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, ERIN ARE 
i Față ft 4 pi see ! î 

DE ACELAŞ, lucrări apărute i 
Literatura” şi etnogratie : Din Muscel, cântece POporane, cu o preiată de G. Coşbuc, 1898. 

Cântece şi descântece, în „Materialuri foleloristice“ editate de 
Ministerul lostrueţiunii, 1900 seamă. de cuvinte din Muscel, cu o introducere de Dr. Gus- 
lav Weigand, 1901. Dafii, snoave și poveşti, în colaborare, Craiova, 1903, 

Comorile Poporului, literatura, obiceiurile, credințele, 1906, 
Sărbătorile Poporului, cu obiceiurile, credinţele și unele tradiţii 

- Jegate de ele,-in colaborare, editura Academiei române, 1909. 
Leuende, tradiţii Şi amintiri istorice, edit. Acad.: române, 1910. 
lugerul homânului, poveşti şi legende „din „Popor, editura::Aca= 

__ demiei române, 1943. | - | , 
Păt-trumos, povești, editura bibliotecii Pentru toţi, 1913, 

> Vine roata la Ştirbină, poveşti, snoave şi legende, bibl; pentru 
toti, 1915. | pr , SCI a 

hiţă Bondoe, schițe si poveșii, biblioteca „Căminul“, editura 
Steinberg, 1916. * Cântece din. războiu, zise de flăcăi şi fete; intre 1914 1919, 
Câmpulung, 1919, 

, 
Educaţie Şi învăţământ: . - | 

Cuvântări Pentru popor, după programa oficială a, cercurilor 
Culturale, Câmpulung, 1907. Teatru sătesc, în colaborare, Câmpulung, 1904, Ciintece voiniceşti şi ostăşeşti, (în colaborare), ediiura, biblio- 

“tecii „Steaua: 1910, 
” 

Pentru tinerime, Poveşti, cântece Şi” sfaturi alese, . Câmpu- 
lung, 1912. 

| Chemarea noastră, constatări, îndrumări, dorințe, C.-Luug, 196, 
Sooâlele din „Județul dluscel, în timpul războiului și ocu- 

patiei, 1918, | | » Prietenul Nostru“; revistă pentru popos, anu! I-VI, 1901-916. 
Li sosrafia Jiidețului Aluscel şi a României, 1929, Pentru educația națională, cu faptele celor 172 de viteji din 

Priboeni, căzuţi în războiul pentru înfăptuirea Ruimâniei mari. 
Datoria de astăzi, din 2uvântarea ţinută cu prilejul deschiderii 

conferiuielor Corpuiui didactic din Muscel, în 192, | Diverse : _ 
Sa 

Alonozrafiu comunei Priboeni-Muscel, după programul Minig- 
ierului de Interne, Câmpulung, 1904. Rolul animalelor ip basmele Românilor, (în colaborare), tipărit 

„ȘI premiat de '$, p. Ain 1908, | a | 
“Gazeta făranilor (adevăraţi) din dluscel, tipărită în vremuri 

Srele pentru țară, 1920._99]. 
poa



Lucrări consultate 
La alcătuirea cu deamănuntul a întregei lucrări : „Muscelul nostru“ 

din case se publică, ca un început, lucrarea de față: 
  

Academia română. Dicţionarul limbii române, Bucureşti. 

3 p PR Colecţia de documente. E 

“ Adamescu Gh. Istoria literaturii române, 1920. 

Albina, revistă populară an. I-—NN. Să 

Aldem Dumitrescu. De prin văile Carpatilor, Munţii Carpati. 

Din ale neamului nostru. 
Alexandrescu C. Dicţionarul geografie al judeţului Muscel, 1895. 

Alimăneştianu C. Subsolul României. 

Antipa Grigore. Peştii din apele României. (Academia română), 

“Antonescu Teohari. Lumi uitate, studiu literar şi archeologic. 

“ 1901. ” | 

Anuarul băncilor populare pe 1901—1919. 

Anuarul statistic, geografic și economic al României, 1915. 

Anuarul României şi al capitalei București pe 1913. 

Archiva Prefecturei de Muscel. - 

Revizoratului şcolar de Muscel. 

Tribunalului jud. Muscel. 
„ Protuieriei de Muscel. 

_ Archivele statului. Documente. 

Archiva istorică, revistă de sub direcţia lui B. P. Haieu. 

Băjan I. Dumitru. Documente Câmpulungene, 1908. Ş 

Colecţie de documente (inanuseris în tra- 

» 

» 

» » » 

ducere).. 
"Bălcescu N. Istoria Românilor snb Mihai-Vodă viteazul (cu a- 

daose), edit. Minerva, aa 

Bianu Ion. Documente româneşti. 
- Bianu Dr. 1. Dictionarul sănătății, Buzău. : 

“Biserica română şi cultele streine în reg. româv, 1904. 

„Bogdan Ion. Cronice inedite atingătoare de istoria Românilor;



  

e 

"nea e +. Documente şi feeste, privitoare la relațiile țării româneşti cu Braşovul şi Ungaria, 1902, "nea o. Documente siavo-romane, | n îm ee Originu voevodatului la Români (Academia română). 
! : Brătianu Constantin Generai;, Lahovari și Tociloscu.' Marele dictionar geografic al României, 1900, : Buletinul com Siunii monumente?gr istorice, aa. IV, Buletinul expoziției generale române diu 1908. Calendarul „Regina Maria“, 1918, Calmusehi €. Geografia României, Ploeşti, 1597. Cioran Emilia. Călătoriile Patriarehului Macariei al Antehiei ș.a, Colescu Vartic. Vile revoluţionare. | - Colonel Teodorescu, Geografa militară a hRomâriei, Condica sfintei mânăstiri Pâncăciov. . Constantin Radovici din Golești. Călătoriile mele. Convorbiri literare. Revistă, an. I--50 (1367—1916). Crăiniceanu Gr. General. Istoria armatei române. Dam Frederic. Istoria României contimporane, 190; Dare de seamă asupra iuvoelilor agricole. Delavrancea. Sultănica. - 

- Linişte. 
Densuşanu Nicolae. Dacia preistorică. Drăghiceanu Virgil. Bişerici cu averi proprii, 1916. > » Locașşurile lui Constantin Brâncoveanu, . „Id amintirea lui Const, Brâucoveanu, 1914. Dumitrescu Marin. Istoricul a 40 biserici din România, 2 vol. Erbiceanu C. Viata şi activitatea literară a Protosiaghslului Naum Râmniceanu. Flacăra. Revistă, dir. C. Banu. Figuri contimporane din România, 1915. Fraţii Tunusii. Istoria politică şi geografică a țării româneşti, scrisă în 1774 şi tipărită în 1801 (op. lui Mihai Cantacuzino), CGâdei A. V. Monografia unei comuae rurale, 1905, »_î » Hușii şi țărănimea românească, Gârboviceanu P. Anuarul bisericilor din România, 1999. Ghibănescu C. Ispisoacs şi zapise, laşi, 1907, - „  Sureis Și isvoade, 1909. | Giurculescu I., prefect, Expunerea situaţiei județului: Museal pe 1915. | . 1iurescu C. Despre boeri, 1920. 

. - » Vechimea rumâuiei în Tara Românească ŞI legă- tura lui Mihaiu Viteazul. (Analeie Ac. Rom. 'Pom. SXĂVII). _ | » » Despre Rumâni. (Analele Ac, Rom. fot. XXXVIII). Goangă N. A. şi Găneseu 7. Indicator analitic și alfabetie al biășilor şi comunelor din România,
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-Gold-Haret M. În munţii Sinaiei, Rucărului şi Branului, 1910. 

Grecescu D. Dicţionarul complect al florei române, Buc. 1898. 

Haret C. Spiru. Raport adresat M. S. Regelui, 1910. 

Jlasdeu B. P. Cuvinte din bătrâni. 

RR „ „ Istoria critică a "Românilor, 1575. 

A N Etymologicum Magnum Romaniae, Tom. | LIV, 

"1898. 
Murmuzache-lorga. Coleciie de documente. 

Hepites St. Cutremurile dia România. 
Materiale peniru climatologia României. Roparti- 

ţiunea ploii pe districte şi bazinuri. 

loan C. Brătianu. Omul şi opera, 1921. 
Jonescu- Boteni 1. Satul nostru, ed. Minerva. 

Drumuri, biblioteca „Minerva“. 

Ionescu Gh. M. Istoria Mitropoliei Ungro-Vlahiei, 1905. 

- Istoria Cotrucenilor. 

loneseu-Gion G. Istoria Bucureştilor. 

„ Călătoriile lui Carol XII. 

- Jor ză AN. Geschichte des rumănischen Volkss. Gotha, 1908. 

Carpaţii în luptele Românilor, 1915. 

„ „ Drumuri si oraşe în România. 

, „ Domnul Tudor diu Vlădimiri. | 

“ Note, critice cu privire la, culegerile de documenie. - 

luseripții din bisericile României Î, Ii, il. 

Sate şi mânăstiri din România, 1916. 

Constatări cu privire ia viaţa agrară a Românilor, 1908, 

Contribuţiune la istoria înv ătământului în ţară și în 

streinătate. 

„storia lui Ștefan cel. mare. 

Braşovul şi Românii. 
Istoria Românilor, 1915. - + 

lui Mihai Viteazul pantru poporul românesc, 

bisericii române, 1908. 
Românilor cu chipuri şi icoane. 

literaturii religioase a Românilor pânăla 1688, 

pp comerțului la Români. 

Studii şi documenteieu privire la istoria Românilori-XIL, 

Viaţa şi domnia lui Barbu Dimitrie Ştirbei. | 

Kirițescu Const. Istoria războiului pentru intregirea României, 
1922. 

Lăpădatu Al. Două cetăţi româneşti în „Buletinul comisiunii. 
monumenteldr istorice. 

„1 Monumentele noastre istorice. 

Lazăr Vitior. Creşterea în familie, 1914. 

Leon. Istoria natur ală medicală a poporului român. 

Lecca Octav G.—Familiile boereşti tomâns. 

Listele electorale, 1916. 
Literatură și arta română, revistă. 

» 3 

» „" 

» » 

ps » 

» 2 ss 

se „ 3 

px» ss



4 

- a =» Documente şi regesis, privitoare ja relaţiile tării româneşti cu Braşovul şi “Ungaria, 1902. 

. . 

AR - + + Documente Siavo-romane. "e e ee + Origina vogvodatului la Români (Academia română). 
: Brătianu Constautiu General, Lahovari şi Tociloscu. Marele dicţionar geografie al României, 1909, - Buletinul comisiunii monumente.or istorice, an. IV. Puletinul expoziţiei generale române dinu 1905. Calendarul „Regina Maria“, 1918. Calmuschi &. Geografia lomâuiei, Ploeşii, 1397. Cioran Emiiia. Călătoriile Patriarchului Macarie: al Antohisi ș.a. Colescu Vartic. Zile revoluţionare. | i Colonel Teodorescu. Geografia militară a Româriiei. Condica sfintei mânăstiri Răâncăciov. . Constantin Radovici din Golești. Călătoriile mele. Convorbiri literare. Revistă, an. I.—50 (1857—1916). Crăiniceanu Gr. General. Istoria armatei române. Dame Frederic. Istoria României contimnporane, 1908. Dare de seamă asupra îuvoelilor agricole. Delavrancea. Sultănica. 

p Linişte. 
Densuşanu Nicolae. Dacia preistorică. Drăghiceanu Virgil. Biserici cu averi proprii, 1916. » » Locaşurile lui Constantin Brâncoveanu. - » În amintirea lui Const, Brâncoveanu, 1944. Dumitrescu Marin. Istoricul a 40 biserici din România, 2 vol. Erbiceanu C. Viata şi activitatea literară a Protosiaghelalui Naum Râmniceanu. 
Flacăra. Revistă, dir. C. Banu. | Piguri contimporane din România, 1915. | Fraţii Tunusli. Istoria politică şi geografică a ţării româaeşti, scrisă în 1774 şi tipărită în 4801 (op. lui Miha: Cant uzino). Câdei A. V. Monografu unei comune rurale, 1905. E » » Ruşii şi tărănimea românească, Gârboviceanu P. Anuarul bisericilor dia România, 1909. Ghibănescu C. Ispisoace şi zapise, laşi, 1907, » „ Sureie și isvoade, 1908. Giurculescu » Prefect. Expunerea situaţiei judeţului Muscel pe 1915. i . Giurescu C. Despr6 boeri, 1920. Pa - ». Vechimea rumâniei în Ţara Românească şi legă- tura lui Mihaiu Viteazul. (Analeie Ac. Rom. Tom. NXXVII). | | » „ Despre Rumâni. (Analele Ac. Rom. Tom. XXXVIII). Goangă N. Z, şi Gănescu 1. Indicator analitic și alfabetic al plăşilor şi comunelor din România, -
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-Gold-Haret M. In munţii Sinaiei, Rucărului şi Branului, 1910. 

Qrecescu D. Dictionarul complect al florei române, Buc. 1898. 

Haret C. Spiru. Raport adresat M. S. Regelui, 1910. 

Ilasdeu B. P. Cuvinte din bătrâni. 

Ă „„ Istoria critică a Românilor, 1575. - 

> ao” Eiymologicum Magnum Romaniae, Tom. |—lV, 

1898. 
Hurmuzache-lorga. Coleciie de documente. 

Hepites St. Cutremurile dia România. 

E „Materiale pentru climatologia României. Reparti- 

ţiunea ploii pe distriote şi bazinun. 

loan C. Brătianu. Omul şi opera. 1921. 

jonescu-Boteni I. Satul nostru, ed. Minerva. 

„o Drumuri, biblioteca „Minerva“. 

Ionescu Gh. M. Istoria Mitropoliei Ungro-Vlahiei, 1900. 

- „„ Istoria Cotrocenilor. 

Joneseu-Gion GQ. Istoria Bucureştilor. 

- „ Călătoriile lui Carol XII. - 

Iorga N. Geschichte des rumănischen Volkes. Gotha, 1905; 

Carpaţii în lupiele Românilor, 1915. 

Drumuri şi oraşe în România. 

„„ Domnul Tudor din Vlădimiri. | 

„„ Note critice cu privire la, culegerile de documsnie. 

„„ Taseripţii din bisericile României î, II, II. 

Sate şi mânăstiri din România, 1916. 

Constatări cu privire ia viaia agrară a Românilor, 1998. 

Contribuţiune la istoria învățământului în țară și în 

streinătate. 
Istoria lui Ştefan cel. mare. 

Braşovul şi Românii. 

„Istoria Românilor, 1945. - * 

PER „lui Mihai Viteazul pentru poporul românesc. 

pisericii române, 1908 

Românilor cu chipuri şi icoane. 

literaturii religioase a Românilor pânăla 1688. 

„comertului ia Pomâal. : 

Studii şi documente:en privire la istoria RomânilorI-XIi. 

„ „Viaţa şi domnia lui Barbu Dimitrie Ştirbei. | 

Kirițescu Const. Istoria războiului pentru întregirea României, 

- 1992. i | 

Lăpădatu Al. Două cetăţi românești în „Buletinul comisiunii, 

- monumenteldr: istorice“. 

î „Monumentele noastre istorice. 

Lazăr Vietur. Creşterea în familie, 1914. 

Leon. Istoria naturală medicală a poporului româu. 

Lecca Octav G.—Familiile boereşti române. 

Listele electorale, 1916. 

Literatură şi aria română, revistă. 

» » » 

a » pă 

hei -» »
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Lui Spiru C. Haret, la 60: ani. Mngianu Mihail. [n sărbătâii, 
Marienescu At. AM. Negru-Vodă “ŞI epoca lui. - » + Dinastia lui Radu-Negru- Vodă în Ungro- “_ Vlahia şi Dinastia Basarabilor, Mehedinţi S. România, fizică, 1903. - » Schiţă geografică. 

- » Către noua generaţie. 
» » Oameni dela, munte. - Miron: Costin, Revistă. de cercetări Și mărturii Istorice, sub di- recția lui Tudor Pamâle. 

Augur G. D. Sfaturi și îudemnuri' în »Lamura“ revista Fon- duției „Principele Carol“... Auscelul. Revistă bilunară, 1915. Nanu D. Poezii. : . . i ai Năsturel General P. V. Studii publicate în -revista de istorie, archeologie şi filoiogie şi în „Albina“, - - -. | Nicoleanu A. Poezii. 
i Vieoleseu Ilie. Familia Goleștilor: , | -Vicolaescu- Bugheanu Î, Câmpuiungul, in „Prietenul nostru“, 

Nicolaescu Stoica, Documente Slavo-române, Olăneseu C.D. Participarea României la expozilia din Paris, 1900, - _ Onciu D. Din Istoria României (Ed. Socec) a Originile principatelor române, 

io pescu- Voiteşti I. Dr. Contribuţiune la studiul geologic şi 
, 

paleontologie al regiunii Muscelelor- între Dâmboviţa și Olt, 1909, » 
i » o» a Mine și cariere. Popovici Haţeg. Stuaii geologice. i „Prietenul nostiu:, Revistă pentru popor, an. I—VI. Puşcariu Cetatea Neamţului dela Podul âmboviţei în Muscel, 
IE Muaţii. 'Tămaş Şi Tămăşel. (Ac. rom.). Rădulescu-Codin C, Legende, tradiţii ŞI amintiri istorice, 1909. 5 a vo» Din Muşcel, “cântece poporane, 1896, » » » Ingerul Românului, poveşti şi legende, 1913. sa, » » Sărbătorile poporului, 1909, ; » » » Monografia comunei Priboeni-Muscel, 1904. a - »: Chemarea noastră, 1916. a - » » Șooalele din judeţul Muscel, în timpul răz=- „2 Boiului şi ocupaţiei, 1918. % » » Cântece din războiu, 1919. a „m Ceografia judetului. Muscel], 1922,
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Revista de istorie, archeologie şi filologie, an..I-—XV, direc: 

tor Em. Creţulescu. , | 

Revista, storică. Director N. lorga. 
Sămănătorul, revistă, an. I—XII-lea. 

Samurcaş-Szigara. Stuâii. 

Sapealiu G., profesor. Colectie de documente. 

Seraba G. D; Starea socială a ţăranului, 190, 

Simionescu 1. Dr. Geologia României. 

|. Studii geologice și 

patii sudici. 
[. Studii geologice asupra bazinului Dâmbovicioarei. 

HI. Fauna neocomiună din bazinul Dâmbovicioarei. 

Fauna calloviană din Valea Lupului (Rucăr). 

Sinişteanu A. B. Activitatea revizorilor școlari în 1906. 

Slaviei Ioan. Din bătrâni. IE . 

Stănescu D. Viaţa religioasă la Români, 1906. 

Statistica știutorilor de carte pe 1912. 

Ștefănescu Grigore. Geologia. 

paleontologice dia Car- 

„4 iu. Consideraţiunii geologice asupra albiei Dâm- 

bovijei. 

Sturdza D. A. Memoriu asupra numismaticei româneşti. 

„a La morminte de eroi. 

>“ » „Și Coleseu. Vartic. Acte şi documente privitoare 

la istoria renașterii României. 

3. 7. R. Sectia Muscel. Câmpulungui cu împrejurimile. 

| 1 Din carnetul de turist al Regelui Carol [. 

TPeodosiu Gr. şi C. Alexandrescu. Geografia jud. Muscel. 

Pocileseu Grigore. Mânăstirea Argeșului, 
Istoria Românilor. 

» » Raportul asupra câtorva mânăstiri, sehituri 

şi biserici. - i ă 

“Zvechiă A. V. Istoria Românilor, 
Istoria școalelor. 
Notiţe despre Slobozii. 

R „ „O statistică a ţării româneşti în 1320. 

Vlahuţă Alexandru. Din trecutul nostru. 

- Ia România Pitorească, ed. Alcalay. 

Viaţa românească. Revistă. - 

Xenopol A. D. Istoria Românilor din Dacia Traiană |—XII. 

- „ „Nicolae Cretuleseu, viaţa și opera sa, 1915. 

Jane Ionescu D. Studii şi lucrări cu privire la economia noas- 

tră torestieră, 1904, 
Zane Iuliu A. Proverbele Românilor I—ÎN. 

> » 

a » » 

sa » 

  

e



Pentru „Muscelul nostru“ 

  

In anul 1903, neuitatul Vasile Lascăr, în dorința. 
de a se cunoaşte, cu amănuntul, toată, starea din trecut 
a satelor noastre, întinderea, populz iiunea, bogăţia pă- 
mântului şi întreaga vieaţă şi manitestare a poporului, 
a cerut tuturor iubitorilor de rieatit să alcătuiască mv- 
nografii ale comunelor din ţară. Aceasta o tăceă, poate, 
şi cu gândul că, odată cunostută, din „monografii, stare, 
tuturor satelor, se vor găsi cameni cari să strângă în 
volume, pe județe, lucrările, alcătuind, atunci, monogra- 
fiile districtelor şi apoi a ţării. 

N'a avut însă rezultatul dorit apelui acela: că au 
apărut abia: câteva monografii cu privire la unele cs- 
mune şi, astăzi în afară de acele apărute după 1903 şi 
în afară de dicționarele. geografice, unele prea sărace— 
ale unor judeţe 5-şi de, „Marele dicţionar geografic al 
României E incomplect, tipărit în 1900, nu vedem lu- 
<rările cari să ne arâte că dorinţa fostului Ministru de 
Interne a fost înfăptuită. ?) 

Deaceia o lucrare asupra întregului Muscel şi a 
satelor ce-l alcătuese, eu ani socotit-o de mare: trebuinţă : 

  

D Tipărite, vătre 1890- 1900. ” 
2) Brătianu C-tin General, Lahovari şi Tocilescu — Marele dicţionar geo- 

grafic al României 1900. 
5) În Ardeal,-s'a țipărit, îa 1915, o lucrare de mare. inseranătate. datorii 

D. lui Victor Păcali : Monografia satalai “Răgiaaria, premiată d3 Academia română. 
Idealul ar fi ca, pentru fiecare comună din România mare, să se întoemească mo- 
nografii la fei cu: aceia a.  Rășinârilor, - ”
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a) Pentru cercetătorii trecutului nostru şi ai vieţii 
sufleteşti a poporului. | 

b) Pentru învăţăturile ce se desprind din studiul 
trecutului şi al vieţii neamului nostru. 

c) Pentru folosul sătenilor, orăşenilor -şi a tuturor 
apostolilor dela. sate, cari simt nevoia de a cunoaşte în- 
tregul rost al judeţului şi comunelor. 

d) Peniru a reînviă partea frumoasă şi aducatoare 
de cinste şi bogăţie din trecutul nostru şi a o dezvolta 
în popor. _ | 

e) Pentru a face să fie cinstite cum trebuie: mo- 
nmentele vechi, :comorile, limba şi datinile frumoase 
şi a ține trează, în popor,.. conştiinţa naţională, cum şi 
«dragostea de şcoală şi biserică şi simţimântul. patrioiic. 

„FE mare păcat că, uneori, chiar noi învățătorii, nt 
ne cunoaştem bine: nici satul în care ne facem aposto= 
latul; nici trecutul cu istoricul şi legendele lui, nici dealu- 
rile, văile şi numirile lar—unele prezentând interes istorie — 
şi nici bogăţia pământului și a celor cati-l locuesc; nici 
comorile de limbă şi gânțire şi nici pe aceia cari,în a- 
devăr, au dovedit, cu. fapte, patriotismul lor. 

„ Invătăm numiri de oraşe şi sate şi localităţi de 
peste mări şi ţări şi .nu cunoaştem bine locurile dir 
satele noastre, că—ruşine mi-i, dar.de ce. n 'aş spune-=0 ?— 
au venit streinii,pe -poteci pe. cari numai ei le ştiau 
—eu prilejul războiului— şi ne întrebau de „drumuri, de 
văi şi dealuri.al căror nume tot ei îl aflaseră ; iar noi, afară 
de unii bătrâni sau de copiii cari colindau. cu vitele, -nu le 
cunoşteam, deşi erau, uneori, de mare însemnătate strais- 
gică sau chiar istorică, şi deşi erau situate în  sateie noastre la o palmă de loc! | 

ŞI, cum dela 1893 când a apărut un. dicţionar geo- 
grafic!), multe: s'au schimbat, şi. multe cercetări şi des- 
coperiti s'âu tăcut,— am început, încă din 1908, să lu- crez la o monografie a întregului judeţ Muscel şi a co- munelor ce-l alcătuese şi, cercetând din sai în sat—-aceasta 
mai'ales, timp de 6 'ani.cât :am funcţionat ca Revizor 

) €, Alexandresen, Dicționar goograBe al jedețului Museal,
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şcolar-—,, apoi. foloşind, izvoarele indicate, la începutul a- 
oestei lucrări şi luminile şi colecţiile d-lor Gh. Şapcaliu 
şi D. Băjan, cum şi comunicările unor modeşti şi harnici 
învăţători *) am alcătuit lucrarea „Muscelul nostru“ : din 
care acum 'se tipăreşte, ca început, abia acest volum 
(deser. com. Corbi): — : 

“In acea lucrare, arăt: o 
"Precutul istoric şi legendele Muscelului. Vor- 

besc despre mărturiile că : unele locuri sălbatice” de azi 
au servit, cândva, omului trăitor în caverne, atras spre 
închinar6, în aceste locuri, de măreţia spectacolului—-şi de 
mărturiile. că multe colţuri ale -judeţului. nostru au fost 
sălaşuri omeneşti :—- chiar din acele vremuri depăriate 
când omul nu cunoşteă nici fierul, când nu ştiă să serie 
şi nu se, gândiă, să însemneze undeva întâmplările pria- 
Gipale din viaţa 'sa. Vorbesc. despre. urmele stăpânirii 
române: casirele dela Seiitu-Goleşti (Jidova)2) şi Rucăr. 
valul roman, ş. a. cu legendele“despre Iorgovan, Novâe 
şi împăratul Galeriu, rămas în'. legendele noastre «Ler 
împărat» şi «Domnul de rouă»; despre vremurile. nă- 
nr i ” : pă a i Iu LR SR i ) - | 

:D14, Dobrin şi A. Strafalogeă (Atbeşti), G.Dragomiresen,( Bughea de sus), Paula, 
Bungâscu (Bughea, de jos), N. Cafrinescu, If. Calrinescu şi Pr. 7. Rănțesca (Dragos- Ş . : Ş / £ 
îavel6), N. Popescu:Sehiaue, şi N.: Catană (Lereşti), 7. (7. Nicolaesen, L. Voicu- 
leseu 'și Gh, Joneseu (Măţău), W. Bratu, V. Busuiocescu şi |. Georgescu (Nămieşti), |. 
Macedonescu, Tilia Machedon şi Eliza Durdubescu (Racăr), (. Geantă, C. Ruu- 
ceseu:și 0. .Petresca (Stoeneşti), Sp. Vintileseu și Constania Robescu (Hârtiesti), 
i. Giuglan şi Eliza Munteasu (Pucheni). Amfon Constantinescu (Vulturoşti), C. 
Rocănescu (Băjeşti), Al. Mânu, |. N. Diaconesen: şi. /, Bănăţeanu (Godeni), Hy. 
Z. Andreescu, N. Andreescu, „N. Stănescu, Victoria Polexe şi Stoica, Stiinesca 
(Schiţa-Goleşti), G. Niţescu (Mihăeşti), 1. Niţescu (Valea-Popii), 7. 4fihaleea (Beze- 
roești), Sf. Minenlesea, 1. Răduţoiu, D. Stanciu „şi C. £. Audreesen (Corbi), W. 
Puiorescn, (Coșeşti), -N., Nicolescu. (prin ful d-sale seminarist) Dărmăneşti: W. 
Moisesca, G--X. Șușala, Matia: Hiahv, Maria Hera, Dragomir Hera Anton si 
N. Hănescu, (Domnești), Preotul 1.: Bucurescu (Jupâneşti),  G. Purliinescu şi ]. 
Arnăuţoiu (Nucşoara), Î. Ionescu și: î. 1. Nica (Bădeşti-Pietroşani), 7. P. Șerbă- 
iesea: (Leiceşti-Retevoeşti); Alucenie Comăimdășescn ;si GQ, Moisescu (Stineşti), 
Xihai: Ionescu deced, (Davideşti), N.. Parvulescu deced. şi 6. Velicesen (Golești), 
N. N.; Popescu (Purcireni), I, Robea: (Racoviţai, C. N. Meculescu: (Ştefăneşti), 
bliza: Popescu (Valea-Mare), |. Marinescu: (Beleţi), Pr. Ilie N. Popescu și „Pr. 
Dim. Joan (Dobrești), Carolina, Zamfirâscu (Glâmbocel), P. Gomoiu (Gorgany. 1. 
Diaconestu și |. Chiribelea, (Leordeni), Gr. P. Muşat şi Gr. Boştenaru'-(Râncăciov), 
N. Vălimăreanu deced.. (Țigănești), C. Alexandrescu (Tg. Câreinov), |. Ghilencea, 
(Vrănești) N, 7. Ghinesen şi |. Stănculescu Jagar, Maria C. Georgescu astăzi 
Maria Aurelian Mareş (Valea-Popii) şi C. Entieheseu (Cetăţeni). pa 

2) Zidit spre a păzi dramul rowan. ce. venii, dela Dunăre, (dela „Turnu:Mă- 
garele) şi, prin Roşiori, Piteşti, Jidova, Câmpilung și Bran, mergea în Tranşil- 
sania, E pi, e e 
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Harta jutețuui Muscel ca munti
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văliriler barhare şi despre primele inceputuri de sate şi 
oraşe, atunci când», în toată ţara românească şi lângă 
o apă şi lângă alia,erau sate stătătoare şi stâne schim- 

_bătoare— sate ce se ascund în văile păzite ce nu se văd... . 
<Hie aveau o bisericuţă de lemn şi un papă care ştiă ce 
este o carța şi învățase să citească şi, uneori, chiar să 
scrie şi ua Scaun de judecată pentru pământ, moşteniri 
măi ales, căci, in alte împrejurări, pedeapsa hoţului ştia 

-s'o dea păgubaşul; pedeapsa ucigaşului o săvârşiau iu- 
dele mortului 1); despre locurile şi amintirile legate de 
primeje noastre încercări de a ne organiză ca stat în- 
dependent, de atunci când primejdia „se putea inlătură, 
mai bărbâteşte decât prin fusă?); de atunci de când 
„peste multe sate ale cnezilor se întindea schiptrul de 

pace, sabiă ocrotitoare şi călăuză a voevodului“ — de 
prin secolul XIII când Românii incepeau a se strânge 
şi a-şi da seama de puter6a pe care o câştigă astfel?). 

