedinţa 'subpre- 
- fecturei), şi la 20 'kil. de Piteşti, 

“în apropiere de vărsarea. Văl- 
“sanului în 'Argeș. Se compune 

- din satele: Caloteşti, Ciobotea, 

geş,
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Valea.lui-Neagu şi Zisul, cu 
836 suflete. Are o biserică cu 

hramul <Adormirea», deservită 

de un preot, un cîntăreţ şi un 
paracliser; o şcoală, 

Vite: boi şi vaci 685,cai 25, 

oi 150, capre 50, rimători 120. 

Valea-Mărului, căzuau. (V. Valea- 
Caselor, sat, pl. Racova, jud. 

Vasluiii). 

Valea-Mărului, zirîă, jud. Ar- 

geş, pl. Piteşti. Se varsă în riul 
Vălsanul, la satul cu acelaș nume. 

Valea - Mereni, sa/, reşedinţa 

com. rur. Mereni, pl. Vedea-d.-s., 
jud. Olt, situat în centrul comunei 
pe ambele maluri ale girlei Eiul. 

Are o populaţie de 340 iocui- 

tori, o şcoală, şi o biserică, zi- 

__ Cită la 1887. 

Valea-Merilor (Găojani), com. 
rur., pl. Mijlocul, jud. Olt, situată 

pe mailul stîng al girlei Plapcea 
şi pe vilcelele Șoimul şi Lupeasca, 

la 26 kil.. de capitala judeţului 

şi 4 kil. de reşedinţa plășei. 
Se învecineşte la N. cu com. 

Corbul, la E. cu Sinești, la V. 

cu Potcoava şi la S. cu Mierlești 
şi Perieți. 

Se compune din 4 căt.: Co- 
porăeşti, Popești, Baboeşti. şi 
Baroseşti, cu o populațiune de 

680 locuitori, 
Comuna e vechie de tot. Tra- 

diţiunea spune că o biserică de 

birne, ce a existat aci pănă la 

1888, era mai vechie de cit ora- 

şul Slatina, adică data cu mult 

mai inainte de descălicătoare. 

Are o biserică, zidită la 1888; 

„o şcoală. 
Vite: 402 vite mari cornute, 

SO cai şi iepe, 20 capre, 1200 0i 

şi 302 porci. , 

Suprafaţa comunei e de 788 

hect. şi se întinde între pădurea 

Osica la N., vilceaua Vediţa la 

66700. Aurele Dicţionar Geografic, Vol. V, 

  

S., Potcoava la V. şi Sineşti 

la E. 
O şosea vecinală leagă com. 

la N.-V. cu Potcoava, la E. cu 

Sineşti, și o alta duce la S.-V., 

la com. Mirleşti. Tot prin partea 

de S..V., trece şoseaua Timpeni- 

Potcoava. 
E străbătută de 2 dealuri 

mari: Dealui-Drept al Plapcei 

şi Dealul-Sting al Plapcei, for- 

mate de malurile girlei Plapcea. 
Pe dealul sting e situată vatra 
com.; pe cel drept trece calea 

ferată Bucureşti- Virciorova. 

Spre N. se află pădurea Osica. 

Valea-Merilor, mahala, făcind 

parte din satul Țigăneşti, com. 

Godineşti, jud. Tecuciii (V. Ţigă- 

nești). 

Valea-Mieilor, sa4,jud. Prahova, 

com. Valea-Călugărească, pl. Cri- 

covul, 

Valea-Moarei, saz, cu 118 loc., 
în jud. 'Tecuciii, pl. Berheciu- 

lui, com. Găiceana (v. a. n.). 
Este așezat într'o văgăună, 

la N. de satul Recea, la 5!/ 
kil, de reşedinţa comunei, și se 

“întinde pe 589 hect,. 
E străbătut de drumul ce 

merge din Găiceana la satul Ghi- 

loveşti. Valea-Moarei datează, 

se zice, din secolul al XVII-lea. 

Valea-Moarei, saz, cu 124 loc,, 
Ţigani,. în jud. TYecuciii, pl. Stă- 
neşti, com. Colonești (v. a. n.), 

aşezat în partea stingă a rîului 

Zeletinul, la 2 kil. de reşed.com. 

Valea-Moşneagului, sa, jud. 
Vasluiii, pl. Racova, com. Li- 

pova (v. a. n.), în partea de V. 

a satului Lipova-Răzeși, situat 

în fundul unei văi, pe nişte ripi 

„şi pornituri, Are o suprafaţă de 

„288 hect.; o populaţie de 21 

familii saă 103 suflete. :   

VALEA-NICOVANI 

Valea-Moşului, sas, jud. Argeș. 

(Vezi Valea-lui-Moșu). 

Valea-Muerei-de-]Jos, saz, jud. 
Dolj, pl. Amaradia, com. Meli- 

neşti, cu_ 230 locuitori şi 1 bi- 

"serică de birne, «Sf. Niculae», 

fondată de locuitori. 

Valea-Muerei-de-Mijloc, saţ, 
jud. Dolj, pl. Amaradia, com. 
Melineşti, situat la 3 lil. de că- 

tunul Melineşti, cu 304 suflete 

şi o biserică, cAdormirea Mai- 

cei Domnului», 

Valea-Muerei-de-Sus, sa, jud. 

Dolj, pl. Amaradia, com. Bo- 

dăești, cu 264 suflete şi o bi- 

serică de birne, fondată de lo- 

cuitori, cam de pe la 1850. 

Are o şosea comunală, care 
îl pune în legătură, la E., cu șo- 

seaua județeană Craiova - Că- 
preni. Comunicaţiunea e foarte 
anevoiasă, din cauza dealurilor 

care străbat satul. 

Valea-Nandrii, sat, jud. Muşcel, 
pl. Riul-Doamnei, com. rur, Dir- 

monești (v. a. c.). 

Valea-Neagră, zirîi, ce curge 
prin pl. Siretul-d.-j., jud. Roman. 

„Ia naştere din mai multe iz- 

"voare şi piriiașe ce curg prin 

com. Birgăoani, Budești și Bozi- 
eni (jud. Neamţu),— care piriiașe, 

purtînd diferite numiri, formează 

- în cursul lor, în coprinsul aces- 

tor comune, mai multe iazuri — 

“şi după eşirea din Iazul-Bozie- 

nilor trece pe teritoriul com. Dul- 

cești, jud. Roman. Curge pănă 
la satul Șofrăceşti printr'o vale 

adincă, iar de aici trece în şesul 

Siretului. Acest piriii formează 

în jud. Romanului 6 iazuri: 2 

în com, Dulcești, 1. în com. Bră- 

„nișteni și 3 în com. Trifeşti. 

Valea-Nicovani, saz, jud. Pra- 

90



VALEA-NUCETULUI 

hova, pl. Cricovul, com. rur. Va- 

lea. Călugărească. 
A făcut parte din desfiinţatul 

judeţ Săcueni şi se numea pe 

atunci Valea-Negovanilor. 

Valea-Nucetului, căzeau, jud. 

Prahova, pl. Cricovul, com. urb. 

Urlaţi (v. a. n.). 

Valea-Nucilor, vec/hzul nume al 
satului Scăeşti-d.-s., jud. Dolj, 

pl. Jiul-d.-s., com. Scăeşti. 

Valea-Oilor, sa7, în partea de 
N. a com. Brăești, pe moșia 
statului Gugea, pl. Cirligătura, 

jud. Iași, înființat în 1879. Se 
află între satele Gugea şi Făcuţi, 

situat pe valea cu acelaş nume 

şi are o populaţie de 394 lo- 

cuitori, posedind: 295 v. m.c., 

10 cai, 1095 oi şi 165 rimători. 

Valea-Oltului (V. Valea-Basan- 

geşti, jud, Argeș). 

Valea-Onei, saf, la V. de com. 

Coşești, pl. Racova, jud. Vas: 

luiă, situat în valea cu asemenea 

numire, pe o suprafață de 154 

hect., cu o populaţie de 165 lo- 

cuitori, posedind 123 vite mari 

cornute, 126 oi, 7 cai şi 40 rimă. 

tori, 11 pluguri şi 13 care cu boi. 

„Are o biserică de lemn, fă- 

cută, se zice, de 3 călugări. 

Valea-Orlei, saz, jud. Prahova, 

pl. Cricovul, com. rur. Bucovul, 

cu o populaţie de 170 locuitori, 

o biserică «Sf. Nicolae», în 

care este înmormîntată Doamna 

Stanca a lui Constantin Nicolae 

Voevod, la 1756. 

Valea-Orlei, ma/ala,jud. Vilcea, 

com. rur. Mâdulari, pl. Cerna- 

d.-s., cu o populaţiune de 200 

locuitori, așezat în.partea de V. 

a comunei. Are 2 biserici: una 

fondată la 1774 şi alta la 1829.   

714 

Valea.Pechii, sa/, jud. Muşcel, 

com, rur. Schitul-Goleşti(v.a.n.), 

pl. Riurile, pe valea cu acelaș 
nume. Se desparte de cătunul 

Valea-Buţii prin Riul-Tirgului. 

Are o populaţie de 280 lo- 

cuitori. 
In acest cătun este Schitul: 

Golești (v. a. n.). 

Valea-Perilor, că?ea, în jud. Me- 

hedinţi, pl. Motrul-d.-s., com. 

rur. Cătunele, 

Valea-Perilor, sa, în jud. Me- 
hedinţi, pl. Ocolul-d..j., com. rur. 

Timna. Se mai numeşte și Bir- 

zuica, 

Valea-Pietrei, com. rur. şi sat, 

în jud. Mehedinţi, pl. Ocolul-d.-j, 

la 22 kil. de oraşul 'Turnul-Se- 

verin, avind 640 locuitori, care 

posedă: 20 pluguri, 37 care cu 

boi, 3 căruţe cu cai, 360 vite 

mari cornute, 314 oi, 28 capre, 

S.cai și 288 rimători, 49 stupi. 

Are o șosea comunală care o 

leagă de şoseaua Turnul-Seve- 
rin-Pietrile-Roșii-Govodarva ; alte 

drumuri spre com. Zăgaia. 
Are o biserică. 

Valea-Pietrei, sa, com. urb. Ur- 

laţi (v. a. n.), pl. Cricovul, jud. 

Prahova. 

Valea-Plopului, sa/, cu 531 lo- 

cuitori, com. rur, Poseşti (v. a. 
n.), pi. Teleajeuul, jud. Prahova. 

Valea-Plopului, câzuz, în jud. 

Mehedinţi, plaiul Cloşani, com. 
rur. Crainici. 

Valea-Plopului, zec/hie numire 

a satului Ceacul, pl. Borcea, 

jud. Ialomiţa. 

Valea-Poienei, saz, cu 249 lo- 

cuitori, com. rur. Prahoviţa-d.-s., 

plaiul Prabova, jud. Prahova.   

VALEA-POPII 

Valea-Poienei, sa, com. rur. 

Valea-Călugărească, pl. Cricovul, 
jud. Prahova. 

Valea-Popii, com. rur., în jud. 

Mușcel, situată la 21 kil. spre 

S. de Cimpulung, pe malul stîng 

al riului Tirgul și pe văile Hu- 

lubea şi Văcarea, străbătută și 

de gîrla Valea-Popii, de la E. 

spre N. 

Se întinde pe o suprafaţă de 

702 hect,, din care livezile cu 

pruni ocupă cea mai mare parte. 

In partea de E. se intinde 

pădurea statului numită Rădești, 
formată numai din stejar şi fag, 

iar de jur împrejur este încon- 

jurată de dealurile: Padina, Dea- 

lul-Mare, Piscul-Diaconului, Ciu- 

hurezul, Dealul - Drăghiciului, 

Dan, Dealul-Pădurei, al-Duşei, 

Piscul- Hirtoapele, Piscul- Văiei- 

Reci, Dealul-Zmeului, al-lui-Cră- 

ciun, Piţigaia, Huluba şi Arge- 

şelul. : 

Se mărginește cu comunele: 
Vultureşti ($.), Drăghiciul (E.), 
Rădești (V.) şi se compune din 

3 cătune: Valea-Popii, Văcarea 

şi Huluba, cu reședința în căt. 

Valea-Popii. 

Are o populaţie de 1346 lo- 

cuitori, posedind: 12 cai, 410 

boi, 320 vaci, 75 capre, 112 

oi şi 450 porci. 

Pe la V. trece calea ferată 

Piteşti-Cimpulung. 

Valea-Popii, sa/, numit și Po- 

peni, pe moşia Brăeşti, com, 
Brăeşti, pl. Coșula, jud. Doro- 

hoiii, cu 191 suflete. 

Valea-Popii, saz, reşcdinţa com. 
rur, cu acelaş nume, jud. Muş- 

cel, pl. Riurile, situat pe ambele 

maluri ale girlei Valea-Popii şi 

pe țărmul sting al riului Tirgul. 

Se întinde pe o suprafață de 

176 hect. Are.o populaţie de 
754 locuitori; 2 biserici, una
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zidită la 1872, şi alta la 1877; 

o şcoală rurală mixtă, înfiinţată 
la 1855. 

In jurul satului sunt: Dealul- 

Padinei (N.), Dealul-Mare, Pis- 

cul-Diaconulut şi al-Ciuhurezului 

(E.). Intre cătunele Valea-Popii 
şi Văcarea este Piscul-Hirtoa- 

pele şi Valea Rece; iar între 

Valea-Popii şi Huluba: Dealul- 

Zmeului, Dealul lui-Crăciun, Pi- 

țigaia, Huluba şi Argeşelul. 

Locuitorii sunt foști clăcaşi, 
“împroprietăriți după legea rurală 

de la 1864, pe moşia statului 
numită Rădeșşti. 

Valea-Popii, sa/, com. rur. Va- 

lea-Călugărească, pl. Cricovul, 

jud. Prahova, 

Valea-Popii, Za, în jud. Muş- 
cel, la V. comunei Stilpeni, pl. 
Rîurile. Se întinde în lungul com. 

de la N. la S. şi este acoperit 
cu păduri compuse din stejar, 
fag, plop, carpen, ulm, frasin și 

alte esențe. Se desparte de Dea- 
lul-Mănăstirei, aceiași com., prin 

Riul-Tirgului, Coastele lui sunt 

acoperite cu întinse livezi de 

pruni. 

Valea-Popii, girlă, în jud. Muş- 

"cel. Izvoreşte din locul numit 

Sub-Ripă, la E. de sat, curge 

spre V. prin mijlocul satului şi 

se varsă în Riîul-Tirgului, In ea 
dă  Valea-de-la-Roman, Valea- 

de-la-Mateiii şi Vilcelul-Riioasei, 

"toate pe terit.com. Valea-Popii. 

Valea-Popii, gîr/ă, izvoreşte de 

la locul numit Corboaica, com, 
Băilești, pl. Rîurile, jud. Muşcel 

şi se varsă în riul Bratia,. 

Valea-Porcului, saz, pe valea cu 
acelaş nume, jud. şi pl. Argeş, 

com. rur. Tutana (v. a. n), cu 

321 locuitori și o biserică cu hra- 

mul. Cuv. Paraschiva.   

—
 

- cn
 

Valea-Porcului, saz, cu 120 su- 

- flete, jud. şi pl. Argeș, com. rur. 
Biscovele (v. a. n.). 

Valea-Prisacei, mahala, cu 25 

locuitori, din com. Godineşti, jud. 

- “Tecuciii, 

Valea-Raţei, com. zur., în jud. 

R.„Sărat, pl. Rimnicul-d.s., pe 

riul Cilnăul, la 17 kil. spre 

V. de orașul R.-Sărat şi la 13 kil. 

spre V. de com. Zgirciţi, reşe- 

dinţa plăşei. 

Se mărginește la N. cu com. 
Pardoşi, la S. cu com. Raco- 
vițeni, la E. cu com. Grebănul, 

şi la V. cu Gura-Dămieni, jud. Bu- 

ză, despărțindu-se prin culmea 

Hiîrboca. E brăzdată la E. de dea- 

lurile Fîntînele-Babei şi Strejeşti, 

la V. de ramificaţiile dealului Hir- 
boca, şi e udată de pirtul Cîlnăul, 

prin mijloc, de la N. la S. 

Se compune din cătunele Va- 
“lea-Raţei, reşedinţa, Chiperul la 

N., Batogul spre V., Murgeşti la 

S-V. 

Are o suprafaţă de 2263 hect., 
cu o populaţie de 765 suflete; 

2 biserici, o şcoală mixtă. 

Locuitorii aii: 59 pluguri, 1 

moară cu aburi. 

Căi: drumuri vecinale: spre 
Mărgăriteşti—Cimpulungeanca — 

Valca-Sălciei; spre Buda; spre 

Pardoşi- Grebănul- Rîmnicul - Să- 
rat; spre Racoviţeni— Vadul-So- 

reştilor—Buzăi. 

Valea-Râăii, cătuz, aparţinind de 

com. Ocnele-Mari (v.a n.), jud. 
Vilcea, pl. Ocolul. - 

Valea-Rea, com. rur., pl. Zele- 
tinul, jud. Tecuciii, compusă din 

7 cătune: Călimăneasa, Covragul, 

Galbenul, Nănești, Sălcuţa, Va- 

lea-Rea și Vladnicul, și situată 

pe amîndouă malurile ale piri- 

ului Zeletinul, la 33 kil. spre N. 

de Tecuci și la g1 kil. spre S.   
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de Podul-Turcului, reşedinţa sub. 

prefecturei, 

Se mărgineşte la N. cu comuna 

Giurgioana, la S. cu comuna 
Brăhășeşti, la E. cu jud. Tutova 

şi ia V. cu comuna Corbiţa. 

Are o populaţie de 1621 su- 

flete; 5 biserici şi 2 școli mixte, 

Teritoriul comunei este de 

4241 hect., 31 arii. Locuitorii, 

vechi răzeşi în satele: Călimă- 
neasa, Galbeni, Valea-Rea, Nă- 

nești și Sălcuţa, stăpinesc 1086 
hect. ; iar locuitori, foști clăcași, 
împroprietăriți în 1864 în Vlad- 

nicul, Covragul şi parte din satul 

Valea-Rea, stăpinesc 295 hect., 

55 arii. 

Vii sunt 217 hect., 60 arii. 
Locuitorii posedă: 538 boi, 

211 vaci, 48 cai, 22 tepe, 1542 

oi și 34 capre; 500 stupi; 228 

pluguri, 1 maşină de treerat, 1 
de bătut porumb, 2 de vînturat, 

10 cazane pentru fabricarea ra- 
chiului; 2 mori de apă. 

Comuna este udată de riul 

Zeletinul în partea de E. şi de 

Berheciul la V. 
“Are o şosea ce vine de la 

gara Berheciul și duce pe va: 
lea. Zeletinului la Podul-Turculur; : 

din ea pleacă mai multe șosele 

şi drumuri naturale, care se ra- 

"mifică la satele ce compun co- 

muna. 

Valea-Rea, com. rur., în partea 

de S. a plăşei Mijlocul, jud. 

Vasluiii, la 11 kil. de orașul Vaş- 

luiii şi la 20 kil. de Codăeşti, 

“reşedinţa plăşei, situată de o 
parte și de alta a şoselei naţio- 

“ nale Vasluiiă-Iaşi, şi udată de pi- 

rîul Vaslueţul. 
“E formată din satele: Valea- 

Rea, Moara-Domnească și Por- 

tari, pe o suprafață de 5496 
hect., cu o populație de 1426 

suflete. 
Are 3 biserici, cu 2 preoţi şi 

2 eclesiarhi; o şcoală; o maară
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cu vapori, una de apă, mai multe 

mori de vint, și 5 circiumi. 

L.ocuitorii posedă: 83 pluguri 

şi 137 care cu boi, 4 pluguri şi 

$ căruţe cu cai; 60 stupi; 617 

vite mari cornute, 5 bivoli, 47 

cai, 1869 oi și 95 rimători, 

Valea-Rea, sa, cu 147 locuitori, 

jud. Argeş, pl. Piteşti, com. rur. 

Găvanul-Valea-Rea (v. a. n.). 

Valea-Rea, sas, jud. şi pl. Argeş, 

com. tur. Băiculești-Măniceşti (v. 

a. n.). 

Valea-Rea, sa/, cu 132 locuitori, 

jud. Bacăii, pl. Bistriţa-d.-j., com. 

Cleja, situat pe coasta dealului 

Rusul. 

Valea-Rea, căzu, jud. Buzăii, 

com. Mlăjetul, cu 140 locuitori. 

Valea-Rea, căun de reşedinţă 

al com. Tisăul, jud. Buzăii, cu 

200 locuitori. Are subdivizia Mă- 

năstirea-Bradul, | 

Valea-Rea, sa, în jud. Mehe- 

dinţi, pl. Văilor, com. rur. Vă- 

giuleşti. 

Valea-Rea, sa/, cu 70 case, în 

jud. Mehedinţi, pl. Motrul-d.-s,, 

com. rur. Govodarva. 

Valea-Rea, sa, jud. Tecucriii, pl. 
__ Zeletinul, com. cu acelaş nume, 

. aşezat pe coasta dealului cu ace- 

laş nume, în partea de SE, 
a com., pe malul stîng al Zele- 

tinului, la 3 kil. de satul Gal. 
beni, reședința com. 

Este străbătut de o ripă mare, 

care merge în direcţie de la E, 
la V., iar de satul Călimiineasa 

la N. se desparte tot prin oripă, 
numită Botoaia. 

Are 337 locuitor şi datează 

„din sec. al XVII-lea. (V. Valea- 

Rea, com. rur.),   
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Valea-Rea, sat, în partea de N. 

a com. Valea-Rea, pl. Mijlocul, 

jud. Vasluiii, la 11 kil. de ora- 

şul Vasluiii, situat pe stînga şo- 

selei naţionale Vasluiii-Iaşi, şi 
pe două costişe de dealuri care, 

formînd văi, se înfundă prin mij- 

locul satului într'o riîpă profundă. 

Are o suprafaţă de 2601 hect., 

cu o populație de 320 familii, 

saii 873 suflete; o biserică, fă- 

cută de locuitori la 1873 şi re- 
parată tot de ct la 1885; o școală, 

înființată la 1869. 

Locuitorii posedă: ş2 pluguri, 

şi 77 care cu boi, 2 pluguri și 

5 căruţe cu cat; 67 stupi deal. 

bine; 367 vite mari cornute, 5 
bivoli, 1000 oi, 21 cat și ş7ri- 

mători. 

Valea-Rea, fos/ sat, ce se afla si. 

tuat pe valea cu acelaș nume, 

lingă pădurea Buzduganul, în ra- 

ionul com. Neguleşti, pl. Ber- 

heciul, jud. Tecuciii. Locuitorii 

de aici s'aii' mutat inainte de 
1864 în satele din com. Găiceana, 

din cauza terenului prea ripos 

pe care se afla satul, 

Valea-Rea, proprietate a Eloriei 
Spitalelor Civile din Bucureşti, 

fostă pendinte de mănăstirea Si- 

naia, com, ' Sinaia, pl. Peleşul, 

jud. Prahova, care, împreună cu 

moșiile Muntele Gagul şi Găgu- 

ţul, are o întindere de 820 hect, 

(411 hect. suprafaţa împădurită 

şi 409 hect., pămint cultivabil şi 
fineţe). 

Acest munte a fost pănă la 

1828 proprietatea Banului Brin- 
coveanu. 

Valea-Rea, mufe, în jud. Muş- 

cel, plaiul Nucşoara. Din el iese 

primul izvor, care, unindu-se cu 

cel din muntele Bindea, formează 

riul Doamna. La 3o m spreS, 

formează o cascadă între 30—40 
metri.   

VALEA-RIIOASA 

Valea-Rea, mufe, în jud. Pra- 

hova, plaiul Peleşul, proprietatea 

Eforiei Spitalelor Civile din Bu- 

curești. 

Valea-Rea, a/e, în jud. Prahova, 

izvoreşte de sub poalele mun- 

telui Zamura, com. Predealul, 

plaiul Peleșul, curge de la N. 

spre S., face o mare curbă şi, 

îndreptindu-se spre V., se varsă 

în riul Prahova, pe ţărmul stîng, 

spre N. de com. Sinaia. 

Valea-Rea (Tirgul-), zirgușor, 

cu 306 locuitori, din care peste 

250 Evrei, jud. Bacăii, pl. Taz- 

lăul-d.-j., reşedinţa com. Tirgul- 

Valea-Rea (v. a. n), situat pe 

pîriul Valea-Rea, d'a stinga Taz- 

lăului-Mare. 
Tirgul-Valea-Rea este insti- 

tuit prin hrisovul Domnului Mi- 
hai-Sturdza, din 1845. Aci se 

face tirg în toate Duminicele. 

Valea-Rea (Satul-), căzu, cu 
350 locuitori, jud. Bacăi, pl. 

Tazlăul-d.-j., com. Tirgul-Valea- 

Rea, situat pe piriul Valea-Rea, 

la 300 m. de Tirgul-Valea-Rea 

(şcoală). 

Valea-Rea-Rudari, sa/, în jud. 

şi pl. Argeş, com. Băiculeşti-Mă- 

nicești (v. a. n.). 

Valea-Rizii, saz, în jud. şi pl, 
Argeş, com. Mălureni-Bădiceni 
(v. a. n.). 

Valea-Rizii, saz, în jud. Muşcel, 
com, Dirmoneşti. 

Valea-Riioasa, za, numită şi 
girla Riioasa, in partea de N.-E. 

a com, Stănieşti, pl. Prutul, jud. 

Tălciă, situată pe teritoriul sa- 

tului Voinești, în șesul dintre 
apa girlet Pruteţul şi a rîului 

Prutul, spre V. de locul numit Me- 

„terezele și de localităţile: Impă-
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răteasa și Crăiasa, Aci sunt urme 

rămase din timpul războiului din- 

tre Ruși şi Turci de la 17it. 

Valea-Romiîneştilor, saz, cu 461 

locuitori, com. Nămăeşti (v. a. 

n-), plaiul Dimboviţa, jud. Muş- 
cel, 

Valea-Roşie, zane, la N. com. 

Predealul, 'plaiul Peleșul, jud. 

Prahova, care servește de limită 

între jud. Prahova și jud. Dim: 

| boviţa, situat la E. de muntele 
Petricica. 

Valea-Rusului, sa, cu 475 lo: 
cuitori, în jud. Ialomiţa, pl. Bor- 
cea, com. Pievna (v. a. n.), si- 

tuat între satele Mihaiii- Viteazul 

şi Lupşani şi pe malurile văii 
ce poartă numele satului, 

Valea-Sasului, saf, în jud. şi pl. 
Argeş, com. Curtea-de-Argeș (v. 

a. n). 

Valea-Satului, cor. rur., în par- 

tea de N. a plăşei Fundurile, 
jud. Vaslui, între com: Mogo- 

şeşti din jud. Iaşi, Scheia şi Bo- 

rosăști din jud. Vaslui, la 51 

kil, de orașul Vasluii și la 15 

de Negreşti, reşedinţa plășei. 
E formată din satele: Graj- 

durile, Valea-Satului, Ciocîrleşti 
şi Cărbunari, pe lingă care se 

mai adaogă nişte mici cătune, 

numite: Golia, Corcodelul şi 

Lunca, aşezate între satele: Cio- 

cîrleşti şi Valea-Satului, şi un că- 
tun, numit THuţupeni, între Va. 

lea-Satului și Grajdurile. 

Are o suprafaţă de 3562 hect., 
cu o populaţie de 1072 suflete; 

o biserică; o şcoală; o moiră 

de vint, 
Vite : 821 vite mart cornute, 

48 cai, 91 oi, 2 capre şi 260 

rimători, 

Valea-Satului, sa, jud. şi pl.   
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Argeş, com. rur. Mălureni-Bă- 
diceni (v. a. n.). 

Valea-Satului, saz, jud. Argeş, 

pl. Oltul, com. rur, Uda-d.-j. 

(v. a. n), 

Valea-Satului, saz, în partea de 

V. a com. Valea-Satului, pl. 

Funduri, jud. Vasluiă, situat pe 

o vale mare, 

Are o suprafaţă de 1753 hect, 

şi o populaţie de $2 familii sai 
410 suflete. 

Se zice că ar fi fost înființat 

pe la anul 1460, dat de Şte- 
fan-cel-Mare ca răzăşie unui oş- 

tean al săi. 

De acest sat ţine și cătunul 
Huţupeni. 

Valea-Satului, cătun, alipit de 

satul Lipova-Răzeşi, pl. Racova, 

jud. Vaslui (v. a. n.). 

Valea-Sălciei, cor. rur., în pla- 
iul Rimnic, jud. R.Sărat, pe 
ambele maluri ale rîului Cîlnăul 

şi la poalele Dealului-Sălciei. 

Este aşezată în partea apu- 
sană a judeţului, la 28 kil. spre 

N.-V. de oraşul R.-Sărat, şi în 

partea de S. a plaiului, la 16 

kil, spre S. de com. Dumi- 

trești, reşedinţa plaiului. 

Se învecinește cu Cimpulun- 
geanca la 8 kil., Buda, Mărgă- 

ritești şi Pardoşi la 9 kil. şi 

Valea-Raţei la 12 kil. 
Se mărginește la E. cu com. 

Buda şi Chiojdeni, de care se 
desparte prin Dealul-Cilnăului; 

la V., cu com. Sărulești (jud. 
Buzăii), despărțită prin Virful- 

Cumetrii ; la N., cu Jitia și Bi- 

soca, despărțită prin muntele Di. 

"nului, şi la S., cu Mărgăriteşti, 

despărțită prin dealul Valea-Săl. 

ciei. 

E brăzdată la N. de munţii 

Dinul saii Ţuţuia, Ulmuşorul, 

Fundul-Cilnăii; la E., de dealurile   
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Cilnăul, Modreni, Spidea, Poiana: 

Părului, Dimasul, Alimanul, la S., 

- de dealul Valea-Sălciei, la V., de 

culmea Cimpulungeanca, cu virfu- 
rile Cumiătra, Carpenul, Goicelul. 

E udată de riurile: Cilnăul, prin 
mijloc, de la N. la S,, Joriştea, 

Hirjea-Chironeştilor şi Modreni, 

la E. 

Are o suprafaţă de 4550 hect., * 

cu o populaţie de 728 suflete; 
o biserică, cu hramul Adormi- 

rea Maicii Domnului, începută 
la 1847, sub Bibescu-Vodă, de 
marele pitar Ion Popescu și so- 

ţia sa Maria, lăsată în pără- 
sire pănă la 1850, din cauza 
revoluţiei din 1848, isprăvită şi 

sființită la 1851, Septembre $, 
de către locuitori, sub Știrbei- 

Vodă; o şcoală mixtă. | 
Locuitorif posedă: 5 pluguri, 

1 maşină de treerat, 1.moară 

cu uburi, 218 boi, 163 vaci, 18 

cai, 22 iepe, 1082 oi, 43 capre 

şi 73 rîmători. 
Are căi vecinale: spre Buda; 

spre Jitia-Chiojdeni-Bisoca ; spre 
Mărgăriteşti; spre Dumitrești. 

Valea-Sălciei, sa, cu s16 lo- 
cuitori, jud. R.-Sărat, în plaiul 
Riîmnic, cătunul de reședință al 

com. Valea-Sălciei (v. a. n.). 

Valea-Sălciei, sa, cu 152 lo- 

cuitori, jud. Tecuciii, com. Go- 
dineşti (v. a. 'n.), pl. Berheciul, 

aşezat în partea de V.a co- - 

munci, la o depărtare de 4 kil. 

şi 600 metri de reședința co- 

munei, 

Valea-Scheiul, sa, cu 220 lo- 
cuitori şi o biserică, jud. Argeş, 

pl. Oltului, com. rur. Scheiul 

(v. a. n.). 

Valea-Schiaului, v. Schiaul, jud. 

Argeş. 

Valea-Seacă, com. rur,, pl. Bis-
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triţa-d.-j., jud. Bacăii, aşezată în 

regiunea șesurilor de pe dreapta 

Siretului, şi formată din 6 că- 

tune: Valea-Seacă, reşedinţa co- 

munci şi a plășei, Albeni, Flo- 

rești, Buchila, Galbeni şi Băl- 

ţata. ” 

Moşia cu acest nume, cu sat 

şi cu vecini, a fost a Ceaureşti- 
lor (familie din care se trăgea 

» Gheorghe Ștefan-Vodă). Ceau- 

reştii aii dat-o de zestre jupine- 

seci Vestiernicului Toader Paladi 

din' ncamul  Ceaureştilor, iar 

„ Mihai-Racoviţă-Voevod a dat-o 

lui Iordachi Ruset, Medelnice- 

rul, pedepsind pe Ceaureşti cu 
confiscarea, cum dovedeşte o 

carte de judecată a Divanu- 

- lui Veliţilor boieri din 25 Mar- 
tie 7250 (1742). (T. Codrescu, 
<Uricar.», Vol. II, p. 244— 246). 

Aci la Valea-Seacă, oastea 

"lui G. Stefan a bătut la 1523, 

pe Orcheenir lui Vasile-Lupu.- 
Vodă, cînd a venit contra aces: 

- tuia, cu ajutorul lui Matei-Vodă, 
- ca să-l alunge din noii de pe tro- 
„-nul Moldovei. 

Se învecineşte 

munele Ruși şi Letca, la S.cu 

com. Valea-Mare, la E. cu co- 

 munele Ruşi, Tamași. şi Gio- 

senii, de care se desparte prin 
riul Siretul, şi la V. 

Dealul-Noii. 

Este udată de piîriurile Băl- 

țata și Valea-Seacă, care curg 

- la poalele dealului Cărunta şi 
Albeni. 

Are o populaţie de 2839 lo- 

cuitori; o şcoală mixtă, care 

funcţionează de la 1865 în sa 

tul Valea-Seacă; 4 biserici, din 

care 3 catolice; 8 circiumi și 3 
mori de apă. 

Teritoriul comunei are o în- 

tindere de 3085 hect. 

Proprietar mare aci este princi- 
pesa Lucia de Schoenburg-Wal- 
denburg, cu o moșie de 1510 

hect., din care 3020 pămînt 

la N. cu co- 

cu com. 
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arabil, aducind un venit anual 

de 37020 lei, 
Pădurea cu numele de Valea: 

Seacă ocupă aproximativ 900 

hect. De pe teritoriul comunei 

se scoate piatră de construcţiune. 

Locuitorii posedă: 140 car 

1288 vite cornute, 553 porci, 

75 capre şi 909 oi. 

Este străbătut 'la IE. de calea 
naţională şi de calea ferată Foc- 
şani-Bacăi, iar prin mijlocul sa- 

telcr trece calea vicivală Fun- 

dul-Răcăciuni-Călugăra. 

Valea-Seacă, sa, cu 1172 lo: 

cuitori, pl. Bistriţa-d..j. şi reşe- 

dința comunei Valea-Seacă (v. 

a. c.), situat la poalele dealu- 
lui Cărunta. Are o școală mixtă; 

o judecătorie de ocol; 2 bise- 

rici: 'una ortodoxă, clădită la 

1848 de prinţul Wittgenstein, și 
alta catolică, fondată în 1843, 
de locuitori şi cu ajutorul prin- 

ţului de Wittgenstein. 

Valea-Seacă, sas, cu 369 locui- 

tori, “pl. Trotușul,' reședința 

com. Bogdana (v. a. c.), jud. 
Bacăi, situat pe valea piriului 

Bogdana, lingă muntele Urliacul, 

la 2 kil. 160 m.de satul Bogdana. 

Are o biserică catolică, clă- 

dită de locuitori la 1843 și de- 

servită de preotul din com. Gro- 
zeşti. 

Valea-Seacă, saz, cu 66  locui- 

tori, în partea de S-E. a com. 

Tăbălăești, pl. Crasna, jud. Făl- 

ciii, așezat pe valea cu acelaş 
nume. 

Valea-Seacă, sa, cu 73 familii, 

în pl. Borcea, com. Lupșani 

(v. a. c.), jud. Ialomiţa, situatla 

3 kil. spre N.-V. de satul de 

reşedinţă şi pe malurile văii cu 
acelaş nume. 

Valea-Seacă, căzun, al oraşului   
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Corabia (v. a. n.), jud. Roma- 

naţi, 

Valea-Seacă, sa/, pe moşia şi 

în com. Păşcani, jud. Suceava, 

străbătut de piriiașul cu acelaș 

nume şi la poalele Dealului-Dum.- 

brăvei. Are 603 suflete. 

Drumurile principale sunt: la 

Păşcani (7 kil.), la Topilele (2!/2 

kil.), şi la Conţeşti (2 kil.). (V. 

Păşcani, com. tur.). 

Valea-Seacă, sfazie de dr.d.f., 

jud. Bacăi, pl. Bistriţa-d.-j., com. 
Valea-Seacă, pe linia Mărăşești- 

Bacăii, pusi în circulaţie la 13 

Septembrie 1872. Se află între 

staţiile Faraoni (10,6 kil.), și 

Bacăii (10,8 kil.). Inălţimea d'a- 

supra nivelului Mării de 128,48. 

Venitul acestei staţii pe anul 
1896 a fost de 15436 lei, 90 
bani. 

Valea-Secii, sat, com. tur. Al- 

beşti (v. a. n.), pl. Oltuld.j,, 
jud. Olt, cu 300 locuitori. 

Valea-Seman, că?un, com. rur. 
Urlaţi, plasa Cricovul, jud, Pra- 
hova. 

Valea-Siliştei, sas, cu 350 locui- 

tori, com. rur. Aninoasa (v.a.n.), 

i Riurile, jud. Muşcel, situat 

pe riul Slănicul.: Aci se varsă 

Valea-Siliştei în Slănic. 

Valea-Siliştei, saz, în partea de 
V. a com. Ştioborăni, pl. Crasna, 

jud. Vasluiii, cu o suprafață de 

227 hect. şi o populaţie de So 
familii saii 400 suflete. (V. Stio- 

borăni, com. rur,). 

Valea - Siliştei, zza/ala, com. 
Stoeneşti, pl. Ocolul, jud. Vil- 

cea. Aci e reședința primăriei 
și şcoala. Are o biserică, fon- 

dată la anul 1560 pe ruinele 

unci alte biserici foarte vechi.



VALEA-STANCIULUI 

Valea-Stanciului, com. rur. şi 
saţ, din pl. Balta, jud. Dolj, la 
45 kil. de Craiova şi la 19 kil. 

de reşedinţa pl. Măceşul-d.-s. 

Situată pe malul drept al Jiu- 
lui, 

Se mărginește: la N. cu com. 

Birza, la $., cu com. Ghercești, 

la E., cu apa Jiului şi la V., cu 

com. Birca. 

E udată de apa Jiului, în par- 

tea de E., curgind de la N. 
spre S. 

Are o: suprafață de aproape 
3000 hect.; o populaţie de 1819 

locuitori; o biserică. 

Pe teritoriul comunei se află 
o moşie, numită Valea Stanciu- 
lui, cu o întindere de 570 hect. 

arabile, cu un venit de aproape 
22800 lei, aparţinind locuitori: 

lor comunei, care sunt moșneni. 

Altă moşie, Niţoeşti, cu o su- 

prafaţă cam de 2000 hect., aduce 
“un venit de 30000 lei. Statul 
are o fişie de pămînt, numită Cu- 

reaua-Roaba, care a fost aren- 

dată de la 1893—98 cu 10150 

lei. 

In comună se află plaiul Da- 
lea, acoperit cu vii pe o întin- 

dere cam de 126 hect.; din 

aceste, 20 hect. sunt ale moşne- 

nilor. 

E străbătută de calea com. 

de la V. la E., pe o lungime 

de 600 m, şi de şoseaua comu- 

nală vecinală, care merge de la 

N. la'S., pe o lungimede4oo 
m. la com. Grecești. 

Valea-Stilpului, sa4, com. rur. 

Olteni, plaiul Teleajenul, jud. Pra- 
hova. a 

Valea-Stinei, saz, cu 325 locui: 

tori, com. rur. Țiţeşti (v.a.n.), 

pl. Riul-Doamnei, jud. Mușcel. 

Valea-Stinei, saz, cu 211 locui- 

tori, jud. Muşcel, pl. Riul-Doarm- 

nei, com. rur. Racoviţa (v.a.n.).   
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Valea-Stupilor, saz, cu 80 lo- 
cuitori, la 2 kil. spre N. de sa: 

tul de reședință Crăsnăşeni, com. 
cu acelaş nume, pl.. Crasna, jud. 

Fălciii, aşezat pe coasta de V. 
a colinei Lohan-Crasna, în valea 

deschisă spre V., numită Valea- 

Stupilor. 

Valea - Şosei saii Sosani, sas, 
cu 316 locuitori, jud. Bacăi, pl. 

Muntelui, com. Podurile (v; a. c.), 
“situat în valea cu acelaş nume, 

la o depărtare de 1800 m. de 

satul Podurile (şcoală). 

Valea-Tiîrgului, sa, cu 90 lo- 

cuitori, înființat la 1868, cu noi 

împroprietăriți, în partea de E. 

a com. Brodocul (v. a. c.), jud. 

Vasluiii, pl. Stemnicul, situat pe 

107 hect., în valea cu asemenea 

numire, înconjurată de dealuri, 

în apropiere de oraşul Vasluii. 

Valea-Tiîrsei, sas, cu 359 locui- 
tori, com. rur. Breaza-d.-j., pl. 

Prahova, jud. Prahova. In acest 

cătun sunt cariere de piatră şi 

locuri sărate. 

Valea-Toacei, sat, jud. Prahova, 

pl. Teleajenul, com. rur. Ce- 
raşul. 

Valea-Troni, sa/, jud. Ialomiţa, 

pl. lalomiţa-Balta, com. Țindărei 

(v. a. c.), situat pe o mică vale 

spre N. şi în apropiere de satul 

de reşedinţă. 

Valea-Ţiţei, saș, jud. Dimboviţa, 

plaiul Ialomiţa-Dimboviţa, com. 

Pietroșița. 

Valea-Uleiului, sa, com. tur, 

Flăminzești (v. a. n.), jud. şi pl. 

Argeşului, cu go de suflete, 

Valea-Ungureni, cor. rur., pe 

apa -Vedea, jud. Argeş, pl. Ol- 

tul, la 35 kil. de com. rur. Tig-   

VALEA-VAL-DE-E] 

veni (reşedinţa subprefecturei) şi 
la 13 kil. de Piteşti. Se compune 

din satele: Blojeşti, Conduleşti, 
Cioreca - Ghereseşti,  Gojgărei, 

Ungureni, Valea-Mare şi Văli- 

măreni. Are. o populație de 

992 suflete; 2 biserici şi o şcoală. 
Vite : 586 boi şi vaci, 24 cai, 

760 oi, 36 capre şi 250 rimă- 
tori. | 

Valea-Urloiul, căzuu, com. urb. 

Urlați, pl. Cricovul, jud. Pra- 
hova. - 

Valea-Ursoi, sa, com. rur. Va- 

lea - Călugărească, pl. Cricovul, 

jud. Prahova. 

Valea-Ursului, com. rur. şi sat, 

în jud. Mehedinţi, pl. Ocolul-d.-j., 
la distanță de 38 kil. de orașul 
Turnul-Severin, situată pe vale 

şi avind 600 de locuitori, care 

posedă: 26 pluguri, 43 care cu 

boi, 4 căruţe cu cai, 32 stupi, 

300 vite mari cornute, 400 oi, 

13 cai și 230 rimători. 

Are o biserică şi o școală. 

O şosea comunală o leagă 
cu şoseaua naţională. 

Valea-Ursului, sa, cu 28 familii, 

jud.- Argeş, pl. Piteşti, com. rur. 

Biscovul.Fleştii (v. a. n.). 

Valea - Ursului, căzu, în jud. 

Mehedinţi, plaiul Cloşani, com. 
-“rur.. Ponoarele, aşezat pe dea- 

lul ce duce d'asupra Șipotului. 

Valea-Ursului, saz, cu 343 lo- 
cuitori, în jud. Roman, pl. Fun- 
dul, reședința com. Giurgeni, 

spre V. de satul Giurgeni și la 

o depărtare de 2 kil. de el, 

aproape de 'sorgintea riului Bir. 

lad. E legat cu oraşul Roman 

prin şosea. (V. Giurgeni, comună 

rurală). 

Valea-Vai-de-Ei, sa/, cu .342 

a
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locuitori, com. rur, Albeşti (v. 

a. c.), pl. Oltul-d.-j., jud. Olt. 

Valea-Văleni, sa/, com. rur. Vă- 
leni (v. a. n.), pl. Podgoria, jud. 

Muşcel, cu o populaţie de 451 

locuitori. 

Biserica din acest cătun este 

foarte vechie (vr'o 350—400 

ani). La început a fost de lemn, 

mai tirziii sa învelit cu şiţă, la 

anul 1733, de 4 locuitori: Ju- 

deţu Ivan, Manole Chisăloiu, 

Popa Albuţu și Const. Guroiu. 

S'a reparat apoi la 1864 şi 

1878. 

Valea-Văleni, proprietate a sta- 
tului, pendinte de mănăstirea 

Radu-Vodă, jud. Muşcel, 

Valea-Viei, sa, cu 649 locui- 

tori, jud. Argeş, pl. Oltului, 

com. tur, Stoiceni-Pleșoiul (v. 

a. n). 

Valea-Viei, căfzn al com, Gir. 

bovul, pl. Jiului, jud. Gorj, în 
partea despre N. a comunei, 

situat pe loc şes şi aproape de 

lanțul de înălțimi din dreapta 

Jiului. 

Are o suprafață de 295 hect., 

cu o populaţie de 246 suflete. 
(V. Girbovul, com. rur.). 

Valea - Viei (Valea - Viei - Pă- 

miînteni), cătun al com. Pătir- 

lagele, jud. Buzăii, cu 400 lo- 

cuitori, 

Valea-Viei, sa/ala, în partea 

despre N. a oraşului Piatra, jud. 

Neamţu. (V. Piatra, oraș). 

Valea-Viilor, za/z, în jud. și pl. 

Constanţa, la hotarul comunelor 

rurale Sari-Ghiol şi Ghenligec. 

Valea-Vladului, zădure a sta- 

tului, în întindere de 7şo hect., 

aparţinind de munţii Mănăstirei-   

Cimpulung, care fac parte din 

comunele Corbșuri şi Berevocști, 

plaiul Nucșoara, jud. Muşcel. 

Valimăreni, sa, jud. Argeş, pl. 

Oltul, com. rur. Valea-Ungu- 

reni (v. a. n.) 

Valter-Mărăcineanu saii Ma- 

teii-Basarab, căuu, pe pro: 

prietatea Iepurești, pl. Cilniştea, 

jud. Vlașca. 

Valul-lui-Traian, valuri de pă- 

mânt, în diferite părți ale Ţărei. 

(Vezi mai jos acest nume, precum 

şi Troianul, Brazda-lui-Novac). 

Valul-lui-Traian, za, în jud. 

Covurluiii, incepe dinspre V. de 
ruinele cetăţei Gherghina, com. 

Fileşti, şi anume - dintre satele 

Şerbeşti-Vechi, cam la ş0o m. 

și Braniștea, trecînd prin com. 

Fintinele, pănă la coada Bra- 
teșului, lingă Tulucești. 

După unii istorici ar fi vorba 

de o lucrare fortificatorică, ridi- 

cată de Atanaric, regele Visi- 
goților, spre a se opune năvă- 

lirei Hunilor. Este mai probabil 

însă un val de apărare pentru 

o cetate, care ur fi in locul Ga- 

laţului, de oare-ce acest punct 

se găsește tocmai in centrul ra- 

zei apărate de acest val. 

Valul-lui-Traian, va/ de pămiut, 

situat în jud. Tulcea, pl. Isac- 

cea, pe teritoriul comunelor ru- 

rale: Nicoliţelul,. Meidan-Chioi 
și Balabancea. 

Valul-lui-Traian, vaf de pămiu, 

la $.-V. de satul Suţeşti, între 

sat şi podul de la Grădiştea, 

jud. Brăila, situat pe capul pla- 

toului, pe carel traversează 

de la S. spre N., pe o in- 

tindere de 1 kil., avind mai 

mult aparenţa unei întărituri, 

de oare-ce predomină lunca rîului   

Buzăii şi trecerea vechiului drum 

peste podul de la Grădiştea. 

Valul - Traian, fată de-dr.-de- 

fier, înfiinţată în Iunie 1902, 

pe linia Constanţa-Cernavoda, 

între staţiile Constanţa şi Mlur- 

fatlar. 

Vama sai Punctul- Oituzul, 

sat, jud. Baci, pl. Trotușul, 

com. Hirja. 

Vameşoaia (Muntele-), ro. 

Prietate a Eforiei Spitalelor Ci- 

vile din Bucureşti, pendinte de 

schitul Fedeleşoiul (v. a. n), 

jud. Argeş, pl. Loviştea, com. 

Ciineni. 

Vameşul saii Şerbăneşti, saș, 
cu.360 locuitori, în com. Cotul: 
Lung (v. a. n.), jud. Brăila, pe 

țărmul drept al riului Siretul, 

la 2 kil. spre V. de satul Co- 

tul-Lung. 

Vameşul, sa/, cu 264 locuitori, ce-i 
zice și Odaia-Popei (Pochii), în 

com. Piscul, pl. Siretul, jud. Co- 

vurluii, la depărtare de 4 kil. 
în spre V..N. de reședința co- 

munală. (Vezi Piscul, com. rur.). 

Vameşul, sfafie de dr.-d.-F., jud. 

Covurluiii, pl. Siretul, com. Piscul, 

căt. Vameșul, pe linia Barboși- 

Tecuciii, pusă în circulaţie la 13 

Septembrie: 1872. Se află între 
staţiile Independenţa (9,7 kil.) şi 

H. Conachi (10,2). Înălţimea d'a- 

supra nivelului Mării de 15",65 

Venitul acestei staţii pe anul 

„1896 a fost de 38211 lei, 63 

bani. 

Varatecul. Vezi Păraticul. 

Varlam, saz, com. rur. Copăceni- 

Mogoşeşti (v. a. n.), pl. Sabarul, 

„jud. Ilfov. 

Se intinde pe o suprafață de



VÂRNAVA 
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624 hect., cu o populaţie de 
303 locuitori. 

Varnava, punte, jud. :Neamţu, în 

" ramura munţilor Bistriţei-Mol- 
„dove, situat spre N. Mănăstirei 

" Bistriţa. 

Varnița, saii Dealul-Mare, saz, 
cu 91 locuitori, jud. Bacăi, pl. 

Siretul-d.-j., com. Leca, situat 

pe piîriiaşul Varnița, la o de- 

"părtare de 7 kil. de > Ungureni 
; (şcoală). a 

Varnița, sat, com. rur. Şirna, pl. 
- Tirguşorul, jud. Prahova. (Vezi 

Șirna, com.). 

Varnița, căfuu, cu 160 locuitori, 

în com. Străoani-d..s. (v.a.n)), 
pl. Zăbrăuţul, jud. Putna, situat 

- pe apa Şuşiţei, pe coasta pirîu- 
- lui Repedea, 

Vascului (Lunca-), căzeu, al 
com. Gura-Teghii, jud. Buzău, cu 

“19 locuitori, 

Vasilaţi, com. rur., pl. Olteţul- 
'd.-j., jud. Vilcea, situată pe va. 

„lea Olteţul, la 25 kil. 'de capi- 
tala plăşei și la 55 kil. de a 
judeţului. 

Se mărgineşte la E. cu com. 
Bătăşani și Pietroasa, la: V. cu 

„ Benești, la N. cu -Cirlogani . şi 

“la S. cu. com. Otetelişul, 
E brăzdată de un deal acoperit 

- cu pădure și vii şi udată de văile : 

Rogojina, Fintîna: şi Sirbilor. 

Din deal, spre E., locul se înclină 

" mult pentru scurgerea apelor, 

“iar. spre V., văile se scurg în 
riul Olteţul. 

Are o suprafață -de şoo hect. 

cu o populaţie de 800 locuitori; 
„2 biserici: una.cu hramul Sf. 

„. Voevozi, reparată'la anul 1857, 
şi alta cu hramul St. Niculae, 

- preinoită la 1884. 

Locuitorii sunt moşnenişi ai: 

66700. Alarele-Dicționar Geografic. Vol. VW, 

„- peşti, Pirlita, Posanicul, 

: neşti-Văcărești și Vasilaţi, pe o 
„suprafaţă de 7550 hect. și cu 

„o populaţie de 2319 locuitori. 

357. care și căruțe: 

: 161 :cu cai; 

„: în - 1879J81,   
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20 cat, 60.boi, 200: vaci, 200 

- POrcI, 1000 oi, 

Vasilaţi, saz, reşedinţa com. rur. 
Vasilaţi-Popeşti (v. a. n), pl. 

- Negoeşti, jud. Ilfov, situat la 
S.-E. de. Bucureşti, pe malul 
sting. al riului Dimboviţa, în 

„nişte locuri. foarte smircoase, 
Se întinde pe o suprafaţă de 

1750 hect., cu o populaţie de 
1041 locuitori. (Vezi Vasilaţi- 
Popești, com. rur,).: 

Vasilaţi- Popeşti, cont. rur., jud. 
Tifov, pl. Negoeşti, situută la S-E. 
de București, lingă riul Dimbo- 
viţa, la 32 kil. de București. Stă 

“în legătură cu com. Budeşti şi 
Lămotești prin şosele vecinale. 

Se compune din satele::.Po- 

„Stoe- 

Are 2 biserici (la Popeşti și 
Vasilaţi), 1 şcoală mixtă, 2 mori 

. cu apă, 5 maşini de treerat cu 

- aburi, 4. poduri. 

Locuitorii posedă: . 395 plu- 
guri; 169 cu boi, 126.cu--cai; 

196 cu boi, 

708 cai: şi iepe, 

1 armăsar, 705 boi, 550. vaci 

: Şi: viței, 39 tauri, 21 bivoli, 118 

„„bivoliţe, '52 capre, 680 porci, 
- 6236. oi; 

Improprietăriţi 348 locuitori, 
- neîmproprietăriți, 259. .... 

-. Comerciul se face de 6 cir- 

ciumari şi 1 hangii, 

Vasile Alexandri, sa, cu. 160 

loc. jud. Covurluiă, pl. Siretul, 

„com. Independenţa, puţin mai 
„*jos” de reședința comunală, for- 

mat din insurăţei, împroprietăriți 

și purtînd numele 
poetului Vasile Alexandri. Mo- 
şia pe care e așezat satul se nu- 

-- mea înainte Viorica-Vechie sai 

: Crăciuna (v. Independenţa, com.).   

VASLUIUL (JUDEŢ) 

Vaslueţul, pirîi, format din pi- 
: răiaşele: Țiganul,-ce izvorește 

din pădurea - Dancul,: - de. sub 
"poalele dealului. Răpedea din 
jud. Iaşi și Cărbunăriul, ce: iz- 

“ voreşte din pădurea  Poeni, 
-: apoi, unindu-se mai jos de Po- 

" dul-Blaga, trece prin teritoriul 
jud. -Vasluiii, sub. numirea -de 
Vaslueţul, udind de alungul toată 

- plasa Crasna, pănă: din jos de 
orașul Vasluiii,-unde se varsă în 

“riul Birlad, după ce primește: pe 

-- “dreapta și stînga sa mai mulți 

, afluenţi.: ci 

Vasluiul, jrdez, -cam în centrul 
şi în partea de-E, a Moldovei, 

aşezat pe dealuri: și. văi, care 
- pleacă de la -N., înclinînd spre 
SV, Ie 

Se mărginește: la: N. cu jud. 
“Iaşi, avind ca linie. de .hotar 

culmea dealului.numit : Voineşti, 
: Mogoșeşti şi Bordea;. la E., cu 

“ jud Fălcii; la -S.,.- cu jud. Tu- 
““tova, și la :E., -cu' jud. :Roman, 
> Intinderea 'teritoriului este de 
213255 hect., din care:. 43744 
pădure, - 112278 'pămint. arabil, 

144592 linaţe şi imaş,: 9033 po- 
noare şi drumuri, iar: "restul vii 

'şi livezi. a 
+ Orografia, Terenul acestui 
judeţ este foarte :accidentat, ri- 

- dicat la N. şi înclinat, spre S.-V. 
" Ramurile de dealuri care. pleacă 

--din jud. Iaşi, 'pe partea dreaptă 

a ritului Bahluiul, desfăşură imai 

multe culmi longitudinale, pe 
: părțile de .E. şi: de V., care:se 

-: prelungesc pănă din jos de Vas- 
„ lui și de acolo, formînd .Valea- 

1. Birladului, :continuă: în. jud. 'Tu- 
- tova. Culmile - ce pătrund. prin 

. mijlocul: judeţului ;se.. termină 

" gradat: „pe „dreapta. şi. stinga 

:rîului Birlad; :pe dreapta.. pîriu- 

:. lui Vaslueţul; pe dreapta. și pe 

stinga .piriului; Racova ; pănă la 

-:confluența acestor piraie în rîul 

Birlad, lingă :orașul :Vasluiii. 
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In partea de N. a jud. se 

„află culmea cea mai ridicată: 
a dealului numit Bordea, pusă 

“de-a curmezișul între jud. Iași şi 

Vasluiii, din care se desfac toate 

culmile ce pătrund prin: mij.o- 

cul judeţului Vasluiii, ast-fel sunt: 

culmea ce pleacă printre piraiele 

Vaslueţul și Dobrovăţul, ce se 

termină la podul de juncţiune a 

“şoselelor Iaşi-Vasluiii, şi Codă- 
eşti, unde se face şi confluența 

acestor două piriie în dreptul 

Movilei-lui-Burel ; culmea dintre 

piraiele Dobrovăţul și Cuţigna, 
care se termină din sus de tir- 

guşorul Codăești, la confluența 

acestor piraie. 
Tot din dealul Bordea, dintre 

piraiele Cuţigna şi Rebricea, 

pleacă o alta culme, care se pre- 

lungeşte pe dreapta, pănă la satul 

Buhăeşti, la vărsarea  piriului 

Rebricea în riul Birlad, şi de 

acolo continuă paralel cu piriul 

Birlad, pănă în marginea de S.a 
orașului Vasluiii, iar pe stînga, de 

- la confluenţa piriului Cuţigna unit 

cu Dobrovăţul, în piriul Vaslue- 

ţul, din jos de Codăești; și apoi 

paralel cu acest piriii, se ter- 

mină la confluenţa Vaslueţului 

în riul Birlad. Pe capătul acestui 

deal, numit Delea, e situat şi 

oraşul Vaslui. 

Această culme din centrul ju- 

deţului care e cea mai lungă, 

e întretăeată, atit pe dreapta 

cit şi pe stînga, de: mat multe 

văi cu pirie, care se termină 

treptat pe o parte a piriului 

Vaslueţul, precum sunt: Valea- 

Şerbeşti, Valea-Ferești, Olănești, 

ș.a. precum şi pe partea riului 
Birlad: Valea-Telejnei, Valea. 

Zepodeni; Valea-Tirgului, ş a. 

Intre piraiele Rebricea și Stav- 

nicul se întinde altă culme, care 

se termină din jos de Negreşti 

la confluența piraielor, cu apa 

Birladului, asemenea întretăete 

de alte mici văi cu piraie.   

Intre piriele: Stavnicul şi Şa- 

covăţul, se prelungește direct 

culmea Dealului-Mare, ce vine 

din jud. Iaşi, prin com. Miro- 

neasa și care se termină din jos 

de Negreşti, la confluenţa piriu- 

lui Stavnic cu riul Birlad. Mai 

e culmea ce se prelungeşte din 

jud. Roman printre rîul Birlad, 
şi care se termină la confluenţa 

Şacovăţului în Birlad, între To- 

direști şi Negrești. . 

“Dea dreapta rîului Birlad, 

trece din jud. Roman, de la 

tirguşorul Băcești, o culme care 

se prelungeşte pe toată partea 

de V., făcînd şi hotarul între 

aceste două judeţe. Această 

culme, despre N., face douăbifur- 
caţiuni mari: una se prelungeşte 

printre riul Birladul şi pirîul 

Stemnic, şi se termină în com. 

Brodocul, din sus de satul Bălteni; 

iar alta se prelungește între pi- 

raiele Stemnicul și Racova, ce 

se termină la eşirea piriului Ra- 

cova în şesul Birladului, în drep- 

tul orașului Vasluiii, Cea mai 

lungă culme este aceea din par- 

tea dreaptă a piriului Racova, 

care înconjură judeţul pe toată 
partea de V. şi S. şi face ho- 

tarul cu o parte din judeţele: 

Romanul și Tutova, iar din 

dreptul orașului Vasluiii, de la 

cşirea pîriului Racova în șesul 

Birladului, formează culmea şe- 

sului rîului Birlad, 

Zidrografia. Priutre culmile 

dealurilor, ce străbat teritoriul 

judeţului, curg un înseinnat nu- 

măr de pirieşe, în diferite direc- 

ţiuni, vărsîndu-se mai toate în 

riul Birlad, ce trece prin mij- 

locul judeţului, del N.-V.spreS$. 

Riul Birladul formează basinul 

teritoriului judeţului, în care se 

scurg apele ce pleacă dela N, 

spre S., de la V. spre E. şi de 

la E. spre V. 

Birladul intră pe teritoriul ju- 

deţului prin partea de V., prin   

com. Dumeşti, apoi trece prin 

comunele: Todirești, unde -pri- 

meşte piriul Șacovăţul ; Negrești, 

unde primeşte din sus piriul 

Vilna și din jos piriul Stavnicul; 
Parpaniţa şi Buhăeşti, unde pri- 

meşte piriul Rebricea; Birzeşti; 

Rădiul şi Vasluiul, unde pri- 

meşte piriul Racova în dreapta 

şi Vaslueţul în stinga; Munteni 

şi Lipovăţul, unde primeşte pi- 

riul Cutnariul. E 

a În judeţ sunt și un număr de 

iazuri, cele mai multe de mică 

intindere: 

Proprietăţi, Statul posedă in 

acest județ moșii în întindere 

de mai mult de 6000 hectare, 

dind un venit anual de aproape 

150000 lei. 

Moşiile stăpinite de răzeși pro- 

vin în mare parte de pe timpul 

Marelui Domn Ştefan - Vodă, 

Cele mai întinse din ele, și tot- 
odată cele mai vechi sate, sunt: 

Pocreaca, Tauacul, Minjeşti şi 
Deleni, în pl. Crasna; Mircești, 

Dănești, Bereasa, Tătărăni și 

Zepodeni, în pl. Mijlocul; Tansa, 

Suhuleţul, Ipatele și Borăști, în 
pl. Eundurile; Oşeşti, Cozmești 

și Chetreşti, în pl. Stemnicul; 

Girceni, Dumbrăveni,  Ivăneşti 

şi Coşeşti, în pl. Racova. 

Restul moşiilor aparţin la par- 

ticulari și la loc. împroprietăriți 

după legile din 1864 și 1878. 

Producțiunea. Pămiîntul este 

foarte fertil şi produce în abun- 

dență cereale, nu numai pen: 

tru trebuinţele locale, dar și 

pentru export. 

Pădurile aii o întindere de 

43744 hect.; imașele şi fineţele, o 

întindere de 44592 hect. 

Vite, după recensămintul din 

Decembrie 1900: 9034 cai, 39 

catiri și asini, 58070 boi şi bi- 

voli, 28079 porci, 769 capre, 

91971 oi. 

Viile şi livezile aă o intindere 

cam de 4000 hect.
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Albinele se cultivă pe o scară 

mai întinsă de cit în alte județe. 

In anul 1900, locuitori posedaii 

13993 stupi. Aici a fost în tre- 

cut patria acestei culturi, de la 

care şi'a luat județul marca sa: 
un stup cu albine. 

Din dealuri şi pirae.se scoate 

prundiș, năsip şi piatră pentru 

construcții şi facerea varului. 
Renumită localitate jpentru ca- 

riere de piatră este satul Scheia. 
Îndustria şi comerciul. Indus- 

„ tria este mai mult casnică. Este 

o fabrică sistematică de rachiii, 

la ciți-va il. de Vasluiii, mai 
multe mori, etc. Comerciul con. 

stă în desfacerea cerealelor, a 

vitelor şi a lemnelor ; se face tirg 

„pe patru pieţe însemnate: ora- 

şul Vasluiii şi tîrgușoarele: Co- 

dăeşti, Negreşti şi Pungeşti. 
Drumuri: 1. Calea ferată Bir. 

lad- Vasluiii-Iaşi. 2. Calea naţio- 

nală Vasluiii-lași, care se sub- 
împarte în' şoselele: Vasluiăi- 
Movila,  Blaga-Movila, Vasluiii- 
Crasna şi Vasluiii-Dealul-Bustea. 

3. Căi judeţene, care se împart 

în şoselele: Vasluiii-laşi, Vas- 

luiii-Roman, Vaslui - Pungeşti, 

Vasluiii-Rafaila, Budăioasa- Huși 
şi Movila-Codăeşti. 

Împărțirea administrativă. 

Judeţul Vasluiii, pănă la 1895, 

era împărţit în ş plăşi şi anume: 

Crasna, Fundurile, Mijlocul, Ra- 

cova,  Stemnicul, Are acum 3 

plăşi, Crasna fiind unită cu Mij- 

locul şi Fundurile cu Stemnicul. 

Judeţul are 56 comune, 235 

sate, 2. tîrguşoare şi un oraş, 
Are o populaţie de 109356 

locuitori: 55023 bărbaţi şi 54333 

femei (Dec. 1899). 
Fustaţia. ln Vasluii e un tri- 

bunal, care cade în jurisdicţiu- 

nea Curţei de Apel din Iași. 

Sunt şi trei judecătorii: la Vas- 
luiă "(ocolul Vasluiii), Negrești 
(ocolul Stemnicul) şi Codăeşti 

(ocolul Crasna).   

1723 

Sunt 2 case de arest: peni- 

tenciarul de corecţiune, din com. 

Dobrovăţul, întreţinut de stat, 

şi arestul preventiv din orașul 

de reședință. 

Cultul. Bisericele ortodoxe în 

număr de 156 atirnă de Eparhia 

Episcopiei de Huși. 
Sunt 2 biserici lipovene. 

Mănăstirile din judeţ întreți- 
nute de stat sunt: Dobrovăţul, 

Fistici, Buda-Rafaila, Scînteia şi 
Lipovăţul. 

Instrucţiunea. Sunt în com. 
rur. 75 şcoale primare mixte și 

4 de cătun, frecuentate în 1899 
—900 de 2421 copii; 2 şcoale 

primare urbane de băeţi şi 2 

de fete în orașul Vasluiii; o 

şcoală profesională de fete și 1 

gimnazii în oraş. 

Spitaluri sunt două: unul în 

oraș și unul rural la Negrești. 
Budgetul pe 1898—99: Ze- 

cimi, le! 174211, b. 47, la ve- 

nituri, lei: 168208, b. 69, la chel. 

tueli; Drumuri, lei 66240, b. şo 

la venituri, lei 63576 la chel- 

tueli; Spitalul rural Negrești, lei 

30113, b. 14. 

Vasluiul, com. urb., capitala jud. 
Vaslui, situată pe capătul de 

S. al dealului Delea, în unghiul 
format de confluenţa piriului Vas- 

lueţul cu rîul Birladul, între 
plășile: Mijlocul la N., Crasna 

la E. şi S. şi Stemnicul la V. 

In partea de V. și S. se des- 

chide valea întinsă a Birladului, 

pe a căreia dreaptă se prelun- 

gesc dealurile ce pornesc din 

Valea-Racovei, acoperite cu pă- 
duri, livezi şi vii, iar în vale se 

văd şerpuind piraiele Racova și 

Stemnicul, afluenţi ai Birladulur. 
Pe partea de E. se deschide 

valea întinsă a Crasnei, prin. care 
curge piriul Vaslueţul, ce,. mai 

în jos de oraș, se aruncă în apa 

- Birladului. 

In partea de N. se ridică trep-   
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tat platoul întins al dealului De- 

lea, cu întinse holde de cereale. 

Intinderea orașului este de 

145 hect., cu o populaţie de 

9024 locuitori (Decembrie 1899), 

din care 3742 Evrei, 

Aproape trei părți din acești 

locuitori se ocupă cu comerciul 

şi diferite meserii, iar o parte 
cu agricultura. 

“In fie-care săptămînă, Marţea 
şi Vinerea, este zi de tirg; iar- 

maroc anual se ţine la 1—8 

Septembrie. 
Se practică în oraş: croitoria, 

cismăria, leninăria, ferăria, ti- 

nichigeria şi altele. 

Industria mare e reprezentată 
prin 6 mori cu vapori, o tăbă-. 

- cărie, mat multe cărămidării, o 

ipsosărie şi o fabrică de apă 
gazoasă. 

Aci se află un tribunal; o ca- 

zarmă ; 2 şcoli primare de băeţi 
şi 2 de fete; o școală profesio- 
'nală de fete; un gimnaziii; un 

spital, fondat la 1864 de către 
defunctul D. Drăghici; 2 far- 

macil; o grădină publică; un 

foişor de 25 m. pentru paza de 

„foc; un rezeivor de apă ce se. 

distribue în oraş. 

Are 2 biserici, întreţinute de 

comună, la care servesc 6 preoți, 

2 diaconi, 3 cintăreţi și 5 ecle- 

siarcă; un paracliser la spital, o 

biserică lipovenească şi 5 havre 

izraelice, 

Una din biserici, cu hramul 

Sf. Ioan, situată în marginea 

de S..E. a orașului şi care ser- 

vea de catedrală, este făcută în 

1490 de către Ştefan-cel-Mare. 
Cu timpul, acest monument 

istoric începuse a se ruina și 

“la 1820, i se făcu o reparaţie 

radicală de către proprietara tîr- 

gului Maria Cantacuzin Logofe- 

teasa. 

Budgetul oraşului pe 1899— 

goo:' B. ordinar, venit 272483 

lei, 38 bani, chelt. 271483 lei,
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«42 bani; drumuri, venit 32092 

“lei, 95 bani, chelt. 32740 lei; 

Pensii, venit 18683 lei, 77 buni, 

chelt. 2890 lei. 

Prin mijlocul tirgului trece 

şoseaua naţională, ce vine din 

Iași şi trece spre Birlad. Intrarea 

și eşirea, se face prin 6 bariere. 

Aofiună istorice. — Oraşul 
Vasluiii se zice a fi făcut de 

Bizantint, spre amintire de tre- 

cerea. lor în Dacia-Orientală. Ei 

îi dădură numele de Basilica, 

după numele Impăratului Basile 

„. Bulgaroctonul (Descrierea lut Ma- 

carie, în călătoria sa de la A- 

lep la Moscova). 

„. Acest tîrg, la 1418, a fost co- 

lonizat cu mai multe familii de 
Armeni, de către Alexandru- 

Vodă-cel-Bun. 

La 1440, orașul fiind ars de 

către Tătari, mare parte din. fa- 

miliile armene s'aii strămutat 

aiurea. “Din cet rămași. încă, 

S'aii împrăștiat parte pe la 1526, 

în timpul domniei lui Ștefan al 

V-lea, nepotul lui Ştefan-Vodă- 

cel-Mare, care Domn primind 

jeluire din partea locuitorilor 

Romiîni - Vaslueni, că. sunt ex- 

ploataţi de către străini: Armeni, 

Evrei şi Greci, a dat poruncă lui 
Carăbăţ Pircălabul de Vasluiă, 

ca să împedice pe străini. de a 
cumpăra proprietăţi în acest o- 

raș, care era proprietatea locui- 

torilor Vaslueni, dată lor cu hri- 

sov de către Ștefan - Vodă, în 

urma războiului de la Racova 
_(v. Hrisovul publicat în Cronica 
Hușilor, de .Episcopul Melchi- 
sedec). - - 

Armenii ce ai mat rămas, 

asimilindu-se cu Rominii, ai de- 

venit băştinari. Arhidiaconu! Mua- 

carie Paul de la Alep, în călă- 

toria sa spre Moscova, trecind 
prin Țară pe la 1650, mărturi: 
seşte ci în acest oraş se afla o 
biserică armeană.: 

In acest oraș a existat și-un   
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palat domnesc, făcut cu mult 

mai înainte de biserica Sf. Ioan, 

zidită la 1490 de: către Ștefan. 

Vodă-cel-Mare, şi aceasta se do. 

vedeşte din următoarele rînduri 

din letopiseţe :.«Ștefan-Vodă-cel- 

Mare, aflindu-se în palatul din 
Vasluiii la 1471, a decapitat 

pe: Negrilă Paharnicul, Stolni- 

cul Alexa şi Vornicul Isaiea, 

acuzaţi de acte de trădare». 

(«Letopis.>, tom.'], pag. 157), 

La 1473, Ştefan- Vodă, bi- 
ruind pe Radu Domnul Munte 

niet şi luind în robie pe Maria, 

femeia lut Radu și pe Dochiţa, 

fiica lut, le-aă închis în palatul 
de la Vasluiii (v. Cronicarul 
Dugloş). 

Tot Dugloș spune că, la 1474, 

Ştefan-Vodă a primit în Palatul 

de la -Vasluiii pe solii trimiși de 

Cazimir Regele Poulonilor, pen- 

tru ca să'l împace cu Radu, 

Domnul "Țărei Muntenești. 

Aceste date anterioare războ- 

iului şi zidirei bisericer dove-. 
desc că palatul era făcut cu 
mult mai înainte. 

Alt fapt istoric ce se mai cu- 

noaşte c: petrecut aici este răz- 
boiul, care a avut loc la pod, 

din jos de ora;, la 1514, Fe- 

bruar 27, între Ungurii, cari 

venise cu Trifailă, un preten- 

dent la Domnie, contra lui Bog- 

dan-Vodă; Ungurii aii fost bă- 

tuţi şi: alungaţi de către. Mol- 
doveni, iar lui Trifailă i s'a tă. 

iat capul (v. cLetop.», tom. I, 

pag. 185). 
La 1658, ma! în jos pe vulea 

Vasluiului, Gheorghe, Domnul 

Moldovei, cu ajutorul “Tătarilor, 

„bătu cumplit pe Constantin-Ba- 

sarab, care năvălise în Țară cu 

ajutorul lui Mihnea-Vodă din 

« Valachia şi a lui Racoți, prin- 
cipele Transilvaniei. 

Se ştie că orașul Vasluiii, cu 

toată moșia din jurul lui, a fost 

cumpărat de către Ştefan-Vodă   
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şi impărțit oștenilor ce sai bă- 

tut cu Turcii în războiul de 
la Racova. 

In 1795, hrisovul de danie al 

lui Ștefan-Vodă a fost desfiin- 

țat de Mihail Şuţu, în favoarea 
Hatmanului Costache Ghica, că- 

ruia i-a dit tirgul şi moşia în 
stăpinire. 

Şi tirgoveţii din răzeșii băs- 
tinași, ai devenit bezmănari, 

pănă la 1880, cind s'a făcut 
rescumpărarea razei tirgului cu 

16000 galbeni, de !a actuala 

proprietară, d-na Elena Şubin. 

Restul moșiei, pe o întindere 
de 5058 hect., afară de ale lo- 

cuitorilor împroprietăriți priu le- 

gea din 1864, a rămas înstrăi- 
nată. : 

Vasluiul, sfajie de dr.-d.f., jud. 