Vorbese de timpurile când „Ungurii trecuseră în- 
"tâiu de această parte a Carpaţilor, pela 1200, botezând 
Cumani, întemeind cetăţi şi aducând colonişti“ mai ales 

Saşi, încă decând ei: chemaseră în țara de peste munţi 
pe cavaierii teutoni, călugări înarmaţi, şi se intemeia- 
seră oraşe în maiginile muntelui *); despre trecutul de 
atunci al Muscelului şi al capitalei sale, întemeiată, ca, o- 
raş,” cum arătarăm, de cavalerii pe care regele unguresc îi 

1) N. forga, Istoria lai Ștefan cel mare, p. 13 şi urmare: Judeţul âcesta/ 
îl ținea bătrânul jude, cinstit, uneori, pretutindeni, ca titlul de esez, domn. 

2) N: Iorga, storia lui Ștefan col nare o, e. „Satele dela munte grămă- 
diau bolovani cari îrebuian să eadă, în. straşnică grindină, asupra năvălitornlui ; 

"» cei din codri tâtau bătrâni stejari, inţinându-i numai în coajă, iar tei mai puţin 
apăraţi din oamenii ţării, din ţărani, luau în mâini coarele cari seceran picioa- 
relb cailor, măciucile cari turteau ţeasta iiarelor şi, cu atât mai bine, a vână- 
terilor de pământ strein şi arcurile cari făcean- să sboare stoluri ucigătoare de 
săgeți înveninate. În assmenea încercări, juzii mergeau în frunte la judecata, 
lui Dumnezen. . | -- : 

3) Ibidem : „Voevodul ridica dijma dela cei -apăraţi de dânsul; îşi avea 
ectatea în locuri bine asigurate ; îşi ţinea diacul de slavoneşte care-i seria cărţi 
pecetiuite şi împodobite în limba învățată, a timpului; avea legături cu streină- 
tatea care-i ştia de nume. Din aceşti voevozi se desfac „domnii de mai .târzin ai 
pământului nostra“. - . 

3) Ibidem * „din cari cele mai vechi Câmpuluugul și Baia, Ele aveau case 
şi biserici de piatră, șanțuri de acăranz, drepturi şi scutiri din partea regelui şi 
9 cârmuire deosebită prin şoltazi, vuiţi sau județi, pe, lângă care judecau pâr- 
garii sau juraţii. ” - ” E 

- 5) Mai înainte, afândn-se aci an sat românesc,
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chemă din pământul sfânt şi-i aşează în ţara Bârsei, în 
Transilvania, la 12411, până când Cumanii, aşezaţi în ţara: 
dintre Olt, Dunăre şi Carpaţi, intrau ca la ei acasă, prin . 
trecătorile munţilor, în deosebi printr'a Buzăului şi prin 
cea dela Rucăr şi Dragoslavele, drumul qe azi al Bra- nului !); despre căpetenia, (maestrul) cavalerilor Dietiich 
care-şi pusese în gând să întemeieze aci o ţară cato- lică şi germană, uitând de credința ce o jurase regelui 
Ungariei, şi despre cearta între ei şi rege care-i IZBO- | neşte de aici, la începutul secolului XIII; despre năvă- 
lirea 'Tăiarilor, cărora legele 'voieşte să se împotrivească prin alţi cavaleri (loaniţii)?) cărora le dă toată Cuma- nia, afară de ţara lui Seneslau din neamul căruia s'au ridicat acei Basarabi cari au unit sub mâna lor toată 
ţara românească. o a „"Vorbese despre cârmuirea. din primele începuturi a; Câmpuluugnlui care a continuat a avea, locuitori Nemţi “Şi Unguri eatolici, cu drepturile Icetăţeneşti ale oraşelor din alte părţi ale Roimâtiei, Ungariei şi Poloniei—aceasta' 
dovedindu-se şi prin piatra de mormânt a unui fruntaş Comes Laurenţius, mort în 1300, la Câmpulung. Vor- bese despre vreinurile când Judeţul nostru era mai întins spre Nord, întinzându-se pânăla Bran 5) şi despre” vremurile când—iîn sec. XV "şi XVI, întinderea, Musce-: lului eră mai restrânsă 'decât azi — atunci când coprin-" dea o şuviţă de pământ, în lungimea limitelor actuale Spre. Răsărit, iar spre Apus, îni apropierea Râului. Doa=. mnei, atinge: marginea Pădureţilor, un alt judeţ care, 

„.. 1) Cavalerii teutoni îşi luaseră însărcinarea de a pune capăt năvălirilor. cumane şi de a cuceri ţara. dintre “Carpaţi -şi Dunăre. aducând la veligia. creş- " tină-catolică; pe Cumaui şi pe Românii ortadoxi—şi au ficat cetăţi de lemn dintre care e și Câmpulungui : iar Ungurii, Săcuii şi. Românii, scăpați de jafarile duş- manilor, s'au înmulțit şi stau îmbogățit, la adăpostul acestor soldaţi cari îşi În-i chinasoră viata-tu slujba cincii şi a Maicii Domnului. Rogele, în 1222, ca mulțu- mită pentru isprăvile făcute, le-a, dai voie să dureze cetăţi de piatră şi una dia . ele a fost, de bună seamă, la Câmpulung, şi au durat şi o mânăstire tichinată . Maicii: Domnului, al cărei nume Cioaștgr sa păstrat până în ziua de azi, La a- dăpostal cetiiţii, s'au adunat neguctori -şi meseriaşi Nemţi, Unguri. şi Români — dându-se Yoio cavalerilor, cărora n'a putut rezista “poporul „ture. rătăcitor Cu- -Manii— să șe întindă și si supună ţara dela munți pânila Siret (după d. Iorga: Cescluichte les. ruhiiinischen Volles, vol, D. ” : Ă - > Nici loaniţii n'au prins zădăcini pe-aici. ) D. Băjan. Documente Câmpalungene, 1993,
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caşi Săcueni şi :Gilortul, a dispărut cu desăvârşire, chiar 
ca nume, lăsând doar.o palidă amintire în, documente— 
şi de vremurile când, de aici, a pornit „descălecatul“, 

când primii domni au durat cea mai veche biserică zi- 
dită cin piatră „Mânăstirea Negru-Vodă“—sau, de cele 
de mai tărziu când judeţul Pădureţilor se găseşte fu- 
zionat la Muscel, lucru dovedit din numeroase diplome. 

Arăt trecutul istorie, destul de interesant, şi viața 

sbuciumată a Muscelului, pe pământul său fiind multe 
lupte. şi, mai ales pela punciul Bran, atâtea năvă- 
văliri de oşti străine, cari au venit, uneori, în ajutor dar, 
mai ales „au venit şi n ţara noastră de-au cerut pă- 
mânt şi apă“; sau treceri de aici, de oaste, care să cu- 
cerească şi să pedepsească pe năvălitori !) şi despre 
cetățile istorice: Orăţia şi Negru-vodă, cunoscută şi. sub 
riumele de „Cetatea Dâmboviţei“,—unde, se spune, a fost 
reşedinţa voevozilor, pecând județele Dâmboviţa şi Mus- 
cel erau unite. | | o | 

Vorbesc. despre vremwile când locuitorii din satele 
plăeşteşii : Nueşoara, Godeni, Pucheni, Bădeni, dedeau za-. 

pise că „vor păzi şi vor strejui drumul şi potecile din 

1) După, d, lorga: Carpaţii în laptele dintre Români și linguri : 
Nivala. Jui Carol Robert, dela, 1330 — cea dintâin trecere a Carpaţilor — 

când oastea ungurească, e distrusă cu săgeți şi bolovani rostogoliţi, iar regele îşi 
pierde chiar pecetea la Posadă —neru ce-l face mai târziu să constriească, ceta- 
tea Tirosharg ; bătălia suferită în 1895, dela Vlad-Vodă „în munţii Muscelului“ 

de Sigismund care „dedea un act. de lângă satul ce se zice Câmpulung“: ttecerea, 

pe aici, în 1396, a Iui Ştibor voevodul Ardealnlui, en oaste ?mpotriva lui Vlad şi 

în ajutarul ini Mircea care-și căpăta domnia ; trecerea în Ardeal, â Turcilor, după, 

fugarii rămaşi în urma, lupței dintre armata Ini Mihail; alături cu a voevodului 

Ardealalni şi Dan, susținut de Turci; trecerea la 1427, în Muscel și ebiar în Câm- 
puludg — unde'dă mai multe acte — a, Craiului Sigismund, în ajutorul lui Dan 
şi împotriva Turcilor, cari. atluceau pe Radi-Vodi, Pleşuvul ; trecerea — în 1438 
se -păre — a; 'Turcilur, în Ardeal, după moartea Ini Sigismând, ficadv:se, sub" cun- 

“ducerea: lui Mavad însuşi „cea, dintâi trecere a Carpaţilor, în stil mare“. : 

"Pe asi, Inptele între loan Corvin de Huniady, apărătorul Român al Luga- 

riei, și Turei cari an fost sârobiţi, mai ales de. Vlad Dracul caro sări asnpra lor, 

prin munţi înalţi și nestrăbitrţi ce-i slujeau de cetate ; 6xpadiţiă — se pare —- a 

Îmi Sehahedin beglerhegni Rumeliei— eare, la, înapoiere; e bătut, de Y lad şi Hu- 

niady ; venirea în ţara noastră. în 1445. a lui Hnniady, în întâmpinarea Cracia- 
ților — aşteptat find de Vlad al Munteniei, și a dona venire în 1446, a lui Hu 
niady ; trecerea în Ardeal, în 1459 și 1460, a lui Vlad Ţepeş, spre a pedepsi pe 
aceia care-i adăposteau rivalii ; năvălirea, îni 1476, a voevodulni Ardealului, Ştefan 
Batory, în ajutoral lui: Țogeş. - o 

Pe aci, venirea în 1522, după stărninţele lui Rada dela Afumaţi, a lui 
Toan Zapolia, împotriva Turcilor şi,tn Ardeal, tot pe aici: merg, după distrugerea, 
dela Mohaes a Ungariei (1526) cele mai multe din năvălirele româneşti : în 1529 

ta
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plaiul lor foarte cu priveghere şi când se va pricinui orice întâmplare împotriva orânduelilor țării şi a măr- ginii, să aibă a da scamă“ şi apoi de vremurile când cei din apropierea vânii se plângeau : „cu totul ne-am stins în vremea răzvrătirei... şi: ne-am topit din fața pă- mântului, aflându-ne la cheia Măriii Tale: când Arvaţii ne rupeau, când oastea turceasca ne pârjolia, care mulţi din sătenii noştri s'au şi tăiat de oşteni şi am rămas topiţi ca vai de noi“; despre vremurile când, sub ascul- tarea, schilei şi vămii dela Rucăr şi Dragoslavele, mai erau încă 12 sate): despre alte lupte date pe pământul nostru „la Apa Argeşelului“ şi la Rucăr cu Turcii, de Radu dela, Atumaţi. în sec. XVI Şi, mai târziu, împrejurul Goleştilor, în sec. XVIII; despre întâmplările, în legătură, cu aşezământul lui Mihai-Vodă Viteazul câre a stăpânit Rucărul; despre timpurile tând Muscelui a servit drept azil al locuitorilor câmpeni, în vremuri de invazie, cum Şi de faptul că, sraţie trecătorii Bran. s'au stabilit pe aci, de timpuriu, încă dela începutui sec. XIV, legături comerciale cu Ardealul. . ? RARI 
Lăudat, comandantul Muntenilor care asediază, Branu! şi o altă năvălire în 1539; trecerea însăreinatului. lui Soliman, Ludovie Gritti care se dedea drept „guver- natorul Ungariei» ; trecerea, în 154î, a iui Rada Paisis în Ardeal „Să-şi întâl- nească vecinul sub zidurile Făgărașului, când ajută, pe Petru Bareş, care prinse pe Ștefan Mailat şi-l. trimise la Poartă : niivălirea tn Ardeal a lui Mircea Ciobă- nul, la 1550; năvălirea Muntenilor în Țara Pârsei şi, apo, a lui Pitraşcu Vodă care ia parte la expediţia lui Liipușneanu din 1556, când, din ordinul Tureilor, aşază în Cluj pe regina Isabela, văduva lui Zapolia și. pe ful săi Loan Sigismând” si tot pe aci--se pare —ultima năvălire în Ardeal a lui Alexaadru Voi; ps aici, venirea, în 1595, a [ni Sigismând Batory, în ajatorul lui Mihai: trecerea, în 1603, a oștilor lui Radu Șerban, împotriva lui Moise Sztkely pe care Radu, în mar- ginea Brașovului, îi bate cu desăvârşire şi-i lasă mort, pe câmpul de lupti“; nă. vălirea, pe aici și prin alte părți. a cetejor lui Gabriej Batory, prădând, unde erau, mânăstiri bogate, desgropând morţi, farând coperişurile ds plumb ale sfinzelor locașuri, ucizând! eu Srămâda, pe țărani, tăind pântecele -si sâhurile femeilor, priazând pruntii în săbii și sulițe“. 

h Șerban. în 1611, după ce se riisbunase pe regele Ungurilor lui Batory, prăpă- dindu-i oastea, Şi în 1613, după ce tu răpus Gabriel Batory. | Pe aici s'au făcut primele /ranste, în munţi, încă de pe timpul lui Const. Ba. sarab, ca să impiedice calea lui Gheorghe II Racotzi ; pe aici nivala în Ardeal a Muntenilor lui Mihnea cu Turcii împotriva lui Racozy cal tânâr (1653); trecarea în Ardeal, în 1690, a Taurcilor care aduc pe Emeric Tikăly, rage ungureea de 
„partid, sea să-l aşeze ca doma. în: Ardeal, luând parte și Brâncoveanu, când se câstigă birainţa de:a Zărneşti ; trecerea [a noi a cataneior impărătești; în timpal războiului austro-tare şi, tot pe aci, atâtea şi atâtea și... altimele năvăliri cu prilejul războiului celui mare. 

2) Naeşdara, Corbi, Corbişori, Slănieul, herevoeşti, Brăţiani, Albeşti, Le-. reşti, Năzaiiești, Stoeneşti, Bădeni şi Cotineşti, 

. dat tot pela Bran se întorcea biruitor Rada -
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Majeşiatea.8a Regina Maria cu A. $. R, Principesa pe Râuzor 

  

Lacul Ezerul cu vârful Ezerul refiectat în lac 

Supeiment la : «Auscelul nostra» de C. Pâdu 'escn-Codin 

2



  

  

    
Şoseaua națională dela fosta vamă Giuvala spre Bran. In față masivul Piatra Craiului 

Snpliment la : «<Xusceln? nostra» de 0. Pddulesen-Codin  



    

  

  
  

Unul din vârfurile muntelui Arpașul pe versantul Transilvaniei 

Supliment la : «Xascelul ncstru» de C. Râci:iesen-Codiu



Ât 

Vorbesc de evenimentele cari au determinat, încă 
de pela începutul secolului XVII -— pe mulţi locuitori 
câmpeni, nemaiputând suferi jafurile slugilor domneşti, șă 
emigreze în munţii Muscelului, de unde, după mari 
stăruinţe şi porunci straşnice, nunai o parie s'a mai 
înapoiat, iar restul a rămas la noi: despre refugiul in munţi, 
al boerilor dela câmp —la 1770 — şi despre venirea 
— la începutul sec. XIX—a unui mare număr de Olteni 
şi Ardeleni cari s'au aşezat pe moşia oraşului Câmpu- 
lung, ca locuitori clăcaşi— devenind moşneni, cu timpul; 
despre întâmplările dela 1821, când Muscelul a fost ocupat 
inilităreşte de Ipsilante şi despre, «bietul Tudorin săracul» 
prins şi pornit la moarte de pe pământul Muscelului. 

Arăt cum Muscelul a fost vizitat, pe vremuri, de 
mulți cercetatori şi, — mai aies pela, jumătatea secolului 
XVII — de Patriarhul Macarie al Antiohiei, însoţit de în- 
vățatul Paul de Alep; vorbesc despre trecerea prin 
Muscel, în 1712, a lui Carol XII regele Suediei, după, 
bătălia dela Pultava şi arăt apoi Muscelul ca leagăn al 
renaşterii şi redeşteptării noastre naţionale, aici trăind 
şi lucrând pentru luminarea, liberarea şi înălţarea po- 
porului şi a ţării, atâţia, mari patrioţi : Goleştii, Brătienii, 
Creţuleştii, Negulicii, Rudenii, Rucăreuii, Aricescu, ş. a. 

__ Vorbesc despre liptele din urmă, şi inaintarea, pas cu 
pas, pe pământul nostru, a dușmanului ; despre suferin- 
țele îndurate de locuitorii Muscelului, asupra căruia sa 
pornit mai cu furie cotropitorul : 

Nu ştiu, Doamne, ce-o să fie Nori de pe culme s'adună ! 
Sus la munte : vijelie, Nu e nor venit din zări 
Vijelie şi furtună, - Ci-s puteri din patru ţări: 

Se  Umblă să ne ocolească 
Țara să ne-o cotropească ! 

şi despre eroismul regimentului de Muscel 70 şi patrio- 
tismul şi curajul unui prefect—cari au creiat „Regiunea 
Dragoslavele“. . N , 

Vorbesc despre vechile mânăstiri şi biserici—Câm= 
pulungul păstrând pe cea mai veche mânăstire zidită din 

C. Răduiesen-Codin.—«Mascelnl nostru». 1 

zi Tae Sa 
G Ti 

| pers be 
CR PAR g 
fu Aa a    
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'piatră, cu inscripția slavonă cea mai veche cunoscută in România, pe o piatră mormântală din 1961 Şi păstrând pe cea mai veche inscripţie latină săpată în piatră din 1300.— arătând şi urmele altora dărâmate — toate fiind mărturii ale uni trecut măreț ; despre primele, începuturi de cultură 13 dela noi şi despre întinderea şi subîmpărţirea de mai târziu a judeţului Muscel?) îi 
Legendele Muscelului, cari ar formă. volunie în- tresi, işi pot găsi locul în lucrarea cs am întocmit: Negru-Vodă 3) pe seama căruia poporul pune zidirea oricărei clădiri uriaşe, a unor năsdrăvânii şi a mânăstirilor mai vechi: aşa, Negru-Vodă a venit cu oaste multă din Făgăraş de a isgonit pe Tătari şi pe Jidovi: Negru- Vodă, fugărit de “Tătari, a trecut în țara ungurească ; Nesru-Vodă, în lupta cu 'Pătarii, i-a înecat prin ajutorul zidului şi podului de piei de bivol, făcut de-a cvrmezişul Dâmboviţei ; Negru-Vodă, a stat herghelegiu la craiul! de peste munţi Şi de-acolo şi-a ales un cal năsdrăvan, cu care, venind la noi, aci sta în fruntea vitejilor şi isgoneă pe Tătari, aci sbură pe sus, ca să scape de ur- „mărirea lor: Negru-Vodă a făcut cutare palat, cutare peșteră sau stâncă, sau biserică, A Deusemenea, legendele. despre Ştetan-Vodă, a ciirui faimă a trecut şi la noi şi despre alţi voevozi: Vlad Țepeș, Mireea Ciobanul, Mihai Viteazul, Matei Basarab. $. a.; iar dealurile şi munţii şi văile şi comunele şi sa- tele îşi au legendele lor. Din fiecare comună s'ar putea scrie volume intregi şi de mare însemnătate sunt aceste comori pentru istorici, filologi, psihologi şi poeţi. 

Ă z 
* % 

Am trecut, în lucrarea ce am aleâtuit, toate lezen- 
. ') Lmerările din mânăstiri, tipografii (în see. XVII), şcoala domnească înf, în 1669 și alte scoale mai târziu ste. a „_2) Pe vremea când se întindea puțin și în județul Dâmboviţa și când arau 6 plăşi și două plaiari, având câte 2 zapcii de plasă, piaiurile numindu-se sune, "iar slujitorii plaiurilor, dorobanţi de plainri sau scăunaşi. 

an, 2 Nie dat de popor celui mai de seamă sau celor mai de seami-—fntru- pați într'unni— din voevozii cari, pentru întâia oară, an dus imptele să ne orga- nizeze ca Stat independent şi de temut mai. adovira;: Pasarab=voarod san fiul său Nicolae A]. Hazarab. , ,
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dele şi tot ce am aflat din cercetările istorice eari pți- 
vese irecutul comunelor din judeţ: . 1 

Câmpulungul !) pomerit în acte vechi:şi cu nuniele 
„de Dălgopol, înfiinţat ca oraş după cercetările mai houi, de 
cavalerii "Teutoni, la începutul secolului XIII, cum s'a 
arătat mai înainte. Am vorbit, pe scurt, despre aşezările 
cumane, despre clădirile de lemn şi de piatră—din care 
tace parte şi Câmpulungul — înfiinţate de 'Teutobi ; despre 
iwecerea pe aci a regelui unguresc 'eare, după izgonirea 
cavalerilor, a luat jurământ “de credință dela Români, 
“Unguri şi Saşi cari trăiseră şi se desvoltaseră aici la 
noi, la adăpostul crucii şi al cavaleri ilor—muncipalitătea 
săsească din Câmpulung fiind încă în floare în secolul 
AVI; cu amintiri şi legende despre 'Pătari şi Jidovi şi măr- 
turii cari te fac să înţelegi cum din acest ţinuta putut 
să “plece... descălecatul. - începutul unei ţări *); cu urmele 
Cloaşterului?) mânăstirea ridicată de cavaleri ; cu cea 
mai veche etădire din piairă — purtând şi cea mai veche 
inscripţie (dela, noi) în limba slavonă?) şi cu alte amin-, 
tiri şi mărturii ale trecutului: Biserica Domneasca clă- 
dită ae Doamna Chiajna şi Petru Schiopul, schitul istorie 
din Malu-—vechiu de câteva sute de ani—, biserica Flă-" 
mânda, Pundeni, Şubeşti, SI. Gheorghe, Vişoiu, ! Marina, ete. 
locuit la început de Români, Unguri Şi i Saşi, cari ar fi, 
fost trăit mai spre sud, 

Stabilit ca punct vamal, în n privilegiul acordat pentru 
prima oară; de Vladislav, Braşovenilor la 1368 ; cu amin- 
tire despre venirea pe aci -—în mai multe rânduri — a. 

1) Cu mabalatele: Mărcuș-Apa sărată, Malu, Bughea de jos, Bughea de sus" 

şi Scheiu-Vigoiu. „Fondat, poate chiar pe timpul expansitinii dincoace de munţi a 

zavalezilor Veutoni din Ţara Bârsei“ (Al. Lepidatn). Câmpulungui aveă în 1911. ce- 

tata: de lemn, iar în 1217, avea aci un castie care S'ar fi întins până în poalele 

taruialui, având și o cetae de piatră—dărâmate fiina apoi. în 122 25, 

2) N. lorga, Saleşi mânăstiri 221. - e „i 

3) Şi ceea, mai veche inscripţie dela noi, în limbă latină, pe piatra Dormâu- 

tali din 1300 a contelui Laurenţiu de Longo- -Caz po. 

4) Pe mormântul lui Nicolae Ai. Basarab, ta mânăstirea NograVodă, 1a 1364, 
2 : x 

“ 

o | [po
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regelui Sigismund, rămas Şi în cântecele noastre popu- lare |!) : 
o. 

y Domnu Zeeman Craiu. Cu sprinceana trasă Silade Mihaiu Cu geana sumeasă Cu a lui crăiasă a 
Dalbă -'mpărăteasă 

Bogat in amintiri despre legăturile comerciale cu Braşovul, despre epoca lui Matei Basarab 2) care a re- zidit mâvăstirea Negru- Vodă; despre trecerea pe aci a lui Cantacuzino eu Veterani, a iui 'Tokălj Ungurul în 1689 şi a lui Carol XII, regele Suediei 5) ; despre luptele din 1737 între Nemţi şi Turci cari 4) au dat, atunci, foc craşului ce „a ars cu mare groază“ şi despre sforţă- rile Câmpulungenilor de a ridica oraşul din ruină ; despre 0 nouă colonizare a oraşuiui, la 1785 cu Ardeleni, în timpul revoluţiei lui Iloria, Cloşea şi Crişan ; despre ve- nirea din nou a Nemţilor, în -1788, cână iarăşi au ars » case şi biserici; despre. suterinţile îndurate sub domnia Fanarioţilor 5) şi sub revoluţia din 1821 ; despre vre- murile de înflorire — de după zaveră — ale oraşului şi despre privilegiile dela domni ; despre cele indurate.sub ocupaţia rusească din 1828—1332 %, în care timp au venit şi s'au stabilit aci mai mulţi Craioveni şi despre aciolarea în C-lung —în vremea revoluţiei din 1848 a mai multor Ardeleni *); despre vizitele, în 1866, ale Regelui 

    

!) Acolo unde e vorba, m «Donan Ștefan Opriş» de luptele cu Prânii : 
Se bat în galioane Muit se bat urât Mult se bat cu jale ; Și Turcoaicele Se bat cu nisip Bat cu fureile 

şi de voinicia arătată că vitejii se ia din locuri înalte şi grele de străbătut: 
O cealmea de 'Ture Şi-o foaie de ţisă " Și-0 mână de Frâne Tot. pentru erediuți 

Vedea-o-aș aprinsă ! 
2) «Duleele şi milostiva! creștin» cum i-se zice pe unele din crucile ri- dicate împrejur. . 
3) Care, în dramul dela Piteşti la Tărgsbnrg. a conăcis asi. 4) Căpătând, în urmă, ajutoare, . . £) Până când republica Câmpalungului fa «o repnblică ca a Hârladalui». €) Când a fost egzilat aci postul Văcăresea, 7) Între cari și baronul Bruckental dela Sibia,
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Carei Î, care, mai târziu, a vrut să-şi dureze reşedinţa 
de vară la Câmpulung) şi despre alte mărturii şi mo- 
numente ale trecutului în care Câmpulungul e aşa de 
bogat : Crucile din 1672), 16765, 1710, 1675%), 1615 
1660 *) 1634%) şi alte cruci — unele din ele făcând 
mentiune despre privilegiile oraşului, prevăzute în hri- 
soave vechi şi mărturiile în acte vechi ale obştei moşne- 
nilor Câmpulung seni şi în alte acte din sec. XVI, XVII 
şi XVIII”) în cari se văd vânzări şi cumpărări, limba 
curată şi obiceiuri din timpurile prin cari a trecut Românul, 

  

        
  

Harta plășii Dâmbovita (clișeu din geograie) 

1) Dar, din gteşala anora, a îost împiedicat. 
: lui Duca Vodă, 

4 pârgarilor, în piaţă. 
» Din curtea bisericii Sebeiu, 

5) La casele Mihăescu, 
6) Cracea lui Socol Cornăţeanu. 
1) din 162], 1633, 1641, 1614, 1660, 1186,
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Albeşti ) vestiți pentru. renumita. piatră de cons- trucție şi pomeniţi în hrisoave dela Neagos-YVodă Basarab; şi: în “altele din sec,- XVII, când împreună cu alte 11. sate era supus schelei Dragoslavele — şi cunoscut şi din alte acte pentru pământ ; cu amintiri despre Siliştea unde, după. tradiţie, mai înainte -a fost un sat pe care l-au: dărâmat “T'ătarii şi cu legende frumoase despre în- temieierea şi trecutul satului Cândeşti : înființarea satului, Arvaţii, legenda; apei Strigoiului.: ti 
- Cetăţeni *), al 'cărgr moş de tulpină e un-uimaş al lui Badea, Miloş, Stoian şi “Coteă, “situat 'în "âpropierea vestitei «cetăţi a Dâmboviţei *)».=-menţionată' în docu- mente din vechime ca loe de vamă (în sec. XV)-- dintre - Cetăţeni şi Stoeneşti, împrejurul căreia “poporul â plăs- muit frumoase legende despre: întemeerea satului, Negru- Vodă, Colţii Doamnei, podul de piei, de bivol, dealurile opuse cetăţuii, pe unde se vânau Şoimii pe cari Domnii țării îi dedeau Porții ) muntele Doâmnele, Palatul lui Negru-Vodă, Colţul bisericii?) — toate aceste.locuri fiind legate de primele noastre încercări de a ne organiză ca stat independent, amintind de poziţii ridicate” de Basa- rab-Voevod şi fiul său, ctitorul schitului Negru-Vodă, Nicolae Al.. Basarab, care, e zugrăvit îonăuntru, alături cu restauratorul Radu-Negru şi amintind de isprăâvile să- vârşite prin zidul ce serviă ca stăvilar. — zid, dărâmat 

Cu însemnate rămăşiţe ale trecutului îa pământul său, (arme preţioase; 'coifuri, zale) la Cetate unde a fost vizitat pe vremuri de învăţaţi de seamă — între cari Paul de Alep şi Sulzer — Cetăţenii mai sunt pomeniţi în acte vechi din sec. XVII — în cari se vorbeşte de ru- mânie — şi mai au şi -alte- mărturii- ale “trecutului : o DI Da - o 1) Satele Albeşti și Cânăeşti. 2) Saiele Cetăţii din vale, Cotăţenii din deat și cătunul Diaconești, 3) Azi Cetăţuia lui Negru= Vodă. . 4) In „Studii și documente“ ale D-lui Iorga se; arată câți şoimi da, la a- 
„ Rumite vremuri, Muscelul, . - - 
„5 v, Drăgiceanu : Baletinul comisinnii nonumenielor istorice, p. 91: 

„Enorma piatră cățirată pe vârful colţului bisericei. amintește de: atels. pierres 
ranlantes dia timpurile druidices,. a
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“piatră mormântală Î) cu litere slavone-—în Cetăţenii din 
dea], unde s'a: găsit şi un mormânt de piatră şi o în- | 
treacă armură Tnedievală' — şi o-altă cruce veche — ci: 
litere slavone — trecută între monumentele publice. 