Vasluiii, pl. Vasluiul, com. Vas- 

luiul, pe linia Birlad. Vasluiul, 

pusă în circulaţie la 13 Noem- 

brie 1886. Se află între staţiile 
Munteni (4,5 kil.) și Bălteni (9,7 

kil.). Inălţimea de-asupra nive- 

lulu“ Mării e de 88",5ș. Venitul 

acestei staţii pe 1896 a fost de 
377628 lei, 86 bani. 

Vatra, sa, pe moşia Hudeşti, 

com. Hudeşti-Mari, pl. Prutul: 

d.-s, cu 946 suflete. (V. Hu- 

dești-Mari, com. rur.). 

Vatra, sal, pe moșia Zvoristea, 

com. cu acelaşi nume, pl. Ber- 

hometele, jud. Dorohoiii, cu 440 

"suflete. (V. Zvoriștea, com. rur.). 

Vatra-Comunei, sa, com. rur. 

Prahoviţa-d.-s., plaiul Prahova, 

jud. Prahova, cu 340 locuitori. 

(V. Prahoviţa-d.s., com. rur.). 

Vatra-Episcopiei-de-Argeşsaii 
Flămînzeşti, zzoșie, cu o su- 

prafaţă de 2912 pogoane, din 

care 1000 pogoane pădure mă- 

runtă, jud. și pl. Argeş, pro-
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prietatea. statului. Aparţinea E- 
piscopiel de Argeş. | 

Aa 1871 avea un venit anual 

de 20800 lei şi a fost ipotecată 

împreună cu alte 380 proprie- 
tăţi ale. statului pentru asigu- 

rarea împrumutului domenial de 

78 de milioane. Pe periodul din 

1883—88 arenda acestei moşii 

a scăzut la 7697 lei, 20 bani. 
Pe moșie sunt case de arendaş, 

han, magazii şi poverne. 

Vatra - Mănăstirei - Cotroceni, 

moșie a statului, pendinte de 

mănăstirea Cotroceni, jud. Ilfov, 

arendată (1883—93) cu 29324 

lei anual și din care s'a luat în 

1890, pentru trebuinţele armatei 
şi pentru grădina botanică, mai 

multe hect. 

Vatra-Mănăstirei-Govora, 70- 
şie a statului, pendinte de mă- 

năstirea Govora, jud. Vilcea, 

arendată cu 7410 lei anual. 

Vatra-Mănăstirei-Gruiul, z0ş7e . 
a statului, pendinte de mănăs- 

tirea Gruiul, jud. Iifov, arendată 

(1885—95) cu 21500 lei anual. 

Vatra - Mânăstirei - Negoeşti, 
moşie a statului, pendinte de 

M-rea Negoeşti, jud. Ilfov, aren- 
dată(1883—93) cu 40100. anual. 

Vatra - Mânăstirei - Pasărea, 

moşie a statului, pendinte de 

Mănăstirea Pasărea, jud. Ilfov, 

arendată (1885—95) cu 6812 lei 

anual, afară de 25 hect. pămint, - 

“ aflate în jurul Mănăstirei, lăsate 

în folosinţa sa. - 

Vatra- Mănăstirei- Plumbuita, 

7noşie a „statului, pendinte de 
Mănăstirea Plumbuita, jud. Ilfov, 

care s'a arendat (1886—96) cu 

5850 lei anual. 

Vatra - Mănăstirei - Vâcăreşti,   
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moşie a statului, pendinte de 

„Mănăstirea Văcăreşti, - care ' s'a 

arendat (1886—96) cu 16197 

lei anual. Arenda s'a scăzut la 

15116 lei, pentru unele vii răs- 

cumpărate de posesori. 

Vatra - Mănăstirei - Znagovul, 

moşie a statului, pendinte de 
Mănăstirea Znagovul, jud. Ilfov, 

„ arendată (1883—93) cu' 24100 

lei anual. 

Vatra-Schitului- Apostolache, 

moşie a statului, pendinte de 

Slobozia, jud. Prahova, arendată 

(1885—95) cu 193co lei anual. 

Vatra - Schitului - Brebul, zro- 
prielate a Eloriei Spitalelor. ci- 

vile din București, fostă pen- 

“ dinte de Mănăstirea Brebul, com. 

Brebul, plaiul Prahova, jud. Pra- 

hova, în întindere de 1733 hect,, 

din care 1503. hect. suprafaţă 

impădurită şi 250 hect. pămînt 

- cultivabil şi. fineţe. 

Vatra - Schitului - Cotmeana, 

moşie. (V. Răsăritul şi Apusul, 

jud. Argeș): 

Vatra-Schitului-Deleni, . pzoșie 

a statului, jud. Olt, fostă pen: 

dinte de Mitropolia. din Bucu- 

reşti, care sa arendat (1888— 
93) cu 2030 lei anual. 

Vatra-Schitului - Fedeleşoiul, 
proprietate a Eforiei Spitalelor 
Civile. din Bucureşti, jud. Argeş 
(v.. moşia Fedeleșoiul). 

Vatra - Schitului - Flămînda, 

proprietatea statului din jud. 
Argeş (v. moşia Flămînda). 

Vatra-Schitului-Goranul, zro- 

prietate a statului din jud. Ar- 

geş (v. moşia Goranul).. 

“Vatra-Schitului-Greci, cu tru-   
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purile. Sineşti şi. Creţești, zoșze 

„a statului, jud. Olt, fostă pen- 

dinte de “Mitropolia din' Bucu- 
reşti, care, pe periodul 18858— 

--93, sa arendat, afară de Vatra- 

Schitului-Strihareţul, . cu 12100 
lei anual. 

Vatra-Schitului-Iordăchianu, 

„moșie a statului, jud. Prahova, 

„pendinte de Mitropolia. din Bu- 

curești, care, pe periodul 1888 
* —93, sa arendat cu 2100 lei 

anual. -. . 

Vatra-Schitului-Lespezile sai 

Pleşuva-Mică, propriefate a 

„Eforiei Spitalelor Civile din Bu- 
„curești, fostă pendinte de schi- 
tul Lespezile, com. Coinarnicul, 

pl. Peleșul, jud. Prahova, în în- 
tindere de 331:'hect., din care 

285 hect. pădure şi '46 hect. 

pămînt arabil şi fineţe. 

Vatra -Schitului- Poiana, zro- 
prielale.a Eforiei Spitalelor Ci- 
vile din Bucureşti, fostă pen- 
dinte de schitul Poiana, jud. şi 
pi. Prahova, com. Poiana, în 

întindere de 221 hect., din care 

99 hect. pădure .şi 122 hect, 

-pămint cultivabil. 

Vatra- Schitului - Sărăcineşti, 
moşie a statului, fostă pendinte 

"'de' Episcopia Rimnicul, situată 

în com. Sărăcineșşti, pl. Cozia, 
„jud. Vilcea, arendată (1888-95) 

“cu 4180 lei anual. : 

: Vatra-Schitului-Slătioara, 110- 
'şie a statului, jud. Vilcea, pl. 

Ocolul, com. Ocna, iostă pen- 

dinte de schitul Slătioarele, a- 

rendată (1888-—93) cu 2420 lei 
anual. 

Vata - Schitutui - Surpatele, 

moşie a statului, pendinte de 

schitul Surpatele, jud. . Vilcea; 

„Sa arendat, cu. 700 lei. anual.
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Vatra - Schitului - Şerbăneşti, 
proprietate a Eforiei Spitalelor 

Civile din Bucureşti, pendinte 

de schitul Șerbăneşti, jud. Vil- 

cea, pl. Oltul, com. Ştefăneşti, 

în întindere de 1812 hect, îm- 

preună cu 368 hect. pădure, 

arendată (1886 - 9i) cu 10300 

lei anual. 

Vatra - Schitului - Tirguşorul- 
Strîmbeni, proprietate a Efo- 

rici Spitalelor Civile din Bucti- 

rești, fostă pendinte de schitul 

Tirgşorul, com. Tirgşorul-Noii, 

pl. Tirgşorul, jud. Prahova, în 

întindere de 1693 hect., din 

"care 539 hect. pădure şi 1154 
hect. pămînt cultivabil și finețe, 

arendată (1888—93) cu 23100 
lei anual. | 

Vatra-Schitului-Tutana, moșie 

a statului, din jud. Argeş. (V. 
moşia Tutana). 

Vatra-Schitului-Văleni, zoșie 

a statului, com. Văleni, pl. Telea- 

jenul, jud. Prahova, vindută de 

veci, | 

Vaţa, com. rur., pl. Vedea-d.-s,, 

jud. Olt, compusă din 7 cătune: 
Chiriţești, Niţuleşti, Veţișoara, 

Chiţani, Florești, Bondociul şi 
Bădicea. 

E situată pe Dealul-Spinului, 
saii Telegilor, Ciureștilor și Bx- 

dicea și valea girlei Veţișoara, 

la 55 kil. de capitala judeţului 

şi la 2 kil. de reședința plăşei, 

Se mărginește cu comunele: 

Izvorul, Crucișoara, Gura-Boului, 

Bărăşti.de-Vede, Săpata-d.-j. şi 

Păduroiul din jud. Argeș. 

Are o populaţiune de 1623 

locuitori; o şcoală; 3 biserici (la 
Chiriţeşti, fondată în 1833, la 

Bondoci, 1885 şi la Veţişoara, 

în 1835). Tot în această comună, 

afară de aceste biserici, se mat 

găsesc și niște mici troițe, dintre   
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care unele se apropie foarte mult 

de forma bisericilor. Dintre toate 

acestea, cea mai frumoasă şi cca 

mail bine clădită este cea din 

căt, Niţuleşti, făcută la 1863 de 

Stancu Stoica Diconescu şi alţii. 
Alte troițe mai sunt: 2 în căt, 

Ciureşti, 1 în Bădicea, 1 în Flo- 

reşti, 1 în Veţişoara și 2 în Chi- 

ţani, 
Afară de agricultură, locuitorii 

se mal ocupă cu timplăria, do- 

găria, rotăria, baterea şi aşezarea 

dețindrile, şi de șiță pe casele de 
locuit, cu fabricarea rachiului de 

prune și cu chirigeria, transportul 

rachiului prin Ţară, etc, 
Toţi locuitorii sunt moșneni. 

Ei aii 35 cat și tepe, 600 boi, 
35 vaci, 56 capre, 3500 oi şi 

215 porci; 2 mori pe girla Ve- 

diţia şi Veţişoara, și una de 

aburi, așezată în cătunul Chiţani, 
pe moșia Cioara. 

Suprafaţa comunei e de 1928 

hect, 

Şoselele Gura-Boului şi Bărăşti- 

de-Vede înlesnesc comunicaţia 

între comunele Gura-Boului, Bă- 

răşti- de-Vede, Păduroiul, Cru- 
cişoara şi Izvorul. 

E brăzdată de dealurile: Spi- 
"nului, Bocanul, Bondoci, Bădicea, 

ale căror coaste sunt acoperite 

cu păduri, şi pe a căror coamă se 

cultivă cerealeși sunt sădiţi pruni, 

şi udată de văile: Veţişoara, 

Căpoteasa, Aușul, Adincata și 

Ştirbul şi de alte mici vilcele. 

Văcarea, cătun, al com. Dănești, 

din pl. Ocolul, jud. Gorj, spre 

S..V. de reşedinţă, pe loc şes. 

Are o suprafaţă de 532 hect.; 

o populaţie de 408 suflete; o 
biserică, zidită la 1812, E stră- 

bătut de şoseaua comunală Șasa. 

Urecheşti (V. Dănești, com. rur.). 

Văcarea, sa, com. rur, Valea. 

Popei (v. a. n.), pl. Riurile, jud. 

Muşcel, situat pe ambele maluri 

Văcăreni, com. rur. 
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ale apei Văcarea şi pe malul 

sting al riului Tirgul. 

Se întinde pe o suprafaţă de 

223 hect. şi se află între comuna 

Drăghiciul şi pădurea Rădești. 

In jurul lui sunt : Dealul-Dră- 

ghiciului şi Danul (N), Dealul. 

Pădurei (E), Dealul-Duşei ($.); 

iar între cătunele Văcarea şi Va- 

lea-Popei este piscul Hirtoapele 

şi Valea-Rece. 

Are 435 locuitori şi o biserică, 

zidită în 1788. 

în jud. 

Tulcea, pl. Măcin, așezată în 
partea N.-V. a judeţului, la 45 

kil. spre V. de orașul Tulcea, 
capitala districtului, şi în cea 
de N. a plășii, la 15 kil. spre 

N. de oraşul Măcin, reşedinţa 

plăşei. 
Se mărginește la N. cu com. 

Pisica, la S. cu com. Jijila, la 

E. cu com. Luncaviţa și la V. 

“cu com. urbană Măcin şi com. 

Pisici. 

E brăzdată de dealurile : Dea- 

lul-Cărărilor, la V. şi centru, Pie- 

„trosul, Dealul-cu-Monument, Bu- 

geacul, la N. Arc pe terito- 
riul et și movile artificiale și e 

udată de Girla Ciulineţul la E., 

Girla-Lătunei la V. şi centru, 

Girla-Mare, prin mijloc, Valea- 

Nucilor la S., Valea-Glodului 

la S.E., Valea.lui-Bran, afluent 

al V.-Jijila şi Jijila la S., de băl- 

ţile Jijila, Lăţimea și Marea- 

Neagră la V. 

Are 4500 hect. Este com- 

pusă din Văcăreni, reşedinţa, la 

E. pe malul drept al girlei 

Mari, la poalele dealului Pie- 

trosul ; Garvan, la N.-V., la 1 

kil. de reședință, pe malul gir- 

lei Lăţimea, la poaleie Dealulur- 

cu-Monument. 

Are: 1060 locuitori ; 2 şcoale; 

2 biserici, una în căt. Văcăreni, 

cu hramul Sf. Nicolae, zidită în 

1826 de împăratul Alexandru ]
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al Rusiei şi cea-l'altă în căt. Gar- 

van, cu hramul Sf. Gheorghe, 

fundată de comună; 5 mori de 
vint și o: moară cu aburi, 

Locuitorii posedă: 150 plu- 

guri, 743 bot şi vaci, 323 cai 
şi iepe, 11 asini, 5209 oi șiber- 

beci, 385 capre și 137 porci. 

„ Soseaua judeţeană Tulcea.Isac- 
cea-Măcin şi drumurile comunale 

ce duc la căt. Garvan și la co: 

munele Luncaviţa, Jijila, Pisica, 

Greci şi Măcin înlesnesc comu- 

nicaţia. 

Văcăreni, Sat, în jud. Tulcea, pl. 
„ Măcin, cătunul pe reședință al 

„com. Văcăreni, aşezat la poa- 

lele dealului Pietrosul, pe malul 

„drept al Girlei-Mare. Se măr- 

ginește la N. cu com. Pisica, 
la V. cu cătunul Garvan, la V. 

şi E. cu com. Luncaviţa,. 

„Are o întindere de 2500 hect,, 
'cu 1060 locuitori, Romini din 

Basarabia ; o biserică şi o şcoală. 

(V...Văcăreni, com. rur.). 

Văcăreşti, com. rur., jud. Dim- 
boviţa, pl. Dealul-Dimboviţa, si- 

__tuată pe cîmpia Văcăreasca, pe 

malul sting al riului Dimboviţa 

şi în apropiere de riul Ilfovul, 

la zece kil. spre S. de Tirgo- 

vişte, lingă linia ferată Titul- 

Tirgovişte. Se compune . din 4 

cătune: Văcăreşti, Băjeşti, Bun- 

gctul şi Ciurari, cu o populaţie 

de 1730 locuitori. Are 3 bise- 
-rică, o şcoală, o moară de apă 

cu făcae, şi produce cereale 

multe, avind și pădure. 

Se învecineşte spre E. cu Co 
mişani, spre V. cu Raciul și 

Luceni, spre N. cu : Colanul și 

spre S. cu Cazaci și Perşinari, 

despărțindu-se mai de toate 

aceste com. prin pădure și unin- 

du-se prin şosele vecinale şi co- 

munale, 

Văcăreşti, saz cu 17 familii, jud.   
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Argeș, pl. Oltul, com, rur, Dă- 
nicei (v. a. n.). 

Văcăreşti, sat, cu 89 locuitori, 

pl. Dimboviţa, jud. Ilfov, com. 

rur.  Dudești-Cioplea (v.. a. n.), 
- situat spre S.V. de Dudești. 

La S. are dealuri pe care se 

cultivă viea ; iar.spreN.-E., pă- 
mîntul e băltos, pămîntul fiind 
mult aplecat spre albia rîului 

Dimboviţa. Pe la S. trece calea 

judeţeană Bucureşti-Olteniţa. 

Are o biserică cu hramul 
«Sfinţii Impărați Constantin și 

„Elena», deservită de 2 preoți şi 
2 cintăreţi, fostă mănăstire, zi- 
dită de Nicolae Mavrocordat la 

1722. Această biserică privită 

de departe are aspectul unei 

cetăţui. Imprejur are zid. gros 
şi la poartă o clopotniţă foarte 

solidă. Pe cind alte construcţii 

de felul acesta s'aii dărimat de 
cutremure, clopotnița dela Vă- 

cărești a rezistat. Biserica, con- 

strucţie frumoasă, aşezată. în 
mijlocul curţei, e destul: de în- 

căpătoare. La început a fost 
frumos zugrăvită, dar învechin- 

„du-se, unul din cei din urmă 
egumeni greci.o văpsi așa de 

„răii că a schimonosit-o. 

Intre obiectele de valoare gă- 
sim aci: un potir poleit cu aur 
din 1821, un potir de argint 

„din 1853 şi 4 clopote de dife.- 
rite mărimi. Această mănăstire 
servea la 1848 ca temniţă pen: 

„tru oamenii. politici. Odinioară 

servia ca. punct întărit și se 

lega cu cetatea Curtea-Vechie. 

Pe lingă clădirile ce, deja exis- 

tai, la anul 1870 s'a mai adăo- 

gat una mare, care, împreună 

“cu cele-lalte, servă de arest 

preventiv. 

In fundul curţei, la stinga, 

sunt măreţele palaturi transfor- 

mate azi în spital al arestaților. 

In timpul lui Nicolae Mavro- 

„cordat servea de cetăţue pen-   

VĂCĂREȘTI-DE-RĂSTOACĂ 

tru apărarea sa în contra boe- 

rilor romini. 
„In această” cetăţue prinţul 

Rempnin bătu cu armata rusă 

toată oastea turcească. - 
La anul 1640, Ibrahim L-ii, 

după sfatul prietenilor lui Va- 
sile-Lupu, a dat poruncă lui Si- 

„nan-Paşa, care se afla la Isaccea, 

să plece cu -oștirea ce 'o avea 

sub cGmanda sa spre București, 

să se arate prieten,lui Mateiii- 

Basarab și de'i va. fi la inde- 
“mină să-l prindă și să-l aducă 

la Stambul. Turcii venind ai 

conăcit parte la Văcăreşti, parte 
la Cotroceni (Gr. G. Tocilescu). 

La Văcăreşti este mormîntul 
lui Nicolae Mavrocordat, zidi- 

torul bisericei. Mănăstirea a fost 

închinată sfintului Mormint. Ca- 
ragea la anul 1813 în hrisovul 
mănăstirei Văcărești, zice: «Epi- 

tropil se îndatorează să trimită 

ajutor la Sf. Mormint, fără nici 
o scădere, chiar .cînd anii.vor: 
fi răi şi veniturile mănăstirei nu 

vor ajunge». 

Văcărești, moşie, jud. Brăila, pen- 

dinte de com. Rușeţul. Apar- 
ţine Domeniului Coroanei. 

Văcăreşti, stafie de dr.-d.-f., jud, 

Dimboviţa, pl. Dealului, com. 

Văcăreşti, pe linia Titu-Tirgo- 

vişte, pusă in circulație la 2 Ia- 

nuarie 1884. Se află între sta- 
ţiile Nucetul (9,1 kil.) şi Tirgo- 
vişte (7,1 kil.).. Inălţimea d'asu- 

-.pra nivelului Mărei. de 244,01. 

Venitul acestei . staţii pe .anul 

. 1896 .a fost de 38495 lei, 90 

bani. 

Vacăreşti-Berteșşti, mmoșze, a sta- 
tului, jud. Brăila, pendinte de 

„com. Mihaiii-Bravul, pl. Balta, cu 
o suprafaţă de 12000 hect. şi un 

- venit anual de 70000 lei. 

Văcăreşti-de-Răstoacă, com.
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rur., jud. Dimboviţa, pl. Bolin- 
tinul, situată pe cîmpie, la S8 

kil. spre S.-E. de gara Titu, pe 
malul sting al piriului Răstoaca 

aproape de locul unde Șuţa se 

varsă în: Răstoaca. Se compune 

din tre! cătune: Pitarul, Strim- 

beanul și Moara-Crovului, cu o 

populaţie de 800 locuitori, Are 
" dovă biserici și o şcoală, o moară 

de apă pe pîriul Șuţa. Se în- 
vecinește: la E. cu Serdanul, la 

V; cu Crovul,'la N. cu Odo. 

“beşti și la S. cu Potlogi-Ru- 

rali, despărţindu-se de Odobeşti 

prin piriul Şuţa, - de . Potlogi- 
Rurali și Crovul prin piriul Răs- 

toaca şi de Serdan prin cîmpie. 

Văcăria, sa, cu 50 suflete, jud. 

Argeş, pl. Oltul, com. rur. Sto- 
ileşti (v. a. n.). 

Văculeşti, com. rur., în. partea 

de S.-V. a plașei Coșula, jud, 

Dorohoiii, formată din satele: 
Goroveiul, Horlăceni, Prelipca, 

Sauceniţa și Văculeşti, reşedinţa. 

Are: 3156 suflete; 4 bise- 

rici cu 3. preoţi, 5 cîntăreţi și 

4 pălămari ; 1 şcoală prim. mixtă, 

13 iazuri ;. 15 pogoane vie; 
1461 vite mari cornute, 1582 

oi, 5 capre, 340 cai, IIO ) porci 

şi 50 stupi. 

Văculeşti, 'saz, pe moşia cu ace- 
laşi nume, jud. Dorohoiii, pl. Co- 

şula, cu o populaţie de 1578 su- 
flete. 

Are: o biserică, cu hramul A- 

dormirea şi Sf. Nicolae, mică, 
de lemn, făcută la 1712, de Lu. 

pu Dascălul şi Nimerincul Ucrăi- 
neanu; o școală primară. 

Sătenii împroprietăriți ai 1204 
hect. 48 arii pămînt; iar proprie- 
tatea, 1730 hect. 52 arii cimp, 
1719 hect. 63 arii, pădure, 12 po- 
goane vie de specie aleasă și ş 
iazură, din care cele mai mari 
sunt: Ciobalăul, de 12 hect, şi   
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Lipovanul, de 7 hect,, toate cu 

peşti şi raci, 

Trei piraie principale trec pe 

moșie : 'Țibulea, Dolina şi Şesul. 
Drumuri: drumul vechii Do- 

rohoiii Botoşani, pe la 'rateșul 

Cotirgaci şi Valea Urechioaei ; 

calea judeţeană Dorohoiii- Le- 
vărda şi calea ce duce la satul 

Goroveiii şi com. Virful-Cim- 
pului. 

"Moșia se hotărăşte cu: Bră- 

eşti,  Dimăcheni, Sauceniţa şi 
Virful-Cimpului. 

- Localităţi însemnate sunt: Ia- 
zul - Domnesc, Siliștea - Călugă- 

rească și Siliştea- -Verghia sai 
Verbia, - 

Istoricul. Vechia proprietate 
a moșiei, a fost a 'mănăstirei 
Moldaviţa din Bucovina, dănuită 

de Ana Doamna, soția lui Ale- 
xandru-Vodă-cel-Bun, după cum 

se dovedeşte din uricul de întări- 
tură al acestui Domn, 'cu data 

din 14 Aprilie 1415. Această 

moșie a fost împresurată 'de 

multe ori de către vecini, pentru 

care. mănăstirea a avut grele pro- 

cese ce se curmară! prin ! hriso. 
_vul din 8 lunie 1746, dat de 

Ioan N. Mavrocordat-Vodă. După 

aceasta, mănăstirea stăpîni în 

pace moşia pănă la 1755 cind s'a 

vindut. 

Văculeşti, stație de dr.d.-f.; în 

jud. Dorohoiii, pl. Coșula, com. 
Văculeşti, pe: linia Leorda-Do- 
rohoiii, pusă în circulaţie la 15 

Decembrie 1888. Se află între 

staţiile Leorda (1 1,5 kil.) şi Do- 

rohoiii (10 kil.). Inălţimea d'a- 

supra nivelului Mării, de 211,60. 

Venitul acestei stații pe anul 
1896 a lost de 19754 lei, 35 
bani. 

Vădastra, com. rur., în mijlocul 
„plăşei Balta-Oltul-d. j., jud. Ro- 
manaţi, formată numai din sa- 
tul cu același nume, situat pe 

  
* Afară din insulă, 

“zăminte romane, judecind după 

monedele de bronz, din timpul   
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un teren şes, la 14 kil. de Co- 

rabia și ia 26 de Caracal. Mai 
multe măguri înconjoară satul 

şi o girli mocirloasă formează 

aci o insulă. 

Are o populaţie de 1373 lo- 

cuitori; o ! biserică, cu hramul 

Sf. Grigore, zidită la 1836, de- 
"servită de 2 preoți şi 2 cîntă- 
“reţi; o școală primară; 8 cîr- 
ciumi. | 

“Aci s'a descoperit la 1872 
de C.' Boliac, o locuinţă preis- 
torică, . 

S'a dat de un oazis preistoric, 
înfundat într'o mlaștină, pe care 

“s'a superpus construcţiuni ro- 
mane și medievale. Această sta- 
ţiune "preistorică e mai vechie 

„ca Geţii. şi Dacii, de vom ju- 
"deca după vasele de lutărie gro- 

„ solană, aschiile de cremene şi 
alte unelte lucrate în piatră. E 
din epoca pietrei lustruite, cînd 
omul în necunoştință de metale 

“se servea în trebuinţele sale caz- 
nice şi de înmormiîntare, numai 
cu lut, os şi piatră. 

Vădastra a fost un punct stra- 
tegic însemnat; înconjurată de 
o sprinceană de mal, prezintă 
o vechile cetate de pămînt cu zi- 
duri uriaşe, numită Sculieni și 
mai multe măguri. Intre obiec- 
tele găsite cînd s'aii făcut să- 

* pături, distingem idolași de pă- 
- mînt închipuind un om cu bra- 

țele întinse, fetişi diformi ai unei 
- populaţiuni barbare, dalte mari . 

de silex, săgeți, sulițe, topoare 

de granit.verde negăurite, pietre 

de ascuţit, custure şi herestrae 

de silex, vetre de bordee, o- 

biecte de olărie foarte vechi, ctc. 

găsim și aşe- 

lui Filip Arabul, zidăriile și a- 

peductele romane. 

Vădastra cu Viişoara, moșie, 
“a statului, în jud. Romanați, cu



VĂDĂSTRIȚA 

i . 

- o arendă anuală de 106810 lei 

"(1887/88.) 

Vădăstriţa, com. rur.; pl. Balta- 
Oltul-d-j., jud. Romanați, for- 
mată numai din satul cu acest 

nume, situat pe -un teren şes, 

- intre com. Urzica şi Vădastra, 
la 28 kil. de Caracal și 15 kil. 

de Corabia. Mai multe măgure |! 
înconjoară satul. 

Are o populaţie de 1706 loc.; 

o biserică, cu hramul Intrarea 

în Biserică (1861) cu 2 preoți 

„şi 2 cîntăreţi; o şcoală primară; 

11 cîrciume. 

Bilcii anual: la 10 August. 

Vădeni, 2/asă, în jud. Brăila, ocu- 
pînd partea de N.-E. a judeţu- 
lui şi întinzindu-se pe luncile Du- 

nărei, Siretului și Buzăului, cu 

- reşedinţa în com. Tudor-Vladi- 

mirescu. Se mărgineşte la N. 

cu jud. Covurluiii, de care se des- 

„parte prin .riul Siretul, la S, 
- cu pl. Ianca și parte din pl. 

Bălții, la E. cu Dobrogea de 

care se desparte prin Dunărea- 

„ Vechie şi.la V. cu o parte a 

- jud. Rimnicul-Sărat, de care 'se 
desparte prin riul Buzăul. E for- 

mată din com. urb. Brăila și 
- comunele : Cazasul, Chiscani, 

. Cotul-Lung, Gurgueţi, Islazul, La- 

tinul, Nazarul, Romanul, Scor- 

ţarul-Noii, Scorţarul-Vechiii, Si- 

„ listrarul,- Tichileşti, Tudor-Vladi- 

mirescu și Vădeni. 
In total are 1 oraş, 14 com, 

: 45 sate şi 15 tirle. 
"S'a unit de curind cu pl. 

Ianca, avînd unite 25 com. (V. 

Brăila, judeţ). 

Vădeni, com. rur., jud. Brăila, pl. 

Vădeni, situată pe malul drept 

“al riului Siretul. Se mărginește la 

E. cu Dunărea, la N. cu Siretul, 

la V.eu Cotul -Lung ş şi la S. cu Iz- 

„. lazul, 

Are o suprafaţă de 3000 hect,, 

66700, Afarele Dicţionar Geografic. Vol, Ve 
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cu o populaţie de 770 suflete; 
o biserică, construită la 1848 de 

. locuitori, cu' hramul Adormirea 

Maicii Domnului, cu 1 preot, 
1 cintăreţ şi 1 paracliser; o 

şcoală mixtă, înființată la 1859. 
Drumuri: la Nazirul, spre S,, 

11 kil.; la C.-Lung, spre V., 10 

-kil.; la Cazacul, spre S,, 11 kil.; 

„la Galaţi, spre N., peste Şiretul. 
Prin com. trece calea ferată 

Brăila-Galaţi, avînd aci podul de 

fer de peste Siret, şi care are o 
lungime în comună de 8 kil. 

Vădeni, cor, rur., în partea de N. 
a plășei Ocolului, jud. Gorj, şi 

la S. de com. Curţişoara, situată 

pe partea stingă a Jiului, 
Este formată de 3 căt.: Vă- 

deni, reședința, Şişeșşti şi Preajba, 

cu o suprafață de 1340 hect., 

o populaţie de 1069 suflete, 3 

biserici, - cîte una în fie-care căt., 

din care una e foarte vechie, 

o şcoală și o fabrică însemnată 

de lemnărie la pădurea. Besna. |. 
Locuitorii posedă : şo pluguri, 

96 care cu boi, 4 căruţe cu cai, 
954.vite mari cornute, 150 cai, 

4647 Oi, 257 rimători, 89 ca- 
pre, 3 bivoli, 

stupi, 

Şoseaua naţională Fiiiaşi-Pie- 
trosani, şoseaua comunală care 

o leagă cu -Turcineşti și - alte 
drumuri ordinare, înlesnesc co- 

municaţia. 

„15 asini și 88 

Vădeni, saz, cu o întindere de 

204 hect. şi cu' 770 loc., jud. 

Brăila, la N, com. cu acelaşi 

nume, pe malul viroagei Sireţe- 

lul, la şco m. de rîul Siretul, 

situat de a lungul viroagei Si. 

retul și căci ferate Barboşi-Bră- 

ila (V. Vădeni, com. rur.). 

Vădeni, saţ, cu 390 locuitori, în 

jud. Covurluiii, plasa Horincea, 

„_com,. Rogojeni, cel mai de N. 
sat al jud. Covurluiii, pe malul   

VĂGILULEȘTI 

- Prutului, la 5 kil. de reședința 
comunală și la 76 kil. de la Ga- 
laţi. (V. Rogojeni, com,). 

Vădeni, căfun, reşedinţa com. 
Vădeni, jud. Gorj.: 

“Are o suprafață de 600 hect. 
şi o populaţie de 710 suflete. 
(V. Vădeni, com. tur.). 

Vădeni, stație de dr„-d.-f., în jud. 

Brăila, pl. Vădeni, com. Vădeni, 

pe. linia Brăila-Galaţi, pusă. în 
circulaţie la 13 Septembrie 1872, 

Se află între staţiile Brăila (12,4 
kil.) şi Bărboși (8,1 kil.). Inăl- 

țimea d'asupra nivelului Mării 
de 8",39. Venitul acestei staţii 
pe 1896 a lost de 8203 lei, 20 

bani. 

Vădeni, moșie a statului, de 1120 
"fălci (cu vii cu tot), în jud. Co- 
vurluiii, pl. Horincea, com. Ro- 

_gojeni, fostă pendinte de mă- 

năstirea Dobrovăţul; cu o arendă 

de 18550 lei. 

Vădurelele, sa, cu 280 locuitori, 

în jnd. Neamţu, pl. Bistriţa, com. 
Socea, situat spre marginea com. 

Cîndeşti. (V. Cîndeşti, com. rur.). 

Văeni, sa/, cu 9o case, în jud. 
Mehedinţi, plaiul Cloșani, com. 

rur. Orzeşti, la 2 kil. de satul 

Padeşul şi la 5 kil. „de reşedinţa 

- comunei, 

Văeni, fost pichet de graniță, în 

jud. Mehedinţi, plaiul Cloșani. 

Văgiuleşti, com. zur. şi sat, jud. 
- Mehedinţi, pl. Văilor, lâ' 14 kil. 
de oraşul Turnul-Severin, situată 

pe valea riului Motrul. Se măr. 
gineşte: la N., cu comunele Co- 

vrigi și Strimptul; la E., cu co- 
“ munele Miluta, Menţii- din. -Faţă, 

" Cernaia și Jirovul; la S., cu co- 

munele Corcova şi Imoasa; iar 

la V., cu com. Samarineşti. 
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Satul formează com. cu satele: 
Văgiuleşti - Romini, Văgiulești- 

Ungureni, Circiul şi Valea-Rea, 

avind 1400 suflete. 

Are 3 biserici şi o şcoală. 

Locuitorii posedă: 60 pluguri, 

100 care cu boi, 18 căruţe cu 

cai; 60 stupi. 

Dealuri : Cioaca-Mişcodanilor, 
Dealul - Boznei, Co-iţa - Roşie, 

Brumarului, Bălenilor, Albiei, 

Samarineştilor și Dealul-Ciocă- 

. lăului, . 
Văi: Valea-Boznei, . a-Micşo- 

danilor, a-Brumarului, a-Albiei, 

a-lui-Şemen, a-Răpenilor, şi Va- 
lea. Vlăei. 

Piraie : Piriul-Săbieștilor, valea 

Nisipoasa, Piriul-Brumarului, ce 
udă în lung satul Ungureni, Pi- 
rîul-Văgiuleştilor, care udă satul 

Văgiuleşti, piraiele Vlaia şi Gir- 

bii, Piriul-Ripenilor, Piriul-Văiei- 

lui-Semen, ce udă proprietatea 

Corcova, Piriul - Circelui, care 

toate se varsă în apa Motrului. 

Are o şosea comunală, care o 

leagă cu şoseaua Strehaia-Baia- 

de-Aramă, precum și alte şo- 

sele şi drumuri, care o leagă cu 

comunele vecine. 

Văgiuleşti-Romiîni, sat, în jud. 

„ Mehedinţi, pl. Văilor, reşedinţa 
com. rur. Văgiuleşti. 

Văgiuleşti- Ungureni, saţ, cu 

Go case, în jud. Mehedinţi, pl. 

Văile, com. rur. Văgiuleşti. (V. 

com. rur. Văgiuleşti). 

Văiei (Gura-), căzu al com. Po- 
„liciori, jud. Buzău, cu 230 lo- 

cuitori și 54 case. 

Văile, z/asă, numită şi pl. Văilor, 

jud. Mehedinţi, formată din 18 
comune și anume: 

Brădetul, “Corobăile, Cosmă- 

nești, Covrigi, Dragostești, Ho- 

răşti, Leurda, Matăsari, Micu- 
leşti, Negomirul, Roșiuţa, Run- 

Vălcelele, sa și com.   
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curelul, Slivilești, Strimptul, Sura, 

Tehomirul, Țirioiul şi Văgiuleşti. 

Se mărginește: la E. şi N, 

cu jud. Gorj; la S., cu pl. Mo- 

trul-d.-j.; iar la V,, cu pl. Mo- 

trul-d.-s. şi parte din plaiul Clo- 
șani. 

De la 1895 s'a desfiinţat, iar 

com, aiă trecut unele la pl. Dum- 
brava-Motrul-d.-j., altele 
Motrul-d.-j. 

Văjeşti, saz, cu 100 suflete, jud. 

Argeş, pl. Gălășești, com. rur. 
Cerşanele (v. a. n.). 

Vălari, com. rur., jud. Gorj, pla- 

iul Vulcan, la N. com. Stănești, 

aşezat pe deal. 

Se compune din cătunele: Va. 

lari, : Curpenul şi Curpenelul, cu 

o suprafaţă de 282 hect. şi o 
populaţie. de 1835 suflete. 

Locuitorii posedă: 54 pluguri, 

100 care cu boi, 22 stupi,:250 

vite mari cornute, 400 oi, 300 

capre, 30 cai și 150 rimători. 

Teritoriul comunei este udat 

de apa Şuşiţa. | 

Are o şosea comunală, care 

vine din spre S., de la Stănești; 
20 mori, 4 .herăstrae, pentru 
tăiat scindurile; 1 școală ; 5 bi- 
serici, cu 2 preoţi şi 4 cîntăreţi. 

Vălari, căzun de reședință, al co- 

munei Vălari, plaiul Vulcan, 

jud. Gorj, situat pe şes și lingă 

apa Șuşiţa. Are 120 hect,, cu o 
populaţie de 687 locuitori. (V. 
Vălari, com. rur.). 

rur., pe 
riul Argeș, jud. Argeș, pl. Pi- 

teşti, la 12 kil. de com. tur. 
Băscovul-Fleşti(reşedinţa subpre- 

fecturei) şi la 14 kil. de Piteşti. 

Se compune din 4 sate: Bră- 

teasca, Capul.Piscului, Crîmpo- 

teni şi Vălcelele. Are 1228 su- 

fete; 2 biserici, una în satul 

Vălcelele şi alta în Crimpoteni, 

la pl. ] 
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deservite de 2 preoţi, doi cîn- 

tăreţi şi un paracliser; o şcoală 
primară mixtă. 

 Vite: 406 boi şi vaci, 20 cat, 
9 bivoli, 120 oi, go! capre şi 
200 rimători, 

Vălcelele (Dara-de-Sus), că- 
„fun al com. Dara, jud. Buzăii, 
cu 360 locuitori. 

Vătceldie-de-Jos (Olteni), sal, 
cu 998 locuitori, com. rur. Băr- 

„cănești, pl. Siul-d.-s, jud. Oit, 
““situat în partea de S. a com,, 

pe valea Iminogului. (V. Bărcă- 
nești, com. rur.). 

Vălcelele-de-Sus, sas, cu rii 
locuitori, com. rur. Bărcăneşti, 

“pl Siul-d.-s., jud. Olt, situat în 
partea de S.-E. a comunei, pe 
Dealul. Iminogului. (V. Bărcă- 
neşti, com. rur.), 

Vălceşti, vezi Bucecea, sat, com, 
Călinești, pl Siretul, jud. Bo- 
toşani, 

Vălculeşti, saz, jud. Argeș, pl. 
Piteşti, reședința com. rur. Bra- 

- dul-Geamăna (v. a. n.). 

Văleanca,. cămu al. com. Vis- | 
pești, jud. Buzăii, cu 360 locui- 
tori şi 95 case.. 

Văleni, com. .rur., jud. Muşcel, 
pl. Argeșelul, la 18 kil. spre S.- 

„E. de Cimpulung. | 
Se compune din 4 cătune: 

Lunca, Plopișorul, Văleni şi Vră- 
bieşti, cu .o populaţie de 1781 
locuitori. | | 

Se mărginește la N. cu com. 
Cetăţeni-din-Deal, la S. cu pro- 
prietatea statului fostă a mănăs- 
tirei Vieroşul, la E. cu com. 
rur, Lăicăi-Runceasa şi la V. cu 
com. rur. Boteni. 

Are o biserică și o şcoală 
mixtă,



VĂLENI 

"+ Moşia e a locuitorilor şi se în- 

tinde pe o suprafaţă de 700 hect, 

Locuitorii aii: 505 vaci,. 520 

“boi, 300 tauri, 192 viței, 40 

Yepe, 30 cai, 18 armăsari, 12 
-minji, 450: 0i, 140 berbeci, 279 
porci, 123 capre. 

In jurul comunei sunt malu- 

rile: Ghermăni (la E.), Virtopul 
şi Chiciora (la V.), Cornetul (la 

N.), Mălăiştea și Corbul (la S$.). 
La N. este Mușcelul, unde lo- 

cuitorii aii. locuri de fineţe.. 

__Este udată de vilcelele: Muş- 
: celul, Şăroaia şi Brăduleţul, care 

se împreună în centrul comunei” 
'şi se varsă în riul Dimboviţa la 

"E, de com. rur. Lăicăi-Runceasa, 

La S. se află un deal! numit 

- Mormintele. 

Văleni, com. rur., pl. Podgoria, 

jud. Muşcel, la 60 kil. spre S. 
de Cimpulung. 

„Se compune din 2 cătune: 
Valea-Văleni şi Ciocănești, cu o 

populaţie de 935 locuitori. 
Este situată pe ambele ma: 

luri ale văiei numită Valea-Vă- 

leni, împresurată de dealuri în 
toate părțile, afară de partea 
de S., unde se întinde cimpia 

moșiilor statului Radu-Vodă şi 

Cotmeana, pănă în riul Argeş. 
„Locuitorii ai: 20 cai și iepe, 

43 viței, 246 boi, 178 vaci, 

193 oi, 66 berbeci şi 200 porci. 
Girla-Vălenilor udă: comuna 

-. de la N; spre S., apoi fese în 
şoseaua . naţională București-Pi- 

„teşti, curge prin cimpia Radu- 
Vodă şi se varsă în riul Argeș la 

locul numit «Zăvoiul-Cotmenii». 

“Ea izvoreşte din Valea-Schitului, 

cătunul Valea-Văleni. 

"Un. număr .de 139.locuitori 
S'aii împroprietărit prin ' legea 
de la 1864 pe moşiile statului |. 

 Radu-Vodă și Valea-Văleni. 
: Are.2 biserici (în. fie-care că- 

tun cîte una); o școală, datînd 

din 1855. 

Văleni, con, 

Văleni, com. 

* în pl. Moldova, spre N.-V. de o- 

'“raşul Roman, la.23 kil. de el și 

"o şcoală prim, mixtă; 
-mori pe piriul Moreanca,   Văleni, com... 

731. 

rur., jud: Olt, pl. 

Şerbăneşti, situat pe un dea! din 
dreapta Vedei, la 42 kil. de 

" Slatina şi la 20 kil. de reşedinţa 

plăşei. 

Se compune din 2 cătune: Va. 

leni și Popeşti, cu o populaţie 

de 2546 locuitori. E vechie, 

fostă proprietate a boierilor Vă- 

leni. 
„Se învecineşte la N. cu Titu- 

leşti, la E. cu riul Vedea,la S. 

cu Seaca-Belciugata și la V. cu 
Stoicăneşti, de care se opsparte 

prin valea Călmăţuiul. - 

Are 2 biserici, (în fe. -care că- 

tun cîte una), deservite de 3 
preoţi; o școală, înfiinţată 
1877. . 

Vite: 300 cai, 260 iepe, 1180 
boi, 510 vaci, 40 bivoli, -ş580 
oi și 1050 potci. 

Suprafaţa com. e de 8300 hect. 

Șoseaua judeţeană Slatina-Ro- 

şiori leagă comunala N. cu Ti. 

tuleşti şi la S.-E. cu -Socetul, 
'din jud. Teleorman. O altă şo- 

- şea vecinală o leagă la V. cu 
Stoicănești şi cu Seaca-Belciu- 

“gata la S.-V. 
"In partea de E. sunt dealul 

'“şi riul Vedea, în care daii cite- 

va vălcele: 'Tumba, Chicioaia, 

Pepteşti şi Binduleşti. 

"rur., jud. Roman, 

la 22 kil. de reşedinţa plăşei, 
în marginea judeţului. Este for- 

mată din satele: Ciopleşti, Da- 

vid. (Scheea), Moreni, Munteni- 

Ghirăeşti, Munteni-Văleni şi Vă. 
leni, reşedinţa. Are o „popula- 

ție de '1545 locuitori, . 2 .bise- 

rici, una de zid şi alta de lemn; 
cite-va 

Este legată cu orașul Roman 

prin şosea. 

rur., 'jud. Vilcea,   

VALENI 

pl. Mijlocul, situată pe dreapta 

„rîului Olteţul, la 7o kil. de ca- 
pitala judeţului şi la 15 kil. de 

a plăşei. | 
“Are. o populaţie de 754. lo- 

cuitori; o şcoală şi 2 biserici, 

“ Locuitorii sunt moșneni..Ei 

ai: 5 cai, .50 bol, 20 vaci și 
150 oi. | ” 

Comuna se intinde pe o su- 
prataţă de 120 hect. 

E brăzdată de dealurile: Mu.- 

” erei, Mare, Zgiiata-Mare, Sgiiata. 

Mică, Corbul şi. Plodişul şi udată 
de riul Olteţul. 

Văleni, suburbie a com. T..Ocna, 

jud. Bacăi, pl. Trotuşul, situată 
pe partea stingă a Trotușului. 

Văleni, saz, jud. Argeș,: pl. Lo- 
viştea, com. rur. Suici (va. n.). 

Aci este şchitul Văleni (v. a.n.), 
întemeiat de familia Grădişte- 

nilor. 

Văleni, sat, cu 349 locuitori, jud. 

“Bacăii, pl, Siretul-d.:j., com. Mi. 
leşti, situat la confluenţa pirîului 

Corniţelul cu piîriul Răcătăul, la 

2500 m. de satul Mileşti-d.:s. 
(școală). -Are o biserică catolică, 

clădită de locuitori la 1850. 

Văleni, sat, cu 147 locuitori, jud, 
„-Bacăă, pl. Siretul.d.-s., 

Berbinceni, așezat d'a stînga pi- 
riului Odobul și pe piriiașul Da- 

" dalica. : 

com. 

Văleni, saz, cu 234 locuitori, în 

partea de V. a comunei Vilto- 

__tești (v. a. n.), pl. Mijlocul, jud. 
„ Fâlciii, aşezat pe valea Văleni, 

intre dealurile: -Dumbrava-Mare 

şi Comoara, pe unde trece şi 

piriul Făgădăul. IF 

Văleni, căzun al comunei Izvoa- 

„rele, pl. Jiului, jud. Gorj, în par- 

tea despre N. a comunei, situat 

„pe loc şes şi. lingă lanţul de
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înălţimi din stînga Jiului, pe 
marginca șoselei naţionale Fili- 

aşi-Pietroşani. 

Are o suprafaţă de 384 hect. 

şi 160 locuitori. (V. Izvoarele, 

com. rur.). 

Văleni, saz, în jud. Neamţu, com. 
Grumăzeşti, pl. De-Sus-Mijlocul, 

cu o suprafaţă de 400 hect, şi 

o populaţie de 312 suflete. 

Văleni, saţ, cu 199 locuitori, în jud. 

Neamţu, com. Vinători - Dum- 

brava-Roşie (v. a. n.), situat pe 

malul rîulut Bistriţa, lîngă Petro- 
Dava. 

Văleni, saţ, cu 1287 locuitori, 

com. cu acelaș nume, pl. Şer- 

bănești, jud. Olt, situat pe ma: 
lul drept al Vedei. (V. Văleni, 
com. rur,), 

Văleni, căzuu, cu 110 locuitori, 

în jud. Putna, pl. Zăbrăuţul, com. 

Străoani-de-j. (v. a. c.), situat 

“pe malul Şuşiţei, lingă pirtul 
Valea-Danii. 

Văleni, saz, cu 9oş locuitori, în 

jud. Roman, pl. Moldova, com. 

Văleni, spre N.V. şi la 23 kil. 

de oraşul Roman şi la 22 kil. : 

de reședința plășei, pe piriul 

Moreanca. (V. Văleni, com. rur.), 

Văleni, căzu, al com. Brînco- 

veni, pl. Olteţul-Oltul-de-Sus, jud, 

Romanați, la 19 kil.spre N. de 

Caracal, pe şoseaua Corabia- 

Riul- Vadului şi lingă linia ferată. 

Altitudinea terenului de 135 m. 

Are 280 locuitori; o bise- 
rică. 

Văleni, sait Satul-Noi, sa/, jud. 

Suceava, pe moșia şi în com. 

Mălini, așezat pe valea piriului 

Suha-Mare, cu o populaţie : de 
685 suflete, 

Drumuri sunt : la Broșteni (44   

e]
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kil.) şi la Fălticeni (26 kil.). (V. 

Mălini, com. rur.).. 

Văleni, saz, cu 200 locuitori, în 

jud. Tutova, pl. Pereschiv, com. 

Stănueşti, spre N. de satul Stă- 

nueşti. 

Văleni, sas, jud. Vilcea, pl, Ocolul, 

com. rur. Păușeşti-Otăsăul. Are, 

împreună cu Barcanele, o po- 

pulaţie de 517 locuitori; o bi- 
serică, rezidită la 1868. Cade 
în partea de N.-V. a comunei, 

la 1!/2 kil. de căt. Ursăreşti şi 
este udat de riul Otăsâul, 

Văleni (Schitul-), schiz, cu 40 

de maici, pe riul Topologului, 

jud. Argeş, plaiul Loviştea, la 
două ceasuri de Tigveni și la 

5 de Curtea-de-Argeş. Acest 

schit a fost intemeiat de lamilia 

_Grădiştenilor şi pănă la 1818 

a fost schit de călugări, iar de 

la această dată s'aii așezat aici 
maici. Biserica, cu hramul Sf. 

Troiţa, este in stare bună, iar 

zidurile mănăstirii sunt în ruine. 
Intre cărţile vechi ale acestei 

mănăstiri se află un _liturghier 

din vremea mitropolitului Theo- 

dosie. Această mănăstire este 

întreţinută de stat (are doi pre- 

oţi, un cîntăreţ și un paracliser) 
şi se înscrie, pe tot anul în bud- 

getul ministerului de Culte o 

sumă de 13231 lei pentru în- 

treținerea maicelor şi pentru 
serviciul divin. 

Văleni, schi/, jud. Neamţu. (V. 
Văleni, sat.) 

Văleni (Vatra-Schitului-), 70. 
șie a statului, cu o întindere de 
61o pogoane, din care 500 

pogoane pădure, jud. Argeș, pl. 

Loviştea. Pe moșie se află case, 

magazii, o moară şi o piuă. 

Văleni-Buriaşul, sa, com. rur,   

VĂLENI-DE-MUNTE 

Cociocul (v. a. n.), pl. Znagovul, 

jud. Ilfov, situat la N. de Co- 
ciocul, format din 2 trupuri:. 
Văleni şi Buriaşul, ambele pe 

malul drept al rîului Ialomiţa 

şi inconjurate la S$. de pădurea 

Radu-Vodă. 

Are o suprafaţă de 236 hect., 
cu o populaţie de 260 locuitori. 

Văleni - de - Munte, co. urd., 

plaiul 'Teleajenul, jud. Prahova, 

situată în partea de N. a ora: 

şului Ploești. 

„Se compune din 3 cătune: 

Văleni (Tirgul-), Turburea și Va- 

lea-Gardului, cu reședința com. 

în Tirgul-Văleni şi o populaţie 
de 3000 locuitori. 

E udată prin centru de riul 

Văleanca, alimentată de Valea. 

Teişencei. 

În vecinătatea tirgului Văleni 

sunt: la E., Păcureţi, cu boga- 

te surse de păcură; la V., Va- 

lea-Slănicului, cu bogate mine 

de sare; la N., văile Teleajenului 

şi Drajnet, pe care sunt situate 

istoricele sate: Meterezele, Piscul: 

Dorului, Teişani, Drajna, Homo- 

riciul, etc., iar spre S.,e Gura- 

Vitioarei. 
Acest orăşel, ca şi Tirgşorul, 

Gherghița și Cimpina, trebue să 
fie foarte vechiii, poate chiar 

din timpul lui Mircea-cel-Bătrin, 

şi trebue să fi fost pe la 1503 

în toată splendoarea, de oare-ce 

"se găsea la această dată în re- 

laţiuni comerciale cu Braşovul. 
Are o staţie telegrafo-poştală, 

un spital și o farmacie. 
P'aci trece şoseaua judeţeană 

Ploeşti-Bratocea, ce pleacă din 

Ploeşti pe bariera Văleni şi ia 

direcţia spre N., pe Valea-Te- 

leajenului, legînd mat toate co- 

munele de pe această vale. 

In apropiere de orăşel se vede 

frumosul pod făcut de curind 
pe riul “Teleajen, la locul numit 

Hanul Roşu.
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Intre fondatorii acestui orășel 

se menţionează mai cu seamă 
familia Berivoeştilor şi a lui 

Marcu Bărceanu. In ocolniţa (ho- 

tărnicia) Drăjnenjilor- d.. s., din 

1625, se citește: «Şi am stăpi- 

nitără așa din vremile năvăliri- 

lor Tătarilor în ţara Ungurească 

(Transilvania), cind neamul Be- 

rivoeştilor hălădvia pre'ngruiul 

Teişanilor şi valea Vălencii; iar 

Bărcenii pe malul și valea Te. 
leajenulur, etc.>. 

Are 6 biserici, dintre care 

cele mai vechi sunt: a Berivo- 

eştilor şi a Bărcenilor, apoi mă- 
năstirea catedrală (mănăstire în- 
chinată la muntele Athos) şi bi- 
serica Sf.Ioan din oraşul de sus; 

o şcoală de băeţi şi una de fete. 

Pe la 1830, era aci, chiar în 

catedrala oraşului, o şcoală unde 

se învăța grecește. 

La 1839, pe lingă şcoala gre- 
cească, mai funcţiona şi o şcoală 

normală, frecuentată de 139 copii, 

condusă de David Almăşanu. La 

1845 şi :1846, şcoala normală 
avea 80—90 copii. 

In jurul orăşelului se întind 

viile Mălăeştilor şi ale Gorne- 

- tului, cu frumoase livezi și cu 

tot felul de pomi. 

La începutul lunei Iunie 1788, 

fiind Domn Mavrogheni şi avind 
războiii cu Austriacii, pe cind 

el se afla la Văleni-de-Munte, 

i-a venit veste de izbinda ce ar- 

mata sa a repurtat la vama Bu- 

zăului în contra Austriacilor. 

Acolo aii căzut 1000 de os- 

taşi austriaci şi mulți ai fost 
prinşi vii. 

N 

Văleni-din-Vale, saș, jud. Muş- 
el, plaiul Dimboviţa, com. rur. 

Văleni (v,.a. n.). Are 2 biserici: 

una fondată, în 1827, de Sărdarul 

Scarlat Torguleszu din Cimpulung 
“şi cea-laltă în 1856 de Niţă M. 

Lungu, Niţă. Mirică, Stanciii Ză- 

bavă și Niţă Ştefănescu; o şcoală.   
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Vâăluga, pic/ret de graniţă pe mar- 

ginea Dunărei, în jud. Mehe- 

dinţi, pl. Blahniţa, com. rur, Ba- 

toţi. - 

Vălduţa-de-Jos, sa, jud. Dolj, 

pl. : Amaradia, com. Mierea-Bir- 

nici (v. a. n.), cu 119 suflete. 
"Șoseaua vecinală pune cătunul 

în legătură la S. cu Miericica, 

iar la N, cu Văluţa-d.-s. 

Văluţa-de-Sus, sa, jud. Dolj, 

pl. Amaradia, com. Mierea-Bir- 

nici, cu 344 suflete. 

Şoseaua vecinală pune cătunul 
în legătură la S. cu Văluța-d.-j., 

iar la N. cu Marinești. 

Vămile, /£7ă, jud. Brăila, la 6 

„ Kil. spre S.-V. ce satul Osman, 

lingă movila cu acelaş nume, 
înființată la 1878 pe moşia Mo- 

roteşti, din com. Osman. 
Are o populaţie de 37 suflete; : 

30 cai, 9o vite mari cornute, 

100 oi şi 20 rimători. 

Văratica, sa/, jud. Argeș, pl. Lo- 
viştea, com. rur. Racoviţa (v. 

a. n.). 

Văraticile, sat, cu 461 locuitori, 

jud. Argeş, pl. 'Topologul, com. 

rur. Runcul (v. a. n.). 

Văraticile, sa, jud. Vilcea, pl. 

Horezul, com. rur. Costești, si- 

tuat pe ambele maluri ale rîului 

Bistriţa, la 2 kil. de cătunul Cos- 

teşti, unde e reședința com. şi 
şcoala. 

Are o biserică de lemn ș şi ten- 

cuită, cu hramu! Adormirea, fon- 

dată de preotul Nicolae Briceag 

la 1840, 

Văraticul, sa/, pe moşia Dum- 

brăveni, în partea de S.-V. aco- 
munei Dumbrăveni (v. a. c.), 
jud. Botoșani, pl. Siretul, pe va- 

lea piriului Văraticul sai Gheor-   
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ghizesei. Are o populaţie de 312 

suflete, 

Văraticul, saz, în jud.. Tutova, 
pl. Pereschivul, com. Şendrești, 

spre E, de satul Şendreşti. 

Văraticul, mănăstire de călugă- . 

rițe, jud. Neamţu, pl. de Sus- 

Mijlocul, com. Filioara, înfiin- 

țată pe la finele veacului XVIII 

de cuvioasa maică Nazaria, sub 

conducerea stareţului Paise, de 

la Mănăstirea Neamţu. 
Biserica cea mare sa zidit, 

după cum arată inscripţia de- 

asupra bisericei, la 1807, de că: 

tre Iosif Ieromonahul şi simona- 
„_hia Olimpiada, cu ajutorul mai- 

cilor şi altora buni credincioși. 

- Elena Paladi dărui acestei mă- 

- năstiri moşiile: -Vălilești, Cleja, 
Zerneşti, Perişani, cu - trupurile 

ce țin de ea. 

Simonahia Elisabeta Balş îi 

dărui moşia Vulturești, cu tru- 

purile alăturate. 
La 1841 a fost reparată de 

către Scarlat Paladi și simona- 

hia Tevronia. 
Mănăstirea Văraticul mai avu 

şi următoarele proprietăţi: Bă- 

„lilești (jud. Dorohoiii), Brătuleţul 

(jud. Neamţu), Buciumeni şi Vlad- 

nica (jud. Tecuciii), Bubaiul şi 

„ Sărata (jud, Neamţu). 
In mnănăstirea Văraticul se află 

o şcoală de fete. 
In vara anului 1900, tot cen- 

trul şi biserica mănăstire! aii ars, 

S'a restaurat în anii următori, 

Situată într'o pozitiune  fru- 

moasă, alături de. băile  Bălţă- 
teşti, de Tirgul-Neamţului și de 

mănăstirea Agapia, e foarte fre- 

cuentată în timpul verei.ca sta- 

ţiune climaterică. 

Văraticul, ziriă, ce izvoreşte din 

muntele Măgura-Văraticul, jud. 

Neamţu, pl. de Sus-Mijlocul, co- 

muna Filioara; curge în direc-
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ţiune V..E., trecind pe la mă- 

năstirea Văraticul, străbate apoi 

şoseaua judeteană Piatra-Neam- 

ţu, între kil. 30—31, şi se varsă 

pe dreapta piriului Topolița, în 

faţa satului Topolița, după ce 

primeşte pe dreapta piriiaşele 

Sărata (Bălţăteşti) şi Gindăoani. 

Vărăria, sa/, în jud. Fălcii, pl. 

Podoleni, com. Drănceni. Se mai 

numește. şi Vărăria-Buznei de 

la frații Buzneşti, care aiă şi ei 

o parte de moşie în trupul mo- 

şiei statului. Suprafaţa terito- 

riului e de 600 hect., cu o po- 

pulaţie de 66 suflete. 

Vărăşti, com. rur, şi sat, în jud, 
Ialomiţa, pl. Borcea, situată în 

partea de S.-V. a plăşei, între 

comunele Ulmul şi Ciocâneşti- 

Sirbi, pe malul de N. al lacului 

Boianul şi la gura văii Ando- 
lina. 

Teritoriul comunei se 'întin- 

de din Dunăre spre N., pe o 

Suprafaţă de 8700 hect. Este 

proprietatea statului, fostă a mă- 

năstirei Viforita, arendată pe pe- 

-riodul 1893-1898 cu 190000 lei. 
Are o populaţie de 1326 lo- 

cuitori; o școală primară mixtă; 

o. biserică, cu un preot și doui 

dascăli, | 
Improprictăriţi după legea ru- 

rală din 1864 sunt 163 locuitori, 

în 1878 s'aii mai împroprietărit 

12, şi neîmproprietăriţi se mai 

află 154 locuitori. 

Este udată de Dunăre şi ce 

lacurile: Boianul, Sticlinul, Co- 

_cenosul, Lunguleţul, Luminosul 

şi Găvanele, avind braţele (pri- 

valele): Cochira, Bătrina şi Moş- 

Mihaiii, care leagă Dunărea cu 
lacurile. : 

Vărăşti, sa, reşedinţa com. tur. 

Vărăşti Obedeni, pl. Sabarul, jud. 

Ilfov, situat la E. de București, 

„pe malul sting al riului Sabarul,   
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Intre Vărăşti şi Cimpurelul, ma- 

lul drept al riului Sabarul e 

foarte zmîrcos. 

Se întinde pe o suprafaţă de 

2300 hect., cu o populaţie de 

1700 locuitori. (V. Vărăști-Obe- 

deni). 

Vărăşti-Obedeni, com. rur., pl. 
Sabarul, jud. Ilfov, situată la 24 
kil spre E. de Bucureşti, lingă 

riul Sabarul. Stă în legătură cu 

Ghimpați şi Dobreni prin şosele 

vecinale, . 

Se compune din satele: Obe- 
deni şi Vărăşti, cu o populație 

„de 2355 locuitori. | 

Se întinde pe o suprafață de 
3255 hect. 

Are 2 biserici (în fie-care cătun 

cite una); 1 școală mixtă; 1 

moară cu aburi; 2 maşini de 

treerat; 3 poduri, 

Locuitorii posedă: 364 plu- 
guri: 346 cu boi, 18 cu cai; 

405. care şi căruţe: 338 cu boi 

şi 67 cu cai; 341 cat şi iepe,8 

armăsari, 697 boi, 354 vaci și 

viței, 52 bivoli, 103 bivoliţe, 23 

„capre, 142 porci şi 2096 oi, 

Vărăşti-de-Jos (Băjenari), saţ, 

jud. Ilfov, pl. Dimboviţa, com. rur. 

Dasciălul-Creaţa (v. a. n.), situat 

la S. de Vărăști-d.-s., aproape 

de unde izvorește Valea-Mostiş- 

tea, pe o suprafață de 161 hect, 
şi cu o populaţie de 259 loc. 

Vărăşti-de-Sus (Pitar-Moşu), 
sal, jud. Ilfov, pl. Dimboviţa, 

com. rur. Dascălul-Creaţa (v. a. 

n.), situat spre N. de Bucureşti, 

aproape de unde izvorește va: 

lea Mostiştea, pe o suprafaţă de 

140 hect. și cu o populaţie de 
304 locuitori. 

Vărbila, sa, cu ş19 locuitori, 

„com. tur. Hirsa, pl. Podgoria, 
“ jud. Prahova. | 

Aci e mănăstirea! Vărbila,   
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Vărbila, mănăstire, jud. Prahova, 

fondată de Radu Voevod Ba- 

sarab, la 1510. 

- Preotul Gr. Musceleanu susține 

căaceastă mănăstire s'a edificat 

la 1533 de Dragomirescu Spătar, 

după cum ar proba următoarea 

inscripţiune din frontispiciu : 

Acest hram (biserică) cu Adormirea 

Maicii Domnului, s'a zidit de Jupin Dra- 

gomirescu, mare Spătar şi Jupin Toma 

Ban, Septembre în 14, din leatu 7071, 

i Jupta Caran, Biv... (aci literile lipsesc), 

Aci e mormîntul lui Laiot 
Vodă Basarab, cu următoarea 

inscripţie : 

Basarab Laiot Voevod, ce aii fost tăiat 

de Radul Vodă Călugărul şi în pomenirea 

părinţilor să), la anul 7043 (1535), luna 

Octombre, s'aii pristăvit și robul lut D-zeii 

Jupin Stanciu, marele Vistier, fis-T po- 

menire. 

Această mănăstire a fost metoh 

al mănăstirei Mărgineni. 

Vărbila, 4rug de pădure al sta- 

tului, în întindere de 2470 hect,, 

pendinte de com. Podeni, pl. 

Podgoria, jud. Prahova, care, îm- 

preună cu trupul Păcâloaia (208 

hect.), formează pădurea Vărbila- 

Păcăloaia. 

Vărbila - cu - Trupurile, roșie 

a Statului, pendinte de mănăs- 

tirea Mărgineni, jud. Prahova, 

care pe periodul 1887-97 s'a 

arendat cu 6200 lei anual. De 

această moșie aparţine şi tru- 
pul. Benga din Buzăi, 

Vărbila- Păcăloaia, pădure a 

statului, in întindere de 2678 
hect., pendinte de com. Po- 

deni, pl. Podgoria, jud. Pra- 

hova, formată din trupurile: 

Vărbila (2470 hect.) şi Păcăloaia 
(208 hect.). . 

Vărbilăul, z/a:ă, jud. Prahova. 
„Se mărgineşte la E. cu plaiul 

Teleajenul și o parte din plasa
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Podgoria, de care se: desparte 

într'o mică parte prin rîul Slăni- 
cul și comunele: Poiana, Mălă- 

eşti și riul “Teleajenul; la S$., cu 
parte din plășile Tirgșorul şi 

Filipești ;. la V., . cu plaiul Pra: 

hova și plaiul Peleșul ; iar la 

N., cu Transilvania, de care se 

desparte prin munţii Carpaţi. 
Se compune din Slănicul, com. 

„urb., şi din 11 comune rurale: 

Bertea, Cocorăşti. Misli, Cosmi- 

nele, Livadea, Mălăeşti, Poiana: 

„de-Vărbilăi, Ştefeşti, Strimbeni, 

Trestioara, Vilcănești şi Văr- 

bilăul, cu reşedinţa sub-prefec- 
turei în com. Slănicul. 

Cea mat populată comună 
din plaiul Vărbilăul este com. 
Mălăeşti, apoi vin Strimbeni, 

Vilcăneşti, Vărbilăul. Cele mai 

puțin populate sunt: Trestioara, 
Poiana-de-Vărbilăti şi Livadea. 

S'a desființat în 1895, tre- 
cindu-se comunele la pl. Cimpul- 

Tirgșorul şi Teleajenul. 

Vărbilăul, con. rur. şi sat, pla- 

iul Vărbilăul, jud. Prahova. Se 
crede că datează de vr'o 250 
de ani. 

Este situată pe văile apelor 

Vărbilăul şi Slănicul, la 3o kil. 

departe de capitala judeţului şi 
la. 7 kil. de reședința plaiului. 

Se mărginește la N. cu com. 

Slănicul şi Livadea ; la S., cu 

com. Poiana-de-Vărbilăiă; la E,, 

cu com. Bughiile 'şi la V. cu 
Trestioara. 

Are o, populaţie de 1699 lo-: 
cuitori; 2 biserici, una vechie, 

- fondată cam de vr'o 80 de ani, 

de Ion Teleanul şi Lazăr Mol- 

doveanu, şi alta nouă, fondată 

de Nica Filip şi locuitorii; 1 

“şcoală și 3 mori. 

Locuitorii comunei se ocupă 

mult cu cărăușia. 

In comună sunt: 20 dulgheri, 

2 zidari, 10 butari, 3 rotari și 

5 fierari. i   
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_.. Parte din locuitori sunt moș: 
neni și parte s'aii improprietărit 
la 1864. Atunci s'a dat la 181 

locuitori 477 hect. din moşia 
Colţii, proprietate a Eforiei Spi- 

talelor . Civile din "București şi 
a moşnenilor. Ei aă: 30 cai şi 

jepe, .346 boi, 244 vaci, 8 bi. 

voli, 461 porci, 365 oi şi 40 capre. 
Suprafaţa comunei e de vr'o 

1500 hect. | 

În raionul comunei sunt cite- 
va izvoare, ce conţin pucioasă. 

E brăzdată de virfurile: Mă- 
gura, Timpa, Viia-Popii și Gilma, 

acoperite cu păduri și pășuni, 

Este străbătută de la N. la S. 
de girla Vărbilăul, în care, la 

punctul numit Gindeşti, se varsă 
apa Slănicul, şi de văile: Ste.- 
jarului, Petroasa, Cotuni, Surli, 

Băeşti (v. a. c.). 
In comună sunt două şosele, 

înlesnind comunicaţia spre com. 

urb. Slănicul şi Livadea,. 

Vărbilăul, 7î, jud. Prahova, iz- 

voreşte din muntele Rădila-Mare; 

udă comunele: Ştefănești,. Li- 

vadea, Vărbilăul; străbate com. 
Poiana-de-Vărbilăi, plaiul Văr- 

bilăul și: Mălăeşti şi se varsă în 

rîul Teleajenul, 

In raionul com. Vărbilăul pir. 

meşte văile: Slănicul, cu aflu- 

entele Vâlea-Pietroasă, Stejarul, 

Cotuna, Băeşti şi Surli. 

Vărlăneşti, saz, cu so locuitori, 

com. Godineşti, pl. Berheciul, 

jud. 'Tecuciii, situat pe deal, în 

partea de N. a comunei, la 9 

kil. şi 200. m. de reședința com, 

Vărsătura, com. rur., în pl. Gir- 
lele, jud. Putna, situată lingă Odo- 
beşti, pe poale de deal, -la îm: 

preunarea girlei Vărsătura-Mare 

cu Vărsătura-Mică, la 3 kil. de 

subprefectura plășei și la 15 de 

capitala judeţului, 

Se compune din căt. Pădu-   
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reni şi Vărsătura, unde e şi i pri- 

-măria -comunei. 

Are o populaţie de 1182 su- 
flete; 1 biserică parohială, cu 
“hramul Sf. Trei-Ierarchi, în căt. 

Vărsătura,' şi 1 filială, cu hramul 

Sf.. Vasile ;,o şcoală mixtă. 

Pe toată intinderea comunei 
sunt plantate vii şi pădure. .. 

Locuitorii posedă: 4 pluguri; 

180 boi, 54 vaci, 23 cai, 15 oi, 
7 capre și 50 porci. : 

Pe teritoriul comună, la poa- 
lele muntelui Măgura, se află 

schitul Bolucul, la 40 kil. de căt. 

Padureni, şi urmele cetăţei Cră- 
ciuna (v. a. n.)... 

- Vărsătura, căfuv, în comuna cu 
„acelaş nume, pl. Girlele, jud. 
Putna, situat lingă Odobeşti, la 
împreunarea piriului Vărsătura- 

Mare cu Vărsătura-Mică, 

Vărsătura, cătun, jud. Brăila, la 

2 kil. spre N. de satul Chiscani, 
aproape de Brăila. Are 87 lo- 
cuitori şi o biserică. 

Vărsătura, pichet vechiit de frou- 

tieră, pe Dunăre, în pl. Ialo- 

mița-Balta, în dreptul : satului 

Cegani, jud. Ialomiţa. 

Vărsătura, oszrov, în jud. Brăila, 

om. Berteşti-d.-s., între canalul 
Cremenea și Minușoaia, avind o 
lungime de 6 kil. 

Vărşeşti, saţ, cu :150 locuitori, 

com. rur, Gura-Boului, pl. Ve- 
dea-d.-s., jud: Olt. 

Vărzari, saf, cu 410 locuitori, 

jud. Argeș, pl: Topologul, com. 
rur, Dedulești-Vărzari (v. a. n.). 

Vărzari, sas, pe riul Argeș, jud. 
Argeș, pl. Piteşti, com. rur. Bor- 

leşti- Vărzari (v. a. n.). 

Vărzăreşti, schit, în jud. R.Să-
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rat, pl. Marginea-d.-s., com. Slo- 

bozia, situată în partea de V. 

a com., pe piriul cu acelaș nume, 

şi lingă lacul saii heleșteul Văr- 

zăreşti. S'a zidit în anul 1644 

de Radu-Vărzarul, vel Armaş al 

lui Matei Basarab; la început a 
fost metoh al Mitropolisi din 

Bucureşti. Are 20 călugări. 

Vărzăreşti, fădure, de 675 hect,, 

jud. R.Sărat, pl. Marginea-d..s., 

- com. Slobozia, lingă schitul Văr- 
zăreşti, 

Vărzăroaia, sa, com.. rur. Pe- 

troşani (v. a. n.), plaiul Nuc- 

şoara, jud. Mușcel, 

Văscani, com. rur., situată la 

S-E. pl. Siretul-d.-s., jud. Su- 

- ceava, la 52 kil. de Lălticeni. 

Se mărgineşte la E. cu com. 
Băiceni, din jud. Iaşi, la V. cu 

„com, Păşcani, la S. cu com, 

„Cucuteni (Iaşi) şi Ruginoasa şi 

la N. cu com. Lespezile şi jud, 

Botoşani. 

Are forma unui poligon ne- 

regulat. E compusă din satele: 

Văscani, reședința,  Boldeşti, 
„Hărmăneşti, “Fodireşti-Băluşești, 

Stroeşti și Laiul. Inainte de 1876 
forma o singură comună cu 

: Ruginoasa. 

Are o populaţie de 2720 şu- 

fete; 5 biserici ortodoxe, cu 3 

preoţi şi 6 cîntăreţi, și una li- 

povenească, in Băloşeşti; 3 şcoli 
rurale mixte, 

Vite: 246 cai, 660 boi, 402 

vaci, 2499 oi, 3 capre şi 181 

porci. 

“Altitudinea 320-330 m. E 

. udată de piraele: Văscani, Bol- 
dești, Hărmăneşti, Ciumalul, Dră. 

goteni, Răgoaza, Checea și Ju- 
„ dăile, 

Are o suprafaţă de gor2 hect, 

Improprietăriţi în 1864 și 
1878 sunt 586 locuitori, stăpi- 

- nind 1753 fălci și so prăjini,   
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afară de cei din Stroeşti şi Laiul, 

cărora le-a fost lăsată prin tes- 

tament de Smaranda Costin mo- 

şia in mărime de 210 fălci. 
Locuri însemnate în comună 

sunt: Dealurile Osoiul şi Cetă: 

țuia, din care s'aii scos antici- 

tăţi de d-nii Sturza, Tocilescu, 

Butculescu şi Beldiceanu. 
In marginea V. a moşiei Hăr-.. 

mănești, d'asupra satului Blă- 

geşti din com, Pășcani, se văd 
. ruinele unei biserici. mari, des- 

pre care se zice că ar fi fost 

„ făcută de către Logofătul Tău- 

tul, marele diplomat al luy Bog- : 

dan-Vodă, 

Văscani, sa, pe moşia şi în com. 

e 

„mună:  Văsteşti, 

cu acelaș nume, jud. Suceava, 

aşezat pe țărmurile piriului Pău- 

nești și coastele dealului Pău- 

- neşti, 5OL suflete. 
Drumuri sunt la Ruginoasa 

(3 kil.) şi la Costești (3 kil.) (V. 

Văscani, com. rur.). 

Văsieşti, com. rur., jud, Baciăi, 

pl. Muntelui, aşezată la poalele 
“muntelui Tarniţa și în vaiea pi- 

rîului: Urminişul-Mare. Se com- 
“pune din 5 cătune: Văsieşti, 

reşedinţa, Leorda, Vermeșşti, cu 

secția Glodurile, Urminişul sai 

Hingani şi Şipoteni. 

In Condica Liuzilor se gă- 

sesc trei sate din această co- 

Urminişul şi 

Leorda, de unde încă de pe a- 

tunci se exploata păcura. 

Se mărginește la E. cu teri- 

toriul comunelor Moineşti și Po- 

durile, la S. cu al com. Dăr- 
măneşti, la V. cu al com. Co. 

măneşti și la N. cu al com. 
Moinești. a 

Este. străbătută de - piriurile 

Urminișul-Mare și Busuiocul şi 

brăzdată de muntele Tarniţa şi 

dealurile Leorda, Babelor, Bu- 

suiocul și Nogea. 

Are o populaţie de 1911 lo-   
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cuitori; o şcoală mixtă, care 

funcționează din 1885 în satul 

Vasieşti; 4 biserici, cite.una 

fie-care cătun, deservite de 3 

preoţi şi 7 cintăreţi. 

Vite: 64 cai, 1003 vite cor- 

nute, 280 porci, 321 capre, 1972 

oi. Locuitori! ai 102 stupi. 

După legea rur. din 1864 s'aii 

. împroprietărit 247. locuitori, cu 

: 892 fălci, 46 prăjini și 34 stin- 

jeni pămînt. 

Teritoriul comunei are o în- 

” tindere de 2578 hect. 

Este străbătută de calea ju: 

deţeană  Ocna-Comăneşti - Moi- 
nești. - 

Distanţele : la Bacăă, capitala 

districtului, şo kil. ; la Moineşti, 

reședința plăşei, 3 kil.; la com. 

Podurile, 7 kil.; la com. Co- 

mănești, 3 kil., și la com. Dăr- 

măneşti, 11 kil. 

Văsieşti,: saz, cu 810 locuitori, 
jud. Bacăi, pl. Muntelui, și re- 

ședința comunei cu acelaş nu. 

me, situat pe piriul Urminişul, 

care “| udă prin mijloc. (V. Vi- 

siești; com. rur.). - 

Văsuiul, com. rur., în jud. Put- 
na, pl. Vrancea, la 17 kil. de 

subprefectura plășii şila 54 de 

- capitala judeţului, 

Este udată de piraiele: Vă. 

suiul, Sărăţelul şi Zgribincea. 

- Are o populaţie de 402 su- 

flete și 1 biserică parohială, cu 

hramul <Sf. Nicolae», 

Locuitorii posedă: 16 plu- 
guri, 2 mori de apă; 162 boi, 

150 vaci, 33. cai, 830 oi, 10 

capre şi S1 porci; 3 fabrici de 

rachiii; o rotărie. 

Vătaşi, sat, com. rur. Crimpoaia, 

pl. Șerbăneşti, jud.: Olt, situat 

pe malul drept al Dorofeiului, 
cu 320 locuitori. 

Vătaşi-Banov, căzan, com. Preaj-
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ba, pl. Glavaciocul, jud. VIişca. 
(Vezi com. Preajba). 

Vătăşani, pechia numire a sa- 
Zului Nenciuleşti, pl. Tirgului, 
jud. T<leorman. 

Vătăşeşti (Tinculeşti), saz, cu 
"50 familii, jud. Argeș, pl. Topo-. 
logul, cor. rur. Giurgiuveni- 

- Vătăseşti (v. a. n.). Areo bise- 
rică, «Buna-Vestire», 

Vătăşești-de-]Jos, saz, cu 25 fa- 
milii şi 100 suflete, jud, Argeş, 
pl. Piteşti, com. rur. Bradul- 
Geamăna (v. acest nume). Are 
o biserică, «Sf, Matei», 

Vătăşeşti-de-Sus, sas, jud. Ar- 
geș, pl. Pitești, com. rur. Bra- 
dul-Geamăna (v. a.n.). 

Văvălugi, cătun, al. com. Boziorul, 

jud. Buzău, cu 140 locuitori. 

Vechia, sa, cu 254 locuitori, 
„com, tur. Dăeşti, pl. Oltul-d.-s., 
jud. Vilcea, situat la 1! kil. 

de căt. Curtea, unde e şcoală, 

Vechia, makala, com. rur. Si- 

neşti, pl. Olteţul-d..s., jud. Vil- 
- cea, 

Vedea, rii. Izvoreşte din dealul 

"«Dăduiești, jud. Argeș, curge că- 
- “tre S,, intră: în jud. Oltul pe 

lingă Topana, udă Făgeţelul, 
- Alunișul, Spineni şi Tatuleşti, 
“la N. căreia primeşte pe stinga 

 piriul Eiul; udă Optași şi aproape 

de cătunul Ungheni, com. Cor- 
bul, se impreună pe stinga cu 

Vediţa, care izvorește tot din dea- 

- lurile judeţului Argeş, aproape 
de Piteşti, şi intră în jud. Olt, 
la Rijleţul-Vieroș, udă Rijleţul- 
Govora, Vaţa, Bărăști-de-Vede, 

„ Bărăşti-de-Cepturi, Vlaici, Colo- 
neşti și Maldărul.: 

De la Cerbul, Vedea mat udă 

66700, 3arele Dicționar Geografie. Vol, V, 
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Buzești șiaproape de com. Icoana 
se încarcă pe dreapta cu piriul 
Plapcea, udă com. Florul, unde 
primeşte piîriul Florişorul. De 

“aci înainte servește de hotar în- 
tre jud. Olt şi Teleorman. Trece 
pe la E. de măgura Mihai-Vodă 
şi la S. de căt. Ungurei, com. 
Tătuleşti, pe dreapta se încarcă 
cu piriul Dorofeiul saii Șerbă- 
neşti.: Apoi curge tot pe hotar 

“pănă ia E. de căt, Popești, com. 
Văleni, de unde ia direcţia 
S.-E.- şi intră în jud. Teleorman 

la punctul Bădeşti, unde se varsă 
într'însul riul Cotmeana. 

De la Bădești, urmează cit-va 

în linie aproape dreaptă pănă 
în dreptul com. Socetul, de unde 

apucă spre N.-E. spre Roșiori 
- şi de acolo la Alexandria, apoi 

spre S., primind apele riului Te. 

leorman, între comunele Cer- 

venia şi Beiul și după mat multe 
cotituri varsîndu-se în Dunăre 
odată cu Girla-Mare, la hotarul 
dintre Găojani și Petroşani, din 
jud. Vlașca. 

De la Bădeşti și pănă: unde 
se împreună cu Teleormanul, 

Vedea taie jud. Olt in diagonală. 

Afluenții Vedei sunt: Cotmea- 

na, Tecuciul, Bratcovul, Bur- 

dea saii Zbirgleaza, Piriul-Cii- 

nelui împreunat cu Tinoasa și 
Teleormanul, precum şi mai 
multe piraie și piriiaşe, ca Bă- 

răcea, Cirsteasca şi. Nanovul. Pe 
partea dreaptă are ca afluenți 
principali Plapcea şi Vediţa în 

jud. Olt, cum și piraie și piriiaşe 

ca Florişorul, Dorofeiul şi altele. 

Cu toţi afluenţi -săi mari.și mict, 

- rîul Vedea, pănă la oare-care 

depărtare de Roşiori, are volum 

de apă foarte mic; adesea e 
aproape de .tot sec. Din apro- 
piere de Alexandria își măreşte 
volumul din ce în ce. mai mult 

pănă la Dunăre. Albia lui este 
foarte largă, neregulată și plină 
de nisip foate fin. Pe .timpuri   

VEDEROASA 

"de plot mari și la topirea ză- 
pezii, Vedea vine foarte mare 

“şi se revarsă peste -mari întin- 
"'deri. “În acest 'riîii se găsește 
peştişorul numit pitroc, precum 
şi puţine varietăţi de pești obici- 
nuiţi, mai ales crap. 

În tot cursul săti are-o lun- 
“ gime de aproape 200 kil. 

| După istoria lui Dionisie Fo- 
tino, riul Vedea. se numea în 

"vechime Apa-Vinătă, 

| Vedea-de-Jos, plasă, jud. Olt. 
- Se mărginește la N. cu pl. Ve- 

“ dea-d,s., printr'o linie dreaptă, 

dusă de la S. de com. Alunișul, 

la S. de com. Bărăști-de-Cep. 
“turi; la E., se mărginește cu 
jud. Argeş; la S,, cu pl. Mij- 

locul și la V., cu pl. Oltul-d.-j., 
avînd ca hotar despărţiţor: în 
cea mal mare parte rîul Plapcea- 
Mare (Vezi Oltul, judeţ). 

Coprinde 14 com; rur. (cu re- 

şedinţa în com. Tătuleşti), adică: 
Călugări, Colonești, Constanti- 

“nești, Maldărul, Mircești, Mogo- 
şeşti, Negreni,  Poborul, Scorni- 

„cești, Spineni, Şuica, Tătărei, 
- Tătuleşti, Vlaici, 

Acum face parte din pl. unite 
* Oltul-Vedea, care ai 54 comune. 

Vedea-de-Sus, 2/asă, jud. . Olt. 
Se mărginește la N. şi E. cu jud. 
Argeș, la S. cu pl. Vedea-de- 

jos, și la V., cu pl. Oltul-d.:s, 
-(V. Oltul, jud). 

Coprinde 14 comune rurale, 
cu. reședința: în com. Chilia, 

- adică: Alunișul, Bărăşti-de-Cep- 
turi, Bărăşti-de- Vede, Chilia, Fă- 

geţelul, Fata, Gura-Boului, Iz- 
vorul, - Mereni, Profa, 'Rijleţul. 
Govora, Rijleţul-Vierosul, 'To- 

pana -și Vaţa. : 

Face acum parte din plăşile 
unite Oltul-Vedea. * 

Vederoasa, /ac, jud. Constanţa, 
- pl. Medjidia, pe teritoriul co- 
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munei rurale Rasova, situat în 

partea de S.-V. a plăşei şi în 
cea de N. şi N.-V. a comunei, 

lingă malul drept al Dunărei. 
Comunică cu Dunărea, de care 

este alimentat, printr'o mică 

gîrlă, lungă de aproape 1 kil. 
Diferitele părţi ale sale poartă 

deosebite numiri: la E., se nu- 

meşte Baciul; la V., Limpezi- 

şul; la S.-E., Sărpul. Intreaga 

baltă se mai numește şi Vlah- 

Chioi. 
Satele aşezate pe malurile sale 

sunt: Alimanul, pe malul de V. 

_al părţei Limpezişul, Vlah-Chioi 

pe cel de E. al Vederoaset; iar 

învecinate sunt: Bac-Cuius, Po- 

lucci, Talașman la S. (3—4 kil), 
Rasova, la 3 kil. spre E. Ba- 
sinul. săii e considerabil, coprin- 

zind 8oooo hect. (800 kil) și 

teritoriile com. Rasova, Ali- 

manul, Enigea, Mamut-Cuius. 

Este coprins între dealurile : 
Zbreia, Catiţa, Chior-Cuius, Echi- 

Iuiuc-Obeac, Mulver-Acceuci şi 

Ghiol-Punar, la V.; hotarul ju- 

deţului la S. (de la movila Sarîm- 

Başa şi pănă la movila Bali- 

Iuc); dealurile Baicul, Ciocanul, 

Ceșme, Canli, Piribei, Caciamac- 

Orman-Bair, Sarî-luc-Bair, Culti- 

meş-Bair, Alibi-Chioi, Cara-O: 

mer şi Bair.luiuc, la E. 
“Are. 700 hect.; conține mult 

peşte, al cărui venit (peste 10000 

„lei) aparţine statului. 

Vediţa, ziriii, izvorește din dea- 
lurile jud. Argeş, de .lingă Pi- 

teşti şi se varsă în riul Vedea, 
"la căt, Ungheni, din jud. Olt. 

Veghiurile, că/unaș, al comunei 

Trestioara, jud. Buzăii, cu :30 

locuitori; e alipit de căt. Crive- 

„leşti şi situat pe terenul cel mai 

steril din județ. 

Veja-Clăcaşi, 'saz, la marginea 
jud. Roman, pl. Siretul-d.-s., com.   
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Stăniţa, spre E. şi la 3 kil. de 
satul Stăniţa, (V. Stăniţa, co- 

mună). 

Veja-Lingurari, sa, pl. Siretul- 

d.-s., com. Stăniţa, spre E. și 
la 3 kil. de satul Stăniţa, în 
marginea judeţului Roman. (V. 

Stăniţa, comună). 

Vela, com, rur., jud. Dolj, plasa 

Dumbrava-d.-j., situată pe Dea- 

lul-lui- Stupineaţă, dealul Bur- 

diosul, dealul Mocirla şi . șesul 

Desnăţuiul, la 38 kil. de Cra- 
iova şi la 16 kil. de Virtopul, 

reședința plăşei Dumbrava-d.-j. 

Se învecineşte la N. cu com. 

Terpeziţa, li S. cu com. Săl- 

cuța, la V, cu'com. Carpeni, 

„pl. Dumbrava-d.-s., şi cu com. 

Cornul și la E. cu com. Ciutura. 

Dealuri : Stupineaţa, Burdiosul 

şi Mocirla, acoperite de păduri. 
Este udată de riul Desnăţuiul, 

ce trece prin S. com,, cu direc- 
ţiunea V..E., și care are un pod 

pe dinsul în localitatea numită 

Ripa-Roşie; 

In vechime com. coprindea 

satul Plopşorul, com. Gubancea, 

şi satul Sabarul, care era des- 

părțit în două mahalale, Suha- 

rul-Mare saii Sabarul-Mare şi Su- 

harul-Mic sai Sabarul-Mic, care 

azi sunt unite şi compun actua- 

lul sat Sabarul. Azi com. 'Vela 

coprinde 4 sate: Vela, reședința, 

. Rucoviciorul, Sabarul și Cetăţuia. 
Aci se află Cetăţuia, ruină 

de' cetate romană. 

Are o populaţie de 1741 lo- 

cuitori;; 2 biserici, una în Bu- 

coviciorul, zu hramul ' Sf. Voe- 

vozi, fondată de proprietara S. 

Roschoschi și cea-l'altă în Vela, 

. fondată de locuitori, și cu hra- 

mul Sf.. Nicolae;-2 școale mixte. 

Suprafaţa com. este aproxi- 

mativ' de 8750 pog. 

“ Moşiile se numesc: Vela, ce 

aparţine la mai mulţi proprie- 

„30 hect,, 
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tari, precum și sătenilor; Ce- 

tățuia, aparţinînd. statului, și cu 

venitul anual între 4000—50Co 

let; Bucoviciorul şi Sabarul. 

Păduri ; Cetăţuia, în întindere 

de 250 hect. şi 58 arii, aparţinind 

statului, şi amenajată; Leurdoa- 

sa, de 32 hect:; Burdiosul, de 

pe moşia Sabarul; 

Țoia, de 20 hect. și Leurdoasa, pe 

moşia Bucoviciorul. Inainte a- 

parţineaii. mănăstirelor, azi sunt 

ale statulur. Se compun din ceri, 

ulmi, stejari, frasin, plopi și 

girniţe. 
Pe moşia Vela sunt '2 mori 

de apă şi una de aburi, iar pe 

moşia „Sabarul, una .de apă. 

Vela, sâț, cu 865 suflete, reşe-: 

dința com. Vela, jud. Dolj, pl. 

Dumbrava-d.-j. (v. a..n.). 

Velea sai Nebuna, că/uz, com. 

„Bulbucata, 'pl. Neajlovul, jud. 

Viaşca (v. a. n.). 

Veleşti, con. rur., pl. Amaradia, 

jud. Dolj, la 32 kil. de Craiova 
şi la 22 kil. de reședința plăşei, 

situat pe Dealul-Veleştilor, pe 

“Dealul-Rupturilor și pe malul: 

stîng al rîului Geamartaluiul. - 

Se mărginește la N. cu com. 

Gheoroiul (Vilcea), de care se 
“ desparte prin piriul Ghermane,. 

la S. cu com. Balota (satul Ba- 

lota.d.-s.), la V. cu: com. Amă- 

răşti, de care se desparte prin 

piriul Palinga. 
In 1873, comuna se. compu- 

nea din cătunele: Balota-d.-s., 

Rupturile şi Velești;; după cit: 

va timp s'a adăogat căt. Mo- 

toci şi azi acest cătun a rămas 

ca mahala cătunului de reșe- 

dința - Veleşti. Cătunul: Veleşti 

este în centru, avind la N. ma- 

halaua Motoci; Rupturile sunt 

spre E: și Balota-d-s., la S. 

Terenul comunei este aciden- 

tat de dealurile: Velești: (400
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m.), al-Caprei (500 m.),. Rupturi 

“(150 m), Piscul-Popei (300 m.), 
* Piscul-Staicului (200 m.), Piscul- 

Cireşului (100 m.), şi Dealul-Ră. 

cărenilor. Dealul-Caprei este a. 

coperit cu fineţe, Dealul-Veleşti, 
cu porumb şi gri, Dealul-Rup. 

turilor, cu fineţe, Piscul-Staicu. 
lui, cu pădure, Piscul. Cireşului, 

cu pădure şi cu vii, 

Este udată de riul Geâmmarta. 
luiul, ce intră pe la V. în com. 
şi curge spre E. și primește pe 

"teritoriul com. piraiele Scîndura, 
Făgeţelul şi Piriul-lui-Stan, iar 
pe stinga: Floreiul, Staicul şi 

Artănelul, 
Are o populaţie de 952 su- 

flete; trei biserici, una .în căt. 

Veleşti, cu hramul Adormirea 
Maicii Domnului, fondată la 1786 

de protopopii loan şi Constan- 

tin Dinu, una în cătunul Rup- 

tura, cu hramul Sf. Dumitru, 

fondată la 1790 de căpitanii 

Mitrache şi Matei, 'şi a treia 
în căt. Balota-d.-s., fondată la 

1782 de către Caluda, cu hra- 

-mul “S-ţii Voevozi;.o școală 
mixtă, cefuncţionează de la 1879. 

Suprafaţa întregului teritorii 

comunal este de 1300 hect. 

In comună sunt două moșii: 
Veleşti şi Balota, avind o su- 
prafață de 100 hect. și un ve- 

nit de roooo lei. Velești apar- 

ţine locuitorilor, - 

Pădurea Veleşti, de 300 hect., 

pădurea Balota, de soo hect., 

pădurea Veleştenilor, aparţineaii 

şi în ttecut moșnenilor; pădurea 

Balota aparţine statului, Aceste 

păduri sunt compuse din girniţă, 

cer, gorun, stejar; predomină 
girniţa. Pădurea Balota, - care 

este amenajată, aparţinea bise- 

ricei Obedeanu. : 

Viile în întindere de 20 hect, 

. aparţin moşnenilor Veleşteni, 

. Căii: calea vecinală, . calea 

"comunală şi o cale naturală, 

Vite: 37 cai,:750 vite mari   
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cornute, 1216 oi, 610 porci şi 
380 capre. 

Veleşti, saț, cu 603 loc., reşedinţa 
com. tur. Veleşti, pl. Amaradia, 

jud. Dolj, situat pe malul sting al 

Geamartaluiului, la 9 kil. S-E. 

„de 'Tălpaşul și la 7 kil, N„-E. de 

Amăreşti, străbătut în partea 

"N. de dealul Frăţila. (V. Veleşti, 
com, rur,).. 

Veli-Chioi, sat, în jud. Constanţa, 
pl. Silistra- Nouă, căt. com. Gar- 

vaa (v..a. n.), situat în partea 

meridională a plăşei şi cea ră- 

săriteană a comunei, la 21/2 kil. 

spre N..E. de cătunul de reşe. 
„_ dinţă, Garvanul-Mare, 

Veneţişul, căz. al com. Nehoiaşul, 
jud. Buzăi, cu 150 locuitori. 

Verbicioara, sa, jud. Dolj, pl. 
Dumbrava-d..j., com, Verbiţa (v. 

a. n.), cu 648 suflete. 

Verbicioara, moșie şi pădure a 
statului, jud. Dolj, pl. Dum- 

brava-d.-j., com. Verbiţa, satul 

Verbicioara, arendată (1886 — 96) 

- cu II100'lef,. Aparţinea mănăs- 

tirei Sadova. 

Verbiţa, com. rur., jud. Dolj, pl. 
 Dumbrava-d.-j., la 51 kil. de 

Craiova, şi la 25 de reşedinţa 
plăşei, com. Virtopul. Situată în- 

tre şesul Verbiţa şi pădurea Văr- 

bicioara. 
Se mărginește la N. cu com. 

Cleanovul, la S. cu com. Pleniţa 

şi “Poiana-Pleniţa, de care: se 

desparte prin pădurea statului; 

la V., cu com. Prisacea, și la 
E., cu com. Călugărei și Oro- 

dealul ;. despărţindu-se de aceste 

din urmă prin pădurea statului 

" Verbicioara. 
Are un eleşteii numit Verbiţa, 

în care se găsesc pești și raci 

-“, în mare cantitate,   

VERDEA 

In vechime, com. se numia 

Cringul. Pănăla 1874 reşedinţa 

era în Călugărei. 

Se. compune din 2 căt.: Ver- 
biţa, reşedinţa, şi Verbicioara. 

In căt. Verbicioara se văd 

urmele unei cetățue, iar la S. de 

căt. Verbiţa, se văd ruinele ca- 
selor unui vechiii sat ce 'se afla 

în vechime pe acel loc. | 

Un drum vechi trece prin 
av. com. şi merge la schela Ce- 

- tatea, 

Are o populaţie de 1460 su- 

flete; două biserici, una în căt. 

Verbiţa, fondată la 1843, de 
locuitorii ; cea-l'altă în căt, Ver- 

bicioara, zidită tot de locuitori 

la anul 1888; o şcoală mixtă, 
ce funcţionează din 1879, între- 
ținută de comună. 

După legea rurală din 1864 
sunt 165 împroprietăriți, iar după 

cea din 1879.sunt 8 însurăţei. 

Suprafaţa com, este de 4700 
“hect,. ie 

Moşiile de pe teritoriul comu- 

nal sunt Verbiţa, Crîngul, Verbi- 

cioara, dînd un venit de 76386 

lei. 
Păduri : Verbiţa, de 400 hect. 

şi Verbicioara, de 1000 hect ,com- 

puse din ceri și girniţă ; ambele 

sunt amenajate, 

Verbiţa, sas, jud. Dolj, pl. Dum- 
brava-d.-j., com. Verbiţa, cu 812 

suflete (V. Verbiţa, com. rur.). 

Vercicani, siliște de sat, pe ţăr- 

mul stîng al Siretului, jud. Su- 
ceava, com. Liteni. 

Verde (Muntele-), panze, jud. 

Suceava, intre com. Şarul-Dornei 
şi Broșteni, acoperit cu pădure 

de . rășinoase (1530 m. altitu- 

dine). 

Verdea, căz., cu 457 loc,, în com, 
Răcoroasa, pl. Zăbrăuţul, jud. 

Putna, situat în sus de Varnița,
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la locul unde se varsă -Repe- 
dea în Șușiţa. 

Verdea, sar, în jud. Vilcea, pl. 
Oltul d.-j., com. Suteşti, cu o po- 
pulaţie de 424 loc. Cade în par- 
tea de N..E. a com. şi e udat 
de riul cu acelaș nume. (V. Su. 
tești, com. rur.). 

Verdea, sa/, în jud. Vilcea, com. 
Amărăști, pl. Oltul-d.-j., cu o 
populaţie de 173 loc., la 4 Kil. 
de căt. Amărăşti, reşedinţa com. 

E brăzdat de dealul şi valea cu 
același nume, 

Verdea, ficher de graniţă, pe 
„Dunăre, lingă com. Izlazul, din 
jud. Romanați. 

Verdea, însu/ă, în Dunărea, cu 

„60 hect. pădure, com. Izlazul, 
jud. Romanați. 

Vereşti, saz, pe șesul riului Su- 
ceava, în stinga și în partea de 
S. a com. Dumbrăveni (v. a. n.), 
pl. Siretul, jud. Botoşani, pe 
mo;ia Dumbrăveni. Are o po- 
pulaţie de 370 locuitori. 

Vereşti, szazie de dr.-d.-7., în jud. 
Botoşani, pl. Siretul, com. Dum- 
brăveni, pe linia-Pașcani-Burdu- 
jeni, pusă în circulaţie la 15 
Decembrie 1869 şi pe linia Ve- 
reşti-Botoșani. Se află pe prima 
linie între staţiile Liteni (12,9 
kil.) și Burdujeni (14,8 kil.) şi 
pe a doua la 19 kil. de Buce- 
cea, staţia vecină. Inălţimea d'a- 
supra nivelului Mării de 256,90. 
Venitul acestei staţii pe 1896 
a fost de 119625 lei și 27 bani. 

Veriga, pichet vechii de fronticră, 
pe Dunăre, în dreptul satului 
Chioara, pl. Ialomiţa-Balta, jud. 
Ialomiţa. 

Veriga, &raf al Dunării, în jud.   

Constanţa, pl. Hirşova, care se 

desface din dreptul ostrovului 

Tofanari, satul Dăeni, se îndreap- 

tă spre N.-E., brăzdind partea 

de N..V. a plășei Hirşova şi se 
termină vărsindu-se iar în Du- 

năre în dreptul Movilei-Popei, 

după un curs de 6 kil. In ea 

se deschide Valea - Moșului și 

Valea-Viilor de la Pinga. Des- 

parte ostrovul Dăeni de malul 

Dobrogei. E nenavigabil. 

Veriga, draz al Dunării, în jud. 

Constanţa, plăşile Silistra-Nouă 

şi Medjidia. Se desface din drep- 
tul ostrovului Huzud-Ada, de 

lingă Măgura-Drăgaicii şi valea 

Carasan, se îndreaptă spre E,, 

avînd o direcţiune generală de 

la V. spre E., brăzdind partea 

de N.-E. a plăşei Silistra-Nouă 

şi cea de N. a comunelor Mir- 

leanul şi Alimanul, precum şi 
partea de .V. a plășei Medjidia, 
şi a com, Rasova. Are o lun- 
gime de 11 kil. Se deschide tot 
în Dunăre puţin mai la V. de 
satul Rasova. Are o adincime 
de 2—3 metri. Desparte insula 
Ostrovul-Lung de malul dobro- 
brogean. E nenavigabil. 

Veriga, cana/, care uneşte Du- 

nărea-Mare cu braţul Dunării 
despre oraşul Giurgiă, jud. Vlașca, 

Veriga-Stoeneşti, priva/, care 
pleacă din Dunărea-Vechie, din 

hotarul jud. Ialomiţa, făcînd un 

ocol, în formă de semi-cere şi 

se uneşte tot cu Dunărea-Vechie, 
după ce străbate comunele Ber- 

tești-d.-s., Berteşti-d.-]. şi Stăn- 
cuţa, jud. Brăila. 

Verguleasa, sa/, cu 1160 locui- 

tori, com, rur. Dumitrești. (v. 
a. n), pl. Oltuld.-j., jud. Olt. 

Vermeşti, sa, în jud. Bacăi, pl. 

Muntelui, al com. Văsieşti (v,   

a. n.), cu o secţie, Glodurile, 

situat la poalele dealului Busu- 

iocul și în valea piriului Busu- 

iocul, la 1!/ kil. de satul Vă- 

sieşti, Are 300 locuitori. 

Verpole, sa/, pe moşia cu ace- 

laşi nume, com. Grămeşti, pl. 
Berhometele, jud. Jorohoiii, cu 

272 suflete. 

Hotarele moșiei sunt cu: Gră- 

mești, Rudeşti şi Bucovina, de 
care se desparte prin șanțul 

Haţaș anume făcut. | 

(V. Grămeşti, com. rur.), 

Verneşti, sat şi com. rur., jud. 

Argeş, pl. Argeş, la 9 kil. de 

Curtea-de-Argeş, reşedinţa sub- 
prefecturei, şi la 6 kil. de Pi- 
teşti, 

Are 785 suflete şi o biserică, 
cu hramul Naşterea Maicit Dom- 

nului, deservită de 1 preot şi 
I cîntăreţ. 

Vite: 550 boi și vaci, 15 cai, 

30 oi, 25 capre şi 700 rimători, 
Inainte de 1874, com. Ver- 

nești era alipită de com. Valea- 

Dauului ; azi fie-care e com, 

deosebită. 

Verneşti, com. rur., în jud. Bu- 
zăii, pl. Sărăţei, pe malul drept 

al riului Buzăul, la 9 kil. deo- 

raşul Buzăii. 

E formată din cătunele: A- 
gudul, Clinciul și Verneşti, avînd 

o .populaţie de 710 locuitori. 

Are o şcoală; 2 biserici, de. 
servite de 2 preoţi, 2 cintăreţi 

şi 2 paracliseri. Catedrala e cea 
cu hramul 25 Martie, zidită la 

1714 şi terminată la 1721, în 

zilele Domnilor Ştefan Canta- 

cuzin și Nicolae Mavrocordat, 

de către jupin Jipa și Stanciu 
Vernescu, 

Vite: 190 boi, 52 vaci, 22 

viței, 3 bivolițe, 31 cai, 8 iepe, 
5 minji, 700 oi și 174 porci. 

Loc. posedă 16 stupi.
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Suprafaţa com. este de 1860 
hect, 

Terenul e şes, puţin deiuros 
în partea de N.-V. 

Are tirgul de toamnă: Valea- 
“Teancului, | 

Căi: şoseaua judeţeană Bu- 

zăui-Frontiera prin Verneşti ; şo- 
seaua vecinală Verneşti-Nișcovul- 

Tisăul și alte drumuri naturale. 

Comuna e foarte vechie şi a 

fost formată numai din s, Ver- 

„nești. Căt. Lisceşti (Agudul) a fost 
înființat de Leaschina, care a 
adus oameni pe moșia sa, iar 

Clinciul e mai noii. Verneşti a 

fost în secolul al XVII-lea pro- 

prietatea Grecenilor; aci frații 

Radu și Şerban aii scris multe 
din operile lor. Parte din această 

moșie se posedă încă de Co- 

lonelul Greceanu. Tot aci e lo- 

cul natal al familiei Marghilo- 
man. 

Verneşti, căzu de reşedinţă, al 

com. Verneşti, jud, Buzăii, cu 
500 locuitori. 

Verşeni, saz, cu 682 locuitori, pe 

moşia și în com. Airoslăvești, 

jud. Suceava, așezat pe ţărmul 
sting al Moldovei. 

Drumuri: la Miroslăveşti (6 

kil.) și la Ciohoreni (3,500 kil.). 

In 1803, «Vereşeni, a d-sale 

Logofătul Iordache Canta avea 

- 40 liuzi, plătind 516 lei. bir a- 

nual», (<Utricariul», vol. VII, p. 

248). (Vezi Miroslăveşti, com. 
rur.). 

Verşeşti, sas, în jud. Neamţu, 
pl. Piatra-Muntele, com. Căciu- 

leşti, aşezat pe valea Crăcăului, 

între cursul acestuia de-a stînga, 

şi a piriiaşului Valea-Mare dea 

dreapta. Se mărgineşte la N. 
cu terenurile com. Cirligi ; la V., 

cu satul Căciuleşti, despărţit prin 

piriul Cracăul; la S., cu satul Con- 

ţeşti şi la E., cu satul Șerbești.   

1741 

Are o suprafață cam de 448 

hect., cu o populaţie de 273 su- 
flete, o 

(Vezi Căciuleşti, com. rur.).' 

Verşeşti-de-Jos sai Verşeşti, 

* 

saț, cu 691 locuitori, jud. Ba- 

căii, pl. Tazlăul-d -j., com. Săn- 
duleni, situat d'a dreapta Taz 
lăului-Mare. (V. Sănduleni, com. 

rur,). E 

Veruici,'saz, cu 62 suflete, jud. 
Argeș, pl. Piteşti, com. Cruci- 

şoara (v. a. n.). Are o biserică | 

vechie de lemn, făcută de Bă- 

dică Veruicu, cu hramul Sf. Teo- 

dor, deservită de un preot şi 
un cintăreţ. 

Verzei (Valea-), cătun de reşe- 
dinţă, al com. Cănești, jud. Bu- 

zăii, cu 150 locuitori. 

Vetreşti, căzuu, cu 185 locuitori, 

jud. Putna, pl. Vrancea, com. 

Herăstrăul, situat pe malul Nă- 

rujeni, în coasta dealurilor ce-i 
formează valea. 

Vetrile - Schitului - Comani și 
- Gîlmeele, zzoșie a statului, jud. 

Olt, fostă pendinte de Mitropo: 
lia din Bucureşti şi care pe pe- 

riodul 1883—93, s'a arendat cu 

17500 lei anual. 

Vetrişoaia, com. rur., în partea 
de E, a plăşei Prutul, jud. Fălciiă, 

Se întinde, de la N. la S$,, în- 

tre rîul Prutul şi piriul Sărata, 

ce o desparte de comunele Răn- 

cenişi Mușata. E așezată pe şesul 
Prutului şi brăzdată în partea 

de V. de un şir de dealuri. 
E formată din satele: Satul: 

Noi, Simineşti şi Vetrișoaia, pe 

o suprafață cam de 4310 hect,, 

şi cu o populaţie de 955 suflete. 

Pe toată partea de E. şi S. 
a com,, se întinde șesul Prutului, 
în suprafață cam de 1266 hect.   

VETRIȘOAIA 

bogat în finaţe şi imașe; se află 
şi multe bălți și 2 lunci. Viea. 

se cultivă pe o întindere de 53 
hect. 

Are o şcoală și o biserică. 

Vite : 1488 vite mari cornute, 

5499 oi, 99 cai şi 188 porci. 

Vetrişoaia, sa?, în centrul com. 

Vetrișoaia, jud. Fălcii, pl. Pru- 

tul, aşezat pe un platoii ridicat 
cu 15 m, de la nivelul șesului 

Prutul, E unit cu satul Simineşti. 
(Vezi Siminești, sat). . 

Partea aceasta a satului Ve- 

trişoaia se' mai numeşte şi Că- 
lugăreasca, de la stăpînirea mo- 

şiei de către călugării greci. Pro- 
prietatea este a statului, de la se- 
cularizarea averilor mănăstirilor. 

Această moşie cu o parte a 

“satului se întindea şi peste Prut, 

pănă la luarea Basarabiei în 1812, 
In marginea de E. a satului 

„se află girla Pruteţul, (Vezi şi Ve- 

trişoaia, com. rur.), 

Vetrişoaia, şes, jud. Fălciu, în 

partea de S.E. a com. Vetri- 

şoaia, pl. Prutul. Se întinde de 

la S. de șesul Simineşti, între 
Pruteţ şi riul Prutul, pe o su: 

prafață cam de 634 hect. Este 

bogat în fineţe și pășune. 
În partea de N. a şesului se 

întinde o luncă de lozii numită 

L.unca-Vetrişoaei. In dreptul a- 

cestei lunci, Prutul formează un 

cot care vine sub satul Hăsnă- 
şeni de peste Prut în Basara- 

bia, numit Cotul-Sofiei. In jos 
de luncă, se află Girla-Zahariei, 
care taie şesul în curmeziș, co- 

municînd cu Prutul şi Pruteţul 
prin Girla-lui-Filip. 

In partea de S. a şesului sunt 

două bălți, numite Pădurariul şi 

Caşcavalul, care comunică cu 

Pruteţul prin girla Pădurariul. 

În dreptul acestor două bălți, 
Prutul formează iarăși un cot, 

numit Cotul-Nitoţilor.



VEȚELUL 

Tot pe șesul Vetrişoaia, pe 

grindul din stinga Pruteţuluj, se 
„cultivă vica pe o întindere de 25 

hect. 

Veţelui, saz, jud. Vilcea, com. rur. 
Broşteni, pl. Cerna-d.-s. E si- 
tuat în partea de N. a comune, 

la 1!je kil. de cătunul Şerbă: 

neşti (reședința com. şi școală) 

şi este udat de riul Cerna și de vă: 

ile; Valea-Lupului şi Valea- 

Mare. 

Are o' populaţie de 548 lo- 
” cuitori și o biserică, fondată în. 

1849. 

Veţeni, saz, com. rur. Bărăşti-de- 

Cepturi (v. a. n.), pl. Vedea: 
d.s, jud. Olt. Are o biserică, 

fondată în 1723, 

.Veţişoara, 'saț, cu 208 locuitori, 

“com, rur. Vaţa (v. a. n), pl. 

- Vedea-d,-s., jud. Olt, în partea 

de V. a comunei. Are o bise- 

rică, fondată în 1835, 

- Veveriţa, culme de munte, jud. 

Vilcea, care porneşte din cul- 

mea Plătăneştilor şi de care se 

detaşează din muntele  Virful- 

Mare. Se indreptează către S.- 

E. şi se termină aproape de 

confluența” Lotrului cu Oltul. 
Piscurile cele mai însemnate 

sunt:: Virful-Mare, Robul, Ve- 

veriţa şi Suliţa (v. a. n.). 

.Veverițele, punte, în jud. Bu- 

„ză, com. Vintilă. Vodă, căt, 

Lunca, pe la poalele căruia curge 

Peceneaga; face hotar despre 
„com. Sărulești. 

Viaşul (Zmirdăşteţul), sas, com. 
rur. Bucura, pl. Blahniţa, jud. 
Mehedinţi. 

Vicoleni, saz, pe dreapta Jijiei, 
în partea de E. a com. Ungu- 

reni, pl. Jijia, jud. Botoşâni, cu   

742 

o suprafață de 1087 hect. și o 

populaţie de 220 suflete. 

Vicoleni, saț, pe moșia cu ace- 
laşi nume, com. Borzești, pl. 

Başeul, jud. Dorohoiii, cu 110 

suflete. 

Pe hotarul-moșiei despre Min- 

drești trece riul Jijia. Moşia se 

hotăreşte cu:. Vlăsineşti, Plo: 

peni-Jianu şi Jijia. 
v 

Vicoleni, saz, în centrul” comu- 
nci Berezeni, pl. Crasna, jud. 

Fălciă, la S. de satul de reșe- 

dinţă, de care se desparte prin 

pîriul Berezeni, pe platoul Pru: 

tului și udat în partea de E. de 

Pruteţul, 

Are o suprafaţă de 2288 hect., 

dimpreună cu * Satul-Noii, şi o 

populaţie de 300 suflete; o bi 
serică, făcută la 1838; o moară 

cu aburi şi o şcoală, aşezată în- 

tre satele: Vicoleni "şi Vetri- 

şoaia. Infiinţat în 1823. Se află 
pe proprietatea domeniului sta- 

tului Vetrișoaia, care a fost a 

mănăstirei Agapia. 

Vida-de-Jos saii Fotăchescu, 
cătun, com.: Cirtojani-d.-j., pl. 

Glavaciocul, jud. Vlașca, situat 
pe valea Glavacioculur. Forma o- 
dinioară singur o comună cu nu- 

mele Vida-Cirtojani. (V. Cirto- 

jani-d.-j., com. rur.). 

Vida-Furculeşti, cor. rur., com- 

pusă din cătunele: Vida-Furcu- 

lui şi Vida-Stavropoleos saii 

Călugărești, situate .pe partea 

dreaptă a văii Glavaciocul, care 
aci primeşte Sericicul, din sus 

de Vida.Cirtojeni, la 45 kil. de 

București, la 69 kil. de Giurgiti 

și la 14 kil. de Obedeni, reşedinţa 

plăşei. 

Printr'insa trece şoseaua ju- 

deţeană ce vine din Giurgiiă, 

trece pe la Flăminda şi iese 

din jud. pe la com. Glavaciocul.   

VIDRA 

Are o biserică, cu un preot 

şi 2 dascăli şi o şcoală mixtă. 

Vite: 480 bof,: 10 bivoli, 

140 cai, 480:0i şi 210 rîmă- 

tori.: 

Vida-Furculeşti, că/uu, comuna 
cu acelaşi nume, pl. Glavacio- 

cul, jud. Vlașca, situat pe :par- 
tea dreaptă a acestui riă. (V. 
Vida-Furculeşti, com. rur.). 

Vida-Stavropoleos sai Călu- 

gărească, cătun, com. ' Vida- 
Furculeşti (v. a. c.), pl. Glava- 

ciocul, judeţul Vlașca, situat pe 

coasta dreaptă a văii Glavaciocul. 

Vidimireşti, com. rur. şi sat, jud. 

Mehedinţi, plaiul Cloşani, la 46. 
kil, de orașul Turnul-Severin, si- 

tuată pe valea piriului Hobiţa. 

Se mărginește: la E. și S. cu 
com. Peștenuţa; la V., cu com. 

Șovarna-d.-j. şi Rudina; iar la 

N., cu com. Bala-d..j., lupca şi 

Cătunele, IN 
Satul formează comună cu sa: 

tele Ohaba şi Păpeşti, avind 

mai multe mahalale. i 
Are o populaţie de 1000 lo- 

cuitori; 3 biserici, deservite de 

2 preoţi și 5 cintăreţi; o școală, 

Locuitorii posedă: 36 pluguri, 

57 care cu boi, 6 căruţe cu cai, 

560 vite mari cornute, 19 cai, 

400 ol şi 300 rimători. | 

E udată de piraiele: Hobita, 

Şovernele şi lupca in care se 

varsă şi Rudina.. | 

Dealuri : Dealul-Devei cu Va- 

lea-Devei, Dealul-Viilor, Marge- 

latul şi Dealul-Peştenei. 

Vidra, com. rur., în jud. Putna, 

pl. Vrancea, așezată pe malul 

Putnei, aproape de unde piriul 

Vidra dă in acest riă, la 34.kil. 

de Focşani, udată de riul Putna 

și de piraiele Vizăuţul, Sogaşui, 

Rupturile, Vidra și Valea-Rea. 

Se compune din :cătunele:



VIDRA 

Burca, . Călimanul, Vidra - (reşe- 

dinţa) şi Voloşcani. 

Are o populaţie de 1729 su- 

- fete; 1 biserică parohială, cu 

hramul Adormirea, în. căt. Vi- 

- dra și 3 filiale :. «S-ţii. Voevozi», 

în Căliman, « Adormirea», în Bur- 

ca și «Sf. Ilie>, în Voloşcani; 

"o şcoală mixtă; un. spital cu 68 
“paturi, înființat la: 1887; mai 
multe fabrici de 'rachiiă, 

vălii, etc, 

pră- 

Locuitorii posedă : 67 plugurt; 
_376 boi, 231 vaci, 59 cai, 822 

„oi, 86 capre şi 463 porci. 
La 23 Aprilie, 6 August şi 

: 26 'Octombrie al fie-cărui an se 
face tirg pentru vinzare de vite 

şi alte produse din localitate, 

Vii sunt pe 3500 hect... 

Vidra (Străini- „Dobreni), s sat, 
“ud. Ilfov, pl. Sabarul, reşedinţa 

com. tur. Străini-Dobreni (v. a. 

n.), situat lingă rîul Sabarul. . 

“Se întinde pe o suprafaţă de 

154 locuitori. -. 
„ Are o şcoală mixtă; 1 moară 

cu 'apă, 1 maşină de treerat și 
"2 poduri. IE 

Numărul vitelor mari e de. 87 
şi al celor. mici, de 390; : 

Vidra, cătun, .în. com. cu același 

„nume, pl: Vrancea, jud. Putna, 

: aşezat. pe coasta” malului stîng 

“al Putnei, la locul unde se varsă 

- în el pie. Vidra. (V. Vidra, c.. r) 

Viăra, staţie de dr.-d.T., jud. Ilfov, 

: pl. Sabarul, căt. 'Străini-Dob:eni, 

pe linia Bucureşti-Giurgiii, pusă 

- în circulaţie la r: Noembrie 1869. 
Se afiă între staţiile Sintești 

(4,8 kil.) şi Grădiştea (6,6 kil.). 
“Inălţimea -d'asupra nivelului Mă-" 
“rii de- 51%,77.: Venitul acestei 
staţii pe anul 1896 a .fost de 

51498 lei, 25 bani. 

Vidra, trecătoare cu „piciorul! în 

: Transilvania, jud. Vilcea. 
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Vieri, a// nume. al căf. Soho- 

teşti, com. Dobrotești, pl. Balta- 

- Oltul-d.-j., jud, Romanați.  S'a 

„numit ast-fel pentru că a fost 
întemeiat de nişte vieri,. veniţi 

de pe moşia Zvorșca și împro- 
- „-prietăriți. la 1864 (v. Sohoteșşti). 

Vieroşul, saz, jud. Argeș, pl. Pi- 
„teşti, com. rur. Găvana-Valea- 

„Rea (v. a..n.). 
* 

Vieroşul, sat, com. rur. Colibași 

-(v. a. n), pl. Riul-Doamnei, jud. 
Muşcel, Pănă acum ciţi-va ani 

forma singur o comună. Locui- 

torii săi sunt “Ţigani de vatră 

d'ai mănăstirei Vieroşul, la:2 

ore : departe de oraşul Pitești, 
Cu foarte -multă greutate s'a 

putut face p'aci şosele, din cauză 

"că pămîntul se surpă lesne și 

“satul e situat pe deal, de unie 
se vede orașul Piteşti şi . va- 

de Piscani. | 

Vieroşul, mănăstire, jud. Muşcel, 

„situată pe valea riului Doamna, 

la 2 ore depărtare de Piteşti. S'a 

întemeiat de Marele Ban Ivascu 

Golescu: la 1543; iar. la. 1615 
s'a restaurat şi dotat de Vel Vis- 

- tierul Stroe de la Leordeni. 

; Biserica se află în bună stare 

şi, de la.1884,a fost trecută în 

sarcina com., care o întreţine şi 

“astăzi. 

„Biserica are 2: clopote. Cel 

„mare poartă o inscripție romînă 

din anul 7156 (1648), din care 
„se vede că l'a făcut Jupin Stroe 

Vel Vistier din Leordeni, ':în 

„cetâte în Tirgovişte. Cel ma! 
_mic are':'o' inscripţie. în carac- 

„tere gotice. : : 

- «ala “Vieroşul, pe pardoseala 

bisericei se: află: 9 pietre tom- 

“bale. 'cu. inscripțiuni slavone și 

romine. Din acestea, cea mat in- 

„teresantă, căci e cea mai vechie   - din .insctipţiunile pănă: azi cu- 

lea rîului Doamna pănă din sus 
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“ noscute în. Rominia, este piatra” 

de pe mormîntul lui” Nicolae 
Vodă Basarab din 1362. Din 

citaţiile lui Şincai, «Cronica Ro- 

--miînilor», I, 328, această piatră se 

căuta la mănastirea Cimpulung, 
- unde în adevăr el este zugrăvit 

"ca ctitor, ceea ce în realitate și 
era, după cum rezultă din. mai 

multe hrisoave ale acelei mă: 
 năstiră, aflate în arhiva statului. 

Din ce -împrejurări : piatra în 
cestiune.se găsește la Vieroşul, 

nu putem ști». (Gr. G. Tocilescu). 

Dintre cărţile aflate la această 
- mănăstire s'aii luat două de d-l 

Tocilescu. şi anume: Psaltirea 
Prorocului David, tipărită. în 
Rimnicul- Vilcea, la. 1795, şi un 

„ Apostol, tipărit la Buzăii, la 1704, 

şi sai depus la Muzei. 

Vierşani, com. rur. şi saf, plasa 
_ Gilortul, jud. - Gorj, situată spre 

S. de com. Jupinești, pe.malul 

stîng al rîului Gilortul, la 32 

kil, spre S.-E. de oraşul T.-Jiii. 
Are o suprafață. cam de 840 

hect.; o populaţie de 192 fa- 

milii, saii -767 suflete; 2 bise- 

rici, una fondată la 1856, 

„cealaltă la 1867; o: şcoală, 
Locuitorii posedă: 66 pluguii, 

„2 căruţe: cu cai, 62 care cu'boi, 

-27 stupi, -270 vite--mari cor- 
nute, 379 oi, .138 capre, 119 

“rîmători şi 14. cai. | 

„Car: şoseaua comunală care 

„vine: din. spre::N. de com. .Ju- 

pinești şi. o leagă la. S. cu. Ro- 
gojina, la. E. se leagă cu Fru- 

-muşei prin drum de . care, iar 

- spre. V. cu Socul, tot prin drunu 

“de care. 

iar 

Vierul, cătun, com.. Hadivoia, pl: 

- Marginea, 'jud, Vlașca, situat pe 

loc şes, la V. judeţului, despre 

Teleorman, unde începe cîmpia 

“Burnazul. E proprietate a Eforiei 

Spitalelor Civile din Bucureşti. 

(V, com.:.Hadivoia).
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Viespeşti, co. rur., jud. Olt, pl. 

Siul-d.-j., situată pe valea şi mu- 

chia dealului Oltul, in stinga 

Siului, la 51 kil. de capitala ju- 

deţului și la 18 kil. de reşe- 
dinţa plăşei. 

Com. e vechic și se compune 

din două cătune: Viespești şi 

Gilmeele, cu o populaţiune de 
550 locuitori, 

Cei mai mulți locuitori sunt 

moșneni; iar în Gilmeele, 47 lo- 

cuitori s'aii improprietărit, după 

legea rurală, cu 470 hect. din 
proprietatea statului. 

Are o suprafaţă de 3037 hect.; 

o biserică și un fost schit (bi- 

serica din Viespeşti s'a fondat la 

anul 1853, iar biserica din Gil- 
meele e fostul schit); o şcoală. 

Locuitorii posedă : 63 cai, 29 

iepe, 82 boi, 46 vaci, 687 oi 

și 110 porci. 

O şosea vecinală leagă com. 
la N, cu căt. Spriacenata, com. 
Frunzarul, şi la S. cu Birseşti. 

"La V. comuna e limitată de 
- piriul Siul, în dreapta căruia, 
pănă în matca Oltului, se în- 
tind mai multe tuferişuri, ză- 
voaie, poeni şi livezi ca: Pă- 
durea-Moştenilor, Poiana-Stufu- 
lui, Poiana-cu-Părul-Ars şi Po- 
iana-lui-Roșca; la N.-V., tot pe 
valea Oltului, cu zăvoaiele Sprin- 
cenata, ale statului. La E. se 
înalță, de la N. la S., o mu- 
chie înaltă a dealului Oltul, de 
la care se. întinde un platoi, 
pănă în Dealul-Călmăţuiulur. Pe 
acest platoii se află un şanţ 
vechii, numit Cetatea-lur-Gilmia 

şi o movilă numită Movila-lui- 
Gilma. Mai la E. de șanțul 
cetăţei trece șoseaua judeţeană 
Slatina-T.-Măgurele. Platoul e 
brăzdat de două vilcele: Vil- 
ceaua-Mică și Valea-Mare. Pe 
acest platoii se află ţarinele lo- 
cuitorilor și ale proprietarilor. 

Viespeşti, că/uu, reşedinţa corn.   
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Viespești, jud Olt, 'situat pe 

stinga Siului, sub coasta dea- 

lului Oitul, cu o populaţiune 

de 498 Locuitori. (V. Viespești, 

com. rur.). 

Viezuri, căzu, cu 225 locuitori, 

com. Bilăneşti, pl. Ocolul, jud. 

Gorj, la S. de reședință, situat 

pe loc şes, în valea piriului Ama- 

radia (v. Bălănești, com. rur.). 
- 

Viezuri, sa, cu 40 locuitori, com. 

rur. Sărăcinești (v. a. c.), pl. 

Cozia, jud. Vilcea. 

Viforani, sa, jud. Bacăă, pl. Si. 
retul-d.-j., com. Botești, situat 
pe piriul Răcătăul, la 1400 m. 
de căt. Botești (școală). “ 

Are 598 loc.; 2 biserici, una 
clădită de locuitori în 1840 și 
alta de Costache Capşa, în anul 
1859, 

Viforeni-Cerchez, sa, în par- 

tea de N. a com. Șoldănești, 
pl. Miletinul, jud. Botoşani, cu 

"o suprafaţă de 1144 hect. şi o 
populaţie de 311. suflete. 

Viforita, com: rur., jud. Dimbo- 
vița, pl. Dealul-Dimboviţa, si- 
tuată în apropiere de mănăsti- 
rea cu acelaş nume, pe cîmpie, 
între rîul Ialomiţa, Dealul.Viilor 
şi mănăstirea Dealul. 

Se invecineşte la E. cu Oc- 

nița, la V. cu Tirgoviştea, la N. 

cu Aninoasa și la S. cu Răz- 
vadul. ii 

Prin comună curge piriiașul 

Gura-Viforită, peste care sunt 

două podeţe: unul în Viforita 
şi altul în căt. Mahalaua. Se 
compune din două cătune: Ma- 
halaua şi Viforita, cu o popu- 
lație de 1500 locuitorr. 

„Are 2 biserici; o şcoală, şi 
cite-va fabrici de gaz. 

Această comună produce cu 
deosebire vin mult și ţuică 'de 
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prune. Gura-Viforitei este o pă- 

dure cam de 7500 arii, iar va- 

- tra mănăstirei coprinde 45000 

arii, tot pădure, care se întinde 

spre Ocniţa. 

Aci sunt mănăstirile Dealul 

-şi Viforita. 

Viforita (Valea-Popii), cătun 
al com. Gura-Aninoasei, jud, 

Buzăă, cu 50 locuitori. 

Viforita, mânăstire, jud. Dimbo- 

vița, la 3 kil. spre N. de Tir- 

goviştea. Aceasta mănăstire s'a 

- fundat de Vlad-Vodă Basarab, 

la 1530. Aci se află o icoană 

mare, cu hramul Sf. Gheorghe, 

lucrată în argint aurit, dăruită 
mănăstire de către Leon-Vodă 

Tomşa şi Doamna sa Victoria 

la 1631. Sa întreţinut din ve- 

niturile noşiilor Brincovenești 

pănă cind ai fost luate de stat. 

Azi chiar se află în această mă- 

năstire . busturile Domnului şi 

Doamnei Brincoveanu și mai 

multe odoare lăsate mănăstirei 

de Constantin Briîncoveanu. In 

jurul acestei mănăstiri se fac 

două : tirgulețe anuale: la Sf. 
Gheorghe și Sf. Maria. 

Viforita, munte, în com. Goi- 

dești, jud. Buzăii, ramificaţie din 

muntele Penteleui; se poate lua 

mai mult ca un plaiă ce leagă 

Virful - Penteleului de muntele 

Cernat. Are o cășerie renumită, 

unde se fabrică adevăratul caş- 

„caval de Pentelei și unde se 
aduce laptele oilor ce pasc mun- 

ți! Penteleul, Cernatul şi Co- 
riiul, 

Viile-Cenușasca, sas, în jud. 

"“R.-Sărat, pl. Marginea-d.-j. (V. 

Cenușascăi (Viile-), 

Viişoara, com. rur., pl. Siul-d.-s., 

jud. Oit, situată pe valea și 
malul Oltului, aproape de gura
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Îminogului, la 25. kil. de capi. 

tala judeţului şi la 12 kil. de 
reşedinţa plășei. 

“Șarpe, 

Se mărginește la N. cu com. 
Bălănești; la S.-E., cu com. Mă- 
runței şi la'V,, cu rîul Oltul. ” 

Se compune din 2 cătune: 

Viişoara și Gigirtul, cu o popu- 
laţie de 761 locuitori. 

Se. zice că numirea de Vii- 
şoara i s'a dat de la nume- 

roasele vii care acoperiaii altă- 

dată dealul numit Piscul- lui- 

care se află în apro- 
piere, spre N.-E. 

Un număr de 101 locuitori 

S'aii iîmproprietărit la 1864 pe 

384 hect. Viile ocupă o supra- 
- faţă de 41 hect. 

" Teritoriul comunei are o su- 

prafaţă de 1554 hect. 

Are o biserică, fondată la 

anul 1883, deservită de 1 preot 

„și 1 cîntăreţ; o școală. 

_609 oi. 

Vite: 32 cai, 255 boi, 19 

vaci, 18 bivoli, 71 porci şi 

In virful. dealului Piscul-lui- 

Şarpe se află o groapă adincă, 

numită Groapa-Şarpelui. La S. 
e o baltă numită Căcata. 

Căi: o şosea vecinală, care 
o leagă la N. cu com. Milcovul 
şi la S. cu com. Mărunţei, și 

şoseaua comunală, care o leagă 
la E. cu cea judeţeană Slatina- 

Turnul- Măgurele şi la -V. cu 

gara Romula, situată peste Olt, 
pe linia ferată Rimnicul-Vilcea- 

Corabia. 

Viişoara, com. rur., în partea de 

„N-V. a pl. Ocolul, jud. Romanați. 

* 

Se compune din Viişoara-Moş- 
tenească şi Viişoara-Mică. Si- 

tuată lingă Tesluiul, pe dreapta, 

la 21 kil. de Caracal. 

Are o populaţie de 888 lo- 

cuitori; o şcoală; 

una cu hramul Intrarea în Bi- 
serică (1863) şi cea-l'altă cu hra- 

„mul. S-ţii Voivozi (1849), deser- 

66700. Barele Dicționar Geografic, Vol, Ve 

Viişoara, com. rur., 

_2 biserici,   

145 

- vite de 2 preoți și 4 cîntă- 
reţi, 

In coprinsul comunei. se află 
măguri și trece Brazdalui-No- 

vac (v. a. c.). 

în jud. Te- 
leorman, plasa Călmăţuiul-Mar- 

ginea, situată în partea de S. 
a judeţului, pe șesul de d'asupra 

dealului care incepe de la punc- 

“tul unde se varsă rîul Călmă- 
ţuiul în balta Suhaia, la 33.kil. 

de reşedinţa judeţului, la 22 
kil. de Zimnicea și la 24 Kkil. 

de Alexandria. 
Se învecinește la N. cu teri- 

toriul com. Piatra ; .la S., cu 

Balta-Suhaci, din care o parte 

cade chiar pe proprietatea Vii. 

- şoara; la S.-E. cu com. Suhaia; 

la E., cu moşiile Piatra și Su. 

haia şi la V., cu com. Lisa, 
de care o desparte riul Călmăţu- 

iului. 
Suprafaţa comunei, „dimpreună 

cu moșiile aflate pe dinsa, are 

o întindere de peste 9000 hect. 
Locuitori împroprietăriți - pe 

această moşie sunt în număr de 

270, pe o întindere de 865 hect. 
„Viile ai o întindere de 172!J 

“hect. Pămintul, afară de cel din 

spre baltă, este şes,. negru-ve: 

getal, foarte productiv. În par- 
tea despre N. şi N.-V. a comu- 
nei, terenul prezintă mai multe 

adincături saii găvane; cele mai 

de seamă sunt: Găvanul-Larg 

şi Găvanul-Adinc. Aceste găvane, 
cit şi toată partea de pe deal 

a moșiei, sunt renumite pentru 

fertilitatea lor. . 
Are o populaţie de 1737 su- 

flete; o şcoală mixtă; o bise- 

rică, cu 3 preoți şi 2 cîntăreți. 

Vite: 309 cai, 12 măgari, 

697 vite mari cornute, 4910 

vite. mici şi 300 porci. 

La V,, spre com. Lisa, se află 

un vad pe riul Călmăţuiul, care 

serveşte ca semn. de hotar și se   
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„numeşte Bentul.. Sirbilor, : Este 

adinc şi periculos cînd sunt apele 
mari. Pe teritoriul comunei, de la 

S. spre N., sunt semănate mulţime 

de măguri: Măgura-Țintei, Mă- 
gura- Bitlanului, a-lui Duminică, 

a-Handacului, a-Drăgaicii, a-A- 
rapului, a-lui-Blejan. Măgura-Co- 

-ţofeni serveşte ca semn de ho- 

tar cu moşia statului. Suhaia, 

în partea despre E., 'şi cu pă- 
miînturile a locuitorilor; este “cea 

mai importantă şi se găsește 

„trecută în mai multe acte vechi 

„de proprietate. Mai sunt şi cite- 

va movile, care toate servesc 
“ca semne de hotar: Movila-Mir- 

cii, a-lui-Bulumac: și a-Lupului. 
Satul Viişoara este foarte ve- 

chiii;-se găseşte trecut în lista 

„satelor, întocmită la 1741,, în 

plasa care purta numirea de 

Marginea-d.-s. El era, dimpre- 
ună cu moşia, sat de frontieră 

„al Țărei, Îl găsim citat de Dio- 
nisie Fotino care, repraducind 

textul actului de hotărnicia gra- . 
-nițelor Țărei, arată că. hotarul 
Viişoarei se întindea „pănă. în 

Dunăre, 

Viişoara, saz, jud. Bacăii, pl. Tro- 

tuşul, com. Tirgul-Trotușul (v. a 
€.), situat nu departe de malul 

stingal Trotușului, la o depărtare 
de 1800 m. de satul Tirgul-Tro- 

tuşului (școală)... . 

Viişoara, : saz noi, înfiinţat. în 
jud. Iaşi, la 1879, prin împroprie- 

tărirea unor - însurăței, pe. mo- 

şia Andrieşeni, com. lepureni, 

pl. Turia, situat în partea de 

E. a satului „Andrieşeni, pe pla- 
_toul dealului Soci. Are o supra- 

faţă de 715 hect., cu. o popu: 

laţie de 204 locuitori: . : ;, 
p 

Viişoara, sa, cu 114 locuitori, 
în jud. Neamţu, pl. Piatra:Mun- 

tele, com. Doamna, _ situat -pe 

malul rîului Bistriţa. | ., 

94
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Viişoara, căzua, cu 390 locuitori, 
reşedinţa ' com. Viișoara, jud. 

Olt, pl. Siuld.s., situat pe 

valea Oltului, lingă poalele 

dealului numit Piscul-Șarpelui. 

(V. Viişoara, com. rur.). 

Viişoara, z;r/ă, cu 50 locuitori, 

posedind mai mult de 2000 oi, 

jud. Brăila, pl. Balta, com. Lacul- 

Rezii, la S.S.-V. de reşed. com. 

Viişoara (Ulmetul), pec/iii schi7 
de călugări, în jud. Buzăi, 

com, Robeşti, căt. Stănilești, 

acum biserică de mir. 

Viişoara, da/tă, făcind parte din 

Balta-Suhaiei, jud. Teleorman, 

Această numire o are numai 

partea ce cade în raza proprie- 

tății cu acelaş nume, în întin- 

dere de 500 hect. Se limitează 

pe d'o parte cu Balta-Suhaiet 

a statului şi. de alta cu Balta- 

Lisei. 

Viişoara, moșie, în jud. Teleor- 

man, pl. Călmăţuiul-Marginea, cu 

o întindere de aproape 8500 
hect., din care 4000 pămînt 

arabil, 500 hect. în balta Suhaia 

şi 1000 hect. izlaz, fineţe și 
pămint neproductiv. Este pro- 
prietatea d-nei Maria I. Can. 

tacuzino şi e formată din mai 

multe corpuri, care poartă și 

astăzi numirile date din ve- 

chime: Viişoara, cu 4480 hect.,în 

care intră și şoo hect. baltă, Voi- 

neasca, de 1300 hect , Lipcăneasa 

'saii Vlănihuţeancala N.-IE. de1 120 
hect. şi Stejărelul saii Traista 

în partea de E., cu 1550 hect. 

Această din urmă mai are și 

numirea de Greceanca saii Giu- 
riciul- Vechiiă. 

Moșia Viişoara se găseşte ci- 

tată în «Istoria Daciei» de Dio. 

nisie Fotino, ca formind hota- 

rul Țărei cu Turcia, despre Du- 

năre; în secolul trecut era pro-   

prietatea stolnicului Ștefan şi a 

lui Radu Guliano. 

Viişoara, saii Bonta, moșie a 

statului, cu o arendă anuală de 

.13960 let (18$8/89), : vind şi o pă- 

dure de 1201 pogoane. E pen- 

dinte de Episcopia Rimnicului şi 

situată. lingă satul Viişoara, 
din jud. Romanați. 

Viişoara - Moştenească (Vii- 
şoara-Mare), saz, lingă Tes- 

luiii, reşedinţa com. Viişoara, 

pl. Ocolul, jud. Romanați (V. 

Viişoara, com, rur.). 

Viişoara-Mică, căfun, în spre 

E. com. Viișoara (v. a. n.), 

din pl. Ocolul, jud. Romanați. 

Vija, pădure a statului, jud. Muş- 

cel, în întindere de 400 hect., ţi- 

nînd de munţii mănăstirei Cîmpu- 

lung, care fac parte din com; 

Corbușori şi Berevoeşti, plaiul 
Nucşoara. 

Vijoeşti, saz, cu 234 locuitori, 

com. tur. Tetoiul, pl. Mijlocul, 
jud. Vilcea. Are 2 biserici: una 
fondată la 1820, de protopopul 

Constantin Tetoianul, şi a doua 

la 1792, de Vlăjuţu Tetoianu, 

biv-vel stolnic, și soția sa, co- 

coana Safta 'şi zugrăvită de fiii 
lor Gheorghiță Tetoianu, biv-ve! 

Şetrar, şi Ion Tetoianu, cu vărul 

lor Bărbuceanu Tetoianu, biv. 

vel logofeţi, la anul 1823. 

Vijuleşti, căzu, cu 247 locuitori, 

la E. de com. Radomirul (v.a.n.), 

pl. Ocolul, jud. Romanați, situat 

la 13 kil. spre V. de Caracal, pe 

şoseaua Caracal-Craiova. Se în- 

„vecinește la E. cu. Dioşti. 

Viltoteşti, com. rur., în partea 

de V. a plășei Mijlocul, jud. Vil- 

cea, formată din satele Viltoteşti 

şi Văleni, pe o suprafață cam   

de 1752 hect. şi cu o populaţie 

de 655 suflete. 

Are o şcoală și o biserică, 

Vite: 589 vite mari cornute, 

644 oi, 64 cai şi 286 porci. 

Pădure se află pe o întindere 

de 195 hect. şi vii, pe 10 hect. 

Viltoteşti, saz, jud. Fălciă, pl. 
Mijlocul, com. Viltoteşti, aşezat 
pe valea piriului Făgădăul, ce 
curge prin mijlocul lui, între dea-. 
lurile Hingiul şi Piscul-Uliului. 
Are o suprafață de 1752 hect,, 
cu o populaţie de 418 suflete; 
o şcoală, înființată în 1865 şi o 
biserică, făcută la 1751. 

Vinderei, com, rar. şi sat, jud. 
Tutova, pl. Tirgul, spre S-E. 
de Birlad, pe piriul Valea-Vin- 
dereilor. Satul formează co- 
mună cu căt,: Cruceanul, Docă- 
neasa și Valea-Lungă. Comuna 
toată are 1520 locuitori, iar satul, 
841 locuitori, 

Se cultivă viea pe o suprafaţă 
de 71 hect. şi livezile cu pruni, 
pe 34 hect. Are o școală mixtă 
şi 5 biserici. 

Vinderei, sas, cu 83 locuitori, în 
jud. și pl. Tutova, com. Tuleşti 
(v. a. n). 

Vineşeşti, căzu, în jud. Putna, 
pl. Girlele, com. Odobeşti, situat 

pe malul Milcovului. 

Vineţeşti, com. rur., în partea 

de V. a plăşei Crasna, jud. Făl. 

ciii, în hotarul despre jud. Vas- 

luiii, aşezată între piraiele - Lo. 
hanul și Crasna. 

Este formată din satele Cor- 
deni şi Vineţeşti, cu o populaţie 

de 104 familii, sai 763 suflete. 

Pe teritoriul comunei trece şo- 

seaua judeţeană care leagă oraşul 

Huși cu oraşul Vasluii, capitala 

jud. Vaslui. 

Pe marginea de S.-V. a co-
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! ; 

munei trece piriul Crasna, iar 

pe cea de E., piriul Lohanul; 

la împreunarea lor formează un 

unghiii și se varsă apot în rîul 

Birladul. 

Are o şcoală în sațul Vine- 
ţeşti şi 2 biserici din care una 

în satul Vinețeşti, făcută la 1788. 

Vineţeşti, sas, numit şi Ivineţeşti, 
în partea de N. a com. cu ace- 

laş nume, pl. Crasna, jud. Făl- 

„ci, așezat pe coasta: dealului 
' Musteaţă şi udat la V, de piriul 

Crasna. Are o populaţie de soo 
„suflete, (V. Vineţeşti, com. rur.). 

Vineţi, sas, jud. Olt, pl. Oitul-d.-j., 

com. rur. Cucueţi. 

Vineţi-de-Jos, sat, cu 369 lo- 

- cuitori, jud. Olt, pl. Vedea-d.-j., 

com. rur. Spineni (v. a. c,).: 

Vineţi-de-Sus, sa/, cu 380 locui- 
tori, jud. Olt, pl. Vedea-d.j,, 

com. rur. Spineni (v. a. c.). 

Vintilă-Vodă, com. rur. în jud. 
Buzăii, plaiul Slănic, situată pe 

ambele maluri ale riului Slănicul, 

la 46 kil. de orașul Buzăii. 
E formată din căt.: Bodineșşti, 

Fundul-Papii, Gura-Papit, Izvorul- | 
Boului, Lunca, Scheiul, Sirbeşti, 

Zmeeşti și Vintilă-Vodă,. cu o 

populație de 1600 locuitori. 

Are o suprafaţă de 3440 hect.; 

o şcoală în căt. Vintilă-Vodă 

(Lunca) ; 2 biserici, în Vintilă- 

Vodă şi Bodineşti, 
Vite: 310 boi, 170 vaci, 87 

viței, 9 bivoli,: 21 cai, 17 lepe, 

7 minji, 1650 oi, 150 capre şi 

267 porci. Stupi are 20. .: 

Proprietăţi mai însemnate 
- sunt: Vintilă-Vodă (a statului), 

Bodineşti, Bisocuţa, Coca, Colni- 

“cele (particulare), Bodineşti şi 
Chivuleşti, ale cetelor de moș- 
neni: Bodinești, Chivuleşti și 

Tulineşti, 
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- avut în substanţe minerale: sare, 

lignită, fier, aur, etc., prezintind 

- un deosebit interes geologic, 

atit din punct de vedere al struc- 

turei, cit și al fosilelor ce con: 

ține. Are 5 mori, 7 pive; locui- 
torii se ocupă cu lucrarea lemnu: 

lui și cu cojocăria.  Comerciul 

constă în desfacerea ţuicei şi a 
lemnăriei lucrate. : 

Are 6 tirguri la: 25 Martie, 30 
August, 14 Sept., 6 Decem: 

bre, Dumineca-Tomii şi la Ispas. 

Căi: şoseaua vecinală Săpoca- 

Lopătari, întreruptă adesea de 
cursul Slănicului. 

Comuna e vechie, cel puţin 
„cit și mănăstirea Ot-Menedec. 
Dionisie Fotino enumără aci nu- 

mai satul Scheiul. ” 

Vinţilă-Vodă, căzu al com. Vin- 

tilă-Vodă, jud. Buzăii, cu 150 

locuitori şi 42 case; ţine de că- 

tunul de reședință Lunca, . 

Vintilă-Vodă (Ot-Menedec), 
mănăstire, în com. Vintilă-Vodă, 

jud. Buzăii, zidită la anul 1532 

în interiorul cetăţei după dea-" 

„lul Reghinari, servind mult timp 

„şi ca scaun al Episcopiei Bu- 

zăului. In anul 1748 Episcopul 
Metodie a rezidit-o puţin mai 

„la vale sub numele de mănăsti- 

“rea lui Vintilă-Vodă, 

Episcopul Cesarie a ridicat'o 
din ruine pentru a treia oară, 
în anul 1846, împodobind'o și 

înzestrind'o. .De la secularizare 

a devenit biserică de mir, sub 

administrarea unui egumen. Ca- 

sele :domnești şi chiliile ai în- 

ceput să se ruineze, ; 

Această mănăstire: a început 

să decadă îndată ce a devenit 
metoh al Episcopie! Buzăii (vezi 

istoricul Episcopiei). Moşiile dă- 

ruite de Vintilă: Fureşti, Clo-     Țerenul e muntos şi |. 

ciți, Goicelul și Poiana-Necule- 

lor, aii fost mai întiiii răpite de 

„ceata moșnenilor Brăghești, care 
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aii. omorit pe egumenul Răzbici, 

„aii furat actele de proprietate şi 

le-ati înlocuit cu. acte falșe, sub 

domnia lui Radu-Vodă, fiul lui 

Mihnea-Vodă. In timpul lui Ma- 

teiii-Basarab, mănăstirea își re- 

vendică averea (hrisovul din 
1643, August 8), dar în loc să 

fie administrată de egumenii ci, 
“începe a se administra de Epis- 

copi.: 

Vintilă-Vodă (La Zidul ve- 
Chiii), 7uâne de cetate în com. 
Vintilă - Vodă, căt. Reghinari, 

jud. Buzăii. (V. istoricul com. 

Mănești) | 

Vintileanca (Găgeni _Vinti- 
leanca), com. rur., în jud. Bu- 
ză, pl. Tohani, situată între 

piriul Sărata și Valea-Năeanca, la 

31 kil. de oraşul Buzăii. 
E formată din cătunele Gă- 

geni-d.-j., Găgeni-d.-s., Geme- 
nile, Săhăteni-d.-]., Săhăteni-d.-s. 

.şi Vintileanca, cu o populaţie 

__de 1230 locuitori. 

Are o suprafaţă de 6280 hect.; 
o şcoală în com. Vintileanca; 
2 biserici, în căt. Vintileanca și 

Săhăteni; 1 moară de aburi şi 
2 stine, | 

Proprietăţi mai însemnate 

„sunt: Vintileanca, Riioşi, Găgeni 

„cu sforile (ale statului), Țindă- 
__roaia, Găgeni-d.-j., Găgeni-d.s., 

„Iul, Săhăteni, Săhăteni-Țăndă- 

roae, Proşcani, Şerpeşti,. Riioși, 
Lunca - Ghizdăveaţa,  Văcăreş- 

teanca și alte sfori mai mici, 

parte particulare, parte ale moş- 

nenilor: Tomșani, Brezeni, Şer- 
peşti şi Proşcani. Terenul e un . 

vast șes, de o fertilitate mijlo- 

cie, cu multe sărături şi expus 

adesea inundaţiilor. 
Căi: linia ferată Mizil-Buzăii, 

“cu halta Vintileanca şi şoseaua 

naţională paralelă ; şoseaua. co- 

munală  Săhăteni-Vintileanca şi   alte drumuri naturale. .
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Vite: 493 boi, 236 vaci, t18 

viței, 6 bivoli, 127 cai, 105 tepe, 

28 minji, 3250 oi și 205 porci. 

Stupi sunt 20. 
L.a începutul secolului XIX nu 

exista de cit căt. Săhăteni și 

Găgeni ; după 1830 a luat naș- 
tere şi Vintileanca. În urma îm- 

proprietărirei din 1864, toate 

aceste cătune s'aii reunit într'o 

singură comună, Găgeni-Vinti- 

leanca, numită mai des numai 

Vintileanca. Satul Găpeni ser- 
vea în secolul XVIII ca depozit 

“tal mărfurilor ce veniaii din Bra- 
şov. 