Dragoslavele comună?) cunoscută. de mult — pe 
aci întrând, prin secolul XII şi XIII Cumanii după 
pradă, în. Ardeal şi Cavalerii teutoni, dincoace de Car- 
paţi — şi pomenită mai inainte sub numele de Schela 5) 
Dragoslăvele *) de unde, pela sfârşitul sec. XVI, au emi- 
grat o parte din locuitori eu alţii din Rucăr — din. pricina e- 
venimentelor externe—şi a împilărilor suferite, in Putna, 
„unde Rucărenii şi Dragoslăvenii au pus fundamentul unei 
moui comunităţi săteşti. Cu preţioase mărturii ale trecu- 
tului : şanţuri şi orămezi de piatră la locul numit Ru- 
deanca pe unde înainte se alegea aurul — aurarii fiind 
veniţi din Haţeg—, cu frumoase legende privitoare la în- 
temeierea satului şi pomenit în actele cetăţii Braşov la 
1452, cu vestiţii vameşi şi altele de mai târziu: scutiri 

de dări şi anumite .privilegii acordate de Domni'— mai 
ales în secolul XVII ?) cu proprietăţi - rescumpărate 
dela -boierii cari. încereaseră pe vremuri să-i aducă în 
stare 'de rumânie — deplina - lor proprietate putând să 
o dov edească prin acte din sec. AVII; cu o biserică clă- 

1) Fostă. în frontispiciul bisericei vechi, 
: 2) Format din satele Dragoslave, Valea-Casilor, Fundata și cătunul 'Luuea- 
Gartii. Unii spun că l-a întemeiat Dragoslav, tatăl lui Miroslav care a dat nu- 
mele unti părţi dia răsăritul sătului Cetiiţeni din deal și al soţiei lui Badea 
întemeietorul Bădenilor ; alţii, că l-a întemelat Negru- Vodă, care ar fi dai aceste 
Tocuri unui viteaz al său, Dragoş. 

3) Jiimitate din venitul vămii Dragoslavele era al mânăstirei' Câmpulung, 
jar cu edâlaltă, jumătate se subvenţionă școala domnească înfiinţată în 1669 sub - 
Antonie Vodi, 

4) Schola, Dragoslavele avea sub 'ascultavea, «a satele : Nucşoara, i (Corbi, 
i Corbişori, i Slănicul, i Berevoeşti, i Brătianii, i Albeşti, i Leresti, Nămieşti, 
Stoenesti, Bădeni, Cotineşti şi mai înainte ţinea când de plasa Argeşel — ca să 
scape de 'subprivegherea vătafului de plai care le controla pichetele pe unda tra- 
ceau. eu obiecte felurite de exportare, oprite de guvern, când 'de plaiul Dâmbe- 
viţa; or erau, prin hrisoave, osebiți de plaiuri ș plăși i 

5) la numeroase hrisoave. Intr'unul din 11133 (1625) Feby. 8.. Alexandru 
Vodă fint lui Radu, pentru satul Dragosiavele; scutindul de ctble şi de fân. și de mieă 
şi de ceată şi de boi și de cai domneşti şi de oaie seacă şi de opeinaşi Şi de bani 

„de judej și de icășerie şi de gorstină de oi, de porci şi de toate slujbele... pe 
fiecare lună, câte 10 galbeni : “nici să scadă, nici să, crească şi la vremea, gorşiinii 
cilor, să. dea domnii, mele câte 200. oi. pe an şi alta nimic. (N. lorga— Stadii șE 
doc. VII, p.. III, p 

Sub rabie, Dragoslavele dideă care de oastp în. serviciul ţării.
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dită de Grigore Ghica Vodă, în 1661 ; cu. cruci vechi în limba slavonă din sec. XVII şi cu frumoase amintiri da pe vremea când o parte din săteni erau aurarzi, cu mărturii vii despre luptele din 1916— 18, când vitejia Muscelenilor, a areiat regiunea Dragoslavelor de când au rămas aci două cimitire istorice ; cu amintiri, hrisoave vechi, acte 1) şi scrisori domneşti în cari se oglindese cele mai multe din expedițiile îutreprinse de aici peste munți sau de acolo în: tara noastră şi. despre . trecerea pe aici, în-1712, a luj Carol XII regele Suediei. 
Lereştii 2) fost sub ascultarea schelei Dragosla- vele mai ales în sec, XVII: cu legende frumoase Şi ruină, de veche biserică la „ Roghină“—de care Ppoporui spune că a fost făcută de 'Tătari: cu ruine de cetăţue, cu acte vechi din secolul XVI[.3) şi cu amintiri din vremea ultimului război, când sa distrus inare parie din sat, Şcoala, biserica Şi primăria. 
Măţău, *) aşezat la mare înălțime deasupra Câm- pulungului, pe soseaua făcută la 1877, de armata ro- mână retrasă la munţi, înainte de a intră în lupte—sat vechiu „al săracilor din oraşul domniei Câmpulung* pen-= PN 

| | 1) În numeroase acte, într'unul din 1689, find vorba de nişte ramânii cari 
au fugit şi apoi au venit din Moldova: într'altul din 1657 fiind vorba ds „chiia ot 
sudstvo Mus 1 Pad)“; într'altul din 1612: că „biserica până acum nu 0 îngrădiţi, 
ci stă tot desgrădi x, Inaltul din 1675, fina Vorba de rânduiala antalai: în altul 
din 1706; „Cărţile Yladulai Pârcălabu cs avea Ja inâna lor s'au aflat rela și fă- 
cate în Theșteșuguri“; în altul din' 1743; „deci acum arzând casele de oști“; în 
altul din 1149; „dar în Vremea răsmiriţii cei mari după urmă, arzându-se de oști 
Și rămânând numai zidarile“, în altul din 1152; să ia pe au din vama Dragosla- 
vele untn de lemn oea, șaizeci ca să fie de treaba candelilor sfintei» mânăstiri ; 
într'unul din 1806 : să aibă a păzi drumul și potecile foarte cn priveghere a nu 
se întâmpla, câţ de nică pricinuire împotriva orânduelilor țării; iar într'anul din 

1 pâceste sate sunt osebite de satele Plăeşeşti, fiind paza acestui piain sub 
lagrijirea numitelor sate“, 

„. 2) Format, din satele : Leroştii de Sus si. Lereștii de Jos, „_„8) Numeroase acte, intr'unul din 1672 punându-se : „puntru că s'au fost în 
J/rățitie Oancea log. tatăl luj Dragomir“, t) Satele Măţiău, Chilii, Cocsneşti, Suslăneşti, (numi! la început Neguregti 
sau Neguţeşti) şi căt. Cătulesti, Mâţăul a fos așezat la început pe ralea Miţa. 
Zai, la locul numit „Căminarii; apoi la Fântâna rece unâs şi fost și biserieă, 
Urme de biserică se viid Și la Hodaia. Din primii loeniori se trag : neamurile 
Bateulești, 'TPunchești, Călăraşi (Borogani!, Lupeşti, Muşeteşti, Vişoiu, Bălălăi, Bă 
lăceni, Greci — peste ei venind alţii din Ardeal (din 'coza, Cristian şi” Xeloţi), 

.. ordin ţară (dela Gheorghiţa), :
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trucă 1) «acel sat Măjăul de Jos... ei n'au fost în rân- dul ţării, ci au fost de treabă Şi hrana săracilor şi a gârbovilor şi a schiopilor din oraşul domniei mele din Câmpulung şi să aibă a lucră la morile 'or şi la toate trebile ce le va trebui şi la biserici ei să aibă bună pace“ pentru care avea mai multe privilegii dela domni dia secolul XV şi XVI — primul hrisov fiind dela Vlad Dra- cul— sau, după alţii?) Măţăul fiind azil de neputincioşi ; cu cruci de piatră având inscripţii foarte vechi ; pomenit in scrisori $) acte privitoare la Măţău şi Suslâneşti (ocol- niţa satului), cu o moşie! Stroiasca, care ar fi avut! stăpân pe Stroe Buzescu şi cu amintiri despre carantina din 1891 pentru oraşul Câmpulung şi despre artisţul mu- 
zicant Flechtemmacher care a avut locuinţa, aici. 

Nămăeşti ) cu tradiţii minunate despre întemeie- rea satului şi despre Mircea ciobănaş... | 
Faţa lui bulgăr de caş, Cu cârligul sub genuche, 
Cu cămaşa ca tina | Cu căciula subțioară 
Cu pielea ca zăpada, Săvai cu gluguța goală—şi 

despre Negru-Vodă, „fratele“ lui Mircea ; despre mânăs- tirea Nămăeşti şi vechiul schit 5) săpat în piatră ; cu le- gende frumoase privitoare la intemeierea Bogăteştilor de pe timpul Tătarilor, cu o biserică veche şi cu atâtea mărturii cari vorbese despre omul de bine, învățatul Constantin Alimăneşteanu, ginerele lui Dumitru Bilceseu, în casa căruia, $ ani înainte de 1848, au stat ascunse teascurile tipografiei în care sau tipărit cele dintâiu. „strigăte de redeşteptare. | 

  

1 După cum spune un act din 1639, urmând: „cbr a fost iertat şi în zilele aitor domni... şi am văzut gomnia mea, și cărțile de milă ale acestor să- raci, cartea răposatului Petru Voevod și a fiului său Via Voevod şi cartea lui Vladislav vv. şi a ginerelui sin Radu vv. și a Mireii vv, şi a lui Moise vv. și cartea bătrânului răpozat: Alex. vv. şi a nepoțu-săn Radului și a lui Gavril vv. gi încă cartea Radului vv. din domnia II, tăcută după alta cu mare blestem“, 2): Fraţii 'Tunusli, 
3) intr'o serisoare a lui Mircea ciobanul către Braşoveni fiind vorba de un „Dumitru din Măţău“ care s'a jeluit că a păscut oi acolo la Braşov, la mai mulţi stăpâni încă din zilele Radelui voavod, când era el pribeag acolo în Brașov, , 4) Satele Valea-mare, Bogăteşti, Moroești, Nămăeşti, Şelari şi Valea-Ru- mâneştilor. - : | 5) Ca chiliile arse în timpul altimului râzboiu,



26 

  

„_ Pomenit în acte vechi şi făcând parte din. satele 
“supuse schelei Dragoslavele, cu: frumoase amintiri şi: 
mărturii!) privitoare la. Topliţa ; şi despre - războaiele 
vechi la locul numit Valea jui Bragă, cu cruci istorice : 

„vechi (3 în Bogăteşti şi 5 .în Valea Rumâneştilor) şi 
*pomeniţi în acte din sec. XVI şi XVII, Nămăeştii păs- 
trează în ei vie, mai aleş, amintirea luptelor pentru în= 
făptuirea României mari, de când au rămas şi cântece. 
minunate. cu versuri. cari amintesc. „eroismul. vitejilor, 
poziția strategică a locurilor Şi ticăloşia Muscalilor : 

Pravăţu' şi Mateiaşu!. 
Alea ne-a ţinut. curaju... 

Bate tunu 'n Valea-Mare 
Noi aşteptăm ajutoare ; 
Dar ajutoare nu vin 
Că s'au pus Ruşii pe vin! 

Rucăr ?), întinzându-se, înainte de 1429, pânăla 
Bran şi fiind localitatea pe unde au venit, în veacul XIII, cavalerii teutoni, cu gândul unei durabile stăpâniri ger- mane; pomenit în privilegiul din 1413 acordat de Mircea, Braşovenilor, şi în mai multe hrisoave din secolul XIV. 
şi al XV, de când au început primele relaţii . ale ţării româneşti cu Braşovul — când sar fi numit Şi Ruffa Arbor 5) lângă care se ştăpânia un punct. strategic, cetatea Bran şi menţionat ca punct va- mal și în privilegiul lui Ludovic I al Ungariei, cu ară- iarea că „în această situaţie se află şi mai înainte. vreme“, cu numeroase tradiţii că, înainte de 1600, satul ar fi fost aşezat pe lunca de sub Posadă şi mai la nord 

1) Din 1545, 1571. 1570 si din secolul XVII, într'unul din ele. dela 1618 ai vorba de niște proprietăţi din Nămăeşti : "„săut ale coconulhui, ale: lui Mateias“ 4N. orga). 
. 2) Satele Rutăr, Dâmbovicipara și Podu-Dâmboviţei, Au | 3) Si plătească vamă pentru mărfurile cele vor trece în Țara românească, ja Pnfa-Arbor (tn privilegiul Ini Mircea — după Băjan)., 

 



27 

sau mai la. deal, unde se văd şi azi ruine de case şi 
de biserică—numită biserica jidovească sau. tătărească, 
iar după uaii cercetători, aci fiind. ruinele unui castru 
(cetate) roman; cu o cetate medievală ;Orăţii“ zisă şi 
Cetatea lui Negru-Vodă!); cu amintirile năvălirilor ce 
au trecut pe aci şi ale expedițiilor peste Carpaţi şi cu 
legende şi unele cercetări cari -caută să dovedească că 
aci la Rucăr a fost primul scaun domnesc; cu Posada 
unde Carol Robert a fost strajnie bătut şi a pierdut pe- 
cetea, tot aci fiind bătut, mai târziu, şi puternicu Sigis- 
mund—şi cu Roghina (ruină şi loc mocirlos) unde ar îi 
fost și luptele lui Mircea cu 'Tureii 2). 

A fost călcat, în decursul vremurilor, de multe .oşti 
streine şi vizitat de mulţi crai streini şi voevozi: de ai 
noştri: şederea, câtva timp, aci, a lui Vlad Ţepeş în 
145, luptele lui Radu dela Afumaţi cu “Tureii în L521 

„(luând parte şi Zapolia); zăbovirea, timp de o săptămână, 
ă lui Sigismând Batory ca, să-şi treacă armata pe când 
venea în ajutorul lui Mihai; stăpânit de Mihai Viteazul 
şi de familia sa, dar lovit greu prin aşăzământul dela 
1691 care lipia pe clăcaş de proprietatea domnească şi 
boerească?); pe aci, trecerea în Ardeal a lui Mihnea- Vodă în 
1658, a lui Duca Vodă în 1653,a lui Brâncoveanut), în 
1690; cu amintiri despre refugiul, aci, al boierilor ţării 

1) Zidită încă, înainte de:1222 de Cavalerii Teutoni, menţionată de docu- 
mente ca toarte puternică, acel „castrum muniţissinm“ care fn mai întâiu atacat 
de Cumani, fără să fi putut fi luat, fu apoi cucerit de regele Ungariei în. 1225— 
când întreprinse expediţia, de reocupare a ţării Bârsei din mâinile Tentonilor — şi 
otuşi păstră, funcțiunea ei strategică cu un secol mai târziu când Dragomis: 
„castelannus de Domboyka“ (păreălabul) cetăţii acesteia, nimici în. 1369 oastea 
ardeleană a regelui lsudovie | adusă împotriva lui Vlaicu: Vodă. Cetatea aceasta 
a ajuns sub stăpânirea rom. sub-primul voevodaţ; român. și a fost dărâmaţă, în 
prima jumătate a secolului XVI..La 1397 a fost asediată de Stibor voevodul Ay- 

„. dealului venit în ajutorul lui Mircea şi: împotriva, lui Vlad care se. închisese 
în cetate, | ă , , . A aa 

2) „La întâlnirea Iablaviţei (Râuşorul) cu Dâmboviţa“. a 3) lată ce găsim în hrisovul lui Şerban şi aetul de împărţeali al. Ruciire- 
nilor .la 7306 (1798), prin care se împart .moşnenii rucăreni : „Băscumpăratu-s'a 
Rucărul, cu .bani gata peste tot eoprinsul satului din munte, din: câmp, cu piă- 
dure, cu uscat, cu tot şi cu tot .hotarul satului dela jupâneasa Buica, şi - jupâ. 
neasa Ilinca, fetele Doamnei Florichii“: Agezimântul. de care se vorbeşte nu s 
datorit lui Mihai, ci împrejurărilor grele de. cari cei interesați. . s'au, folosit, la, încheierea tratatului de alianţă cu Sigismund Batory. . aa - 
i„.- 1.5) Care avea oameni ai muntelui despre. Rucăr: şi- Dragoslavele, cari ştiau 
plaiurile (cronica anonimă atribuită Ludeseului, Mag. istorie “Tom, Vp. 13), 

7
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cum e cea din Gura Cheii) cari pomenesc de Petru-Voeă Cercel şi de legătura lu: Mi. hai Vodă şi altele; 1) cu poteci ascunse de mare în- semnătate?) pentru trecere în Ungaria, cu urme şi amintiri despre Ruconium veche cetate deasupra Rucărului, în drumul Branului; cu o altă cetăţue Piscul Tarcului :) cu legende şi amintiri frumoase despre Dealul Sasului, Popa Sârb dela Pajură (când cu Arvaţii), Curmătura hoseii, Mânăstirea 'din Valea Vladului, Piatra lui Crai, Stanciul Bratu, ş. a. cu amintirile mai noui despre arderea satului în 1916 şi închiderea Rucărenilor în bi- serică, şi luptele vitejeşti de când ns-au rămas Şi amin- tirile despre suferințele sătenilor în timpul războiului şi ocupaţiei germane. 
Pomenit în acte numeroase, între care unele dela vornicul Dobrişan fratele lui Mircea “cel mare — aflate. în Stăpânirea sătenilor — în cărţi domneşti şi scrisori tare interesante ca istorie, toponimie, obiceiuri din vechime şi limbă frumoasă — toate icoană vie a vremurilor tre- cute, Rucărul mai are şi hrisoave *) eu privilejii 5) —din 

în 1770; cu cruci vechi ( 

  

1) Una lângă pod, la Podu-Dâmboviţei, ridieată în 17141, alta la Podu-Bâ nei, deasupra Orăţiii şi alta din timpul lui Antonie Voâă. Ă 2) Cunoscute mult mai bine înainte. Frații Tunasii : „potecile ce trec prin plaiurile ţării româneşti în Ungaria“. Valea Tămașulai și Piscul 'Turculai tor maa 0 trecătoare destul de însemnată unde se afă ceghe de plăieși „despre care au cunoştinţă unii bătrâni“ (Băjan). 
3) Făcută, pe cât se pare, după nume şi formă, de Tarei, la 1137 când ca văzboiul dintre Austria şi Turcia. Ia 4) Din sec. XVI, (foarte multe), într'anul din 1585: „cum a fost mituit Radul voevod pa jupan Radul Spătarul cu acest mai sus numit sat. (Comani) pentru dreapta şi credincioasa îni sinjbă ca care a servit ca rărsave de sânge ia Bran; într'unul din 1578: „dându-i şi talere 6; prefacerea hrisovulni de ps slavoneşte“, din sec. XVII (iarăș f. multe acte), îutr'unul din 1623 spunându-se : ne-am tocmit pentru satul Rucărul şi ne-am înfrățit, ca să fie da acum înainte doi fraţi și pe rumâni Şi pe tot venitul; într'altul (scrisoare) din 1634: „sa pus multă sârguinţă pentru olăcari a trace din țara ungurească în ţara domnisi mele şi dela domnia mea în țara ungurească şi a păzit muntele şi marginea ță- rii și vama domniei mele şi multe însărcinări și greutăţi a suferit pentru olăcari „drept care“ am iertat satui Rucăr și toate câte sunt mai sus scrise“ ; într'unul din 1641; „tuturor sătenilor din această plasă /?ucăr. ca să fie în pace și slo- bozi de recindfate . . . de către Tatul Slugerul şi Marcul logofăt“ într'upal din 1647 : „că neau fost români de moșie dela legitora Ini Mihai Voevod“, într'altul din 1672: „Mus (cel) i Padu“; într'anul din 1676 „munte piatră seacă“ ; într'anul din 1696 zice Const. voevod : „noi nu vrem să se risipească acel sat, fiind o scală ca aceea de este de treaba ţării noastre și de folosul oamenilor din ” ţara dumneavoastră“ din see. XVHI într'unul din 1114; (zapisul lui Aldea megiesal „fiind ca fugit în fara ungurească; în 1716: „0 să vi Gan niște bităi cari n'aţi



- p 

29 

  

singure actele lor putându-se reconstitui istoria ; cu bi- 
serici vechi şi urmele altor biserici şi mai vechi având 
inscripții din 1598; cu Dâmbovicioara vestită Şi pentru 
peştera şi delileul ei şi pentru trecutul ei şi pentru câte 
rele i-au cauzat Nemţii, cari, pe lângă suferinţele ce au 
adus Rucărului, închizând pe oameni în biserică, bom- 
bardând şi arzând satul, au ars şi şcoala şi biserica din 
Dâmbovicioara. 

Stoeneşti €), în apropierea „Cetăţuii lui Negru- 
Vodă“, satele vechi din comună irăgându-se din moşii 
Stoian, Badea şi Cotea, iar Piatra (Bădeni-ungureni), din 
oameni veniţi din Ardeal, Slobozia, dela oamenii slobozi 
veniţi din T'ransilvania şi aşezaţi pe moşia M-rei din C-lung, 
iar, după legende, din timpul luptelor dintre Români şi 
Tătari”) — cu amintire vie despre Negru- Vodă, Colţii 
Doamnei — imprejurul cărora se zice că Negru- Vodă a 
oprit Dâmboviţa şi văile lui Coman şi a Chiliei pria 
pod de piei de bivol ca să înnece pe Tătari şi apoi a 
plecat pe munţi, spre Făgăraş, trecând prin Fundata—, 
şi despre: baia de bani de pe valea Bădenilor unde se 
găseşte aur; muntele Făgeţel; urme de biserică pe valea 

mai văzut“ : 1120: („l-au băgat la priusoare în fiare şi fagind cu fiarele“), 1713; „amândoi strângători de bani doinneşti“ în altul „Padina juncalui“, 1735 (aşa- sământ pe „linda casnică“ . .. „pe holteiu“ .... „slujba secăritulai“, or „când au fugit cu zapisul lui în Moldova“, 1759; „Moșia, au fost dat-o preoţilor, !a moartea lui să-i slujască o jumătate de sirindar“, 1797; „ce an dat moșii nog- tri la răscumpărarea satului de rumânie, Buichii şi Eleni fetele Doamnei Hlo- richii” în 1790 şi 1791 vorbeşte de: „câd au trecui tunurile“ în 1788 „fiind satul fugit, rămânând câte o femee săracă și câte un neputincios“... fiind foamete, fiind tabâre donii din jos Turcul, din sus Neamţul ; şi din sec. XIX : 1808 („pe noi ce am rescumpărat satul dela fetele Doamnei Flori (sic), 1801; (e vorba de „alţi doi fraţi cari i-an robit Tătarii în Moldova“, 1800 ; vorba de hrisoave vechi rătă- cite în ţara, Moldovei“, 1821; „Arvaţi“ „trecătoarea ciocoilor,. 1821 „(plătind 
grosârit)“; 1821; „când au trecut o căruță cu bani în ţara, ungurească, ... „dar cu trecerea vitelor să-şi păzească, drumul împărătesc până la Pajera împără- tească“ ş, a, . : - 

> Si nu fie supuși ispravnicilor şi vătașilor de plaiu,. vameșilor din Dra- goslavele, nici să se ţie de alţi plăiași, ci să, se judece de ai lor pârcălabi, si între ei, numai ei să fie datori a da zapis la vistieria domniei mele că vor plăti birul şi vor păzi, bine toate potecile graniței despre Ardeal, căci, după hrisoavele ce am văzut domnia mea, la mâna, moşnenilor Rucireni şi Dragosloveni, dela alţi îrați Domni din veclime, întărim și noi acost, hrisov“, 
5) Satele : Stoeneşti, Coteneşti, Bideni-pimânteni, Piatra (Bădeni-ungureni), . Slobozia. 
*) Slobozia, locul de unde s'a slobozit apa când i-s'a dat drumul să innece pe Tătari; Stosnesti, unda a mai stat apa, iar Cotenești unde a cotit.
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Stoieneasca ; morminiele de cari spun sătenii că ar 
fi ale ostaşilor lui Mihaiu Viteazul (lu Gura Cheii) şi o 
cruce veche din 1525 pe valea Stoieneasca. 

Are şi alte locuri istorice din timpul lui Mihaiu- 
Viteazul când şi-a retras oștile aci: Colţu-Albinei (streaja 
de pază a lui Mihaiu), Colţii Bufoiţei, în satul Bădenilor. 
cu retranşamente, ca şi pe malul Brăgeştilor,.ş. a.—Bă- 
denii- enezi fiind sat plăieşese, iar jumătate din satul Bădeni 
cu -elăcaşi, cu munţi şi cu tot venitul fiind cumpărat de 
Mateiu Basarab dela un Coman Inăşcăul şi dela fraţii 
lui, cărora fusese dăruit de Alexandru Vodă la anul 
1132 (1624) Iunie 211),— Bădenii, Stoeneştii şi Coteneştii 
mai făcând parte şi dintre satele cari erau supuse schelei 
Dragoslavele, iar în Stoeneşti având, în timpul lui Ma- 
teiu Basarab, proprietate cumpărată Socol Clucerul 
şi tot aci găsindu-se acte din 1592 şi 1504 în care se 
vorbeşte despre vornicul care, în sec. XIV şi XV a trăit 
în Stoeneşti — Dobrişan?), fratele lui Mircea cel mare. 
Numeroase acte vechi, cărți 'şi hrisoave din see. XV?) 
XVI“) şi XVII, cu mărturii de mare interes pentru 
istorie şi etnografie), cu bogaţii. de valoare . în, sânul 
pământului şi cu un mie muzeu de măiturii ale trecu- 
tului şi de acte vechi colectate de învățătorul Geantă— 
“vorbesc de marea însemnntate a Stoeneştilor, cari au 
Şi atâtea amintiri din ultimul războiu. | 

„Woineştii, zis şi Valea Foii — sat vechfu dăruit 
1) După cumpărătoare, Matheiu-Vodă a orânduit ca toate dăjdiile ce acest sat dă la Domnie sub numirea de birril taleruini, de miere cu ceară, de găleată, cisrit, să rămâie pe' seama mânăstirii Câmpulung. - 

2) Întrun act din 1822: făcându-se cereâtare din hrisoavele și sineturila ce s'au găsit...., s'a dovedit că se trage din «Dobrişan fratele Mircii Vodă cel mare» „«să fie apărat de rândul dăjdiilor viitoare». 
213) 1452 (dela Vlădută al ID). 