Vintileanca (Voineşti), căz, al 

com. Vintileanca, jud. Buzăii, cu 
o populație de 500 locuitori, 

Vintileanca, sfazie de dr.-df,, 
jud, Buzăiă, pl. Tohani, com. Vin- 
tileanca, pe linia Ploești-Buzăiă, 

pusă în circulaţie la 13 Septem- 
brie 1872. Se află între staţiile 

Mizil (7,4 kil.) şi Ulmeni (12 

kil.) Inălţimea d'asupra nivelu- 

lui Mării de 110,18. Venitul 

acestei staţii pe anul 1896 a 

fost de 43669 lei şi IS bani. 

Vintileasca, sai, în jud. R.-Să- 

“rat, plaiul Rîmnicul, căt. de 

reşedinţă al com. Ruda, aşezat 

în partea de V. a com. pe 
poalele muntelui Pietrile-Fetei, 

la 2400 m, spre N.-V. de căt. 
de reședință, Jitia-din-Deal. Are 
o întindere de 100 hect., cu o 

populaţie de 203 locuitori. 

Voreşti, wa/ala, în partea de 
„NV. a com. rur. Slătioara, (v. 

a. c.) pl. Horezul, jud. Vilcea. 

Vipereşti, com. rur., în jud. Bu- 
zăă, plaiul Buzăii, situată pe malul 
drept al riului Buzăul, la 40 kil. 
de oraşul Buzăii. 

Are o suprafaţă de 4030 hect. 
Proprictăți - mai însemnate 

- statului, 
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sunt: Predeşti, Valea-Largă, ale 

şi Vipereşti, a moșneni- 

lor Vipereşti, despărțiți în patru 

cete: Albulești, Bărbătești, Pi- 

țigoeşti şi Roșiori. 
“Terenul e accidentat şi aco- 

perit de seculare păduri, partea 
de N. insă e o fertilă luncă si- 

tuată d'alungul riului Buzăul, 

Producţia principală e ţuica. 

„ Tirguri sunt 2: la Rusalii și 
la 8 Noembre. 

Căi : şoseaua Buzăii-'rontieră 

prin Viperești, precum şi alte 
drumuri naturale. 

E formată din căt. Predeşti 

şi Viperești, cu subdiviziile lor, 

avînd o populaţie de 1620 lo- 
cuitori, 

"Are o şcoală; 2 
cu 2 preoţi, 2 

biserici, 

cintăreţi şi 2 
- paracliseră. Catedrala e cea cu 

hramul Sf. Constantin și Elena. 

Vite: 216 boi, 160 vaci, 69 

viței, 9 cai, 4 mînji, 240 oi 

90 capre şi 300 porci. Stupi 

sunt 10, | 

Vipereşti, căzuu, cu 800 loc., reşe- 

dința com. Vipereşti, jud. Buzăii, 

Are subdiviziile; Ghiocul, Poiana- 

Ghiocului, Roşiori şi Valea. 
Largă, | 

Virul, pichet de graniță, pe mar- 

ginea Dunirei, în apropiere de 

com. tur. Virciorova, jud. Me- 

hedinţi, 

Vispeşti, com. rur., în jud. Buzăi, 

pl. Tohani, situată sub ramifi- 
caţiile muntelui Istria, între com. 
Breaza şi Năeni, la 26 kil. de 

orașul Buzăiă, ! 

E formată din căt.: Fîntînelele, 

Văleanca, Vispeşti şi Virful, cu 

o populaţie de 1250 locuitori, 

Are o şcoală în căt. Vispeşti, 

2 biserici, în Vispeşti și Fin- 
tinelele. | 

Are o suprafață de 2150 hect, 

Proprietăţi mai însemnate sunt:   
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Sforile-Năeni, Istriţa-de-sus, sai 
Argeșul, .ale statului, Vispeasca, 
Hodorogeasca, “Turbureasca ' şi 

- Burduceasca, ale cetelor de Moş- 
neni: Rădulești, Cirjeneşti, Ho. 
dorogești și Nărteşti, 

“Terenul e accidentat, constind 
numai din coline, parte fertile 
şi acoperite de semănături, livezi 
şi fineţe, parte -stîncoase, aco- 
perite de păduri şi vii, 
"Are un tirg la Ispas. 
"Căi: şoseaua comunală Breaza- 

„ Finţeşti prin Vispeşti. 
Vite: 492 boi, 11ş vaci, 61 

„viței, 19 cai, 14 tepe, 2 mînji, 
„800 of şi 216 porci. 

Com; e vechie; cel mat vechiii 
sat a fost Istriţa-d.-s.; la înce- 
putul sec. XIX existaii şi satele 
Vispești şi Fintinele ; cele-Valte 

“sunt formate după 1830. Mult 
timp a fost încorporată cu com. 
Breaza; din 1876 fie. care e co- 
mună deosebită. 

Vispeşti, cătun de reşedinţă alcom. 
Vispeşti, jud. Buzăii, cu o po- 
pulaţie de 610 locuitori, 

Vistea. Mare saii Colţul- Vistel- 
Mari, 2î7f de munte, terminal 
al culmei Făgărașului, jud. Ar. 
geș, pl. Loviştea. 

Visterna, sal, cu 150 locuitori, 
jud. Tulcea, pl. Babadag, com. 
Enisala (v. a. n.), situat pe Va- 
lea-Ceairelor, la 4 kil. de reşe- 
dinţa comunei.” 

Vişa (Baba-), căzunaș, în jud. 
R..Sărat, pl. Gradiștea, comuna 
Ciineni, aşezat spre E., pe ma- 

lul sting al riulur Buzăul, 

Vişani, com. rur., în jud. R.„Să- 
rat, pl. Rimnicul-d.-j., pe malul 

sting al riului Buzăul, așezată în 

partea de S. a jud., la 32 kil. 

spre S..E. de oraşul Rimnicul- 

Sărat şi în partea de S. a pl.
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- la 4 kil; 

ul şi. Nisipurile, la 7 kil.; 
: Socariciul şi Galbenul, la 11 kil. 
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la 15 kil. spre S.-E. de com. 
Rălăceanul, reşedinţa plăşei. : 

Scinvecineşte cu com. Drogul, 
; Ciineni, la 6 kil,; Jirlă- 

Amara, 

Se mărgineşte la N. cu com. 

“Drogul, la E, cu com. Ciineni, 

la V., cu comunele Jirlăul și Ni- 
"sipuri, la S., cu com. Filipești 

(jud. Brăila), de care se desparte 

prin riul Buzăul, ” 

Riîul Buzăul, udă com. în par- 
„tea de S., dela V.hnE. 

La. N.-V. comunei e balta Vă- 

„ceni, numită şi Jirlăul saii Drogul. 

Suprafaţa” com. este de 7000 
hect,. 

Are o populaţie de 1061 su- 

: fete; o biserică, cu hramul Sf. 

“moară cu aburi; 

"vaci, 

„Nicolae, zidită în 1837 de Al. 

Vilara, G. Manu, Ştefan Creţu- 

'lescu şi locuitori ; o şcoală mixtă, 

Locuitorii posedă: 155 . plu- 

guri, o maşină de secerat; o 
672 boi, 484 

300 cai, 123 iepe, 13550 

-0Y şi 149 rimători, 

Căi: Drumuri vecinale spre: 

.. Drogul-Galbenul - Bălăceanu- R.” ' 

„Sărat; spre: Cîineni şi spre Ni- 

"sipuri.  - 

Vişanul, mahala a com. Goideşti, 
alipită de căt. Virlam, jud Buzăii; 

are vr'o cite-va case pe poalele 

muntelui Cursele, pe malul drept.!. 

al pîriului Bisca-Mică, în apro. |. 

-piere de Infurcătura-Biștelor. 

Vişanul, saz, în jud. Iaşi, pl. Co- 
drul, com. Galata, situat pe par- 
tea de E. a dealului Vişanul 

(podgorie), cu o populaţie de 
86 locuitori. 

Vişanului (Piatra-), szâncă fru- 
- moasă, în jud. Buzăi, com.. Goi-. 

- deşti, căt. Vişanul, avind forma 

unui semicerc, de care se izbesc 

ambele Bişce, după ce se împre- 

ună... - - . .   
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Vişina, com. rur., în jud. Vlaşca, 

pl. Neajlovul, compusă din căt. 

Vişina şi Hanul.lui-Pală, situată 

la extremitatea N.-V.-V. a jud. 

„ despre Argeş, pe.platoul dintre 

“riul Neajlovul şi Valea- Drim- 
bovnicului, la 62 kil. de Bucu- 

reşti, la 8o de Giurgiii, la '37 
- “de Obedeni, reședința plăşei, la 

22 de staţia drumului de fier 

“Fitu şi la. 36 de Piteşti. Aproape 

de aci curge apa Neajlovului. 
Se compune din.două maha- 

lale: Vișina d.-s şi Vişina-d.j. 
- Aparține moștenilor, ” 
Are o populaţie de 1570 su- 

flete ; 2 biserică, 'din care una 
la: Hanul-lui-Pală și cea-l'altă în 
Vișina ; 6 moară cu aburi. 

Locuitorii sunt toţi moșteni. 

Vite: 485 boi şi vaci, 275 

i, 726 of, 35 capre ŞI 142 ri- 

mutari 

Prin com. trece şoseaua iuide. 

ţeană ce duce la Corbi.  . : 

Vişina, com. zur. pl. Balta-Ol- 
tul-d.-j.,-jud. Romanați, formată 

numai din satul cu acelaş nume, 
“situată pe un teren șes,pe şo- 

seaua Corabia-Caracal, la 11 kil. 

: spre N. de Corabia şi 27 kil. 
spreS. de Caracal. Altitudinea: 
122 m. Areo populaţie de 1252 
locuitori, o biserică -(Buna-Ves- 

tire) şi o' școală, 

Vite: 3310. vite mari, 

vite. mici şi 500 porci. . 
Aci se fac 2 bilciuri pe an: 

unul la 18 Mai şi. altul la 11 

"- Septembrie. 

2090 

Vişina, cătun, pendinte 'de co- 

muna cu acelaş nume, pl. Neaj- 

lovul, - jud. Vlașca. Se compune 
din două mahalale: Vişina-d.-s. 

şi Vişina-d.-j. (Vezi com. Vișina). 

Vişina, stație de dr.-d.-f.,: jud. 
. Romanați, pl. Balta, com. Bras- 

-"tavăţul, pe linia “Piatra Corabia, 

pusă în circulaţie la 1. Aprilie, 

Vişineşti, cor. . 
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1887. Se 'află între staţiile Fră- 
“sinet (13,0 kil.) şi Corabia (14,4 

kil.). Inălțimea d'asupra  nivelu- 
"lui Mării de 61,24. Venitul a- 

„cestei staţii pe anul 18962 fost 

de 13557: lei şi 70 bani: 

Vişineni, căzu, cu 136 locuitori, 

jud. „Brăila, la 3 kil .spreN.-V. 
- de satul -Dedulești, pe ţărmul 

“sting al riului Buzăul, -- 

rur., jud. Dim- 
boviţa, pl. Ialomiţa-Dimboviţa, 

situată spre N. de 'Tirgoviştea, 

-pe valea piriului Cricovul-Dulce, 

la 10 kil. spre: N-E. de băile 
Pucioasa, saii Şerbinești. Podu- 
rile. - po , 

Se învecineşte la E. cu com. 
Prahoviţa, - plaiul şi jud. Pra- 
hova ; la V. cu com. Virfurile; 

la N. cu com. Valea-Lungă din 

- Dimboviţa și Valea-Lungă.. din 

plaiul şi jud. Prahova. 

Se compune din două. cătu- 
n: Vişineşti şi Puturosul; cu 

646 locuitori o biserică ; -două 

“mori de'apă.- 
: “In raionul. comunei se:află:: 
Valea-Puturosului, Virful-cu-Dor, 

Valea-Sila, Valea-Fundul-Bugii, 
Virful-Lacului, Virful-cu-Stejari, 

Ripa-Porcului, :: dealul. Malurile, 
: Piscul-Răă, Virful-Pietrii,.. 

Ape: Piriul Cricovul și. piriul 
Puturosul. In apropiere. se află 

“şi un izvor cu -apă sulfuroasă, 
__pe Valea-Puturosului. 

Vişineşti, saz, cu 96 locuitori, 
com. rur. Valea-Lungă,.- plaiul 

Prahova, situat spre N. de com. 

-Vişoiul, suburbie a orașului Cim- 
pulung, jud. Muşcel. De la 1844 

coprinde mahalaua Scheiul pănă 

- la - Calea-Bradului. Aci se: lu- 

-. crează cu. multă măestrie cos: 

“ tume-naționale.  .- 

Vitanul, saf, jud.. Ilfov, pl..Dim-
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boviţa, din com. rur. Dudeşti-Cio- 
plea (v. a. n.), situat spre V. 

"de Dudeşti. 

Se întinde, impreună cu căt. 

Căţelul, pe o suprafaţă de 620 

hect., şi are o populaţie de 178 
locuitori, 

Vităneşti, sa/, reşedinţa com. 

Corbul, pl. Mijlocul, jud. Olt, 

situat pe amîndouă malurile Ve- 
dei, între dealurile Potericiul şi 

Somindocul, în partea de N.-V. 
a comunei. Are 275 locuitori, 

o şcoală și o biserică, zidită din 

vechime, de un domn Bălșanu, 

fost proprietar aci, - 

Vităneşti, cătun, pendinte de 

com. Măgura, pl. Călniştea, jud. 
Vlașca, pe valea Cleniţa. 

Vităneşti-de-Jos, că/un in cem. 
Clipiceşti (v. a. c.), pl. Girlele, 

jud. Putna, situat pe malul sting 

al Putnci, nu departe de Ireşti. 

Vitioara, sa, în centrul com. 
rur. Opăriți (v. a. c.), pl. Te- 

leajenul, jud. Prahova, cu o po- 

pulaţic de 644 locuitori şi o 
biserică, făcută la 1841. 

Vitomirești, sa/, cu 45 familii, 

jud. Argeş, pl. Oltul, reşedinţa 

com. rur, Vitomireşti-Trepteni 
(v. a. n). 

In acest sat se află o biserică, 

« Cuvioasa Paraschiva» şi case 

mari boerești, ambele zidite la 

1820 de boerul Mihalache La- 
hovari. 

Vitomireşti-Trepteni, com. rur , 

pe valea Trepteana, jud. Argeș, 

pl. Oltul, la 37 kil. de com, rur. 

Tigreni (reşedinţa subprefecturei) 
şi la 25 kil. de Pitești. Se com. 
pune din satele: Bostinari, Bu. 
limanul, Cărlești, Gura-Dragolii, 
Gura-Ponorului, Patruleşti, Trep- 
teni și Vitomirești,   
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Are o populație de 1341 su- 

flete; 3 biserici (in Bulimanul, 

Trepteni şi Vitomireşti) şi o 

şcoală primară mixtă. 

Vite : 217 boi şi vaci, 30 cai, 

748 oi, 30 capre şi 207 rimători, 

Viţcani, saț, cu 270 locuitori, pe 

moșia cu asemenea numire, com. 

Dersca, pl. Berhometele, jud. 

Dorohoiii, peculmea dealului Viţ- 

canul, și încunjurat de piraiele 

Viţcanul şi Viţcănelul, 

Are o biserică, făcuti la 1857. 

Drumuri principale sunt: ca. 

lea naţională Mihaileni-Botoșani, 

şi drumul ducător la com.Dersca. 

„Moșia se hotăreşte cu: Că- 

linești, Cindești, Piriul-Negru şi 
Dersca, 

Viţicheşti, sa, cu 551 locuitori, 

com. rur. Călinești, pl. Podgoria, 

jud. Muşcel, situat în partea de 

E. a comunei şi străbătut de 

piraiele Izvorul şi Spoita In cen- 

tru şi la N. are două dealuri: 

Unguroiciul și Chiciura, acope- 

rite cu vii şi livezi întinse, | 

E străbătut de calea ferată Bu- 

curești-Pitești și de şoseaua na- 

ţională de la Bucureşti la Piteşti. 
(V. Călinești, com. rur,). 

ViZantia, com. rur., în jud. Putna, 

pl. Zăbrăuţul, aşezată pe dealul 

ce desparte apele ce merg în 

Șușiţa de cele ce merg în Putna. 

E udată de piraiele Albul şi Vi- 
zantia-Mare. 

Se compune din cătunele: Vi: 
zantia-Mănăstirească (unde e și 

primăria) și Vizantia-Răzășşească. 

Are o populație de 1043 su- 

flete; 1 biserică parohială, cu 

hramul Sf. Cruce, în Vizantia. 

Mănzstirească și 1 filială cu hra- 
mul Sf. Nicolae, în Vizantia-Ră- 

zăşească ; o şcoală mixtă, 

Vite: 395 boi, 274 vaci, 42 

cai, 1054 oi, 19 capre şi 136 

porci,   

VIZANTIA 

Vizantia (Mănăstirea-), mă- 
năstire, aşezată în comuna cu 

acelaș nume, pl. Zăbrăuţul, jud. 

Putna. Datează de la finele vea- 

cului al 16-lea, de la Ieremia Mo- 

vilă Voevod, carele este pus în 

fruntea ctitorilor, împreună cu 

Doamna Elisaveta, soţia luf. Bi- 

serica actuală este zidită pe la 

anul 1850 de Ieromonachul Vi- 

sarion, ce era pe atunci egu- 

men. Ea este zidită din piatră 

cioplită, în stil grecesc modern, 

cu cupolă și în loc de bolți, cu 

bagdadii. Există incă mai la vale, 

spre piriul Vizăuţul, în grădina 

mănăstirei şi vechia biserică, care 

este din lemn de stejar. 

Mănăstirea a fost pusă pe 

malul piriului,. carele și astăzi 

poartă numirea de Vizăuţul-Mare, 

spre deosebire de alt piriii, tot 
cu numire de Vizăuţ, carele 
curge peste deal prin comuna 

vecină din Vrancea, numită Gău. 

rile, şi care spre deosebire de 
Vizăuţul-Mare, se numeşte Vi- 
zăuţul-Mic şi se varsă tot. în 
Vizăuţul-Mare, mai jos de com. 
Vizaatia. Se vede că pe tim- 
pul cind s'a fundat mănăstirea, 

piriul de lingă ca se numea Vi- 

zăt saii Vizat, de unde forma 

adjectivală slavonă : Vizatnea, ca 
numirea mănăstirei, adecă mănă- 
stirea Vizatică, saii de la Vizăt, 

Pe pomelnic, de desuptulușilor, 

este scris în slavoneşte: « Acest 

sfind pomelnic a osărduit (a'l 

face) mult păcătosul Ioan Iuş- 
„tocov, în zilele lui Ştefan Voe- 

vodul, în anul 7121, Martie 6 

(1613). 

Şi această mănăstire este din- 

tre cele cari aiă fost inchinate şi 

anume la mănăstirea Grigoriii 

de la muntele Athos, în anul 

1777, de mitropolitul Gavriil 

Calimach şi Domnul Grigorie 

Ghica. 

Vizantia, soare minerale, în
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com. cu acelaș nume, jud. Putna, 
situată lingă Vrancea, între So- 
veja şi apa Sușiţei, cam la 45 

kil. de la gara Mărăşeşti. Nu se 
ştia mai nimic de Vizantia pănă 

la 1882, cînd un evreii din Panciii, 

ştiut de olog de toată lumea, 

se întoarse cu totul vindecat 
"după o lună de băi. Atunci 

vestea despre apele de la Vi. 

__zantia se răspindi maY întiii în 
jud. Putna, apoi prin Tecuciii, 
Roman, Galaţi şi lumea începu 

: să vie din ce în ce mai multă. 
Poziţia este cit se poate de fru- 

moasă. Chiar în faţa satului se 
află muntele Scaunele, împădu. 

rit cu mesteacăni şi fagi, ames- 

tecaţi cu brad. După virful aces- 

tui munte se văd frumoasele 

ondulațiuni ale Vrancei, cuprinse 
între Găuri şi Tichiriz. Spre V., 
distanță de 2 ore şi jumătate 

pe jos, sai 1 oră şi jumătate că- 

lare, se află Soveja, unde pădu- 
rile sunt numai de brad. 

Apele conțin pucioasă, sare 
şi iod. Pucioasă mai cu seamă 
se află în foarte mare canti- 

tate. La 3 kil. de sat, curge 
Riîul-Alb, numit așa pentru că 

apa lui e albă ca laptele; mi- 
rosul de pucioasă se simte de 

departe și poziţia devine din ce 

în ce mai pitorească, cu cît te 
apropii mai mult de acest piriă. 

EI curge la picoarele unui co- 

losal zid de stinci, prin crăpătu- 

rile căruia iese, unde și unde 

cite un fag. Aceste stinci for- 

mează stratul inferior al mun- 

telui, care se ridică între Vi- 

zantia şi Soveja. In partea opusă, 

spre $., se întinde seria de munţi 

care împrejmuesc Vrancea. 

Stabilimente sistematice nu 

sunt, Băile se fac în barace de 
lemn, construite în mod rudi: 

mentar de locuitori şi apa se 

încălzeşte cu pietre. 

Sunt mai multe izvoare; cele 

de la Piriul-Alb însă conţin foarte   
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multă pucioasă; dar drumul pănă 

acolo e cam greii. Aceasta ex. 
plică pentru ce apa de la Piriul- 

Alt-se plăteşte mai scump. 

Vizantia, zârîă, jud. Putna, for: 
mat din 2 piraie ce curg unul 
de la Pietricele și altul de la Plo- 

pul. Udă com. Vizantia, pl. Ză- 

brăuţul. In cursul săii primeşte 
Vizăuţul-Mare şi Piriul-Alb, ce 
are izvoare de păcură şi apă 

sulfuroasă. Pe Vizantia este un 

izvor de apă sărată la locul nu: 

mit Slatina, de care se îngri- 

jeşte administraţia salinelor de 
la T.-Ocna. Se varsă în Putna 
lingă satul Căliman. 

Vizantia - ( Inconjurătoarea - 
Schitului-), zzoșze, şi pădure 
de 1şo hectare, juleţul Putna, 

” proprietatea statului, foste pen- 

dinte' de schitul Vizantia, aren- 

date pe periodul 1886—96, cu 

6700 let anual. 

Vizantia - Mănăstirească, că- 
fun, cu 550 loc., în comuna cu 

acelaş nume, jud. Putna, udat 

de piraiele Albul şi Vizantia-Ma- 

re. (V. Vizantia, com. rur.). 

Vizantia - Răzăşească, cătun, 
cu 805 loc., în comuna cu ace- 

laş nume, pl. Zăbrăuţi, judeţul 

Putna, situat pe dealul ce des-. 
parte apele ce merg în Şuşiţa 

de cele ce daii în Putna. (V. 
Vizantia, com. rur.). 

Vizăuţul-Mare, zirii, ce udă 

com. Găurile, pl. Vrancea, jud. 
Putna, primește ca afluent pe 

Vizăuţul-Mic şi se varsă în Putna, 

mai jos de com. Vizantia. 

Vizăuţul-Mic, zirii, ce udă com. 

Găurile, pl. Vrancea, jud. Putna, 

şi se varsă în Vizăuţul-Mare. 

Vizir-Tepe, dea, în jud. Tul-   

VIZIRUL 

cea, pl. Isaccea, pe teritoriul 

com. urb. Isaccea, în partea de 
N. a plăşei și cea de E. a co- 
munel, spre E. de orașul Isac- 

cea; are 3 ridicături, una de 71 

m., alta de 62 m. şi a 3-a de 

24 metri (v. Eschi-Cale), toate 
puncte strategice şi trigonome- 

trice de rangul 1-iii, dominind 
asupra oraşului Isaccea și Du- 
nărci; pe el s'aii descoperit ră- 
măşițe de castre romane și pro- 

babil că aci a fost vechiul No. 
viodunum, precum şi întărituri 

de fortărețe turceşti, saii tabii, 

de oare-ce punctul e strategic, 

fiind singurul pe întinderea Du- 

nărei de la Măcin pănă la Tul- 
cea; pe la poalele sale orientale 

a fost drumul lui Dariu, şi al 

barbarilor cînd năvăleai în Moe- 

sia inferioară (Dobrogea); este 

acoperit cu fineţe şi semănături. 

Viziraci, punte, în jud, Argeş, 

plaiul Loviştea. 

Vizireni (Moşieşti), căzuz, cu 
346 loc., la 6 kil. spre N.-V. 

de satul Surdila-Greci, judeţul 
Brăila, la capătul de N, al mo- 

şiei Vizireni, pe ţărmul drept 
al- rîului Buzăul. Numit ast-fel 

fiind că a fost înființat de lo- 

cuitorii veniţi din Vizirul. (V. 
Surdila- Greci). a 

Vizireni, moșie particulară, jud. 
Brăila, pl. Vădeni, com. Surdila- 

Greci, suprafața 2400 hect. Ve- 

nit: 23600 lei. Pe această moșie, 

la N.„V. de căt. Vizireni, este 

un pod peste riul Buzăul, în 

dreptul căt. Nisipeni. 

Vizirul, con. rar. jud. Brăila, 

pl. Balta, așezată pe loc şes, la 

15 il. de Dunăre. Se înveci- 

neşte la N. şi N.-E. cu Osma- 

nul și Valea-Cinepei, Gropeni 

și Ciacirul; la S.-S.E., cu La- 
cul-Rezii, Pirlita și Stăncuța ; la
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N..E.-cu Bordeiul-Verde; la V. 

şi S..V., cu Filiul, Slujitori-Al- 

botești şi Insurăţei. " 

- Suprafaţa com. e de 35340 

hect., cu o populaţie de 4284 

“suflete; 3 biserici, una în satul 

Vizirul, înființată la 1850—62, 

cu hramul Sf. Treime, făcută de 

: locuitori și Doamna lui Ipsilan- 

„te;. una înființată la 1874, cu 

hramul Adormirea-Maicii-Dom- 

nului, făcută de locuitori şi a 

3-a înfiinţată la 1869 de proprie- 

tarul, Petru Conte de Roma, cu 

“hramul Sf. Sofia ; o şcoală mixtă, 
în satul Vizirul, într'un frumos lo- 

cal (şcoală de băeţi e aci de 

"la 1837, de fete, de la 1862). 

„Vite: 2370 boi, 2826 vaci, 

34 „tauri, 994 viței, 2108 cai, 

.26 măgari, 10434 oi, 1212 ri- 
mători şi 15 capre, 

- Suhatul vitelor e de 1117 hect. 
Se află o moară de aburi cu 

venit 6000 lei anual. 

In comună sunt vii, cu o su- 

prafață de 163 hect. 

Drumuri: la Brăila,'spre N.- 

„TE. pe şoseaua județeană, 35 kil.; 

la Bordeiul-Verde, spre N.-V,, 

prin tîrlele Groseşti, 14 kil.; la 

căt. Liscoteanca, spre V.; la In: 

surăţei, -spre S.-V., 12 kil.; la 
Pirlita, spre S.-E., 8 kil. ; la Stăn- 

„Cuţa, spre S.-E., 16 kil.; la Ibişi, 

spre E.; la Ciacirul, spre N.-E., 

8 kil.; la Gropeni, spre NE, 

16 kil. 

“In comună se face un bilciă 
la 29 Iunie.. 

Cişla Vizirului, după arătarea 

lui Bauer, era un sat sai tir- 

guşor coprins în raiaua Brăilei. 
Pănă la dărimarea cetăților de 
pe ţărmul Dunărei, Brăila, Giur- 

„Şiul şi Turnul erai raiale, adică 
„guvernate de Turci. Vizirul făcea 
„odinioară parte din raiaua Bră- 
ilei, însă pe la 1763 se redete 

„“Țărei cu condiţiunea că va plăti 
anual 25000 lei Sultanci, de oare- 

„;ce Cişla Vizirului era unul din   
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apanajele sale. şi 3500 lei Na- 

zirului din Brăila, 

-Pănă a nu fi incorporată cu 

Țara, adică pe la 1763, Cişla 

Vizirului se compunea din 1440 

familii, cari eraii îndatorate a 

plăti, pentru întreţinerea cailor 

şi altor animale, pentru încălzit, 
un car de fin și altul de lemne 

de fic-care familie. 

Sub Alexandru Ghica, în 1767, 
dările impuse asupra Cişlei-Vi- 

zirului produseră 30211 lei. 

Această comună a fost înfiin. 

țată acum 2—300 ani prin ur- 

mătoarea împrejurare : Turcii 

ducînd în robie locuitori despre 
Focşani, Rimnicul şi Buzăul în 

ţara lor, aii ajuns în această lo- 

__ calitate, unde-i aii întimpinat fir- 
- manul de liberare. E de şi li- 

beri aii fost siliți să se stabi- 

lească aci şi formind comuna Y 

a dat numele Vizirul, după nu- 
mele celui ce i-a liberat. Pănă 

la 1828 Vizirul a fosta reşe- 

dinţa unui Capuchehaia. 

Vizirul, saz mare, jud. Brăila, cu 

3450 locuitori, la 35 kil. spre 

S. de orașul Brăila, la S-E. co- 
munci cu acelaşi nume, pe şo- 

seaua Brăila-Călărași, reședința 
pl. Balta. 

„Acest sat pănă la 1875 forma 

două sate: Vizirul-d.-s. şi Vizi- 

rul-d.-j. şi două comune indepen- 

dente. Vizirul.d.-s, este pe moşia 

contelui de Roma, iar Vizirul 

d.-s. pe Domeniul Brăilei. S'a 

înființat la 1462 pe timpul dom- 
nici lui. Vlad-Ţepeş (V. Vizi- 

rul, com. rur.). 

Vizirul-de-Sus, moșie, jud. Bră- 

ila, pl. Balta, com. Vizirul, pro- 

prictatea contelui Petru de Roma. 
Are o suprafață de 10000 hect., 
cu un venit de 163267 lei, 

Vizureni, com. zur. şi sat, jud. 
Tutova, în pl. Corodul, spre S: 
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de Birlad, pe piriul Birzoţelul. 
Are 289 locuitori. Satul for- 

mează com, cu cătunele :. Cior- 

tolomul și Criveşti. Intreaga co- 
mună are 872 locuitori, o școală 

primară de băeţi şi 2 biserici. 

Se cultivă mult tutunul. 

Pe teritoriul comunei este sta- 

ţiunea de drum de fier Tutova. 

Vizureşti, com. rur., jud. Dim- 

bovița, pl. Ialomiţa, situată pe 

cîmpie, la 8 kil. spre S.-E. de 

* gara Ghergani. Prin centrul co- 
_munei curge 'piriul Colentina, 

peste care este un pod. 

Se compune din trei cătune: 
Vizureşti, Ghimpați şi Priseaca, 

cu: o populaţie de 1297 locui- 

tori. Are două biserici şi o 
moară de apă. 

. Se învecineşte: la E. cu com. 

Cojasca, la V. cu Ghergani, la 

N. tot cu Ghergani şi la S. 

cu Bildana şi comuna şi gara 

Ciocăneşti din jud. Ilfov, 

Vizureşti, sas, jud. Tecuciii, com. 
Buciumeni, pl. Nicorești, așezat 

în partea de S. a comunei, pe 

malul sting al pirîului “Tecuce- 

lul, la 1 kil. de reședința co: 
munci. 

La marginea de 'E a satului 

- se întinde Valul-lui-Traian (vedi 

Troian). 

Are o întindere de 572 hect, 

cu 466 locuitori ; o şcoală mixtă, 

înființată la 1864; 2 biserici, 

una făcută în 1808 şi alta în 
1827. 

Vijiitoarea, sa/, jud. Rimnicul- 

_ Sărat, în pl. Marginea-d.-j., că- 
tunul com, Mărtinești, numit 

înainte Mihâlceni, fiind-că apar- 

ținuse com. Slobozia-Mihălceni, 

aşezat în S. comunei, la 3200 

m. spre S. de cătunul de reșe- 

dinţă, pe piriul cu același numc, 

cu. o întindere de 15 hect. şio 

populaţie de 275 suflete.



VÎLCANA 

Vileana. (Vezi Vulcana). 

Vilcăneasa, sa, în jud, Rimni- 

cul-Sărat, pl. Oraşului, cătunul 

com. Broşteni, la gura pârâului 
cu acelaşi nume, pe malul drept 

al riului Milcovul, la 6! kil. 

spre V..de cătunul de reșe- 
dinţi. Are sooo hect., o po- 

pulaţie de 413 suflete, o bise- 
rică și o şcoală. 

Vilcăneşti, cor. rur., jud. Pra- 
“hova, plaiul Vărbilăul. Pe la 

1450 exista aci un schit de că- 
lugări. - 

__ Este situată pe văile girlelor 

Cosmina şi Sărata, la 3ş kil. 

de capitala judeţului, și la 20 
kil.. de reşedinţa plaiului. 

Se compune din 2 cătune: 
Vilcăneşti și Cirjari, cu o po- 

* pulaţie de 1170 locuitori, 

Are 2 biserici, una foarte 

vechie şi reparată în 1869 şi a 

doua, azi parohie, fondată de 

răposatul Dimitrie Păcureţeanu 

în anul 1859. 
Are o: şcoală, 

1881: | 

Parte din locuitori se ocupă 

cu rotăria şi dulgheria; parte 

din ei sunt moșneni ; 222 s'aii 
împroprietărit la 1864 pe dife- 

rite proprietăți, Ei ai: 53 cai, 

436 boi, 152 vaci, 15 capre, 

550 oi şi 348 porci. 

Toată comuna se întinde pe 

o suprafață de 3500 hect. 
Țuica se fabrică în comună 

pănă la 13000 decal. | 

O şosea comunală înlesneşte 

comunicaţia spre Trestioara și 

Cosmina. 
In partea de N.-V. are dea- 

luri, acoperite cu pomi, izlaz 

şi mărăcini. E udață de girlele: 

Cosmina, Sărata şi Lespedea 

şi” de văile: Mocanului, Hodo- 

roaga, Rîpilor, Izvorului; Mandii, 

Ursului, Burtii, Cu-Nuci, Poia- 

na-cu-Scaiul, Dragna -şi -Ripile. 

înființată la 

66700. Marele Dicţionar Geografic, Vol. Ve 
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Vilcăneşti, sat, com. rur. Vilcă- 

neşti, plasa Vărbilău, judeţul 
Prahova. 

Vilcăneşti, ape minerale conţi- 
nînd pucioasă, iod, sare şi fier, 

situate sub un deal din com. 
Vilcănești, plaiul Vărbilăul, jud. 

Prahova. Se găsesc în apropiere 

„de gara Plopeni. 

Vilcea, judez, situat în partea de 
N.:E. a Olteniei. 

Limitele. Judeţul Vilcea se 

mărginește : 

La N. cu Transilvania, de 

care se desparte prin 'culmea 

munților Plătăneşti. Hotarul ju- 

dețului începe de la -pichetul 

Vidra şi ţine -direcția de N.-E, 
pe lingă riul Lotrul, pănă la 
pichetul Voineasa. De aci merge 

o linie trasă pe culmea munţilor, 
la muntele Piatra-Catanei și Vir- 

ful-Mare, de unde hotarul îl for. 

mează Riul-Vadului pănă în Olt, 

la 'Turnul-Roşu. 
„Da S., cu jud. Romanați, de 

care se desparte prin comunele 
Laloșul, Rîmeşti, Lungești, Ște- 
făneşti şi Voiceșşti. 

La E., cu jud. Argeşşi Olt, 
de care se 'desparte prin riul 

Oltul, în tot lungul județului. 
La V., cu jud, Gorj. Hotarul, 

începînd de la punctul “Vidra, 

trece prin muntele Robul (cul- 

mea Paringului), coboară. prin 

culmea Polovragi printre Raco 

viţa şi Polovragi, dă: în rîul Ol- 

teţul, urmează culmea Dealul. 
Muerei pănă la comuna Văleni, 

trece pe lingă Zătreni și Poe- 

_nari, de unde hotarul '] for- 

mează Dealul.Frăţila, ce-l des- 

parte de jud. Dolj. 

Forma judeţului este aceia a 

unui. drept-unghiii lungit de la 

N, către S., cu o suprafaţă de 

260370 hect. 
Clima jud. este identică cua 

judeţelor de munte ale Țărei. 

„tot către .E. şi 

  

VÎLCEA (JUDEȚ) 

Orografia.. Partea de N. a 

jud. Vilcea se compune din o 
mulţime de ramuri de. munţi, por- 

-niţi din Carpaţi, sub numele de 
Munţii-Paringului. şi Plătănești. 

Din muntele: Paringul, care 

este punctul culminant al 'coa- 

mei, culmea principală se bi- 
furcă în două ramuri: culmea 
Paringului, propriii zisă, care 
continuă a merge către E,, for. 

mînd, necontenit țărmul drept 

'al Lotrului pănă la confluenţa 

lui cu Oltul; Culmea-Plătăneşti- 
lor, care. se îndreaptă mai întiii . 

către N.,-şi după ce ajunge la 

muntele Tărtărăul, se întoarce 
constitue în 

toată lungimea sa malul sting 
al Lotrului. NE 

Aceste două culmi, fiind a- 

proape paralele și distanţate de 
20 kil., formează frumoasa și 

bogata vale a Lotrului, care, 

împreună cu Lotriţa,. afluent al 

săii, din dreapta, constitue sin- 

gura vale paralelă cu toată întin- 
" derea frontierei 'ce posedă țara 

noastră. 

Din culmea principală, Parin- 

gul, se ramifică în jud. Vilcea: 

1. Culmea Gurguiata, 2. Ur. 
şanilor, 3. Bistriţa, 4. Arnota, 3. 
Vinturariţa, care se ramifică în 

culmile: a) Petrenilor, b). Băr- 

băteştilor şi c) Zmeurătul, 6. 

Culmea . Cheia, .7. Olăneştilor, 

din care se ramifică . culmile: 

a) Călimăneşti, b) Căciulata şi 
c) Nauruţul. . 

Tot din culmea Paringului, 

însă pe partea nordică, se des- 

parte: 
a) Culmea Tirnova, b):cul- 

mea 'Turcina. 

Din Culmea- Plătineştilor por- 

nesc către S. numai două culmi 

mai 'principale : 

. Culmea Malaia, 2. Culmea 

Veveria. 
_ Din muntele Robul s se :rami- 

| fică Culmea-Brezoilor.. . .
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Din muntele Virful-Mare mai 

pleacă către E. cea din urmă 

culme, numită Culmea-Cîinenilor, 

Toate aceste culmi, împreună 

cu munţii Făgărașului, îngustează 

mult valea Oltului și dai naş- 

tere importantului defileii al Ol- 
tului, care este cel mat lung din 

cite se află în Oltenia. 

(Vezi Ia literile respective cul. 
mile de mat sus şi cuv. Carpaţi). 

Idrografia. Judeţul £ udat în 

toată. partea de E. de Oltul, a- 

vind de afluenţi principali, în 

Vilcea, pe dreapta: Riul-Vadu- 
lui, al-Ciinenilor; valea Robești, 

Sărăcineşti, "Țuţuleşti, Lotrul, 

Lotrișorul, Puturoasa, Căciulata, 

Călimăneşti, Gura-Văiei, Rimni- 

cul, Ocna saii Sărata, Govora, 

Bistriţa, Luncavăţul, Orleasca, 

Peşteana, Mamul, Beica şi Cor. 

neșul (v. a. n). 

Prin centru și pe la V. jud. 

Vilcea e udat de riurile Cerna 

şi Cernișoara, care își împreună 

apele cu Olteţul și pe la S, ies 

din acest jud. și intră în jud. 
Romanați. 

Împărfirea Politică a ju depulul. 

Pănă la 1882, jud. Vilcea se 

împărțea în 7 ocoale (5 plăși şi 
2 plaiuri). De la această dată, 

pl. Olteţul-d.-j. s'a unit adminis- 

trativ. cu plășile Oltul și Ocolul 

cu Otăsăul, așa că atuncea din 

punctul de vedere politic coprin- 
dea următoarele despărțiri : 

Plaiul Cozia, cu reședința în 
com. Olăneşti ; plaiul Horezul, 
cu reședința în com. Tirgul-Ho- 
rezul; pl. Olteţul-d.-s., cu reşe- 
dinţa în com. Pirieni-d.-mj.; pl. 
Olteţul.d..j.-Oltul, cu reşedinţa 
în com. Drăgășani; pl. Ocolul- 
Otăsăul, cu. reşedinţa în com. 
Ocnele-Mari. 

La 1 Noembrie 1892, jud. s'a 

împărţit în 10 plăşi. 
Plasa Cerna-de.jos, cu reşe- 

dinţa plăşei în com. Giuleşti. 
Plasa Cerna-de-sus, cu reşe-   

dința plăşei în comuna Măldă- 
rești. 

Plaiul Cozia, cu reşedinţa plă- 
şci în com. Călimăneşti. 

Plaiul Horezul, cu reşedinţa 

„plășei în com. Horezul. 

Plasa Alijlocul, cu reşedinţa 
“plăşel în com. Zătreni. 

Plasa Ocolul, cu reşedinţa plă- 
şei în com. Ocnele-Mari; 

Plasa Oltepul-de.jos, cu reşe- 
dinţa plăşci în com. Bălcești. 

Plasa Oltepul-de-sus, cu re- 
şe lința plășei în: com. Slăvești. 

Plasa Oltul-de.jos, cu reşedinţa 

plăşci în com. Drăgășani. 

Plasa Oltul-de-sus, cu reşe- 

dința plăşei în com, Băbeni. 
(Vezi aceste cuvinte). 

De la 1895, unindu-se unele 

plăşi, jud. coprinde 5 plăși: 

Ocolul-Otăsăul, Horezul, Cozia, 

Olteţul-d.-s., Oltul- Olteţul-d..j., 

cu 163 comune rurale și 3 co- 
mune urbane: R.-Vilcea (capi- 
tala), Drăgăşani şi Ocnele-Mari. 

Populaţia după recensămîntul 
din Decembrie 1899: 189865 
locuitori: 95669 bărbaţi şi 94196 
femel. In 1859 populaţia era de 
140911 locuitori, 

Budgetul pe 1398—99: Ze- 
cimi, lei 276113, bani 94, la ve- 
nituri, lei 267081, b. 62, la chel. 
tueli; Drumuri, lei 94029, bani 
68, la venituri, lei gt120, la 
cheltueli; Spitalul Horezul, lei 
43914, bani 12. 

darea județului. Pănă ază în 
toate manualele noastre geogra- 
fice s'a strecurat părerea gre- 
şită că marca judeţului Vilcea 
este un postalion. 

In realitate însă, vechea stemă 
a judeţului Vilcea a fost un 
copac, în semn că acest judeţ 
avea multe și bătrine păduri. 
Iata în adevăr ce găsim în ra- 
portul deputaţiunei administra- 
tive cu ocaziunea o:upărei Ol- 
teniei de către Austriaci: « Vulsa 
sigillum habeat cum signo ar- 
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boris, quia prae cacteris magis 

fructifer est>. Raportul este da- 

tat din Craiova, 14 Octombre 

1719; prin urmare, la epoca 
ocupărei Olteniei de armatele 

imperiale, stema judeţului Vilcea 

era un copac, nu un poştalion. 

Postalionul ca marcă a jude- 

țului s'a adoptat, mai mult de 
cit probabil, de către. adminis- 

trația austriacă, spre a perpe- 
tua memoria atit a ocupărei Ol- 

teniei, cît şi mat ales pentru 

perpetua amintire a construcţiei 

şoselei Via-Carolina, executată 
de contele de Steinwille, în anul 

1717, din ordinul prinţului Eu- 
geniu de Savoia. 

Iustrucțiunea. Are 120 şcoale 

primare rurale și una de cătun 

în com. rur., frecuentate în 1899 

"—g9oo de 6080 copii; cite o 

şcoală prim. .urb. de băeţi și 

cite una de fete în R.-Vilcei și 

Ocnele-Mari; 2 şcoale prim. urb. 
de băeţi. şi una de fete în Dră- 

găşani ; 2 şcoale prim, rur. mixte 

în mahalalele Ocniţa saii Ocnele- 

Mari şi Arhanghelul, din R.- 

Vilcei; un gimnazii în R..Vil- 
“cei; un seminar. 

Cultul. Are 358 biserici între- 

ţinute de comune și 16 întreţi- 

nute.de stat; 4 mănăstiri: Co- 

zia, Bistriţa, Arnota, Dintr'un- 

Lemn (v. a. c.), şi 12 foste schi- 

turi, afară de schiturile Corne- 

tul: şi Șerbăneşti, întreţinute de 

Eforie și schitul Frăsinetul, care 

se întreţine dintr'un mic venit 

lăsat de repausatul Episcop Ca- 
linic. 

In vechime numărul mănăsti- 

rilor și schiturilor se ridica la 

40, dar, odată cu. secularizarea 

averilor mănăstirești, aiă fost re- 

duse la. biserici de mir. (Vezi: 

Arhanghelul, Cetăţuia, Surpa- 

tele, Mamul, Titireciul, “Ţeica, 

Troianul, Stănești, Sghiabul, Ie- 

zerul, Slătioarele,. Sărăcineşti, 

Șerbănești, Păpuşa, Sf. Proco-
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piii, Inăteşti, Pătrunsa, Dobri- 
ceni, Bonziuleşti, Dobruşa, Sf. 

Apostoli, Pahomie; Buda, Schi- 
tul, etc.). | 

Sunt în tot jud. 4 parohii ur- 
bane şi 91 rurale. 

Justiţia. Sunt în jud, Vilcea 4 
judecători! de ocoale, în Rimnic, 

Tirgul-Horezul, Drăgăşani şi Ză- 

treni 'şi un tribunal în capitală. 
Spitale sunt în Rimnic, Dră- 

găşani. şi Horezul. . 

Agricultura, Regiunea dealu- 

rilor şi a văilor din partea de 

N. a judeţului Vilcea este for- 

mată din pămînt argilos. Pe unele 

locuri sunt depozite nisipoase! 
(lignit), d. e. pe văile: Tiriia, 

Olteţul, Cerna, Otăsăul şi Lun- 

cavăţul, centrul judeţului, Aces- 
tea, aproape de sorgintea lor, 

conţin pietriș, apoi după ce in- 
tră în plăşi conţin diferite feluri 

de păminturi foarte priincioase 
agriculturei. 

Partea de S. a jud. (pl. Oltul) 
_coprinde argiluri galbene și roş- 

cate nisipoase, pe alocurea cu 

amestecături margoase. Făşia a- 
ceasta începe din com. Prudeni 

şi intră în Romanați. Pe toate 
văile riurilor se găsesc depuneri 

aluviane priincioase agriculturei. 

Pâmîntul judeţului Vilcea, pri- 

vit din punctul de vedere agri- 

col, se divide în 3 părţi: a) Partea 

„muntelui unde agricultura e îna- 

poiată din lipsă de locuri ara- 
bile şi, unde locuitorii se ocupă 

mai mult cu creşterea vitelor și 

plantarea prunilor; b) centrul ju- 

deţului, adică prin plăşile Olte- 
ţul şi Otăsăul, unde agricultura 

înfloreşte, dar unde văile fiind 

prea înguste, nu permit cultura 

cerealelor în cantități mari; c) 

partea 'de S.a jud.; avută în ce: 
reale. ; - 

Prin comunele de sub munte 

se cultivă numai porumbul. 

Cînepa şi. inul se cultivă nu- 

mai pe alocurea. Meiul se sca-   
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mănă numai în plăşile Oltul și 

Olteţul-d,-j. Cartofi se cultivă în 
toate comunele judeţului. 

Apicultura. Sunt î în jud. 9985 

stupi. 

Jloşiite şi pădurile statulu. — 

In jud. Vilcea statul are 63 mo- 

şii,: împreună cu: alte trupuri 

mai mici alipite pe:lingă aceste 
moșii, de' la care încasează a- 

renzi anuale 'de vr'o 250000 lei. 

Numărul pădurilor statului cu 
trupurile lor se ridică în acest 

judeţ la 114, avînd o întindere 
de aproape 60000 hect. și adu- 
cînd un venit de peste 70000 

lei. 
Din punctul de vedere silvic 

jud. Vilcea face parte. din cir- 

cumscripţia a XIV-a şi este di- 

vizat în 3 ocoale: Rîmnicul-Vil- 

„cea, Tirgul- Horezul şi „Drăgă- 
şani.: 

Ape minerale. — Pe lingă re- 

numitele izvoare de apă mine- 
rală de la Călimăneşti, Olx- 

neşti, Ocnele-Mari, Govora şi 

Căciulata (v. a. n.), jud. Vilcea, 
mai are şi alte sorginţi de a- 

semenea ape. 

In com, Oteşani, plaiul Ho- 

rezul, se găsesc ape sulfuroase, 

care izvoresc din apropierea 
unei stinci numită Boia. 

La Păusești-Otăsăul și la Cheia 

“sunt peste 1$ izvoare cu apă 

alcalină sulfuroasă. 
La grădina numită Zăvoiul 

din Rîmnic sunt ape alcaline 

sulfuroase, Aci s'a construit un 

stabiliment balnear. 

Sorginţi de ape salifere sunt: 
în comunele Petrari-d.-s., plaiul 

Cozia (localitatea Valea-Sărată), 

la Urzicarul, Petrari-d.-j., Bir- 

zeşti, etc, 

Viticultura. _— Pămintul jude- 
ţului prieşte mult viței. Locui- 

torii, profitînd de rodnicia lui, 
se îndeletnicesc mult cu viti- 

cultura,' aşa că judeţul Vilcea 

se poate socoti primul între ju-   
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deţele Țărei în producţia vinului. 
Aproape 8000. hect. pămînt din 

„raionul judeţului sunt acoperite 
cu vii, mai. ales pe dealurile 

din comunele: Mitrofani, Amă- 

răşti, Suteşti, etc. Comerciul cu 

vinurile Vilceir se întinde şi în - 

străinătate. 

Pomicultura. — Dacă pămîn- 

„tul e. prielnic viței, nu mai pu: 
ţin prieşte prunului. Insemnate 
plantaţiuni . cu pruni: se găsesc 

prin plaiurile Cozia şi Horezul 

şi: prin plăşile Olteţul-d..s., O- 
“colul și Otăsăul. Ocupâţia prin- 

cipală a locuitorilor din: aceste 
ocoale este fabricarea ţuicei, care 
se urcă pănă la 80000 bl. anual, 
în termen de mijloc. 

Animale domestice şi sălba- 
Zice, peşti. — Vite după statis- 

tica din Dec. 1900: 12243 cai, 
236 asini;şi catiri,. 112205 boi 

şi bivoli, 89886 porci, 123915 

oi și 15666 capre. ! | 

“Pe văile riurilor Olteţul, Lo- 
trul şi Riul-Vadului şi pe cul- 

„ mile munţilor Paringul şi Plătă- 

neşti,. trăesc cerbi, urși, căpri- 

oare, porci mistreți și capre 
negre. Pe dealurile: şi pădurile 

din apropiere de comune. se 
găsesc mulţime de lupi, veve- 

riţe, şderi,. viezuri şi. Yepuri. 

Dintre păsări, prin munţii ju- 
deţului se găsesc vulturi, şoimi, 

găinuşi, ghionoi, apoi, mai prin 
apropiere de comune, prin pă- 

duri, se “găsesc: bufniţe, . ciu- 

hurezi, „ciori, gaiţe, potirnichi, 

prepeliţe, rațe sălbatice, sturzi, 
mierle, corbi, etc. | 

In Olt se găsesc:: mreni, 

somni, scobazi, crapi, clean, so- 

reaţă, nisipariţă. 

- Lostiţa, moaca şi păstrăvul 

se găsesc în riurile dintre munţi 

de la Riul-Vadului și pănă la 

Gura-Lotrului şi chiar pănă a- 
proape:de Cozia. ! 

In Olteţul și Cerna: s se găsesc 

mulți raci.
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Industria şi comerciul. Indus- 

tria în judeţul Vilcea este nu- 
mai pentru trebuinţa casnică, 

Dogăria şi rotăria, olăria, se 

practică in toate comunele și cu 

deosebire în com. din prejurul 
Rimnicului. 

Şcoala de. dogărie din Drăgă- 

şani și cca de meserii din Rim- 

nic sunt un îndemn pentru dez: 

voltarea industriei în judeţ. 

Comerciul constă în vin, ţuică, 
lină, sare, var, etc. Lemne de 

construcţii din brad se exportă 

în mari cantităţi. 

- Bilciurile din acest judeţ sunt: 

Riureni (v. a. n). Alte bilciuri 

se ţin la: 29 Iunie şi 14 Octombre 

lingă Rimnic; 15: August, 14 

Sceptembre şi 26 Octombre la 
Drăgășani ; 10 Iulie la Otetelişul; 

la Duminica Floriilor şi la 26 

Octombre la Slăvești; 25 Martie 
și Duminica Floriilor la Vaide- 

eni. Se mai ţin în comunele: 

“Bălcești, Grădiştea, Fometeşti, 

Jilava, Slăviteşti, etc. 

Căile de. comunicaţie. Princi-al 

pala cale de comunicaţie . este 

calea ferată de la Piatra. prin 
Drăgășani la Rimnicul - Vilcea, 

şi apoi la Frontieră. 

Apoi, şoseaua naţională ce vine 
din judeţul Romanați, intră în 
jud. Vilcea pe. la comuna Șt€. 

făneşti, pl. Oitul, trece prin co- 

munele: Drăgăşani, Călina, Prun- 

deni, Zăvideni, Orleşti, loneşti- 

“Mincului, Fişcălia, Marcea, Bă- 

beni, Rimnicul, Călimiineşti, Că- 
lincşti, Robeşti și Ciineni şi se 

uneşte calea Sibiului la Riul-Va. 

“dului. Lungimea sa pe malul 

drept al Oltului, în judeţul Vil- 
cea, este de 130 kil. 

“Principalele şosele . judeţene 
sunt: 

Şoseaua ce pleacă din calea 
naţională, de lingă Rimnic (ba- 

riera Troian), trece prin comu- 

"nele : Ocnele-Mari, Titireciul, Pe.   trari-d.-j., Petrari-d.-s., Birzeşti şi 
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se unește cu șoseaua de pe riul 

Bistriţa lu comuna Tomşani. 

Șoseaua ce pleacă din cătunul 

Copăceni (ce ţine de Ocna), din 

şoseaua ce leagă Ocna cu Riu- 

reni, trece prin com. Căzănești, 

Birseşti, merge pe riul Govora 

la comuna şi băile Govora; aci 

se desface în două ramuri: una 

trece prin băi, Dealul-Hinţii, prin 

comuna Păuşești-Otăsăul, se _u- 

neşte aci cu șoseaua de pe riul 

Otăsăii, iar a doua ramură merge 

la comuna 'Titireciul, în şoseaua 

ce vine pe Tealul.Ocnei şi merge 

la Horezul. 
Din şoseaua Govorei, com. Bir- 

sești, pleacă o şosea judeţeană 

prin comunele Mihăeşti, Ungu. 

reni, se uneşte cu cea naţională 

în: comuna Băbeni; porneşte pe 
rîul Bistriţa prin comunele Frîn- 
cești, Genuneni, Foleşti-d..j., Fo- 

leşti-d,-s., Tomşani, la Tirgul-Ho- 
rezul, avînd de la Rimnicul pănă 
la tîrg 52 kil. De aci porneşte 

la Tirgul-Jiă prin comunele Slă- 

tioara, Milostea, lăsînd pe dreapta 

mai sus, comunele: Fomcteşti, 

Recea și Racoviţa. Lungimea sa 

pănă în hotarul judeţului Gorj 

(comuna Polovragi) este de 20 
kil. Din comuna Frinceşti por- 

neşte șoseaua pe rîul Otăsăul prin 

comunele: Mănăstireni, Surpa- 

tele, Şerbăneşti, Păuşeşti Otăsăul 

şi se întilneşte în satul Jilava cu 

şoseaua Ocna, 

Din com. . Șirineasa -pleacă 

şoseaua Luncavăţului, prin co- 

munele: Dăeşti, Popeşti, Urşi, 
Cirstineşti, Oteşani, AMăldăreşti- 

d -j., Măldăreşti. d. -s., la Tirgul- 
Horezul. 

Din com. Diioşti, pleacă, peste 

dealul Cotoșmanul, şoseaua nu- 

mită a Cotoşmanului, prin co: 
munele: Roești, Măldărești, Lă- 

deşti, Ciumagi, Dejoiul, Nisipi, 

-Rusăneşti, mergind pe lingă riul 
Cerna pănă la com. Otetelișul, 

avind o lungime de ş8 kil.   
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„Altă şosea judeţeani este pe 
valea Oltețului, ce pleacă de la 

frontiera județului pe riul Tiriia 
(com. Milostea),. traversează co- 
munele: Greci, Mateeşti, Tur- 

cești, Berbești, Slăveşti şi Si- 
neşti, în capul căreia ia nu- 

mele de şoseaua Oltețului, fiind- 

că Tiriia. se uneşte cu Ol- 

teţul,. şi apoi continuă prin co- 

muncle : Grădiștea, Tina, Ple. 
şoiii, Pirieni,- Zătreni, Găneşti, 

Locusteni, Beneşti, Bălcești, Bă- 

beni, Diculeşti, Făureşti, și intră 
în jud. Romanați pe la com. 
Laloșul, 

Din comuna Măldăreşti (căt. 

L.ădeşti), porneşte-pe Cerna în 

sus soseaua ce trece -prin co- 

munele Lăpușata, Broşteni, Co- 
păceni, Ulmetul, Bălteni, Pojogi, 

Cireşiul, Stroeşti, Slătioara, unde 

se unește cu calea Gorjului, 

Din com. Bălești porneşte o 

ramură prin com.. Goruneşti, 

direct peste dealul - Aninoasa, 
la Craiova. 

* Afară de aceste șosele se află 
alte căi de comunicaţie pe riu- 

leţul Peşteana pe rîul Mamul 

şi pe Valea-Beica:. şosele late- 

rale ca cea de la Rimnic la Olă. 
neşti; de la Titireciul la Stoe- 

neşti, Dobriceni, Bărbăteşti ; pe 

Cernişoara, la Modia şi Mădu- 
lari, etc. 

Intre șoselele vecinale cităm: 

de la Horez la -Vaideeni; de la 

Tomșani la Costeşti şi Bistriţa ; 

de la Drăgășani la Creţeni ; de 

la Amărăşti la Glăvile; de la 

Cermegeşti la Modoia; de la 
“Sărăcineşti la Cheia, Olăneşti ; 

de la Lăpuşata la Romaneşti 
şi Roşi, etc. 

Date istorice. Impăratul Tra- 
iaa, plecînd la 105. d. Chr. con: 

tra Dacilor, :a trecut Dunărea 

pe la Severin şi a luat drumul 
la Sarmisegetuza, capitala Da- 
ciet, pe malul Oltului. 

Spre a'şi înlesni mersul a
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construit un drum de piatră, 

care mergea pe malul drept al 
Oltului pănă în apropiere de 

com. Călimăneşti, unde era ce- 
tatea Buridava, de aci trecea pe! 

malul sting pănă la Ciineni, şi 

apoi se întorcea iarăși pe ma: 

lul drept al Oltului. Urme din 

acest drum se văd chiar azi 

pe lingă Rîureni şi Călimăneşti. 
Traian îşi așeză castrele la 

Troian, lingă Rimnic şi la Bi- 

volari, în dreptul mănăstirei Co- 

zia, unde s'aii descoperit ur: 
mele lagărului Yoman cu băile 
sale. Mai spre N. era cetatea 

Sargidava (com. Racoviţa) unde 

s'a găsit o piatră cu inscripția 

«populi Sargidavensis» şi ale 
cărei urme se cunosc și azi. 

Tot de' coloniile romane S'aii 

- fondat, pe “lingă Olt, cetăţile: 
Aurarium (Zlătărei), Rusidava 

(loneşti-Govori), Pons-Aluti (în 

Rîmnicul- Vilcea), 'Arutela (Bre- 
zoiul), Praetoria (Turnul- Roşu). 

Se crede că pe Dealul-Cără- 
mizilor, la Aninoasa, Slătioara, 

Piusești-Măglași, Gradiştea, « ar fi 

fost cetăţi romane. - m 
La anul 1735, fiind războiii 

între Nemţi și Turci, o parte din 

oraşul Rimnicul a fost ruinat: de 
armatele străine, îar Episcopiei 

i sa dat loc. 

La 1738, sub” împăratul Ca- 
rol VI, Banatul Craiovei fiind 

sub stăpinirea Austriacilor şi fă- - 
cîndu-se resbel cu Turcii, aceş- 

tia ai scos Nemţii din Țară şi: 
aii devastat tot oraşul Rimnicul 

prin foc. La: 1739, ei pătrun- 
seră pănă la Coziă,: jefuind şi 

«predind tot” ce: le venea; în cale 
şi luară robi familiile refugiate 

în mănăstirea Cozia. 

In: secolul XVIII şi în prima 
jumătate! a secolului XIX, mă- 

năstirea Cozia a servit de :adă- 
post : numeroaselor: familii : din 

Craiova, Rimnicul- Vilcea şi res- 

“tul -Olteniei, care 'se întăreaii   

1757 

în- mănăstire contra incursiuni- 
lor bandelor turceşti. 

La anul 1768, fiind iar prin 
împrejurimile. oraşului Rîmnicul, 

lupte. între Austria şi “Turcia, 
acest oraş a suferit multe ne: 
ajunsuri. Atunci s'a. dărimat și 

biserica Cuvioasa Paraschiva, în- 

cepută de Pătraşcu-Vodă și ter- 

minată de Mihaiii-Viteazul. 
La 1788, Turcii ajutaţi de 

armata romină condusă de, Ni- 
colae Mavrogheni.- Vodă, bătură 
la Cozia pe Prinţul Coburg și 
îl siliră să reintre în. Ardeal, 

“La 1789, Turcii şi Nemţii aii 

avut multe hărţueli pe teritoriul 
jud. Vilcea, mat ales prin plaiul 
Horezul. Turci! își așezaseră 

cuartierul în mănăstirea Horezul, 
unde ati. stat aproape un an, fă- 
cîndu-i mari stricăciuni. 

In August 1802, tîrgul de la 
Riureni fu jefuit şi ars de nişte 
Turci din Vidin; peste .20 -ne- 
guţători fură tăiați. Chiar sali- 

nele mari fură jefuite. 
În 1803, alți: Turci sub-:nu- 

mele de Manafi, conduşi de Ma- 
nafiIbraim, jefuiră pe locuitorii 
din Drăgăşani. a 
“La 1821, în satul Zăvideni şi 

în lunca Oltului de lingă Dră- 

gășani, aii fost sîngeroase şi crîn- 
cene lupte între oştirile turceşti. 

şi Mavroforii :lut Ipsilante. As- 
tă-zi încă, plugurile dezgroapă 

oseminte: bărbătești. La Drăgă- 

șani s'a ridicat nude: mult de 
către colonia grecească un : mic 

monument în amintirea ' obscu- 
rilor: şi necunoscuţilor eroi că- 

zuţi. în acește lupte. . 
“ Tot la 1821, după uciderca 

lui Tudor-Vladimirescu și înfrin- 

gerea eteriştilor de către trupele 

turceşti la Zăvideni și Drăgă- 
şani, Ipsilante, urmărit de Turci, 

-se retugiă în mănăstirea. Cozia 
şi de aci trecu în Transilvania. 

Atunci mănăstirea "şi familiile 

refugiate acolo. şi. prin  prejur 

Vilselele, com. rir 

10 kil.; 
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deveniră prada Zavergiilor și în 

urmă a “Turcilor, care dederă 

foc mănăstirei, desgropară mor: 

mintele lui Mircea şi altor Domni, 

crezind a găsi într'insele comori 
ascunse, și comiseră tot felul de 

grozăvii. Astă-zi se văd incă 
sfintele icoane împuşcate şi sgi- 

riate şi ochii sfinților “scoşi de 

pistoale și iatagane.; 

La 1847, focul a: mistuit o 

parte din: orașul: Rîmnicul, pre- 

cum și Episcopia. - 
La 1848, guvernul revoluţio- 

nar hotări a se opune invasiunei * 

oştirilor străine şi în acest scop 
se concentră la Troian, 3 kil. din 
jos de orașul Rîmnic, un “corp 

de armată de voluntari, sub co- 

manda generalului Magheru. In 

urma înființărei unui guvern le- 
gal în Bucureşti, orl-ce rezistenţă - 

devenind imposibilă, armata se 

licenţie, iar capii ef trecură în 
Transilvania prin Turnul: Roşu. 

în „ja, R.- 

Sărat, pl. Gradiştea, pe un mic 

piriiaș, 

țului, la 25 kil. de oraşul Rîm- 
nicul-Sărat, şi la 11 kil. spre N.- 

E. de com. Grădiştea-d.-s.,: re 
şedinţa plășii. Se învecineşte cu 

Balta:Albă la 8 kil,, 
Nicoleşti, la -11! kil. 

Se mărgineşte la N.: cu: Cio- 
răşti ; la V., cu -Boldul şi: Balta- 

Albă, la Sud, cu Domnița; 

în mijlocul cimpului, a- 

șezată în partea: de S. a jude-: 

-Boldul, la: 

E. cu: com. Grădiştea-d.-s. 
- "Are. numeroase văi şi cîte:va 

movile izolate.: : 
"Ape: Piriul. Ciulniţa,: care o 

udă prin mijloc,. vărsîndu-se: în 

balta Ciulniţa, la E, comunei, 

“şi piriul Valea-Rea, la V.-ei.! * 

E formată din cătunele: Vil- 
celele,: reşedinţa, la V. și -Ercu:- 

lești, la E. 
Suprafaţa comunei e de 4710 

hect., cu o: populaţie de „1364 

suflete,



VÎLCELELE 

Are o biserică, cu hramul S-ţii 
Vocvozi, Mihail şi Gavril, zidită 

în 1856 de locuitori, o şcoală 
mixtă. , 

Locuitorii posedă: 289 plu- 

guri, 1 maşină de treerat; 742 
boi, 370 vaci, 415 cai, 155 icpe, 
1543 01, 65. rimători. 

Căi: drumurile. vecinale spre 
Balta-Albă-Amară ; spre Gradiş- 

tea-d.-s.; spre Domnița ; spre Gu: 
lianca ; spre Nicolești-Măcrina- 
Rimnicul-Sărat. 

Vilcelele, saș, jud. R.-Sărat, pl. 

Oraşului, com. Cimpineanca, pe 
riul Milcov, la 3 kil. spre E. de 

cătunul de reședință, Pinteceşti, 
cu o întindere de so hect. şi o 

populaţie de 171 suflete. 

Vilcelele, sa, în jud. R.-Sărat, 

pl. Gradiștea, cătunul de reşe- 
dinţă al comunei Vilcelele, aşe- 

zat spre V., pe piriul cu ace- 

laş nume. Arc 68 hect., o po- 

pulaţie 'de 931 suflete; o bise- 
rică ; o şcoală, 

Vilcelele, săfuc, la N. de com. 
Strejești-d,-s., pl. Olteţul-Oltul- 
d.-s., jud. Romanați, situat la 
hotarul judeţului. 

Vilcelele, suzurtie, jud. Baci, 

pl. Trotuşul, com. Tirgul-Ocna, 

în partea stingă a Trotușului, 
pe piriul. Vilcica. 

Vilcica, 4ă?, jud. Bacăii, pl. Tro- 

tușul, com. Tirgul-Ocna, situate 
pe piriul cu acelaş nume, în- 
semnate prin apele sale sărate; 

proprietatea comunei. 

Vilcioviţa, /ac, la S. com. Zim- 
nicea, jud. Teleorman, format 
din vărsăturile apelor Dunării. 

Vilciul, cana/ al Dunărei, judeţul 
Brăila. Se desparte de Dunărea. 
Vechie, de pe teritoriul comunei   

Luciul, din jud. Ialomiţa, din 

dreptul satului Mihaiii- Bravul, 

străbate spre N. comunele : Ber- 

tești-d.-j. şi Berteşti-d..s., Stăn- 

cuța, Vizirul, Ciacirul, unindu- 

se cu Dunărea-Vapoarelor în 

dreptul satului Gropeni. Par- 

curge o distanţă cam de 36 kil. 

Vilcului (Poiana-), căzu, al 
com. Minzăleşti, judeţul Buzăi, 

cu 70 locuitori. 

Vilsanul, firii, în jud. Argeş. 

Izvoreşte în muntele Mălureanu, 

udă plaiul Loviştea, şi pl. Ar- 
geşului și se varsă în rîul. Ar- 

geşul, la satul Valea-Mărului. 

Vilsăneşti, com. rur., pe apa 

Vilsana, jud. şi pl. Argeşului, 
la 12 kil. de Curtea-de-Argeș 

(reşedinţa subprefecturei) și la 36 

kil. de Pitești. Se compune din 

2 sate: Valea-laurului și. Vilsă- 
neşti. 

Are 818 locuitori; o biserică 

şi o şcoală mixtă, 

Vite: 485 bol şi vaci, 54 cai, 

250 oi, 100 capre și 70 porci. 

Locuitorii comunci se mai o- 

cupă cu olăria, rotăria și lem- 
năria, 

Vilsăneşti, saz, cu 598 locuitori, 

pe apa Vilsana, jud. și pl. Ar- 

geșului, com. rur. cu acelaşi 

nume. Are o biserică, cu hra- 

mul Adormirea Maicei Dom- 
nului. 

In apropiere de sat, în pădure, 

se află un lac a cărui suprafață 

este acoperită cu mușşchiii, peste 

care un om poate trece lacul 
fără a se culunda în apă. 

Vilsăneşti (Olari), cătun al co- 
munci Pirscoveni, pl. Olteţul-Ol- 

tul-d.-s.,jud. Romanați. (V.Olari). 

Vilvoiul, saț, com. tur. Urși, pl. 

Oltul.9.-s., jud. Olt, cu o po-   

VÎNĂTORI 

pulaţie de 104 locuitori, o bi- 

serică, fondată la 1814 şi repa- 

rată la 1858. 

Vina-Puturoasă, sorginte de apă 

minerală, în com. Nehoiașul, 

jud. Buzăii. (Vezi Lunca-fără- 
Ziăipadă). 

Vinăt (Dealul-), iune păşuna- 

bil, în com. Şarul-Dornei, jud. 

Suceava, avind -1640,7 m. -alti- 
tudine. 

Vinăta, că/uu akcom. Tizmana, 

(v. a. n.), jud. Gorj, plaiul Vul- 

can, în partea de S$. a com,, cu 

o suprataţă de 315 hect. şi -o 

populaţie de 439. suflete. 

Vinătă (Bitca-), movilă înaltă, 
naturală, în satul Neagra-Șaru.- 

lui, jud. Suceava. 

Vinători, com. rur. şi sat, în jud, 

Mehedinţi, pl. Cimpul, reşedinţa 
sub-prefecturei. pl. Cîmpul, si- 

tuată pe loc şes, pe ambele la- 

turi ale șoselei judeţene. S'a în- 

temeiat în 1891, pe proprieta- 
tea ce s'a dat. însurăţeilor, con. 
form legei rurale, 

» Se mărginește la N. cu com. 
Recea şi Punghina, la E., cu 

Braniștea, la S$., cu Cujmirul, 

și la V. cu Pătulele. 

Are o biserică, cu un preot şi 
un: cintăreţ, și o şcoală, 

Vinători, com. rur., jud. Neamţu, 

pl. De-Sus-Mijlocul, așezată pe 

valea piriului Neamţul şi a piri: 

iaşului Nemţişorul, pe terenu- 

rile ramurilor Hălăuca, Dealul, 

Rusul-Mare, Pleşa şi Procovul 

(marginea jud. Suceava), în spre 

S., şi pe culmile Dealului-Mare, 

Muncelul (Măgura), Fundul-Ro- 

miînești, pănă în Fundacul-Mă- 

gurei, care desparte pe la S. mun- 
ţii Sihlei. | 

Este formată din cătunele:
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Vînători, Nemţişorul, Condreni, 

Debruţa, Todiriţeni, Lunca și 

comunităţile religioase: Miănă- 
stirea Neamţului, Secul, Schitul- 

Sihlea, Vovidenia, Procovul şi 
Sehăstria. 

Are o suprafaţă de 12864 
hect., 28. arii, cu o populaţie de 

3638 suflete; 4 biserici, 11 mă- 

năstiri, 3 schituri, cu 16 preoți, 

S dasciili, 194 călugări; 2 şcoli; 

o velniţă; 13 magi de apă; 2 

pive. 

Agricultura se face pe o în- 
tindere de 4275 hect. 

Imaşul are o întindere de 330 

hect, nutrind 3123 capete de 
vite, şi anume: 288 vite mari 

cornute, 168 cai şi 767 mascuri. 

Căi: şoseaua jud. Humuleşti. 
Vinători- Mănăstirea - Neamţului. 

Vinători, com. rur., în jud. Te- 
leorman, pl. Marginei, aşezată 

pe continuarea dealului Părușelul, 
care începe de la hotarul com. 

Cioarax La 25 kil. de reședința 

judeţului, la 3o kil. de Zimnicea 

şi la 28 kil. de Alexandria. Se 

învecineşte cu com. Lisa la N. 

şi la E, cu Cioara la V. şi cu 

o parte din balta Suhaia la S$. 

De sub dealul pe care se află 

satul, curg abundente izvoare de 

apă, care se varsă în balta Su- 
haia. Poziţiunea lui este frumoasă 

și domină peste toată valea Du- 

nărei, Pe teritoriul com. se gă- 

sesc cite-va lacuri şi un piriiaș 
numit piriul Branului saii Vas- 

luiul. Moşia face parte din do- 

meniul Lisa. Locuitori . împro- 

prietăriţi sunt în numărde' 109, 

pe o întindere de 340 hect. Balta 

produce mare cantitate de stuf 

și papură. Viile de pe dealul Pă. 

rușelului sunt renumite pentru 

vinul excelent ce produc; ele 

sunt plantate pe o întindere de 

46! hect. 

Are o populaţiede 369 suflete; 
o şcoală mixtă și o biserică.   

7D9 

Vite: 401 vite mari cornute, 

- 1201 vite mici cornute şi 112 
"porci, . 

Căi: spre com. Lisa şi Cioara, 
şosele vecinale. 

Satul Vînători a purtat pănă 
în anul 1879 vechiul şi istoricul 

nume de Căcănăul. Satul Căcă- 

năul este din cele mai vechi; 

făcea parte din pl. Marginea-d.-s., 
iar moşia Căcănăul, împreună cu 

Lisa, era proprietatea Cluce- 
rului: Slătineanu şi se întindea 

pănă în Dunăre, formind gra- 

niţa Țării în acea parte. 

Intre anii 1870—76 a fost î în- 
trunită cu com, Lisa. 

Vinători, sal, jud. Botoșani, pl. 

Miletinul, situat pe valea piriului 
“satului: Gorbănești, pe moşia 

statului, în partea de S.-V.a com, 

Gorbănești (v. a. n.). Intemeiat 
la 1776 cu noi împroprietăriți, 

arc 349 suflete, o şcoală mixtă 

şi o biserică. 

Vinători, căț, cu 21 loc., jud. 
Brăila, la 1 kil. spre V. de satul 

Cioara-Radu-Vodă, înfiinţat la 
1879 cu ocazia împroprietărirei. 

Vinători, saz, în com. Tulucești, 

pl. Siretul, jud. Covurluiă, nu de- 

parte de Galaţi, cu 147 fam. 

Vinători, su, jud. ilfov, pl. Moş- 

tişte, com. Creaţa-l.eşile (v. a. 

n.), situat între satele Leșile și 

Gagul. 

Se întinde pe o suprafaţă de 

276 hect., cu o populaţie de 

72 locuitori. 