4) 1535 (Stăpânirea Mihnei Post. peste moșia Bădeni şi peste nişte Țigani ce l-a dăruit mumă-sa, Jupâncasa Stanca), 1576 (se confirmă ni Șuica Pârcălabul, Ștefan Log., Badea Portar şi Radu a treia parte din Stoeneşti... şi din munţi... 
«foaste moştenire a. jupanului Manea Dărstărescu», care, sub Neagoe Basarab s'a înfrățit cu Snica vornie pe aceste moşii —in acte din acelaş secol vorbindu-se și despre stăpânirea lui Pidici peste moşia lui din Bădeni şi despre boerul Șerb şi moșiile lui dela Stoeneşti. . : 

„_:5) 1600 (Stăpânirea lui Neagoe, ginerele lui Mihnea din Bădeni, peste moşia în Bădeni), 
1 +. 8) Pentru care a și fost vizitat, în 188! de presedintele instituținnii etno- grafice din' "Paris, - N a e 

 



31, 

de . Petru .Vodă Cercel, Jupaniţei Maria, în 1584: po- 
menit în acte vechi din sec. XVI, XVII şi XVIII; eu. 
biserici veeclii (una din sec. XVIII şi una din 1802; cu 
urme şi amintiri de lupte âin timpul războiului pe dealul 
„Poiana Fetei“, cu amintiri dureroase din timpul o- 
cupaţiei vermane-—când mulţi ostaşi morţi, nefiind bine 
îngropaţi, au fost mâneaţi de lupi — şcoala şi biserica 
de asemenea suferind, iar 21 de case fiind distruse în 
1916 şi eu minunate comori de limbă şi gândire”). 

„ Bârzeşti ?) ce-şi trag numele dela nişte ciobani 
din Ţara Bârsei cari s'au stabilit aci, mai întâi, cu oile; 
cu legende şi amintiri despre. Negru-Vodă (localitatea 
Săritoarea lui Negru-Vodă, ori Săritoarea lui diihaiu 
Vizeazulj, cu tradiţii privitoare la întemeierea satului 
Albuleşti, la dealul lui Scarlat, valea Siliştei—pe care 
mai inainte ar fi fost satul Voroveni, ce s'a spart în. 
urma unui hrisov domnese—; piscul Brezaii 5), cu o bi- 
serică foarte veche în Voroveni, cu icoane vechi inte- 
resante cu acte din sec. XVII şi foi de zestre vechi 
şi de preţ. Di | 

„Boteni ) trăgându-şi numele dela vestitul Botea5) 
-cu localitatea Siliştea, unde ar fi fost o comună pe care 
au devastat-o 'Tătarii; într?o zi de sărbătoare 5, cu ruine 
de biserică în Botenii-Ungureni, cu zece cruci vechi de 
piatră şi pomeniţi în acte din sec. XVI) şi NVIL - 

Jugur *) din care se spune că s'au ridicat cei 
dintăi tipografi—cu legende frumoase privitoare la înte-" 
  

1) Intre. cari frumoasa doină, care începe cu: 

De n'a mai râde mândra, 
N'ar maj răsări luna! 

2) Satele Bârzeşii, Voroveni şi Albuleşti, plasa Argesel, 
5). Dela un om ce şedea. şi umbla cu Brezara. 
3) Satele B.-pimaânteni, B.-Ungureni, B.—Moșneni și Balabani. - 
3), Pomenit în lucrarea D-lui” Slavici: „Din bătrâni”, 
5) Pe_când locuitorii erau la petrecere. ! DE 
î) 1515 Mihnea Vodă întărește” stăpânirea Vlaicului şi a: Îni Stan din Do: 

teni peste moșia Lucieni : 1572; întan act al îni Liudat e vorba ae Neagoe Los.. 
din Boteni (Giurescu) 1620-—30 (Duca ot Boteni), 1629 (Androne Stolnicul. din 
Boteni), 4647 (Mirică Pabkarnicul ot Boteri „cummnatu-meu Radu log. Dudescu”, 

„_„ 5) Satele: dugur, Hrebenesti, Grosani, Poenari, Valea din dărăt; Valea, . 
Itului şi cât. Serbănești. | - e Mae
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meierea satelor şi lă unele: 
localităţi (Râpa fetii ş, a.) 
Şi cu hrisoave cari dove= 
desc trecutul: 

Satul Groşani dăruit de 
Nicolae Alexandru Basarab 
în sec. XIV, bisericii de 
mir din Câmpulung (până 
nu era mânăstirea) ; 

Jugur, cunoscut din acte 
dela 1473 când Basarab 
Miadi Voevod întăziă stă- 
pânirea lui Şole cu a fiu- 
lui său Şerban şi cu nepoţii) „e 
lui Dragomir ŞI. Şerban. “Harta plășii Argeșel (clișeul din geogriiae) peste părţile de moşie din satul Jugur. Aa Serbăneştii, Cunoscut de pe timpul lui Brâncoveanu, ca aparţinând mânăstirei. Câmpulung. 

Poenari, tostă moşie a mânăstirei Râncăciov, cu- noscută din sec. XVI, Satele sunt pomenite. Şi în acte Vechi din see. XVI ) şi al XVII?) şi al XVIII-lea şi au în pământul lor. multe oase de animale vechi şi unelte preistorice. - 

     4 
- 1 

cet   
  

Hârtieşti?) care mai înainte ar fi fost pe valea Mâzganei unde sunt ruine de biserică—cu amintiri des- pre intemeierea Şi. numele satului £) care mai de mult se numia Cotlomiuţ ; cu trei cruci vechi dintre cari una lângă lagărul roman, socotite monumente publice, cu acte DI 
„1 7084 (1516) se confirmă a treia parte din multe sate Intre cari şi Gro- 

şani, 

2) 1650—55 din timpul lui Socol (lanachi), acte de cumpărătoare în Posnari ; 
1654: Costantin Şerban întăreşte stăpănirea satului Gtoşani sud Muscel 4 Pad : „să 

„fe de acum înainte în pace și liberi de vecinătate, pentru că aceşti oameni au 
fost proprietari (cnezi) de maj înainte vreme“; 1644: „megieși din Poenari“... 
„l-a iertat de rumânie“, 1616 + »Vlaicului Roşu pentru ocină în sat în Jugur“, 
1173 (iartă de Pecinie pe câţiva vameni din Psenari), . : » 3) Satele Hârtiești și Lucieni, 
d Au fost numiți aşa de călugării dâla mânăstirea Valea unde li-s'an ră- 
tăcit hârtiile (şctele de Proprietate) și a rimas mânăstirea stăpână pe pământul 
lor, iar ei tot ducându-se si le ceară, 'li-se spunea: ăştia sunt tot ăi cu hâr- 
tiile „Hârtieştiie. 

!
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„Planul Oraşului Câmpulung 

Supliment Ia : <Muscelni ncstrn» de C, PRădulescu-Codin 

5 E



  
Școala Normală «Carol 1» din Câmpulung 

Supliment la : «Xascelal nostru» de C. Rădalescu-Codin 

_



  

  

  
Statuia lui Negru-Vodă din Câmpulung 

Supliment la : «Mnscelul nostru» de C. Rădal"scn-Codin
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Fabrica de Hârtie din Câmpulung 

Snpliment la : «Muscelul nostru» de C. Rădnlescu-Codi 
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vechi, în special asupra Lucienilor, din sec. XV!) şi 
XVI?) şi cu amintiri despre locurile vecine unde se spălă 
aur 5) în vechime. - NR a 

Lăicăi,t) cu legende şi amintiri interesante asupra 
numelti satului şi asupra diferitelor localităţi: Vârful 
ciocoaicii, Marginea domnească, Cârciuma de piatră 
şi Dealul olăriei la „Piscu Negru-Vodă“; cu trei 
cruci de piatră cu inscripţie veche şi o biserică din 
sec. XVIII şi cu amintirea trecerii pe aci a lui 'Pudor 
Vladimirescu care, în urma trădării, pornit fiind sub 
escortă numeroasă, peste muscele, dela Câmpulung la 
Târgovişte, a conăcit la Cârciuma-de-piatră. 

Malu-cu-lori,5) având frumoase amintiri şi urme |. 
ale trecutului: un troian de pământ ars, socotit ca monu- 
ment public; ruinele unei vechi biserici în Miclăyani mici 
şi amintirea, uneia şi mai vechi în Micloşanii mari; un 
şanţ în formă patrată ce a şervit ca cimitir în 1819-32, 
în vederea epidemiei de holeră — cimitir a cărui pază 
era încredinţată soldaţilor Turci; o gigantică şi foarte 
frumoasă cruce de piatră€) ridicată în 1647 de Socol 
biv-vel clucer. ginerele lui Mihaiu Viteazul; cu amintiri 
măreţe şi cu acte vechi din sec. XVII-lea. a 

Pucheni, ") care, mai înainte, (în sec. XVII) era socotit 
între satele plăeşeşti (Pucheni-cnezi), cu legende despre 
întemeierea satului şi despre Negru-Vodă, cu amintiri 
despre biserica zidită în- Coasta babii şi pomenit în nu- 
meroase acte din sec. XYVII-lea.. ră ai 

1) Din 1437: boerilor Stoili, Radu şi alţi, moșie în Lucieni şi să fie în 
pace de. vama de oi şi de vama, d6 râmători și de dijmărit. şi de vinăriei şi de 
găleată, de dijmă, de gloabă, de ceară, de podvoadă și de cositul fânului: 1451 
(e vorba de Babușin din Luzieni), E 

2) 1512 (Intre martorii lui Lăudat, e şi Băncilă din Lucieni) şi alte 3— 
acte. i SĂ 

| 2) Prin nisipul văii Argeșel s'a, găsit mai înainte aur. Mărimea bucăţilor 
variă dela fluturi mici pânila pepite cât o nucă. PFăcându-se săpături de serv, 
minelor s'a găsit între Dâmboviţa şi Argeşel 0 terasă de 50 km. care este au- 
riferă pe ţărmii ambelor râuri. m 
p 4) Satele Iiicăi, Mesteacăni şi Minciuneşti, 

3) Satele, Mali cu. fori-Runeeasa, Copăceni, Micloșanii-mici și Micloșani- 
mari, : - . e 

6) Piatră de calitate superioară, înaltă de 3.50 m. 
?) Satele” Pucheni, Meișoarele, Vatea-largă și Nicolaeşti, 

C. Rădulescu-Codin.—« /scetal nostra» TI 
*
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Vălenii !) (pl. Argeşel), comună . veche, -cunoscută din secolul XVI-lea, cu numeroase legende şi amintiri despre întemeierea satului „Şi cu privire la unele loca- lităţi. (dealui Mormintelor, vârful Muscălului Ş. a.), cu cruci vechi din sec. XVII?) şi XVI; cu acte din sec. XVII; cu însemnări interesante despre întâmplări din trecut, pe cărţile bisericeşti ; cu amintirea unor biserici mai vechi şi a dureroasei ocupaţii germane, când Nemţii au împuşcat pe primarul Vrăbiescu, care nu le-a dai vitele şi hrana, pe care vreau s'oia cu hapoa, dela lo- cuitori, în retragerea din tară. ă , Vultureșşti,?) bogat în amintiri şi legende despra Negru-Vodă, cloşca de aur, Arvaţi şi Turci; cu ruine "de biserică, şi canal socotite monumente publice şi cu amintiri despre localităţile pe unde se culegea aur dia praudul râurilor şi alte amintiri şi legende despre satele mai vechi: Bătieşti, Băârdigani şi Toboşari (V ultureştii de sus), Bătieştii fiind cunoscut dinti”un act din 1593 şi pomenit in alte multe acte, mai ales în hrisovul prin care Mateiu Basarab întăreşte în 1654 Martie 20, lui Stoica Logofătul, stăpânirea peste mai multe părţi de moşie, campărate dela mai mulţi oameni ; cu vre-o 300 movile de pamânt, cunoscute în Sura poporului sub numele de ŞtOlniii, rămase _din timpurile vechi dând Rudarii căutau aur—şi cu un şanţ lung pe 15000 m. pe care se aducea apă din Măzgana, pentru alegetea aurului. 
Băjeştii“) cu numeroase legende privitoare la înte- meerea satelor Rumâneşti, Bălileşii î) şi Băjeşii, cu tra- diţii despre cetatea dimprejurul bisericii Băjeştilor pe care a construit-o Banul Mareş $) în jumătatea sec. XVII, despre locul, în îatindere ca de opt pogoane, unde mai inainte, cum spune legenda — era un eleşteu până la 

  

') Un singur sat (Vălenii) format din 4 cătune mai mit, 2) 1640 o “7 Satele Vultuveştii de $us, Bătieştii și Vultureștii de jas, îi Satele Băjaşti. Bălileşti, Rumânești şi Valea-nare. ”) Aceste 2, de ostași d'ai ini Mihaiu, ca riisptati pentru vitejia ta răz- 

. 

buiu. 
” 8 Banul Mareş care a stăpânit Băjeştii Și a avut aci case măndre înes- 
puse ca logofit în 1659 și ficea politiea Cantacnziniştilor (după d. Iorga).
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care, peste valea lui Băj, pe un pod — din care 
au rămas urme — veniă Banul Mareş cu -ai lui 
de lua peşte din eleşteu; despre vistieria da pe valea 
lui Băj, de unde, pe olane, pe sub pământ, se aduceă 
apă în cetate; cu tradiţia despre chipul cum a trecut moşia 
la Băjeanca şi apoi la Belu—pe o coaje de dovleac, ş.a. 
Satele sunt pomenite în acte din sec. XVI) şial XVI) 

„şi de mai târziu?) şi având şi alte mărturii de 
“seamă ale trecutului, între cari 3 biserici vechi: una 
din see. VXII, alta, din sec, XVI - şi alta dela incepu- 
tul sec. XIX. 

Drăghiciu 1), pomenit în acte din sec. XvVI5) şi al 
XVIL 6) e satul de naştere al lui Vasile Geabelea egu- 
menul mânăstirii din, Câmpulung 2); cu .numeroase . le 
gende despre . trecutul satului Drăghiciu şi al Văearei 
unde: pela 1715 eră loc destinat pentru. vacile călugărilor | 
dela mânăstirea Valea — şi cu biserici vechi, cea din 

Vâcarea fiind din sec. XVIII. 
Godeni, cunoscut încă din'“sec. XV când e pomenit 

într un, act dela Vlad Ţepeş şi trăgându- şi, numele dela 
primul păstor Godea, aşezat aci. Pomenit ca sat; plăe- 
şese în 1690: «Godeanii vecini i cnezi» şi.atât el cât 
şi Coteştii trecuţi-în acte vechi) din sec. XVI?) şi al 
XVIL*), cu amintiri- despre colonizarea, făcută, în județul 

-) 1573: Lăvdat ară martori po Neagoe și Dragomir din Rumâneşti (Giu- 
rescu 

, 2) 1601: Radu-Vodă dă lui Stasi” şi fiilor lut Geină tu Bălilești: 1651 (la2 
| înși din “Bălileşti + să fie libori de vecinie) şi din 1675. 

-3)- Din unele acte văzându-sa şi: cnm-şe; hărăziau boerilor, seutelniei, pen- 
tru ca să fie datori să aibă la satele de pe moşie—daseăli de a "mmvăţă carte pe 
copiii de acolo: (In 1814, Ioan Carageă, către Stefan Belu). 
8) Satele Văcarea şi Drăghiciu. - e 

„5 1512 (C. Giurescu). , 
, 6) 1612: «megiaşi “cars unter luaţi. pe răvașele Mării Sale... de toţi 
moșnenii din Dineşti ot sud Muscel i Padu, între ei e şi Radul-' Stolnicul ot; 
Drăghiciu> menţionat şi la 1669, 

7) Iur biserica dizi Drăghiciu se păstrează mormântul maică-sii „(comunica- 
rea d-lui prof. Şapcalin), . 

8) Moșia Coteşti destinată, a se împărți în "1695. | 
i) 1519, 1572. (boerii Coteşti), 1578, act dela Vieroş: Coteşti. e mult 

mai vechiu decat 1575; 1570 Alexandru Vodă întărește stăpânirea Dobrei cn fiii 
ei, peste partea de moşie din Godeni, cumpărată dela Stoica; 1518—82 (fetei lui 
Viaicu log, din Coteşti, întăreşte ogină, la Bughe. 

10) 1818 („Stancinl Coteseul'"). -1654 (,Oanea. şi Dragomir din Godesii 

1642 (e vorba de moșia dela Coteşti deatinată a se împărţi de fii ni Tador“), 

slugerul). | i 

d



35 ———— 
Râmnicu-Sărat, la Coteşti, cu oameni de aici în timpul lui Mateiu Basarab : puşi la hotarul despre Moldova, să lie buni străjeri 1) şi cu legende frumoase despre sate?; şi localităţi. ” | 
  

Mihăeşti, *) care — 
„după tradiţie—îşi trage 
numele dela Mihaiu Şoi- 
mul, moş al lui Arsene 
Şoimul restauratorui a” mânăstirii Râncăciov, e , 
locul. pe unde a trăit în Meg 
sec. XV şi în prima ju- = 

„„mătate a sec. X VI boerul lei 
muntean Laăudat, mare ra 
ctucer, care, în 1529, sub , 
Moise Vodă, atacă Bra. at 
nul apărat de Braşovea- si 

„nul Joan  Hock *); sat 5 Off //nepela- 3 + | Vechiu cimoscut, ca nu-     xi 
me, dinainte de 1578 v 

F ? j 2 
r Va 

Sai 
când, într'um act, se vor   
beşte de Preda feciorul 
Oancei vârnie ot Mihă- 
eşti 5), cu frumoase le- 
gende despre întemeie- 
vea satelor -şi dealul Harta plăzii Râurile felişeul din geografie) Vlădeanului- dela Vlad 

Soimul pedepsit de un Domn şi retras aci; — cu lo- calități menţionate în acte din. sec. XVI ) şi XVU”, Cu pietre mormântale dela biserici vechi Şi interesanta din sec. AVI—, cu biserici din sec. AVII şi XVIIŢ şi cu 0 culă istorică în Furnicoşi. . , 

E Și purtnt le e ca [a Musee]:, 2) Comuna e formati, dh satele tiodani, Coteşti. — iar Coteşti. — avâ na 
numele dela Cuza dealului sau malului. 5) Satele Mihieşti, Câleeesea, Puricosi, Geabelea Şi Valea-Bradulai. 

5) A. Iorgu: SINSETIP(ii A po bisarieile Homâniei» p. 195, 
) "Br, Hașdeu - Cnvinte din bătrâni. 3 *) E. vorba de mactovi : Vind Rosu si Ion şi Sfeful din Furnicosi. 

*) 1014 (satul Câlceşti), 1659 (Viadul Stolnie ot Câlceşti), 1079 (ociuă la 

(leosti 1019 (Alanea iog. din Mihăesti), 1833 (Furnicoşi), 1629 (Stanciu log. 

ot Cliceştii, 
- 

| 
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„Poeniţa,!) satele care o alcătuesc fiind vechi, peste 
moşia Goleşti, dându-se, încă din timpul. lui Neagoe 
basarab,. hrisov de întărire lui Manea Vulparu (în 1515); 
cu fiumoase legende. şi amintiri despre localităţi din sat 
și despre biserica din Goleşii (făcută din lemn) ce u 
servit ca biserică la schitul din Poiana Râuşorului şi 
cui urmele unui vechiu schit de călugări la biserica dit: 
Ulita 2]. 

Rădeştii 3) cu legende despre numele satelor 4), cu 
serică veche clădită de Partenie Ieromonahul şi fost; 

mai înainte schit de călugări, cu interesante amintiri în 
iezătură cu mânăstirea din apropriere, Valea—şi cu le-. 
«ende asupra localităţilor Valea Lupuiui, Vlădeanul, vaiea 
Țiaanalui, ş. a. 

„ Schitu-Goleşti >) numit aşa după fostul schit da 
călugări ridicat spre cinstirea Goleştilor, în 1680, pe ur- 
ele. unei biserici mai vechi; cu nenumărate legende 
privitoare la Tătari, Jidovi, Negru-Vodă şi trecutul sa- 
teior“) ce alcătuesc coniuna, cu sate pomenite i în acte vechi: 
l.ăzăreşti, în 1651, Grădiştea în 1572; cu amintiri despre 
jaturile armatelor streine cari au trecut pe aci, pa vre- 
rouri Şi despre flăcăii Români cari, în 1921, au ieşit în în- 
t&mpinarea lui Tudor Vladimirescu, cu demonstraţii de 
bucurie; cu localitatea legendară Cetățuia 1) şi cu urme. 
istorice amintitoare ale unui trecut glorios: ruinele Ja- 
zărului roman cunoscut sub numele de Jidova (Gră. 
diştea, Uriaşa), în apropierea, drumului roman ce pornia 
dela Dunăre (lângă Fiămânda, jud. Teleorman), trecea. 
pe lângă Ruşii. de vede, Piteşti şi Câmpulung şi înaintă .- 
ela. Cetatea lui Negru- -Vodă de pe Dâmboviţă în sus, 
până in Transilvania *)—în aceste ruine găsindu-se şi 
ame şi monede din timpul Romanilor şi cărămizi cu. 

') Satele Goleşti- Valpari, "Poeniţa. Priboaia și Ulita, : 
2) Unde se vade turnul şi. roinele schitului şi ale chiliilor satelor, - 
3 Satele Riidesti și Pitigaia. 
2) Rădeşti. dela un anume Radu. iar Piţigaia dela apa ce-o străbate. 
3) Satele Sehitu-Goleşti. Lăzărești și Capu-Piscului. 
5; Satul Capn-Pisenlai mai nou 4 (tutemeiat la începutul secolului XIX ps 

myesja mânăatirei Aninoasă). 
7) Făcută de trei fate de jidov — cari au adus nisip cu poala. dela mare, 
s) Dupii Gr. Tocilescu,
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inscripţii latine 5). Are biserica, schitului şi parte din chili; şi: zidul dimprejur bine “păstrate. Numeroase. “cruci cu inscripţii vechi de sute: de ani şi lucrate artistic —. una din ele, cea :mai frumoasă, amintind: de «dulcele şi mi- “lostivul ereştin Io Matei -Basaraba. Voevoda» — vorbesa călătorului despre evlavia, trecutului şi curăţia moravu- rilor, arătându-se şi cât preţ se puneă pe arta de a se aminti, prin semne nepieritoare— întâmplările însemnate din viaţa neamului nostru... a Stâlpeni :) cu satele cs-l alcătuese bogate în le- gende şi tradiţii privitoare la începutul: lor, şi pomenit în acte din sec. XV şi: XVI;-cu amintiri despre -vechea, familie a Stâlpenilor şi despre poşta veche. ce-şi avea popasul aci (în Livezeni);- cu legende în legătură cu . ctitoriile vecine ale boerului :Lăudat Şi 4l& Banului Mareş (din sec. XVII); cu mai multe cruci cari. vorbese despre trecut; cu -vuini de biserică: pietre “mormântale cu':in- scripții vechi şi interesante, -cu biserici dela, începutul sec. XIX şi cu un mânument ridicat vitejilor “morţi în războiul din: 1916—918.. .- e 
„ "Ţiţeşti,?) locuit de: oameni harnici — din: cari cei mai mulţi fac spete, — cu “clădiri măreţe cari amintesc „de boerul Lăudat şi de fratele său Badea dela; începutul sec. XVI-lea, fiii:lui Badea Cotescu, — dela aceştia ră- mânându-ne biserica, âşa' cum a clădit-o în Hârteşti (în 1526); şi ruinele unor clădiri -cu ziduri groase; beci în formă patrată, nişte gropi : în pământ — strâmpte la gură şi. largi la fund — Şi amintiri interesante despre legăturile ce aveau cu cei-de peste râu. dela Băjeşti, cu legenda podului: ce lega 'castelul din Băjeşti cu cel din Hârteşti şi amintiri în legătură ' cu urmele din zidui bisericii din Hârteşti *); cu biserica fostă mânăstire V alea, — clădită în 1535 de Radu Paisie, ginerele lui Neagoe Basarab şi zugrăvită la, 1594 de Mircea- Voevod — unde 

  

£) Asemenea cărămizi au fost găsite și acum în urmă prin cercetările D-lui profesor Al. Bărcăcilă, - i 1) Satela Livezeni, Mateeşti, Opreşti, Stâlpeni şi Sardeni, , ș Satele Bucșenești, Hârtești, iţești și Valea-Mânăstirei, „Urme ca de lovituri de tun, din timpul Tureilor cari au Imchis chiar caii în biserică, după ce aa măcelărit lnmea aflată la rugăciune.
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a stat, în 1783, un vestit dascăl Gheorghe când a scris 
„Slujba de obşte“ — biserică cu zidurile fainice şi chilii 

în ruină, cu cele 7 pietre mormintale având pisanii artistice 
lucrate şi cu frumoase-legende şi .amintiri vorbind muite, 

«cercetătorului—mai ales că toate moşiile vecine era: 

„proprietatea mânăsiirei —tot aşa cum vorbesc amintirele, 

piesele şi actele doveditoare că aci a trăit şi a lucra: 

multă vreme —înainte de a pleca în Viena— modestui 
Român Dumitru Popescu, inventatorul adevărat al ze- 

ppelinului. | 
Valea-Popii i), formată — după întâmplările ci 

revoluţia lui Horia, Cloşea şi Crişan—de o colonie 2) de 
“Transilvăneni, delângă Sibiu, în a doua jumătate. a sec. 
XVIII; lângă coliba unui pustnic, pria păduri al cărot 
folos îl aveau călugării dela mânăstirea Valea şi cari, 
pentru „cinsturi“ şi pui de găină deteră lemne din 
pădure, de-şi făcură Ardelenii, sate aci_—e comună 
cu frumoase amintiri şi legende despre: Dealul Dia- 
conesii, 'Topile, pârâul Lipianului (care, de. mult, - 
a tost un craiu frumos), dealul Valea Viei, La întâlni- 
turi, Râioasa, Dealul Stânei, Dealul bătrânului (del 
losit bătrânul), Piscul Padina, pădurea Ursoaia?), pă- 
mântul din dosul Hulubii, (chipul cum a ajuns al mâ- 
nâstirei) ; cu biserică veche al cărei clopot e din 1769 şi 
cu—mai vie ca oriunde— legenda lui Negru-Vodă care 
a fugit în "Țara ungurească, de unde a venit aici, că- 

“lare pe un cal înaripat î). o “ 

 Vlădeştii 5) care, mai înainte, se chemă şi VIă- 
denii” și e pomenit în acte dela Vlad 'Țepeş, iar cnezi: 
din Vlădeşti—ecari se vând mai târziu, sub Radu Şerbar, 
lui 'Pudoran Pitarul şi aveau ei înşişi rumâni, pe mo- 
şiile lor—scoborându-se din jupanul Bodin câruia Vlad 

: Dracul îi întăreşte, în 1437, stăpânirea asupra satului 

1) Satele Uluba şi Valea-Popii. 
2) In frunte cu un preot. . : 
5 Unde a trăit vestitul Radu din Groşi. | 
5) In- aceasta arătându-se şi cum Negru-Vodă a adus. porumbul dela Neamţ. 
5) Satele Valea-Ursalui, Aurei, Băhneni, Coteasca, Grigareni, Prislop, Vlă- 

doşti-Pămanteni şi căt, Negesti, Vlădești și cu cele 10 comune de mai sus for- 
mână plasa Râurile, -
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Vlădeşti, scutindu-] de toate dările '). Cu un trecut isto- ric şi legendar destul de viu şi pomenite în acte din. sec. XV, XVI?) XVII 5) şi al XVIII (Negeşti) cu unelte istorice şi rămăşiţe ate artei eraldice, cu amintiri des- pre boerii Vlădeşti din care mulţi au fost ispravaici, părcălabi şi  stfetnici ai Voevozilor şi cu legende fru- moase în' jurul vechei biserici din Viădeşti-de-sus, clădită în sec. XVII. | Si | Aninoasa 4) — pe moşia cumpărată de Nan dir Berevoeşti cu fraţii lui, încă înainte de Mihaiu Viteazu! — cu mânăstirea Aninoasa, azi biserică cu chiliile şi paraclisul în ruină, clădite în sec. XVII5), pe locul alteia mai vechi, de 'Tudoran ve] clucer—, cu zidurile de cetate, cu turnuri, cu gropi mari pe sub pământ ; cu amintiri despre focul ce a ars mânăstirea la 1821, când, refugiindu-se Arnăuţii în ea, au fost prinşi Şi. omorâţi de 'Turei, cari mai pe urmă i-au dat foc. Aninoasa e po- menită şi în acte din sec. XVI, XVII şi al XVIII şi a rămas şi în frumoasele noastre cântece: - 
Decât la Olteni cu plugu', Mai bine să-mi cânte cucu!,., Decât la Vlaşca cu coasa, - Mai bine prin Aninoasa. 