Vinători (Vinători - Neamţu- 
lui), saz, în com. Vînători, pl, 

De-Sus-Mijlocul, jud. Neamţu, si- 

tuat la 40 kil. de orașul Piatra 
şi la 3 1 kil. spre V. de ora- 

şul Neamţu. 

Are o suprafaţă de 1244 hect. 

(869 fălci, 60 prăjini), cu o po-   

VÎNĂTORI-DUMBRAVA-ROŞIE 

pulaţie de 1684 suflete. (V. Vi.- 
“nători, com, rut.). 

Vinători, sat, jud. Neamţu, pl. 
Piatra-Muntele, 'com. Vinători- 

Dumbrava-Roşie, situat pe am- 
bele maluri ale riului Bistriţa, 

spre S. de com. urbană Piatra. 

Are o populaţie de 251 su- 
_flete; o biserică ; o moară, 

Acest sat se mai numește şi 

Vinători-Pietrit şi a format pănă 
la 1883, împreună cu Cetăţuia 
(Petro-Dava), Cotul, Izvoarele, 
Poeni şi Văleni, comună aparte ; 
de la acel an însă s'a contopit 

cu com. Dumbrava-Roșie. 

"Vinători, cătun, jud.” Putna, pl, 
Bilieşti, com. Jorăşti, pe malul 
Putnei, în cîmpia Focșanilor, 

spre E. de acest din urmă tîrg, 
înființat în anul 1881 cu însu- 
răţei împroprietăriți. 

Are 138 suflete şi o biserică. 

Vinători, zzvoare minerale să- 

rate, jud. Neamţu, situate într'o 
pădure de ștejari, din localita- 

tea numită Slătioara-Vinătorilor, 

pe proprietatea, statului din com. 

Vinători- “Neamţului, pl. De-Sus. 
Mijlocul. 

Sunt situate la o oră depăr- 
tare de Tirgul-Neamţu, cu tră- 

sura, pe o înălțime de 379 m. 
deasupra nivelului Mărei. 

Vînători (Cotul-Vînători) ză- 
dure, de 2563 pogoane, în com. 

Vinători-Dumbrava-Roşie, plasa 

Piatra-Muntele, jud.: Neamţu. 

Vinători- Dumbrava - Roșie, 

com. rur., în jud. Neamţu, pl. 
Piatra-Muntele, situată pe. riul 

Bistriţa, spre S. de com. urbană 
Piatra. 

Este formată din căt.: Cutul, 

Dumbrava Roșie (de sus), Izvoa- 

rele, Poeni, Vinători şi Văleni, 

cu o populaţie de 1725 suflete.



VÎNĂTORI-MARI 

- Imașul are o întindere de 143 

hect., nutrind 2210 capete de 

vite. 

Are 2 biserici, cu 10 deser- 

venți; o şcoală; 4 mori de apă; 

o piuă pentru sucmane; o fa- 

brică de scrobeală. 

Cale: Şoseaua mixtă Piatra- 

Bacăii, 

Vinători-Mari, co. rur,, în jud. 

Vlaşca, pl. Neajlovul, compusă 

din căt.: Cupele-Mari şi Vină: 

tori-Mari, cu mahalaua Corbean- 

ca, situate pe dreapta apei Neaj- 

lovului;. din sus de Corbi-Ciungi, 

pe “proprietatea Corbi-Mari, la 

36 kil. de Bucureşti, 73 kil. de 

Giurgiii, 18 kil. de Obedeni, re- 

şedinţa plăşei, și la 23 kil. de 

staţia Titu, . 

Are o. biserică, deservită de 

1 preot şi 2 dascăli; o școală 
mixtă; 5 cîrciumi;, o moară pe 

apa Neajlovului. 

Cătunul Vinători-Mari şi-a luat 

numirea de la prima ocupaţie a 

locuitorilor care erai vinători bo. 

ereşti saii vinători domneşti. Vi- 

nătorit «mari> eraii scutiţi de dări 

către stat. Se deosibeaii de cet- 

l-alți -vinători, care se ziceaii 
«mici», căci acești din urmă 

eraii pendinţi de mănăstirea Căs- 
cioarele. 

Vinători - Mari, căzu, în jud. 

Vlașca, com. cu acelaș nume, 

pe malul drept al apei Neajlovul. 

(Vezi com. Vinători-Mari).. 

Viînători-Mici, com. rur., în jud. 

Vlașca, pl. Neajlovul, compusă 

din căt.: Poiana-lui.Stincă şi Vi- 

nători-Mici, situate pe platoul 

dintre Drimbovnicul şi Neajlo- 

vul, pe proprietatea statului Va. 

tra-Mănăstirei-Căscioarele, la 35 

kil. .de Bucureşti, 73 kil. de 

Giurgiă, 17 kil. de Obedeni, 

reşedinţa plăşei, și la 24 kil de 
staţia Titu.   

1600 

Are o biserică, deservită de 

1 preot și 2 cintăreți, şi o şcoală 

mixtă, 
Cătunul Vinători - Mici şi-a 

luat acest nume pentru.că la în- 

ceput era locuit de vinătorii mă- 

năstirei  Căscioarele și acestora 

li s'a dat numirea de Vinătorii- 

Mici ca să se deosibească de 

Vinătorii boerești saii domneşti, 

cărora li se zicea Vinătorir- 

Mari, 

Vinători-Mici, căra, com. cu 

acelaş nume, situat pe proprie- 

tatea  Vatra-Mănăstirei-Căscioa- 

rele, jud. Vlaşca, pl. Neajlovul 

(Vezi com. Vinători-Mici). 

Vînători-Neamţului. (Vezi Vi. - 

nători, sat, în com. Vinători, jud, 
Neamţu). 

Vînători-Pietrei. (Vezi Vinători, 

sat, în com. Vinători- Dumbrava: 

Roșie, jud. Neamţu). * 

Vînjul-Mare, com, zur; şi sat, în 

jud. Mehedinţi, pl. Blahniţa, si- 

tuată pe loc polejnic, pe moșia 

statului Oreviţa, la.33 kil. de ora: 

șul Turnul-Severin. 

Satul formează comună cu 

satul Poroiniţa. 

Are o populaţie de 3000 lo- 
cuitori ; un spital rural; 2 bise- 

rici, deservite” de 2 preoți și 3 

cintăreţi; o şcoală. 

Locuitorii posedă: 1600 vite 
mari cornute, 76 cai, 1700 oi 

și 940 rimători;, 100 pluguri, 

218 care-cu boi, 29 căruțe cu 

cai; 100 stupi, 

Locuri însemnate sunt: Fun- 

deni, Nisipoasa, Rusca, Pupăza, 

Icoana, "Ţambul, Valea-Cizma- 

rului și Căiţa, acoperite cu vii. 

E udat de piriul Oreviţa, ce iz- 

voreşte din locul numit Zăvoiul; 

iar la locul numit Izvorache, sunt 

izvoare cu frumoase fintini. 

Pe teritoriul acestei comune se   
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află şi o parte din pădurea sta- 
tului numită Virciorova și pă- 

durea Vinjul-Mare, de Soo hect. 
Prin comună trece şoseaua 

Rogova- Vinjul - Mare-Corlăţelul. 

Vinjuleţul, com. rar. şi saz, în 

jud. Mehedinţi, pl. Blahniţa, la 

2$ kil. de orașul Turnul-Severin. 

Satul formează comună cu 

satul. Hotărani, avind 1900 lo- 

caitori, E 
Locuitorii posedă: 80 pluguri, 

93 care cu boi; 800 vite mari 

cornute, 900 oi, 76 cai și 7850 

_rimători. 

Are 2 biserici, deservite de 

3 preoţi şi 4 cîntăreţi; o școală. 
„Prin comună trece şoseaua Ro- 

gova-V înjuleţul. 

Vinturariţa, zauute și culme de 
munte, jud. Vilcea. Culmea por- 

neşte din muntele Breota, se in- 

dreaptă către S..E. şi ajungînd 

la muntele V inturariţa se ramifică 

în: Culmea:Petrenilar, Culmea- 

Bărbăteştilor şi culmea Zme:- 

urătul, ” 

Virboceni - Blestematele, 7o- 

șie, în jud. “Buzăii, com. Căr- 

piniştea, cu 500 hect., despăr- 

țită în trei părţi: Licoi sai Vir- 

-. boceni-Blestematele, 500 hect,, 

Licoi sai Hirboca-Richiţele, Soo 

hect. și Licoi-Perieţeni, 200hect., 
arături, fineţe, livezi, pădure şi 

izlaz. 

Virciorova, com. rur, şi sat, în 

jud. Mehedinţi, pl. Ocolul-d.-s., la 

20 kil. de oraşul Turnul-Seve- 

rin, situată la poalele Carpaţi- 

lor, în valea Dunărei, fiind cea 

“iai de V, com. a Țărei. 

Satul formează comună cu 

satele: Bahna, Iloviţa și Moi- 

seşti, avind 1800 locuitori, 

Pe aci'trece şoseaua naţio- 
nală şi calea ferată Vircioro- 

va-București, avind aci o gară
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frumoasă. “Tot din com. Vircio. 

rova pleacă, pe valea rîului 

Bahna, îngusta cale ferată Vir- 

ciorova-Bahna, precum şi şo- 
seaua comunală ce leagă Vir. 

ciorova cu Baia-de- Aramă. 

Are 3 biserici; un biuroiă 

vamal (cu sucursala Bahna), în- 

ființat la 1 Ianuarie 1860 şi al 
cărui venit pe 1896—97 a fost 

de 1603692 lei, 43 bani. 
“Locuitorii posedă: 32 plu- 

guri, 88 care cu boi, 6 căruţe 
cu cai; 170 stupi; goovite mari 

cornite, 14 cai, 640 oi, 414ca- 
pre și 450 rîmători. 

Virciorova are o mulţime de 
ruine romane, precum și ur- 

mele mănăstirei Vodița (v. a. 

n.), care se află situate pe va- 
lea riului Vodița, la împreună 

rea acestui rii cu piriul Sfinta 

şi sunt înalte de cam 8 metri de 

la suprafaţa terenului. Aci, fă. 

cîndu-se săpături, s'aii găsit nişte 
„ obiecte de valoare. “Tot în a- 

ceastă comună se află şi rui- 

nele cetăței Oreava (v. a. n.) 
şi altele, 

Virciorova, sfafie de dr.- d.-f., 

jud. Mehedinţi, pl. Ocolul-d.-s., 
com. Virciorova, pe linia Cra- 

iova-Turnul-Severin- Virciorova, 

pusă în circulaţie la 5 Ianuarie 

1875. Seaflăla 17,3 kil. de Tur. 
„ nul-Severin. Inălţimea d'asupra 

nivelului Mării de. 50,90. Ve- 

nitul acestei staţii pe anul 1896 

a fost de 1139713 lei și 94 

bani. 

Vircoliciul, sas, 'pe moșia cu 

acelaşi nume, com. Cordăreni 
(v. a. n), pl. Prutul-d.s., jud. 

Dorohoiii, cu 114 suflete. 

Viîrful, cătun, al com, Vispeşti, 

jud. Buzăă, cu 150 locuitori. 

Virful-Camenei, munte, jud. Me- 

hedinţi, plaiul Cloșani (1230 m.). 

66700. Sfarele Dicţionar Geografic, Vol, V, 
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Virful-Cetăţelei, ziscu/ cel mai 

înalt al dealurilor din comuna 
Drajna -d.-j., plaiul Teleajenul, 

jud. Prahova, între Drajna-d.:s. 
şi Homoriciul şi din care se poate 

vedea tot plaiul Teleajenul și 
chiar oraşul Ploeșşti. 

Virful - Cîmpului, con. rur., în 

jud. Dorohoi, pl. Berhometele, 

formată din satele: Dobronăuţi 

(Hapii), lonășani, Maghera și 
Virful-Cîmpului, reşedinţa. 

Are 3625 locuitori; 5 bise- 

rici, deservite de' 3 preoți, 6 
cîntăreți şi 4 pălămari; 1 şcoală 
mixtă. 

Locuitorii posedă: 1332 vite 

mari cornute, 3090 oi, 43 ca- 

pre, 204 cai, 570 porci; 190 

stupi. 

Vîrful-Cîmpului, saz, pe moșia 

cu acelaș nume, jud. Dorohoiă, 
pl. Berhometele, comuna Virful- 

Cîmpului, care, impreună cu că: 

tunele; Pustaia, Maghera și Tu- 

cani, formează trupul satului, 
Are o populaţie de 1485 su- 

flete; o biserică, cu hramul Sf. 

Dimitrie, zidită în 1863 de Prin. 
cesa Aglae Moruzzi; o școală 

primară. 

E udată de piraiele Adincul 

şi Sireţelul şi de riul Siretul, ce 
curge despre Zvorăştea. 

Drumuri: calea naţională Mi- 

hăileni-Botoşani şi calea jude- 
ţeană Zvorăştea-Dorohoiii. 

Moşia se hotărește cu Ionă- 
șani, Văculești, Sauceniţa, Pre- 

lipca, Horlăceni, Zvorăștea, Talpa 

şi tîrguşorul Bucecea, din jud. 

Botoşani. 5 
De însemnat aici este locali- 

tatea Cimpul-Luptei (v. a. c.). 

Virful-cu-Dor, zisc înalt de 2288 

m. d'asupra nivelului Mărer-Ne- 

gre, jud. Prahova. De la Sinaia 

la Virful-cu-Dor, este o potecă 

de cal care urcind neincetat,   
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trece de limita pădurilor şi oco- 
lind stiuci şi prăpăstii, încalecă 
muchea pentru a se cobori pe 
clina cea-laltă, în valea rîului 

Ialomiţa. 
“O dată sus pe creastă, se 
înalță în stinga Virful-cu-Dor, 
de unde vederea se întinde de- 

parte pe vale, pănă la Cimpina 
şi Băicoiii. 

„ Tot Virful-cu-Dor este presă- 

rat cu nişte floricele numite a- 

nemone alpine sati dediţei de 
munte, care în Maii și lunie 
înfloresc. şi zmălțează pajiştea 

verde cu flori albe-roşietice, și 

care mai tirziii, cînd floarea cade, 

'Şi îmbracă seminţele cu fulgi de 
catifea. 

Acest ranunculaceu se găseşte 
pe muntele Brocken în Harz, 

unde este în așa mare stimă, 
în cit pe cărarea ce duce pe 

"munte sunt placarde prin care 

se roagă călătorii să respecte 

anemona alpină şi să nu o rupă. 

Virful - Dobrei, ze, în: jud. 

Mehedinţi, plaiul Cloşani (1923 
metri). 

Virful - Goii, punte, între com. 

Broşteni și Mălini, jud. Suceava, 

avînd 1298 m. altitudine. 

Virful-Gropilor, punte, în jud. 
Argeş, pl. Loviştea. 

Virful - Inalt, Vîriul - Cheiei, 

Virful-cu-Ogrăzile, ziscurz, 

pe coasta. șirului de dealuri ce 
brăzdează în lung. și lat com. 

Costești, pl. Horezul, jud. Vil- 

cea, Acest şir de dealuri se 

prelungește pe toată partea de 

E. a comunei, în stinga riulut 
" Costeşti. 

Virful-lui-Drăgan, manie, jud, 

Prahova, pl. Peleșul, com. Pre- 

deal, care, impreună cu munţii 

Susaiul, Retivoiul, Faţa-Găvanei, 

96
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jumătate din Lacul-Roșu, jumă. 

tate din Podurile, Unghia-Mică 

şi Coştila cu Virful-Onmului, a 

aparţinut familiei Dudeştilor, de 

la care, la 1804, a trecut în po- 

sesiunea unui oare-care Băltă- 

reţul. 

Astă-zi se stăpînesc de M. S. 
Regele Carol 1. - 

Virful-lui-Găvan, punte, jud. 

Prahova, com. Predealul, pe care 

Medelnicerul Const. Filipescu l'a 
vindut la 1794 vărului săi Dinu 

Cantacuzino Paharnicul, împre: 

ună cu alți munți, cari, după 

cum spun actele: ese vor îm. 
părţi frăţeşte cu copiii frate- 

lui săii, Stolnicul Răducan Fili- 

pescu», 

Virful-Mare, zuute, jud. Vilcea, 

pe culmea Veveriţa (v. a. n.), 
care servește de hotar între Ro- 

miînia şi Austro Ungaria şi e 
udat de Riul-Vadului. 

Virful-Păltinişului, z7scu/ mun- 
felul cu acest nume, jud. Su- 
cava, avind 1444,8 m. de al- 

titudine. 

Virful-Rusului, ziscul prunteluy 
cu acest nume, în com. Şarul- 

Dornei, jud. Suceava, avind 1540 

m. altitudine, | 

Virfurile, com. rur., jud. Dim- 
boviţa, plaiul Ialomiţa-Dimbovi- 
ţa, situată parte pe văi și parte pe 

dealuri, la 25 ki]. spre N. de 
Tirgovişte. 

Se compune din şase cătune: 
Virfurile, Valea-Rea, Cojoiul, Cir- 

lănești, Strimbul și Șuviţa, cu 

1300 locuitori. 

Se învecinește: la E. cu Vi- 

şineşti, la V. cu Șerbăneşti-Po- 

durile, la N. cu Bezdeadul şi la 

S. cu Valea-Lungă, despărţin- 

du-se mai de toate prin dea- 

luri și păduri și unindu-se prin   

drumuri practice şi şosele co- 
munale. 

Are o biscrică și o şcoală. 

Produce porumb, prune și pă- 

dure multă; apot vaci, bol, etc. 
Dealuri sunt: Privăcarul, Fu- 

sarul, Miercanul, Ulmeţul şi Bă- 

loiul; iar piriiaşe: Valea-Rea și 

Strîmbul, | 

Viriţi, saz, jud. Dolj, pl. Jiul: 

d.-mj., com. Livezile, cu 331 

suflete. (V. Livezile, com. rur.). 

Viriîţi, sat, jud. Iaşi, com. Bah- 

luiul, spre E de satul Buhal- 

nița, pe piriul Buhalniţa, cu o 

populaţie de 382 locuitori. 

Virlam, căfun, al com. Goi- 
deşti, jud. Buzăii, cu 100 locui- 

tori şi 24 case, cel mai de N. 

al judeţului; de diusul se ali- 

pesc cătunașele : Vişanul și Po- 

iana-cu-Rugi, precum şi izola: 
tele case ale Bizdadelei. 

Virleni, com. rur., jud. Vilcea, 

pl. Cerna-d.-j., compusă din 3 

cătune: Linia-din-Deal, Virleni 

şi Becşani. E situată pe valea 
riului Cerna, la şo kil. de re- 

şedinţa jud. şi la 45 kil de a 
plăşei. 

Se mărgineşte cu comunele: 

Glăvile, Zăvoeni, Dozeşti şi Ni. 
sipi, 

Are o populaţie de 1204 lo- 
cuitori; 3 biserici, un schit şi o 

şcoală, 

Locuitorii sunt. moșneni. Ei 

ai: 9 cai, 70 boi, 115 vaci, 23 

capre, 250 oi și 221 porci, 
"Are o şosea care înlesneşte 

comunicaţia între com. Nisipi, 
Dozeşti și altele. 

E brăzdată de dealurile: Otin- 

celei şi Oaci spre E. de vatra 

comunei, Dealul-Mare şi Dealul. 

Mic, al-Cernei, al-Schitului și al- 

Dozeştilor spre V., şi e udată 

de văile: Nemoiului, Gușuencii,   

Măciuceaua, “Țiganului, Băcăra- 

nilor, Lovişteanca, precum şi de 
riul Cerna. 

Virleni, saz, jud. Vilcea, com. 

rur, cu același nume, pl. Cerna 

d.-j., cu o populaţie de 5oolo- 

cuitori, (V. Virleni, com. rur.). 

Virlezi, com. rur., în pl. Zim- 
brul, jud. Covurluiii, la 58 kil. 
de Galaţi şi la 4 kil. spre N-V. 
de Bujor, aşezată pe dealurile 
Lupești, la V. şi Bugeanul, la E. 
Se mărginește la V. cu căt. Urlești, 
com. Măcişeni, și cu com. Zmulţi, - 
la S. cu com. Băleni și parte 
din Bujorul, la E. cu com. Bujorul 
şi parte din Jorăşti şi la N..V; 
cu Crăeşti. 

E formată dintr'un singur sat 
răzăşesc, înconjurat devii și 
livezi şi udat de piriiașul Vir- 
leaza şi de o' ramură a Suhu- 
luiulur, 

Are o populaţie de 1601 su- 
flcte, 3 biserici, Sf. Ioan-Boteză- 
torul (1833), Sf. Voivozi (1832) 
și Adormirea - Maicei-Domnului 
(1852); 2 şcoli. 

Locuitorii posedă: 608 boi, 
326 vaci, 103 junci, 52 junce, 
53 minzaţi, 48 mînzate, 52 viței; 
149 pluguri; 4 mori de vint, 

Prin teritoriul acestei comune 
trece calea judeţeană ce merge 
spre Birlad. Căi vecino-comu- 
nale sunt: spre E. la Bujor, 
spre V. la Crăeşti și spre S.-V. 
la Băleni. 

De această con. ţin moşiile 

Virleaza-lteşti, Virleaza-d.-s. şi 
Virleaza-d.-j. 

Virloveni, sa/, cu 40 familii şi 

160 locuitori, jud. și pl. Argeș, 

com. rur. Bascovele (v. a. n.). 

Virseşti, saț, com. rur. Bărăşti- 

de-Cepturi, pl. Vedea d.-s., jud. 

Olt, situat pe dealurile și văile 
riurilor Eiul și Bărăşti,
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Virstele, munte, jud. R.-Sărat, 
în plaiul Rimnicul,-la N. com, 
Bisoca. 

Virtejul (Simizeni), sas, jud. 
Tifov, pl. Sabarul, com. rur. Vir- 
tejul-Nefliul, situat pe deal, spre 
S.-V. de Bucureşti, pe malul 
stîng al riului Ciorogirla, aproape 

„ de unirea acestui ri cu rîul Răs- 

Virtejul-Nefliul, com. 

Virtina, cor. 

toaca, la 2 kil. de şoseaua na- 

țională Bucureşti- Alexandria: 

Se întinde.pe o suprafaţă de 

1475 hect., cu o populaţie de 

639 locuitori. (Vezi Virlejul-Ne- 
fliul, com. Tur), 

7ur., pl. 

Sabarul, jud. Ilfov, situată la 

II kil. spre S.-V. de Bucureşti, 
. aşezată pe țărmurile riurilor Cio. 

rogirla, Sabarul și. Argeșul. Stă 
în legătură cu com. Slobozia: 

Clinceni prin o şosea vecinală. 

Se compune din satele: Vir- 
tejul, Pruni, Nefliul şi Chirca, 

cu o populaţie de 1191 locui- 
tori, 

Se întinde pe o suprafaţă de 
2493 hect. 

Are 2 biserici, la Nefliul şi 

Virtejul; o şcoală mixtă, la Vîr- 

tejul; 2 mori cu apă şi 4 po- 
duri stătătoare. 

Locuitorii posedă: 

guri: 189 cu boi, 23:cu cai; 

217 care şi căruţe: 189 cu boi, 

28 cu-cai, 66 cai și tepe, 376 

boi, 228 vaci şi viței, 16 tauri, 

99 bivoli și bivoliţe, ro capre, 
61 porci, 513 oi. 

Locuitori împropietăriţi sunt 

165 şi neimproprietăriți, 123. 

212! plu- 

Vîrtescoiul, Vezi Pir/işcoiu?. 

rur., pl. Olteţul- 
Oltul-d.-s., jud. Romanați, for- 

mată din satele Virtina, Romina 

şi Corbeni, situată la 2 kil. de 

Balş şi la. 39 kil. de Caracal, 
-pe malul drept al Oltețului, la   
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S.de gura Geamartaluiului. Alti. 
tudinea 187 m. pe Dealul-Chilier. 

Are o populaţie de 1035 lo- 

cuitori; o școală; 2 biserici: Ador. 

mirea-Maicei- Domnului (1866) 
în Virtina, şi Adormirea-Maicei- 

Domnului (1828) în Corbeni, 
cu 2 preoți. şi 4 cîntăreţi. 

Virtina, că/uu, reşedinţa comune! 

Virtina (v. a. n.), din .jud. Ro: 

manaţi. e 

Virtişcoiul, com. rur., în judeţul 

-R.-Sărat, pl. Orașului, pe malul 
drept al rîului Milcovul, în par- 

tea de N. a jud., la 46 Kil. de 
oraşul R.-Sărat şi la 16 kil. spre 
N-V. de com. Coteşti, reşedinţa 
plăşei. 

Se învecineşte cu Broşteni, la 

2 kil.; Faraoanele și Cîmpinean- 
şi Bonţeşti, la 1o kil. ca, la 9 kil., 

Se mărgineşte: la N,, cu o- 

raşul Odobeşti (jud. Putna); la 
E,, cu com. Cimpineanca; la V,, 

cu com. Broşteni şi la S., cu 
com. Faraoanele. 

E brăzdată de ramificaţiile dea- 
lurilor TYeiuşul şi Dealul-Caprei, 

udată de riul Milcovul şi aflu. 

entul săii, piriul. Valea-Drejii. 
E formată din. cătunele: Ro- 

tăreşti, reşedinţa, Virtişcoiul, Ol- 
teni şi. Beciul 

Are o suprafață de 2460 hect., 

cu o populaţie de 1565 suflete; 
3 biserici: una în căt. Rotăreşti, 

cu hramul Cuvioasa Paraschiva, 

Sf. Nicolae şi Schimbarea la faţă, 

fondată în':1868, de un oare 

care Nicolae Papa Ioan, cu soţia 

sa Agapia, cu fiii lor Cristache 
şi Gheorghe Dinu, sub ' numele 

de biserica corporaţiunit Vina: 

„rilor. din oraşul Brăila, sfinţită 
la 1873, sub Vodă Carol; a 

„doua în căt. Olteni, cu hra- 

mul S-ţii Voivozi, fondată .în 

1860, de loan Caramel și soția 

sa Profira, reparată de locuitori 

în 1866, şi a treia în- căt. Vir-   
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tişcoiul, numită -şi Boanta, cu 

hramul Adormirea Maicit Dom: 

nului, foarte vechie, fostă schit 

de călugări; o şcoală mixtă, fon- 
dată în 1881. 

Locuitorii posedă: 36 pluguri; 

184 boi, 48 vaci, 40 cai, 9 iepe, 

700 oi, 100 capre şi 127 rimă- 

tori. N 

Cai: şoseaua judeţeană Vir- 
tișcoiul-Brăila și drumul spre Fa- 

raoanele-Coteşti - Piăineşti.R Să. 
rat. 

Virtişcoiul, sa, în jud. R.-Sărat, 

pl. Oraşului, căt. com... Virtiş- 
coiul, aşezat în partea de S. a 

com., la 4 kil. spre S.-E. de căt. 
„de reşedinţă Rotăreşti; are o 

întindere de 75 hect. şi o po- 
pulaţie de 679 suflete; o bise- 
rică, 

Virtoapele, mufe, în jud. Gorj, 
spre N. de muntele Pleșea, din 

plaiul Vulcan. are “pădure și pă- 

şune; e proprietate a statului, 

Virtoapele- de-Jos, cop. rur., în 
Teleorman, pl. Tirgului, situată 
pe Valea-Ciinelui, la 59 kil. de 

reşedinţa jud., la 19 kil. de 
„Roşiori şi la 29 kil. de Alexan- 

dria, Este formată din 3 cătune: 

Virtoapele d.-j. (reședința), Moş- 
teni-Virtopeni şi Nichita, situate 
pe ambele părţi ale. Văiei-Cii- 

„nelui. 

Are o suprafață de 1000 hect., 

cu o populaţie de 1013 suflete; 

o școală mixtă; o biserică în 
căt Virtoapele-d..j., deservită de 

-1 preot şi 2 cintăreți. 
- Vite: 791 vite mari cornute, 

109 cai, 1477 oi, 4 capre şi 203 
porci, 

Este legată prin căi vecinale : 

cu căt. Peri și cu şoseaua ju- 

deţeană Alexandria-Piteşti, la N.. 

E; cu Virtoapele-d.-s. spre com. 

Gărăgăul, la N., şi cu com, Ră- 

doeşti, la 'S.-V.
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Virtoapele-de-Sus, com. rur., 

în pl. Tirgului, jud. Teleorman, 

situată pe valea Tinoasa, între 
ambele sale dealuri. Este stră.- 

bătută in toată lungimea de 

piriul şi valea Tinoasa, 

Se mărginește la E. cu com. 

Olteni, la V. cu com. Sfinţeşti, 

la S. cu com. Virtoapele-d.-j. 

şi la N. cu com. Gărăgăul. Se 

află la Gr kil. de reşedinţa ju- 

deţului, 21 kil. de Roşiori și 

la 31 kil. de Alexandria. 

Intinderea comunei, împreună 

„cu moșia Eforici Spitalelor Ci- 
vile și. cu proprietăţile. locuito- 

rilor, este de 1600 hect. aproxi- 

mativ, Sunt şi g hect. de vie. 

Locuitori împroprietăriți după 

legea rurală sunt în număr de 

216, pe 432 hect. 

Are o populațiune de 1411 

suflete; o şcoală mixtă; 1 bise- 

'rică de lemn, reedificată în 1869. 

Vite: 1058 vite mari cornute, 

38 cai, 1674 oi şi 188 porii. 

"Căi: şosele vecinale la com. 
Gărăgăul și Virtoapele-d..j. 

Virtopul, com. rur. şi sat, în 
partea de S.-V. a plaiului Vul: 

canul, jud. Gorj, în marginea și 
în partea dreaptă a şoselei ju- 

deţene “T..Jiul-Ciuperceni - Seve- 

rin, Situată pe valea cu acelaş 
nume, între dealurile Bujorăscul 

şi Virturile-Crucilor. 

Are o suprafaţă de 1118 hect., 

cu o populație de- 471 de su- 
fete. 

Locuitorii posedă: 16 pluguri, 

32. care cu boi, 302 vite mari 

cornute, 6 cai, 206 oi, 248 ca- 

"pre și 222 rîmători, - 

Căi: şoseaua comunală, care 
plecind în direcţie S.E., dă în 
şoseaua judeţeană T.-Jiul-Ciuper- 
ceni-Severin, și alte drumuri or- 
dinare. 

Virtopul, com. rur., situată între 
două dealuri, unul la N. numit 

, 
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Dealul -Bobului și altul numit 

Dealul-Jugastrului, jud. Dolj, pl. 

Dumbrava-d.-j., la 1 kil. de 

Craiova. 

Se învecineşte la N. cu com. 

Gubancea, la S. cu com. Cor- 

latele, la E. cu com, Sălcuţa și 

la V. cu comunele Caraula şi 

Cornul. 

“Comuna s'a înființat la- anul 

1700 în timpul stăpinirei Tur- 
cilor, de la: care a luat-o Geană 

Ithmonul (Constantin Brăiloiii 

clucerul). 

Comuna este brăzdată de Dea. 

lul-Bouluişi al-Jugastrului, de 100 
m. înălţime, şi udată de Piriul- 

Teiului, care izvorește de la N. 

la V., din cătunul Teiul, pen- 

dinte de com. Cornul. 

Se compune dintrun singur 

cătun, care e reşedinţa plăşei 

Dumbrava-d.-j. Pănă la 1876 

plasa a avut: reşedinţa în com. 
Cornul, 

Are o populaţie de. 1361 lo- 
cuitori; o biserică, fondată de 
Constantin Brăiloiii Clucerul ; 

- şcoală mixtă, 

După legea rurală din 1864 

sunt 234 loc. împroprietăriți. 

Teritoriul comunal este de 
1779 pog., din care 1228 pog. 

arabile, 234 fineţe. 

Moșia Virtopul, proprietatea 

familiei Ferichide, are o supra- 

faţă de 3718 pog., cu un ve- 

nit de 223080 lei. 

Pădurea Genoaica, cu o su- 

prafaţă de 15000 pog., se com- 

pune din cer, stejar și girniţă. 

Viile, de 317 pos. , aparţin lo- 
cuitorilor. 

Pe proprietatea familiei Feri- 

chide se află o moară şi o stînă 
care. produce anual 14700 kgr. 
brinză. 

Prin comună trece calea ju 

deţeană Craiova-Cetatea, ce duce 

prin Bucovăţul, Leamna, Terpe- 

zița, Plopşorul, la Virtopul și 

apoi la Caraula și Cetatea.   

VÎRVORUL 

Virtopul, sa/, cu 276 locuitori, 

com. rur. Boteni (v. a. n.), pl. 

Argeşelul, jud. Muşcel, situat 

spre N.-E. de comună, pe ma- 

lul sting al riului Argeșelul, și 

udat la N. de Valea-Grecilor, 

iar la 5. de Valea-ludei. 

Virtopul, moșie particulară, jud. 

Dolj, pl. Dumbrava-d.j., com, 
Virtopul, cu o întindere aproxi-.. 

mativă de 3718 pog. arabile, 

Aduce venit anual de. aproxi- 

mativ 223080 lei. 

Virţul (Cetatea), căzu, în co- 

muna Bălăceşti, pl. Ocolul, jud. 
Gorj, spre S. de com. Stejerei, 
situat pe Valea-Virţului, 

Are o suprafață de 567 hect. 

şi 369 locuitori (V. Bălăcești, 
com. rur.). 

Virvorul, com. rur., jud. Dolj, 

pl. Jiul-de-Mijloc, situat pe valea 

Purceaua, la 18 kil. de Craiova 

şi la 20 kil. de Segircea, 

Se învecinește la E. cu co- 

muna Calopărul (căt. Panaghia), 

la V.:cu com. Ciutura, la N. 

cu com. Bucovăţul şi la S. cu 
com. Intorsura. 

Comuna, este brăzdată de dea- 

lul Vîrvorul şi de valea Purceaua 

-şi udată de piriul Purceaua. 

Se compune din 5 cătune: 

Criva, Fintinelele, Ruptura, Tir- 

nava şi Virvorul, reşedinţa. 

Are o populaţie de 3050 lo- 

cuitori; un schit în căt. Tirnava, 

fondat de Constantin Voevod 
"Basarab, intre anit 1542—1543; 

2 biserici, una în cătunul Vir- 

vorul, fondată de locuitori la 

anul 1875 şi cea-laltă în Finti- 

nelele, fondată de locuitori între 

- 1540—1543; 2 şcoli mixte, ce 

funcţionează din 1863, una în 

Virvorul şi cea-l'altă în Tirnava. 
Suprafaţa teritoriului comunal 

este de 11381 pog., coprinzind 

moșia Virvorul, cu trupurile Cri-
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; 

va şi Fintînelele, de 5ş707 pog. 

două păduri ale statului: una 

numită Vîrvorul, cu o suprafață 
de şoo hect. şi alta numită 

Criva, —şi 480 pog. vii. 

Are calea comunală vecinală 
Virvorul - Ciutura - Terpeziţa, de 

unde începe calea comunală spre 
Cetatea, 

Locuitorii posedă: 480 vite 

mati cornute, 700 oi şi 48 cai. 

Virvorul, sa, jud. Dolj, pl. Jiul: 
d.-mijloc, reşedinţa com. Virvo- 

rul. (V. Virvorul, com rur.). 

Vlad-Țepeş saii Gurbanul, că- 
Zuu, cu 50 locuitori, jud Vlașca, 

intemeiat la 1882 pe proprietatea 
Vatra-Mănăstirei-Comana, situat 

pe partea dreaptă a văei Gur- 

banului, în pădurea Comana. 

Vladimirul, com... rur., situatii 

în partea centrali a plășei Gi- 
lortul, jud. Gorj, la N. comunei 

Andreeșşti, pe şes, coaste și văl 

cele, pe ambele ţărmuri ale pi- 
rîului Deşiul. Se compune din 

„cătunele: Vladimirul şi Lunca: 

Mare. Aci este reşedinţa . sub. 

prefecturei de Gilort. 

Are o suprafaţă de 1800 hcct., 
o populaţie de 1711 suflete; o 

şcoală, înființată la anul 1872; 

2 biserici, una de lemn, fondată 

la 1802, iar cea-l'altă zidită la 

1830, amindouă clădite de lo. 

cuitori, deservite de 1 preot şi 

2 cîntăreţi, . 

Locuitorii posedă: 85 pluguri, 

4 căruțe cu cai, 132 care cu 

boi, 520 vite mari cornute, 33 
cai, 1671 oi, 235 capre şi 234 
rîmători. 

E legată cu Andreeşti şi Hure- 

zani-d.-s., prin şosele vecinale, 

-iar cu Musculeşti, prin şosele co-. 

- munale. - 

In 'această comună, în a 2-a 

jumătate a secolului XVIII, s'a 

născut Tudor Vladimirescu.   
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Vladimirul, sa, cu 75 locuitori, 
jud. Dolj, com. rur. Tălpaşul, 
pl. Amaradia, situată lar kil, 

N. de Tălpaşul, cătunul de re- 
„şedinţă al comunei. 

Vladimirul, căfun de reşedinţă 
al comunci cu acelaș nume, jud. 
Gorj. 

Are o suprafaţă de 1037 hect., 
şi 911 locuitori. (V. Vladimirul, 
coni. rur.). 

Vladislava,  saţ, cu 18 familii, 

jud. Argeş; pl. Topologul, com. 
„tur. Golești (v. a. n.). 

Vladnicul, saz, jud. Bacăii, pl. 

Siretul-d.-j., com. Năneşti, aşe- 

zat pe cursul superior al pîriului 

Dieneţul, la o depărtare de 2000 
m. de satul Nănești (şcoală). Are 

480 locuitori; o biserică cato- 
lică, făcută în 1854 de Pascal 
Vidraşcu,. 

Vladnicul, sas, cu 394 locuitori, 

com. Valea-Rea, pl. Zeletinul, 

jud. Tecuciii, aşezat în partea de 
“V. a comunei, pe malul sting al 

Berheciului, pe coastele unei rip: 

foarte mari, numită tot Vlad- 

„nicul, ce se află la mijlocul lui, 
şi prin care curge un piriiaş 

care se varsă în stînga Ber- 

heciului. (V. Valea-Rea, com. 
rur.). 

Vladnicul, saţ, în jud. Tutova, 
pl. Simila, com. Unţăşti. 

Vladnicul, Za//ă, jud. Iaşi, com. 

"“Țuţora, pl. Braniștea, la mar- 
ginea satului Cristești, între riu- 

rile Jijia şi Bahluiul, formată 

din vărsarea acestor ape. Are o 

întindere foarte mare şi o adin: 

cime, pe unele locuri, pănă la 

“10 me: Este însemnată pentru 
mulțimea peştelui, a racilor .și 

scoicelor ce se pescuesc din ca. 

Mai produce stuh și papură: în   
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abundență. Pe marginea ei des- 

pre N.,-trece calea ferată Iaşi- 
Ungheni. 

Vladomira, saz, com. Hermeziul, 

pl. Turia, jud. Iaşi, situat pe 

şes, la malul Prutului, în jos de 
satul Hermeziul. - 

Are 209 locuitori, dimpreună 
cu satul Unghiul-lui-Păr, 

Vlah-Chioi sati Vlahei, sas în 

jud. Constanţa, pl. Medjidia, 
căt. com, Rasova, situat în par- 

tea S.-V. a plăşei şi în cea V. 
a com.,la 9 kil. spre S.-V. de 

reşedinţă, pe malul E. al lacului 
Alima'saii Vederoasa. Are 1693 
hect,cu o populaţie de 542 lo- 

cuitori (V. Rasova, com. rur.). 

Vlaici, com. rur., jud. Olt, pl. 

Vedea-d..j., situată pe riul. Ve- 
diţa, la 51 kil. de capitala ju- 

deţului şi la 4 kil. de reşedinţa 
plăşei, compusă din cătunele: 
Vlaici şi Cristești, cu o popu- 

-laţie de 725 locuitori, 
Are 2 biserici, în fie-care că: 

“tun cîte una: biserica din Vlaici 

s'a fondat -la 1841,. avind” de 
ctitori pe - Voicu Diaconul: și 

Voica Diaconeasa, — biserica din 

Cristeşti s'a fondat la anul 1877 
de Ion Ciţă, Badea Cojocarul 

și alţii; o şcoală ;. o moară cu 

aburi. IE 
Suprafaţa comunei e de 1250 

hect. e 

Locuitorii .din căt. Cristești 

S'aii împroprietărit la 1864.. Ei 

au: 45 cai și icpe, 242 boi, 

112 vaci, 980 oi şi 300 porci. 

Şoseaua comunală traversează 

comuna de la N. la S., înles- 

nindu-i comunicaţia la N. . cu 

„com, Bărăști de-Vede şi Bărăşti- 

" de-Cepturi, iar. la S,, cu com, 

Coloneşti. 

La V. comunei se află Dealul- 

Izvorului, iar la E., un drum, 

numit Drumul-Băjăniei..
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E udată de Valca- Vediţei, 
Valea-Craiului, Valea-Rea și de 
girlele Izvorul şi Izvorașul (v, 
a. n.), 

Vlaici, saz, cu 570 locuitori, re- 
ședința com. rur. cu acelaş nume, 
pl.  Vedead.-j., jud. Olt (. 
Vlaici, com. rur.). 

Vlaşca, jrdez, situat cam la mij- 
locul laturci de S. a Țărei. 

Limitele în 1778 erai: «Des- 
pre E. cu jud. Dimboviţa şi 
Ilfov, despre V. cu Argeșul şi 
Teleormanul, despre S. cu Giur- 
giii şi Dunărea și despre N.cu 
Dimboviţa şi Muşcel (Fraţii Tu- 
nuslii, «Ist. Țării», pag. 117). 

La 1828, zice Fotino, jud. 
Vlaşca, înainte de a se lua Giur- 
giul de la Turci, era vecin la 
N. cu Mușcelul şi Dimboviţa, 
la E. 'cu Ilfovul, la S. cu Po- 
iana-Giurgiului și Dunărea, şi la 
V. cu jud. Teleorman. 

Azi jud. Vlaşca se limitează 
ast-fel : la S., cu Bulgaria, prin 
talvegul Dunărei, plecînd de la 
punctul unde se varsă apele Te- 
leormanul şi Vedea în Dunăre, 
în josul apei, cale de 65 kil. 
pănă la satul Pruntul-Belului ; 
la V., cu jud. Teleorman, ur 
mind cursul apelor Vedea şi 
Teleormanul și o limită conven- 
țională pănă unde incepe să se 

_reunească cu Argeșul, la com. 
Şelarul; la N., cu jud. Argeș, 
pănă la com. Vişina şi de aci 
cu jud. Dîmboviţa, mergind că- 
tre E. pănă la com. Căscioarele, 
începînd din Corbi-Mari şi avînd 
ca limită riul Argeş. La E., cu 
jud. Ilfov de care îl desparte 
riul Argeş pănă la cătunul Ia- 
laştoaca și de aci hotarul Va. 

tra mănăctirei Comana, apoi 
hotarul între Pruntul-Comana şi 

Pruntul-Belului, pănă în Dunăre, 

unde se începe limita de S. 

Cea mai mare lungime a jude-   
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țului este linia dreaptă dintre 

Petroșani și Vișina, adică par- 

tea de V., de la Dunăre la Pod- 

gorie, de 99 kil.; iar cea mal 

mare lăţime este linia transver- 

sală care pleacă din com. Mă- 

gura despre Telcorman şi iese 

în căt. lălăștoaca, despre Ilfov, 
de 68 kil. 

Are o suprafață de 448810 

hect. şi o populaţie, după re- 

censămîntul din Dec. 1899, de 

200530 locuitori. In 1859 jud. 

avea 113759 locuitori. 

In judeţ sunt numai Romini, 

afară de satele: Udeni, Dră: 

Shinești, Iepureşti. Sirbi, unde 

se văd Sirbi. Pe malul Dunărei, 

prin satele: Malul, Slobozia, Pa- 

raipani, Găojani, Bila, Șopîrleşti 

şi Gurgueţi, sunt mulţime de 
Bulgari, dar cari azi nu se con- 

sideră de cit ca Romint; mare 

parte din ei aii uitat chiar limba 

lor şi nu mai păstrează nici 
portul bulgăresc. 

Împărțirea administrativă. La 
1875, jud. coprindea 9 plăşi şi 
anume: pl. Cobia, Gălăşeşti, Iz- 
vorului, Grecilor, Orzărenilor, 
Cilniştea, Frasinului, : Hadivoia 
şi Bălţer. 

Avea 3 schele: Giurgii, Slo- 
bozia și Petroșani şi 2 căpită- 
nii, înființate la 1735 sub dom- 
nia lui Mircea, una fiind la Ha: 
divoia şi alta la Daia. 

După 1828, jud. Vlașca co- 
„prinde şi raiaua Giurgiului şi 

se formează divizia administra- 
tivă ast-fel: pl. Ogrăzile, cu re- 
şedinţa în Corbi-Mari; pl. Iz-: 
vorul, cu reşedinţa în Talpa; 
pl. Balta, cu reşedinţa în No- 
vaci; şi pl. Marginea, cu reșe- 
dinţa în Hadivoia. 

Acum, jud. Vlaşca e subim- 
părţit în 3 plăşi: pl. Glava- 
cioc-Neajlov, cu 54 comune şi 

130 cătune; pl. Cilniştea, cu 28 

comune și 69 cătune; şi pl. Mar- 
pinea, cu 29 com. şi 52 căt. 

  

  “ 
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Orografie şi idrografie.—]ud. 

Viaşca este unul din judeţele 

de cimp ale Ţării; este însă 
format de mai multe platouri 
străbătute de mici vălcele; de 

aceia are un aspect mai puţin 

monoton ca a altor judeţe de 

cimp, ca Brăila și Ialomiţa. Dacă 
începem de la Dunăre să. ne 
suim către N., la o distanță de 
I0—12 kil. de malurile Dună- 

rei, înccp dealurile acestui flu- 

viă cam paralele cu dinsul, avind 
o înălțime de 35",47 peste ni- 

velul Marei, -saă -cu 11,61 

peste înălţimea orașului Giurgiiă 
(22,88). Acest platoii se în- 
tinde dela E., din Frasinul, pănă 

în jos de Ghizdarul, la V.; iar 
spre N. merge pănă în coas- 
tele drepte ale văiei Cilniştea. 

De la Dunăre la Cilniște este 

lunca Dunărei, platoul dintre Cil- 

niște și coasteie dealului Dunărei. 

Cum. trecem Cilniştea, judeţul 

e străbătut de mai multe riuri 
şi văi; mai are încă cite-va pla- 

touri, între care putem cita, pe 

cel dintre Cilniştea şi Glavacio- 
cul; şi pe cel dintre Neajlovul 
şi Drimbovnicul. 

Cele mai principale văi cu 
riuri din județ, sunt: Valea ri- 

ului Argeş, care o limitează în 

mare parte despre Ilfov; Valea. 
Neajlovului, care vine din jude- 

țul Argeș şi dă în Ciîlnişte; Valea 

Drimbovnicului, care vine din 

Argeş şi dă în Neajlovul la Va- 
dul-Lat; Valea-Jirnovului, care 

dă în Drimbovnicul la Gratia; va- 

lea Glayaciocul, care vine din 

Argeș şi dă în Cilnişte la Cro- 
vul; valea Cilniştea, care începe 

chiar din judeţ și dă în Argeş 

la Fălăştoace; valea Cleniţa, care 
vine din Argeş şi dă în Vedea 

la Măgură; valea Teleorman și 

valea Vedea, care o limitează 

despre judeţul Teleorman şi dai 

în Dunăre în jos de Bujorul. Du- 

nărca, care o limitează despre
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Bulgaria, intră, din sus, în ju- 

deţ, la Petroşani şi iese la Prun- 

tul-Belu şi are în jud. următoarele 

insule: Batinul, Dinul, Mocanul, 

Regalul, Lungul, Cioroiul, Ra- 

: madanul, Sf. Gheorgheşi Costin. 

Principalele dealuri sunt: Sto- 

eneşti, Flăteşti, Onceasca, care 

sunt d'alungul Dunărei, apoi dea- 

lurile. Argeşului, Cilniştei, Gla- 

vaciocului şi Neajlovului, cu mă- 

gurile: Gogosari, Toporul, Bila, 
Luceanca, Dărvaşul, etc. 

„Cea mai însemnată cîmpie din 

judeţ este Cimpia-Burnazului, la 
V. ei; apoi vine cîmpia Lunca- 
Giurgiului. 

Bălţi mai însemnate : Petroşani, 
Petrișul, Malul, Slobozia, Fra- 

sinul, Băneasa, Gostinul, Pietrile, 

Pueni şi Pruntul, toate pe albia 
Dunărei. 

Clima. Clima este foarte va- 
riată :vara,foarte caldă (pe cimpia 

Burnazului nici o umbră saii adă- 

post); iarna, rece şi biîntuită de 

crivăţ. In partea de N. a jude- 
țului, clima e mai puţin aspră, 

mai puţin. caldă vara și iarna 

mai păzită de vinturi prin pădu- 
“rile întinse din plăşile Neajlovul 

şi Glavaciocul. 

Producţiuni. Jud. Vlaşca este 

considerat ca unul din cele mai 

avute ale Ţării; terenul săi fer- 

til, mai cu seamă în plăşile Mar- 

ginea şi Cilniştea, produce cu 

abundență cereale de o calitate 

renumită, vin bun, iar bălțile 
conţin peşte în abundență. Sta- 

tul posedă in jud. 38 moșii, 

aducîndui un venit de aproape 

1 milion lei. 

In plășile Neajlovul şi Glava. 

ciocul sunt păduri întinse (mai 

mult de 25000 hect., din care 

61 păduri ale statului, de 33000 
hect.). In această parte cultura 

tutunului, ovăzului, inului şi cî- 

nepei se dezvoltă bine. Către 

extremitatea jud, sunt pometu- 

rile, precum: pruni (din care   
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loc. fabrică cantităţi mari de 
rachiii), vișini, nuci, mai cu seamă 

în com. Vișina şi Obislavi, 

Vii sunt pe o întindere de 

vr'o 4500 hect, 

Loc. posedă (statistica din 
1890): 37279 cai, 428 asini și 

catiri, 68122 boi şi bivoli, 202306 
oi, 7940 capre şi 52568 porci; 

9895 stupi cu albine, 80:mori. 

Toţi loc.ai pluguri de fier. Ma. 
şini de secerat sunt pe fie-care 

moșie; maşini de treerat, mai 

mult de 1şo. 
In satele: Băneasa, Frasinul, 

Pueni, Pruntul, Gostinul și în 

alte sate din josul Giurgiului, 

se fac cantităţi insemnate de 
rogojini, cari se vind la Giurgii, 

Alexandria şi Bucureşti. 

Pe malul Dunărei, în orașul 

Giurgiti, e o fabrică de fasonat 
lemnele ce sunt aduse din Vil- 

cea, de pe valea Lotrului, apoi 

scobor pe Olt, şi pe Dunăre, 

La marginea Giurgiului se 
fabrică cărămidă și olane. 

Comerciuljud. e mai cu seamă 

acel de cereale, lemne și vite, 

care se transportă prin staţiile 

căilor ferate: Titu, Găești şi 
. Ghergani și mai cu seamă prin 
Giurgiii (port). 

Cel mai însemnat mijloc de 

schimb în acest jud., mai cu 

seamă pentru vite și manufac- 

tură, sunt bilciurile cari se ţin 
în diferite sate, la diferite epoci 

ale anului. 

In judeţ se ţin, în 17 locali- 

tăți, 30 bilciurianuale şi anume: 
La Giurgiă, 2 bilciuri cu obor 

de vite: la Sf. Petru și Sf. 

Măria; la Frătești: 9 Martie şi 

23 Aprilie; la Arsache: 26 

Iunie ; la Drăgănești: 25 Mar- 

tie;-la Cămineasca: 29 Iunie; 

la Strimba: 9 Martie şi 6 Au. 

gust ; la Tămăsești: la Florii; 

la Vidra Furculeşti: 21 Martie, 

14 Septembre și în toate Du- 
minicele; la  Glavacioc: 25   
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Martie; la Buteasca: Duminica 

Tomei,. 29 Iunie, 25 Octombrie 

şi în toate Duminicile; la Fră- 
sinetul: 9 Martie, 20 Iulie și 8 

Septembrie ; la Gratia: 20 Iu- 
lie, 14 Septembrie și în toate 

Duminecele ; la Corbi-Mari : în 

toate Vinerile; la Adunaţi-Sir- 
beni: 15 August; la Ruşi-lui- 

„Asan: 23 Aprilie şi 20 Iulie; 
la  Cirtojani: 23 Aprilie; la 
Uești-Moşteni: 21 Mai, 24 Iu- 
nie,' 6 August și 8 Septembrie. 

Căi: Calea ferată Bucureşti- 
Giurgiii, avind în judeţ staţiile: 

Zmirda, Giurgiu, Frătești, Bă- 
neasa, Comana și halta Grădiștea. 

Artera mai principală a jud. 
este Dunărea, pe o distanţă de 
65 kil.; în partea de S. ajud.; 
ea însă nu servă de cît pen: 

tru transporturi mari şi de la 
anumite puncte precum : Petro- 

şani și Zmiîrda-Giurgiii. 

Avem apoi şoseaua naţională 
Giurgiii-Bucureşti, avînd în Vlaş- 

ca o lungime de 45 kil., adică 

între Giurgiii şi podul peste Ar- 
geş, la Copăceni; şoseaua ju- 

deţeană Giurgii- Alexandria, pănă 

din sus de Putineiă, la extrema 

jud. despre Teleorman, pe o 

lungime de 31 kil.; o şosea ju- 

deţeană, plecind din Giurgiii la 

Zimnicea pe malul Dunărei, prin 

satele : Malul, Paraipanul şi Pe: 
troşani, în lungime de 24 kil.; 

şoseaua jud. pe Valea Neajlovu- 

lui ce vine din jud. Dimboviţa 

şi merge pe la [Fundul-Părului 

la Obedeanca, ramificindu-se la 

* Zadarnici, către Bucureşti, prin 

Malul-Spart şi avindo lungime de 
52 kil.; şoseaua jud. pe valea 

Cleniţa la V. judeţului ; şoseaua 

e pe valea Drimhovnicului ce 

vine de la Vătaş şi Yese pe la 

Gratia la Obedeanca; şoseaua 
după valea Glavaciocului ce vine 

pe la Merei-Letca-Nouă și iese 

la Cămineasca. 

Judeţul este aproape lipsit de
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şosele în centrul lui, pe cîmpul 

Burnazului, pe la “Topor şi 
pănă în valea Cilniştea. 

Budgelul pe 18935—99: ze 
cimi, 402830 lei, 79 bani, la 

venituri; 399172 lei, 30 bani, 
la cheltueli; drumuri, 379802 lei, 

24 bani, la venituri, 315578 Iei, 
la cheltueli; spitalul rural Obe- 
deni, 30581 lei, 5 bani; casa 
pensiunilor, 158530 lei la veni- 
turi, 4500 lei la cheltuelr. 

Justiţia. — Are: 1 Tribunal 
de prima clasă, dependinte de 
Curtea de Apel din Bucureşti, 

o curte cu Juraţi și 3 Judecă- 
torii de ocoale, și anume: la 
Giurgiă, la Vidra și la Clejani. 

Spitale sunt: unul judeţean în 

Giurgiii şi unul rural în Odo- 
beni. 

Iustrucția. — Are, în Giurgiii, 
I gimnazii, o școală profesio- 
nală de fete, 4 şcoale primare 
urbane de băcţi şi 3 de fete; 
în comunele rurale, 127 şcoale 
primare rurale mixte și 3 de 
cătun, frecuentate în 1899—900 
de 4701 copii. 

Sunt 2 staţiuni meteorologice : 
la Giurgiii şi la. Comana, 
Cultul. — Judeţul Vlaşca de- 

pinde de Eparhia S-tei Mitro- 
„polii a Ungro-Vlahiei, cu rcșe- 
dința în București. 

In anul 1890, se aflaii în ju- 
deţ 83 parohii: 4 în comunele 
urbane, 79 în comune rurale, 
cu 190 biserici, deservite de 
156 preoţi și 136 cîntăreți. 

Catolicii ai o biserică cu 1 
preot și 1 cîntăreț; iar mozaicii 
aii 2 sinagoge. 

Marca judeţului este «trei 
stejari». Această marcă pănă 
la 1880 servea şi pentru oraş; 
de la acea epocă oraşul și-a 
schimbat marca (vezi Giurgii). 

Toată partea judeţului despre 
N. şi E. a fost acoperită cu 
vaste și seculare păduri de ste- 

"Jar; numai cîmpia Burnazului,   
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despre judeţul Teleorman, era 
fără păduri; pe acolo se putea 
mișca armatele de la anii 1400 
înapoi; numai pe acolo aii pu- 
tut Romanii să înființeze punc: 
tele de observaţie, movilele cari 
se mai văd încă şi azi. 

Din istoricul judejului.— Prin 
acest judeţ treceaii hordele bar- 
bare, d'a stinga Dunărei, spre a 
înainta în interiorul “Țărei. Se 

pare că Romanii înaintase con- 

tra Dacilor şi a Geţilor peste 
Dunăre nu prin Vlaşca, ci mai 
mult prin judeţele din sus, pe 

la Teleorman, Romanați, Dolj 
şi Mehedinţi; ei nu străbăteai 
Vlașca de cît în partea V. a 
județului, pe la Petroşani, pe 
unde se vede urmele cetăţel 

Reca. 

Se poate ca Dunărea fiind 
prea lată în josul acestei părţi, 
să le fi fost un obstacol, sai 

mulţimea bălților în albia Du- 
nărei și a pădurilor, în interio- 
rul judeţului, să fi fost cauza 
că ei nu treceaii de cit prin 
partea de V.,, şi nu inainta 
de cit pe cimpia Burnazului. 
Chiar Turcii mai tirziii vedem 
că urmează acelaș drum. Movi- 
lele romane din cîmpul Burna- 
zului lipsesc în părţile pădu- 

roase ale restului judeţului. Nici 
un nume roman nu se aude în 
aceste părţi ale judeţului. 

Se văd pe alocurea, la Petro. 

şani, Tămăşeşti și Talpa-Ogră- 
zeni, urme de cetăţi, care se 

zice a fi cetăţi romane. 
La 1416, cînd Sultanul Ma- 

homed se lupta contra lui Mir- 
cea, ca şi la 1595, cind Sinan 

venea contra lui Mihaii, nu 

trecea către interiorul "Țărei de 
cit pe la Stănești, de acolo la 

Stoeneşti, apoi la Hulubeşti și 
îndată ce trecea Cilniştea urma 
pe la Dărăști, pe la Copăceni, 
de ajungea la Bucureşti. 

Pănă la 1840, drumul Giur- 
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giul- Bucureşti era pe locurile 

ncpăduroase și anume: pe la 
Dărăști trecea Argeșul ca să 

iasă la Hulubești ori la Singu- 

reni, ca să treacă Neajlovul; de 

acolo urma cîmpul d'intre Cil- 

niştea şi dealurile Giurgii, de 

eşia ori la Frăteşti, ori la Stă: 

neşti, pe unde cobora în lunca 
Giurgiului. 

La 1850, s'a mai rărit pădu- 
rile și drumul venea de la Vidra, 

de aci trecea Argeșul la Fălăş- 
toaca, apoi prin pădurea Co- 
mana, ieșea la Pietrile, de aci 
pe la Băneasa cobora la Frasin 

şi venea pe luncă la Giurgiii. 
Pe la 1856, drumul a fost din 

București la Dărăști,. unde tre- 
cea apa Argeșul, apoi a doua 

poștă la Călugăreni, a treia la 

“Padina, a patra la Daia, de aci 
trecea pe la Puţul-Miului, de 
cobora în lunca Giurgiului, pe 

la Daia, unde era a 5-a poştă. 

La 1860, s'a început cea d'in- 

tiiii șosca în jud. Vlașca, acea 
naţională care pleacă din Bucu- 

rești pe la Copăceni, Călugăreni, 
Daia și Giurgii. 

La 1865, s'a început cel d'in- 
tiiă drum de fier din Țară, intre 
Giurgiă şi Bucureşti, sub dom- 
nia lui Vodă Cuza Alexandru | 

și S'a inaugurat mersul lui la 

1867, sub domnia lui Carol 1. 

Pănă la 1829, reşedinţa jude- 

ţului era la Găeşti. Dupa luarea 
Giurgiului de la Turci, s'a tre 

cut reședința judeţului la Giur- 

giii. Pănă la acea epocă Vlașca 

era împărţită în 9 plăşi, după 
cum le făcuse Ipsilante, Domnul 
Țărei, la 1775. 

La 1829, eraii în judeţ 4 mă: 

năstiri şi anume: Glavaciocul, 

Cobia, Căscioarele și Comana, 

cu 11 metocuri, adică: Babele, 

Poenari, Lipăneşti, Capisăni, Ho- 
divoaia, Daia, Găeşti, Călugă- 
reni, Podul-Doamnei, Cacaleţi 
şi Puţul-Tălpii. (V. Fraţii Tu-
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nuslii, «Istoria Țărei-Romineşti», 

pag. 177). E 

Vlaşca, cărun,. spre E. comunei 

Golfinul, pl. Olteţul-Oltul-d.-s., 

jud. Romanați, situat pe Valea- 
Tesluiului, aproape de hotarul 

- judeţului, pe un teren înalt de 
180 m. d'asupra nivelului Mării, 

«la 31 kil. de Caracal și la 9 

kil. de Balş. Are 350 locuitori 
şi o.biserică. 

" Vlăcheni, fost saz separat, care 
cu satele Rasa şi Dudești, a 
format satul Dudești, pl. Ialo.- 

mița-Balta, jud. Ialomiţa. 

Vlădaia, com. rur. şi sat, în pl. 

Cimpul, jud. Mehedinţi, la 48 kil. 
„de oraşul Turnul-Severin, aşezată 

pe 2 mici coline, separate deo 
vale, cu mai multe izvoare. 

Se mărginește : la E. cu com. 

Prisăceaua ; la S,, cu com. Driîn- 

„cea; la V., cu com. Corlăţelul; 

iar la N., cu com. Almăjelul, 
Satul formează comună. cu 

satul Ştircovița, avind peste tot 

1800 locuitori. Ă 
Are o biserică şi o şcoală. 
Locuitorii posedă : 88 pluguri, 

181 care cu boi, 28 căruţe cu 

cai; 60 stupi; 900 vite mari 

cornute, 68 cai, 1000 oi și 700 

rimători. - 

Are o şosea care o'leagă cu 

şoseaua Vinjul-Mare-Rogova-Se- 
verin. 

Ape: Pirtul- Fintinelor, care se 

varsă în Drincea. 

Vlădanul, dea, cu pădure și li- 

vezi, întînzindu-se în partea de 
N. a com. Proviţa-d.-j.,. plaiul 

Prahova, jud. Prahova, în formă 

de semi-cerc, către E. şi $,, for- 

mînd culmile: Mesteceni, Virful- 

Poenei şi Virful-Pietrei. 

Din aceste dealuri se ramifică 

dealurile numite: Durda, Plaiul: 

Nisipului şi Piatra - Neagului, 

66700, Bfarele Dicționar Geografie. Pol, Ve 
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Vlădanul (Muntele-), zor de 
apă sulfuroasă, situat sub munte, 

în apropiere de.gara Cimpina, 

“com. Prahoviţa-d.-j., pl. Pra- 
hova, jud. Prahova, aparținînd 

"-a-lui G. Gr. Cantacuzino, 

Vlădâseşti, căzu, jud. Mehe- 
dinți, pl. Motrul-d.-j., com, rur. 

.. Cernaia, 

Vlădeni, co. rar. şi sat, în jud. 

Ialomiţa, pl. Ialomiţa-Balta, si- 
tuată între comunele Găiţa și 
Chioara, pe ţărmul sting al Bor- 
cil, pe muchea .și coasta de 

N.E. a Bărăganului. 

Are o suprafaţă de 10000 
hect., cu '0: populaţie de 984 

locuitori; o şcoală mixtă; o bi- 

„serică, cu un: preot şi doui das- 

„căli.. Este proprietate a statului, 

fostă pendinte de biserica Sf. 

Ioan din București şi e arendată 

(1893-1898) cu 95ooo lei. 

Locuitori împroprietăriți din 

1864, sunt 100 şi din 1878, 10. 

Teritoriul comunei e udat de 
Dunăre şi de braţele: Borcea 

şi Săltava, precum și de lacu- 

rile: Mocilna, Neagra, Pulia şi 

- Moşia. 

Vlădeni, saz, în partea de N. a 

com. Brehuești (v. a. c.), pl. 

- Siretul, jud. Botoşani, cu o su- 

prafaţă de 1002 hect,, şi o po- 

pulaţie de 1145 suflete. 

Vlădeni, sa4, jud. Botoşani, pe 

Piriul-Vlădenilor şi pe coasta 
de E. a dealului Holmul, în 

partea de V. a com. Rădeni 

(v. a. ni), pl. Coşula. 
Are o suprafaţă de 1088 hect., 

“din care parte acoperite cu pă- 

duri, şi o populaţie de 996 su- 

fete. | 

Vlădeni, saz, pe moșia cu ace- 
laş nume, jud. Dorohoi, pl. 
Coșşula,. com. Corlăteni.   
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„Odinioară se numea . - Fando- 
lica; 

Are o populaţie de 539 lo- 

--cuitori şi o biserică, zidită : în 
1868. . , 

Proprietatea moşiei a fost din 
vechime a mănăstirei Voroneţul 

„din Bucovina, dată de Ştefan- 

Vodă-cel-Mare, prin uricul ; din” 

IO Martie 1485. Mănăstirea a 

stăpinito pănă în 1785, cînd 
se vindură bunurile mănăstizilor. 

- (Fond. Relig.» Pum., p. 99). 

Are un iaz .numit al-Borcei, 

în suprafață de 25 hect. 78 arii, 

conţinind pește și raci (vezi 
. “Borcea saii Borolea, vale). - 

Riul Jijia şi pîrtul Vladnicul 
trec pe moşie. - 

Drumuri :. acel de : la Doro: 
- hoiăi, ce vine prin Corlăteni şi 
merge la Podul-Stamate, și acel 

„de la Vorniceni, care merge la 

« Botoșani, pe' moșia Călugăreni. 

Se hotărește cu: Corlăteni, 
Mateieni, Nicșăni, Călugăreni, 

Podul - Stamatei,= Vorniceni şi 

Cozdăreni. ” 

Vlădeni, săzșor, jud. Dorohoiii. 
Vezi Piriul-Negru, sat, comuna 

Dersca, pl. Berhometele. -- 

Vlădeni, saz, în partea de S. a 

com. Şipotele (v. a. n.), pl. Bah- 
luiul, jud. Iaşi, situat pe un po- 

„ diş, pe: malul drept al Jijiei și - 

pe cel.sting. al Miletinului, cu o 
populaţie de 461. locuitori. ... 

Vlădeni, saţ, jud. Prahova, pl. 

Tirgşorul, com. Vlădeni-Mărgi. 

neni. 

Vlădeni, sfafie de -dr.-a.-f., jud. 
Iaşi, com. Șipotele, căt.- Vlădeni, 

pe lina Iași-Dorohoiii, pusă. în 

circulaţie la 1 August 1896. Se 

află între staţiile Larga (10,6 kil.) 
și Șoldana (8,8. kil.): Inălţimea 
d'asupra: nivelului Mării este .de 

42",29 Venitul acestei staţii pe 
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anul 1896 a fost de 27420 lei 

şi 7o bani. 

Vlădeni, moșie a statului, pen. 

dinte de mănăstirea Mărgineni, 

jud. Prahova, arendată pe 1888 93 

cu 190şo lei anual. 

Vlădeni, zădure de sălcii şi plopi, 
în insula Balta, jud. Ialomiţa, pl. 

Ialomiţa-Balta, comuna Vlădeni, 

campusă din trupurile: Petroiul, 
Bobul, Săltava, Sitele şi Cam- 

berul, cu 800 hect,, din care 350 

hect. împrăştiate în mici pilcură. 

Vlădeni-Mărgineni, com. zur., 

jud. Prahova, pl. Tirgşorul, si- 

tuată pe malul girlelor Prahoviţa 

și Cricovul-Dulce, la 18 kil. de 

capitala jud. și la 8 kil. de a 
plășei. E 

Se mărginește la N..cu com. 

Dirmonești; la S., cu com. Mă: 

neşti; la V., cu com. Băleni, din 

jud. Dimboviţa, și la E., cu Tirg- 

şorul.Noi, 
Se compune din cătunele: Vlă- 

deni, Coada.Izvorului şi Zaha: 

naua, cu o populaţie de 2600 
locuitori. 

Areo biserică, fondată la 1802, 

şi o școală, înființată la 1878. 
Un număr de 238 locuitori 

S'aii împroprietărit la 1864, pe 

moşia Vlădeni, și 56 pe moșia 

Coada Izvorului. Ei ai: 400 boi, 

250 vaci, 260 cai, 1300 oi, OO 

capre, 800 porci, 12 bivoli. 

Pe iazul din giîrla Prahova e 
o piuă şi o moară, 

Suprafaţa com. e de 4100 
hect. 

Are 2 şosele: una spre Dir- 

„ moneşti și alta spre Mănești. 

E udată la E. de rîul Prahova 
şi la V., de rîul Cricovul-Dulce. 

Vlădeşti, com. rur., în jud. Co- 
vurluii, pl. Prutul, situată pe 
malul Prutului, la ş2 kil. de Ga- 
laţi. Se mărginește la N..E. cu   

teritoriul com. Rogojeni şi Oan- 

cea; la E., cu Basarabia, prin 

riul Prutul; la N.-V,, cu Băneasa 

şi Bujorul şi la S.-V., cu Măs- 

tăcani şi Firţăneşti. 

Teritoriul com. e udat de riul 
Prutul şi de bălțile Maicași și 
Păşcanul. 

E formată din 4 cătune: Roş- 
cani, Vlădești (reşedinţa), Păş- 

cani şi Brănești, ” 

Arco suprafaţă de 11251 hect,, 
24 arii, cu o populaţie de 2013 
locuitori, 

Afară de plugărie, locuitorii 

se mai ocupă cu cărăușia și pes- 

cuitul. Ef posedă multe vite mari 
și mici. 

Are 4 biserici: una în VIă- 

dești, cu hramul Sf. Voevozi, a 

doua în Roșcani, e Adormirea Mui- 

cei Domnului», zidită în 1827, a 

treia în Brăneşti, «Sf. Voevozi», 

zidită în 1848, şi a patra în Pâş- 
cani, tot «Sf. Voevozi», zidită în 

1843; 3 şcoli: în Vlădești, în- 

fiinţată în 1865, în Roșcani, zi- 

dită în 1883, şi în Brăneşti. 
Prin. comună trece calea jude. 

ţeană Galaţi-ălciii. 

Vlădești, com. zur., jud. Muşcel, 
pl. Riurile, la S.-V, de Cimpu- 
lung, situată pe ambele maluri 

ale rîului Braţia, . între dealul 

Runcul la E. și plaiul Drăghi- 
nei la V. 

Se compune din 3 cătune: 

Vlădeşti-d,-s., Vlădeşti-d.-]., saii 

Păminteni, şi Prislopul şi se măr- 

gineşte la N. cu com. Aninoasa, 

la S. cu com. Golești, la E. cu 
com. Lotești și Capul-Piscului 

și la V. cu com. Bădeşii. 

Are o populaţie de 1450 lo- 

cuitori; 3 biserici şi o şcoală 

mixtă. 

Locuitorii posedă: 41 cai, 

1388 vaci, 18 bivoli, 135 ca- 

pre, 443 porci, 1149 oi; 112 

stupi, 

In jurul comunei sunt livezi 

  

  

cu pruni și păduri populate cu 

stejari, fagi, anini, mesteacăni, 

paltini și aluni. 

Este străbătută de 19 vilcele 

şi viroage, şi de riul Bratia, care 

_o udă prin centru. 

Un număr de 189 de locui- 
"tori s'aii împroprietărit la 1864. 

Suprafaţa com. este de 1455 
hect, - 

O şosea comunală o leagă cu 

Aninoasa la N. și Golești la S. 

Această comună, cit şi co- 

munele: Coteşti, Retevoeşti, Mi- 

hăești şi Țigănești, după cum 

se constată din hrisoavele aflate 

în Archivele statului, aii existat 

înainte de secolul al XVI-lea. 

Vlădești, com. rur., jud. Vilcea, 
pl... Ocolul, compusă din 2 că- 

tune ; Dosul şi Vlădești, 
Este situată pe Rimnicul, la' 

5 kil. de reședința judeţului și 

la 4 kil. de a plășei. 

Se mărginește la E. cu ora- 
şul Rimnic, la V. cu com. Pău- 
nești, la N. cu com. Bogdă- 

neşti și la S. cu Ocnele-Mari. 

E brăzdată de dealurile: Cru- 
cei, Alimanul, Urzicarul, Ple- 

asa şi Frustuleşti și udată de 

văile: Plutei, Ursului, Turburea, 

Glimboaca,  Năsintocul, Lim- 

pedea. 

Are o populaţie de 1226 lo- 

cuitori; 2 biserici, din care una 

fondată la anul 1718 de fami- 

lia Vlădescu (din care se trage 

şi generalul Mateiii Vlădescu); 
o şcoală. 

Locuitorii, afară de agricul- 

tură, se mai ocupă cu olăria, 

dulgheria, rogojinăria și dogă- 

ria, E aii 8 cat, 13 capre,230 

boi, 311 vaci, 176 oi şi 328 

porci. Parte sunt moșneni, parte 

împroprietăriți la 1864. 

Pe riul Rimnic, în raionul co- 

munci, sunt 2 mori de măcinat, 

Vlădeşti, saz, cu 40 familii, jud.
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Argeş, pl. Topologul, :com. rur. 

Cepari-Birseşti (v.a. n.). 

Vlădești, saz, reşedinţa com. cu 
acelaș nume, pl. Prutul, jud. 
Covurluiii, cu 532 suflete şi 131 
case, o biserică și o şcoală. (V. 
Vlădești, com. rur.). 

Vlădeşti, core. rur. şi sat, în jud. 

Tutova, pl. Simila, spre N.E. 
de Birlad, pe' piriul Horoeta. 

Satul formează com. cu că- 

tunele : Căpuşeni, Limboeşti şi 
Corlăteşti. 

Are 245 locuitori şi 59 case; 
o şcoală mixtă; 2 biserici. 

Teritoriul com. este: în multe 
locuri mlăștinos, producînd stuh 
şi papură. Se cultivă viea pe o 

suprafață de 2923 hect., iar |i- 
vezile cu pruni ocupă o supra- 
faţă de 825 hect. 

Vlădeşti, sas, reşedinţa com. rur. 

cu acelaş nume, pl. Ocolul, jud. 

Vilcea, cu .o populaţie de , 686 
locuitori, 

Prin centru este udat de riul 

Riîmnicul şi de văile: Ursul, Tur. 
burea și Racoviţa, care se varsă 
în riul Rîmnicul (V. Viădeşti, 

com. tur), -. - 

Vlădești, fost saț, în com. Preo- 

„teşti, jud. Suceava, la gura pi- 
"riului cu acest nume. 

Vlădeşti-de-Sus, saz, com. rur. 

“Vlădești (v. a. n.), pl. Rîurile, jud. 

Muşcel, în partea de N.a com. 

Rîul Bratia trece prin  mijlo- 
cul satului. Pe el sunt 2 mori. 