Şi-să dorm pe muschiu de fag Că mult mi-e moale şi drag! 
Berevoeşti %), cunoscută din sec, XV!), XVI și 

! IC. Giurescu, despre boeri, pag. 17, . | 
2) 1564 (dela Petru. Schiopul, pentru mosia Aegești), 1576 (Pestamentui 

jupânesei Anca şi a logofătului Condrea (transerisă în condica mân. Vieroş) unde 
9 vorba de Tudor» Logofăt ot Vlădeni (B.P. Hașdeu), 1599 (Mihain Voevod cătrs, 
Tudoran Pitar). : | . | - 

3) 1653 (Diata, lui Arsene Căpitan), 1601 (Radu Vodz lui Tudoran Pitar, 
stăpânirea asupra moșiei şi rumânilor din Vlădeni, pe cări.. i cumpărase dela 
cnezi), 1604 (lui Tudoran Pitas să moștenească Aninoasa), a 

4) Satele Aninoasa, Broşteui, Valoa-Silişter şi Vlădeștii-de-sus, făcând parte 
din plasa Râul Doamnei, 

- ” 5) La 1678 și reparată la 1734 de Kir Daniil Mitropolitul dela care a 
„rămas şi isvodul hrisovului p. mânăstire, : , : 

£). Satele Berevoeşti-Păniânteni, Berevoești-Ungureni, Măneşti, și cătunele 0- 
felu şi Gărășeti, i ! 

- 
î) iitr'o-'serisoare din 1460, e vorbă şi de ui Beriroi,
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XVII— în acesta din urmă ca supusă schelei Dragos- 
lavele ; cu locuri istorice (Piscul Turnului, Piscul 
Negru-V odă, Bătaia, Malul viei, Râpile Turnului) ; 
cu urme de sat în partea de nord a Berevoeştilor-Un- 
«ureni, pe marginea hâuşorului şi cu ruine de cetate 
în partea de Eat a ' Berevoeştilor-Pământeni la Malul 

viei ; vândută” odată pe o baniţă de poame ; fostă moşie 
a Jupânesei Chiajna care a dăruit-o mânăstirei Radu- 
Vodă în schimbul moşiei Piersiceana ; ct legende şi a- 
sainiiri numeroase despre întemeierea satelori), despre 
Doamna Chiajna 2), Tarei, Tătari, Arvaţi; pomenit în 
acie vechi. din sec. XVI3), XVIIA); cu biserici vechi 
sin see. NVII.şi altele din sec. XVIII; cu un sehiț ru- 
nat, aproape. de schitul Ciocan; cu urmele unei bise- 

ei din. sec. XV şi ale alteia, în partea de Nord a Be- 
res-oeştilor-Ungureni, unde a fost sat. LS 

Corbi), cunoscut în sec. XV — după unii istori 
iiind leagănul lui Ioan Corvin—, cu amintiri despre pa. 
datul, din Plaiul. din Mijioc (sau din Plaiul oii), schitul 
istorie din Sghiab, clădit de Monahia Magdalina, în 
see. XV-lea coloniştii veniţi : din dJina, Naum Râmni- 
ceanu-—; cu frumoase legende despre Î Negru-Vodă, Doam- 
nă lui, Râul Doamnei, Piatra: Doamnei, Doiana războiului 
şi Poiana Mur gului şi pomenit, împreună cu satele ce-l 
alcătuese —-mai ales- Cârstăneşti— i în acte” din sec. XV, 
XVI şi NVli-lea.. i 

| Goşeşti 6), cu legende şi aminlirii vii despre dea- . 
jurile dinprejur şi despre pământul Păcioienilor (chipu! - 
cum a intrat în stăpânirea mânăstirii Aninoasa),- despre 
Negru-Vodă, despre invaziile tuveeşti şi muscâieşti, şi 

despre dealul Pureului unde s'a omorât un Ture, diii a 
cărui pricină. s'a luat “de mânăstire, că plătise sânge: 

1) Berev cești Ungureni veniți di în Ar deal, pe Tocul ocupat mai "înainte do 
Napîrteni. 

2) Jupăneasa Chiajna âre a avut casele aci, : 
3) 1534 (Act de înfrățire între - Harvat; logofăt şi Nan Pitara] em. înv._ 

Mihalcea), 1512 (un martor: Neagoe din Berevoeşti)- 
mia O 4) “1628 (dela Jupâneasa Chiajna vorniceasa. pentru slobozenie e ramă 

1568 tBolbosie din Berevosşti) ; 161 (feciorii lui Nan ot Berevoeşti), 
5) Satele Corbi şi Poenărei și cătunele Alexanqria, Pius, şi Sghiab, 
% Satele Coşezti, Păcioiu şi Petrești,
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ritul, moşia satului Coşeşti — Şi cu unele acte vechi din sec. XVII, XVIII!) şi XIX-lea. 
Dârmăneşti,?) cunoscută, ca, şi satele ce o aloă- tuese, încă din sec. XV, câna monahia Magdalena, scrie pentru Miceşti: Alăman ot Caracal, Caracăl ot Dărmă - veşti), cu legende despre Negru-Vodă, şi gârla Cati; şi pomenit în acte vechi din sec. XV, XVI, XVII3 şi XVIII 5). 

- “ Domneşti,:) care a fost dăruit mânăstirii Argeşului de Radu dela Alumaţi, ginerele lui Neagve—cu urmele unui castel vechiu, la „Domnie“; cu amintiri despre vechimea satului Domnești Care, înainte de sec. XV III, ora situat în partea stângă a râului Doamnei 1), eu ştiri din seo. XVI 3) despre Slănic, care, mai târziu, făcea parte din grupa satelor supuse schelei Dragoslavele; e tradiţii despre schituj de călugări ce a existat spre M. n. până pela 1805 *), amintit azi doar printr”o cruce de piattă şi cu legende frumoase despra Râui: Doamnei şi satul Domneşti, despre Doamna Cârjoaia, Silişte, dealul Tudoran şi Valea Tiganului, muntele Jupâneasa, despre izvoarele cu apă sărată ale Slănicului şi despre trecutui satului Domnești şi amintiri în legătură cu stăpâniren mânăstirei, Argeşului, în hrisoave din -sec, XVII: şi XVUI"), cu urme de biserici mai vechi 2). Te 

, 
_ N . ?) 1786 (Intr'un act e vorba de Petrești), ! - 2) Satele Dârmiă oști, Negreni, Tămășești, Valea-Rizii, Valea Naniri şi 

„ cătanni Caracăl și Zaharegti, -2) Iorga, »Stadii și documente. V. _ ) 1654 (Intre boarii jurători 6 și Şteful Post, Tămășescul), 1858 (partea 
de moșie din Nandrea, pentru un cal bun), 

_ 
5) 1720 (Şerban log, Ot Tămăşeşti), 1750 (Foiţă de împirțeală a meșisi” lui 

lo ot Tămăseşti de către Părtaşii lui din hotarul “Tămășeştilor, i al Caracălului, 
i a] Negrenilo:). . " 6) Satele Domnești şi Slănicul. - . 7) De unde s'a mutat dincoace, din pricina unei boale de ciumă — mai papu- 
"4ncdu-sa apoi, satul de dincoace, şi cu Ardeleni, 8) 1525. Radu vw, întăreşte jupâniţei Maria, Slănicul partea lui La. 

9) Unde sa făcoa și târg. , 19) 1665. Cartea li Radu vodă Leon cu privire Ja gâlceava dintre mână. 
tirea Radu-Vodă și mân, Argeșul, pentru satul Domnesti, când mân. Argeșul r- 
mâne de lege; 1688, cartea, de judecată prin caro Radu-Vodă pecunoasta că Dam- 
ești e al mânăstirii Argeşului, 

i 
11) 1114 (vorba de Domnești). 12) Dureros că e inscripție de pe una din bisericile actuale, din 1928 o aşa : 

„În zilele înălțatalai împărat a toată Rusia Niculae Pavlovici și al Mitropolia 
iui Grigore“, . . 

-
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Jupâneşti, âvând un cătun alipit, Pădureţu—cu- 
uoseut încă din sec. XV 1)—pe când avea aci proprie- 

zăţi bătrânul Mogoş şi în sec. XVI şi XVII, spunându-se 

întrun act dela Matei Basarab, de jupâneşti -„cari au 

îost enezi, cu ocinile lor încă mai N 
iinainte vreme, din moşi strămoşi, 
din zilele bătrânului moş al Dom- 
nici mele Basarab voevod“, cu ur-. 

maşi ai moşnenilor Râmleni de 
care se vorbeşte în. inscripția bi- 
sericii , cu-amintiri despre 'l'raian ; 

"cu cuvinte vechi, ca „aăşu”'*“ (băr- 
vaij şi „auşei“; cu amintiri şi le- 
gende despre Jidovi dela care au - 

"rămas cuvintele Jidovii (de case), 
Jidovie. (lucru uriaş) şi legende 
privitoare la localitatea „Pietrele 
de jidovi“, în partea de vest a 
comunei şi în formă de troian de 
piairă sgurită (din giganţi cari 
Sau pietrificat); cu amintiri pri- 
vitoare la uneltele de pedeapsă 

din trecut grosul şi falanga şi 
„despre caranlinele din vremea . 
hoalelor grozave de holeră.şi de 
ciumă?) ; cu hrisoave vechi încă 
netraduse ; cu biserică din prima arta plăşi Râul Pozmuei 

jumătate a sec. XVIII, cu amin- (lişeul din geografie) 

tri despre scăunaşi şi despre chipul cum a luat 

boevul Belu moşiile . vecine ; pomenit în acte vechi din 

see. XVI?) şi al XVII"); cu arme din epoca preistorică, 

monede din timpul Romanilor şi arme mai vechi. (Pr. 

Bucurescu mi-a spus că o sabie din timpul lui Mihaiu 

  

        

  

1, Pr. Bucurescu mi-a prezentat un act din 6960 (1452) în care sa vorbia 

se Japâneşti şi do proprietăţile satului. 
2) Carautine cari, înainte, se numigu ldzdref, de unde, poate, a rămas cu-, 

vântul Îdzărer : „să-şi faci boala, Hizăretal şi trece ea“, a 

3) 1543. Radul voevod întăreşte stăpânirea Radului şi a ni Dragomir paste 

moșie în Pădureți. 
4) 1639. Cartea prin care Mateiu Basarab voevod libereazi de cecinie sa- 

tul şi pe moșnenii satului Jupânești de pe Râul Doamnsi.
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"a 

"Viteazul a fost Juâtă Şi adusă la P. Aninoşanu în Câr- pulung). 
ucşoara, cu tradiţii privitoare la trecului său - sai plăeşesc pomenit în „Condica lui Constantin Brânos- veanu“; pichet de - graniţă şi trecătoare peste muni:i. sucursală a vării Giuvala ; cu amintiri de pe timpul de pe când stâpânia „cinstita ocârmuire a, plaiului Nuu- şoara“ şi din timpul ultimelor lupte și Tetrageri; pomenii în acte din sec, XVII *) şi XVIII-lea ) şi cu castelul din ipropiere al Regelui Perdinand, la Bahna Rusului 5). Pietroşani 4) cu rămăşiţe. preistorice ”), satele de aci find" vechi, — Pietroşanii— cunoscut din veacul XV] când Pătraşcu Voevod dă (în 1557) sorei sale Maria hriso | pe averea ce avea dela Jupaniţa Maria, iar Bădeştii fiind încă cin 1352 dăruit, prin hrișov domnesc, mânăs= tirii Câmpulung, de către Nicolae Al. Basarab care iusese proprietarul “Bădeştilor*); cu acte din see. XVII?) şi şi XVIII %) (despre Bădești şi Dolofani) în Pietroşani au. sindu-se şi alte unelte preistorice i A Retevoeşti *), cunoscut: din sec. XVI), din acigie de atunci aflându-se că e mult mai vechiu,. cu tradiţii privitoare la trecutul său) şi la Siliştea, unde înainte a iost satul) — Retevoeşti fiiind locul unde a trăit în sec. XVI Oprea Şuiceanul a cărui flică Stanca s'a cs. : sătorit (tot în acel secol) cu Dima, fecioru] lui Eftimie Ier a 

, 
1) 1690 Nueşoar(a) plas(a) lui vel vornie (Iorga, stuăii și doc. V, p. 1. ss, 
2) 1788 (Vat, Neculcea ot Nucşoari): 1) Nueşoara e alcătuită din satele: „Nueșoara, Rboghiţesti, Secătarila si 

Slatina. 
iu : i . | 4) Satele Pietroșani, Bideşti şi Virzăroia, 

, - 
„+ 5) De aci răp. Creţulescn 'a Băsit un frumos Toporaș de sorpentiv, Insteniz 

ca glafuri laterale, .giisit la adâncime de nu stânjen și mai bine. . 5) Băjan, documente. Câmpulungene, p. 23; „Pentru eii acest. sat Grozaici, 
“ta rimâni, el a fost Qa4 da mcșie da strămosie, den descălecat al siintei bissriii, 
dat de pomană, ea şi Pădeşiii de răposatul Nicolas Al. Voevod“, 7) 1642. Piotreşani moștenire a lii Tudoran Pitar. 5) Sântei Hânăstiri satul Bidești care „au fost domnesc“, 

   

») 1572 (Vâsiu şi Oprea din Rătivoeşii), 1578 (Simion Pitar ot Rătivvsşti, 
12)*, Alexăndrescu crede că-şi trage numele dela 0 veche familie veni: 

din Transilvania familie care și păstrează şi azi utmela de Retevoiu. 13) Aci se vid ruine de case și de biserică, pitând numele de Bisept-u 
ocehe, 

: , 
, 

a
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Pitarul din Brătieni, strămoşii istoricei familii Brătianu. | 
| Aci, urmele unei biserici ce fusese construită la anule 

1024 (1516); amintiri despre boerul Scarlat Drugănescu 
care le-a construit fainica şi ivumoasă biserică, în 1793— 
cu alte biserici vechi în Gănești şi lăpuşani şi po- 
menit şi in alte acte din sec. XVII; ; Su legende. iu 

jegătură cu numele satului Leiceşti—unde se păstrează 
la învățătorul. Şerbănescu, acte vechi, pe pergament — 

aci găsindu-se şi ruinele unei vestite fabrici “de spirt a 
lui Pâltineanu şi cruci istorice. 

Stăneşti,?) care, mai inainte, a fost pe valea Lu- 
pului, unde se văd ruine —, cunoscută încă din sec. 
XV ?) şi trăgându-şi numele dela primul proprieta: 
Stănică, care a făc ut moşia danie mânăstirei Negru” . 
Vodă ; cu. legende despre începutul satului, dat pentru 

| vitejie “unui ostaş viteaz, despre pădurea "Schitu şi 
despre ruinele de pe moşia Urianu ; pomenit în acie vechi. 
din sec. XVI?) şi XVII") pe când satele Stănești şi Cor- 
şori erau supuse schelei Dragoslavele. 

Ciumeşti ) cu legende despre trecuiul satului unde 
înainte se îngropau ciumaţii din Piteşti şi de prin îm- 
prejurimi şi asupra altor localităţi (gârla Boala, ş. a.). 
satul Ulijeşti fiind, din acte, cunoscut din sec. XV), iar 
Mărăcineni din secolul XVI?) -şi al XVII!) cu biserica 
veche deia începutul sec. XIX. i 

Colibaşi, ) bogat în legende despre inceputul sa- 
tului Colibaşi > delie mai multe colibe aflate aci înainte 
de formarea satului— şi alte localităţi; cu istorica mă- 

CI 
) 1625 (Dragomir ot Răzvoeşti), 1614 (satul Rătivoești), 1642 (Sătenii 

din Gănești). Ă 

=) Stănești format, din 'satele Stănești, Pârâeşti. şi „Dorbşori! 
3) lorga, studii şi doc. VI „Yiaieul Stolnie oi Stănești“, 
4) Unde, a fost un schit de călugări. 
5) 1581 (moşie în Cârgori); 15265 (moşie în Stănești). 
6) 1654 Lon Inzbaşa ot Corșor: 1661 fon Stolnie ot Cosor. i 
1) Satele Cigmeşti, Gropeni, Mărăcineni şi Șărărești. Ciumeştii fiind satul 

profesorului N. Micescu—face parte din piasa "Golești. 
5) 1481 Io Mladi Basarau Ini. Roman, să-i fie -ocină Uli ști. 
9) 1525 dupânița Maria, înire aitele „Mărăcinearii“, 15: 26 In qi ata călu-: 

găriţei Magdalina: „Aărăeineni en. morile“, , a 
10) Î621 Mărăcineni ? 'Pigani... ce ținn neşti Pomâne. ilorga, st. doc. Si: 

„neveste de momâni, ţărani neliberi“, . 
11) Satele Colibaşi și Yieros,
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'ghăstiro a Vicroşului %), ctitoria Goleştilor unde se odih- nesc oasele lui Albul marele Clucer?), mort în lupta dela Jilişte —pildă de patriotizm— 'din satul: Vieroşul, cu . atâtea amintiri ale unui trecut glorios, Vierosul fiind lo- calitatea unde au stat şi catane nemţeşti la începutul sec. XVIII şi pe unde. a trecut şi Carol XII; pomenit aboi în acte vechi din sec, XVI%) şi AVIIĂ şi cu in- teresante tradiţii despre mânăstirea Vieroş „făcută de Negru-Vodă“, dealul Gherman, Jidovi, uriaşi, ş. a. „ Davideşti ) socotită ca stațiune preistorică *) şi numită aşa dela primul locuitor David; pomenită în acte din sec. XVI, cu legende frumoase despre începutul sa- tului (dela mătuşa cu cei trei feciori Aldea, Bogdan şi David, cari au dat ființă văii Bogdanilor, văii Aldii şi Davideştilor) şi cearta-—pe timpul lui Neagoe Basarab— între Davideşti Şi Brătuleşti *); cu multe acte de proprie- tate din sec. XVII*) şi a] XVIII? şi XIX *); cu încă, alte multe acte interesante pela săteni Şi cu o biserică veche din see. XVIIl-lea. Ra __ Goleşti,'') vechiu de tot, cunoscut din sec, AV —zi- durile mari părăginite cari înconjoară vechile case cu 

  

1) ŞI bolniţa care sorvia de cimitir, o cismeă și un sgheab de piatră scnl- ptut eu fori—elădite în 1912—73, când, fraţii Golești orau 1a culmea puterii lor. După. cele aflate în unele acte sc crede că acolo unde e mânăstirea a fost o bi. 
serică mai veche şi că ps locul aceleia Goleștii an zidit mânăstirea, în jum. sec- 
XVI-lea, . i . ” ia : , 2) Cu frumoasa și patriotiea, pisanie de pe piatra mormântală : „Numai eo 
nam uitat pâinea şi sarea co am mâncat-o și singur mi-ar pus capul meu pa- 
Yăză pentru -apărarea Doninului men și așa m'am sivârşite, 3) 1525 (dela Jupaniţa Maria), 1526 (în diată călugiiriței Magdaloua) 1572 _ 
1596 (mărturie kotaruică scrisă în româneşte), 1572—%3 (danie dela postolniea! 
Şerban), 1575 (se dan 5 aspri din vama domnească, mâniistirii Vieroș, fiindcă în 
ea se afli moaştele lui Albul mare clucer). . 1) 1632, Ocină dela Neaesa, fata lui Coman de în Vearaş; 5) Satele Davideşti, Conţeşti de sus, Conţeşti de jos şi Corobești. 5) O, Moisil „Privire asupra antichităţilor preistovice în Buletinnl comis. 
mon, istorice: „In Davideşti pe valea Hulubei sa găsit un fragment de cioran 
zărit de diorit, - - | : “ 7) Cirora le-a stricat Domnitorul Satul, pentru o vinif mare. 5) 1587 Dela Mitnea-voerod, întărind stăpânirea lui Neagoe şi a lui Rada: 
peste moşie tn Davideşti, pe nume Lăticeasca, hrisovul findu-mi arătat de fostut 
meu învăţător, azi docedat Mihai Ionesen, 9) 1664 Cartea lui Dragomir şi a lui frate-stu Tndor pentru o livadă), 1670 pentru Conţeşti, 

” 10) 1705 (6 boeri pentru moşia Davideşti a lui Barbu Merigescu) ș. a. 11) Satele Golești şi Valea-Boereasci. - 
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aleie, amintitoare de jerită şi patriotism, fiind mărturii 
ce vorbese de puternica familie a Goleştilor')—cu le- 

gende şi trecutul, destul de interesant —în legătură cu 

satul— al acestei familii: stăpânirea puternicului Stroe 

Leordeanu, care a clădit istorica biserică şi care, în 1656, 

primi în palateie din Goleşti, pe patriarehul Macarie al 

Antiohiei şi pe vestitul Paul de Alep; luptele pentru re- 

 deşteptarea naţională, cari. avură în fruntea lor pe (xo- 

jeşti încă dela începutul sec. XVIII”), amintiri despre. 

luptele duse pentru libertate şi redeşieptare, de a doua 

rarhură a Goleştilor din care se trase marele Ban Radu 

Golescu?), tatăl vestitului patriot şi culegător de pro- 

verbe Iordache Golescu şi al învățatului Dinicu Golescu 

(Coast. Radovici din Goleşti), care deschise aci pe un pi- 

ior mai larg, şcoala tatălui său, cu profesori ca Eliade 

şi Aron Florian—, văduva lui Dinicu Golescu fiind aceea 

care, la 1866, oferiă, cea dintâiu, ospăț lui Carol 1, în- 

-eonjurată de fiii ei cari au fost «pildă clasică de patrio- 

tism, jerita şi devotament». În foişorul caselor din Goleşti 

şedea, la 1821, Tudor Vladimirescu şi deacolo preumbla 

privirile peste tabăra sa; tot aci s'a făcut . «mincinoasa. 

iraternizare» şi 'Tudorin a fost prins de Greci. Multe 

legende vorbesc de trecutul Goleştilor şi de tabăra lui 

'Pudor ; apoi satul e pomenit în acte vechi din sec. XVI 

şi XVII. E 

Miceşti!) cu rămăşiţe preistorice”) şi alte urme 

ale trecutului: Cetatea lui Mircea, în partea de vesta 

comunei ; cu legende frumoase despre trecutul satului 

pomenit şi în hrisoave încă din sec. x când Viadis- 

  

1) Ramură ieșită prin sec. XV din tulpina Craioveştilor ce-a» fi stăpânit 

pe-aici, 
2) Cand Tătarii an dat foc caselor, ca să. arză cetele de eatane ce erau fu 

curte. ! 
3) Care restaurează clădirile dela Golocti, face un azil pentru săraci, un 

spital pentra bolnavi şi o sedală — prima şcoală rurală în Bomânia, (la, sf. ses. 

XVII, | 
3) Satele Micești, Budeasa, Putcăreni-Miceşti şi căt. Piuleasa, j 

5) După C. Moisil: Topoăre și ciocane de serpentină, diorii și ofit, unele . 

complect, altele numai în parte lustruite, găurite şi negăurite, câteva greutăți 

de silex, da calcar şi de micaşişt, perforate sau nu, un fragment de armă de os, 

o amuleti de bolemgiiă, o piatră de praştie şi un ciocan de calcar, Deasemenea 

cuțite şi aite obiecte de piatră, de cremene şi,0s. ” : ” 

r
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lav Voevod a dat bătrânului Mogoş hrisov. peste mai multe sate, între cari şi Miceşti!) şi când monaha Mag- dalina vorbeşte într'un act despre Miceşti. - 
Purcăreni,?) bogat 

d Pi 
Ș/ PSI 

o DomitifI i 

! 

în tradiţii şi amintiri pri= 

oafeşti 

  

    

    

    

- vitoare la trecutul şi nu- | 
mele Purcărenilor, Pis- 
canilor şi altor localităţi 
(Poiana  Povernei), cu 
ruinele unei, cule?) (la 
iiula lui Colonelu). Pur. S 
cărenii fiind . cunoscuţi. = 
dela, începutul 'secolului 
AV IN, iar Piscanii din. 
sec. XVI; cu alte multe 
acte vechi 5), cu amin- |. = 
tirile unui schit de 'că- Pileşii € „lugăriţe (schitul Piscu- Ii 

“Jeşti) ce a fost aci, în ! 
Piscani, şi cu biserici RE 
din sec. XVIII, în Pur- Harta Bliișii Golești (elişeul din geografie) E căreni şi Piscani. | Se a 

Racoviţa,) pomenit în acte din sec. XVI î), iar Mioveni din sec. XVIII (Mihalcea vel Stolnic) şi: cu le- gende şi amintiri privitoare la trecutul satelor ce .alcă-. tmese comuna şi la altg localităţi *):- Colina Mărgineanca (zisă 'şi „Piscul lilieci“. cu ruine şi urmele. unei vestite gospodării, Piscul Gropile*), Valea Stânei, Cluceveasa, $. a.: cu o culă frumoasă dela sfârşitul sec. XVIII); 
* 

a 

7
4
7
7
2
5
 

      a - J pd 
FEZA Ştefânoşii i 

NO)        
  

1) În 1455. | 
2) Satele: Pureiironi, Piscani, o. 5) Clădire ce servia ca, cetate de apărare ș) 1576. Viaicului Logofăt, stăpânire peste moşia din Pieecani. . *) La, familia locnitorului Tudor Piscanu se găsesc 4 documente vechi, pe piela de iepure. ' 
6) Satele Racoviţa de jos. Mioveni, Racoviţa de sus. Valea-Stânei-Țiţeşti “și Părăeşti, o . 5) 1516. Vlaicului logofăt stăpânire peste Racotiţa. 5) La Mioveni, e vorba și de. Robea Focănescu, . | 9 Dela gropile în cari dosian anrul și banii, pe timp de răsmiriţe, „_10) In care boerii din localitate sau vecinătăţi, căutau refugiu pe timp da văsmiriță sau de haidaci și gedeau acolo până se potolia fuia dușmanilor, 

N 
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Defileul Dâmbovicioarei 

Supliment Ja: «XVnscelul nostru» de C. Rădulescu-Codin 

10 

           



  
Rucărul (înainte de război) 

Sualiment la: <Jlnscelul nostru» de C. Răduleseu-Codin 

11



  
Port din partea de sud a Muscelului 
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x _ , 
„eu nişte ruin6 de ase mari pe propr. Brătianu, o eruce istorică (în lunca Miovenilor) şi cu o biserică. din sec, XVIII-lea. Să | a 

Ştefăneşti,) care a fost dăruit mânăstirii Argeş de. 
către Radu dela. Afumaţi —satul fina cunoscut încă din sec. XVI-—, iar Isvoranii fiind cumpărat de Matei Basarab. 
cu vii, cu pivnițe, cu eleşteu şi. dăruite, mânăstirii din 
Câmpulung; bogat în amintiri despre” locurile pe unde 

_cei mai mulţi din Domni: au petrecut şi au avut vii şi 

ni 

- “moşii, mai, ales Mateiu Basarab şi Brâncoveanu?) «în 
vechime, la culesui viilor, dealul întreg din Coasta câm- 
pului, dealungui Ştefăneştilor, Isvoranilor şi Vrăneştilor _- şi până în Leordeni, fiind numai cântece, jocuri şi ve- 
selie“ ; cu amintirea despre casele Spătarului Golescu 
unde a poposit Carol XII-lea; cu locul istorie dela Flo- 
rica unde mai înainte a fost proprietatea Basarabilor 2) 
ŞI unde azi se odihnese rămăşiţele celui mai mare Ro- 
mân; cu atâtea măriurii ale trecutului: | urmele: unui | îrum vechiu de tot, pe coasta numită Domnia (în căi. 
Isvorani), care mergeă până deasupra, unde a fost un 
castel ; urmele zidăriei caselor mânăstirei Aninoasa în 
isvorani; inscripţii vechi pe lespezile bisericii din Şte- 
fâneşti şi pe zid; numeroase cruci istarice—-dintre cara 
una în piaţa din Tg. Dealului, cu sentință domnească scrisă pe ea şi servind ca semn de hotar); casele lui . 
foan C. Brătianu, în curtea cărora au fost adusă —cu 
mulţi âni înainte de. războiul cel mare — bizerica din 
satul lui Horia, cruci şi arme dia trecut; frumosul 
cimitir în care _odihnese ostaşii români şi nemți cari 
au pierit în războiul din 1916 — 1918, în luptele date 
aci ?). Pomenit în acte vechi din sec. XVI5). şi XVII) şi 

  

1) Satele. Ploriea, Isvorani, “Stefăneşti şi Târgu-Deatului, : 2) Urmele palatului lni Brâncoveanu se văd în Dealul Isvoranilor.: La 1690, începu aci zidirea unor mari case, unda voerodul chiar ioeni. în toamna anulpi se bucurie 1697 care-i aduse ştirea isbândei creștinilor, la -Zeuta, : 3) Se găsesc aci umne de ziduri şi drumuri vestite, | - +) Între moșia oamenilor şi. înoşia ce a fost a M-tirei Argeșul. 5) Dela el ramânând numerease amintiri, cu şi dela ocupaţie, ia : Fioriea Sind, timp de 2 ani, comandantura stapei 282, - Ea ț, 6) Intrunul din 1572 fiind vorba de stăpânire pesta. un Român anume 

N 

Stan din Ștefănești, iar-în altul fiind vorba de înfrățire... - „Frăția era legată a. . - | 

£. Răduleseri-Codin.— + Mascelul nostra» i IV 

e
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în cărți de blestem şi având credinţe interesante: Şta- 
făneştii, crezând că valea lor e apărată de orice răn, 

„de sfântul Nichita caro şi-ar aveă osemintele. aci. 
Valea-Mare!) (pl. Goleşti), având numeroase .măr- 

turii ale trecutului: locurile unde mai înainte Piteştenii 
aşvundeau comorile; legende asupra satelor ce alcătuese 
comuna şi a diferitelor localităţi (Ploscaru, Enculeşti, 

Valea Bucii:); un schit vechiu —fost de maici?) — în 
ruină, în Valea mare; o biserică istorică — biserica schitu 
«e piatră din sec. XVII 4); ; ruinele schitului Vărgăluiv, 
dărâmat acum 180 ani şi ale unui alt schit ce a fost 
în cătunul Valea-Popii; Valui (un dul de pământ ca de 
40 m. paralel cu Piteştii) purtând numele de Ghemelia 
şi servind oraşului ca punct de apărare pe vremuri de 

nevoi ; .biserică veche în Fuculeşti, dela sfârşitul sec. 
“XVIII; numeroase cruci, multe monede vechi 'găsita în 

albia gârlei Valea-mare; cu isvoare de apă care conţine 
oxid de fier şi aramă şi având satele pomenite în mai 
multe acte din sec. XVII-lea. 

Văleni. (BI. „Goleşti)?), satele de aci fiind vechi de 
peste 400 de ani, cu legende frumoase şi pomenite în acte 
din sec. XVII“), cu biserici vechi”), cu urmele unui 
schit de călugări (având. biserica ridicată de Goleşii), in 
partea de Nord a Vălenilor, in localitatea La schit şi 
cu numeroase cruci cari au "înseripţii vechi 5).. | 
e a ra 

name pe o vânzare de nioşie, spre a împiezică orice revendicaţie din partea ru- 
delor—de fapt era, o simplă vânzare, în formă de frăție“, N. Iorga. Întraltal din 
15608. Petru Șchiopul, Vlaicului logofăt, o vie la Isvorani. 

7) In 1633. Sa întăreşte o delnită în Isvorani eu formula sacrameptală a 
înfrăț:rei. 1647 E vorba de o via din Isvorani şi do o întrăţivă făcută tn zilale 
iai Al9x. Yoovod fiul lui Mihnea Voavod. 

') Saielo Vaiea-Maro, Enculeşti, Ploscaru. 
2) Cn apa vindecătoare, cara adinii aei mulți iume pe ' timpul sărb, f- 'z0- 

- ral tămdduirei. _ 
5) Fost filială a schitului dela, DNămăeşti. Azi la acest schit e cimitiz. Ur- 

rasle chiliilor se găsesc acoperite de pământ, . 
4) Clădită de Şerban Cantacuzino şi ka, acest schit fiind armă de ctiili în 

paries stângă a bisericii. 

5) Safeie Văleni și Cioeănoşti. 
€) 1616: zapis al îni Stan Mitibun, la mâna Cârstii. 
) Cea din Văleni clădită de egnmenul dela Radu-Vodă cu Durmntalui | 

lorga Ja ndețul ot Câmpulung, în 1783; jar cea din Ciocăneşti amintind şi ur- 
alele unei hizeriei mai vechi -— de peste 400 ani. 

% Din 7235, În coltul oliţei peste drum de Zărnescu ; din 4173, lângă drum 
An dreptul bi sericei Văleni din timpul lui Radu Leon ; din 7135, iângă Șteian 

OP
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Beleţi ') cunoscută din sec. XVI, de pe timpul lui 
Petru- Vodă Cercel şi pomenită în' acte din sec. XVI, 
(ocolniţa satului) XVII?) şi XVIII?); cu legende frumoase 
despre Jidovi, Tătari şi Negru-Vodă şi cu multe cruci 
vechi*) şi urmele unei biserici vechi în Negreşti, . Be- 

„leţi fiind satul unde a stat, la sfârşitul sec. XVI şi la 
începutul sec. XVII, vestitul Stoica vataf de Beleţi din 
care s'a tras Nicodim Beleţeanu, egumen al mânăstirei 
Câmpulung (1632—762); om âger şi cu calităţi superi- 
oare care a redat mânăstivei vechea, ei splendoare, după 
ce fusese distrusă. - N | 

Beleţii au interesante tradiţii, în legătură cu rămă- 
şiţele preistorice şi oasele de animale vechi :şi monede 
antice: şi păstrează dureroase amintiri din vremea ocu- 
pației germane când populaţia de aci a fost jefuită, iar 
notarul loan Rădulescu, care s'a: împotrivit acestor ja- 
furi, a fost ucis. e pa 

Căiineşti”) coprinzând, „satul Lucăi vistierul“ lui 
Brâncoveanu, localitate veche, pe aci având stăpânire 
încă- din sec. XVI vestiţii boeri Călinești. Are frumoăse . 
amintiri şi leg&nde cu privire la: origina numelui cătu- 
nului. Sgârâieți, dealului Slatineanca, Slemnea, dealul 
Ciohodaru, Ghemelia, Leordeanca, legende şi amintiri 
cu privire la casele boereşti din gura vâlcelei Călianului, 
ale boerilor Călineşti şi cocoanei Stanca Isvoranca a Căli- 
meştilor care -punea coarne la ']igani şi care a luat 
„o parte de moşie dela 'Țigăneşti; despre făcliile de 

Sofronie, de pe timpul lui Duca-Vodă ; dia 7165, dela via lui Nae (3. lorgulescu, 
„die timpul lui Radu Leon; ia prâpr. lui Apostol Gheorghiu; din 7178 pe valea, 
Boreii din timpul lui Antonie Vodi ; de pe timpul Ini Constanţin Voevod la poarta, 
căssi lui Ghiţă Crăciun din Ciociinești; din 7171, la via lui C. Rădalesen și încă 
o ernce ridicată, de un 7arc creștinat. 

1) Satele Beleţi, Sgripceşti, Negreşti şi căt. Albntele-—plasa Podgoria, 
2) 1623, Rada fata Ini Vintilă de Belet; 1621, Iarciu i Dumitea, i Tatul, 

i Lăudat, feciorii Stoichii vătaful do Beleţi, vând partea lor de ocină, ca rumâni, 
ca tot, cât se vor afla... E vorba şi de niște rumâni co au fost fugiţi mai dina- 
inte ia Moldova şi acum an venit; 1623, Popa Andrei d? Belaţi. . 

3) 1229 (Stan Pârcălabul ot Belaţii, 1194 (Drumul Mocanilor, ce-i zic al - 
„ Negrestilor). 

4) Una din timpal lui Brâncoveanu, în Negreşti, alta, din timpul li Ni 
colae Mavrocordat în Beloţi (la Radu Mansa) și alta, mult mai veche, în dreptul 
ini ilie Popescu (Beleţi). : | 

5) Satele Tureuleşti, Viţichoști şi Valea Călinești.



„opoare. 

52 . 

  

corn dela moariea Cocoanii şi amintiri despre. chipui: 
cum au robit: Turoii satul Viţicheşii într'o zi de Paşti 
— Gand a scăpat numai un Remân — Crăciun, vestiii 
de o cioară. E pomenit în acte vechi din secolului 
XVII), XVI?) şi XIX5; cu:0 biserică veche reclădită 
pe o alia mai veche, având pietre mormintale cu pisanii 
şterse de. vechimea anilor, cu cruci, monumente şi urme 

_ vii ale lupteloe din 19:6.— 918 şi cu spitalul „Regele 
E N Larol LI“. 

Ciuiniţa')—cu rămăşiţe preistorice). şi cu amintiri 
vechi despre inceputul satelor Ciulniţa şi Budişieni şi 
despre Podul piuliei şi cu altele mai noui când se numi 
Ciulniţa- Eustadiade în cinstea proprietarului care a dai 
viaţă satului, ajutându:l în toate împrejurările şi făcându-i 
şcoală, biserică şi. primărie; cu ruine şi urme istorice 
ale schiturilor Budişteni“) şi Coiroceni — pe dealul Me- 
rişescu —, vechi de suie de ani; satul Budişteni fin 
pomenit în acte vechi din' see. XVII!) şi al XIXS), cu 
muzeul de adevărată artă românească al bunului româ:: 
d. Puiu Anghelescu — cu, odoare de mare preţ din tre- 
cutul nostru — şi cu o biserică veche în Ciulniţa (dela 
începutul 'sec. XIX). - 

Dobreşti,”) cunoscută din acte încă din sec. XVI »), 

  

1) 7207 (1699), «Viile dela Viţichești», E vorba și de părăsiști; 169, Intâmplânâu-se tatei moarte la Călinești la «satul Lieăi vistierul»,. 
2) 1194, «boerii Călinești» ; 4161, Jalbă pentru. Sărdireasa, Mincul Câ:i- nistul. 1409 ţearto de danie alni Constantin Ştirbei vel Ban către Luca vistier. E vorba și do „o moară în cupe“ și 'de un făcău de moară). 1767 (Moşie dată | danie de vistierul Luea), . - 

„5 1809, B vorba de o ocoluiță, în cae se serie între altele: „urmeazi hotarul spre minzizi drept;-ta locul unde a fost mărul pitulat. la care loc « pri- mil Gheorghe Coauș traista cn pământ şi a. mărturisit că acolo a fost mărul pitulat*. | 
4) Satele Cialniţa, Prundeni, Budişteni și Glodu, La Budişteni sau gis:* 

- 5) La Budişteni san găsit topoare da piatră, lustruită, unele găarite, a!- tele xiegiurite, dinitie cari două sunt azi în muzeti gimnaziului din Tg-Jiu. ! 5) Fondat de Ștefan Cantăcuzino tfost' Stanciul legofătul cin Budișteni, înainte de 1685), - a. 
7). Vasile ot Buăiatonit, | , 
>) Grigore Ghiza așază la orânduiala boarinasilor mazili pe [on și pe fratu- său Vase feciorii lui lordaehe ot Budişteni sud Muscel, ” „_5) Sateio fureşti, Lobreşti și Behitu, , 

10) 12ă, Radu Voevod. tatărește Jupâniţei Maria —?ntre altele— satul D-- breşti. 1504. diibăii Voevod, pențru partea de moşie a iui Bragă și Pătru di: urești, 
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cu legende frumoase asupra, întemeierii. saţului (dela, Negru-Vodă), cu urmele unui şant (la prânii Chirului) 
care ar [i fost Joc de apărare în timpul năvălirii bar 
barilor, cu câteva movile de cari poporul spune că-s 
de pe timpul 'Țătarilor!), eu Piscul Cornetului (unde ar fi 
fost monument tătăresc), Piscu Turcului (unde a fost 
tăiat de Turci ispravnicul Coifescu din Găeşti); cu fru- 
moase legende şi amintiri despre satul Fureşti, înărit mai 
târziu, pe timpul zaverii, cu Olteni, cari s'au aşezat 
mai întâi în dea! la Pruni şi apoi s'au coborât devale ; 
cu legende despre valea Cetăţii; Dobreştii fiind. cu a- 
înintiri legate de schitul?) azi biserică — pomenit şi. în 
alte acte vechi din sac. NXVII-lea.3)..- | 

-„ Gâmbocel zis şi Biserica N0uă, cunoscut înainte 
sub. numele de Chiţeasea, iar acum 'numii aşa după 
vale, Glâmbogalui ce vine din Dâmboviţa ; cu amintiri 
despre : trecutul lui —mai ales:din timpul zaverii— când. 
lumea, sia, prin păduri — despre gârla Şipoaia cu ape. 
bune de leac, şi cu amintiri şi mai vechi, satul Chiieşti 
fiind cunoscut din acte incă din see. XVIL%); eu urne de 
schit în Scoiceşti (fostul schit Budişteni, şi cu şcoală 
veche (dela 1821). : - a Sa 

Gorgan,) localitate. cunoseută, din. vechime, moşia, 
Gorgan fiind proprietatea, lui Constântin Brâncoveanu a 

„cărui fiică Domnița Bălașa: a lăsat ca, din venitul acestei 
moşii“ (şi al altor 12), să se vină în ajutorul luminării 
naţiei sale“) şi. ontnirii sulerinde, pomenit in acte vechi 
din sec. XVII”) şi XVIII 5)—muite acte şi documente re- 

  

2) Pe dealul satului (propr. fostă Coridali). . i 
2) Intro diată din 1826: „la sehital Dobrești ani dat, mai dinainte dinie stânjeni 20 dela mim, n. | po 5) 1709: între boeri „Radu Cercel ot Dobrești“; 1721: „lângă hotarul " Dobreştalor“. : a : LL 
'2) Ca „moşnean* AMatein Stolnicul Chitesen câdează ni - Radu Golescu paria . din satul Chiteşti căpătat dela moşul Varlaam din Țigădeşti, 
3) Satele Goiganu de jos şi Drăghiceşti, : | _ 5) Destină averea pentru aziluri. de seăpătati, ajutor pentr fetelă siracă şi orfane și o şcoală de învăţătură pentru candidatii de preoti !V,. Brezoianu, Vechilo Instituţii ale ţării], - E IN 7) 1669 O vie în dealul Gorganului care esto în Piseal Goru utilul, LO8I + două rizoare de vie în dealul Gorganilor, 1699 : pentru o vie în dealul Gorgani- 107... i j ! NE: ! 8) 179a- ala saleia albi, unde a fost stepina lui Popii Nicolae drepi la - froian, prin mijlovul biții Căpriorulnis 1094: alâzaiu și hotărnieie,
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feritoare. la nenumăratele cumpărături de vii în dealul 
* Gorganilor aflându-se în documentele aşezămintelor brân- 

* 

coveneşti 1) ; cu o. biserică veche. din secolul XVII în 
satul Drăghiceşti şi cu: o alta tot veche, pe deal. 

Leordeni) satul de origină al lui Leca spătarul din 
Leordeni (inainte de 1633) şi al vestitului Stroe Leor- 
deanul, moştenitorul .bogăţiei Goleştilor „un vechiu stâlp 
ai țării şi un duşman neîmpăcat al Caniacuzinilor“ ; locul 
unde a trăit Istratie (ginerele lui Nicolae Vodă Pătraşcu) 
care pieri din porunca lui Mihnea vodă cel rău —Leor-- 
„denii fiind al doilea rând de Goleşti (din veacul XVII-lea 
înceace— şi, dela Leordeni” rămânând. vestitele clădiri 
cari au ars de curând şi acum se reclădese.sub îngri- 

„jivea. familiei d-lui: Al. Lahovari, ginerele matelai . pa- 
triot şi învăţat N. Creţulescu,. din boerii?) cari au stră- 
lucit pe timpul domniei lui Brâncoveanu, şi cărora ii-se 

„întărise stăpânirea asupra Leordenilor în 1666; cu rui- 
unele în Leordenii: de jos, ale unei biserici clădită în 1600 
şi cu altă biserică veche 'dela începutul secolului XIX ; 
cu amintiri frumoase şi cu acle -vechi. din sec. XVII?) 
şi XVIII”) şi cu. amintiri că pe aci a trecut Carol XII 
al Suediei după lupta dela Puliava; cu amintiri despre. 
fapteie de adevăraţ;. Român, săvârşite în mijlocui țăra- 
nilor, de învățatul şi doctorul Nicolae Creţulescu (care 
ajută pe toi: nevoiaşul, gratuit, cu sfaturi şi leacuri vin- 

„ decătoare) şi cu însemnate odoare şi obiecte de adevă- 
rată artă naţională, alesături şi cusături, cu motive 

4 :) Y. Drăghiceanu. Buletinu! comisiunii monumentelor” istorice, an. IV, 
p. 94. | 

2) Satele Leordeni, Băila (Pietroasa). Cârciumiăreşti, Prundu (Moara Mo- 
cănești). ! i o 

3) Coborâtori din Casta Basarabilor din care se trăgea Creţulescu prin 
Dobromir Marele ban al Craiovei din a doua jumitate a sec. XVI şi fratele său 
Gheorghe Logofitul, bunicul Doariinei Stanca, soţia lui Mihai Viteazul. O nepoată 
de fiu a, vestitului Stroe Leordeann, Safta Leordeann. se ciisătorise cu Rade Cre- 
țuloseu, logofăt mare pe timpul lai Mihnea III 1658 -- 1659 şi începătorul mai 
ennoscut al marei familii care-şi trăgea numele dela satul Croţuleşti din Argeş. 
Săfta Leordeanu a adus ca zestre Creţuleştilor satul feordeni. Se vede şi azi lângă 
scara de intrare a casei celei vechi o piatră foarte roasă de pe care se spune ci 
se nreă Siroc Leordeanu, pe cal. N : 

4) 1613, E vorba de moșia Leordenilor „aceşti boeri: şi megiași: deci 
ne-âu strâns pre noi pro tuţi împrejurenii den sus și den jos. 1633, Leca spa- 
tarul din Leordeni iartă de rumânie pe nişte săteni, 

5) 1161. E vorba de pestelnicul Nicolae Leordsann. 

a
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curat româneşti, colectate de buna Româncă, D-na Ana 
Al. Lahovari- -fiica luj Nicolae. Creţulescu. 

Priboeni, cu frumoase legende 'şi amintiri despre 
trecutul Priboenilor, — dela Negru-Vodă —, despre De- 
părteni .şi Yunieri, Albuteni, Sămăileni, Cislă, Mircea 
ciobănaşul (leg. Piscul lui Mircea), Ştefan-Vodă (Dealu! 
Portarului), Căpeăuni, Netoţi, .Uriaşi şi. Jidovi, Pitiei, 
Lacul fără fund, Mircea ciobanul, Zavera-a mare, Turcii 
şi Museali, "Ţepeş, Mi- pP= 
hai- Viteazu, Tudorin, 
redute muscăleşti, 
Nemţi şi Greci, Mar- 
coş-Paşa şi Crivăţul, 
Piscul Spoelilor, Cuza 
Vodă, Alexandru Ghi- 

  

     ă g     

   

        
   

    

ca, drumul lui Călin j EVA pe 8 
robul, biserica mus- | că di fe 
călească, ş. a., cunos- | 4 A fa E 
cut în acte vechi din 4 E + + | > E 
secolul XVI din timpul mater) Prien Și le 
lui Petru Vodă Cercel | qi „E "_ 
şi Alexandru Vodă AR noa k 
Mircea!) şi din sec. Ang) 9 | 4 
XVII?) și XVIII?) eu Se See 7 
urme de tranşgeie fă- 

„cute aci, în ultimul e 
războiu, când se cân- 
tau viersurile aduse 
dela munții căzuţi în 
mâna duşmanului: |]       

| Harta plășii Podgdria (clișeul din geografie) 

„Arde-v”ar focu tranşti: . 
De trei ani muncim la voi — 
Şi-acum vă surpaţi pe noil .- ; 

  

1) Intăreste stăpânivoa lui Stan şi 2 fiului său Şerbu peste părţile ce au 
cempărat în Priboeni,. i “ IE , 

„ 2):1695. Pomenit vadul Sânidila : în 1637. E vorba de Stanetul Pribo- 
iana]. CT - în A 

| 3) 1700. Constantin Brâncoveanul fatireşte stipânivaa. pesta sâtul Gatro- 
ceni ; 1796 (Diaconizk George ot Briboeni fratele popit lui Dumitru, 

i 
N
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şi cu urme de animale vechi!) şi unelte preistorice cum. 
şi cu monede vechi de ps timpul, Romanilor. şi Dacilor, 
găsite în pământul sâu.. e 

Râncăciov *), localitate veche cunoscută încă din 
secolul XY?), cu frumoase legende despre întemeierea 
mânăstirei Râncăciov. (ca o. mulțumire pentru isbăvirea 
de Turci) şi despre alte localităţi, cu falniea.: mânăstire 

„Şi urmele chiliilor cu urmele unei mânăstiri şi mai vechi, 
în pădure şi cu încă o: bisericuţă „veche de lemn, în 
Cărstieni, veche de peste 200 ani), — Râncăciovul şi 
satele ce-l alcătuese fiind pomenite în sec. AVE) şi XVII) 
cu atâtea amintiri ale trecutului :şi cu oase de animale 
vechi, ee s'au găsit la Dealul Jidova. : 

Ţigăneşti, cunoscută în documente încă din sec. 
AVI), şi după unele tradiţii, încă din timpul lui Negru- 
Vodă (de când sa tras moşia lui. "Țigăniiă). siar. după 
alteie, de mai târziu (legenda cu ţiganul domnesc omo- 
rât pe pământul dintre Bogaţi şi. Ţigăneşti). Satul e po- 
menit şi în alte acte din 'sec. XVIL*) şi XVIII9), având 
şi o sentință interesantă în care: se pomenesc toaie ac= 
tele vechi, cărţile de blestem, localităţile şi pământurile 
pe cari se certau şi o cruce frumoasă din timpul iui 
Mateiu-Basarab pe urmesie alteia pomenită întrun hrisov 

1) Intre. altele, o miisea, de 'elefant,- : - 
2) Satele Gorganu de sus, Râncieior și  Cătstieni, 

„„"2) Hrisovul lui Rădn cel mare către inânăstirea Râncăeiov pentru Tooșia “Cârstieni şi în hrisovul. acobdat mânăstirei Debioeşti (de Câestiau) din 1495. 
€) Așezată mai îninte pe deal, mn pădure şi mutată unde e azi, de frica Tureilor. . | 5 , i 5 5) Când, duapi..1559, popa Toma „treci (din Ardeal) la Munteni și se că- lugări la fiânăstireă Râncăciovului::, - ” i - , 6) Când Arsene Șoimul căpitanul dă, în adiata sa, ca întemrieior al mâ- năstirei Râiităeior, pe cară, săvede, a restăurat-o el la 1653, spunând, între al- tele: „gs „..faleri 300 să friniită în fara tătărească să scot rodi câţi să zor puiea“. 7199 (1697) Adeturile mânăstirilor (zapis către Tudor Răteseu pentra partea de moșie din Cârstieni ; 1502 (vad înfundat pe'apa Râuciiciovului): 1700 „ila de sare“ pentru mâniistirea Râncăciov. .;. --: 
1) Fisovul lui Alexandru-Vodă, lui Vlaicu Cluceru și surorii lui Chera, satul Țigănești, bitrână şi dreaptă ocină a tor... „a adunat buni oameni bătrâni şi din sus şi din jos: 750 megieși şi 15 popi“: 1578. Ștefan log, ot Ţisineşti (unde e vorba -de Vlădești, Coteşti, Retevoeşti şi Mihăeşti); 1573, se intărecre Stăpânirea Jupânesei Chora peste satul Țigănești: 1585, stăpânirea mânăstirei „Auinoasa peste Țigănești, dăruiți de Jupâneasa 'Chera. a SR 5) 1680, dela Şerban-Vodă ciitre moşii Țigănesti; 1698, Varlaam călugărul 

9) Vasile Ceanșu ot Țigineșţi, - e 
- 

; 

C
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din 1623); legende despre unele loealităţi şi despre Ji- - 
dovi şi culele de bani şi oase de animale vechi în pă= 
mântul 'Ţigăneştilor.... î 

Târgu-Cârcinov!) — unele din satele ce o alcă- 
tuesc fiind cunoscute de mult: Topolovenii, din sec. XV, 
iar Goleşti-Badi din 'sec. XVI, în legătură cu stăpânirea, 

„Baraţiior din Câmpulung cari aveau vii aci, unde încă 
din sec. XVI au ridicat cruci falniee pe dealuri cu in- 
scripții latine ; cu' legendele frumoase despre diferitele. 

„dealuri şi iocalităţi (Valea Tătarului, Fântâna” lui 
_Marchidon) ; cu amintiri despre trecerea pe aci, în 1712, 

a lui Carol âl XII-şi, în 1821, alui Tudor /iadimirescu 
care spânzură aci mai mulţi panduri plecâți după furti- 
gaguri”) şi despre epidemiile dela 1832 când a fost 
carantină la 'Topoloveui. Satele sunt pomenite in acte 
vechi din sec. XVI?), XVII?) şi XVIII5); cu bogate a- 
mintiri legate de bisericile vechi: cea din Goleşti- Badi . 
din 1703 zidită ca schit de călugării Greci cari stă 
pâniau proprietatea Nuciteanca, pendinte. de mânăstirea” 
Nucet şi cu ruini de case şi chilii în apropiere— şi cea - 
din "Topoloveni zidită în 1706 de Jupan Gheorghe. Tb- 
polove (Gheorghe dela Ianina); cu foarte” multe cruci 
cu inscripţii vechi şi cu un frumos local ridicat coope- 
raţiei pe timpul când, în mişcarea aceasta, erau gânduri 
curate pentru înălțarea săteanului. ! | , 

Vrăneşti, cu legende despre trecutul satului şia- 
mintiri frumoase în jurul schitului vechiu Lacul Negri, 
reedificat înr sec. XVIII; cu cruci istorice şi pomenit in 
acte din sec. XVII“); „cu frumoase amintiri de pe timpul 

  

1) Satele Cârcinoy, Inurile, Topoloveni, Gol.-Badi, Glâmbocei şi Cârciumărești, 
*) Spre deosebire de aceia de azi, ciirora le place, să se aserene cu 'Pudor, oamenii noui, cari însă socotese o cinste să-și îngroaşe rândurile cu <panduri> de. . felul acelora pe care-i spânzură, Tador. - , Pa _ 
3) 1010 (1502) Hrisovul lui Radu-Vodă, care spune că moşia Topoloveii e făcută danie mânăstirei Nucet de-Vlad-Vocă cel mare. . 
4) 1687 Hrisovul lui Şerban Cantacuzino în care se vorbeşte de plângerea: egumenului bărăției din Câmpuling împotriva ui Mihnea feciorul Viaicului din Bogăteşti care a vândut niște vii din. dealul 'Topolovenilor; . 

„5) 1131 Pentsu mila de sare a sfintei mânăstiri Nucetul și pentru: vină riciul ot. Topoloveni ; 1794, Mincu Topoloveanul ; 11196, Mihail Topoloveanul.- 
6) Ti diata căpitanului Arsânis Șoimul :- „mai las sfintei mânăstiri, afară “de alte zestri: ce i-am dat,-moșii, rumâni, ţigani și viile meale dela Vrănești...,, viile meale dela, Vrâneşti din Capul Pisculul, cu două drahniţe de moșie, iar pe. Dan rumâni dela Vrăneşti l-am iertat cu. toţi feciorii lui, pentru sufletul mea“,
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lui Mateiu-Basarab şi Brâncoveanu: când — pe vremea 
culesului viilor —- dealul întreg dela Coasia-Câmpului, 
dealungui Ştefăneştilor, Isvoranilor, Vrăneştilor şi până 
'n Leordeni erau numai chiote, jocuri şi veselie şi cu 
modeste cruci, înălțate în cinstea celor căzuţi în luptele 
de aci, în ultimul războiu. 

După ce am arătat împărţirea administrativă după 
vremuii, cum şi alipirile şi deslipiriie” în decursul tim- 
purilor, am căutat ca, acolo, unde, în legătură cu satul 
a fost un voevod sau chiar un fecior de ispravă — să - 
istorisese din viaţa lui—spre a-l cunoaşte sătenii şi o- 

„văşenii şi localităţile unde s'uu dat luptele în 1916 şi 
spre a-l da pildă generaţiilor viitoare. Am arătat şi ce 
au suferit comunele în timpul ocupaţiei germane când se 
cânta cu foc: 

Sărmană inima mea, Arză-i focul de duşmani 
Cum se scaldă 'n voie rea! De Unguri şi de Germani 
La duşmani tot li-se pare C'au vint în ţară la noi: 
Că nu se scaldă mai tare! Fi, o mie şi noi, doi! 

şi, în descrierea comunelor, am folosit programul Minis- 
, 

tevului de Interne şi al D-lui Gâdei—mărindu-l sau mic- . 
_$orându-l, faţă cu starea de azi şi cu schimbările în- 
tâmplate dela 1903 până în prezent, vorbind şi despre: 

Actele vechi, zapisele, ocolniţe, sineturi. Pe lângă 
cele publicate în diteritele lucrări sau aflate-în colecţiile 
ce se pomenesc aci, am “folosit şi alte acte ce am găsit. 
pela moşnegi, pela învăţători şi pela preoţi şi din cari 
aşaveă mult mai multe azi—dacă nu mi-se prăpădiau în 
timpul războiului şi refugiului din 1916. 

Acte de acestea, mai ales pergamente, sunt multe 
Şi, înâinte de a se veni cu legea aciuală a judecătoriilor 
de ocoale — când sătenii au fost chemaţi cu acte să-şi 
arăte drepiurile de codevălmaşi şi când mare parte din 
moşnegi le-iu ars şi le-au aruncat pe: foc, socotindu-le 
drept. cărţi de blestem —- actele acestea au fost şi mai 
inulte și... de mare insemnătate sunt ele pentru a cunoaşte
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trecutul neamului, pentru limba veche, . euraţă  şi' înţe- 
leaptă, pentru obiceiurile şi curăţia -de moravuri ce :0- 
glindese, pentru monedele: şi arta heraldică ce ne des- 
coperă; pentru starea, economică şi culturală pe atunci, 
ele fiind icoana vie a.vremilor prin cari a trecut mult 
încereatul nostru popor. 