Are o populaţie de 463 lo- 

cuitori şi o biserică, zidită la 

1657. 

„Vlădeşti-Păminteni, sat, cu 663 

locuitori, reședința com. rur. Vlă- 

dești, pl. Riurile, jud. Muşcel, 

spre S.-V. comunzi. (V. Vlădești, 
com. rur.), a 

trosul. (V, Ivăneşti, pl. 
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Vlădia, saţ, în jud. şi pl. Tutova, 
com. Plopana, spre S de tirgu. 
şorul Plopana, lingă satul Bun- 
geni, cu care formează un singur 
trup. Este format la 1879, prin 
împroprietărirea însurățeilor. 

Vlădiceasca, moșie a statului, 

în jud. Ilfov, pl. Znagovului, 

pendinte de Mitropolie, arendată 

pe 1894—95, împreună cu Va- 
lea-Căpitanului, cu 22100 lei-a- 
nual, 

Are şi o pădure mare, între 

valea - Znagovului şi valea Po- 
ciovaliştea. 

Vlădiceni, sa, în jud. Iaşi, pl. 
Codrul, com. Buciumi, aşezat 

între dealurile: Vlădiceni și Mur. 

“gul, printre care curge piriul 

Vlădiceni. Este mai mult o pod- 

"gorie. Are o suprafață de 612 

hect., cu o populaţie de 342 

loc.; o biserică, zidită la 1803. 

Vlădiceni, sat, în jud. "Neamţu, 
pl. de Sus-Mijlocul, com. Băr- 
găoani. Are 376 suflete; o bi- 

serică ;. 2 mori, . . 

Vlădiceni, parte din satul. Ivă- 

nești, din stînga piriului Che- 

Prutul, 

jud. Fălciii). 

Vlădila, com. rur. şi sat, în jud. 

Romanați, pl. Ocolul, situată în 

apropiere de şoseaua şi linia fe-' 

rată Corabia-Caracal, la: 12. kil. 

de Caracal şi la 25 kil. de Co- 

rabia. Altitudinea; 124 m. Are 

o populaţie de 1160 locuitori; 

o biserică, cu hramul Sf. Ni- 

colae, clădită la 1765 de locui. 

„tori; o școală. 

Vlădinul, insulă în Dunăre, jud. 

Romanați, com. Hotarul, cu.80 

pog.. “pădure. 

Vlădnicelele, sat, cu 91 locuitori,   
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jud. Roman, plasa Siretul-d..s., | 

com. Stăniţa, spre S.-E. de sa- 
tul Stăniţa și la 3 kil. de el. 

Vlădoiul, căzun, aparţinind com. 
„Cernădia, plaiul Vulcan, . jud. 

Gorj, situat pe dreapta Cernă- 

diei şi la E. com. Novaci. 

Are o suprafaţă de 1170 hect. 

- şi 414 “locuitori. (V. Cernădia, 
com, rur.). Sa 

Vlăduceni, saz, com. rur.  Pău- 

- şeşti-Măglași (v. a. e.) plaiul Co- 

zia, jud. Vilcea. n". 

Are o biserică, fondată la 1744 

de Onisifor Monah Vlăduceanu. 

Vlăduleasca, sa, în jud. R.-Să- 
rat, pl. Marginea-d.-s., căt. com: 

“Gologanul, aşezat în cîmp, la 6 
kil. spre S. de căt. de reședință; 

are 40 hect., cu 83 locuitori. 

Vlăduleni, com. rur. şi saţ,. jud. 
Gorj, pl. Jiului, la N. comunei 
Bălteni, pe partea stingă a Jiu- 
lui, d'alungul şoselei naţionale 
Filiaşi. Pietroşani. 

" Are o suprafaţă de 460 hect., 

cu o populaţie de 779 suflete; 

o şcoală; o biserică de lemn, 

fondată. de locuitori, în 1876, 

deservită de 1 preot şi 2 cîn- 
tărcţi,: 

Locuitorii posedă : 50 > pluguzi, 

150 care cu boi și vaci, 10 că- 

“ruţe cu cai, 563 vite mari cor- 

nute, 35 cai, 63l oi ă capre și 

270 rimători. 

Şoseaua naţională Filiaşi. „Pie- 
troşani o pune în legătură la 

S, cu Bălteni, iar la N.-V. cu 

Moi. o i 

Vlăduleni, căzu de E. al com. 

Osica-d.-s. (v. a. n.), în S-E. pl. 

“Olteţul-Oltul-d -s „jud. Romanați, 

așezat pe şoseaua Corabia-Riul- 

Vadului și lingă linia ferată Ca- 

racal-R.-Vilcei, care aci are o 

staţiune, la 15 kil, spre N. de
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Caracal, și în mare apropiere de 

Olteţul. Are 331 de locuitori; o 

moară cu aburi şi o biserică 

(1854). In partea de E. a sa- 

tului, în valea Oltului, se întinde 

o pădure. 

Vlăduleni, sfazie de dr.-d.f., jud. 

Romanați, plasa Oltul-d.-s., com. 

„ Osica-d,-s., zisă şi Osica Mare, 

pe linia Piatra-Corabia, pusă în 

circulaţie la 1 Aprilie 1887. Se 

află între staţiile Piatra-Olt (14,4 

kil.) și Romula (10,7 kil.). Inăl- 
țimeaed'asupra nivelului Mării 

„ de 95,72. Venitul acestei staţii 

pe anul 1896 a fost de 43432 

lci, 45. bani. 

Vlăduleşti, sat, jud. Argeș, pl. 
Oltul; com. rur, Urşi (v.a. n.). 

Vlăduleşti, cătun, la 4 kil., spre 

S.-E. satulur Deduleşti, judeţul 

Brăila, la stinga C. F. Brăila. 

Buzăi. . | 

Vlăduţa, sa, cu go locuitori, jud. 
Argeş, pl. Cotmeana, pendinte 

de com. rur. Şerboeni (v.a.n.). 

Vlăduţeşti, mahala, com. rur. 

Turceşti, pl. Olteţul-d.-s., jud. 

„Vilcea, Cade la S$. comunei şi 
este udată de riul Tiriia, de Va. 

lea-Ciinelui şi de Lespedea. 

Vlăiculeşti, saz, jud. Ialomiţa, 

“-pl. Cîmpului, com. Arţari, si- 

tuat la 1 kil. spre N.-V. de sa- 

tul Arţari, reşedinţa comunei. 

(V. Arţari, com. rur.). 

Vlăngăreşti, sa/, com. rur. Cim- 
pul-Mare, pl. Oltul-d.-s., jud. Olt. 

Vlăscuţa, saz, jud. Argeș, plasa 

Cotmeana, com. rur. Hirseşti 

(v..a. n.). Se compune din 2 

cătune: Vlăscuţa - din - Deal şi 

Vlăscuţa-din-Vale, cu 424 lo- 

_cuiţori..   

Vlăscuţa-din-Deal. 

cuța, jud. Argeş. 

Vlăscuţa-din-Vale. 
" cuţa, jud. Argeş, 

Vezi Vlăs- 

Vlăsia, zirii, jud. Ilfov. Izvo- 

rește din pl. Znagovul, şi după 

ce trece pe la N, de com. Ba: 

lotești și Căciulaţi, își împreună 

apele cu Pociovaliştea la Căldă- 

rușani, :spre N. de căt. Gra- 

diștea, şi se varsă în riul Ialo- 

miţa, la E. de Ferbinţi. 

Apa lui este mică şi plină de 

stuf; are însă o mulțime de iz. 

voare. Intre acestea, sunt 3 cu 

ape minerale: Fintina-de-la-Sal- 
cia-Trăznită, Fintina-de-la-Valea- 

Moaşei și Fintina-Călugărului. 

Vlăsia, pădure, la N. jud. Ilfov, 

pl. Znagovul, una din pădurile 

“cele maY mari din Țară. Este 

coprinsă între Valea-Znagovului 

la N., Pociovaliştea la S., pă- 

durea Vlădiceasca la E. şi pă 
duroaica la V, 

Aci tilhăreai Țiganii din Tin- 

căbeşti, Țigăneşti şi Poenari, de 
unde zicătoarea: «Fură ca în 

Codrul Vlăsiet»; 
Are lemne de construcţii. Ar- 

borele ce predomină în această 
pădure e cerul de cea mai bună 
calitate. O parte din pădure se 

- exploatează sistematic, . . 

Vlăsineşti, com. zur. şi sa, în 
-jud. Dorohoiii, pl. Bașeul, pe 

moșia cu acelaş nume, pe la- 

turea dreaptă a piriului Bașeul, 

Are o populaţie de 1600 su- 
flete. 

Proprietatea moșiei este a e- 

rezilor defunctului Iosif : Uhri- 

novschi. Mai înainte a fost a 

defunctului Colonel Stratulat, co- 

boritor din vechea familie a luy 

Stratulat, care pe la 1693 a fost 

Părcălab de Roman și boer de 
credință al Domnului, cum re- 

Vezi. Vlăs.- 

nute mari, 

- mici şi 304 porci,   

zultă din hrisovul din acel timp 
al lui Constantin Duca-Vodă. 

Are o biserică, cu hramul 

Adormirea, mică, zidită în 1800 

de către Marele Logofăt Anas- 

tase Bașotă; o şcoală. . 

Vite sunt: 670 vite mari cor- 

nute, 1600 of, 150 cai şi 113 
porci. 

“Drumuri: acel de la Săveni 

şi Ştiubeieni ce: merge la Şte- 

făneşti, și acel de la Vicoleni, 

şi care ducein jos la Iași, pe 

Jijia. 

Moșia se hotăireşte cu: Ba- 

şeul, Sirbi, Hăneşti, Vicoleni, 
Ştiubeieni şi Săveni. 

Vocoteşti, sat, în partea de N. 
V. a com. Mogoşești, pl. Stav- 

- nicul, jud. Iaşi, situat pe podi- 

şul satului Vocoteşti. 
Are 182 locuitori; o biserică, 

fondată la 1830; o moară de apă. 

Vodă-Carol, cor. rur., jud. Te- 

leorman, în partea de N. a 

plăşii Călmăţuiul, situată. între 
“com. Cirligaţi şi Dorobanţul, pe 

valea ;: Călmățuiului, pe coasta - 

dealului din stînga acestei văi. 

S'a format de la anul 1880 
încoace în urma improprietărirei 

însurăţeilor pe moşia statului 

Dorobanţul, din care făcea: parte 

teritoriul actual al comunei. Este 

înconjurată din toate părţile de 

mici dealuri și de pădurea sta. 

tului: < Dorobanţul», şi udată de 

riul Călmăţuiul, în partea de E. 
şi SE. A 

» Are-o populaţie de 1284 s su- 

:flete; o şcoală mixtă; o bise- 

rică, zidită de locuitori, 

„preot şi 1 cintăreţ; o moară 

cu 1 

cu aburi. 

Vite: 230 cai, 910 vite cor- 

1567 vite cornute 

- Un număr de 239 locuitori 

s'ati împroprietărit la 1864, pe 

1195 hect.
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Pe apa Călmățuiului sunt mai 

multe grădini de. zarzavat. 

Vodița, fostă mănăstire, jud. Me- 
hedinţi, la impreunarea apei Vo- 

dița cu piriul Sfinta, în. com. 

rur.. Virciorova, pl. Ocolul-d.-s. 

S'a construit, se zice, de Sf. 
- Nicodim. a 

Voeteşti, com. rur., jud. Gorj, 

în partea de No-E.a plăşei Oco- 
lul, situată pe coline şi pe un 

deal, spre. V. de com. Glodeni. 
Este tormată din 2 cătune: 

Voeteşti-din-Deal, care mai co- 

prinde o mică mahala numită 

- Băltoci, şi Voeteşti-din-Vale, cu 

mahalaua Cinepeşti. 

Are o suprafaţă de 338 hect., 

cu o populaţie de 1025 suflete; 

o şcoală, construită în anul 1876 

şi 4 biserici cu 2 preoţi și 2 
cintăreţi, fondate: una în anul 

1724, una în 1780, -una,. în 

1804, iar a patra reparată la 
1860. i 

__ Locuitorii posedă : 45 pl: 
guri, 74 care cu bot; 689 vite 

mari cornute, 32 cai, 383 oi, 

580 rimători, 157 capre: şi „45 

stupi. 

E udată de apele: pirâul Ama- 
radia, ptriul Inoasa, . Pirîul-cel- 

Mare şi Valea-Gruiului, afluenți 

ai Amaradiei şi de piriul Glodul, 

din cătunul Voiteşti, care se 

varsă tot în Amaradia. Puțin 
mai sus de .unde acest piriii 

se varsă în Amaradia, .se află 
2 izvoare, unul în dreapta pi- 

rîului, 

„cel-lalt în stînga, conţinind apă 

feruginoasă. 

Comunicaţia se face .prin şo- 
_sele comunale, șoseaua veci- 

“nală de la Glodeni-Bălănești şi 

alte drumuri ordinare. 

Voeteşti- -din-Deal, căt, la E 
com. Voeteşti, e Ocolul, jud, 

„Gorj. 

conţinind apă sărată, și |   

Are o suprafață de 183 hect., 
și 515 locuitori. (V.Voiteşti, com. 
rur.). 

Voeteşti-din-Vale, cărui de re- 

şedinţă al com. Voeteşști, pl. 

Ocolul, jud. Gorj, situat pe coas: 

tele dealului Voeteşti și sub că- 

„tunul Voeteşti-din-Deal, 
„ Areo întindere de 155 hect. şi 

510. locuitori. (V. Voeteşti, com. 
rur.). 

Voetinul, com. rur., în jud. Rîm- 

nicul-Sărat, pl. Marginea-d.-s., 
pe. piriul Coţatcul. 

E aşezată în mijlocul judeţului, 

la 12 kil. spre N.-E. de.ora- 

şul Rimnicul- Sărat și în. par- 

tea de S. a plăşei,'la 14 kil. 

„de com. Plăneşti, reședința plășei. 

Se învecineşte cu: Sihlele, la 

7- kil.; Bogza, la 8 kil.; Băleşti 
şi Pueşti, la 9 kil. | 

Se mărgineşte la. N. cu. Sih- 
lele şi Bogza; la E.,cu Bălești; 

la V., cu Slobozia; la S, cu 

Ștubeiul și Rîmnicul-Sărat. 
Piriul . Coţatcul o udă la N., 

-şi formează balta Voetinul saii 
Robescul. 

Are o suprafaţă de 2465 hect., 

cu o populaţie de 850 suflete; 

o biserică, cu hramul Adormi: 

rea Maicii Domnului, zidită în 

“1808 de Asnnache Robescu, cu 

1 preot, 1 cîntăreț și un para- 

cliser; o şcoală. -. 

Locuitorii posedă: 101 plu- 

puri, 1 mașină de semănat, 1 

de secerat; 480 boi, 401 vacă, 

30 cai, 92 iepe, 1784 oi și, 122 

rîmători. | 

Căi are: calea ferată Rimni- 

cul-Focşani ; drumuri: spre Bog- 

„za; spre Sihlele; spre Băleşti; 

spre Ştubeiul şi spre Rimnicul- 

„ Sărat, 

Voiceşti, com. rur., jud. Vilcea, 

“pi. Oltul-d.-j., compusă. din. 2 

cătune :. Voiceşti-din- Deal, şi 

Voiculeşti, sal, jud. 
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- Voiceşti-din-Vale. Este situată 

pe valea Oltului, la 70 kil. de 
reşedinţa jud. şi la 3: kil. de a 

| plășei. 

Se învecinește a B, cu Ol- 
tul, la V. cu moşia Episco- 

- pia şi Şerbăneşti (proprietate a 
: Eforiei), la N. cu Deleanca și 

la S. cu. Străchineasca şi Şer- 

„băneşti. Parte: din moşia De- 
leanca. şi toată „Străchineasca 
S'aii vindut în loturi la. locui: 
tori. | 

"E udată de 'văile: Dobruşa, 

„Putreda şi Pesceana. - ; 

„Are o suprafaţă de 650 hect.; 
"0 populaţie. de 1000 locuitori; 

3 biserici, una fondată la anul 

1800 de Ceauş Duţu, alta de 

Mateiti Podarul, la 18309, şi a 

„treia de Ioniţă: şi Dumitru Du- 

țilescu,. la anul 1827; 3 

şi o şcoală, 

„Locuitorii sunt parte moșneni, 

parte “improprietăriţi la 1864, 
pe moşiile moșnenilor și pe mo- 

şiile Deleanca şi Străchineasca. 

Fi ai: So cai, 200 boi, 160 
vaci, 40 capre şi 1500 oi. 

mori 

Voiceşti, sat, jud. Argeş, pl. Lo- 

: viştea, com. rur, Sălătrucul : (v. 
a. n.).. 

Voiceşti-din-Deal şi Voiceşti- 
din-Vale sa jud. Vilcea, pl. 

Oltul-d..j., com. rur. Voiceşti, 

Argeș, pl. 

Topologul, com, rur, : Ciuteşti- 

Căzăneşti (v. a..n.). 

Voiculeşti, sat, jud. Argeș, pl. 

Oltul, com. rur. Stoiceşti- Pleşo- 

iul (v.a.n.). 

Voineasa, sat, jud. Vilcea, plaiul 

situat - 

. pe.riul. Lotrul, la .58 kil. de co- 

Cozia, com. rur. Malaia, 

muna Olăneşti, reşedinţa plaiului. 

Are 280 locuitori şi o biserică 

„clădită. de moșneni.
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Voineasa, îi. Izvoreşte din mun- 

tele Piatra-Catanci, curge de la 

N. spre S. şi se varsă pe stinga 

riului Lotrul, aproape de satul 

cu acelaş nume, jud. Vilcea. 

Voineasa-Mare, căzun, cu 100 

locuitori, jud. Romanați, pl. Ol- 
țeţul-Oltul-d.-s., com. Rusăneşti- 
d..s., situat lingă riul Olteţul, la 
23 kil. de Caracal şi la 8 kil, 
de Balș. | 

Voineasa-Mică, căzuu, jud. Ro. 
manaţi, pl Olteţul Oltul-d.-s , ca- 
muna Rusănești-d.-s, (v. a. n.), 
situat între Tesluiul şi Olteţul, 
la 8 kil. de Balș. 

Voineasca, zrecătoare şi pichet 
de graniță, despre Transilvania, 

„jud. Argeș, pl. Loviştea. 

Voineasca, corp de 1300 hect., 
din moşia Viişoara, judeţul Te- 
leorman, plasa Călmăţuiul-Mar- 
ginea, 

Voinescu, sa, jud. ălcii, pl. 
Prutul, în partea de N.-E. a co- 
munci Stănilești, pl. Prutul, si- 
tuat pc șesul dintre riul Prutul 
şi apa Pruteţului, pe o suprafaţă 
cam de 700 hect., cu o popu- 
laţie de 55 suflete. 

Voineşti, co. rur., jud. Dimbo- 
viţa, plaiul Talomiţa-Dimboviţa, 
situată pe cîmpie, la 28 kil. spre 
N.-V. de Tirgoviștea, pe şoseaua 
jud. Tirgoviştea-Cimpulung şi pe 
lunca malului sting al riului Dim- 
boviţa. 
„Se învecineşte: la E. cu Pie- 
trari, la V., cu Cîndeşti, la N,, 
cu Gemenea și la S., cu Pri- 
boiul. Se leagă cu com. Ge.- 
menea prin șoseaua judeţeană 
Tirgoviştea-Cimpulung, iar cu 
cele-l'alte prin drumuri neşose- 
Juite. 

In raionul com. se află Piscul:   
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Voineştilor, riul Dimboviţa şi pt- 

riul Burlăneșşti, pe care este un 
pod. 

Se compune din două cătune: 

Voinești şi Burlăneşti, cu 900 lo- 
cuitori, 

Are două biserici; o şcoală; 
două mori. 

Se face tirg anual la 8 No- 
embrie și la Florii, 

Voineşti, com. rur., jud. Iaşi, si- 

tuată pe văi şi dealuri, formată 

din satele: Voinești, Schitul- 

Stavnicul, Slobozia. şi Lungani. 

Are o suprafață de 9769 hect,, 

cu o populaţie de 2155 locui. 

tori; 4 biserici, cu 1 preot şi 
3 cîntăreţi;. o școală. 

Vite: '1593 vite mari cornute, 
1545 oi, 3 capre, 140 'cai, 18 

bivoli şi 217 rimători. 
Terenul comunei e foarte ac- 

dentat şi cea mai mare parte cu. 
prinde dealuri, acoperite cu pă- 
duri, din care se exploatează 

lemne. 
Prin. mijlocul comunei trece 

şoseaua județeană de la Iaşi, care 
se leagă cu Romanul în partea 
despre S. 

Voineşti, com. rur., jud. Muşcel, 

plaiul Dimboviţa, la 4 kil. spre 
N. de Cîmpulung, situată pe 
malul stîng al! riului Tirgul. Se 
compune din 2 cătune: Răceni 
și Valea-Foaici şi se mărginește 
la N,, cu com. Lereşti, la S,, 

"cu orașul Cimpulung şi Mătăul, 
la E, cu com. Valea-Mare şi la 
V., cu Bughea, 

Are o populaţie de 1190 lo- 
cuitori; 2 biserici; o şcoală mixtă; 

o moară şi o piuă, 
Locuitorii posedă: 50 cai, 500 

boi şi vaci, 6500 oi. 
Riul-Tirgului udă partea de 

V. a com. 

“Voineşti, sat, jud. Dimboviţa, pl. 
Bolintinul, com. Crovul. 
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Voinești, saţ, reşedinţa com. cu 

acelaş nume, jud. Iași, pl. Stav- 

nicul, situat la poalele dealului 
Voineşti. 

Are 1120 locuitori; o bise- 

rică, zidită la 1832, de proprie: 

tarul Enachi Negruţi, cu 1 preot 
şi 2 cintăreţi; o şcoală. 

Prin mijlocul satului trece şo- 

seaua judeţeană Iaşi-Roman,. 

Satul, împreună cu Slobozia, 

formează moşia Voineşti, pe o în- 

tindere de 7391 hect,, acoperită 
cea mal mare parte de păduri; 
este proprietatea familici Ne- 
gruţi. 

Vite: 895 vite mari cornute, 

1221 oi, 3 capre, 81 cat, 18 

bivoli şi 131 rîmătoră, 

Voineşti,. sas, jud. Vasluiii, pl. 

Stemnicul, com. Buhăeşti, aşe- 

zat pe șesul cu acelaş nume, 

pe o suprafață de 304 hect,, cu 
290 locuitori, 

Voineşti-Boereşti (Cărţibaşi), 
sal, cu 249 locuitori, în jud. şi 
pl. Tutova, com. Voineşti. 

Voineşti-Răzăşi, com. rur. şi sat, 
în jud. Tutova, pl. Tutova, spre 
N.-V. de Birlad. Satul forinează 
com. cu căt. Voineşti-Boereşti, 
Băncești, Gărdeşti şi Fundătura. 
Voineşti. Are 708 locuitori; 2 bi- 
serici; o şcoală; o moară cu va- 

pori. Pe teritoriul com., foarte 
deluros, sunt 2650 hect. vii şi 
775 hect. livezi cu pruni. 

Voinigeşti, căzu, com. rur. Bă- 
leşti, jud. Gorj, pl. Ocolul-Vulcan. 

Voivoda, com. zur. şi sa/, la 
V. plășei Călmăţuiul-Marginca, 
jud. Teleorman, între văile unde 
se împreună riul Călmăţuiul cu 
Urluiul, aşezată parte pe dealul 
despre E., pe Călmăţuiul, parte 
în vale, pe luncă, la 24 kil. de 

reședința judeţului, 21 kil. de
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Alexandria şi 29 kil. 
nicea. 

Se învecineşte la N. cu căt, 
Moșteni-Furculeşti, la N.-V. cu 

căt. Secara al com. Ologi, la 

S. cu teritoriul com. Piatra, la 
E. cu parte din moșia Piatra și 

la V. cu parte din domeniul 
Turnul, 

Are vo populație de 855 su: 
flete ; o şcoală mixtă ; o biserică; 

2 mori! 

„ Întinderea comunei este de 
2500 hect. 

J.ocuitori împroprietăriți în 

1864 sunt 127, pe o întindere 

de 928 hect. Vii sunt 65 hect. 

Vite: 310 cat, 514 vite cor- 

nute mari, 1537 vite cornute 

mici și 182 porci, | 
Se leagă cu căt, Secara prin 

o șosea vecinală şi un pod de 

lemn peste Călmăţuiul, la S. cu 

comuna Piatra şi la N. cu com. 

Furculeşti prin şosele vecinale 

împietrite. Din căt. Secara, şo- 

seaua vecinală intră în calea na- 
ţională Turnul-Alexandria. 

Satul Voivoda este dintre cele 

mai vechi. Pănă la 1845 a făcut 

parte din plasa care 'se numea 

Marginea-d.-s. 

de Zim- 

Volintireşti, saz, cu 430 locuitori 
şi o biserică, în jud. Roman, pl. 

Siretul-d.-s., com. Heleştieni, pe 

malul sting al rîului Siretul. Este 
cel mai despre N. sat al jude- 

ţului. Pe aici intră riul Siretul în 

jud. Roman. 

Voloiacul, com. rur. şi sat, în pl. 

Motrul-d.-j., jud. Mehedinţi, la 

42 kil. de oraşul Turnul-Severin. 

Satul formează comună cu sa- 

tele: Lacul și Valea-Bună. Este 

Situat pe vale. Se mărginește: 

la E. cu comuna Strehaia; la 

S. cu com. Sălătrucul ; la V. cu 

„com, Ruptura; iarla N. cu com. 
Cernaia. . 

Are 1700 locuitori; o biserică   

175 

cu 1 preot şi 2 

şcoală, 

Locuitorii posedă : 72 pluguri, 

129 care cu boi,.12 căruţe cu 

cai; 60 stupi; 700 vite mari cor- 

nute, 38 cai, 680:0i, şi 43ori- 

mători, 

cintăreţi; o 

Prin această comuni trece 
„şoseaua Strehaia-Voloiacul-Rup- 

tura-Degeraţi-Prunişori. | 

Cimpia Huşniţei se întinde în 
com. pe ambele maluri al piri- 

ului Hușniţa. Este foarte pro- 
ductivă, | 

Dealuri: Dealul-Laculut, Dea- 

lul-Voloiacului şi Dealul-Văei. 

Bune, acoperite parte cu vii și 

parte cu livezi de pădure. 

Văi: Valea-Voloiacului, stră- 

bătută de piriul Cotoria. 

- Pirae: piriul Huşniţa ce o udă 

în partea de S., piriul Cerveniţa, 
piriul Cotoroia şi piriul Valea- 

Bună. 

Voloseni,. sa, care se mai nu- 

meşte Bogdan și. Cantimir, la 
S. com. Epureni, pl. Prutul, jud, 

Fălcii, la 8 kil. de satul de re- 

şedinţă, aşezat pe : valea - Volo. 
seni, cu o populaţie de 144 loc. 

Din vechime a existat un sat 

tot cu acest nume, de la care 

şi moșia s'a numit Voloseni, dar 
s'a desfiinţat, nu se știe de ce 

şi cind, 
„Se ştie numai că pe timpul 

lul Ştefan Tomşa-Vodă, satul 

Voloseni făcea parte din ocolul 

Stănileşti. Tomşa-Vodă a vindut 

acest - sat lui Ionașcu Cehan, 

pentru 6 cai și 200 galbeni un- 

gureşti. In un hrisov dat de Va- 

sile Lupu la 16533, pentru Volo- 

seni, se zice că a miluit cu el 

pe Vel-Logofâtu Racoviţă Cehan, 
«care “sat l'a ţinut acel cine ne- 

ertat Stefan Sardariul, şi acel 

sat a fost de mai înainte de 

vreme a lui Ionaşcu Cehan, ce 

a fost unchiii D-sale Racoviţă: 

Vel.Logofăt»,   

VORNICENI 

Logofătul Racoviţă stăpînea 
și Stănilești, și de atunci Volo- 
seni s'aii întrunit cu Stăniieşti. 

Eară după ce a devenit a Epis: 

copiei, s'a încorporat la moşia 
tirgului, ne mai existind satul. 
După secularizarea averilor mă: 

năstirești, a devenit proprietatea 
statului, pe care făcindu-se îm- 
proprietăriri în 1878 s'a iafiinţat 

satul Voloseni, după numele mo- 
şiei. 

Voloşcani, căzuu, cu 349 locuitori, 

com. Vidra, pl. Vrancea, jud. 
Putna, pe malul stîng al Putnei, 

la confluenţa ei cu piriul Vi- 
"zantia, 

Volovăţul (Manoleasa-Volo- 
văţul), saz, pe moşia cu ace- 
laşi nume, com. Manoleasa, pl. 

Bașeul, jud. Dorohoiii, la care 

este alipit şi Hriţeni-Stroici, cu 
290 suflete, așezat între riul Pru- 

tul şi piraiele: Volovăţul și No- 
vacul. 

Drumuri: acel de la Rădăuţi 
ducind la Ștefănești; acel ce 

merge la Botoşani pe lingă Avră- 

meni, şi prin Săveni saii prin 
Borolea la Hăneşti şi acel ce 

merge la Dorohoi prin - Flon- 

dora, pe la Avrămeni şi Săveni, 
Moşia se hotăreşte cu: Pru- 

tul, Zahoreni, Boldul și Hriţeni. 

" Localitățile insemnate sunt: 

Valul-Traianului, Şirul-Movilelor 

şi Țintirimul-Vechiii. 

Vorniceni, com. rar. şi sa, în 

jud. Dorohoiii, pl. Başeul. Are 

o populație de 1885 suflete; 

o biserică cu hramul Sf, Dimi- 

trie, cu 2 preoţi, 2 cintăreţi şi 
2 pălămari, mică, făcută din 

lemn la 1821 de locuitorii satu. 

lui; o școală. 

Proprietatea moşiei în ve- 

chime. a fost a Mănăstirei IHo- 

morului. din Bucovina, pe care 

a stăpinit'o pănă în 1785, cînd



VORNICENI 

s'a vindut; apoi a devenit a 

marelui Visternic Iordachi Ro- 

seti Roznovanul, al cărui nepot 
o vindu. | 

Drumuri: acel de la Săveni 

"la: Dorohoii, acel de la Rădăuţi. 

Darabani la Botoșani şi acel ce 
merge la. Herţa. 

Moşia se hotăreşte cu: Ba- 
linți, Știubsieni, Borzești, Ha- 

virna, Tăuteşti, Vlădeni şi Cor- 

dăreni-Gafencu. 

Vite: 1063 vite mari cornute, 

2522 oi, 178 cai şi 220 porci. 

Locuitorii aii 60 stupi. 

Vorniceni, sfafie de dr.-d.-f., jud. 

Dorohoi, pl. Başeul, coin. Bor- 

zeşti, pe linia Iaşi-Dorohoiii, pusă 

în circulaţie la 1 Iunie 1896. 

Se află între staţiile Ungureni 

(119 kil.) şi Cazasul (107 kil.). 

Inălţimea d'asupra nivelului Mă- 

rii de 98,64. Venitul acestei 

stații pe anul 1896 a fost de 
13991 lei, 70 bani. 

Vornicului (Fundul-), cătun, 
al com. Giuvărăști, .pl. Balta- 
Oltul-d.-j., jud. Romanați. (Vezi 
Fundul-Vornicului.) 

Vorona, mănăstire de călugări, 
pe moşia statului Vorona, în 
pădure, în partea de E. a com, 
Poiana-Linngă, pl. Siretul, jud. 

Botoşani, întreținută de stat și 
avind 30 călugări. 

Această mănăstire se zice că 

s'a fondat pe la anul 1600 de 

nişte călugări Ruși, cu ajutorul 

hatmanului [lie Hora. 

Are 2 biserici în ograda mă- 

năstirei și una la cimitirul că- 

lu gărilor. | 

Una din biserici, din curtea 

mănăstirei, cu hramul Naşterea 
Maicei Domnului, care e cea 
d'întiiii zidită, a fost rezidită din 
piatră la 1S$3ş de Arhimandri- 

tul Rafail, în locul vechei bise- 

rici de lemn.   
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- Cea-l'altă biserică, cu hramul 

Adormirea Maicei Domnului și 

începută la 1793, s'a terminat 

la 1803 de Iordache Panaite, 

paharnicul, cu sora sa Safta şi 

soţia sa Maria. 

Vorona-Carale (Vorona-Do- 

brovolschi), saz, situat în par- 

tea de S. a com. Poiana-Lungă, 

pl. Siretul, jud. Botoşani. Are o 

suprafață de 629 hect.; 260 lo. 

cuitori şi o biserică (1860). 

Vorona - Dobrovolschi. (Vezi 

" Vorona Carale, sat, com. Poiana- 

Lungă, pl. Siretul, jud. Botoşani). 

Vorona-Mare, sa, în com. Tu- 

dora, pl. Siretul, jud. Botoşani, 

cu o populaţie de 458 suflete 

„şi o biserică. n 

Vorona-Musteaţă. (Vezi Vo- 

rona-Teodor, sat, com. Poiana- 

Lungă, jud. Botoșani). 

Vorona-Teodor (Pancul), sat, 
situat în -partea de S.-E. a com. 

Poiana-Lungă, pl. Siretul, jud. 

Botoșani, cu o suprafață de 600 
hect. 

Voroveni, com. rur., pl. Arge- 
şelul, jud Muşcel, la S. şi la 

26 kil. de Cimpulung, situată 

pe malul sting al rîului Arge- 

şelul şi compusă din 3 cătune: 

Gura-Ulbei, Răduleşti și Voro- 

veni, avînd o populaţie de 725 
locuitori, - 

Locuitorii s'a împroprietărit 

după legea rurală din 1864, pe 

moșiile d-lor Fărcășanu şi Stă- 
nescu, 

Are o şcoală; o biserică, 

La Voroveni se găseşte în 

pămînt lignită, și sunt izvoare 

sirate şi sulfuroase. 

Voroveni, saf, com. rur, cu ace- 
lași nume, jud. Muşcel,   

VRANCEA 

Voroveşti, saţ, în com. Miros- 
lava, pl. Stavnicul, jud. Iaşi, situat 

pe valea dintre dealul Uricani la 

E. şi Drăgălina la V., cu 267 
locuitori. (Vezi Miroslava, com. 
rur.), 

Vovrieşti, sa, în jud. Roman, 

pl. Siretul-d.-s., com. Dagiţa, 

spre $. de satul Dagiţa. Are 425 

„ locuitori. Este compus din două 

părţi : Vovrieşti-d.-j. şi Vovrieşti. | 

d.-s. Inainte de 1885, împreună 

cu satele: Bălușeşti. Mici, Holmul 

- şi Zimbrul, forma o com. se- 

parată, cu numele de com. Vo- 

vrieşti, 

Vrancea, flaiă,. în jud. Putna, 

ocupind partea de S..V. a jud. 

„Se 'mărgineşte la E. cu pl. Gir. 

lele, la V. cu Transilvania, la 

“N. cu plaiul Zăbrăuţul, la S. cu 

județele Buzăă şi R.-Sărat. 
Are o suprafaţă aproximativă 

“de 8oooo de fălci, adică cam 

a treia parte din suprafață to- 

tală a jud. Putna. (In ce pri- 

vește geografia fizică şi econo- 

mică, vezi Putna, judeţ). 
Se compune din 18 comune 

şi anume: Birseşti, Colacul, Gău- 

rile, FHerăstrăul, Năruja, Negri- 

leşti, Nerejul, Nistoreşti, Paltinul, 

Păulești, Poiana, Spinești, Spul- 

berul, Tichirişul, Tulnici, Valea- 

Sărei, Văsuiul şi Vidra. 

Are 38 biserici; 12 şcoli mixte, 

frecuentate în 1$899—900 de 

„520 copii; o judecăţorie de ocol 

şi un oficiii telegrafo-postal în 

Vidra. 

Reşedinţa este în com. Vidra 

(căt. Vidra). 

Din istoric, În timpul lui Can- 

temir, pe la 1716, Vrancea era 

deja mică şi făcea parte din 

cele 3 republice ale Moldovei: 

Riegielz (jud. Fălciă), Vrancea 

- (jud. Putna) şi Cimpul-Lung (jud. 
Suceava). |. 

În secolul al A V-lea, întregul



VRANCEA 

creştet al Carpaţilor, mai 'jos de 

Braşov, spre E. în linia Foc- 

şanilor şi apoi cotind în sus şi 

“mai înainte, se numea Vrancea. 

Vrancea a aparținut Munte: 
'niei, înainte de 1475, cînd Ște- 

fan-cel-Mare, Domnul Moldovet, 
stabilind Milcovul ca hotar între 
cele 2 ţări, Vrancea trecu în 

partea Moldovei. Un document 

descoperit: de Episcopul Mel- 
chisedec, datat - de la 1445 şi 

emanat de la Ștefan-Vodă, fiul 

lui  Alexandru-cel-Bun, pome- 

nește de niște sate pe riul Putna, 

date de acest Domn în stăpîni- 
rea panului Oana Ureacli. 

D-l “Tocilescu, vorbind! de 

starea în care se aflaii Țările 
Rominești, înainte de descăle. 

care, pomeneşte de 'o căpetenie 

mongolă Bugek, care trecînd 
“peste munţi, cam pe 'la 1241 
despre Predeal din Țara-Romi.- 

“nească, s'aii bătut cu Rominii 

“de prin Prahova, Buzău, Vran- 

cea ş. a. m. d.; de aci rezulă 
că Vrăncenii sunt stabiliţi i 

“locurile unde se află astăzi încă 
înainte de descălecare. 

Vrancea din vechime se în- 
'tindea din apa Milcovului, pănă 
d'asupra Odobeșştilor, apoi pe 

linia Măgurei, pe drumul Vran-: 

“cet, prin satele Jariștea, Țifeşti, 
Satul-Noii, Crucea-d.-s., Mâvi: 

lia, Marginea Păuneştilor, a 
Ruginenilor pănă în Trotuş, co- 

prinzînd mai toată pl. Girlele 

de la Odobeşti pe Milcov în sus: 
pănă la hotarul 'TȚărei, şi satele 

'din Răcăciuni de la Rugineşti 
în sus pe Trotuș, pănă la Ca- 
şinul, coprinzind: şi Caşinul. -- 

De la începutul veacului a] 

XVI-lea, în 1518, Vrancea tre-" 
buia să'K fost întinsă, de oare- 

ce vedem că catolicii își aii a- 

colo .un - decanat * deosebit, -nu-: 

-mit «decanatus -Varanczensisa. 
i; “Pănă- la anul 1814, mai tot 

“teritoriul Vrancei aparţinea Vis- 

66700. 3farele Dicționar Geografic, Vol. Ve 
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ternicului Iordachi Roset Ros- 

novanu. Vrăncenii se judecară 

multă vreme ca să iasă de sub 

stăpînirea Rosnovanului și în 
anul 1814. ei cîştigară procesul, 

devenind iarăşi proprietari a! 

acestui pămînt, păstrat, de dinșii 

din moși strămoși, 

Vrancea (Podul-Vrancei), sub- 
divizie a salulu! Mănăstirea- 

_Caşinului, jud. Bacăă, pl. Tro- 

tuşul, 

Vrata, com. zur. şi sat, cu 1200 

locuitori, în jud. Mehedinţi, pl. 
Cîmpul, la 65 kil. de Oraşul Tur- 

nul-Severin. - - 

Com. Vrata este situată în va- 
lea Dunăret și Valea-Virtopului, 
între comuna Girla- Mare şi co- 

muna Salcea. 
Are o biserică, cu 1 “preot ; şi 

„2 _cîntăreţă; o şcoală. 
“Lociitorii, pe lingă agricul- 

tură şi creşterea vitelor, se ocu- 

pă cu pescuitul. 
Ei posedă: 70 pluguri, 100 

“care'cu 'boi, II „căruțe cu cai; 

“so stupi; 600 vite mari cornute, 

40 cai,: 700 oi şi 500 rimă- 

tori. 

Căi”: şoseaua Gila -Mare- Vra- 

ta-Salcea şi alte şosele comu- 

nale. 

dată situată pe locurile numite 

Grinduriele şi Valea “Tuşului, pre- 

cum şi pe marginea Dunărei. 

Vrata, pichel de graniță, pe mar- 
ginea Dunărei, în comuna ru- 

rală Vrata, pl. Cimpul, jud. Me- 

: “hedinţi, 

Vrăbieni, sai, jud. Bacăi, pl. 
“Tazlăul- d-j. -. com. Tiigul-V -Valea- 

Rea: : 

Vrăbieşti Crizbiire); sat, la V. 
'com. rur.' Văleni, pl. Areeşelul, 

ud, Muşcel. - 

Comuna Vrata a fost altă 

  

VULCANA 

Vrăjitorul, saf, com. rur. ZIă- 

tărei, pl. Oltul-d.-j., jud. Vilcea, 

cu 144. locuitori. 

Vrănceni, sat, jud. Bacăii, pl. 
“Trotuşul, com. Bogdana, situat 
d'a stinga Trotușului, la o de- 
părtare de 6şoo m. de satul 
Bogdana (şcoală). 

Vrâncioaia, cătun, cu 197 locui- 

tori, în comuna Negrilești, pl. 
Vrancea, jud. Putna, situat .pe 

malul sting al Putnei, sub.dea- 
lurile: Zeica şi Babei şi lîngă pt... 

riul Bahna, ce dă în Putna. 

Vrăneşti, com. rur., jud. Mușcel, : 
pl. Podgoria, la 64 kil. spre S. 

"de Cimpulung, situată între. co- 
munele Văleni (V.) şi Gorganul 
(E.). Pe la S. trece calea naţio- 
'nală Bucureşti-Piteşti şi calea 

ferată Goleşti-Cîmpulung. 
“Se compune din 5. cătune: 
Vrăneşti, Badeşti, Gușaţi, Udeni 
şi Zăvoiul, 'cu 6100 locuitori, 

o şcoală, 2 biserici; 
* Vii sunt pe 150 hect. 

Dealuri: Dealul-Bădeşti, Dru- 

mul-Mocanului, Furdueşti, Tei- 

şului, Gușaţi, Piscul - Lupului, 

Zamfitache, „Dăineşti, Văleni, 

Radu: - Vodă, Tapa-Albă, Vă: 

" Vrăneşti, Ganei, Teiuşului, Oltea- 

nului, Glodului, Lupului, Dră- 
găneştilor, Vătăşinei, Caliţei. 

Vrăneşti, sat, com. Vrăneşti, pl. 
Podgoria, jud. Mușcel. Aci este 
reşedinţa judecătoriei : ocolului 

Podgoria. (V.Vrănești, com. tur.). 

Vrînceni.. Vezi Prănuceni. - 

Vulcana, dă, situate în “judeţul 

Dimboviţa, plaiul Ialomiţa: Dim 

boviţa, com. Cucuteni, la 1 

ki]. de: orașul Tirgoviştea, core 
N. cu o lung. „E. 250, 20, latit. 
N. 440,56 şi cu 'oalt. de 300, 

"Sunt la Vulcana patru izvoare 
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VULCANA-PANDELI 

cu ape minerale, care ies din 
puţurile de păcură şi anume: 

1. O fintină, numită Moara, 
pe locul Vulcana-lui-Pandele. 

2. O fintînă numită mai în 
urmă Mircea, adincă de 37 stj., 
pe acelaş loc şi în apropierea 
celei d'intfiii numită Carol, cu o 
adincime de 46 stj. şi este aco- 
perită cu o gheretă. 

3. O fintînă la marginea sa- 
tului, pe locul Vulcana-Rătescu, 
numită Egna, cu o adincime de 
S4 stj. și 

"4. Fintina saii puţul No. 2, 
pe acelaş loc, 

Analizindu-se apele de la Vul- 
cana s'a găsit că sunt cele mai 
iodate din Europa; așa întrun 
kgr. de apă sa găsit: 
Todur de mapnezii. . 0,1335 
Clorur de sodiii. . 64,3410 

> > magneziii 4,9820 
> > calcii 4,7020 

Carbonat de sodiii . 0,2770 
Sulfat de sodii. . . urme 

Suma » 734355 
Avind aproape aceeaş com- 

poziţie chimică ca cele de la 
Govora, aii aproape. aceleaşi e- 
fecte fiziologice și aplicaţiuni te- 
rapeutice în sifilis, scrofulosă, 
limfatism, etc, Apa se întrebu- 
inţează numai în băi din cauza 
prea marei concentraţiuni în 
iod; băile se incălzesc în mod 
primitiv, cu bolovani. 

Excursiuni se pot face la mă- 
năstirea Bunea, mănăstirea Dea- 
lului, la Pucioasa, la Pudrăria 
armate], etc, 

„În 1895 ai fost 93 bolnavi, 
în 1896, 92; în 1897, 52; în 
1898, 98; în 1899, 138. 

Vulcana-Pandeli, Com. ur. ju: 
deţul Dimboviţa, plaiul Ialomiţa: 
Dimboviţa, situată pe cîmpie, la 
„12 kil. spre N. de Tirgoviştea, 
pe malul drept al riului Ialo- 
Miţa. In raionul comunei, afară 
„de Ialomiţa, sunt piriul Vulcana   

şi dealurile; Tătarul, Maănăsti- 
rea-Bunea și usea. 

Se compune din trei cătune: 
Gura-Vulcanei, Făgeţul şi Vul- 
cana-Pandeli. 

Se învecinește la E. cu Pu- 
drăria armatei, căt. Lăculeţe 

şi căt. Dolani; la V. cu com. 
Izvoarele și Mănești; la N. cu 
Brăneşti şi Băile-Vulcana, com. 
Cucuteni, și la S. cu Şotinga. 

Are 2 biserici, două 

'tiri şi o şcoală. 
Cu com. Șotinga, Brăneşti şi 

Băile-Vulcana se leagă prin şo- 
seaua vecino-comunală; iar ?u 
cele-l'alte, prin drumuri neșose: 
luite, De această com. ţine şi Va- 
lea-Sticlăria (Vezi Bunea şi Vul- 
cana d..j.). 

mănăs- 

Vulcana-d.-j., saz, plaiul Talomiţa- 
Dimboviţa, com. Cucuteni, jud. 
Dimboviţa. Aci sunt cunoscutele 
băi de iod, numite băile Vul- 
cana (vezi acest cuvint şi Cu. 
cuteni, com. rur.), 

Vulcana-d.-s., sat, jud. Dimbo- 
vița, plasa Ialomița-Dimboviţa, 
com. Cucuteni (v. a. c.). 

Vulcanei (Gura-), căznu, com. 
Vulcana-Pandeli, jud. Dimboviţa. 

Vulcanul, plaiă, situat în partea 
de N.-V. a jud. Gorj. Acest 
plaii, pănă la anul 1887, "ŞI 
avea reședința în Brădiceni, dar 
de atuncea s'a unit cu pl. Oco. 
lul şi formează o singură plasă 
sub denumirea de pl. Vulcanul- 

" Ocolul, cu reşedinţa în Brădiceni. 
Se mărginește la N. cu mun- 

ţii Carpaţi; la V., cu jud. Me- 

hedinţi ; la E. cu plaiul Novaci, 
de care se desparte prin riul 
Jiul; iar la S.cu pl. Ocolul, cu 

- care se atinge prin următoarele 
localităţi luate de la V.: spre E: 
Virtopul, Peşteana, - Ciuperceni, 

„Stejerei, Cilnicul, Teleşti, Sto- 

  

  

VULPENI.. 

lojeni, Rasova, Ursăţei, Leleşti 

şi Turcineşti. 

(În ce priveşte acografia fi- 

zică şi. economică, vezi jud. 
Gorj). 

In acest plai sunt 24 de co- 
mune și anume: Cartiul, [ore- 

zul, Schela, Rugi, Valuri, Stă- 

nești, Lelești, Dobriţa, Runcul, 

Stroeşti, Arcani, Stolojani, Bălta, 

Brădiceni, Frănceşti,. Peştişani, 

Piriul, Călceşti, Godineşti, Tiz- 

mana, Pocruia, Topeşti, Virtopul, 

Costeni (v. a. c.), precum şi Mă- 

năstirea * Tizmana şi Schiturile 

Cioclovina, „Lainici şi Locurile- 

Rele. 

Localităţi istorice sunt: la 

Cartiul și la Schela. 

Poate sat, în jud. Roman, 

„ Siretul-d.-s.,.com. Sagna, pe 
Pi Vulpășești, spre E. de sa- 

tul Sagna şi la-o depărtare de 

3 kil.. de el. Are 9ş5 locuitori. 

Forma înainte de 1886 singur 
o comună, com. Vulpășești, dar 

de la această dată s'a unit cu 

com. Sagna. Este legat cu ora. 
şul Roman prin șosea. 

Are iarmaroc la Dumineca- 
“Tuturor.Sfinţilor; o şcoală mixtă, 

Vulpăşeni, sat, cu 117, locuitori, 
în jud. Tutova, pl. Simila, com. 

Bacani, pe piriul Bogdana, spre 

N.-E.. de satul Bacani, Mai îna- 

inte se numea Cotul-Podului... 

Vulpeanca,- cătun, cu. 600 locui: 

tor], la V..com. Vulpeni (v. a. 

n.), pl Olteţul. Oltul-d.s., jud. 

Romanați, situat aproape de ho- 
tarul Jude 

Vulpeanca, teme vechiii al zi. 

gului Balş, din jud. Romanați. 

Vulpeni, cor. rur., în N.-V. pl. Ol- 
teţul-Oltul-d.-s., jud. . Romanați, 
formată din satele: Vulpeni şi 
Vulpeanca și situată pe un teren
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„deluros, aproape de hotarul jud., 

în dreapta apei Geamartaluiului, 

la 18 kil. spre N.-V.: de Balș 
şi la 49 kil. de Caracal. Altitu- 
dinea terenului: 194 m. | 

Are.o populaţie de 1645 lo- 
cuitori, 2 biserici: 

(1802) și Intrarea în Biserică 

(1521), o școală mixtă. 

Vite mari 150, vite mici 2278 

şi porci 220. . 

Vulpeşti, com. 7ur., pe malul 
Dă “ Teleormanului, jud. Ar- 

„Cotmeana, la 15 kil. 
de. com. rur, Costeşti (reședința 

subprefecturei) şi la 34 kil. de 
Piteşti. Se compune din 3 sate: 

Bujoreni, Olteni şi Vulpeşti, cu 
760 suflete. 

Are o biserică, făcută pe la 
începutul secolului al XIX-lea, 
de un postelnic Gheorghiţă Vul- 

pescu, cu hramul Adormirea, 

deservită de 1 preot, 1 cîntăreț 

și 1 paracliser; o şcoală primară 
rurală. 

Vite: 550 boi şi vaci, 72 cai, 

4 bivoli, 2 asini, 1800 oi, 10 

capre, 100 rimători. 

Vulpeşti, sa, cu 126 familii, jud. 

Argeş, pl. Cotmeana, com. tur. 
cu acelaş nume. 

Vulpeşti, saz, com. rur. Dejeşti, 

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

Vulpueşti, zza/ra/a, com. rur. Go- 

vora, pl. Ocolul, jud. Vilcea. 

Vultureanca, sa/, com. Morteni, 

pl. Cobia, jud. Dimboviţa. 

Vultureni, com. rur., jud. Tecv- 

ciii, plasa Berheciul. Se mărgi- 

neşte la N. cu com. Godineşti, 

la V. cu comunele Găiceana și 

Condrăcheşti, de care se des- 

parte prin dealurile Găicenei şi 

Ochenilor, la S.cu com. Negu.- 

lești şi la E. cu com. Crăești, 

Sf. Nicolae. 

  

Lichitișeni, Rugetul, 

719 Pa 

de care se desparte prin dealul 
Beneştilor. 

Terenul este foarte deluros, 
şi, afară de dealurile citate mai 
sus, dealurile Papura şi Morii 
în stinga Berheciului, altele în 
dreapta, ca Năzărioaia şi Ghio- 
noaia, îi străbat teritoriul. 

Este udată de apa Berheciul, 
care o străbate prin mijloc de 
la N. la S. și de mai multe pi 
rae, care toate se varsă în Ber- 
heciul, unele în stînga și altele 
în dreapta. 

Se compune, pe o întindere 
de 4822 hect., din 13 cătune: 

Vultureni, 
Bălănești, Dorofeiul, Meleşcani 

şi Boboșul în partea de E., în di- 
recţia de la N. la S., pe stinga 
Berheciului; Dădeşti, Năzărioaia, 
în colțul N.-V.; Ghionoaia-Ve- 

che, Ghionoaia-Nouă şi Tăvă- 

dăreşti, în partea de V., pe ma- 
lul drept al Berheciului;, Bo- 

deasa, în colțul de V. şi Gră- 
deșşti, in colțul S.V. 

Reședința comunei 
cătunul Tăvădăreşti, 

Are o populaţie de 1603 lo- 

cuitori; 6 biserici, cu 4 preoţi 

şi -5 cintăreţi; o şcoală mixtă, 
în satui Vultureni, 

” Locuitorii, vechi răzăși în cătu- 

nele Vultureni, Rugetul şi Ghio- 

noaia, stăpinesc 331 hect.; iar 

foștii clacași aii fost împroprie- 

tăriţi la 1864 în cătunele: Bo- 

boşul, Meleşcani, Dorofeiul, Bă- 

lăneşti, Lichitișeni şi Dădeşti. 

Cei din Năzăroaia, Tăvădăreşti, 

este în 

Bodeasa şi Grădești, stăpinesc 

882 hect. 

Vii sunt pe o întindere de 

76 hect, 

Locuitorii posedă: 724 boi, 

452 vaci, 17 tauri, 79 cai, 57 
iepe, 10 armăsari, II bivoli, 

1661 oi şi 100 capre; 73 stupi; 

276 pluguri, 3 maşini de tree- 

rat, una de bătut porumb, și 3 
de vinturat.   

VULTUREŞTI- 

„Căi: şoseaua ce vine de la 
gara Berheciul pe Valea-Berhe- 

ciului şi duce spre N. la tîrgul 
Găiceana. 

Vultureni, sa, com. Vultureni, 

pl. Berheciul, jud. Tecuciii, aşe- 
zat în partea de E. a com., cu 

o populaţie de 300 locuitori. (V. 
Vultureni, com. rur.). 

Vultureni, sal, jud. Tecuciii, pl. 

Birlad, com. Buceşti, așezat pe 
„platoul din stinga Birladului, pe 
ambele părți ale căiei naţionale 
Tecuciii-Galaţi, cu o populație 
de 1409 suflete. 

"Inainte de 1891, era aşezat, 

dimpreună cu mai multe alte 
cătune, în valea Birladului, pe 

malul gîrlei Birloviţa, şi avea 

2 biserici; dar în urma inunda- 

ţiunilor din primăvara acelui 
an, sa strămutat pe deal, în 

stinga Birladului, pe platoul ce 
se întinde pe ambele părţi ale 

căei naţionale Tecuciii- Galaţi. 
Satul formează un singur că- 

tun nedislipit de cătunul Die- 
cheni, ai căror locuitori sunt îm- 

proprietăriţi pe moşia statului 
cu acelaş nume. (V. Bucești, 

com. rur.). 

Vultureşti, com. rur., jud. 'Muş- 

cel, pl. Argeşelul, la 27 kil. spre 
S-E. de Cimpulung, pe malul 
drept al rîului Argeşelul. 

Se compune din 3 cătune: 
Vulturești-d.-s., Vultureşti- d.-j. 
şi Bătieşti, şi se mărginește la 

N, cu com. Hirtieşti, la S. cu 

com. Birzeşti, la E. cu jud. Dim- 

bovița, şila V.cu com. Rădeşti. 

Femeile Vultureştene se în- 

deletnicesc mult cu creşterea 

gindacilor de mătase; iar băr- 

baţii se ocupă, pe lingă agri- 
cultură, și cu rotăria. 

_Areo şcoală ; 3 biserici, în 

fie-care cătun cite una; 4 mori 

şi un herăstrăă.
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Locuitorii aii: 200 bo', 85 

vaci, 650 capre, 250 oi, 780 porci. 
Dealuri: al-Satului, Dealul-Ma- 

re, Braniştea, Pană, Piscul-Cer- 

bului și Teișul, acoperite cu pă- 

duri, livezi și grădini cu pruni, 
E udată de riul Argeşelul. 
Locuitorii din cătunele Vultu- 

reşti-d.-s. și Vultureşti-d.-j., sunt 
moșneni, iar cel din cătunul Bă- 

tieşti s'aii improprietărit după 

legea din 1864, pe proprietatea 
statului Bătiasca, 

Se leagă prin o şosea comu- 

nală cu com. Hirtiești, spre N., 
şi cu com. Birsești, la S. 

Vultureşti, com. zur., jud. Oit, 
pl. Oltul-d.-s., compusă din 4 

cătune: Vulturești, Valea-Albă, 

Lineşti și Batia. E situată pe 
mai multe girle, care se varsă 

în Olt, Are o suprafaţă de 1850 
hect., cu o populaţie de 954 
locuitori. . 

Pămiîntul săi e parte 
parte deluros, 

Are 2 biserici; o școală, 

E legată prin şoseaua jude- 
ţeană principală la N. cu com, 
Cimpul-Mare şi la S. cu com. 
Dumitreşti. 

Şes, 

Vultureşti, saz, com. rur. Vul: 
turești, pl. Oltul-d.-s., jud. Olt, 

Vultureşti, saz, în partea de S. 

a com. Buhăești, pl. Stemnicul, 

jud. Vasluiă, situat pe costişa 
dealului cu acelaş nume.   

780 

Are o suprafaţă de 945 hect., 

cu o populaţie de 437 locui- 

tori. 

In acest sat se află o bise- 

rică, făcută la 1767, de vorni- 

ceasa Elisabeta Baluş. 

Vultureşti-de-Jos, saz, com. rur. 

Vultureşti (v. a. n.), pl. Arge- 

șelul, jud. Muşcel. Se mai nu- 

meşte şi Birdigani. 
Y 

Vultureşti-de-Sus, saț, com. rur. 

Vultureşti (v. a. n), pl. Arge-]| 
şelul, jud. Muşcel. Se mai nu- 

meşte şi Doboşani. 

Vulturi sai Capul- Dealului, 
sal, cu 113 locuitori, înfiinţat 

pe moșia Cirligul, în anul 1879, 

în partea de N.a com. Copoul, 

jud. Iaşi, situat la poalele dea- 
lului Popricani. 

Vulturul, com. rur., jud. Putna, 

pl. Biliești, situată pe malul 

Putnei şi al Siretuliţ, la 9 kil. 
de subprefectura plășei şi la 25 
kil. de capitala judeţului. 

Se compune din cătunele: 
Boţărlăul, Vadul-Roșu, Vulturul- 

d.-). (reşedinţa primăriei), şi Vul- 
turul-d.-s. 

Are o populaţie de 2831 su- 

flete; o biserică, în Vulturul-d.-j. 
şi alta în Vulturul-d.-s.; o şcoală 
mixtă, 

„Loc. posedă: 2 mașini de 

semănat, una de treerat cu aburi, 

una de vinturat, 123 pluguri, 8   

„ VUTCANI 

grape de fier; 1287 boi, 1032 

vaci, 330 cai, 2032 o! şi 495 
porci. Pe. teritoriul com. sunt 

bălțile: Băltiţa şi Vulturul. 

Vulturul-de-Jos, căzun de reşe- 

dință al com. cu acelaş nume, 

cu 1003 locuitori, pl. Bilieşti, 

jud. Putna, situat pe cîmpia 
dintre malurile Putnei şi Sire- 

tului, (V. Vulturul, com. rur.). 

„ Vulturul-de-Sus, căzuu, cu 702 

“locuitori, în com. Vulturul (v. 

a. c.), pl. Bilieşti, jud. Putna, 

situat pe malul Siretului, în apro- 

piere de căt. Vulturul-d..j. . 

Vutcani, com. rur., şi sat, jud, 

Fălciă, pl. Mijlocul, aşezată -pe 
valea piriului cu acelaș nume, 

între dealurile despre Roșieşti 
şi Maălăeşti. 

Are o suprafaţă de 1939 hect., 

cu o populaţie de 2502 suflete; 

2 biserici, una făcută la 1819 

şi alta la 1835; o şcoală; o 
moară cu aburi; o brutărie şi 
6 dugheni cu manufacturi. Pe 
culmea: dealului despre V., de- 

asupra satului, sunt 20 mori 

de vint. 

Locuitorii sunt vechi răzeși 

şi se ocupă, pe lingă agricul- 

tură, cu cultura viilor şi a li- 

vezilor, a 

Vite: 1114 vite mari cor- 

nute, 386 oj,' 35 capre, 230 cal 
și 699 mascuri.



Zaboloteni-Fotei, sa, în par- 

tea de N. a com. Hermeziul, 
pl. Turia, jud. Iași, situat în 

şes, pe malul Prutului, mai în 

sus de satul Zaboloteni- Stur- 
zoaei. Are o populaţie de 182 
suflete. 

Zaboloteni-Sturzoaei, sa, în 

partea de N. a com. Herme- 

ziul, pl. Turia, jud. Iași, situat 

în şes, pe malul Prutului. Are 

dimpreună cu  tîrgşorul Da- 
nachi (v. a. c.) 438 locuitori; o 

biserică. 

Zagavia, sal, com. Bădeni, pl. 

Bahluiul, jud. Iaşi, formînd un 

trup cu satele Feteşti şi Scobinţi, 

-peo suprafaţă de 344. hect, şi 
cu 0 populaţie de 229 suflete. 
Are o biserică, 

Moşia este proprietatea sta. 
tului, avind pe ea şi o pădure 

în întindere ca de 136 hect. 

Zaghen, fa/tă, 125 hect., în jud. 

Tulcea, pl. Tulcea, pe terito- 

riul com. urb. “Tulcea. 

Zagna, sătuc, cu 25 locuitori, pe 

viroaga, Zagna, jud. Brăila, com. 

Nazirul, la 2 kil. spre S.-E. de 
satul Mihalea. 

Zagna, cătun, jud. Brăila, com.   

ZO? 

Cotul:Lung, pe malul viroagei. 
Zagna, de pe moşia Mihalea, la 

lie kil. spre S.-E, de satul 

Mihalea, | 

Zagoneni, (cu Tapliza), zpoșze, 
şi pl. Argeş, proprietatea sta- 
tului, fostă pendinte de Epis- 

copia de Argeș. Are o arendă 

de 2150 lei anual. 

Zahoreni, saţ, pe valea Sărata, 

în partea de N.-V. a comunei 
Movila-Ruptă, pl. Ştefăneşti, jud, 

Botoşani, cu o suprafaţă de 784 
hect, şi o populaţie de 385 su- 

flete, 

Zahoreni (Arăpoaia), sa/, pe 
moşia cu acelaş nume, com. 
Avrămeni, pl. Başeul, jud. Doro: 

“ hoiă, cu 172 suflete, 
Hotarele moşiei sunt cu Ma- 

noleasa și Domoșeni. 

Zahorna, sas, reședința . com. 

Tăuteşti, pl. Copoul, jud. Iaşi, 

situat în valea Zahornei, prin 

mijlocul căreia trece piriul cu 
același nume. Are o populaţie 

de 192 locuitori, răzeși. 

Are o biserică, și o şcoală 

înființată în anul 1877 (v. Tău- 

tești, com. rur.). | 

Zahorna, ramură de munţi, în   

“9 

grupa Grienţieşului, com. Călu- 

găreni, pl. Piatra-Muntele, jud. 
Neamţu; face legătură cu munţii 

Plopului și Mălăeştea, ocupind 
toată partea dintre riul Bistriţa, 

hotarul jud. Suceava şi hotarul 
” Transilvaniei. 

Zahornei (Valea-), za/e, jud. 

Iași, prin care trece piriul cu 

același nume, în partea de N.- 

V. a com. Tăuteşti, pl. Copoul, 

întinzindu-se spre S-E, printre 

dealurile: Zahorna, Piţcani, Vul- 
turul, Horlești şi Mirzăști. 

Cu această vale pe care se 

“află și satul Zahorna, comunică 

vilcelele Mărzăști, Dirvari și Gi- 

rinca. ! 

Zalhanaua, saz, com. rur. Vlă- 
deni-Mărgineni, pl. Tirgşorul, 

jud. Prahova. 

Zalhanaua, sa, com. rur. Ne- 
goeşti, pl. Tirgșorul, jud. Pra- 

hova, situat pe loc șes, pe mar- 
ginea apei Leaotul. Are o po- 

pulaţie de ş6 locuitori și o bi- 

serică (1811). 

Zalhanaua, numirea vechie a 

cătunul Fundeni, com. Scăioși, 

plaiul Teleajenul, jud. Prahova. 

Zalivi-Baba-Hasan, braza/ Du:
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nărel, prin care braţul Chilia Zamoştia, sat, pe moşia cu ace- Zatonul-Vechii, gir/ă, jud. Tul- 
comunică cu Marea-Neagră, jud. 
Tulcea, pl. Sulina, com. Sviș- 

„tofca, în partea de E. a plăşei 
şi a comunei; are un grup de 
5 insule mici stufoase, şi 2 mat 
mici, nisipoase, mai joase; cu 
brațul principal comunică prin. 
trun canal, pe ale cărui ma- 
luri se întind cele 2 insule: 
Popina-Mare „i Popina-Mică, a- 
coperite cu puţine tuferişuri şi 
stuf; satul Sviştofca e la 1 kil. 
departe de el; e înconjurat cu 
stut; pe marginea lut S. se află 
așezate pescării; lungimea lui e 
de 6 kil., lăţimea medie, de 11/2 
kil., întinderea, de: 900 hect. 

Zamca, localitate, cu ruine 'de 
întărituri, şi deal, pe moşia 
Miorcani, com. Hudeşti-Mici, pl. 
Prutul-de-]Jos, jud. Dorohoiii. 

Zamfira, saf, com. rur. Măgu. 
relele, pl. Podgoria, jud. Pra: 
hova, 

Zamfira, mânăstire de călugă- 
riţe, jud. Prahova, fondată Ja 

1857 de Mitropolitul -Nifon şi 
cu ajutorul altor Arhimandriţi, 
în zilele Căimăcămiei lur Ale- 

“xandru' Dumitru Ghica Voevod. 
Este situată pe o cîmpie în- 

„tinsă, lingă riul Teleajenul, la 2 
ore de Ploeşti, în drumul Vă 
lenilor. Are 46 maici. 

Zamfireşti, saz, cu 50 suflete, 
jud. şi pl. Argeş, com. Basco- 
vele (v. a. n.). 

Zamoştia, com. rur,, în jud. Do- 
 -rohoiii, pl. Berhometele, formată 

din satele: Bălinești, Ruși-Cio- 
mirtanul şi Zamoştia. 

Are o populaţie de 2805 su- 
flete; 3 biserici şi o şcoală. 

Locuitorii posedă: 1140 vite 
mari cornute, 1066 oi, 34 capre, 
166 cat, 866 porci şi 200 stupi.   

laşi nume, jud. Dorohoi, pl. 
Berhometele, comuna Zimoştia, 

format din căt.: Răuţeni, Tău- 
Ara . 

„teşti şi Nicani, cu o populaţie 

de 1956 suflete. 

Proprietatea moșiei e a sta- 

tului, fostă a mănăstirei Rișca, 

iar din vechime a mănăstirei Za- 

moştia din Bucovina, pănă la 
1785 gind s'a vindut, 

Are o biserică (1803) şi o 
şcoală. 

E udat de: Putrida, ITuwmăria 
şi Caranca, începătoare din pă- 
durea moşiei şi care se varsă 
în riul Siretul, ce curge pe mar-, 
gine, 

Drumuri : acel ce diice la Mi- 
hăileni şi acel ce duce la-satele 
vecine, | | 

Moșia se hotăreşte cu: Balniţi, 
Ruși-Ciomirtanul și Zvoriștea. 

Zamura, miunte, Străbătind mij- 
locul com. Predealul, jud. Pra- 
hova, pl. Peleşul, acoperit cu pă- 
duri de fag, bogate păşuni şi 
locuri de fineţe, proprietatea d-lui 
G. Gr. Cantacuzino. 

Pe la 1830, s'a înfiinţat aci, 
de un anume Aslan, din Rucăr, 
prima fabrică de sticlărie 'din 
Țară. 

Zapodia (Valea-Banului), că- 
tun, com. Trestia, jud. Buzăii, cu 
o populaţie de 170 locuitori. 

Zaporojenilor (Cetatea-), ru. 
ine ale unei fortărefe căzăceşti, 
jud. şi pl. Tulcea, com. Moru- 
Ghiol,. căt. Dunăvăţul - d.-j., în 

parte de E. a: plăşii şi cea -de 
S. a com,, la poalele dealului 
Cara-Bair și lingă girla Clineţul. 
Aci a fost reşedinţa Cazacilor 
Zaporojeni, fugiţi din Rusia sub 
Petru - cel - Mare, şi “primiţi de 
Turci a se stabili în: Deltă, cu 
condiţie a se lupta contra Ru- 

şilor. 

  

  

cea, pl. Sulina, pe teritoriul co- 

munei Sf. Gheorghe (saii Cadir- 

lez); se desface din Marea-Nea- 
gră, de la locul numit Priboina, 
şi se pierde în stuful cel întins; 
are o lungime cam de 14 kil. 
și o suprafaţă de şoo hect. 

Zăbala, giriii, jud. Putna. Izvo- 
reşte din Faţa-Arişoaiei, ia pi- 

riul ce vine de la Poarta-de-Vint, 

trece pe sub Pietrosul, aducind 

cu sine apele Pirîului-de-la-Deal 

şi se uneşte cu Năruja și apol 

dă în Putna, la satul Prisaca. 

Piriul Zăbala primeşte în par- 

tea dreaptă următoarele piriiaşe: 

Sărata, Năruja, Hanului, Peţicul, 

Reghiul, Oci, Zirna-Mare și Zîr- 

na-Mică, Valea - Boului, Cremi- 

„neţul, Monteorul, Hangului, Ne- 
rejul-Mic, Bărcăneasca, etc. ; iar 
în partea stingă: Valea-Lapo- 
șului, Vulturul, Adincul, Bise- 
ricei, Clinului, Valea-Neagră, Ar- 
seminoaiei, Piatra-Lei, Măgura, 
Cocărcilul, Pintuşeşti, Robeşti, 
Cintăceşti, Osinda, Burşarul, Ți- 
ganul, Lespezile, Tişiţa, Chiliile, 
Coza, Huzunul, Văsuiul, Duji, 
Hirtoapele, Păulești, I.eadova, 

Hăulişca, "Țipăul, Tichirişul, Co- 
lăcelul, Bălanul, Chilimeticul, Gre- 
şul, Valea - Mărului, Sărăţelul, 

Zgribincea, Sogașul şi Rupturile. 

Udă comunele Nerejul, Năruja, 
Paltinul şi Spulberul. 

Zăbrăuţi, masiv muntos, jud. Ba- 
căii, pl. Trotuşul, situat între Oi. 

„tuzul, Trotușul şi Șușiţa, avind 
două şire principale : Culmea-Lip- 

sei cu a Grozeștilor sati Cașinului 
şi culmea propriii zisă a Zăbră- 
uţilor, care desparte Cașinul de 

-Şuşiţa, mergind cit-va chiar pe 
graniţa judeţelor Bacăii şi Putna, 
O ramură transversală a acestui 

masiv, de pe graniţă, trece prin 
virfurile Clăbucul, Coarnele saii 
Doboca și Runcul-Alb.



ZĂBRĂUȚUL 

Zăbrăuţul, Plasă, în jud. Putna, 
compusă (1901) din 13 comune 

„Şi anume: Cîmpurile, Crucea. „de- 
jos, Crucea-de-sus, Diocheţi, Fi- 

tioneşti, Mănăstioara, Moviliţ, 
Păunești, Răcoasa, Străoani-de- 
jos, Străoani-de- -sus, Soveja. și 

Vizantia (v. a. c.). 
Are o „populaţie de 20058 « su- 

flete. (YV. Putna judeţ). 

Zăbrăuțul, “pirtit, jud. Tutova, 

ce izvorește din sus. de Moşi- 

nioaia, primeşte ca afluent pe 

Glodul, din sus de Fitioneşti 
şi la capătul Manăstioarei se 

“uneşte cu Zăbrăuciorul, 
pe . din. jos de Diocheţi şi se 

varsă în Siretul, pe.la N. de 
Pădureni. Udă comunele: .Dio- 
cheşti, Fitioneşti şi Pădureni. 

Zădăriciul, com. rur., cu 1500 

locuitori, compusă din cătunele: 
Belimoaica, Crevedia-d..j „ Cre- 

vedia-Mică şi Zăcăriciul, în jud. 

Vlașca, pl. Neajlovul, pe. valea 

"Neajlovul, pe ambele laturi ale 

lui, la 32 kil. de Bucureşti, la 
"70 kil. de Giurgiii, şi la 11 kil, 
de Obedeni, reședința. plăşei.. 

„Are. 3 biserici, în, Crevedia- 

„d.-j., Crevedia-d.-s. şi Zădăriciul, 

"constituind parohia Crevedia- 
„Mică; o şcoală mixtă ; 3 mori 

pe Neajlovul. 

Drumuri: şoseaua . judeţeană 

ce duce la: Bucureşti . prin pă- 

„durea Căscioarele şi iese la Ma- 

“ul. -Spart; şoseaua la Giurgiă, 

care merge prin Obedeni. 

Aci sunt, pădurile - statului: 

“sf, Gheorghe, Grevedia şi Beli- 

„moaica, cu o suprafață de 552 
hect. 

Zădăriciul, „căii. pendinte de 
comuna. cu acelaș . „nume, pl. 

Neajlovul, jud. Vlașca, . situat 

„pe- partea stingă a riului.:Neaj- 
„lovul, proprietate a statului, fostă 
a mănăstirei Radu-Vodă, Are o 

curge 

Zăhăreşti, 

  

„783 

„suprafaţă de 300. hect, şi o bi: 
serică, (V. com. Zădăriciul). - 

i at 

Zădăriciul, Păuicasa saii Cos- 
teşti, cătun, pendinte.. de com. 
Talpa- -Biţcoveni, pl. Glavaciocul, 
jud. Vlașca. . (V.. com, 

„Biţcoveni). 5 
Talpa- 

Zăgancea, sat, -cu 48 locuitori, 
la S. de com. Băleni, pl. Zim- 
brul, jud. Covurlui, la ş kil, 
de reşedinţa. comunei. (V. Bă- 

leni, coni.). - 

Zăhăreşti, cătuu al com. Mărun- - 
ţişul, jud, Buzăă, cu 500 locui- 

tori. Are sub-divizia Tega. 

sat, com. rur. 

moneşti, pl: Riul- Doamnei, jud. 
-Muşcel.. 

Zăicoiul, com.. ru. cu 1357 lo- 

cuituri, situată pe ambele ma-: 

luri ale riului: Plosca. şi ale pi-: 

“rîului Ploscuţa,-pe costișa dea- 

ului, Halingeşti şi pe sub. poa- 

" „lele pădurei Negovanul, jud. 
"Dolj, pl. Amaradia, la 54 Kil. 

de Craiova, şi. la a 25, kil., de 
Melineşti. 

“ Se învecineşte la N, cu com... 

ur. “R R ădineşti,. despărțită prin 
r ramificaţiile dealurilor Măgurilor 

“și Adincata; la S., cu com. Tal- 
| paşi, de care. se. desparte. prin 

o linie convenţională ;, la E., cu 

comunele; „Ciorteşti, Zătreni și 

Poenari, de care se desparte. 

“prin Dealul: Muerii;, iar la V., 

cu com. Băceşti, despărțită prin 

Dealul-Leulur., 

Pănă Ja. anul "1862, satul za. 

coiul, „compus. din vr'o 40 case, 
făcea. parte din jud. Gorj. . 

E compusă . din. 6 -Cătune : 

Dănciuleşti, despărţit de cătunul 

Î „de: reşedinţă prin .Dealul-Viilor, ; 

„Pirvuleşti și. Hălăngeşti, 'ce se 
-. întind. de- alungul rîului Plosca, 

Diaconești, Petrăchei. şi Zăicoiul 

'munele 

Dir- 

  

ZĂICOLUL. 

(reședința) In anul 1875, com. 

Zăicoiul .mai.. coprindea un al 
7-lea cătun, Duţuleşti. | 

- De- alungul hotarului de E. 

se întinde Dealul-Muerei, cu di- 

recțiunea de la N. la S. şi care 
deșparte Zăicoiul la. S. 

Zătreni şi . Poenari. a 

„Pe: limita - dintre cătunele Hă- 

lăngeşti şi Pirvuleşti, la stinga 

şi cătunele Zăicoiul și Diaco- 

„de. co-, 

neşti, la dreapta, se întinde Dea- 
lul- -Măgurilor,. prelungire a dea- 

„lului Rădinești, - dealul Piscul, 

Dealul Scroafei,: despărţind va- 
lea Ploscuţa de valca piriului 
Scroafei, afluent din stinga al 

“pîriulut Ploscuţa. Din dealul Ră- 
- dineşti. se. lasă: Adincata,. „prin- 
tre pirîul Adincata şi Piriul, Viă, 
afluenți pe dreapta, ai. Ploscuţei; 

„Dealul- Stejarului, printre Piriul- 
Vii și .piriul Stejarul; „Dealul- 

Cerătei și Dănciuleşti, pe Îi- 
mita către com.. Băceşti. Din 

. dealul Cerătul se lasă Dealul- 

Leului, despărţind cursul supe- 
rior al apei Leul de al apei 
Nistoiul. - 

care sunt acoperite cu.. păduri, 

„. fineţe, sunt: ramificări. ale 
culcat Zănoaga, „ce străbate jud. 

Gorj. şi . care. se desface. _din 

virful Muşetoaia, din munţii Pa- 
„ringului, 

“Toate aceste dealuri,: 

„Este udată de riul Plosca, 

afluent. „pe. stînga al. A maradiei 
„Şi de cite-va, mici. piraie. 

"Are 2 biserici: una în căt, 

Hălăngeşti, cu hramul Sf. Gheor- 

la, anul enoriaşi și terminată, 

1836, alta în căt. Zaicoiul, cu 

hramul Sf, Nicolae,. începută. de 

„enoriaşi la anul 1866 și termi- 

“nată Ja 1869;. o şcoală „(i870), 

în căt, Zăicoiul. : oi 

Suprafaţa. comunei „este de 

7245 :;pogoane.:. . . i 
218 vite: „mai Vite:. 23 cai, 

! „cornute, „250: porci,;. .174, sapre 

şi 304 oi. i 

he, începută .la 1833,-de către.
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Moșia din com. se numește 
Miericeanca și aduce un venit 

de vr'o 3000 lef. 

E străbătută de șoseaua ju- 

dețeană Craiova- Amaradia. 

Zăicoiul, saz, jud. Dolj, pl. Ama- 
radia, reședința com. Zăicoiul, 

cu 394 suflete. (V. Zăicoiul, com. 

rur.). | 

Zâneşti, com. rur., în jud. Neamţu, 

pl. Bistriţa, situată pe partea 

stîngă a riului Bistriţa, între 

com. Roznovul, Mărgineni, Po- 
doleni și: Mastacănul. 

Este formată din satele Zănești, 

reşedinţă, Fauri-d.-s., Fauri-d -j. 

şi Traian (de la 1883), avind 

o populaţie de 2038 suflete, o 
biserică și o şcoală, 

Imaşul are o întindere de 142 

hect., nutrind un număr de 2031 

capete de vite, 

Căi: şoseaua naţională Pia- 

tra-Bacăii; un drum din satul 

Zăneșşti la satul Traian. 

Zăneşti, sal, în jud. Neamţu, pl. 

Bistriţa, com. Zănești ; situat în 

stinga rîului Bistriţa, la 17'kil. 
de orașul Piatra. | 

_Are o biserică și o școală; 

Zăneşti, moșie, în jud. Neamţu, 

pl. Bistriţa, com. Zăneşti; for- 

mează trup cu moșia Fauri, 

avind un venit anual de 30873 
lei, 

Zănoaga, com. rur. şi sat, jud. 

Romanați, pl. Ocolul, situată la 

hotarul jud., pe şoseaua Caracal- 

Craiova, la 20 kil. spre V. de 

Caracal și la 34 kil. de Craiovâ. 
Se invecineşte la V. cu com. 

Puţurile (Dolj), la N. cu com. 
'Strimba şi la E. cu Ciocănești 

şi Radomirul, Altitudinea : 160 

m. Are 323 locuitori ; o biserică 
cu hramul. Sf.. Nicolae „(4530) 
şi o şcoală. 

„puturoasă, 

“din com. Nehoiaşul, căt. Gura-   

Zănoaga, saf, jud. Oi, pl. Siul- 

d.-]., com. Gostavăţul, situat pe 

malul Oltului, la 4! kil. spre 

E. de Gostavăţul, reşedinţa com. 

Are o populaţiune de 810 lv- 

cuitori; o biserică «Adormirea 

“Maicii Domnului», fondată la 

anul 1730 de N. Onescu, Preo- 
tul Matei, Preotul Stan, Postel- 

nicul Ştefan și Preotul Voicu, 
"şi reparată la 1866. 

Zănoaga, saţ, jud. Prahova, com. 

Netoţi, din pl. Cimpul, 

Zânoaga, munte, jud. Argeş, pla: 

iul Loviștea. 

Zănoaga, munte, jud. Buzăi, com. 

Goideşti, ramificaţie de N. a 
“muntelui Penteleul, cu pășuni 

întinse, nutrind anual 3000 oi; 

laptele se fabrică în cășeria Vi- 

forita. (Vezi Penteleul, moșie). 

Zănoaga, munte, jud. Dimboviţa, 

plaiul Ialomiţa-Dimboviţa, în sus 

de Moroeni, pe stinga, spre Ialo- 

miţa. Pe virful muntelui se află 

un platoii numit: Podul-cu-Flo- 

rile sai Cimpul-cu:F'lorile. 

Zănoaga, munte, jud. Gorj, pla- 

iul Vulcan, com. Schela, situat 

spre N.-E. de com. și pe care 

se află vama Buliga, pichetele 

de graniţă cu No. 7 şi 8, pre- 

cum și trecătoarea Vulcanului 
în Austro-Ungaria ; se văd pe 
aci urmele unei şosele făcute 
de Nemţi pe-la 1712, 

Zănoaga, pădure, jud. Muşcel, 

pl. Nucşoara, în întindere de 

1625 hect., proprietatea statului, 

Face parte din marea „pădure 
“Corbi (v. a. n.). 

Zăpezei (Piatra-) (Poiana-Ber- 
becului, Lunca fără zăpadă, Vina 

etc.), izvor termal, 

  

  

Siriului, jud. Buzăi,. situat între 

colina Piatra-Zăpezei şi Poiana- 

Berbecului. Apa sa are o tem- 
peratură de 4350 și conţine 

"sulf în abundență. 

Zăplazi, saț, în jud. R.-Sărat, pl. 

Rîmnicul d.-s., com. Grebănul, 

așezat în partea de miază-noapte 

a com., la 4 kil. spre N. de 

căt. de reşedinţă, Grebănul, pe 

piriul Oreavul, la poalele deaiu- 

lui Fintîna- Turcului. Are 54 

hect. şi 119 suflete. 

Zăpodeni, com. rur., spre.N.-V. 
şi la 23 kil. de orașul Vasluiii, 

în centrul pl. Mijlocul, jud. Vas- 

lui, E străbătută de un șir de 

deal, 'de la N. spre S., al cărui 
pisc principal se numește Chi- 

cerea, Această culme împarte 

com. în două părţi; pe coasta - 
“de V.: se află satul Zăpodeni, 

iar pe cea de E., satele: Por- 

tari d.-mj. şi Portari-d.-j. 

_ Întinderea com. e cam de 

1300 hect. 

„Prin marginea de $. a com. 

“trece riul Birlad, iar pe partea 

de V., piriul Telejna. 
Are: 2 biserici, cu 3 preoţi 

şi 4 eclesiarhi ; o şcoală; 2 mori; 
1 iaz. 

Locuitorii posedă: 121 plu- 

guri şi 181 care cu boi, 3 plu- 
guri și 8 căruţe cu cai, 224 

stupi, 738 vite mari cornute, 

1770 oi, 2 capre, 79: cai şi 268 
rimătoră, 

Zăpodeni, sat, în partea de V. 
a com. Zăpodeni, pl. Mijlocul, 
jud. Vasluii, așezat pe coasta 

V. a dealului Chicerea, întretăiat 

în direcţia E.-V. de trei ripi, cu 

o adincime de la 5—1ş metri. 

Are o suprafață, de 840 hect. 
şi o populaţie de 49 suflete; o 
şcoală, înființată în anu! 1863; 
o biserică, zidită la 1834; o 

moară. a
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Zăpodia, saf, în jud. Tecucii, 
pl. Stănişeşti, com. Coloneşti 
(v. a. c.), aşezat în partea de S. 
a com., pe malul drept al Ze- 
letinului, cu o populaţie de 113 
suflete. 

Zăpodia, a/7ă numire a satului 
Nisporeşti, jud. Roman, pl. Mol- 
dova, com. Botești. 

Zărneşti (Zărneşti-de-Cilnăia), 
com. rur., în jud. Buzăă, plaiul 

Slănicul, situată pe malul drept 
al rîului Cilnăul, la 18 kil. de 
oraşul Buzăii. | 

E formată din cătunele : Ghiz- 
dita, Luncași și Zărnești, avînd 
o populaţie de 1300 locuitori. 

Are o şcoală în căt. Ghizdita ; 

o biserică. 

Locuitorii posedă: 660 boi, 
203 vaci, 126 viței, 3 bivoli, 

71 cai, 40 tepe, 17 miînji, 2640 
oi, 34 capre, 2 asini și 384 porci; 

30 stupT; 1 moară de aburi și 

3 stîne. 

Proprietăţi mai însemnate sunt: 

Ghizdita, a moșnenilor Ghizdeni;: 

Ghizdita cu anexele: Șugubina 

și Cojoceasca, Turbureasa, Zăr- 

neasca-Serianul și Zărneasca-So- 
lomon. Terenul e puţin acciden- 
tat de cite-va dealuri și coline, 

precum și de mai multe movile 

situate d'alungul rîului Cilnăul. 

Din -punct de vedere geolo- 
gic, malurile Cilnăului prezintă 

un deosebit interes. Aci, în vara 

anului 1884, s'a găsit scheletele 

a patru mastodonţi, depuse acum 
în Muzeul din Bucureşti. 

Căi de comunicaţie n'are, a- 

fară de albia Ciîlnăului și alte 
drumuri naturale. | 

La inceputul secolului existaii 
căt. Zărneşti şi Ghizdita, iar 
Luncaşi e mai noi, 

Zărneşti, saz, în jud. și pl. Ar- 

geș, com. rur. Zărneşti-Cacaleţi 

(v. a. n.); are 65 familii și o 

66700. Afarels Dicționar Geografie. Vol. V. 
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biserică «Nașterea Maicei Dom. 
nului». 

Zărneşti, cătun, reşedinţa com. 
Zărneşti, jud. Buzăii, cu 600 lo- 
cuitori. Numit şi Zărneşti-de-Cil- 
năii, spre deosebire de Zărneşti- 
de-Slănic. 

Zărneşti, sat, jud. Covurluiă, pl. 
Prutul, com. Jorăști, la 4 kil. 
spre N. de reședința comunală. 
Numără, împreună cu grupuleţul 
Huleşti, 181 locuitori. 

Zărnești, sa/, jud. Vilcea, plasa 

Cerna-d.-s., com. rur. Lăpuşata 
(v. a. c.), cu o populaţie de 711 

locuitori şi o biserică, cu hra- 
mul Sf. Nicolae, zidită la 1868. 

Zărnești - Cacaleţi (Cacaleţi- 
Zărneşti), com. rur., pe apa 
Vălsanului, jud. și pl. Argeșul, 
la î7 kil. de Curtea-de-Argeş 
(reședința subprefecturei) şi la 
18 .kil. de Piteşti. Se compune 
din satele: Buteşti, Cacaleţi, Io- 
neşti, Măneşti, Păuleasa, Popeas- 

ca şi Zărneşti, avind 1366 su- 
flete. 

Are 2 biserici vechi, una în 

Cacaleţi şi alta în Zărneşti și o 
şcoală primară rurală. 

Vite: 450 boi și vaci, 40 cai, 
200 oi, 350 capre și 250 rimă: 
tori. 

Zărneşti - de - Slănic, cătun, al 
com. Cernătești, jud. Buzăii, cu 

480 locuitori. 

Zărneşti - de - Slănic, numire 

ce se mal dă cătunelor Căldă- 

| rușa, Mălăeşti, Ungureni şi Vlă- 

deni, din com. Cernătești, jud. 
Buzăi, 

Zărneşti-Perişeni şi Chişteala, 
Zrupuri de moșii cu puţină pă- 

dure, ale statului, com. Jorăşti, 

pl. Prutul, jud. Covurluiii, foste   
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pendinte. de mănăstirea Văra- 

ticul;, arenda: 13000 lei. 

Zătoaca, insulă, pe Dunăre, jud. 
„ Ialomiţa, pl. Ialomiţa-Balta, com. 
Vlădeni. Are 100 hect. pădure 
de plop și salcie. Ă 

Zătoaca, vechii pichet de ron 
Zieră, pe Dunăre, în insula cu 

acelaș nume, jud. Ialomiţa, pl. 
Ialomiţa-Balta, com. Vlădeni. 

Zătoaca, girlă, jud. Tulcea, pl. 
"Măcin, pe teritoriul comunei Pi- 

sica și pe al căt. săi Azacliul, 
Se desface din Dunăre, la 100 
m. mai sus de satul Azacliul 
şi se varsă tot în Dunăre, lingă 
movila Zătoaca. Are 5 kil. lun- 
gime. 

Zătoaca, grind, de 130 hect., 

cultivat, în jud. Tulcea, pl. M- 

cin, pe teritoriul comunei Pisica, 

Pe el este aşezat satul Azacliul. 

Zătoana, vechii pichet de fron- 
tieră, pe Dunăre, jud. Ialomiţa, 

pl. Borcea, și în dreptul satului 
Jegălia. 

Zătreni, com. rur., jud. Vilcea, pl. 

Mijlocul, compusă din 5 cătu- 

ne: Dobrescul, Biserica, Oarba, 

Mănicea şi Stanomirul. Infiinţată 

acum 200 de ani de Preda 
Zătreanu Vornicul. E situată pe 

valea riului Olteţul, la 65 kil. 
de reședința judeţului. şi la 41 
kil. .de Drăgășani. 

Are o populaţie de 933 lo- 

cuitori; o școală; 3 morf; 2 bi- 

serici, una.de zid, făcută de 

Preda Zătreanu Vornicul şi cea- 

altă de lemn, cu tîmpla admi- 

rabil sculptată, clădită de Iovan, 

feciorul lui Jupîn Vasile Zătreanu 
şi reparată de Ioniţă Gănescu 

şi Catinca Gănescu, 

Locuitorii ai: 40 cai și tepe, 
240 boi, 271 vaci, 25 capre, 
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265 oi şi 305 porci. Pe riul 

Olteţul, în raionul comunei, sunt 

3 mori, care aduc anual un venit 

de la 1500—2500 lei. 

„ Vatra satului are 1500 hect.; 

izlazul, 500 hect.; iar pădurile 

(tufar), vr'o 1000 hect, 

E brăzdată de la N. la S. de 
Dealul-Olteţului și de ramificaţiile 

Dealurilor-Peşteniţei și Mincului 
şi de 4 văi: a Oltețului, a Peş- 

teniţei, Strimba şi Peșteana. Din 

Dealul-Olteţului spre E se lasă 

5 piscuri numite: Oarba, Teas- 

cul, Biserica, Dobrescul şi Piscul. 

Burtei. 

Aceste piscuri formează 6 văl: 
cele: Bocşa, Mănicea, Butanul, 

Oarba, Teascul și riza (v. a. n.). 
Are ca cale de comunicaţie 

şoseaua judeţeană. | 

Zătreni, cătun, al comunei Făr- 

cășești, pl. Jiului, jud. Gorj, si- 

tuat spre S. de reşed. com. şi 
spre N. comunei Valea-cu-Apă, 

cam pe culmea dealului Zătreni 

ce face parte din dealurile Ne- 

gomirului şi pe partea dreaptă 

a Jiulvi. 
Are o suprafață de 330 hect. 

şi 285 locuitori; o biserică (1820). 
(V. Fărcășești, com. rur.). 

Zăvalul, com. rur. şi sat, jud, 

Dolj, pl. Balta, la 60 kil. de 

Craiova și la 46 kil. de reșe- 

dința, pl. Măceșul-d.-s., situată 

în. dreapta Jiului pe platoul nu- 

mit Valea-Babei-Rada și pe ma- 

lul sting al Dunărei. 

Se mărginește la E. cu com. 

Grindeni; la V., cu com. Gi- 

ghera ; la N., cu com, Comoş- 

teni; iar la S., cu Dunărea, care 

o desparte de Bulgaria. Limita 

către apa Jiului o formează pă- 

durea Zăvalul, 

Are o populaţie de 1015 lo- 

cuitori; o biserică, cu hramul 

Sf. Nicolae, înfiinţată la 1842; 

o şcoală mixtă.   
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Vite: 240 vite mari, 17 cai 
şi 280 ol. 

Pe teritoriul com. se găseşte 

o movilă artificială, numită Mo- 

vila-Ostrii, despre carese zice că 
datează de pe timpul lui Traian. 

In S. comunei se întinde un 

şes, numit şesul Chischilăul, pe 

care se află un şanţ adinc, în 

care s'aii găsit risipituri de că- 

rămidă antică, sfărimată și pot: 
molită de nămolul Jiului. Acest 

şanţ s'a numit Cetăţuia. 
Este udată la S. de Dunăre, 

în care se află ostroavele Co- 

paniţa şi ceva mai departe spre 

E. ostrovul Carabulea, precum 

şi de riul Jiul. 

In pădurea statului Zăvalul 

se găseşte un izvor sub-teran 

numit Izvorul-Ghiciul, care co- 

prinde substanţe feruginoase. 

Suprafața comunei este de 

peste 6000 pogoane. 

Moșia şi pădurea de pe teri- 
toriul com. se numesc Zăvalul; 

aparținaii statului; aii fost ale 

mănăstirei Sadova. 

Pădure. are o întindere de 

1000 hect. şi e populată cu 
stejar, frasin, ulm și salcie. Este 
pusă în exploatare prin darea 
de parchete anuale. 

Viile se găsesc pe proprie- 

tatea locuitorilor şi produc vin 

roșu, 

Pe moșia statului sunt mori 

de apă şi cite-va stîne. | 

Transportul se face cu carele 

şi căruțele pe calea comunală 
ce duce la Craiova. | 

Căi are: calea vecinală la Be- 

chetul, calea comunală la Copa- 

niţa, un drum vechiii şi mai 
multe poteci. 

Zăvalul, moșie şi pădure (1000 
hect.), ale statului, jud. Dolj, 

pl. Balta, com. Zăvalui. Moșia 

aduce un venit anual de 14000 

lei. Inainte aparţinea mănăsti- 
rei Sadova.   

ZĂVIDENIi 

Zăvestreni, moşie a statului, 

fostă pendinte de miinăstirea 

Cozia, jud. Vilcea. Arenda: 

6ooo lei anual. 

Zăvideni, com. rur., jud. Vilcea, 

“pl. Oltul.-d.-s., situată pe valea 

Oltului, la 42 kil. de capitala 

jud. şi la 10 kil. de a plăşei. 
Se mărginește cu comunele: 

Aureşti (N.), Prundeni ($.), riul 

Oltul (E.) şi Dealul:Viilor (V.). 
Are o populaţie de 916 lo- 

cuitori; 2 biserici, una cu hra- 

mul <Sf. Treime», fondată la 

1842 de Dumitru Stoenescu şi 

Elenca Fărcăşanu, și reparată 

la 1881 de locuitori și alta, cu 

hramul Adormirea, zidită din 

temelie de Barbu Caragic cu 

soția sa Stanca, la 1815, şi 

reparată” la 1890 de locuitori; 

o şcoală și 3 mori, una cu aburi 

și două pe riul Oltul. 
Locuitorii com. se ocupă cu 

agricultura, iar meșteșugari sunt. 

5 timplari, 3 zidari, 3 rotari 

şi un dogar. Et desfac produ- 

sul muncei la Drăgăşani şi Cim- 

pul-Mare. 

Un număr de 155 locuitori 

S'aii împroprietărit la 1864, pe 
moşiile d-lor Fărcăşanu şi Ca- 

ragic, cu 425 hect. Ei ai: 4 
cai, 201 boi, 43 vaci, '30 viței, 

27 capre, 176 oi. şi 446 porci. 

Întinderea comunei este de 

677 hect. 
E brăzdată de cealurile: Gor- 

gota, Răspintiile, Chelcoiul, Pis- 
cul-Cocoşul, Muruianca, Lacu- 

rilor, Nisipul-Roşu, Ripa-Inaltă, 
şi udată de văile: Caragicul şi 

Băluţoiul, care se varsă în riul 

Oltul. 
Comunicaţia cu com, Aurești, 

Prundeni, ș. a. se face prin 

şoselele judeţene, vecinale și co- 

munale. 

Paralel cu șoseaua judeţeană 

trece calea ferată Piatra-Rîm- 
nicul, avind aci staţia Zăvideni.



ZĂVIDENI 

Zăvideni, /oc istoric, jud. Vilcea, 

situat între satul Zăvideni și 

lunca Oltului, unde la 1821 aă 

fost crincene lupte între oştirile 

turcești și Mavroforii lui Ipsi- 

lante. 

Zăvideni, stație de dr.-a.-f., jud. 
Rîmnicul-Vilcea, pl. Oltul-Olte- 

ţul-d.-j., căt. Zăvideni, pe linia 
Drăgăşani-R.-Vilcea, pusă în cir- 

culaţie la 20 Iunie 1887. Se află 

între staţiile Drăgăşani (10,2 kil.) 
“şi Orleşti (4,9 kil.). Inălţimea d'a- 

supra nivelului Mării de 165",54. 
- Venitul acestei staţii pe anul 

1896 a fost de 53378 lei, oo b. 

Zăvoaia, sat şi comună. Vezi 

Slujitori-Alboteşti, jud. Brăila. 

Zăvoieni, com. rur., jud.Vilcea, 
p!. Cerna-d.j., compusă din 3 

cătune: Zăvoieni, Măldărești şi 

Jarostea. Situată pe malul sting 

al rîului Cerna, la 55 kil. de 

capitala judeţului și la. o kil. 

de a plăşei. 
Are o populaţie de 562 lo- 

__cuitori; 3 biserici,. în fie-care 

cătun câte una; o școală (1869) 

şi 2 mori. 

Locuitorii sunt moşneni, Ei 

aii: 8 cai, 60 boi, 100 vaci, 25 
capre, 120 oi şi 100 porci. 

Se mărginește cu comunele: 

Măciuca, Amărești, Glăvile, Vîr- 

Jeni şi Dozeşti. La E. are dea- 

„lurile: Jarostea, Oaei, Chiţarul, 

Piscul-Lung şi Vilvarea ; iar la 

V., al-Cernei, al-Schitului şi al- 

Dozeştilor, | 
„ Este străbătută de văile și 

vilcelele: Nemoiul, Guşuianca, 

Năvrăpeasa, Năvrăpiţa, Valea- 

Mare, Valea-lui-Nan, Valea-Șnea- 
fului, toate la E.; valea Lovi- 

şteanca, spre V. 
Pe valea riului Cerna esteșo- 

„_seaua judeţeană. ' 

_Zăvoieni, „saz, jud. Vilcea, reșe- 
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dința com. rur. Zăvoieni, pl, 

Cerna-d.-j., situată în centrul 
com., pe valea riului Cerna. Are 
o populaţie de 250 locuitori; o 

biserică, zidită în 1842. 
Este udat de văile: Năvră- 

pița, Şneaful, Lovişteanca şi 

Nan, care se varsă în riul Cerna, 

şi brăzdat de dealurile : Dealul- 
Mare, Piscul-Lung, Dealul-Cernei 

şi al-Schitului. 

Zăvoiul, saz, jud. Muşcel, pl. Pod- 
goria, com. rur, Vrăneşti. 

Zăvoiul, cătuu, jud. Olt, pl. My- 

locul, com. Optaşi, situat la S$. 
ei, pe lunca Vedei. Are 350 lo- 

cuitori şi o biserică. 

Zăvoiul, grădină publică a ora- 
şului Rimnicul, jud. Vilcea, unde 

se află surse de apă alcalină-sul- 

furoasă. Aci s'a construit și un 

stabiliment balnear, de către ră- 

posatul Novac. 

Zăvoiul-Orbului, saț, jud. Dim- 
boviţa, pl. Cobia, com. Greci. 

Zăvol-Bair, dea/ (126 m.), în jud. 

" Constanţa, pl. Medjidia, pe te- 

ritoriul com. rur. Taş-Punar şi 

anume pe acela al cătunului săi 

Baltăgeşti. 

“Zăvolul, vale, jud. Constanţa, pl. 

Hirşova, pe teritoriul comunei 

rur. Topalul și anume pe acela 

al cătunului săii Boazgic. Se 

varsă în Dunăre, după un curs 

de 4 kil., la 212 kil, spre N. de 

satul Boazgic. 

Zbenghea, sud-divizie a cătunu- 

lui Predeşti, com. Vipereşti, jud. 

Buzăii. 

Zbiereni, sat, în jud. Iaşi, pl. Bah- 

luiul, cu o populaţie: de 302 sufl. 

Zbiereni, sat, în partea de N.-V. 

ZBÎRCEA 

a com. Băiceni, pl. Bahluiul, jud. 

Iaşi, situat pe valea cu acelaș 

nume, înconjurat de toate păr- 
ţile cu dealuri, acoperite cu pă- 
duri, avind în partea de S. pi- 

riul Cirjoaia, iar în partea de N., 

piriul Valea-Racului. 
Are o suprafaţă de 243 hect., 

cu o populaţie de 171 locuitori; 
o biserică de lemn, numită Mi- 

tocul, pentru că a fost schit de 

călugări, 

Zbiereşti-de-J Os, sat, jud. Neam- 
ţu, pl. Bistriţa, com. Costișa. 

Zbiereşti-de-Sus, sa4, jud. Neam. 
ţu, pl. Bistriţa, com, Costișa. 

Zbieroaia, com. rur., în partea 
de E. a plăşei Podoleni, jud. 

Fălciă, aşezată pe valea Prutului, 
mărginită la N. cu com. Brădi- 
cești, la S. şi E. cu riul Prutul 

şi la V. cu Gura-Bohotinului. 
Este formată din satele: Copă- 
ceanul, Satul-Noii, Zbieroaia. şi 

Scoposeni, pe o suprafață cam 
de 3000 hect. Are o populaţie 
de 1282 suflete; o şcoală şi 2 

biserici, 

Zbieroaia, saţ, cu 478 locuitori, 
în jud. Fălciii, .pl. Podoleni, co- 

muna Zbieroaia, așezat în şes, 

pe malul Prutului, unit în partea 

de S. cu satui Scoposeni, cu 

care formează un trup. Dim- 

preună cu Satul-Noii și Copăcea- 
nul, se află pe domeniul statului, 

fost al mănăstirei Sf. Sava din 

laşi. Suprafaţa moşiei e cam de 

1371 hect. 
Are o biserică, făcută la 1820 

şi 93 hect. pădure de răchită şi 

plop. (V. Scoposeni, sat). 

Zbircea, moșie a statului, pen- 
dinte de biserica Sf. Ion din 
Bucureşti, jud. “Ilfov, arendată 
(1887—96) împreună cu moșia   Creţeşti, cu 33927 lei anual.



ZBÎRGLEAZA 

Zbirgleaza, vale, ce vine din 
jud. Argeş, aproape de com. 
Strimbeni, şi se împreună cu 

Valea-Borţii, tot în jud. Argeş, 

apoi trece în jud. Teleorman. 

De la impreunarea acestor văi 
şi mai ales după ce trece de 
com. Strimbeni, Zbirgleaza ia 
numirea de Valea-Burdei. Lo- 
cuitori! însă îi zic cind Zbir- 

gleaza, cînd Burdea. Denumirea 
de Zbirgleaza se dă de prefe- 

rință pentru a deosebi această 
vale de Cimpia-Burdei. (V. Bur- 
dea, vale). 

Zboghiţeşti, saz, cu 120 locuitori, 

jud. Muşcel, com. rur. Corbi 
(v. a. n), plaiul Nucşoara, aşe- 
zat spre N. de cătunul Corbi, 
pe ambele maluri ale rîului 
Doamna și udat și de Valea- 
Nucarei şi de Piriul-Bujorei, 

Zboina, munte, al satelor Spi- 
nești, Văsuiul și Herăstrăul, virf 
al lanţului Lapoșul, jud. Putna. 
In acest munte se văd stinci 
goale de sare. 

Zboina-Arsă, pic/reţ, cu No. 114, 
la confinele "Țărei cu Transilva- 
nia, jud, Putna. 

Zboina-Neagră, munte, jud. Ba- 
căi, pl. Trotușul, pe teritoriul 
com. Mănăstirea-Caşinul, de unde 
își are obirşia piriiașul Zboi- 
niţa, 

Zboina-Verde, munte, jud. Ba- 
căă, pl. Trotuşul, com. Mănăs- 
tirea Caşinul, situat pe dreapta 
piriului Cașinul. 

Zboiul, sa, com. rur. Hotarele 
(v. a. n.), pl. Olteniţa, jud. Ilfov, 
situat la S. de com. Hotarele, 
pe Valea-Zboiei. 

Se intinde pe o suprafaţă de 
695 hect., cu o populaţie de 
135 locuitori. 
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Zboiul, zuuute, în jud. Buzăi, 

com. Colţi, culminind într'un pisc 

foarte ascuţit și stîncos: Virful. 
Zboiului, care face hotar despre 
Boziorul. 

Zboiul, za/e, fără apă, cu o lun- 

gime de 30 kil. Incepe de a- 

proape de satul Gurbanul, jud. 
Vlașca, şi se termină aproape 

de satul Căscioarele, jud. Ilfov, 

în direcţia S.-E. 

Zbreia, deal (115 m.), jud. Con- 

stanţa, pl. Silistra-Nouă, pe teri- 
toriul comunelor rurale Mirleanul 
şi Aliman, ramură a dealului 
Catiţa. 

Zburătorul, fădure, in întindere 
de peste 1000 hect., situată pe 
teritoriul comunei Păuleşti, pl. 
Vrancea, jud. Putna, aparţinind 
în indiviziune locuitorilor din că- 
tunul Părosul. 

Zeama-Rece, sat, cu 8 familir, 
jud. Argeș, pl. Piteşti, com. rur. 
Prundul (v. a. n.). 

Zebilul, com. rur., în jud. şi pl. 
Tulcea, așezată în partea de E. 
a județului, la 28 kil. spre S, 
de orașul Tulcea, capitala ju: 
deţului, și în partea de S. 
a plăşel, la-34 kil.'spre S..V. 
de orașul Mahmudia, reședința 
plăşei, 

Se mărgineşte la N. cu com. 
Congaz; la S., cu orașul Baba- 
dag și com. Enisala; la E., cu 
com. Sari-Chioi; la V., cu că- 
tunul Satul-Noi, al comunei 
Congaz. 

Dealurile: Găvana-Mare (167- 
180 m.), Bufniţei (150 m), 
Piatra-Roşie (140 m.), Lutărier 
(140 m.), Gura-Zmeului (120 
m.), Găvana-Mică (100 m.), toate 
la N.; Cairacul-Mare (60 m.) şi 
Cairacul-Mic (35 m.), la E. Mo- 
vile: Ceatirici (15 m.), Toc-Si- 
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Muiur (115 m.), şi Movila-cu- 

Soci (116 m.)la N.; dealul Gura- 
Zmeului, cu o peşteră. 

Riurile și piriurile care udă 
comuna sunt: Teliţa la V.; De- 

reaua-Zebilului, prin mijloc, tre- 

"cind şi prin sat;- valea Cazan- 
gia, la E, 

Bălți avem: întinsul iezer Ba. 

badag la S. (din care 800 hect. 
aparţin comunei) şi intrarea zisă 
Cotul (lacului Razelm), spre E. 

Lacurile produc peşte, stuf, 
papură. Venitul este al statului. 

Intinderea comunei este de 

39857 hect., cu o populaţie de 

925 suflete, compusă din Ro- 

mini, cari predomnesc, Bulgari, 

Ruși, Tigani şi Ovrei. 

Are o biserică ortodoxă, cu 

hramul Sf. Dumitru, fondată în 

"1874 de locuitori; o şcoală. 

Locuitorii posedă: 160 plu- 

guri, 7 mașini de secerat, 2 
mașini de vinturat; 224 boi, 

132 vaci, 303 cat, 216 iepe, 
2 asini, 90 bivoli, 1544 o1, 23 

capre, 239 rimători; 18 mori 

de vînt și 1 moară de apă, 

Căi: un drum judeţean Zebil- 

Sari-Chioi-Mahmudia, apoi dru- 
muri comunale ce merg la co- 

munele învecinate: Congaz, Sa- 

bangia, Cataloi, Sari-Chioi, Eni- 
sala, Babadag, etc, 

Zegaia, com. rur. şi. sat, în jud. 

Mehedinţi, pl. Ocolul-d.-j., la 20 

kil. de oraşul Turnul-Severin, 

situată pe deal. Satul formează 

com. cu satele Bădiţeşti şi Cio- 
lani. Se mărginește: la E. cu 

comunele Peri şi Prunișori; la 

S., cu com. Gutul; la V., cu 

comunele Bistriţa și Dedoviţa ; 
iar la N,, cu com. Selişteni. 

Are 1870 locuitori; o biserică 
şi o şcoală. 

Locuitorii posedă: ş1 pluguri, 
89 care cu boi, 6 căruţe cu cai; 

900 vite mari cornute, 20 cai, 

850 oi şi 619 rimători; 204 stupi.



ZEGUJANI 

Se leagă prin o şosea comu- 

nală cu şoseaua naţională Bu- 
cureşti-Virciorova. 

Dealuri: Seamănul, Barscotea 

şi al-Zăgăiei. Cimpii: Cîmpul- 

Mare şi Cîmpul-Oblegilor. Vale: 
Zăgaia, 

Zegujani, com. rur. şi saf, jud. 

Mehedinţi, pl. Motrul-d.-s., la 3 
kil. de orașul Turnul-Severin, 

situată pe deal. Satul formează 
com. cu satul Stroești şi 8 ma- 

halale : Ripa, Popeşti, Linia, Ze- 

gujanilor, Nistorani, Ghiculeşti, 

Peşteana şi Copăcioasa. 

Are 1100 locuitori; o bise- 

rică, deservită de 2 preoţi şi 2 

cîntăreţi ; o şcoală. 

Locuitorii posedă: 46 plu- 

guri, 74 care cu boi, 8 căruţe 

cu cai; 600 vite mari cornute, 

26 cai, 500 oi şi 450 rimători; 
30 stupi. 

Dealuri: Zegujani, Cîrleşti, Gir- 

doaia şi Copăcioasa. 

Ape: Riul Motrul şi piîraiele 
Peşteana, Noapteşa şi Copăcioa- 

sa, care unindu-se în com. Flo- 

rești, se varsă în riul Motrul la 

com. Broşteni. | 
In com. se face în fie-care an, 

de la 15—2o Martie, un bilciă. 

In mahalaua 'Ripa se găsesc pe 
-ogaşe cărbuni de pămînt, 

Zeiceşti, saz, în partea de V. a 

com, Băluşeni, pl. Tirgul, jud, 

Botoşani, cu o suprafaţă de 957 

hect., o populaţie de 424 su- 

flete, o biserică, deservită de 2 

cintăreți, 

Zeletinul, 2/asă, aşezată în par- 

tea de N.-E. a jud. Tecuciii. Se 

învecineşte la E. cu jud. Tu- 

tova ; la S., cu pl. Nicoreşti; 

la V., cu plăşile Nicoreşti şi 

Berheciul și la N., cu pl, Stă- 

nişeşti, - 

Acum această plasă, unită cu 

pl. Stănișești (1901), cu reșe-   
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dinţa în Podul-Turcului, coprinde 
15 comune rurale: Boghești, Bră- 

hăseşti, Buda, Burdusaci, Colo. 

nești, Corbita, Crăeşti, Giurgia- 
na, Gohorul, Motoşani, Munce- 

lul, Podul-Turcului, Răchitoasa, 

Stănișești, Valea-Rea (v. a. c.). 
(Pentru geografia fizică şi eco- 

nomică, vezi jud. Tecuciii). 

Zeletinul, căzu, al com. Calvini, 
jud. Buzăii, cu '260 locuitori; 

se alipeşte de căt. Bisceni-d.-s. 

Zeletinul, rii. Izvoreşte de sub 
dealul com. Odobeşti, jud. Ba- 

căii, din punctul numit Fundul. 

_“Ţigărei, intră în jud. “Tecuci, 
pe teritoriul com. Coloneşti, pl. 

„ Stănișeşti, udă în direcţia de la 
N. la S. comunele: Colonești, 

Buda,  Răchitoasa, Burdusaci, 

„Motoşeni din plasa Stănişești; 

curge prin comunele: Muncelul, 

Podul- Turcului, Boghești, Valea- 

Rea şi Gohorul, din pl. Zeletinul 
şi, la locul numit Moara-Banului, 

la capui dealului se impreună 

cu Berheciul. 

Primește pe dreapta piraiele: 

„Poiana-Corbului, Spria-d.-j., Ză- 

podia,  Salahorul, Mazanariul, 

Chetrosul, Bogdan, Răchitoasa, 

Oprişeşti, Gunoaia, Apa-Neagră, 

Dobrotlorul şi ' Valea-Rea; iar 
pe stinga, piraiele: Danciul, 

Spria-d.-s., Valea-Mare, Valea- 
Morei, Valea-lui-Mateii, Chipe- 

riul, Putine, Brătoaia, Deleni, 

Druţești și Bucşa, 

De la izvor pănă la satul Spria- 

d.-s. curge printr'o ripă îngustă, 

iar de aici albia se lărgeşte pănă 
la 30 de metri. Spre S., se for- 

mează albia mai întinsă cu o 

vale frumoasă, numită Valea-Ze- 

letinului. Primăvara şi în tim- 

puri ploioase inundează toată 

valea avînd un curs foarte re- 

pede și făcînd mari stricăciuni 

fineţei ce se află în abundență 
pe toată valea Zeletinului. A-   
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dincimea, mai în toată întinderea, 

este. de la 1 m. pănă la 2 m. 

Zemnişul, gădure de brazi, fagi 
şi mesteacăni, jud. Bacăă, pl. 

Muntelui, com. Valea-Arinilor, 

de pe teritoriul satului Taziăul, 

proprietatea principesei Schoen- 

burg. Are o întindere de 1000 
hect, 

Zgaia, căluu, com. Roata-d.ij., 

pl. Neajlovul, jud. Vlaşca. (V. 

com. Roata-d..j.). 

Zgamira-Mare, grind, sati loc 
ridicat deasupra stufului încon- 

jurător (70 hect.), jud. Tulcea, 
pl. Măcin, pe teritoriul com. ]i- 

jila, în partea despre V. a com., 

la o mică distanță de satul Ji- 
jila, întinzîndu-se pe malul de 

S. al lacului Jijila. 

Zgăidăracul saii Tunari, cătua, 

com. Tirnava-d.-j., jud. Vlaşca, 

înfiinţat la 1882 prin împroprie- 

tărirea însurăţeilor, (Vezi com. 

Tirnava). 

Zghiabul, căzu, al com. Minză- 

leşti, jud. Buzăii, cu 320 locui: 

tori; are subdivizia Beşlii, * 

Zghiabul, schiz, în com. Cacova, 

pl. Cozia, jud. Vilcea, pe riul 

Cacova, refăcut de Mateiii-L.o- 

gofătul în 1640, tot pe ruinele 

vechei biserici. Pe frontispiciii 

stă scris că a fost zidit de Radu- 

Negru-Vodă, la 1310. 

“Lîngă acest schit este un iz- 

vor cu apă sulfuroasă. 

Zgiîrciţi, com. zur., în jud. R.Să. 

rat, pl. Riîmnicul-d.-s., pe malul 

drept al rîului R.-Sărat, aşezată 
în partea de V. a judeţului, la 

4 kil. spre V. de orașul R..Să. 

rat şi în partea de E. a plăşei, 

a cărei reşedinţă este, 

Se mărginește la E. cu Ji-
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deni, despărțită prin riul Rîm- 

nicul; la V., cu riul Grebănul; 

la N., cu Băbeni şi la S., cu 

„orașul R.Sărat și Bălțați. 

Este brăzdată la V. de dealu- 

rile Fintinelor, Oreavul şi Fin-. 

tina-Turcului; la S. de dealul 
Topliceni şi la N. de dealul Po. 
diacul. 

Riul R.Sărat şi Iazul-Morilor 

o udă la E. de la N.la $.;pi- 

riul Oreavul la V., Cacova şi 

Petrişul la S. | 

E formată din cătunele: Zgir- 

ciţi (reşedinţa) în mijloc, Cristi- 
nești și Poșta la S., Dărimaţi 

şi Plevna la V. 
Are o suprafaţă de 3400 hect,, 

cu o populaţie de 1770 suflete; 
-5 biserici, una în căt. Zgirciţi, 

cu hramul Sf. Voevozi,. zidită 

“în 1806 de Mihalache Pirjol, 
Mihalcea Arion şi Anastase De- 

dulescu, zugrăvită din noi la 

1881, una in căt. Topliceni, 

cu hramul Adormirea - Maicei- 

Domnului şi Sf. Haralambie, 

zidită în 1866 de Oprişan, be- 

trache și Nae Iorgulescu, una 

în cătunul Dărimaţi, cu hra- 

mul Sf. Voevoză, zidită în 1884 | 

de preotul Dumitru loan, una 
în cătunul Plevna, cu. hramul 

Cuvioasa-Paraschiva, zidită în 

1884. de Panait Iordănescu, so- 

ţia sa Simioana și locuitorii, și 

a cincea in căt. Cristinești, cu 
„hramul Sf. Dumitru și Sf. Ioan 

Botezătorul, zidită în 1865 de 

„Feraru, familia sa şi locuitorii; 

o școală primară mixtă, 

Loc. posedă: 280 pluguri, 5 
mori pe apă, 2 herăstrae, o 
moară cu aburi, o mașină de 

treerat; 548 boi, 301 vaci, SI 

cai, 112 iepe, ŞI oi, 61 capre 
şi 408 rimători, 

Căi: un drum ce vine de la 
Băbeni, trece prin com. şi se 
duce la R.-Sărat; și altul ducind 

la Grebănul, la Bălțați și la 
Jideni. 

Zgubea, sat, com, rut, 

Zidari, sa, com.   
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Zgîrciţi, sas, jud. R--Sărat, pl. 

Riîmnicul, cătunul de reşedinţă 

al com. Zgirciţi, aşezat pe ma- 

lul drept al rîului Rimnicul, în 

mijlocul com. Are 1600 hect., 

„cu 775 suflete; o biserică şi o 
- şcoală. 

Zgripceşti, sat, jud. Muşcel, pl. 
Podgoria, com. rur. Beleţi (v. 

a. n.), situat în centrul com, și 

udat de girla Circinovul  Aci 
este biserica și școala comunei. 

Are o populaţie de 470 loc. 

Zgubea, com. rur., jud. Vilcea, 

pl. Olteţul-d.-s., compusă din 3 

cătune: Zgubea, Borca şi Popești. 

Situată pe pîriul Zgubea şi piscul 
Borca, la 65 kil. de reședința 

judeţului .şi la 6 kil. de a plăşei. 

Are o populaţie de 300 lo 
cuitori; o biserică, reparată la 

1860. 
- Locuitorii sunt moşneni. Ei 

ai: 20 boi, 50 vaci, 100 capre, 

30 oi, 50 porci; 30 stupi. 

r. Zgubea, 

pl. Oiteţul-d.-s., jud. Vilcea 

Zgura, sat, în partea de S.-E. a 
com. Oiteneşti, pl. Crasna, jud. 

Fălciii, încunjurat de toate păr- 

ţele cu pădure, afară despre 

partea de S. unde se află loc 

deschis de cultură. Se află la 

21 kil, de satul de reşedinţă, 

Olteneşti, și e locuit mai mult 

de Țigani. Aici a fost și un 

schit de călugări, pănă la secula- 
rizarea mănăstirilor. | 

Izvoarele, pl. 

Siul d -s., jud. Olt, situat în par- 
tea de E., la 1 kil, de căt. de 

reședință, în stinga Iminogulu;, 

la poalele dealului Bădia. 

Zidăreşti, saţ, cu 20 locuitori, 

„jud. Argeș, pl. Piteşti, com. rur. 

Slătioarele (v, a. n.). 

Zigoneni, moșie, jud, şi pl. 
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Zideşti, saz, cu 98 locuitori, în 

com, Girovul, pl. Piatra-Muntele, 

jud. Neamţu, situat pe piriul 

Căluişul. 

Zidina. Vezi Grădeţul, jud. Me- 
hedinţi. 

Zidul, sat, jud. Dimboviţa, pl. 
Bolintinul, com. Crovul. 

Zidul, saz, jud. R..Sărat, pl. Rim- 

nicul-d.-j., com. Costieni-d..j,, si- 
tuat în partea de V. a comu- 

ne, la 300 m. de cătunul de 

reşedinţă, Costieni-d.-j.(Vezi Cos- 
tieni-d.j., cătun). 

Zidul, munte, jud. Argeș, plaiul 

Loviștea. 

Zidul-lui-Doni, rue, jud. R.- 

Sărat, pl. Marginea-d.-j., com. 

Hinguleşti, la 6!J2 kil. spre V. 

de reședința comunei, pe mar- 

ginea lacului Leica, dind numele 

de Zidul unei părţi din acest lac. 

Zigoneni, saț, cu 350 locuitori, 
jud. şi pl. Argeș, com, rur, 

Băiculeşti (v. a. n.). Are o bi- 

serică, <Toţi-Sfinţii», 

Ar- 
geşului, cu o întindere de 1400 

pog., din care 1200 pog. pă- 

dure, proprietatea statului. Are 

case de arendaș, magazii şi po- 

varnă. | | 

Ziliştea, saz, jud. R.-Sărat, pl. 

Marginea-d.-s., com. Slobozia: 

Ciorăşti, aşezat în partea de 

E. a comunei, în cimp, la 2 kil. 

spre S..E. de cătunul de reșe- 

dinţă, Ciorăşti. Are o întindere 
de 1100 hect. și 254 suflete. 

In vechime se mai numia şi 

Slobozia-Ziliştei, de la proprie- 

tatea Ziliştea, 

în jud. Buzăi,
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cor. Cochirleanca, căt. Părul, 

Are 1840 hect., mai toate ara-. 

bile. 

Ziliştea - Soreasca (Panteli- 
Mon), moșie, în jud. Buzăă, 

com. Zilişteanca, proprietate a 

Eforiei Spitalelor. Are 800 hect. 
din care numai 4 izlaz, restul 

arabil. Constă din 2 sfori: Zi- 

liștea și Soreasca. 

Ziliştea-Trestieni (Muntele-), 
proprietate a Eforiei Spitalelor 
Civile din Bucureşti, pendinte 

„de mănăstirea Sinaia, comuna 

Teşila, plaiul Peleșul, jud. Pra- 
hova, care, împreună cu moșiile 
Negrașul şi Saşilor, are o întin- 

dere de 1246 hect. (1044.hect. 

suprafaţă împădurită şi 200 hect. 
pămînt cultivabil şi fineţe). In 

total s'aă arendat cu 8422. lei 

anual. 

Zilişteanca, com. rur., în jud. 

Buzăi, plaiul Slănicul, situată pe 

ambele maluri ale rîului Cîlnăul, 

„la 12 kil. de orașul Buzăii. 
E formată din căt.: Haima- 

nalele (cu 7 subdivizii: Haima- 

nalele, Cilnăul, Girbovi, Găva- 

nele, Călugări, Gura-Cilnăului, 

Ercari și Poștea), Slobozia (cu 

3 subdivizii: Aliceni, Satul.Ale- 
cului și Sudiţi) și Zilişteanca 

(cu subdivizia Coconari). 

Are o suprafaţă de 7520 hect. 

cu o populaţie de 2820 suflete; 
3 biserici şi o școală. 

Vite: 1263 boi, 506 vaci, 71 

„viței, 146 cai, 196 tepe, 12 minji, 

5104 of, 61 capre, 9 asini şi 

552 porci. | 

Proprietăţi mai însemnate 

sunt: Ziliştea-Soreasca (Eforia), 

Cîlnăul. Girbovi, Cilnăul - Găva- 

nele, Cilnăul-Episcopiei (Gura- 

Cilnăului), Sărindarul, foste ale 
statului; apoi Cilnăul, Ziliştean- 
ca, Zilişteanca - Paicul, Haima- 

nalele, Slobozia, particulare, și 
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“ sforile moşnenilor: Mihăileşti, 
Potîrnicheşti și Rînciogești. Te- 

renul e puţin accidentat şi foarte 
producător, mai cu scamă în griiă 

şi porumb. 
Căi: şoseaua naţională Bu- 

zăii- Focşani şi alte drumuri na- 

turale. 
Comuna evechie. Dionisie Fo- 

tino enumără aci numai satele 

Slobozia şi Cilnăul. " Cele-lalte 

sate, după spusa bătrinilor, s'aii 

format ast-fel: Zilişteanca, din 

locuitorii “stabiliți pe siliştea 

com., cam pe la 1780; căt. Slo- 

bozia şi satul Alecului, din co- 

loniile aduse de proprietarul 
Alecu Hrisoscoleii pe moșia sa ; 

parte din aceste colonii fiind 

scutite de dări, aii dat naștere 

căt. Sudiţi. Căt, Haimanalele e 

format din surugiii poștei Cil- 
năul, cari de şi adunaţi din di- 

ferite părţi, s'a stabilit aci. Că. 

lugări s'aă format din oamenii 

schitului Nifon, stabiliţi pe pro- 

prietatea acestui schit, unde era 

“şi un metoh. Cele-Palte căt. sunt 

formate după 1864, iar cite-va 

din insurăţei. 

Zilişteanca, căzun de reşedinţă 

al com. Zilişteanca, jud. Buzăi, 

cu. 490 locuitori. De dinsul se 

alipeşte cătunașul Coconari. 

Zimbroaia, 547, cu 312 locuitori, 
"com. rur. Predealul, plaiul Te- 

leajenul, jud. Prahova. ' 

Zimbrul, fostă zlasă a jud. Co- 

vurluiii, desființată în 1895. Re- 

“şedinţa e Tirgul-Drăgușeni. 
„ Se compunea din 8 comune: 

Băleni, Bursucani, Crăești, Cu- 

dalbi, Măcişeni, Zmulţi, Tirgul- 

Drăguşeni, Virlezi. 
Unele din com. aii fost trecute 

la pl. Siretul şi altele, la pl. Ho- 

“rincea-Prutul. 

Zimbrul, sai Schitul = Zim- 

brul, sat, 

Zimbrul, 

Zimnicea, com. urb., 

* hotarele moşiilor Șoimul, 
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in com. Bursucani, 

pl. Zimbrul, jud. Covurluiii, ceva 

mai sus de reședința comunală. 

Are 110 suflete şi o biserică. V. 

Bursucani, com.). 

sat, jud. Roman, pl. 

Siretul-d.s., com. Pinceşti, spre 
N. de satul Pinceşti şi la 5 kil. 
de el, pe piriul Zimbrul. Are 129 
locuitori, posedînd 36 vite mari 

cornute. 

Zimbrului (Piatra-), szincă, între 
virful Rarăului și Pietrele-Doam- 

nei, în jud, Suceava, com. Broş- 

" teni. 

în jud. Te- 

leorman, pl. Călmăţuiul-Margi: 

nea, situată pe partea stingă a 

fluviului Dunărea, la 55 kil. de 
Zimnicea, 46 kil. de Alexan- 

dria şi la 68 kil. de Giurgiii, la 

2800 m. de la I)unăre. Se în- 
tinde (la o alt. de 48 m.), în 

formă de patrulater, pe o supra- 

față de aproape 365 hect. 
Oraşul domină prin poziţiunea 

- lui toată lunca Dunării. 

Se mărginește la E. cu ho- 

tarul moşiei Zimnicelele (Fiş- 

teica). La V. hotarul începe de 
la pichetul No. 14, de unde se 

îndreaptă spre Măgura-Țiganu- 
lui, apucind spre N., pănă ajunge 
după Măgura-Țiganului, urmînd 

Fru- 
moasa și Păuleasa, în mai toată 
partea despre N. La S., Dună- 

rea, unită cu lacul Pasărea, for- 
mează hotarul natural al ora- 

şului, 
Partea despre Dunăre prezintă 

particularitatea că, la venirea 

apelor mari, fluviul se împreună 

cu canalul Pasărea şi lacul Vil- 

cioviţa și se întinde pănă sub 

malul unde începe orașul, for- 

mind o suprafață de mai bine 

de 4 kil. în lățime, de la un 

mal al Dunărei la celalt. In
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asemenea cazuri încărcările de 
cereale se fac. chiar la margi- 
nea orașului, 

Oraşul s'a format pe fosta 

proprietate a principelui Al. Ip- 
silante,. 

Are o populaţie de şooo lo- 
cuitori; o grădină publică; un 
spital; 2 școale primare, 1 de 
băeţi şi alta de fete; 2 biserici, 
una cu hramul S-ţilor Impărați și 
a doua cu hramul S-ţilor Apostol; 

un oficii telegrafo-poştal; un biu- 
roii vamal, înființat la 1860 şi 
al cărui venit la. 1896—97 a 
fost de 40344 lei, 15 bani. 

Vite: 834 cat, 27 măgari, 
2080 vite mari cornute, 7865 
vite mici cornute şi 2342 porci. 

Portul se afli la 3 kil. Co- 
merciul cel mai însemnat este 
al cerealelor ; cumpărările se face 
direct de către reprezentanţii 
mai multor case comerciale din 
Brăila şi din străinătate. 

Drumuri: linia ferată Roșiori- 
Alexandria-Zimnicea; la Alexan- 
dria pe calea judeţeană ; la T.- 
Măgurele pe calea vecinală; spre 
Giurgiii pe drumuri vecinale, pe 
la comunele Năsturelul, Braga- 
dirul, şi de aci la com. Bujorul 
din jud. Vlașca, unde este pod 
peste riul Vedea. Spre Dunăre, 
comunicaţia se face pe şoseaua 
portului.. 

Istoricul. Oraşul unde se gă- 
sește astăzi Zimnicea este de 
o formaţiune cu totul recentă. 
Tirguleţ şi port mic a existat 
de mult timp aci. Ast-fel, atît 
istoriograful Sulzer, cît și gene- 
ralul Bauer, în memoriile sale, 
spun că Zimnicea era, pe la fi- 
nele secolului trecut, în ultimele 
două decenii, un tîrguleţ pe Du- 
năre, unde era și căpitănie de 
pază, avind ţărmul grei de a- 
bordat. 

Pe la anul 1812, orașul se 
populase foarte mult, avind, se 
zice, mai bine de 12000 case;   
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această populație se formase mai 

mult din Bulgari refugiați de 

peste Dunăre, din care o mare 
parte aii fost aduși acolo cu sila 

de Ruși. Mai în urmă Bulgarii 

S'aii risipit, parte pe la Ploeşti, 
parte pe la Bucureşti. 

In războaele dintre Ruși şi 

Turci, Zimnicea a avut o mare 

importanță ca trecătoare, atit 

în secolul al IX-lea cit și în se- 

colul trecut. La 1828 a fost 

ocupat de puţine trupe. 

Rol ceva mai însemnat a avut 

acest oraș între anii 1830 și 

1832, cînd după organizarea ce 

se dăduse Țării de către gene- 
ralul-guvernator Kisseleff, s'a ho- 
tărit ca oraşele de pe marginea 
Dunării să fie capitale de judeţ, 
pentru a servi mai bine apăra- 
rea interiorului țării de năvăli- 
rile de peste Dunăre. Capitala 
judeţului s'a şi mutat atunci de 
la Roșiori la Zimnicea, unde a 
stat mai bine de doi any, după 
care a trecut la T.-Măgurele. 

Cu ocaziunea întemeerii ora- 
şului Alexandria, după anul 1835, 
cea mai mare parte din locui- 
tori ai părăsit Zimnicea şi au 
trecut la orașul cel noi, din 
cauza neînțelegerilor ce aveai 
cu proprietarul moșiei. (A se 
vedea istoricul oraşelor Alexan- 
dria şi T.-Măgurele), 

Aci a fost mult timp conacul 
cavaleriei romîne, nutreţul fiind 
mult mai eftin. Pănă la 1868 a 
fost şi reședința pl. Marginea. 

Cel mai însemnat rol l'a avut 
Zimnicea în. timpul rezbelului 
ruso-romîno-ture din 1877. Pe 
aci a trecut și s'a oprit grosul 
armatelor rusești, înainte și după 
luarea Șiștovului; aci se afla 
statul-major al trupelor impe- 
riale, avînd ca şef pe generalul 
Nepocoicinski; tot materialul 
de rezbel şi proviziunile p'aci 
S'aii cărat pentru îndestularea 
armatelor, adus pe calea ferată 
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Frăteşti-Zimnicea, care mai în 
urmă s'a desfiinţat. Impăratul 
Alexandru al II-lea a stat mat 
mult timp aci, mai înainte de 
a-şi stabili cartierul general peste 
Dunăre. 

Imprejurimile orașului de as- 
tăzi al Zimnicel aii o deosebită 
însemnătate archeologică. 

Zimnicea, domenii, jud. Teleor- 
man, pl. Călmăţuiul- Marginea, 
compus din corpurile: Zimnicea, 
Fintînelele şi Zimnicelele. Din 
acest domenii, s'aii vindut te- 
renurile pe care sa înființat 
orășelul Zimnicea. Pe dinsul 
sunt situate satele Fintinelele 
şi Zimnicelele. 

Moșia Zimnicelele era în se- 
colul trecut, după Dionisie Fo- 
tino, a Mănăstirei Cotroceni; 
mai era şi o altă moșie, Zim- 
nicea - Ulmuleni, proprietate a 
banului Constantin Creţulescu, 
Aceasta din urmă probabil că 
a făcut parte din moșiile de as- 
tăzi Năsturelul şi Zimnicelele. 

Zimnicei (Cetatea-), ruine de 
cetate, jud. Teleorman, în par- 
tea de V. a orașului, la 740 
m., pe loc șes, între Rusca- 
Lungă şi Rusca-Carantinei. In 
anul. 1869, răposatul C, Boliac 
a găsit acolo diferite monete 
şi unelte. De şi ruinată de timp 
se văd şi azi două rinduri de 
șanțuri mari, de care acea în- 
tăritură era înconjurată. 

D. Gr. Tocilescu în meritoasa 
sa scriere «Dacia înainte de Ro- 
mani» stabilește, de acord cu 
arheologul Cesar Boliac, cx 
la această cetate a fost o ne- 
cropolă saii un cîmp al mor- 
ţilor, saii mar bine zis un cimi- 
tir antic. 

Reproducem întocmai, din 
menţionata scriere, descoperirile 
făcute între anit 1869 şi 1872 
la această cetate:
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«In Rominia, cea mai însem- 

„nată necropolă antică - este fără 

„îndoială, cîmpul morţilor de la 

„ Zimnicea, despre care D. Boliac 
relatează următoarele: «Bănu- 

iam de un oraş dac în jurul 
acestei cetăţi din afara şanţu- 

rilor, în jos spre orașul Zim- 

- nicea de acum; pentru-că multe 
„vestigiuri dace tot găsim pe 
„acolo din alţi ani, şi mai ales 

din anul trecut. M'am pus dar 
:să fac cercetări atît spre malul 
„Dunărei cit şi pe partea opo- 

sită; m'am oprit spre centru, 

între locul unde este acum tirul 

: militar şi între cazarmă, pentru- 

că am dat aici de vre-o două 

vase mormintale, cu cenușe și 

oase calcinate într'insele. 
« Observind mai bine locul din 

. cetate spre oraș, am văzut că 

„oraşul dac a urmat să fie pe 

partea stingă, care este și mai 
ridicată, şi că pe partea dreaptă 

„despre Dunăre, a trebuit să fie 

-locul destinat pentru înmormiîn- 

tări. Am adunat dar oamenii 
ce îi aveam pe o singură linie, 

şi "i am pornit de la tir spre 

cazarmă pe partea stingă, de 

vale, unde am presupus că a 

- trebuit să fie orașul. Indată, la 

mai multe locuri, s'aii ivit di- 

ferite urne. In .toată lucrarea 

„mea de o săptămînă la Zim- 

nicea, în acest locaş de moarte 

- m'am găsit de cit un singur sche- 

„let nears, al cărui. craniii l'am 

scos întreg de sub o jumătate 

de urnă cu care era acoperit, 

„pe cînd urne cu oase calcinate, 

pe jumătate arse, am scos 63, 

din care 8 am putut să le scot 
întregi, intacte. Toate urnele 

ce descopeream erati numai cu 

cenuşe și oase calcinate, adu- 

nătură de oase de corpuri arse 

„pe rug. Un lucru foarte stranii, 

un .lucru extra-ordinar: într'o 

„urnă este băgată alta, în aceia 

altă, în a treia, a patra şiia a 

66700. Afarele Dicționar Geografic, Vol. Ve 
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patra a cincea cu:gura în jos. 

Osemintele în acest fel de urnă 
sunt în cea de a cincea, printre 

care oseminte am găsit şi o- 

biecte trecute şi ele prin foc. 
O altă observaţiune am făcut: 

unele dintre aceste urne ce gă- 

siam — cele simple — erai ridi- 

cate drept în sus, şi toate cele 

culcate, cu mai multe urne una 

într'alta. Apoi în aceste urne 
culcate am găsit și obiecte de 

podoabe femeești, adecă un co- 
lier de electrum zdrobit, .o bră- 

țară în trei bucăţi, diformate 
oare-cum de foc, dar conservin- 

du-şi încă toată ciselura în linit 

şi în toarte cu- totul în modul 

bijuteriei numite celtă. ” 

«Alte cite-va mici obiecte s'a 

găsit prin aceste vase arse, pre: 
cum: un cerceluş întruna, un 

fel de agraf şi un ac de os în- 

tr'alta, toate trecute prin foc, 

şi tot obiecte de parură feme- 

iască, ceia-ce "mi dă ideia că 

arderea corpurilor se făcea cu 

toate podoabele lor, idee con- 

mată cu vre-o două bucăţi 

meta! topit, găsite într'o urnă în 

care era şi un obiect de fier, — 

agraf saii legătură, spre înche- 

ierea vre-unui colier ce s'a to- 
pit.. D. Boliac observă (e Tromp. 

Carpaţilor», No. 1137), că bă- 
garea 'de urnă în urnă nu se 

putea face de cit în chipul ur- 
mător: se adunaii oscioarele 

mai mistuite de flăcări, cu dife- 

ritele obiecte rămase, se puneaă 

“ într'o urnă mică, în jurul căreia, 
pusă cu gura în jos, se fasona 
o altă urnă, în partea căreia se 

grava ornamente și simboluri; 

apol acestea, după ce se uscaii 

prin evaporare la soare, căci 

indicii de coacere la foc nu se 

vede nici de cum, se fasona în 

jurul lor o a treia urnă care se 

usca şi acesta. tot ast-fel, apoi 

a patra și apoi a cincea, 
«Punerea în urna principală   

ZÎMBREASCA 

cu oseminte, a altor vase mai 

mici, s'a constatat încă şi în | 

necropolea de la Pilin în comi- 

tatul Neograd, în movila de la 

Ali-Bunar, în Banat şi în cimi- 
tirul de la Apodul-Mare în Tran-, 
Silvania, unde în fie-care urnă 

mare se găsea alta mai mică. 

Acest din urmă cimitir a servit 
locuitorilor şi în epoca romană, 

judecînd după cărămizile ro- 

mane ce acoperiaii unele vase». 

Zimnicelele, că?uu,cu 423 loc., în 

jud. Teleorman, pl. Marginei, 

com. Năsturelul. 

Zinca, saţ, jud. Dimboviţa, pl. 

Cobia, com. Ulieşti, 

Zisu, saii Linia-Zisu, saț, pe 

malul drept al rîului Avgeş, jud. 

Argeş, pl. Piteşti, com. Valea- 

Mărului (v. a. n.). Are 209 loc, 

Zizinca, saz, în partea de E. a 

com. Lipovăţul, pl. Crasna, jud. 
Vasluiii, aşezat pe coasta de S. 
a dealului Zizinca. Are o supra- 

faţă de 245 hect., cu o popula- 

ţie de 201 suflete, și o biseri- 

cuță. 

Zimbeşti, saz, în com. Filioara, 
pl. de-Sus-Mijlocul, jud. Neamţu. 

Zimbreasca, com. 7ur., în jud. 
Teleorman, pl. Teleormanului, 

în partea de $., între Valea-Cii- 
nelui şi: valea Burdea, la 68 kil. 

de reședința: jud., 24 kil. de Ro- 
şiori şi 48 kil. de Alexandria.. 

Se învecinește la N. și N.-V. 
cu teritoriul com. Balaci, la V. 

cu al com. Dobrotești, la S. cu 

moșia Plopi, ce ţine de com. 

Beuca şi la E. cu teritoriul com. 
Ciolăneşti-din-Deal. 
“Satul este împărțit în două: 

Zimbreasca - de - Sus saii Olteni 

spre V. şi Zimbreasca-de-Jos la E. 

Este străbătută de vălcelele : Tă- 
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ZÎINDAN-BAIR 

tarul, Olteni și Zimbreasca..Te- 
renul satului este foartea acci- 

dentat și ripos. 

Are o suprafaţă de aproape 
1840 hect., cu o populaţie de 

1283 suflete; o şcoală mixtă, 
o biserică. 

Vite: 834 vite mari cornute, 

269 cai, 42 măgari, 3954 oi şi 
565 porci. 

Se leagă cu com. Balati și 
Ciolănești-din-Vale prin şosele 

vecinale, peste care sunt con.-. 

struite mai multe poduri și po- 
deţe la trecerea vălcelelor, 

Satul Zimbreasca este din cele 

mai vechi ale jud.; se găsește 

trecut în diferite documente 

vechi, precum și în lista satelor 

întocmită pe timpul reformei 

Imi Const. - Mavrocordat; el fi- 

gurează și în lista satelor din 
„ «Istoria Daciei» de Dionisie Fo- 

tino. Tăcea parte din pl. Mij- 
locul-d.-s. 

Zindan - bair, deal (197 m. în 
„ virful Babadag-lol-Iuc), jud. Tul: 

cea, pl. Istrului, pe teritoriul com. 

Tocsof, și pe al căt. săi Rim- 
nicul-d.-s.; e o prelungire sudică 

a dealului Caragea-Bair (v.a. n.). 

Zlapia. (Slapia), sa/, cu 70 loc., 

jud. Argeș, pl. Pitești, com. 

Samara (v, a. n.). 

Zlata. (Păragina), că/uu, com. 

Dracea, pl. Călmăţuiul-Marginea, 
"jud. “Teleorman. 

Zlătari, sa, cu 231. loc., jud, 

Bacăii, pl. Siretul-d.-j., comuna 

„ Leca, aşezat d'a stinga piriului 

Ungureni, la o depărtare de 

2000 m. de căt. Ungureni. 

Zlătăreasa, saz, cu 119 loc., jud. 

Tecuciii, pl. Berheciii, com, Găi- 

ceana, așezat în partea de E. 

a com., pe coasta V.a dealului 

Gaâiceana,   
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In raionul satului, la locul 

numit Poiana-Dealului, se văd 

urmele a două cetăţi înconju- 

rate cu șanț. (V. Găiceana, com. 
rur.). 

Zlătărei, com. rur., jud. Vilcea, 
pl. Oltul-d.-j., compusă din 3 

cătune: Zlătărei, Dobruşa și 
Vrăjitori, 

Este situată pe valea Oltu- 

lu, la So kil. de capitala jude- 
ţului și la 3 kil. de a plăşer. 

Se mărginește la E. cu ora- 
șul Drăgăşani, la V. cu comuna 

Uşurei și Fometeşti, la N. cu 

comuna Sutești şi la S. cu co- 

muna Stefănești şi Voiceşti. 
Are o populaţie de 1400 lo- 

cuitori ; schitul Dobruşa (v. a. n.) 

şi o biserică de lemn; o şcoală. 
Locuitorii se ocupă cu agri- 

cultura, viticultura, dulgheria or- 

„dinară și rotăria. Ei aii: 26 cai, 

200 vaci, 300 boi, 160 capre, 

350 oi. | 
Un număr de 203 locuitori s'aii 

împroprietărit la 1864 pe moșia 

statului Drăgăşani-Trupul- Zlă- 
tărei, cu 626 hect, 

Are o şosea comunală. 

E brăzdată în direcţia N.-S. de 
dealul Dobruşa, populat cu vii, 

şi udat de girla Peșteana, 

Zlătărei, saz, com. rur. cu același 

nume, jud. Vilcea, cu 719 lo- 

cuitori. (V. Zlătărei, com. rur.). 

Zlătunoaia, com. rur., jud. Boto- 

şani, Se întinde în partea de S.- 

E. a pl. Miletinul, pe văile Sic- 

ne! și. Cozancea şi dealurile din 

- dreapta şi stinga Sicnel și se 

compune din satele: Biznoasa, 

Cernești, Cociungeni, Girbeşti, 

Iureşti, Lunca, Novaci, Stănești, 

Stroeşti şi Zlătunoaia. 

Teritoriul comunei e deluros, 

dar de bună calitate și are o 

suprafață de 13401 hect, 

Are o populaţie de 4017 su- 
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flete ; 7 biserici şi 3 şcoli mixte; 

I fabrică de spirt, 3 iazuri, 3 

mori de apă pe Sicna și 1 de vint, 

Vite: 2500 bo! și vaci, 350 
cai, 8400 oi și 625 porci. 

Zlătunoaia, saț, cu 1141 locui- 

tori, așezat pe dealul Zlătunoaia 

Sai Bisericei, în partea de N. a 

com. Zlătunoaia, pl. Meletinul, 

jud. Botoşani. (V. Zlătunoaia, 

com. rur,), 

Zlătunoaia, sfație de dr.d.f., 

jud. Botoșani, pl. Tirgul-Mile- 

tinul, com. Zlătunoaia, pe linia 

Iași-Dorohoiii, pusă în circulaţie 

la 1 Iunie 1896. Se află între: 

staţiile Todireni (131 kil.) şi Tru- 

şești (132 kil.). Inălţimea d'asupra 

niveluiui Mărei de 641,34, Ve- 

nitul acestei stații pe anul 1896 

a fost de 24878 lei, 35 bant. 

Zlătunoaia-Mică, saz, în partea 

de S.-E. a com. Dracșani, pl. 

Miletinul, jud. Botoşani, cu o 

suprafaţă de 111 hect. și.o po- 
pulație de 80 locuitori. 

Zlodica, sa/, din com. Cotnari, 

pl. Bahlusul, jud. Iași (v. Cotnari, 

sat). Are o populaţie de 181 lo- 

cuitori, precum şi o biserică de 

lemn, vechie. 

In acest sat, peste un mic 

piriii, se află un pod mare, for- 

mat de lespezi de piatră natu- 

 rală necioplită și pe care legenda 

îl atribue lui Ștefan-cel-Mare; 

Zlota-Vechie, căfun (tîrlă), în jud. 
Ialomiţa, pl. alomiţa-Balta, com. 

Bora, pe cimpul Bărăgan. 

Zloteşti, com. rur., în jud. Te- 

leorman, pl. 'Telcormanului, pe 

laturea de V. a judeţului, situ- 

ată pe partea stingă a riului Te- 

leorman, în vale, la 79 kil. de 

T.-Măgurele, 35 kil. de Roşi- 

"ori și 48 kil. de Alexandria.
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„„. Are o populaţie de 722. su- 

ZMADOVIȚA 

filete; o şcoală mixtă şi o bise- 
rică, cu un preot, un cîntăreț şi 

un paracliser; două mori. 

Vite: 320 vite mari cornute, 

169 cai, 834 oi, 27 capre şi 150 

rimători, 

Teritoriul com. este străbătut 

de cite-va vălcele şi piriiaşe ce 
izvoresc din dealul de la stinga 

satului. Piriul Cerboaica izvo- 

reşte de pe teritoriul moşiei Cio- 

lăneşti și se varsă în riul Tele- 

' orman, în partea de V. a co- 

munei, 

Are o suprafață de aproape 

1400 hect., din care o parte este 

acoperită cu păduri. Din această 

suprafaţă, ca la şoo hect. sunt 

sfori de moşie ale diferiților pro- 

prietari din Zloteşti, avind aproa- 

pe fie-care și cite un pilc de 
pădure; 240 hect. sunt proprie- 

tăți a 68 locuitori, date după 

legea rurală şi restul este ocu- 

pat de vatra satului, de drumuri 

şi cursurile rîului şi piraielor: 

Căi: şoseaua judeţeană Ale- 
xandria - Valea - Teleormanului, 

care trece prin mijlocul satului 

şi care comunică cu com. Tă- 

-tăreşti-d.-j., la N.; spre Slăveşti, 

la S$.; spre com. Ciolănești-din- 

» Deal; precum şi spre Catalina 

din jud. Vlașca. 
In straturile de pietriș ce se 

află de-a lungul rîului Teleor- 

“ manul şi pe lingă piriul Cer- 

: boaica se găsesc adesea, cu o- 
caziunea săpăturilor ce se fac, 

multe oase de cerbi mari şi fălci 

de mastodonţi petrificate. 

Zmadoviţa, com. rur. şi sa, în 

jud. Mehedinţi, pl. Dumbrava, 

la 56 kil. de oraşul Turnul-Se- 

verin, situată pe valea Zmado- 
vițel. i 

- Se mărginește: la E. cu co- 

muna Secul; la S., cu comuna 

Stănești; la V., cu comuna Bi- 

cleşul; la N., cu com. Albuleşti. 
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Satul: formează comună cu 
mahalaua Lazul, avind 740 lo- 
cuitori. 

Are o biserică, cu 1 preot și 

2 cîntăreţi, o şcoală prim. mixtă. 