Am. căutat să trec.—unde am putut şi crucile 
vechi. ce am găsit, cu inscripţiile lor— multe, multe şi fru- 
moase şi. interesante: prin “evlavia; trecutului ce ne. în-: 
fățişează, “prin “chipul -cum sunt lucrate ele şi pisania lor 
cât -şi prin vechimea lor—în-Muscel păstrându-se cum'-am 
arătat mai sus, chiar cea mai 'veche-din pietrele scrise 
în limba - latină, în - 1300; pe mormântul contelui Lau=: - 
rențiu de. Longo- Campo Şi cea mai -veche din pietrele. 
scrise în limba slavonă: pe mormântul. lui Nicolae „Ale- 
xandru Basarab, din.1364. .. .. =. Da 

Am socotit nemerit să vorbesc: despre oasele de-ani- 
male vechi şi-alte mărturi ce interesează pe.paleontologi şi 
pentru cari învățatul profesor. universitar... D-l Profesor 
Dr. 1. Simionescu -a făcut, odată, un apel călduros Jatoţi 
învățătorii din ţară să-i. trimeată ce au: găsit: prin sa- 
tele lor; despre „uneltele preistorice, multe. :Şi - de .preţ 
şi de mare însemnătate . pentru, cercetările archeologice 
şi preistorice—şi de spre monedele vechi, găsite la noi, 
uneje- fiind „de pe timpul Romanilor: si chiar, mai. vechi. 

- ie 

“IL. Am "vorbit: despre hotare, pământ. ; şi ape, ară- 
tându-le, la, fiecare sat, cu: deamănuntul: cu. toate :numi- 
rile şi cu toate legendele-— descriind, la locul cuvenit, pe: 
apa cea mai mare Argeşul:: cum „Şi: pe;. afluenții săi cei 
mai mari Dâmboviţa. şi Râul Doamnei (care aduiă apele: 
Râul: Târgului cu Argeşel, Bratiă :şi Bughea) şi. cei mai 
mici. Am ţinut să.se tieacă toate numitile chiar ale 
celor..mai miei .pâraie, deluleţe, vălcele şi locuri izolate. 
cu atât 'mai mult. cu. cât. se găsesc şi. săteni; cari. nu le 
cunosc şi le ştiu mai bine bătrânii Şi copiii cari păzesc 
vitele, pe dealuri şi pe văi. 

Necunoscute. în dicționarele. geografice, eu totuşi 

le-am socotit de mare însemnătate ca nume, ca legendă 

> LI
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(fiecare_deal, vale, apă, loe izolat avându-şi legenda lui) 
și ca poziţie: numai într'o singură localitate găseşti 
sute de nume vechi şi interesante şi aproape necunos- 
cute. - e | 

„ Am descris, pe cât am putut, frumuseţile negrăite 
ale Muscelului, felul pământului, solul _şi subsolul a- 
rătând, unde am putut, construcţia. geologică — în 
sânul pământului fiind. atâtea. bogății: aur, lignit, grafit, 
sare, piatră de var, âpe minerale, piatră de construcţie 
— produsă de formațiunile cretacee şi terțiare ale pă- 
măntului—ş. a.. zilnic descoperindu=-se comori nebănuite, 
Deasemenea, clima localităţii. | 

Am trecut, la fiecare comună, sat şi cătun harta, 
indicând pe ea, pe cât mi-a fost posibil, dealurile. şi 
văile, şcoala şi biserica, primăria, infirmeria, locurile is- 
torice şi monumentele, căutând ca şi pe această cale 
să 'se ţie cât mai trează conştiinţa naţională. 
0 mare greşală. o găsesc în “faptul că nu se cu- 
noaşte în satele şi —uneori— în oraşele noastre, -harta 
judeţului şi a plăşii şi, mai ales, harta comunei din care 
ice parte cetățeanul. Ca Revizor şcolar, am cerut, încă 
din 1914, învăţătorilor, s'o lucreze —asa'cum vor putea— 
Şi s'o afişeze pe .pereiele clasei. . - a 

NI. Am vorbit despre întindere. și populațiune, la 
fiecare plasă şi comună, arătând âtât cătunele după îm- 
părțirea oficială de azi, cumşi pe cele mai vechi cum 
sunt cunoscute de săteni?) arătând- şi ce înrâurire au 
avut alipirile şi deslipirile- de comune. i 

Apoi, populaţiunea şi împărțirea ei' p9 sex, vârstă, 
naţionalitate *) şi religie, ocupaţia principală; populaţia 
ce a avut pe vremuri, numărul :caselor.- pe cătune şi 
numărul. membrilor, naşterile şi morţile pe 'un număr 
de' ani, creşterea naturală a populaţiunii, căsătoriile, ou- 
menii cari: trăese necununaţi; divorțuri, căsătorii 'cu dis- 

i: 
semnate, 

„5 Adi la Muscel pe-a cam ferit Dumpazen de streini, Au început ză via dvară de când cu «oamenii nouis. 

Mu anele acte dovedindu-se că, în vechime, nuele din ele erau sate în- 
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caţi, efectul imigrărilor şi emigrărilor. 
IV. Despre partea economică, am vorbit la fiecare 

comună, sat şi cătun, arătând proprietatea şi originu ei, 
proprietarii mari, mici, mijlocii, obştii--cum stiut şi cum 
aul fost pe vremuri; averea indiviză, oameni clasificați 
da pe pământul pe care-l au, unitățile de. măsură!) în- 

„trebuinţatei, nbua clasificare în legătură cu împroprietă- 
virile făcute după războiu, ocolnijele ce posedă sătenii 

„_— indicând şi cel dintâiu moş dela care se trage satul 
„san de pe atunci decând se funiau. moşiile, or se În- 
frățiau oamenii pe ele; samsaarii. advocăţeşti: pământu- 
rile comunale şi obşteşti cotropite, ş.a. 7! 

Apoi, învoelile agricole cu istoricul iar — arătând 
"împrejurările prin “care au trecut țăranii dela 1864 încoa ; 
>umele celor embaticari *j, al celor îraproprietăriţi în di- 
serite timpuri, familiile cari au stăpânit pământul cu 
«ari au fost improprietărite şi câte l-au înstreinat, să- 
tenii cari nu au deloc pământ de cultură Şi. crima. c3 
& lac aceia cari făgăduese oamenilor lucruri cari, ştiu 
bine, că nu se pot da. Obiceiurile de a se duce la muncă, 
în alte părți ale ţării: boalele. dobândite şi! paguba mo- 
rolă. Unele greşeli făcute cu împroprietărirea 2). “ 

Am vorbit despre venitul proprietăţii, pe hectar, în 
anii buni, mediocri, răi; măsura şi pricinile pentru cara 
se fac vânzările de pământuri arendăriie, venitul pro- 
rietăţii zidite şi prețul pământului : din . vatra satului, 
îin luncă, pe coastă, în pădure. „Proprietăţile. statului, 
aie judeţului, ale comunelor şi numărul caselor din pia- 
ră, cărămilă, ş. a. | | 

„Agricultura : locul arabil,.: locuri. sterpe, felul în 
care se face asolamentul și, rotajia,. speciile ce se cul- 
îvă, varietăţi de ;cereale, felul culturii ogoarelor, îngră- 
sâmintea, cantitatea și întrebuințarea”; maşini agricole, 

pensă de vârstă; locuitori veniţi din alte părți, ori ple- 

17 In special dramal, la munți, şi ce anume întindere are în anumite sate, 
2) Donă, feiuri de ermbatieari, - ” e 
5) Sau dat, s. e. întivderi mari la tigani, lăntari sau rudari cari sunt și 

vzai ticăloși, după Improprietirive, că nu-și cultivă pământul și răspund când suat 
iutvebai : ” : - 

— Am inai, mă, pământ, să dau ia toti țiganii mei să facă câte-o sobi, 
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întovărăşiri. „Felul cum -se. păstrează productele, magazii, 
pătule, coşare; stricăciunile pricinuite semănăturilor, asi- 
gurări ; oameni aduşi pentru munca câmpului, or -mun= 
citori streini, traiul lor; plata zilelor de muncă cu bra- 
țele, cu vit tele hraria muncitorilor ; preţul de închiriere 

al vitelor ;. zilele în cari nu se lucrează, pricinile, ară= 
tând dacă —atunci când nu e. sărbătoare şi se face 
elacă— pricina este tocmai cel chemat să" combată săr- 
bâtorile păgâneşti, fiindcă are nevoie să speculeze, pe 
această cale, miinca săteanului. |: 

Grădinărie. Am vorbit despre. cultura zarzăvaturilor 
în judeţ şi :în fiecare oomună.- Naţionalitatea arendaşiler 

„şi grădinarilor şi -grădinăriile,. mai ales cele din Podgo- 
ria, Goleşti, Clucereasa, “Ţiţeşti, Coteşti şi Godeni; grădi- 
nile dimprejurul caselor : sătenilor şi îngrijirea, lor ;:pro- 
ducţiunile: la h. a.. înainte şi după războiu.. .- 

“Am vobit despre. porii roditori şi livezile de pruni 
ps: cari se: pune atâta preţ în Muscel —-pomii roditori 
fiind totdeodată, podoaba seumpă a caselor româneşti. 

Intinderea livezilor de: pruni şi producţiunea ţuicii, con- 
sumaţia. Industrializarea fructelor, uscătoriile 1), aşa de 

“ multe şi răspândite .în Muscel; pepinierile înfiinţate spre a 
răspândi gustul practic al arboriculturei printre țărani şi a 
introduce cele mai bune; varietăţi streine potrivite cu 
clima şi pământul ţării, 'selecţionând. şi famulțind cele 
mai bune varietăţi indigene. ă 

La cultura viei s'ă . arătat suprafaţa şi producția 
lor,- vorbind despre sulfatarea viei, culesul, fabricarea vi- 
nului şi calitatea lui, tescovina, producţia la h. a. S'a 
vorbit despre însemnătatea viilor din: Podgoria, în trecut, 
voevozii chiar (ca Mateiu Basarab şi Brâncoveanu) având 
locuinţe aci, pe vremea când, la cules, toate dealurile dela 
Coasta. -câzngiului pânăla Leordeni, răsunau de cântece şi 
chiote- de veselie. 

Vorbind despre întinderea pădurilor județului şi 
ale fiecărei comune s'a arătat „esenţa arborului ce cu- 

> 

1) Şi pentru care a lucrat atâta răposatul Dr. chimist Mazimilian Popovici 
și învățătorul N. Adamescu” care a făcut studii în Bosnia. 

a 
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prind munţii şi frumuseţea lor ei fiind foarte des cântaţi 
în. viersurtle noastre populare: | 

PI ai Du-te, tren, să mi-l găseşii 
„„—Duste, trenule, mai tare  Adu-l în Schitu-Coleşti, 
Unde-i tabăra mai mare Adu-l], trenule, mai iute, 
Și regimentul vărsat, | Să mi-l apropii de munte 
Că-acoio-i puiu” Jăsat'! Că-are mândruţe mai multe! 

i . + 

vârturile înalte ale munţilor fiind în deobşte pleşuve şi 
vegetaţia forestieră fiind înlocuită cu/ păşuni situate la 
1500 m. altitudine — pădurile începând după regiunea 
păşunilor, cu pinul, moliftul, îar, sub 1000 m., bradul şi 
fagul cari acoperă spaţii mai întinse — după care, când 
înălțimea e mai mică, fagul devine mai rar, iar ste- 
jarul se îndeseşte, abia în, fundul văilor mai găsind 
iagul amestecat cu carpen. S'a arătat esenia pădurilor 
de pe dealuri şi chipul cum își procură lemnele ţăranii, 
mijloace de exploatare (drumuri, decouville, funiculare) ;. 
s'a vorbit despre despădurirea în chip barbar, care 
provocat torenţii mai ales pe. cei din Berevoeşiii-Ungu- 
reni"), Slănie (Valea-Satului), Coteşti (Valea Morei), Bă- 
denii-Ungureni (com. Stoeneşti, tareutul Pârâul mic); 
Vlădești (torentul Valea mică) şi Poeniţa (Goleasca şi 
Uiita). o , 

La cultura plantelor textile (inul şi cânipa), am 
arătat proporţia în care se cultivă, pentru semânţă şi | 
pentru fuior; felul culturii şi feiul topitului şi lueratului. 
Am vorbit despre plantele oleaginoase. 

La pășunat 'şi creşterea vitelor, am arătat întia- 
.derea culturilor de nuireţ artificial şi a păşunelor, iz- 
jazurile şi suferințele. îndurate din pricina lipsei, lor, 
numărul animalelor, înainte de războiu şi după războiu 
şi împărţirea lor după proprietar şi după specii — cum 
şi numărul sătenilor cari nu au vite. 

„Sa va arătă cum şi dacă, cu taurii de reproduoţie, 
sa ajuns sau nu la scopul urmărit. Sa vorbit despre 

  

1) Unde pământarile surpate se numese inde.
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îngrijirea—aşa de neglijată, în multe părţi, a vitelor şi 
despre chinuirea animalelor-—-scoţând în relief pe sătenii 
cari le îngrijesc cum trebue şi nu le chinuesc. S'a vorbii 
despre păsunat şi frumoasele obiceiuri ale păstorilor, 
despre răvăşit, despre industria laptelui, despre socie- 
tăţile de lăptărie şi despre abundența din trecut în brânză 
şi lapte când era aşa de mult că se făceă mămăliga cu 
Japte, în joc de “apă. S'a' vorbit şi despre asigurările 
de vite, aşa de rare; despre boalele vitelor şi mortali= 
tatea lor. S'a vorbit despre stupi şi despre prisăcile 
vestite, mierea şi. ceara din vechime, pomenite în atâtea 
hrisoave vechi şi scrisori domneşti!) din timpul eând 
Românii lăsând coarnele plugului găsegu în ocupaţiunea 
cu creşterea albinelor, la uşa lor o băgăţie fără multă 
strădanie şi cheltuială. S'a arătat ingrijirea ce se dă 
stupilor şi măsura în care se cultivă eu stupii primitivi 
şi cei sistematici, cum şi calitatea mierei şi cerei ce se 
mai produce azi. - | 
„De asemenea s'a vorbit despre gândacii de mătase 

intinderea, culturii dudului ; măsura; şi chipul în care se 
cultivă. | _ 

Sa vorbit şi despre vânaturile ce'se găsesc prin 
pădurile sau prin luncile satelor ; soiurile de pasări şi. - 
tot felul de animale sălbatice: patrupede, carnivore, ro= 
zătoare, pachiderme, etc, La descrierea Jacurilor, bălți- 
lor și. sârlelor ce -se găsesc în fiecare sat s'a arătat 
întrebuinţarea lor în industrie, cum şi calităţile de peşte 
ce au, cu uneltele şi chipul cum se scoate şi exploa- 
tează peştele. Deasemenea Sa vorbit despre legendele lor. 

S'a vorbit despre industrii : lemnele de construcţie, 
varul gras, cimentul ; industrii extractive, piatra de cons- 
trucţie (centrul Albeşti) şi exploatarea, lignit, exploata- 
rea, în vechime, a aurului care se găseşte astăzi pe . 

„Valea Făgeţelului, Valea lui Vintilă şi Valea Bădeanca | 

  

, 1) 1508- Mihnea voevod şi domn al Intregei ţări a Ungro-Vlahiei, dă ştire 
judeţului și celor 12 pârgari din Braşov... „de lucrul cerii, cd or decâld ceară ați avea netoie domniaroasiră... să ştiţi că ceard e destulă gata la Câmpalung. 
„Astfel, oricâtă v'ar trebui domnieivoastre şi ori pentru cât, domniavoastră să vă 
trimeteţi oameni la Câmpulung! și să încarce ceara. Și de nimic să nn vă te- meţi“... (Bogdan), ” 
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din Stoeneşti şi care se culegeă altădată din aluviunile 
Argeşului, Argeşelului şi Dâmboviţei!) — şi decând au 
rămas numeroasele numiri de localităţi: Aurării, Ru- 
dării, La Rudătii*), ce ne arată cât de întinsă a fost 
exploatarea aurului de pe râurile noastre?), pe atunci 
când fiecare din rudarii însărcinaţi cu alegerea aurului 
eră obligat să dea Domnitorului o. lingură de fluturi de 
aur—iar în muite aurării s'au găsit drugi şi bucăţi de aur. 

Am vorbit despre fabrici: cea de hârtie ce există 
şi pela 1643 şi alte fabrici arătând producţia, proprie= 
tarii, lucrătorii şi plata lor. Proporția lucrătorilor streini 
faţă de Români şi beneficiile date de fabrici înainte şi după 
războiu, cum şi deosebitele ramuri de industrie ale Mus- 
celenilor, mai ales olăria. S'a arătat numărul meseria» 
şilor şi felul lur, din fiecare sat. ” 

Sa vorbit, în special, despre industria casnică, re- 
numită prin ţăsăturile şi broderiile naţionale câri —mai 

ales cum se găsesc azi îu păstrarea unor vechi familii— 
ne arată că îndeletnicirile acestea erau mai numeroase 
şi călăuzite de un mare interes estetic; iar felul cum 
țes, cos şi brodează sătencele din Muscel dovedind două 

lucruri deodată: gustul ales şi priceperea desăvârşită a 
Româncelor cari execută lucruri admirabile cu o minu- 
nată armonie de colori şi reminiscenţa unei culturi şi 
unei industrii cu vază care a avut loc mai dinainte 
vreme. 

Am arătat, în fiecare sat, portul bărbaţilor şi fe- 
meilor — mai ales că e deosebit în diferitele părţi ale 
Muscelului. De unde în Corbi e, în majoritate, portu! din 
Ardeal, în sud-estul Muscelului şi.în partea de nord e un 
port cu motive cura româneşti, iar în sud-vestul judeţului 

„„..Î Acum vre-o 20 ani, serviciul minelor, făcând, întâmplător, câteva spă- 
lături, a găsir, la Gemenea, o.terasă de 50 km. între: Dâmboviţa şi Argesel, care 
este auriforă, pe țărmii ambelor râuri şi se urcă în unele punete la aproape 60 
m. deasupra mivelului apei. Deasupra platoului se văd urme de vechi sipături. 
Spălăturile destul de. sumare au. dat aproape 6 grame în paz/lefe la metrul cub 
de nisip. (Buletinul comisiunei expoziţiei universale din Paris, 1900). 

2) Ruda, Rudărita, Rudoana, ete. 
3) Mărimea, bucăţilor de aur variind dela fluturi miei pânăla pepite.cât 

o nucă. . | ! Ă 

C. Rădulescu Codin.—< Mascelal nostru» : vV
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ține să se albăstrească, lumea, începând să. introducă stămburi şi putregaiuri streine; Frumos ;Şi mândru e adevăratul port românesc observat, mai ales, la târguri 
când, „cu fota strânsă în jurul trupului, cu altiţele albe ca zăpada, îuflorate cu fluturi şi arnici, cu maramele 
învrăstate cu şabace atârnând. de pe cap până în călcâie, pe coadele de păr lăsate pe spate“ „muntencele“ păşesc sănătos şi mândru ca, nişte zeițe coborâte de pe vre-un Olimp. Au crescut ca brazii, în seninătatea aerului curat „al culmilor, în singurătatea, munţilor măreţi, în preajma 
codrilor sălbatici şi, totuş nu, par nici cum a nu fi Ja locul lor printre orăşence 1). 

Am vorbit despre morile şi fierăstraele, râjnițele, pivele şi dârstele din comună ; felul cum lucrează, pro- . ducţia, oondiţia în care sătenii îşi macină productele. Când am vorbit despre mijloacele şi căile de comu- picaţie şi de transport, am arătat starea lor în fiecare sat, starea şanţurilor şi a podurilor de peste ape, gările vecine şi transporturile până acolo ; folosul din cărauşie, zileie de prestație şi obiceiurile rele ale unora din cei în- sărcinați cu executarea, şoselelor. 
S'a vorbit despre comereiul ce se exercită în fie- 

care sat, arătându-se comercianții pe naţionalitate — în Muscel având mânsria că aproape toți sunt Români —; preţul cerealelor, specula cu cerealele, prăvăliile aflate în comună, cârciumile, băuturile ce se importă şi exportă, cantitatea lor. S'a arătat şi paguba mare ce se aduce, prin cârciumi, moralului tineretului care nare, în cele 
„mai multe sate, o casă anume pentru petreceri curate, întruniri, teatru sătesc şi conferinţe. 

» Sa vorbit despre comerciul 'cu lapte de vacă şi oaie, de brânzeturi, stâne Şi funcţionarea, lor ; comerciul cu lâna oilor, cu ouăle, cu piei, cu fuior de cânepă, cu A 
3) C. D. Anghel, zile de Sărbătoare, în „Flacăra“ urmând : „Pentru o zi târgul e al lor. Dela un cap la altul, îl umplu cu străincirea multicoloră a hai, nelor_ lor de sărbătoare, cu rostul înțelept al vorbei și al purtării lor şi, după'ee lasă în mâna Pegustorilor limbuţi o bună parte a muncii lor de peste 2, se îm- 
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ceară, cu miere, cu mătase şi măsura în care se face 
acum şi se făcea în trecut. S'a arătat şi măsură în care 
țiranii aduce cu căruțele anumite lucruri spre vânzare : 
olărie, şiţă, doniţe, poame... şi s'a vorbit despre târgurile 
de. vite şi comercianții ambulanți (geambaşi), - despre 
bălciuri şi foioasele lor, ele fiind Şi adevărate expoziţii 

S'a vorbit despre traiul săteniior, numărul şi felul 
loeninţeler şi al gospodăriilor, construcția caselor, în- 
grijirea lor şi a curților, despre feluritele obiceiuri şi 
credințe — cari diferă dela un sat la altul — şi despre 
frumoasele şi minunatele lor cântece” cari se pierd pe 
fiecare zi, în vălmăşeagul uitării. Ce nenorocit mă simt 
că n'am darul de.a puteă prinde toate ariile lor aşa de 
dumnezeeşti! Sunt aşa de multe “şi frumoase acestea, că, 
deşi am tipărit până acum Comorile poporului muscelean 
în 8 lucrări de etnografie Şi literatură, totuş mai sunt multe, multe cari prezintă interes estetie şi filologic, pe toate plaiurile Muscelului. Dintre cele culese, am încă netipărite: un volum întreg de vrăji, farmece şi des- 
faceri, un. altul privitor la Cromatica poporului român, 
ua altul privitor la boalele oamenilor şi animalelor, 
ve altul de legende, altul cu litii, snoave şi poveşti 
și un altul de cântece şi descântece ale poporului : I. Cântece bătrâneşti : Istorice 1), superstiţioase şi so- lare ?), haiduceşti ?) şi domestice %), II. Doiae şi alte 

  

1) Domn Ștefan Opriş (2 variante), Manole (2 variante), Cântecul ginere- lui (4 variante), Românâş (4 variante), Plevina, Doicin bolnavul (3 var.), Vartici (2 var.) Banu Brâncoveanu, Marcos-Pașa (2 var.), Mică ciobănaș (Mircea-ciobănaș), fratele Iui Negru-Vodă, Dobrişan (2 var.) Miu Selombiu (Zlombiu), (2 variante), Hezer-Craiu (3 var.), Cântecul lui Mihain, Ipsilant şi Gheorghe haiducul. 2) Peciorii Iui Costandinaş împărat, Coconu' erescut de măma pădurii, Du- Băre, Dunăre, Scorpie (2 var.), Scorpia (2 var.), Mam' Cilugăriţa. Sarpele (5 var.), Jana-Sânziana (4 var.), Voinea, Trei surori la flori (3 var), Ivan Iorgovan, Mier- liţa şi Sturzul (2 var.) Lie-Ciocăriie (5 vsr). 
8) Cernea (2 var.), Otânceală (Potâncu) (2 var.), Badu (Badiu) (6 var.) Novac şi feciorul său, La Liva-cârșmăriţa, “Toma, Dalimoș, (3 var.), Cătănaţă (4 var.), Stoian :popă vechiu, Tanislay, Corbea (4 var.). Radu lu Anghel (3 var.), Burulean și Arambașa, Buruleau, Clira (4 var.), Petre haiducul, Miu haiducul 4 var, Voinea-Arambaşa 2 var. Căpitan. Rada din Groşi, Codreann, Moţoiu-Mo- „toiaş, domn din Pigăras, Marcu viteazu 2 var., Stanciu al Bratului 2 var, In “dreptu Cândeştilor, Fulga, Jianu 2 var. Căpitan Gheorghiţă, Voinicu înecat în Oit, Voinea, şi Grecu. 

4) Tudorel 4 var., Gealat-Costea 4 var., Ilincuţa Şandrului 3 vax,, Gheorghe 

- 
« 
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cântece : de dragoste (279 cântece), voiniceşti (87 cân- 
tece), străinătate, jale, mustrare şi blestem, (154 cântece), 
cătănie (57 cântece), satirice (27 bucăţi) ş. a. îII. Cân- 
tece ia nunţi (13 cântece), II. Colinde, îrete, pluguşor ), 
şi IV. Sizigăte ?n joc. . 
„In partea Ili-a sunt. descântecele ?) cari oglindese 
psihologia poporului. | - Ia 

Am trecut la locul cuvenit, îngrijirea caselor, mo- 
bilierul ior, oieaburi da prin curte şi cum se ţin şi, în 
legătura cu munca şi traiul sătenilor, am trecut mulţimea 
de sărbători păgâneşti, cu obiceiurile şi credințele legaie 
de eie şi aflate în fiecare sai?). 

Când am vorbit de hrană, am arătat, în marginile 
„putinţei, felu! şi cantitatea de hrană cum şi în ce mă- 
sură ştiu unele femei să facă pâine şi să gătească bu- 
cate — în aceasta ţărancele fiind mult înapoiate, cum 
iînapoiaţi sunt sătenii noştri, în mare majoritate, în pri- 
viața chipului cum îngrijesc de curăţenia corpului, băile 
fiind îatrebuințate rar, în casă, iar băile populare find 
aşa de rare: cunose una în Câmpulung şi una în Țiţeşti e 
(Nu ştiu dacă aceasta din urmă îşi are adevărata ei 

_ întrebuințare). e Sa 
In ce priveşte rentabilitatea unei gospodării de 

sătean fruntaş, mijlocaş şi codaş, cum şi în privinţa a- 

  

Ardeleanu 2 var... Milea 3-var., Barbu 2 yar., Moşneagu' 3.var., Rădiţa 2 var, 
Voinicel Oieag (Olea) 4 var., Olea bogatu, lencea Săbiencea 3 var. Două suri-" 
țele, Isvorahu 2 var., Bogatu şi săracu, Marin. dela; Slatina, (3var.) s.a 

1) Colinde ds. Crăciun (8 variante), colind da voinic, (6 var.), colind. d: fat, 
2 var,, colină de vânător, colind ds casi, 3 var, Borile-s, dalbe, colind de <opil, 
îete, pluguşorui, volăretul, Malanea, Ea Ă -- 

- 2) Descântece de a. boală, ăbubhă, aldeată, (6 var.), anorțirea capului, . 
emorțivea măinilor, amorțirea mâinilor și pioioareler, aplecate, (6 var), aprin- 
dere din rachiu, apucate, 3 var, argint vin, 2 var:, babițe, 2 var, deție, blândă, 
oală: câinească, boală lamească, bobi, brâncă, 14 var. -buba, 4 var., babă la 
inimă, 2 var, babe dulci, 8 var, buba lacului, buboaie, cârtița, 9 var. tel 

„pierit, chelie, “cuțit, G var. cațit în cap, deochi 29 var., din dăvâni, 3 var, 
fărâmăiură, 2 var, foe oi, frigari, 3 var, gălbenare, 2 var, gâlci, 8. var., 
din iele, 3 var., de 'nlâmpinat, întors, isbifurd, izdat, izina, judecată, încuiere, 
janghia, 8 var,. fipitură, lingoare, lip, mana la vile, mâncătară, 9 var, md- 
Zrice, î var., moleți, muma-pădarii, % var., năbușală, d var., năjit, 5 variante, 
năjil și sfaigerat din iele, năvăstaică, 2 var., cbrinteală, '] var;, pădacel, pâr- 
ieală, pecingine, d'ăi răi, rânză, 4 vax., râie; 9 var., roşasă, 2 var., șarpe, 12 
var., scrântitură, sfulgerdturi şi săgetătari, smeoaică, 'soare sec, 8 Yar., spe-— 
rietară; 2 var. strâns, 8 var., troand, talan, urcior, zdpăceală, ş.a. 

3) A se vedea şi ale mele: Sărbătorile poporului, editate de Academia 
vomână, : - . : .
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facerilor comerciale şi industriale, am căutat ca, în' lu- 
crarea mea, să se oglindească adevăraia stare de lucruri 
din sat. Am dat budgetul a trei familii, în cele mai mici 

- amănunte, ele fiind icoana vie a traiului şi a vieţei ţă- 
ranului şi, în unele părţi: ce şi cât anume mănâncă în 
fiecare zi?. 