Locuitorii posedă: 36. plu- 
guri, 61 care cu boi; 6 căruţe 

cu cai; 32 stupi; 440 vite mari 

cornute, 18 cai, 460 oi şi 500 

rimători, 

Prin comună trece şoseaua 

Bicleșul-Zmadoviţa-Secul, 
Dealuri: Dealul-Lazului, Dea- 

lul-Gropanilor şi Dealul-Albuleş- 

tilor. 

» Văi: Valea-Zmadoviţei şi Va- 

lea-Lazului, Piraie: Piriul-Lazu- 

„lui şi Piriul-Zmadoviţei. 
Pădure: Pădurea-Lazului. 

Zmeeni, com. rur,, în jud. Bu- 

ză, pl. Cîmpului, situată pe 

ambele maluri ale riului Căl- 

măţuiul, la 18 !/2 kil. de ora: 

şul Buzăi. 
E formată din cătunele: Moi- 

sica, Sălcioara şi Zmeeni, 
Are o suprafață de 5498 

hect., cu o populaţie de 1859 
locuitori; o şcoală; o biserică. 

Căi: şoselele judeţene Țin- 
teşti-Zmeeni şi Zmeeni-Albeşti, 

precum și alte drumuri naturale. 
_"Vite: 616 boi, 539 vaci; 

276 viței, 9 bivoli, 330 cai, 
252 iepe, 106 minji, 2350 oi, 
3 capre şi 631 porci. 

„Comuna e vechie şi cite trele 

cătunele sale existaii din seco- 

lul trecut, Cătunul Zmeeni la 

început era împărţit: în Zmeeni- 

g.-s. şi Zmeeni-d..j. În anul 1864, 

atît împroprietărirea, cit și insa- 

Ivbra şi băltoasa poziţiune a lo- 

cului, ai silit.pe cei din Zme- 

eni-d.-j. să se mute în Zmeeni- 

d.-s., contopindu -se. amindouă 

într'un singur sat, 

Zmeeni, căzun de reşedinţă al 
com. Zmeeni, jud. Buzăiă, cu 

1020 locuitori.   

ZMEURĂTUL 

Zmeeşti, căzuu al com. Vintilă- 

Vodă, jud. Buzăti, cu 60 locui- 

tori, alipit de “cătunul Lunca. 

Zmei, sa, cu 40 familii, juJ. 

Argeș, pl. Cotmeana, com. rur. 
Podul-Broşteni (v. a. .n.), Are o 
biserică « Cuvioasa Paraschiva». 

Zmeica, altii însemnati, în jud, 

Tulcea, pl. Istrului, pe terito- 

riul com. Casap-Chioi ; este unul 

din cele 4 mari lacuri ce com- 

pun masa de apă sărată din 
Dobrogea ; întinderea sa totală 
(exceptînd stulul dintre. dinsa 

şi Goloviţa) este de 2500 hect., 

"ce aparţin toate com. Casap: 

Chioi; comunică cu balta Golo- 

viţa prin două portiţe, din care 
una e numită Zmeica, iar cu 

balta Sinoe, pe la cele 2 extre- 

mităţi ale insulei Curt-Bei; spre 

N., aproape de una din comu- 

nicaţiile cu. Goloviţa, se află o 
mică insulă stufoasă; pe ţărmul 
săii despre uscat sunt dealurile 

Cara-Burun, Acic-Suat și Cale; 

conţine mult pește. 

Zmerodava. Vezi Zmirodava. 

Zmeura-de-Jos, saţ, cu 37 fa- 

milii, jud. Argeș, pl. Pitești, 

com. rur. Hinţeşti-Zmeura: (v. 

a. n). Are o biserică, Ador- 

mirea>, 

Zmeura-de-Sus, saz, cu 40 fa- 
milii, jud, Argeș, pl. Pitești, 

com. rur. Hinţești-Zmeura (V. 
a, n). Are o biserică, cu hra- 

mul «Adormirea». 

Zmeurătul, com. .rur., pl: Oco- 

lui, jud. Vilcea, situată pe dea- 

lul Zmeurătul, la 15 kil. de ca- 
pitala judeţului şi la 6 kil. de 

a plășei, și udată de văile: Bră- 

detul, Stroe, Brozbă şi Adinca, 

Are o. populațiune de 368 

de locuitori; 2 biserici, una cu



ZNMEURĂTUL 

hramul «Intrarea în Biserică», 

fondată la anul 1708 de Popa 
Andrei şi Damaschin și alta 
cu hramul «Sf. Dumitru», fon- 
dată în anul 1828, de Dima 
Postelnicu; o școală, înființată 

la 1830. 

Locuitorii posedă: 25 cai, şo 
boi, 100 vaci, 30 oi și 30 capre. 

Şoseava comunală ."  înles- 
nește comunicaţia cu com. Ca- 

cova și Păușeşti-Măglaşi. 

Zmeurătul, sat, cu 25 locuitori 
spre N.-V. com. rur, Star-Chioj- 
dul, pl. Teleajenul, jud. Prahova, 
situat la poalele muntelui Zmeu- 
rătul şi udată de girla Chiojdul. 

Zmeurătul, culme de munte, care 
pornește din culmea Vintura- 

- riţa şi separă riul Govora de 
Rimnic, jud. Vilcea. In dreptul 
comunei Buneşti, se bifurcă în 
două culmi de dealuri: Dealul: 
Sohorătul și Dealul-Ocna. Din 
această bifurcaţie ia naştere riul 
Ocniţa (Sărata), afluent al Oltu. 
lui, 

"Zmida, Pădure, în jud. Neamţu, 
com. Bicazul, pl. Piatra-Muntele, 
situată pe Domeniul Coroanei. 
Are un venit de 30000 lei, şi 
16 herăstrae și un circular pen- 
tru exploatarea pădurilor. 

Zmirna, com. rur., jud, Ialomiţa, 
pl. lalomiţa-Balta, situată la N, 
plăşei, între comunele Miloşeşti 
şi Iazul-lalomiţa. 

Se compune dinsâtele: Zmir- 
na şi Griviţa, cu o populaţie de 
2531 locuitori. 

Are o şcoală mixtă şi o bi- 
serică. 

Zmirna, sa/, cu 225 familii, în 
pl. Ialomiţa-Balta, jud. Ialomiţa, 
com. cu același nume, situat 
pe valea Lata-Sărata și la 4 
kil. spre V. de satul Iazul.   
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Zmirodava (Zmerodava), rui- 
ne de cetate vechie, în apropiere 
de orașul Roman, jud. Roman, 

pe malul sting al riului Siretul, 
pe teritoriul com. Gidinţi, din 
pl. Siretul-d.-s. Urmele acester 
cetăţi se cunosc bine și astăzi. 
Ele formează o circumferință de 
vr'o 600 pași şi reprezintă: nişte 
grămezi de moloz acoperite cu 
porumbei și alți tufari. Cetatea 
se pare că ar fi avut forma de 
stea, judecînd după liniile ce 
lormează urmele fundamentelor. 

„Imprejurul ei se văd urmele unui 
canal, prin care ca se înconjura 
cu apă din Siret, In partea des- 
pre E. a fortăreței se deschide 
un loc plan, care era acoperit 

de mai multe forturi mărunte 
ale căror baze se văd şi acum 

„în şanţ şi care eraii înconjurate 
cu apă. Dealurile ce formează 
malul stîng al rîului Siretul, în 
dreptul acestei cetăţi, formează 

„.o curbă spre E., lăsînd aici 
un. loc plan. Această cetate, 
dacă credem pe cronicarul Ure- 
che, a fost zidită de Ștefan. 
cel- Mare la 1483 (<Letop.>, 
t. I, pag. 133). El a dat nu. 
meie de Cetatea-Nouă, căci sub 
numele de Novograd (Cetatea- 
Nouă) o vedem apărînd în toate 
uricile vechi slavone cit timp ea 
a existat, Numirea de Zmero- 
dava sai Zmirodava, ce dai 
acestei cetăţi Ureche și Cante- 
mir, este luată din tradiţiunea 
populară, precum afirmă Cante- 
mir. Din această veche numire 

” tradiţională precum și din nu- 
mirea de Cetatea-Nouă dată de 
Marele Ştefan, putem deduce 
că a fost pe acolo mat înainte 
vreme o altă cetate mai vechie 
şi numele de Zmirodava nu este 
de cit numele unei cetăţi dace, 
ce trebue să fi fost pe acolo. A 

„fost dărimătă probabil de Ale- 
xandru Lăpuşneanu, în urma an- 
gajamentului luat faţă cu Turcii,   

ZMÎRDANUL 

pentru ca să-i dea domnia Țărei 

(<Letop.», t. I, p. 188) şi nimicită 
în urmă de un Bogdan, proprie- 
tarul moșiei Gidinţi şi de vlădica 
Gherasim. Zidurile acestei cetăţi 

„aă existat pănă la începutul aces- 
tui secol, pănă cind proprietarul 
Bogdan şi episcopul Gherasim ată 
scos materialul de acolo pentru 
casele lor. (V. pentru aceasta 
«Cr. Rom. și a Episcopiei de Ro- 
man» de Melchisedec). Se mai 
cunosc aceste ruini sub numele 
de «Sf, Dumitru». 

Zmiîrda, cătun, în partea de E. 
a oraşului Giurgii, jud. Vlașca. 
A fost înainte de 1828 ceoflic 
(cătun) turcesc și era afară din 
raionul fortificațiilor oraşului. 

Zmirda, sfajie de dr-d-f., jud. 
Vlaşca, pl. Marginea, cătunul 
Zmirda, pe linia Giurgii-Zmirda, 
pusă în circulaţie la 1 Noembrie 
1869. Se află la 2,7 kil. de Giur- 
giii, staţie finală. Inălțimea d'a- 
supra nivelului Mării e de 112,56. 
Venitul acestei staţii pe 1896 
a fost de 318787 lei, 15 bani. 

Zmirdanul, com. rur., jud. Dolj, 

pl. Cimpul, la 87 kil. de orașul 
Craiova şi la 4 kil. de Calafat, 
compusă din satul cu această 
numire, înfiinţat la 1879 şi căruia 
i sa dat numele de Zmirda, în 
amintirea luptei ciştigate de 
Romini în 1877, la satul Zmirda 
din Bulgaria. 

Este situată pe malul sting 
al Dunărei, avind vatra la o de- 

părtare de 6 kil. de ea, 
Suprafaţa com. este de 1460 

pogoane. 

Cursul Dunărei în dreptul co- 
munei Zmirdan, începe din ho- 
tarul com. Ciuperceni, merge 
de la N.-E.-S.-V. pănă la pichetul 
34 saii Schelea-Vechei, de unde 
se indreptează de la N.-S., pănă 
la pichetul 35, sai Bogan; de
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“aci pănă la pichetul Canape, 
descrie un mare arc de cerc cu 

deschiderea spre comună. 

Se învecineşte cu com. urb. 
Calafat la N.; cu Dunărea şi cu 

căt. Ciuperceni-Noi, din com. 
Ciuperceni, la V.; cu com. Po- 

iana, la E.; cu Dunărea şi cu 

com, Desa, la S. 

Are o populaţie de 729 su- 
flete ; o biserică, cu-1 preot şi 

1 cintăreţ; o şcoală mixtă. 

Căi: calea vecinală comunală 

Calafat-Zmirdan ; calea naturală 

Zmirdan-Poiana-Lunpă şi calea 
naturală Zmiîrdan-Ciuperceni, 

Zmiîrdanul, căzun, cu 400 loc., 
com. Glodeanul - Cîrlig, judeţul 

"Buzăii, format . din însurăţei pe 

moșiile Cirligul- Mare : şi Ciîrligul- 
Mic, 

Zmirdanul, saz, cu 253 loc., jud. 

Covurluiii, pl. Siretul, com. Fi- 

leşti, format din însurăţei îm- 
proprietăriţi după războiul din 
1877—78. (V. Fileşti, com.). 

Zmirdanul (Şotinga), căzu, cu 

"148 loc., jud. Olt, com. Beciul, 

situat pe vale, între malul stîng 

al Jiului şi Dealul-Oltului, la S$. 
şi la 3 kil..de căt, Birseşti, 

Zmirdăsteţul (Viaşul), sas, jud. 
Mehedinţi, pl. Blahniţa, com. 
rur. Bucura. 

Zmiîrdioasa, com. rur., în jud. 
. Teleorman, pl. Marginei, situată 

între Valea-Vedei şi Valea-Gău- 
riciului, în unghiul unde acestea 
se împreună. 

Teritoriul comunei este de 

peste 4900 hect., cu o popula- 

jie de 1680 suflete. 

Are o scoală mixtă şi o bi- 

serică, . 

Vite: 5oo cai, 29 măgari, 907 

vite mari cornute, 2536 vite 

„mică cornute şi 409 porci,   
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Imprejurul comunei sunt multe 

măguri, 

Căi: şoseaua județeană Ale- 
xandria - Zimnicea, care trece 

prin interiorul căt. Zmirdioasa, 

şi şoseaua vecinală de la Zmir- 

dioasa la căt. Șoimul. 

Cătunele Zmirdioasa şi Şoi- 

mul, care formează azi o sin- 

gură comună, eraii sate mari în 

secolul trecut. Pe amindouă le 

găsim trecute osebit, în pl. Mar- 
ginei-d.-j., atit în lista satelor 

întocmită sub a doua domnie a 

lui Const. Mavrocordat, cit și 
în istoria lui Dionisie Fotino, 

la începutul secolului IX. Intru- 
nirea acestor două sate intr'o 

-singură comună s'a făcut după 
anul 1845. 

Zmulţi, com. rur., în jud. Co- 

vurluiii, pl. Zimbrul, la 62 kil. 
de Galaţi. Are o întindere de 

2426 hect. şi e situată pe dea- 

luri şi văi. 

Se mărginește la N. cu com. 

Fundeanul (jud. Tutgva); la S,, 

cu com. Măcișeni; la E, cu 
com. Crăeşti; la V., cu com, 

Corodul (jud. Tecuciii) și la N.- 

E., cu com. Drăgușeni. | 
Prin centrul com. trece piriul 

Suhuluiului, iar prin partea de 
V. a satului curge Gerul. 

E formată din două cătune: 

Zmulţi (reşedinţa) și Gorneşti. 
Are o populaţie de 2750 su- 

flete; ş biserici, din care numai 

3 funcţionează; Sf. Gheorghe 

(1849), Sf. Nicolae (1810) şi S-ţii 

Arhangheli şi Modest (1831); o 
şcoală mixtă, înființată în 1864. 

- Singura proprietate: mare e 
moşia Gornești. 

Vite: 871 boi, 5 tauri, 501 

vaci, 110 cai, 2176 oi şi 200 
porci. 

„De la Zmulţi se îndreaptă 
următoarele „Căi vecino - comu- 

nale: către Băleni, către. Corni 

„și către Diocheţi. 

. boviţa; 

  

ZNAGOVUL 

Zmulţi, sa/, şi reşedinţa comunei 

cu același nume, jud. Covurluiiă, 

pl. Zimbrul.. (V. Zmulţi, com.). 

Znagovul, zlasă, jud. Lifov, ocu- 

pînd partea de N.-V. a județului. 

Se mărginește la N. cu jud. Pra- 

hova, de care se desparte prin 
riul Ialomiţa, pănă la com. Li- 

pia-Bojdani; la V., cu jud. Dim- 

la E., cu parte din pl. 
Mostiştea și pl. Dimboviţa şi la 

S., cu pl. Sabarul. 

Este udată la S. de riul Dim- 
_boviţa, în care se varsă Ilfovăţul 
“și Colintina; de riul Ialomiţa, 

care primeşte în apropiere de 
com. Dridul apele riului Pra- . 
hova, de Ciorogirla și alte mai 

multe piraie și văi, 

Întinderea totală a acestei plăşi 
e de 80423. . 

În toată plasa sunt: o o judecă- 

torie de ocolla Buciumeni; 66 bi. 

serici, deservite de 65 preoţi; 36 
şcoale mixte şi 2 de cătun; 5 

“mori cu aburi, 15 cu apă, 3 

- poverne, 2 zalhanale, 41 poduri 

“stătătoare și 19 mașini de treerat 

cu aburi. 

Locuitorii posedă: 2781 plu- 

guri, 2372 cu boi, 409 cu cai; 
4757 care şi căruțe; 3725 cu 

: boi, 1032 cu cai, 4076 cai şi 

iepe, 69 armăsari, 9726: boi, 

4725 vaci, 2297 viței, 313 tauri, 

678 bivoli, 696 bivolţe, 688 
capre, 5199 porci şi 30518 oi, 

Comerciul se face de 20 han- 
gii și 224 cîrciumari. 

In coprinsul plășei sunt 5 bălți 
şi 28 heleştaie. 

Şi-a luat numele de la balta 
Znagovul, . care este situată la 

N. plășci i 

„Pădurile aii lemne 'de con- 

strucţii și foc. Bălţile conţin 

peşte, raci: şi scoici. Prin locu- 

rile cele.:mai mlăștinoase ale 

plășei creşte cu abondenţă pa- 
pura şi trestia. 

Reședința plășei este în com.
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rurală Buciumeni. Are 99 că- 

tune, care formează 20 comune 

rurale: Baloteşti, Brezoaia, Bu: 

coveni, Butimanul-Luceanca, Că. 

ciulaţi, Chiajna, Ciocăneşti, Co- 

ciocul, Corbeanca, Cosoba-Tres- 

tieni, Creţuleşti, Crevedia, Li- 

pia-Bojdani, . Militari, Poenari, 

Vulpeşti, Popeşti-Dragomirești- 

Roşul, Tincăbești, Tartăşeşti și 

Țigăneşti. 

Căi: calea ferată București- 
Piteşti; calea ferată Bucureşti- 

Ploești; calea naţională Bucu: 

rești-Piteşti; calea județeană la 

Tirgovişte și calea naţională Bu- 

curești-Ploeşti. 

Znagovul, fostă mănăstire, q ore 

departe de Bucureşti, aşezată 
pe o insulă din lacul Znagovul, 
în dreptul satului Fundul, 

Unii istorici susțin că s'a edi. 

ficat în zilele lui Vlad "Țepeș, 

1457; alții în zilele -lui Vladis- 

lav-Voevod, 1453; iar alţii com- 

bat ambele aserțiuni pe moti- 

vul că se găsește un panaghiar 

de metal, zestre a mănăstirei 

Znagov, cu leatul 1431, dată 

anterioară domniilor lui Țepeș și 
Vladislav-Voevod. 

“La Znagov, Mateiii- Basarab 

a așezat pe la 1643 prima ti- 

pografie pentru imprimarea căr- 

ților în limba "Țărei, la care a 

contribuit mult soția sa, Doamna 

Elena, mitropolitul Ștefan și U- 
drişte Năsturel. (Gr. G. Toci- 
lescu). 

Aci, Antim, ales mitropolit al 

Țărei, sub numele de Antim II 

la 1709, pe cind era egumen 

al mănăstirei Znagov, a tipărit 

mai multe cărți bisericești în 

elineşte și romineşte. 

Pănă acum 40 ani era aci o 

tipografie, şi un penitenciar, care 

în cele din urmă servea de exil 
patrioţilor romîni,. 

Călugării greci închinaseră a- 

ceastă mănăstire mănăstirilor   
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„din Muntele Athos. Mateiă Ba. 

sarab a deservit'o şi cle-aii dat 

pe seama 'Ţărei cum aii fost de 
veac». El a înzestrat'o cu sate, 

odoare şi venituri de tot felul. 

La Znagov a fost sugrumat 

postelnicul Const. Cantacuzino 

din porunca lui Grigore Ghica 

Vodă. | 

Din această mănăstire, nu a 

mai rămas de, cit biserica, re- 

dusă la biserica de mir. 

Znagovul, moșie a statului, pe 

“care la 1864 s'aii împroprietărit 

parte din loc. com Trestioara, 

pl. Vărbilăul, jud. Prahova. 

Znagovul, “pădure a statului, 

com. Lipia-Bojdani, jud. Ilfov, 

în întindere de 1250 hect., for- 

mată din trupurile: Znagovul 
(ur25 hect.) şi  Fundul-Secului 

(125 hect.). 

Znagovul, ziriii. Izvoreşte. din 

pădurea Cornești, pl. Ialomiţa, 

jud: Dimboviţa, intră în jud. 

Ilfov pe la N. de căt. Butima- 
nul; formează heleşteie la Bu. 

timanul, Poenari, Cociocul, Tin- 

căbești şi Ciofliceni, de unde 

incepe balta Znagovul, şi curge 
„pănă în Coadele Znagovului, de 

unde printr'o mică scurgere de 

apă lină, se varsă în riul Ialomiţa, 

lingă com. Lipia-Bojdani, 

Znagovul, ba/fă, ce se scurge 

în riul Ialomiţa, lingă com. Lipia- 

Bojdani, pl. Zaagov, jud. Ilfov. 

Se întinde între pădurea Zua- 

govul, Codrul-lui-Roman, pădu- 

rea Balta-Neagră şi riul Ialomiţa. 

Znamăna, saț, cu 107 locuitori, 

jud. Argeş, pl. Topologul, com. 

rur. Runcu (v. a. n.). . 

Zoicarul, saţ, cu 104 locuitori, 

com. rur. Fundeni-Gherasi (v. 

a. n), pl. Dimboviţa, jud. Ilfov.   

ZORLENI 

Zoiţa sai Joița, sas, în jud. R.- 

Sărat, pl. Rimnicul-d.-j., cătunul 
comunei Costieni-Mari, așezat 

în partea de V. a comunei, în 

cîmp, la 800 metri spre V. de 

reşedinţa comunei, Costieni-Mari, 

şi la 100 m.spre E. de calea fe- 

rată. Are o întindere de 540 

hect., cu o populaţiune de soo 

suflete, dimpreună cu cătunașul 

Curcuiaţi, ce ţine tot de com. 

Costieni-Mari; o biserică. 

In vechime se numea Odaia- 
Topliceanului, 

Zoiţa, stație de dr.-d.f., jud. R.- 

Sărat, pl. Rimnicul-d.-j., com. 

Costieni-Mari, pe linia Buzăii- 

Mărăşeşti, pusă în circulaţie la 

13. lunie 1881. Se află între 

staţiile Bobocul (10,7 kil.) şi R.- 

Sărat (12,3 kil.). Inălţimea de- 

asupra nivelului Mării de 93,38, 

Venitul acestei staţii pe anul 

1896 a fost de 114080 leişig1 b. 

Zoiţa, pisc de munte, în jud. Ar- 

geș, plaiul Loviştea (v. Joița) 

Zopoga, munte, în jud. Argeş, 
pl. Loviștea. 

Zoreşti, că/uu, al com. Valea- 

Teancului, jud. Buzăii, cu 340 
locuitori. 

Zorilă, pichet de graniță pe Du- 

năre, cu No. 4, la S. de lacul 

Greaca, jud. Ilfov. 

Zorleasca, sa, com. rur. Turia, 

pl. Oltul-d.-ij., jud. Olt. 

Zorleni, com. rur. şi s24, în jud. 
Tutova, pl. Tirgul, spre N.-E. 

de Birlad şi în apropiere de el, 

pe malul stîng al riului Birladul. 

Satul formează com. cu căt. Bu- 

joreni, și este proprietatea M. 

S. Regelui. i 
Teritoriul com. este șes şi a- 

coperit cu multe pășuni, unde se
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nutresc un număr însemnat de 
vite. 

Are 1236 locuitori; o livadă 

cu duzi; o fabrică de spirt; o 
şcoală primară; o biserică; o sta- 

ţiune de drum de fier şi un o- 

ficiă poştal rural, pentru pl. Tir- 
gul şi Simila, 

Prin acest sat, care este legat 
printrun pod de lemn, peste 

apa Birladului, cu satul Gura- 
Simila, trece șoseaua judeţeană 
Birlad-lălciă, 

Acest sat sa format după 
anul 1602, Iunie 2, pe locul nu- 

mit Siliştea Zorileni, dăruit de 

Eremia-Vodă lu! Andrei Chiriac 

vameșul, ca să'și facă acolo sat. 
E numit şi Slobozia-Zorleni, 

Zorleni, stazie de dr.-d.-f., în jud. 
Tutova, pl. Tirgul-Simila, com. 
Zorleni, pe linia Birlad-Vasluiiă, 

pusă în circulaţie la 13 Noein- 
brie 1886. Se află între stațiile 

Birlad (7,3 kil.) şi Beuca (9,2 
kil.). Inălţimea d'asupra nivelului 

Mării de 68,99. Venitul acestei 

staţii pe anul 1896 a fost de 

42595 lei, 60 bani. 

Zorleşti, com, rur., în jud. Gorj, 

pl. Amaradia, situată pe valea 
Zorleştilor, formată în clina de 

V. a Dealului-Muerei şi la S-E. 

comunei Cirligei. Este compusă 
din căt. Zorleşti, Dealul-Viă şi 

Becheni. 

Are o suprataţă de 3375 hect., 

cu o populaţie de 586 suflete; 

o şcoală şi 2 biserici, deservite 

de un preot şi un cîntăreţ. 

Locuitorii posedă: 45 pluguri, 

47 care cu boi, 3 căruţe cu cai; 

so stupi; 99 cai, 733 vite mari 

cornute, 636 oi şi 69 rimători. 

Căi: şoseaua vecinală care o 

pune în comunicaţie cu Prigoria, 

la S$.; şoselele comunale spre 

Bumbeşti - Piteşti și Roșia-d.-s.     
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Zorleşti, căzu, pe valea Zorleşti- | 

lor, jud. Gorj, pl. Amaradia, 

com. Zorleşti, cu o suprafaţă de 

2550 hect., și o populaţie de 428 

locuitori. (Vezi Zorlești, com, 

rur.), 

Zosin, fost schit, în jud. Boto- 

şani, la S. moşiei Băluşeni, com. 
Băluşeni, pl. Tirgul, zidit de Ior- 

dache Zosin, vechiii proprietar, 

Zotunul, osfrov pe Dunăre, cu 

pădure de salcie, în suprafață de 
78 hect., pendinte decom. Slo- 

bozia, pl. Marginea, jud. Vlaşca. 

Zugreni, sa, pe moşia şi in com, 
Dorna, jud. Suceava, situat pe 

ţărmul drept al Bistriţei. Are 105 

suflete. 
Singurul drum principal e cel 

ce duce la Sunători (2 kil.). 

Zurbaua, sat, com. rur. Popești- 
Dragomirești (v. a. n.), pl. Zna- 

govul, jud. Ilfov, situat la S.-E. 

de căt. Săbăreni, pe malul sting 

al riului Iifovăţul.: 
Are o suprafață de 924 hect., 

cu o populaţie de 295 locui- 

tori; o biserică, «Sf. Treime». 

Zuvelcaţi, căzu, jud. Teleorman, 

pl. Teleormanului, com. Malul, 

cu o populaţie de 165 suflete. 
Este unul din satele cele mai 

vechi din partea locului. Se gă- 

seşte trecut ca sat mare și po- 

pulat in lista satelor din 1741, 

precum și în Istoria lui Dionisie 

Fotino. 

Zvorăştea (Zvoriștea), com. 
rur., în jud, Dorohoiii, pl. Ber- 

hometele, formată din satele: 

Bereşti, Buda-cu-Dealul, Poiana, 

Pustaiul, Şerbăneşti-cu-Slobozia, 
Stinca-cu-Zvorăştea și Vatra, cu 

reședința în Zvorăştea. Are 5164 

— SFÎRŞIT — 
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suflete; 6 biserici, deservite de 

3 preoţi, 7 cintăreţi şi 6 pălă- 

mari; o şcoală mixtă. 
Vite : 939 vite mari cornute, 

1719 oi, 8 capre, 212 cai și 300 

porci. 

Zvorăştea cu Stînca (Zvoriş- 
tea), sare, pe moşia Zvorăştea, 
com, cu același nume, pl. Ber- 
hometele, jud. Dorohoiii, cu 1132 

suflete, 
Din vechime, trupul moșiei 

Zvorăştea din spre S. a fost a 
mănăstirei Moldaviţa, din Buco: 

vina, dată de Ștefan-Vodă-cel- 
Mare, prin uricul din 12 Martie 
1488 şi trupul din sus a boeru- 

lui Petru Cheşcu. | 

Are o biserică, cu hramul A- 

dormirea-Maicii-Domnului, de- 

servită de 1 preot, 2 cîntăreţi 

şi 2 pălămari, mare și bine zidită, 
făcută la 1782 de Petru Cheșcu ; 

o şcoală. 
Piriul ce trece pe moşie este 

Leahul. Rîul Siretul trece pe mar- 

gine. 
Drumuri : calea comunală de 

la Podul-Siretului și calea naţio- 

nală ce duce la Hănțăști. 

Moșia se hotăreşte cu: Vir- 

ful-Cimpului, Bucovina, Hănţăşti 

şi Zamoştia. 

Zvorsca, com. rur, la N.-V. 
plăşei Balta-Oltul-d.-j., jud. Ro- 

manaţi, compusă numai din să- 
tul cu acest nume, situat pe 

drumul ce duce de la Caracal 

la Bechet, la ro kil. de Ca- 

racal şi la 34 kil. de Corabia. 
Altitudinea terenului d'asupra 

- nivelului Mării este de 138 m. pe 

măgura Pancii, la N.-E. de sat. 
Are o populaţie de 844 lo- 

cuitori, care posedă Sir vite 

mari cornute, 1154 vite mici 

cornute și 170 porci. Are o 

şcoală; o biserică, «Sf. Nicolae».



ADAOSE 
(CUVINTELE ADAOSE SUNT TIPĂRITE CU LITERE GRASE) 

Ages, județ. Populaţia, după recensămîntul 

din 1899: 205822 locuitori, 

Arțari, căfun, com. rur, Dănești, jud. Gorj. 

Bacăii, judeţ. Populaţia, după recensămîn- 

tul din 1899: 192963 locuitori. 

Bacăii, oraș. Populaţia, după recensămîntul 

din 1899: 16:87 locuitori, Pag. 182, 
col. |, a se ceti 690 hect. în loc de 

34260 hect. 

Başeul, rîii, curge în jos pe la Iludeşti- 

Mari, Havirna, Stiubeieni, ze fingă fir- 

gul Săveni, Vlăsineşti, etc. 

Bălava, cătun, com. rur. Corneşti, 

Gorj. ! 

Băleşti, com. rur., jud. Gorj, coprinde şi 

cătunul Voinigești. 

Băloiul, sat, jud. Argeş, a se ceti: pen- 

dinte de com. Stoileşti, în loc de Stoi- 

ceni. 

Birsăneşti, A se ceti căminarul Lucache 

Venier, în loc de Veiner. 

Birza, cătun, com. rur. Şaşi, jud, Gorj. 

Birzeiul-de-Pădure, com. rur., jud. Gorj, co- 

prinde și cătunele Paschi, Piriul.Viii şi 

Scurtul. 

Botoşani, judeţ. Populaţia, după recensă- 

mâîntul din 1899: 170455 locuitori. Pag. 

559, col. I, rîndul o, aseceti hectolitri 

în loc de hectare, 

Botoşani, oraș. Populaţia după recensămîntul 

din 1899: 32193 loc. Şcoală de meserii 

nu mal este, dar este o şcoală profesio- 

nală. Şcoala Romino-Armeană sa des- 

fiinţat, Intre instituţiile de binefacere a se 

adaoga: ospiciulcomunal, spitalul de copil, 

azilul de bătrîni «N, Sofian», spit. militar. 

Bozieni, căfun, com. rur. Jupînești, jud, 

Gorj. 

66200. Slarele Dicționar Geografie, Pol. y, 

„nd, 

  

Braniștea, moşie, jud. Neamţu, a se „ceti: 

din pl. Bistriţa, în loc de pl. Braniștea. 

Bratuia, com. rur., jud. Gorj, coprinde și 

„ cătunele Merfuleşti şi Trocani. 

Brăila, judeţ. Populaţia în 1899: 

locuitori. 
147006 

Brăila, oraş, Populaţia în n 1899: 58392 lo- 

_cuitori, 

Buda, stație de dr.-d.-f. Gol, II, pag. 38). 

A se adaoga: De aci se ramifică linia 

Buda Slănic, lungă de 3g,z kil. 

Buda-Mare, sat, jud, Dorohoiii. Şcoala a fost 

clădită la 1869, nu la 1880. 

Buda-Mică, sat, jud. Dorohoiii, A nu se so- 

coti între hotarele moșiei, com. Hirbova. 

Budeşti, sa, com. Grămeşti, jud. Dorohoiii. 

Buhalniţa, com. rur., jud. Neamţu, A se ceti: 

Secul-Buhalniţa, în loc de Lacul-Buhalniţa, 

La satul Buhalniţa, p. 56, rîndul 5,a se 

ceti: Piriul-Buhaluiţa în loc de Schitul- 

Buhalniţa. 

Bustuchini, căfu, com. 

jud. Gorj. 

rur, Pojarul-d.-s., 

Buzăul, judeţ. Populaţia (1899): 220439 lo- 

cuitori. 

Buzăul, oraș. Populaţia (1899): 21561 lo- 

cuitori. 

Caracal, oraș. Populaţia (1599): 12035 lo- 

cuitori. 

Călăraşi, oraș. Populaţia (1899): 11024lo- 

cuitori. 

Cărbunești, com, rur., jud. Gorj, coprinde 

şi cătunele Cionteşti şi Tupșeni. 

Chiliile, căzuz, com. rur. Godineşti, jud. 

Gorj. 

Cionteşti, căza, com. zur. Cărbunești, jud, 

Gorj.   

Cimpulung, oraş. Populaţia (1899): 13030 

locuitori, . 

Coasta, cătun, com. 

- Gorj, pl. Vulcan, | 

rur. Stolojani, jud. 

Constanţa, judeţ. Populaţia (1899): 135030 

locuitori, , . 

Constanţa, oraş. Populaţia (1899): 12725 

locuitori, 

"Corneşti, com. rur., jud. Gorj, coprinde şi 

căt. Bălava și Uncioaia. 

Corşorul, com. rur., jud. Gorj, coprinde și 

cătunele Leculeşti, Nistoreşti şi Petecul. 

Costeşti, com. rur., jud. Botoşani, coprinăe 

şi căt, Dorobanţi ( a, €.). 

Covurluiul, judeţ, are, după . recensămîntul 

din 1899, 144075 locuitori. 

Craiova, oraș. Populaţia în 1899: '45438 

locuitori. 

Dănești, com. rur.; jud. Gorj, coprinde şi 

căt, Arţari şi Uşurei, 

Dealul-Viă, cătun, com. rur. Zorlești, jud. 

Gorj. | 

Dobrana, căfun, al com. Prigoria, jud. Gorj. 

Dorohoiul, judeţ. Populaţia în 1899: 158605 

locuitori. 

Dorohoiul, oraş. Populaţia în 1899: 12701 

locuitori. 

Galaţi, oraș, are, după recens. din 1899, 

62678 locuitori. 

Godineşti, com. rur,, jud. Gorj, coprinde şi 

căt, Chiliile. 

Grămeşti, com. rur., jud. Dorohoiii, are şi 

căt. Budești. 

“orezul, comună, jud. Gorj, coprinde și 

căt. Pajiştile. 
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Ialomiţa, judeţ. 

locuitori. 
Populaţia (1899) 187193 

Iaşi, oraș. La altitudine a se rectifica ast- 

lel: Are, în dealul Copoul, aproape 200 
m. alt. și la gară, 36,89. Populaţia 

(1899): 78067 locuitori. 

Jilţul, căfun, com. rur. Turceni-d.-s., jud. 

Gorj. 

Jupîneşti, com, rur,, jud. Gorj, are şi cătu- 

nul Bozieni, 

Leculeşti, căzuz, com. rur. Corşorul, jud. 

Gorj. 

Leleşti, com, rur., jud. Gorj, coprinde şi 

cătunul Suseni, 

Meriuleşti, căzu, com. rur. Brătuia, jud, 
Gorj. 

Moţeşti, că, com. rur. Petreşti- -de-jos, jud, 

Gorj. 

Nistoreşti, că/un, com. rur. Corşorul, jud, 

Gorj. - 

Pajiştile, căzu», al „com. rur, Iorezul, jud. 

Gorj. 

Paschi, că/un, com. ur, Birzeiul-de-Pădure, 

jud.' Gorj, i. 

Petecul, căfun, com. rur. Corşorul, jud, Gorj. 

Petreşti-de-Jos, com. rur., jud. Gorj, are și 
cătunul Moţeşti. 

Pirtul- Vii, cătun, com, cure Birzeiul- de.Pă- 
dure, jud. Gorj. 

Poiana-Seciurile, . com. mur, jud. Gorj, e 
formată din cătunele Poiana, Seciurile-din- 

Deal şi Seciurile-din-Vale, 

Pojarul-de-Sus, com. 

are 2 căt. : 
rur., jud. Gorj, mat 

Bustuchini și Zevelcești. 

Popeşti, sa/, com. Brăești, jud, Dorohoiii,   

502 

Prigoria, com. rur., jud. Gorj, coprinde şi 

cătunul Dobrana. 

Rogojina, com, rur., jud. Gorj, coprinde 

şi căt. Voicul. 

Sărăcineşti, fost schiz, jud. Vilcea, pe va- 

lea rîului Rimnicul, zidit de Ştefan, Epis- 

cop de Kimnic, în 1688. E acum bi- 

serică de mir. Vatra satulul s'a vindut 

d-luf avocat C. Disescu, 

Seciurile, sat, jud. Gorj, com. rur, Poiana- 

Seciuirile, se compune din 2 căt.: Se- 

ciurile-din-Deal şi Seciurile-din-Vale, 

Scurtul, cătun, com. rur. Birzeiul- -de-Pădure, 
jud.” Gorj. 

Suici, com. rur., jud. Argeş. In această co- 

mună' e leagănul - neamului Brătienilor. 

„Aci se află şi o şcoală comunală "Toma 

Brătianu care cuprinde tret corpuri în 

zidărie: școala cu 4 clase, locuinţa pro- 
 fesorului şi o clădire deosebită pentru lu- 
crul de mină, precum și două pogoane 
pămînt pentru agricultură, S'a ridicat de 
Generalul C. Brătianu în memoria frateluY 

săi Toma, care a testat bani peniru a: 
ceasta,: 

Suseni, cătun, com, rur. Lelești, jud. Gorj. 

Şaşi, com. rur., jud. Gorj, are și căt. Birza. 

Stolojani, com. -rur., jud,: Gorj, pl. Vulcan, 
are şi căt. Coasta. 

Trocani, cătun, com. rur., Bratuia, jud. 
Gorj. 

Tupşeni, căfuzz, com. rur. Cărbunești, jud. 

Gorj. 

Turceni. „de-Sus, com. rur., jud, Gorj, co- 

prinde şi căt, Jilţul. 

Uncioaia, că/un, com. rur, Corneşti, jud. 
Gorj. : 

Urlaţi, com. urb., jud, Prahova. Din hrisovul 

  

lut Duca-Vodă, din anul 7186 (1678), care 

zice; «Preoteset Ani care a fost a popil 

luf Dumitru sin Stanciul Largul din Ur- 

laţi, ot sud Saak și fiuluY săii lu Dumitru, 

ca să le fie lor ocină în Urlaţi ce se 

chiamă Necşeteasca, etc.>, rezultă că co- 

muna Urlaţi purta acest nume încă la 

1678, de sunt 216 ant (1894), nu se ştie 

însă istoricul cum s'a format comuna şi 

de unde î! vine numele de Urlaţi. 

In hotărnicia moșie! Stănceasca a mi- 

năstiret Colțea din leatu 7:92 (16854) de 

sunt 210 ant, hotarnicul zice: «că ai fost 

orinduiţi pentru moșia Stănceasca de la 

Cricov, din sus de satul Urlaţi, etc.>, 

La 7886 (1778) în hotărnicia moșier 

Stănceasca se constată că Uzlaţi era tirg. 

Tot de tirgul Urlaţi se vorbeşte și în 

hotărnicia din anul 7259 (1781), făcută 

de "Matei Log. Bucoveanu, Dinul Log. 

Plăvianu şi Ioan Zapciu, sunt 113 anY 

(1594). Ea 
„Din toate aceste documente rezultă dar 

că comuna Urlaţi era constituită în sat 

— şi sat de” moșneni — înainte de anul 

1678, că a purtat ca circumscripție admi- 

nisirativă calificativul de sat, şi că a fost 

transformată în tîrg în perioda anilor, de 
la 1675 pănă la 1775, fără a se putea 

determina epoca cînd s'a "dat această de- 

numire. 

Uşurei, cătun, com, rur. Dăneşti, jud, Gorj. 

Voicul, cătun, com, rur. Rogojina, jud. Gorj. 

Vrata, şi Girla-Mare, comune rurale, jud, 

Mehedinţi, cuprind baza geodezică măsu- 

rată în 1895 de Institutul Geografic pen- 

tru a servi triangulăret hartet țăret în 
această parte. 

Zeveiceşti, căzun, com, rur. Pojarul-d.-s,, 

jud. Gorj.
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No. NUMELE SUBSCRIITORILOR .  |exem-l|| No. “NUMELE SUBSCRIITORILOR oxem- curent IE plare-!licureni plare- - . : - lor . lor 

1 Majestatea Sa Regele DRE | oa) Report . 67 
[|| 33 î Basilescu Nu profesor universitar... 1 2 |A.S.R. Principele Ferdinand 3 34 | Basileseu Th. cc... ... 1 

1 85 | Bădărău D. A,, avocat, laşi. 1 3 | Adamescu Gh, profesor, Loco... ...., 4 II 36 Băduloseu Alex... cc... .. | l 1 ! Adamescu M., Piatra-N.. . . .. 1 31 || Băicoianu Const. „cc... .. 1 5 îi Adunarea Deputaţilor ..,,.,..., . 4 38 |! Băicoianu C. I., secretar general al Minist, 
0 |: Alexandrescu Gr. , .. .. 1 Domeniilor ...... î.. .. . ... 1 7 i; Alexandrescu N, funcţionar Creditul urban 4 39 || Bălănescu, inginer, . cc... ... l 8 | Alexe Constantin, g grefierul Inaltei Curți de 40 || Bălteanu Eniu. , cc... .. 1 i Conturi a 1 41 | Bărbătescu Ion d... .. 1 9 i Alimănişteanu C. cc... 1 42 | Bărbuceanu G., funeţ. Creditul urban, Loco 1 10 | Altan Anton, farmacist ......... 1 43 || Becheanu Stancu î.en e. a... 1 11 îi Andreeseu Ion, maior, Turnul-Severin . . “1 si | Behles Bug. cc... 1 12 | Angelescu D., colonel ,, . 1 ||| 35 Borendei Ioân . cc... 1 13 ji Angelescu G., avocat ...-.,....., 1 “ÎI 46 || Berendei [. D, architect... ... 1 14 | Antonescu Mc... | 1 47 | Bibescu Alex. prințul „. „i 

15 || Antonescu V..... cc... 1 48 | Bibescu George, „ ... cc... 1, 
16 Apostolu DT cc... .. 1 49 | Bibicoseu LG... Î. . | 1 
17 | Apostolu N, profesor, Romau ....,. 1 50 || Biciola G., Bitolia , i... | 1 
18 | Arsenalul. Armate, 1 îi || Boambă George .,... 1 19 | Artaria & Co, Viena ..,... i... 6 32 | Boambă loan .. cc... 1 

90 | Aşezămintele Brincoveneşti .,....., 1 53 | Boboc Dim. N,, institutor, Ostrov ...,. 1 
21 Atanasescu Gr., căpitan, Tulcea ,...,. 1 5 | Bogdan |... cc... .. .. dl 

"23 | Athanasie.al Rimnicului, P. $. S. Episcopul,. 55 | Boiarolu Dim. . cc... „|. 
ReVileea , cc... .. 1 56 | Boierescn Const... .'. cc... ... j 

23 | Athanasovici Vladimir... ... 1. 57 | Bottea C. inginer . sc. cc... 4 
58 | Bragadir D.M. cc... 2 

21 | Bagdat G..N. cc... ... Si 59 | Bragadir Sofia M. cc... .. l 
25 | Balş Const. „cc... .. E | 60 |! Braumiiller & Sohn, Viena . . . .... 1 
96 | Bals MA... DIR 4 0t | Brăiloiă Alex... .. 1 
2î || Banca Agricolă , cc... 1 62 | Brătianu B. ... . . .  .  . ...... 1 
28 | Banca Naţională. .,.. ...., e... | 6 63 | Brătianu 0, peneral , . . . | 1 
29 | Banca Romîniei ... 1 G+ | Brătianu, Dr. Dina cc... ..... 1 
30 | Baronescu, locot., Bacăi . ,....... . 1 65 | Brătianu I. 1. O, ministrul Lucr. publice . 1 
31 Barozzi C., general .....,.. ... 1 GG | Brătianu Th., Tigveni, jud. Argeş ..., 1 
32 | Barozzi ÎL. C., avocat. . . . 1_||| 67 | Budişteanu D. A,inginer .... .... 1 

De reportat . 67 De reportat. , 103                         
*) Maj. Sa a bine-voit a mal veni în ajutorul tipăriret M, 

D, G, cu o sumă de şooo lei.
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i i „No. | No. 
No. NUMELE SUBSCRITORILOR „oxen-ii o. NUMELE SUBSCRIITORILOR nene curent 1 iplare- “curent plare- 

i |_lor ilor 
| | | Report ! 103 i Report 173 

6S Budureseu M. St., inginer în. . ..d 1 î24 | Clement Dr... . . . . . . . .... i 
69 | Buieliu Dr. o... pd 122 | Climescu C., profesor universitar, laşi . e 1 
10 | Buicliu Gr. [laşi sc... 123 1 Clubul Ofiţerilor în rezervă .,..... Ed 
Ti | Buicliu Gr, Curtea de Casaţie .. .... 1 dl 124 | Clubul Regal „cc... .. . d 
72 3 Burada Th, lași... . î... [ti 1254 Clubul Tinerimel cj 
173 Burghele G. G., Dorohoii ..,...,... | d 126 | Coculeseu N. „o... . . . . ..... | 1 
Ti Burghele N., fost consilier la Curtea de i 127 | Comisia Europeană a Dunărei ...... 1 

| Contur e. . . .  .  . ... .... | 1 128 | Comunitatea Bvangolică ..... ... 1 
15 | Buteulescu Const, .. ..  . . ...... i 129 i Consiliul judeţean Iifov . .. ....... 2 
76 | Buteuloscu Dim... el 130 | Constantinescu C. [.,referend. C. de Conturi i 

- | 131 | Oonstantineseu LC... ci 1 
77 | Callimaki Alex. e... N d 132 | » N. L., deputat, Buzăăi .,, 1 
18 | Calistrat Orleanu, Arhiereii, Zlătari,, m. Pl 133 | Corbeseu Matei ...... . ... ... 1 
79 | Calloianu M., profesor dl 184 | Costaforu 0... . . .. . . . .... 1 

„.S0 | Calloianu, loco. . , se e. li 135 i Costapol George, .. 1 
S1 | Camera de comerciă din Brăila .,.... | 1 136 :; Costinescu Silvit, cc... 1 
$2 1 » » » Craiova... i 13î ! Crăiniceanu, locot. cavalerie, Austria , ., 1 
83 ; » » » Focşani ,.,.., 1 ji 198 i Crătuneseu N., profesor la Universitate . . 1 
st. a A „Iaşi .... 1 Ji 139 | Creditul Agricol, cc... 1 
să ! » n germană din Bucureşti | 1 ||; 140 | Creditul funciar urban . .. ..... .. i 
S6 |! Cantacuzino AL Uh... 1 tu i Creditul rural , cc... ... 2 

? || Cantacuzino Căpitan sc... ti 142 î Crotzeanu Gh... cc... 1 88 | Cantacuzino George C., fost ministru. „., 1 || 143 1 Culcer Dr, Tirgul) o... 1 
s9 Cantacuzino George Grig, În 1 ÎN 144 | Culoglu Em, o... .. . ... . . .. .. 1 
90 | Cantacuzino Grig. 0... .. „2 jh”125 u Ourtea de Casaţie, Biblioteca - .. . . 1. „1 
91 | Cantacuzino loan 1. Dr. a i 146 i Curtea de Conturi,  „  c 3 92 | Capga Grec... a | ! ” 93 | Carakaş Titu, referendar Curtea de Conturi | 1 | 147 i Dancovicl M. Al cc... ... 1 
94 ] Carada Bug. cc... 1 | 149 Darvari Di, cc... 1 
95 |] Caribolu Mih., maior. . |. 1 || 149 îi Dedu Zaharia Bcc... . | 1 
96 | Carp Anton... .. 1 |; 150 i Demosthene Dr... .. ae... 1 
97 | Casa de Depunere... ..., | d | 15i | Demetriad, maior, Craiova ., 1 
93 | Casa Școalelor, ,,,. PRE 10 |; 152 | Delavrancea Barbu Stefan ........, i 
99 | Casotti Procopie, Mizil. , 1 133 | Demotrian Mih. [., Caracal , . . . l 

100 | Catargi Barbu, cc... ., i poa ee .. 4 
101 | Catargi Lascar, cc... .| 1 | 158 : Dimitrescu-Coco-Iaşi, rectorul Universit. . | d 
102 | Cazzavilani , cc... .. 1 || 156 ! Dimitrescu loan . cc... 1 
103 | Căile ferate, Direcţia. .. V |. 157 | Dinculescu N., Alexandria , . . ..... 1 104 | Călinescu Dr. MD. 1 || 158 | Dionisie al Buzăului, P. S. S. Episcopul. . 1 
105 | Cerchez N. cc... | .. „d | 159 Direcţia Penitenciarelor .... e 2 
106 ] Cercul Militar, .. ... .. 1 |. 160 ! Direcţia “Poştelor şi Telegrafelor, Bibl. . . i 
107 | Cerlenti Christ. ,..,..., î.. .. „] | 61 | » » „ Serviciul Poştelor rurale. | j 108 | Cosianu L Sic... î.. 1 ||! 162 ! Djuvara Trandafir Gl 
109 i Chernbach R. Dr, Huşi cc... |] „Îi 163 Dobrescu D.. „cc... cc... d 
110 îi Chiriceseu Dr. C. cc... [i | 16£ , Domeniul Coroanei, Adţia , li 
11 Chirilescu Chiril, preot, Bubalniţa .. i | 165 | Donici Dim. G., Vasluii 1 
112 | Chiriţescu P. [., comuna Scorţarul , . „1 |: 166 : Dotaţia Oastei, Casa Ss 
113 | Chiru Const, inginer .... 1 | 167 :: Drăghiceanu Mat, inginer . 1 
1 | Chițu DP. Craiova, 1 | 168  Drăgoieszu O, inginer, Slatina... 1 
115 | Ohristopol AL St... .. 1 | 169 | Drogeanu N., inginer de mine ...... | 1 
116 | Ciocanel Gh. Popescu, Plooşti ....,, 1 | 170! Duca Ioan, consilier C. de Casaţie .... i 
17 | Giroşianu Ion... , . 1 zi | Dumba N, Viena aa 1 118 ! Ciuntu Teodor, Brăila, cc... 1 [i 172 | Dumitrescu Anghel . cc... .. 1 
119 | Cîmpineanu Irina D-na ss... 1 ||: 1731 Dumitrescu Drag, Dr... . .t. .. . 1 
120 | Clayton & Shutilovorih 1 | 174 Dumitrescu G, căpitan. cc... .. . 1 

De reportat . . | 173 | i De reportat . . 235       
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| No. No. 

No. NUMELE SUBSORUTORILOR perii No. | NUMELE SUBSCRIITORILOR. sai 
curent: . jplate- |ilcurent . . iplare- 

lor “| | dor 

N heport 238 | Report | 292 
175 | Dumitrescu Ioan, RVileoa. ....... 1 22î | Golescu Radu, inginer... cc... ! i 

176 || Dumitrescu Ion Procopie, primarul Capit.. | 1 228 | Gragosky, maior, adjutant regal. . RR 1 
” ] 229 | Graur, căpitan, T-Severin ........ i 

177 | Eforia Spitalelor Civile din Bucureşti. , 1 230 | Grecu I., profesor, Cimpulung a... 1] 

178 | Eleuterescu Ion CC... .  . ..... i 231 Green Arthur Ce. pd 

179 || Enacovici Alex, Botoşani. . .. . .... 1 : 

180 1 Epitropia bis. Sf. Stefan Cuibul cu Barză. î 232 | Haret Spiru, ministru a Cultelor aa. . | 1 

181 a „op Spiridon Noi. . i 933 || lepites Stef, . |... cc... d 
182 » » Sta Vineri ,... .. . . 1 234 | ilerescu C., R.- Vilcea. ee ete... | i 

183 | liremie Gr. A., referendar Curtea de Conturi. 1 295 -! Hernia Dim., pol 

, 236 | Hill George, referondar Curtea de Conturi. | 1 

184 | Faranga N. Th. hd 937| Hiott O... ...... a pl 
185 | Filip N., Dr. veterinar... oa 238 || Holban M., Dorohoi. . cc... i 
186 | Filipescu Alex. [. ..,....., . . : 3 239 | Humuleseu Evghenie, arhimandrit. la Mi- 1 

187 | Filipescu Nic... cc. cc... a | tropolie . .... .. .... e... 1 
1s8 i Flor Emilian, Roman. . o... i 1 910 | Hurmuzachi C., funcţ. Cred. urban .. „d 

189 || Florea Teodorescu Dr... ... 4 
190 | Florescu Alex. G....... , „di 241 lanovici N. Pc... i 
191 | Florescu |. I., locot. , , . . . . . . 1... | 4 242 1 Tarcea Alex, colonel, Buzăti 1 

192 | Florescu L. TD... | 1 Î] 248 ş arca D. C,, inginer eo ! 
193 | Fotino Dr, weneral. .,....... . 1 | 214 | Iarka Se, procuror al Curţoi de Conturi Sa 

194 Frumuşianu Dr... .  .... 1 | 215 | Ieschek & Comp. .... Pa. ad 

195 || Frumuşianu Numa, Tirgul sc... . 1 1 N 916 1! Tiescu D.,faneţ. la Cred. urban ..... 4 

196 | Furtuna L St... ... „n !] 217 1 Imspeetoratul general al geandarmeriei ru- | 1 
. i | | Tale e. 1. |... cc... | N 

197 || Galoschleger, librar, Botoşani. , ...... | 1 || 248 ' Institutul de Bactereologie Dr. Aurel Babeş. 1! 

198 | Gîrneaţă Em., Ronan. .... . .. . ... | 1 249: » Patologie şi Bactereologie ] 

199 | Georgief Bvlovie, , . LI] 2 ! . Gaografic al armatei ,. .... pl 
200 || Ghenadie, fost Mitrop. primat, Căldăruşani |, |! | 25. » Otetelișanu, Măgurele . IE Su 
204 | Gherasim, P. S. S. Episcopul, Roman. ,. . 1 || 22, i S-ta Maria... cc... LL 
909 | Gheorghiu Atanasie, laşi... .. 1 933 Ioaniţiu G. L., funcţ. Cred. Urban .... „i 

203 || Ghermani D. N. . . | „dl 254 || Ionescu M. căpitan cc... ... 1 

204 || Ghica Alex. Le cc... „i 11] 9255 | Ionescu Tache, ...,...... a 

205 | Ghica Comăneşti Dim. o . LE 256 | Iorgulescu B,, prof, Buzăii, . sc... e N 3 

206 | Ghica Deleni Const. ........ i 957 | Ioung Dr... ..... . p...... 1 

207 | GhicaDim. 1, Roma... cc... . id 9 i Jockey Club. .. a. E 

208 | Ghica Bmil, Viena. . cc... s LU 959 | Iulian Mih. sc... ... eee 1 

209 || Ghica Scarlat Ion. .. pd 960 | Iulian N. e ee uk. 1 

210 || Ghica Vladimir M.. cc... | 1 i | a . 
211 | Ghiţescu ML avocat, Fălticeni. a. . pl 261 | Kalenderu Dr... o... 1 
249 | Giani D.. | cc. [cc cc. cc. i 202 || Ras B. cc... d 
213 | Gimnaziul din Bucureşti: Cantemir. i 11|] 963 4 Klinksiek Charles, Paris. sc... . |. ! 2 

214 » n n Şineai ....- N 204 | Kornea M. D avocat ,. cc. d 

215 » n Călăraşi, cc... i ÎI 905 i Krețulesen E. ....... DI pl 
216 - „ Dorohoii .......... d | | | 

217 » „Fălticeni „ct 206 i Laboratorul de botanică medicală: . . . + a 
918 » » Giurgiă . . . . . . .... E 967 | » „ chimie al Şcoalei de poduri | 1 

219 » „ Iaşi: Alexandru cel Bun... | 1 |  şişosele ........... . . .... | 
920 % “n Stefan cel Mare. . ! “1 || &68 / Laboratorul de mineralogie al Universităţii i 

221 n. „ Piatra N i 1 "| 969 îi Lahovari AL. Em. sc... cc... d 
222 „. ps ReSărat cc... pd 270 | Lahovari Charles Gr, Paris „...,... „d 
939 » „. Tîrgovişte. ... . i 1 Vi Lahovari Const. Gr, . . cc... .. d 

924 , Vaslui i cc. Ia 272 | Lahovari Emil... cc... ad 
„925 | Gion-lonescu. ..... Ce Ioa 213 | Lahovari George [., Preşedintele In. Curți. 1 
926 | Goloşteanu G.....,. IN 1 de Conturi ...... .. .. . . . ... îl 
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Roport . , 342 Report . 396 
274 + Lahovari Grig. [.. Proșodintele s. 1 Curtea 326 | Michăiescu G. ,. . . . . . .... id 

de Casaţie. , 1... .. ... 1 927 | Miclescu 0... .. n. 1 
275 . Lambru Ștof, ,. . . . . .  .  . .  ... 1 328 | Miclescu Em. . . . . . . .. . ... .. 4 
976 Lascar Ve... . . . . ... 1 320 | Miculescu C. .,...... e... | d 
937 i! Leautoy Ch. Albert cc... 1 330 +; Minculescu M. , |... ..... i 278 | Lobidă Tacob 6... | | 881 | Ministerul do Culte 7 Sa i! 
279 | Lecca Dim, Bacăti cc... ... Ep HI 882 i „ Domenii. .. d 
980 i: Lecea Octav G. „cc... 4 333 . p. „ Externe cc... | 10 
981 i Lecomte du Nouy , cc... ... (E 534 i „ Finance... .. în... 15 
292 | Lena... î... . . . .... | 1 335 » „ Interne .......... Î 983 | Lenş Siătineanu [.. , o. e (836 » » Justiţie e... .... 1 
984 | Leonto Dr, e... cc... i 1 397 » » Lucrări publice ,..... 4 5 a et tei | „208 | ; , Rosbel eee 1 XI 
286 | Liceul din Bucureşti Lazăr. , e . .. i 1 J]i 339 + Mireca Aurel, Craiova , eee. | 987 | a» » Mateii-Basarab. a... 1 [|| 80 Mirea Ip... Pe cc... .. i 
288 | » n »_OMihaii- Viteazul ..,. 1 || Sti * Mircea O. R., inginer cc... | Î 
0 | . n Sr-Sava . 11| 312 Mironescu 6. . ci 1 
290 nn Bacău 1 || 818 | Missaii George ............ aja ol  „ Birlad cc... | v ||! 834 | Missir B. ministru de Domeni!. ...., id 
209 îi n n Botoşani... NE 1 Î| 345 | Mitilinou Charles, Paris ,.. d 293 | n Buz | 1 || 346 Mitilineu Ion... d 204 | n m Craiora ce... 347 :; Moga V., profesor .-..,..... cc. | 
295 | » n Focşani ... co. 4 | 318 ! Monitorul Oficial, Direcţia . .... sc... 
090 has Galaţi cc. 1 Î|. 349 : Monteor Grig... cc... .. 1 997 | » n» Iaşi: Internat ........, 1 [i 350 : Mortzun Gh., Fălticeni. cc. l 
298 | n n » Naţional .... 1 |; 351 | Moruzzi Dim., Dorohoi „........ Î 200 | nm Piteşti cc. 1 ||| 332! Movila ron ci | 100 , »  Turnul-Sovorin. .,....., 1 || 853 Munteanu Gh. inginer. cc... pd 301 | Liiciă G,, consilier Curtea de Casaţie ., 4 i 354 | Murguletz Gh., căpitan, Bacăă , i 309 | Lolescu P,, căpitan, Constanţa .,.,., 1 |. 855 | Muzeul de istorie naturală, Dr. Antipa . , d 303 | Lupu C. Rostake Î.C... 1 î | 

i. 858 Nacu Const., profesor universitar, , ,.. | 1 304 i Macri Gr. N, laşi cc... 1 |; 857 |, Nareis Creţulescu, M-rea Neamţu. ,.., | I 305 | Many GA. oc. . | 1 ||| 558 + Nodolcovier Alex. .......... al 306 ! Maniu Gr. avocat .. ee 1 | 859 | Nedelescu D. Gh. cc. | 307 | Maniu LV. î.. | 1 360 : Negoescu Christu . cc... ! 508 |. Many D.G eee d iai Negre I, deputat, Piatra. | i 309 | Manolescu „N.. inginer silvic, Piteşti .., 1 4 369 | Negreanu D., prof, cc... . 1 310; Manu Const, sc... A 363 ! Negruzzi Iacob ....., DIDI ME în 311 | Manu George, general ,. i i AG ! Ney Stef. Stamatin, . . 1 312 îi Manu Grig. N. cc... i i 365 Nenijescu I., f. prefect de Tulcea ..., dl 318 | Marele stat major .. a | 866 ; Nicolici Dumitru, funeţ. la Cred. urban . il 314 i Marghiloman Alex. | 1 | 367 i Niculaidi Alex. .,.,.... e N 315 | Marian Ilariă, Calafat... .. pa [| 368 ! Niculescu Anastasie . cc... 310 ! Marincu Stef. 1, Calafat ., ... . | | 1 369 | Niculescu Dorobanţu lie .,....... 1 317 : Marinescu Ion, | Î 370 * Niculescu Mater 1... 1 318 Marmorosch & Blanc, bancheri, ,.... „DI 371, Niculeseu Victor. , Id 319 ; Massim Lens Li, dl | 312 : Nifon Mitropolitul, Epitropia . .. al 320 1 Matak Dim, inginer... . ... 1 ||| 373  Niţesecu Alex, referendar Curtea Conturi . Î 1 321 i Mateoscu Aurel, funeţ. Cred. urban .,.. i 1 [ÎI 374  Novian Radu, prof... cc .. | 922 + Mavrocordat Rdgard , i 1] Ă 323 | Mărgăriteseu LI, O, sindicul bursei cc. cl | 375 Obedeanu C., magistrat. .. 1 324 i Meisnor Const. prof, Iaşi i UI 876; Obreja De. 1 395 | Michăiescu C., colonel, cons. la Curtea de . | 977 | Olănescu 0... La 
i Conturi e Îl JI 378 : Olinescu Gr.p....,...... E IN! 
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379 | Oppler Carol .... .. .. ...... i i | si Prefectura judeţului Dorohoiă ,..... 1 

3s0 | Opreanu N. Remus, Cons. Curtea de Casaţie ! 1 432 » Dolj... ...... i 
331 | Oprescu [., general .,...... o... 433 | . Tălciă , ... . ... 1 
332 || Oprescu M., funcţionar Credit. Urban. .. i A 434 n Gorj. . . .. ... .. i 

383 | Orăscu Dr. ce 1 [| 185 » Ialomiţa e e... .. N 1 
384 | Orleanu M.G.,.,.. ee. ... | 1 | 16 a Ilfov e... .... 1 

Îi 437 x Muşeel .„...... 1 
385 || Paianu N., inginer, . . . . ... .... 1 || +38 2 Mehedinţi . . i 

386 | Palladi G.D. cc... ... 1 JÎ| 439 Ă Prahova , .. . . 1 
337 | Pantelli D. Hagi... .... 1 [| 4410 » Putna «sc... ... | 
388 || Parthenie,I. P.S. 8. Mitropolitul Mold, laşi 2 | ai . R-Sărat . | 1 

389 || Pata Petre, funcţ. Creditul Urban. . ... e 1 ai 442 » Roman . ... ... 1 
390 | Patrulius D.. cc... 11 448 » Romanați .,.., 2 | 
391 | Pavel G., locot. ,.. . 1 asi n Suceava . ..... 1 
392 | Păltineanu Barbu „o... cc... .. 1] 445 » Taleea ,, ss... 1 
393 | Păcleanu Al. D., Buzăi pc... ... 1 440 » Teleorman . . . 1 
394 || Pencovici Alex. ,..... . ...... 1. [|| 417 » Tecuciă. , . . .... 1 
395 || Penescu Const, laşi, . ... ... ... 11 448 . Tutova ..,... 1 
396 | Persu A. G, profesor .„...... ... 13 449: » Vlaşea ec. dl 
39 || Perticari C. C,, f:st Cons. Curtea de Conturi 1 450 » Vasluii ,.... ia 

393 | Petraru C. Gr... . .. .. .. .... | 1 451 ; Vilcea, . 1 
399 | Petreseu G. P., Consilier Curtea de Casaţie + 1 452 Prezan 0. colonel, Vasiuii , pa 
400 | Petrescu Gh., funcţ. Credit Urban . .... i 1 453 Primăria comunei Alexandria ...., 1 

401 | Philippescu G. 0. Mare Mareşal al Curţol | | 1514 » Botoşani, .. . ... 1 
Regale, „|... .  . .  . |  Î [| 195 » Brăila „e... ... 2 

102 || Pitişteanu B., Curtea de Casaţio ......:; 1 [| a50 » Bucureşti ..... . 1 
103 | Plessia L. G., Craiova ...... cc... [lt 457 » Buzăi, „,c..... ) 
404 || Ploeşteanu, Arhiereă Nifon N... ... a 458 » Bacău , ... 1 
405 | Poenaru Bordea Ion ,..... . 1 189 . Birlad, 1 

406 |i Poenaru Bordea M., Curtea de Casaţie .. 4 1 Ac0 » Caracal ...,. , 1 
107 | Poenaru Const, Craiova ... i d 161 a Craiova ....... 1 
108 || Poenaru S, N... c..... ....... 1 452 2 Cîmpulung ..... 1 

409 || Polizu Micşuneşii .. ......... 1 4163 n Constanţa ...... i] 
410 || Pontbriant Scarlat, colonel , , .. .. 1 dvi » Călăraşi 1 

4il | Popescu Q., căpitan, Giurgii . . 1 465 „ Dorobhoiti i... A 
419 | Popescu [cc | 406 n Focşani . l 
413 || Popescu Mincu, referendar la Curtea de j 10 5 Galaţi... 1 

Conturi . .... ... ... . .. 1 108 a Giurgiă e... . 1 
+14 || Popescu V.I., Tirgu ii, 1 409 n Hirgova e... Î. 
415 | Popescu N.D. .. cc... cc... .. 4 470 » Iași cc... .. . 1. 
416 || Poppitzeanu Mih., avocat , î.... ...| 1 s71 n Mangalia ... ... 1 
417 | Popovici Ath. N... ..... 2 o... 1 1-42 » Ocnele mari, j. Vilcea 1 

418 | Popoviel G, Dr... . cc... cc... 1 | d. » Piteşti... ... i 
419 | Poroineanu 0... cc... .|( 1 474 » Piatra-N. . . .... 1 
420 | Porumbaru Em. . cc... . .  . .. 1 175 n Panciu, jud, Putna. , 1. 
491 | Porumbaru Radu 0... cc... .. 1 476 » » ReSărat . . . . ... 1 
422 | Pouliett 0. Ne... cc... 1 si » „ R„Vilcea . + . 1 
423 | Preda Romulus „........ ..... 1 [| 478 „ Sari-Ghioi, jud, aleea, 1 
494 | Predescu N... cc... ....... 1 [| 179 » » Ștefănești „Ilfov. 1 
425 || Prefectura judeţului ATgOŞ e cc... . | i 450 » n Tîrgovişte. ..... i 
426 , n OBacăă sc... 1 [| 481 n » Tulcea 1 
427 , OB cc... 1 | 182 » n Tirgul ii e... 1 
428 , » Constanţa ....,. 1 483 n a Tocuciă , ... ... 1 
429 , 2 Covurluii ,..... 1 484 » 'Turnul-Măgurele . ., 1 
430 , , Dîmboviţa e... .. 1 485 | Procopescu N PR PE 1 
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4 | Report . . S63 | Report | 923 
156 | nachtivan M, [ne eee... d 539) | Stamatescu FL... ... | i 457 | Racoviţă Anton, locot, Galaţi ...,... i 1 |]! 510 | Staţiunea agronomică, Scoala veterinară i Î 155 | nadovici Dr... eee eee eee aa li 1 Î[ dit | Stăneeseu Ce e cc. | 1 15 | hăceanu Th. locot., în cavalerie, Slobozia . i Î ||; 542 |! Stăncescu Em. căpitan | i 
190 | Rădulescu B.P... eee | LI: 038 i Stefănescu Dim., faneţionar Credit urban „poi 191 | Regia Monopolurilor Statulul - eee ÎI ÎN D1 i Stefanescu Dre e cc... „d 
192 | Regimentul Cantemir No. 12, Birlad 1] 535 : Stotinescu Dr. ......... o. 19% | Rioşeanu AL, avocat, . „a UI! 516; Stofănescu Gr., profesor ,. o... i Î 194 | Rioşoanu Mih. cc... ... |! 1 Ji 517! Stefânescu Ion, funcţionar Cred. urban .. i 1 195 | Rimnieeanu Manolescu Corneliă ...... i 1 | 549 * Stefănescu-Sturdza, locot. cavalerie . .. , pa 190 Robeanu G. D. . cc... pl | 519 : Stefănoscu Th, Banca Naţională ..... pd 
avi ; Robescu ALE. cc... 1 | 39U ; Steriadi Sterie, deputat, T-Soverin .... | 1 195 * Romanescu Nic. b. .,,. în... | 1 [|| 551. Stoianoscu M. G, consilier, 'C. de Conturi | 1 199 ț Rosenthal $.. cc... .. 1 | 592 , Stoica Alex., Impiegat n n n dl 500: Rozeseu loan . cc. 1. 4[l-553 Stolojan Anast. î. .| [.. . .. ... | l 901 ! poznovanu G., colonel, Roznov, jud, Neamţu d 55 ! Storek & Miiller, librăria 9 502 | Rozivadowshi, Th do cc... LI | 555 ! Stratulat Jon o... ...........| |] J 

! - |! 556 | Stroescu P. £, PTOfosor . . ....... 1 503 | Sărăţeanu Const, ...., î.. „ti 507 Stoier Georges, com. Manoleasa, jud. Doro: | 501 ; Scheleru Dincă, com. Băltini, sua. Gorj i DOE l 505 i Scoala de agricultură de la Sosea ...,. | 1“]|'* 538 : Sturdza Dim. A, ministru de rezbel, preşe- | - 006; . „ normală de institutori „| | dintele Consiliului, .. ... . ... d 507 | “normală de fete din lași cc. N 99 | Sturdza Grig. M., prințul. . d 508 | de poduri şi şosele .,...... i 1 | 500 | Sturdza Schoianu D.C. dc... pd 509 | » Superioară de resbel ...,.., 1 || 561 Sutzu Mihail C., guvernatorul Biincei Na- i 510 ! Scoalele romîne din Braşov... 1 ! ționalo . ce. [d SI | Sculy Dr aşi. i 1] 62: Şăabner muduri, Dra aia o12 | Segărceanu C,, căpitan. | 1 | 363 ! Şiaicaru Basiliă . cc... . ..] i 513 | Senatul, Biblioteca, . Pa | po ” N i dit | Sorescu Erbiceanu Smaranda, profesoară . | 1 ij D064 ! Tacu D. D., inginer . „1... .. ... Ei 1 919 | Sorvieiul hidraulic, lucrări publice „i 4 5065  'Tanovicoariu C., profesor, 'T.-Severin ; 1 516 | » da mişcare al căilor ferate ,.., | i zoo : Tănăsescu Sultana, D-na... sl di | n Sanitar, Direcţia g-lă . 1 | 507! Teirich & 00... ea. 1 518 | » studii şi construcții, ....., | 1 | 503 : Theodoraky D. 1... | 1 “19 | Sovoreanu Dr Pj 36Y | 'Theodoreanu Laurenţii, inginer, lași, .. i 1 920 | Sihleanu St. II ă70 | Theodorescu Lc... „dl D21 | Silvestru, P. S: S$. Episcopul . | 1 371 | “Theodorescu, căpitan la flotilă, Isaccea dl d Socec, LIV io! Theodori, general Dr. ....:.:.... d 555 | Socec librăria , .. GJ 573! mhierrin Flor i, d 24 | Societatea de Asigurare: „Generala“ ,,, | 1 |: d74 | Timuş, Episcop, Bis. Antim ...,.. ll 1 I29 : n 1 » „Dacia -România“. | 8 I| 878 | Tocilescu Grig. Gil 520 | - „ - „Unirea“... i 1 | 76 | 'Toeseu Vasile, locot., Galaţi Țiglina', ,. ! 1 si | -j , » „Naţionala“ . | “1 1]; 877 : “Tomescu Const, Gh. Tecuciă d 523 | » centrală agricolă . | 1 |: 518 i Toroceanu Virg.., .....: e... d 329 5 funcţionarilor publi ,...., | 1 | 519 - 'Triandafil Grig. cc... 1 530 „ _ Pontru furnituri militare ..,.. : 4 [i osv  'Tndaceseu Alex funeţ. la Creditul Urban ! 1 951 | Sofian N, cl 17| | : D32 | Solacolu Dim,, căpitan, Ploeşti , | 1 5S4 ii Ureche VAL. cc. | 1 533 | Solomon D., căpitan id 582 | Urlăţianu Dr. Lo. | 534 : Sordony Const, î.. | î.. .  .| ' 1 [i 333 | Urlăţianu Gr. io... 1 539 | Spineanu Dr. G.A, , [| . . .... i : 534 Ursianu Valerian, profesor la Universitate, 550 | Standoeker W.. e ca ha i senator a 537 | Stadnichievier Vladimir, inginer, Roșiori- | i o 
| do-Vedo | 1 || 585 1 Vanicu Anton... Pe 358 | Staohli el 1 || ss i Vasiliu Gr, Sa funcţionar Cred. Urban .. - 1 ! De reportat ps | ' De reportat . , | vi 
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„Report... | 972 i Report... | 988 
dS7 Vasiliu V. D.,)ibrani, Birlad . . i i 598 || Wincler Wrancise . cc... .. i 1 

D955 | Văcărescu Th. ..... a | 1 i 

DSY Verbiceanu, căpitan ,... ! 1 599 Zamfirescu Pandeli, Iaşi . , . . . . ... 

590 | Vernescu Const. 4. .. | ț G00 | Zanne |. sc... cc... ... 

591 | Vitzu Dr. Al, profesor. .... .. | 1 601 | Zinnu Serban cc... cc... ... 
592 „ Vlădesen 0. Alexandria . .. i 602 ! Zissu AL Sc... cc... ... 

“93 || Vlădescu Ieremia, institutor, Ploeşti i 1 603 | Zottu loan, . cc... ... ... 

594 | Vlădescu M., general . ! 1 CO4 i Zottu Şef, cc... î...... 

295 | Vlădescu Matei, profesor universitar i 1 605 ! Zottu P., com. Lunguleţ, jud. Dîmboviţa 

59 | Vlădoianu Vasile I., Tirgul-Frumos . . | i i Total 
597 | Vrana, funcţionar Cred. Urban... . | | 
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