Am arătat în ce loc se găseşte capitalul şi cre- 
ditul la ţărani şi cu ce dobândă iau bani dela particu- 
lari ; istoricul băncilor populare din sat, din judeţ şi al 
federalelor, | 

S'a arătat dacă banca şi cooperativa şi federala 
căreia aparţin şi-au păstrat caracterul dela început, ca- 
racterul de societate economică—culturală, cum erau pe 

„timpul când Marele Haret le-a ajutat şi încurajat, pe 
când erau conduse de oameni închinaţi binelui aproapelui, 
fără a speculă banul şi sufletul ţăranului ; ori s'au trans- 
format, în multe părţi, în citadele politice ale unor oa- 
meni fără suflet cari vor ca, prin bănci de speculă şi 

„îmbogăţire a conducătorilor, să aducă şi în ţara noasiră 
îadul din Rusia. - | a 

S'a vorbit despre intermediarii cari se plătesc pentru 
a se acordă împrumuturi. S'a arătat bilanțul băncilor şi 
cooperativelor în primii ani, la 1904 şi înainte de războiu; 
pricinile datoriilor. , 

Cum sunt privite impozitele? “Se acordă păsuiri 
„pentru cinsturi şi bacşişuri date perceptorilor? S'a 
arătat dacă se plătesc, peste ce şerie în chitanţă, sume 
la taxele pe ţuică şi dacă perceptorii se poartă blând 

cu sătenii, ori barbar. | 
„Sa trecut bugetul de venituri şi cheltueli al fe- 

cărei comune pe trei ani (1900— 901—inainte de a se 
desfiinţă, acsizele), înainte de războiu şi cel actual. — 

V. La Administraţie şi justiţie, am arătat cum 
se execută cele mai multe legi—în mare parte din co- 
mune dovedind că nu legile sunt pricina că satele 
merg rău şi sătenii n'au încredere în ele, ci faptul” 
că ei nu le cunosc şi că din această pricină şi a 
slujbaşilor răi, nu li-se aplică, or se aplică cu părti- 
Die, iar controlul nu se face cum trebue; fiind deci 
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nevoie nu de legi noui, ci de lumină, cât mai multă 
lumină şi de oameni aleşi şi de caracter şi desbră- 
caţi de interese personale — în aplicarea acestor legi. 

Am arătat dacă comunele au localuri de primărie: 
cum se ţin şi cum se ţine archiva; cum, în unele co- 
mune, aproape toate serviciile pe cari autorităţile le da- 
toresc sătenilor se fac în schimbul unei plăţi osebite de 
leafa ce are slujbaşul; cum cel care „nu mişcă din u= 
vechi“ nu e ascultat, ori e făcut să aştepte până se 
lipseşte... şi acei slujtaşi nu sunt numai dintre „ciocoi“, 
ci tot dintre ţăranii cari, de cele mai multe ori, fac gură 
mai mare pentru drepturi. 

Am vorbit despre oborul comunal, 1spaşa, globirile ; 
despre abuzurile cu zilele de prestație; iluminatul co- 
munei, paza ei; apucăturile jandarmilor: am arătat pe 
aceia cari: sunt. cinstiţi. 

Am vorbit despre alegerile de primar, despre jude- 
-cățile sătenilor şi despre foloasele pe cari le-a dus 
noua lege a judecătoriiior de ocoale. Pentru unele co- 
mune, am cules date, dela judecătorii. şi tribunale, spre 
a, dovedi proporţia condamnărilor, pentru feluritele pri- 
cini şi moralitatea oamenilor. Furturi, omoruri, falşuri. 
Străgănirile la judecată, cu anii, de pierd oamenii în- 
crederea. Deosebirea între judecătoriile de azi şi jude- 
cătoriile comunale. Puţina însemnătate pe care unii ma» - 
gistraţi o dau jurământului. 

Am vorbit despre jecmănirea ce o fac unii sluj= 
başi mai mici pela judecătorii când scot copii, or fac 
acte, uneori sub ochii şeiului; despre avorturi şi prun= 
cucideri. 

Am descris şi juriile de împăciuire cari luaseră 
fiinţă în Muscel. . o 

VI. La descrierea stării morale, culturale şi 
sociale, am vorbit despre cultul religios, descriind mâ- 

năstirile, bisericile şi schiturile; parohiile şi bisericile 
cari. le aparţin. 

Am vorbit: despre starea lor şi a crucilor; istoricul, 
pisapii de pe ele şi de pe pietrele mormintelor. Mişcarea 
culturală legată de biserică, plata preoţilor, venitul epi-
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trahilului. Primeşte preotul ce-i dă omul, şi ce e în regulament, ori cere mai mult, de 10—- 20 de ori, plată mai mare „după valută“? 
Am arătat dacă cer preoții plată numai dela oamenii bogaţi, ori şi dela săraci. Unde am găsit preoţi cari au - făcut şi servicii gratuite, ia săraci, am întocmit un ta- blou de cei ajutaţi. Am arătat ce anume taxe se iau şi dacă sunt preoţi cazi nu pleacă cu mortul din casa săracului până nu ii-se pun anumite sume în mână, chiar dacă „mortul e sărac; dacă sunt preoţi cari se îm- „bată, înjură, jură strâmb, umblă în procese drepte ori nedrepte, apucă pământ strein, sunt pricinaşi, ş. a. şi am arătat întrucât, în unele sate, din pricina, preotului !) şi a faptului că religia e înţeleasă pe dos, a rămas; în picioare credința ce a dat naştere cântecului ce culmi=-: nează în 

Nu e, finică, păcat, Are naşu-tău parale Că naşu-tău e bogat: - Şi dă la popi sărindare 
- Şi mai câte-o leturghie, 

Tot ca finica .să vie. 
7 | Or. 

„Ai tocat oi m'ai tocat. 
Ştiu că banii mi-ai păpat. 

- N 

Am arătat pe preoţii cari sunt pildă sătenilor cu. viaţa şi gospodâria lor cum Şi înrâurirea- morală ce o au asupra poporenilor. - ÎN 
Am vorbit despre pământul bisericilor, cimitirele : dacă, în . adevăr, sunt îngrijite şi plantate frumos, ori dacă, prin ele, pase vitele şi râmă porcii, în voie. 
Am arătat dacă preoții au control, fără a fi anunţaţi şi cum se face şi am vorbit despre sărbătorile cari, în afară de cele prevăzute de- biserică, se ţin de săteni. Are, în aceasta, vină, şi preotul care nu arată sătenilor 

  

1) Decâtă, însemnătate sunt şi azi pentru preoţi, sfaturile şi mustrările ce s'au făcut în trecuţ, preoților, de Mitropolit şi de vosvozi! (a se vedea comuana Corbi. pag. . , | E ,



  

  

  
Cantonul de vânătoare al M, S. Regelui Ferdinand (Bahna. Rusului) 

Snodliment la : sI nsceul noșirra de 0. Rădulescu-Codin 

16



    
Balta, Pojernei în muntele Poiana 

Supliment Tă : «Mnscelul nostra» de 0. Răâulesen-Codin 

11
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oamenilor, spre a face clăsi? | | 
_Când am vorbit despre instrucțiune. am arătat is- 

toricui şeoalelor — primele începuturi de şcoală fiind în 
judeţul Muscel în 1659. 

păcatul ce fac şi, în unele părţi, se foloseşte de neştiina 

„Şi făcui Domnia mea casă de învăţătură, adecă 
şcoală, în oraşul Domniei mele C-lung, pe locul ce l-au 
dat şi l-au miluit einstiiul şi de bun neam boiarinul 
Domniei mele Radu! Năsturel vs Logofăt, ce i-au fost de 
cumpărătoare. dela Stroe Vornecul den Goleşti za ughi 
o sută, întru cari să hie putinţă şi bogaţilor şi săra- 
cilor a-şi da feciorii lor să se înțelepţească de buna, 
învăţătură dentru Sfânta soriptură... Şi făcui ;Domnia, 
mea şi milă acestei case, adecă şcoală, den toată vama, 
Rucăvului şi Dragoslavele jumătate, să ţie Mânăstirea 
Câmpulungul jumătate, care este dai Şi miluit de răpo- 
satul Mateiu Voevod, iară jumătate să hie acestei case, 
ca să fie de plată dascălilor şi copiilor de hrană, iară 
Domniei mele şi răposaţilor părinţilor Domniei mele, în 
vece pomeană!).% e N 

"Am vorbit despre comitetele şcolare şi bugetele lor; 
despre şcoale cu istoricul fiecăreia de pe când se folo- 
siau semicercurile şi mai dinainte. i 
„Sa vorbit despre localuri," material didactic, copii 

în vârstă de şcoală şi câţi urmează, pe cătune—arătând 
religia şi naţionalitatea— numărul absolvenţilor dela în- 
fiinţarea şcoaiei—în unele sate trecând chiar ; ce-a ajuns 
fiecare absolvent ? . . 

S 

Pricinile nefrecuentării, încasările amenzilor, remiza. 
Știința, de carte, ps vâste ; proporţia analfabeţilor, can- 
tinele şcolare. Invăţătorii ; au sufletul celor de acum 
20 de ani, ori se gândesc mai mult iă binele lor per- 
sonal ? | | 

Am vorbit despre pământul şcoalei şi cultura lui, 
juerul manual la băeţi şi fete, muzeele şcolare (cum 
s'au agonisit), cursurile complimentare şi de adulţi, şe= 
zători ; biblioteca şi felul cărţilor. Se foloseşte ? Am vorbit 

  

1) Hrisovul lui Antonie Voevod din 1689. Mai 10 (Băjar). 

e 
7



  

TA, 

despre înrâurirea ce au avut-o conducătorii şcoalelor din 
Judeţ asupra învăţătorilor, amintind despre revizorul care 
a lăsat frumoase amintiri, Grigore Teodosiu, şi despre 
înrâurirea învăţătorilor asupra sătenilor. | 

Am vorbit şi despre influenţa serviciului militar a- 
supra nevoii de a învăţa carte, despre starea morală 
adusă prin'şcoală, despre primele începuturi de cuitură ; 
despre tipografii 1) societăţi didactice şi preoţeşti, cercul 
militar, cercul profesorilor secundari, reviste culturale, 
case de educaţie naţională. - 

Vorbind despre higiena şi azistența publică, am 
arătat cum se prezintă comunele, plantaţii, boalele mai 
de seamă: boalele endemice şi boalele”epidemice ; pe- 
lagra, sifilisul, îngrijirea şi alăptarea copiilor. Am dat 
tabloul de bolnavi şi de cei predisnuşi la boale 2). 

Ce anume faca pe sătean să fugă de docior şi de 
spitale. Ingrijirea ce se dă, în infirmerii şi lipsa de me- 
dicamente la primării şi infirmetrii ; cum se poartă per- 
sonalul sanitar. Alcoolismul, înfăţişarea populaţiei. 

Am trecut numărul cerşetorilor din comună, al in- 
firmilor, al amânaţilor la recrutare şi al scutiţilor; 
numărul fântânilor, puţurilor, cişmelelor, starea de cu- 
răţenie a lor şi a comunei. 

Vorbind despre conştiinţa naţională şi despre politică 
am arătat cum înţeleg, în fiecare sat, ţăranii: patria, 
armata şi am trecut numele celor cari au murit în răz- 
boiul din' 1877-78 şi al celor cari mai trăesc şi dacă 
se bucură de stimă din partea consătenilor ; am trecut 
numele celor cari au murit în campania din 1913, cum: 
şi al celor cari s'au stins în 1916-—18, arătând şi cum 
s'a purtat grijă de urmaşii celor morţi în războiu !). Am 

') Cea dintâiu find în Câmpulung încă din sec. XVIi-lea. 
| 2) Dintr'un tablou al valorosuini Dr, H. Makelarie reeșe că numai ps o su- 
prafaţă de 353 kilometri patraţi, la 50.000 suflete, în plășile din sudul Muscelulas, 
timp de 5 ani, s'au îhregistrat următoarele grupe de maladii: Boale infecto-com- 
tagivase (14 feluri), boale generale (3 felari), boalele aparatalni respirator (43 

" feluri), oalele -aparatalai digesti» (23 £), aparatul circular (1 î.) sistemgl 
nervos (20 î), boale de piele (13 î.) doale genito-urinare (26 f.) ochi, nas și 
srechi (22 î.) boale chirargicale (28 £) şi afecținni verminoase (3 feluri), adică 
180 diagnosticuri pentru 33928 d bolnavi. (A se vedea Dr. Makelarie : Boalele 
țâranului român). ! ! 

____.2) Laude se cuvin omului de jertfă şi de muncă d-l Dr. Cădere, pentru 
chipul cum a stăruit să fie ajutate văduvele celor morţi şi să se lumineze, să 
crească şi să se întărească urmașii lor, în orfelinatul „Dragoslavele“!
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arătat cum s'au luptat vitejii şi am descris monumen- 
tele ce s'au ridicat şi se ridică prin satele noastre, în 
amintirea iuptătoriior 1). | Mi 

Am arătat credinţele ce au oamenii despre Rege şi mai 
marii ţării, mai ales acum după acordarea votului obştese Şi 
cum oamenii urei folosesc acest vot spre a nenoroci ţara. 

Am arătat: câţi din sat sunt în armată, în timp de 
pace. şi câţi în timp de războiu; în câte case se găsesc 
tablouri patriotice şi portretele familiei regale, arătând 
şi cum se serbează zilele naţionale. 

Am arătat, deasemenea, lucrările de interes generali 
prin cari s'au distins diferiţi primari ; listele electorăle 
dinainte şi după războiu ; îmbunătățirile ce mai trebuesc 
făcute în comună. , _ 

Pentru a tipări însă această lucrare, căreia încă nu 
i-am dat forma definitivă, n'am găsit fondurile necesare. 
Abia am avut norocul să găsesc pe d. Nicolae N. Paul 
fost prefect care să-mi dea banii cu cari am început 
lucrarea, despre comuna Corbi, unde a trăit părintele 
D-sale. Dau deci la lumină cârtea aceasta, mulţumind 
călduros D-lui Paul şi nădăjduese că, până să găsese 
un Mecena care să tipărească întreaga mea lucrare 

„„Muscelul nostru“, voi găsi, pentru fiecare comună, oa- 
meni dornici, ca măcar unele anumite “localităţi să fie 
cunoscute şi, aşa, mă vor ajută ca, rând pe rând, să dau 

la iveală tot ce. se ştie cu privire la trecutul comune- 
lor, la situaţia lor fizică, şi la starea economică culturală, 
morală şi socială. 

Mulţumesc învăţătorilor din Muscel cari m'au aju= 
tat ja alcătuirea monografiei şi, în special, d-lor St. Min- 
culescu, C. 1. Andreescu şi D. Stanciu, învăţători în 
Corbi, pentru iămuririle ce mi-au dat ca lucrarea, asupra 
comunei Corbi—deşi foarte depărtată de satul meu—să 
poată fi alcătuită aşa cum s2 vede. Doresc ca fapta acestor 

„ înimoşi învăţători să găsească cât mai mulţi imitatori ?). 
ij 

1) Suntem fericiţi că pictorul muscelean D. AMd!doann pune la dispoziţie 
marele său talent, pentru -cât mai frumoase şi mai multe monumente. i 

2) Şi mulțumesc D-lui Gabriel Dimitriu, farmacist şi profesor, care mi-a 
împrumutat multe clişes eu vederi din munţii noştri. 

Țiu să arăt că această lucrare este numai introducerea publicată în fruntea, 
volumului: «ascelul nostru : | comuna Corbi şi locuitorii săi». ”
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Câmpulung. In „Muscelul nostru“ se va arăta cum, prin 
hrisoavele şi privilegiile de. care se vorbeşte la pag. XXI oraşul 
era scutit de darea de lemne şi de fân 2), de găleată, de 
slujba domnească, de vama pârcălabilor de orâş şi, de judet, 
pentru orice-ar vinde și cumpăra Câmpulungenii ; de vama de 
pită dela Sf. Ilie, cum şi de vama de cal, de bou, de oâie, . 
de pătură, de peşte și de alte lucruri ce se desfac de locuitori 
ia acest bâleu, de vamă peniru orice ar. cumpăra C-lungenii 
la câmp, în bâloiurile principale, de birul de taleri, de miere, 

„de ceară, de seu, de podvoadă, de cai de olac, de slujbele şi 
de mâncăturile câte sunt pe an în țară; de fumăritul şi. că- 
mănăritul pescarilor, ; de goştinărit; de_olăcărit, de carele de 

„0aste, de rupturi şi de satarale ce suat pe silişti, de birul 
lefilor, de birul'oştilor, de birul cailor, de birul untului şi - 
al meiului, de toate dăjdiile şi orânduelile ce ar ieşi din vis- 
teria domnească, de orice mărunțiș, „fiind ei pela târgurile din 
judeţ şi din tară“, . 

Se va voibi şi despre Cetatea Câmpulungului cunoscută 
încă din scrisori şi aote în sec. XIV şi XV, când se vorbeşte de 

„legătura comercială cu Brașovul care „monopolizează, gtaţie pri- 
legiilor acordate de Ludovic I şi confirmate de regii următori, 
întreg comerţul exterior al ţării româneşti“; de luptele între 
rivalii la tron și partidele boereşti, cari aruncau îu fiecare ân 
sutimi de pribegi peste graniţă dându-se legislaţia comercială 
şi indieaţiuni preţioase: asupra atribuţiunilor boereşti şi asupra, 

„celorlalte dregătorii și slujba din ţară, asupra judeţilor, pârga- rilor, enejilor, vameșilor, schilerilor, vătafilor. şi celorlalţi, indi- cându-ni-se și viața dela curte şi dela ţară. 
A N NI 
„21 La indicarea întâmplăriior de - cari se va vorbi în parțea ce priveşte istoricul, 

2) Ce se da la Crăciun, funeţionarilor Domnului și Statului. 

=
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Se va vorbi despre primele așezăminte ale comunităţii 
catolice, cum și despre crusile din Câmpulung şi mahalalele 
lor: una în Bughea de Sus, 4 în Vişoiu, (ura în amintirea Ciu- maţilor), 5 în Bughea de Jos, 5 în Apa Sărată, ete, 

Se va vorbi despre acte şi scrisori vechi 1) şi despre miş- - 
y 

şi şcoala Domnească şi dascăli ei 2), 
Albeşti : cu carierile vestite de piatră din 'cari s'a clădit și mânăstirea Argeşului. 
Aninoasa 2). Viădeştii de sus nu mai fac parte din Ani- 

noasa, ci din Vlădești. Se va vorbi despre pârâul Negru cu apa, 
de leac; despre urmele a două sate: Aninoasa cea mai vache, 
pe partea dreaptă a Rugencei şi despre Valea lui Stroe unde 
au trăit strămoșii Siliştenilor de azi, având şi biserică, despre 
mânăstirea Aninoasa, indicându-se şi cea veche ; despre egumenii 

carea culturală în jurul mânăstirilor și bisericilor, despre tipografii 

ei, dintre cari vestitui Daniil a ajuns Mitropolit al ţării; despre 
clopotele. cele vestite ale mânăstiri şi despre cele 2. oruci is- 
torice. | 

Băjeşti. Se va vorbi de crucile din comună şi de şcoala 
cerută de Caragea lui Barbu Belu, pentru acest sat. Deasemenea 
despre frumosul monument ridicat de sculptorul Măţăoanu. 

Bârzeşti. Numele dela uu moș Bârzea. Nume proprii : 
Bârzea, Bârzota, ” 

Beleţi. Se va vorbi despre hotărnicii pomenite într'un act 
dela Petru-Vodă Cercel şi întrunul dela 1810 —pomenind şi de 
Topoloveanca ; deasemenea despre trei cruci istorice. 

Berevoeşti. Intre sate şi Bratia. Se va vorbi despre schi- 
tul Bândea și minunatele legende în legătură cu vechimea și 
actele istorice ale satului — și despre toate crucile, între cari 
crucea lui Baraghin. La Bătaia s'au bătut Berevoeştii cu Qo- - 
denii pentru hotar. | 

Boteni. Se va pomeni despre stăpânirea pe aci a lui Oprea 
Găină Voevod?) şi a fratelui său Bunul, Oprea Găină Voevod 
„pierzând el singur moșiile, după faptele lui“. 

  

i) Intr'una din 6921 (1413) „Şi s'au făcut acestea când an venit.la Câmpu- 
lung, Felentin, Martin și Cruș“ (după 1, Bogdan). 

2) Pomeninda-se despre abecedarele vestite ale lui Jianu, din 1830. 
3). Cântecul dela pag. 40, continuă: 

Mai bine prin Aninoasa 
Să beau vin.cu bd/dioasa.. 

4) Sfoica Nicolaesen : Poteu cel tânăr și Potru-Vodă Şchiopul. Se. vorbeşte 
de 0 carte din 10 lunia; 1625 prin cate Alexandru Vodă fiul lui Vodă Mihna, - 
întăreste stăpânirea lui Preda Spătarul fiul lui Nica biv-vel logofăt, pentru stă- 
pânirea moșiei Boteni din sud Muscel ceara „a fost de moştenire 4 lui Oprea 
Găină Voevodul şi a fratelui său Bunul; apoi când a fost în zilele răposatului 
strămoşului Domniei mele Io Alexandru Voevod Domnia lui a înţeles că s'a ri- 
dicat Oprea Domn în Tarigrad. Şi întru aceiă strămoșul Dormniei mele Alexan-
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____ Călineşti. Se va vorbi şi despre boerii Călineşti, cunoscuţi 
încă din secolul XV și despre ctitoriile lor cum şi despre cele 
câteva cruci vechi din comună. o , 

Ciulniţa. Se va vorbi despre vechimea schiturilor ale căror 
urme sunt aci. | 

Ciumeşti. Acte vechi din secolul XVI-lea, 
Cetăţeni. Vizitaţi de învățatul francez Jacques Bongars, în 

sec. XVI-lea. La poalele Cetăţuii a fost un alt schit ale cărui 
urme se cunosc şi azi 1). Cetatea Dâmboviţei, cea dela Cetăţeni 
sau cea dela Rucăr e pomenită şi în actele lui Mihail I, core- 
gent al lui Mircea 1 la 1445. | 

Se va vorti despre crucile din amândouă satele. 
Colibaşi. Inscripte adevărate de pe pietrele mormintelor 2) şi 

"acte vechi 2). | | 
Corbi. Se va vorbi de toaie actele vechi şi de crucile de 

pe aci. Monastirea de care vorbeşte Paul de Alep se poate să 
fie sau Corbi sau Brădetul din apropierea Nucşoarei. 

Davideşti. Se va vorbi mai cu deamănuntul şi despre 
uneltele preistorice. | 

Dârmăneşti. Se arată și legendele frumoase ale dealurilor 
și văilor şi rostul crucilor vechi din Dârmăneşti şi Caracal, 

Dobreşti. Boerii Cercei, 
“Domneşti. Se va vorbi despre cele două cruci vechi. Un 

topor de piairă lustruită găsit de d-l Suşală. 
Dragoslavele. Se vor publica în facsimile frumoasele acte 

în limba slavonă. Se va vorbi de toate cele 7 cruci de piatră 
și despre coloniştii plecaţi mai de mult din Dragoslavele în 

dru Voevod i-a luat toate bucatele şi moştenirile şi moșiile şi vecinii lui Oprea 
Găină Voevod şi ale fratelui săn Bunul şi a milait Domnia mea cu această mai 
sus scrisă moșie pe japan Dragomir bitvel vornic. lar când a fost în zilele ră- 
posatulni moșului Domniei mele Mihnea Voevod, Petru biv-vel Spătara avut pâră 
cu Bunul şi cu Preda Şifarul pentru moşie din Boteni. Intru aceia moșul Domniei 
mele Mihnea Voevod domnia lui a căutat şi a judecat după dreptate şi după lege 
si a dat Domnia lui jumătate dintr'acea moșie lui Bunul şi lui Preda Şifaeul, 
iar cu cea jumătate de mosie partea lui Oprea Găină Voevod, moşil Domniei mele; 
Mihnea Voevod a miluit pe jupan Petru Spătarul. Pentrucă a pierdut Oprea 
făiină Voevod el singur moşiile după faptele lni“. („Orig. la d-nvi Prof. Mihail 
Vlădescu“), | . 

1) D-l Băjan a descoperit aci ămphore din timpul Ini Herodot şi vase din 
timpul lui Constantin cel mare. 

2) Pe mormântul lui Albu Golescu, (după Stoica Nicolescu) sună așa: A 
răposat jupan Albul marele clucer, să se ştie când au venit loan Voevod și cu 
vaste şi cu înşelăciune pe capul Domnului nostru Io Alezandru Voevod, când au vroit 
fratele Domniei sale lo Petru Voevod, să intre ca Domn în ţara Moldovei cu 
schiptrul împăratului, atunti toţi credincioşii boeri ai Domniei lui l-an lăsat pre 
d! să-și piarză capul lui, altfel n'au fost, precum unul Dumnezeu martor este, iar 
su n'am uitat pâinea Domniei lui, ci singur mi-am întors faţa asupra vrăjmaşi- 
lor domniei lai şi m'am făcut însu-mi părază capului domniei lui şi așa am murit. 

| „3) 1508—1577, Alexânăru Vodă întăreşie averile vel-vorniciului Ivaşcu şi a familiei fratelui său râpos, al cluceralui Albul (descriind cu amănuntul vitejiile
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ilfov, în comunele Bragadiru şi Bragadiru- Bulgai?) 3 despre lup- 
tele grozave din regiunea Dragoslavelor când ostaşii au făcut 
minuni şi s'a găsit şi un bun Român, prefectul de pe atunci 
Joan Giurculescu să eontribue cu devotamentul, cuiajul şi iu- 
birea sa de patrie la stăvilirea pentru 6 săptămâni a puhoiului, 
duşman; , 

- Drăghiciu. Acte din sec. XVI şi XVII şi cărţi de moșis în legătură cu stăpânirea lui Mihaii Șoimul și a lui Lăudat. O eruce de piatră. | 
Giâmbocel. Crucea de piatră dela hotarul moșiei Golgasca, 

-eu pădurea statului, 
_ Goleşti. Cunoscui din acte ca sat din sec. XVI2. Se va 

vorbi şi despre cele 6 cruci dia cuprinsul comunei. 
Godeni. Trei cruci cu -insoripţie veche. 
Gorgan. Legenda deâlului lui Viscol. Crucile. 
Hârtieşti. Satul se numiă înainte Cotlomuz- Valea- Vacii, 

nu Cotlomiuț, moşia Cotlomuz fiind închinată la Sf. Munte. 
| Jugur. La 1418, Basarab vosvod cel tânăr. Trei cruci de 
piatră vechi. 

Jupâneşti. Inscripţia de pe biserică: Ridicatu-s'a această 
sfântă biserică în zilele lui Mihaiu Vodă Racoviţa și a fost fă- 
eută această biserică de Necula Rămleânul, de popa Mihaiu şi 
de Necula Grecul, la leat 7250 (1758). | 

„_Lăicăi. După împărţirea administrativă mai nouă, crucea 
lui Socol, e pe teritoriul dcestei comune. Deas6menea crucile 
din Cârciuma-de-piatră, Mosteacăn și de la şcoala veche. | 

Feurdeni. Se va vorbi despre rămăşiţele zidurilor vethi 
dela Brojban; despre crucile din curună, mai cu seamă ceâ 

„dela Oiacu. 

  

acestor 2 boeri în bătălia dela Focşani intre Munteni și oastea, moldoveană a lui 
lonascu Vodă, (areh. Istorică XI). 1586 Oat. 12 Mihnea Vodă întăreşte mânăstirei 
Vierosul, dania vornicului lvaşen (Golescu) satsle Poenari, Căpăţâneni și Chia- 
enji ce le câștigase pentru bătălia dela Fântâna Țiganului tatăl lui Ivaşeu, clu- 
cerul Radu, dela Radu Vodă călugărul. _ a N 15175 Ghen. 2 Bucureşti. Alezandu Vodă hărăzeşte mânăsțirei Vierosul 5 
aspri Qin venitul vămii domneşti dela Rucăr, pentra sufletul postelnicului Albul 
îngropat acolo. Ă , 

„1 4. V.-Gâdei. Monografia comunti Bragadiru Bulgar (Ilfov). Bragadiru 
se găsește ca nume de persoand întrun document din 26 Main 1820; e yorba 
de răscumpărarea venitului munţilor moșnenilor Dragoslaveni din judeţul Museei 
dă către lon și Niţu „feciorii Bragadirnlni. Tot 1 Muscel există prin sec. 
XVII familia, bocreaseă Braga iax cu p suti şi mai bine de ani mai înainte de 
aceaste, -un Braga ajunsese şi Domn sub numele de Vinfilă Vodă. Poate că 
Ton şi Nita din Muscel dela 1825 numiţi feciorii Bragadirului sunt; descondenţii 
"Yethei familii boerești Braga tot din Muscel“, Se pomeneştă de cartea, lui. Mareş 
xare vornic, către 6 boeri megiaşi, anume Radul Pragdș, a, pentru o judecată în 
1176 (1668) Maiu 28. i 

In Dragoslave e și un pâriu Pragadira. ă | PR 
2) 1571 Pătraşeu-Vodă, eonfirmă vel clucerului Radu cu neamul său părțile 

imi Chindea din satele (olești, Mărăcineni și Vieroşul. In urma arderii archivei
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Lereşti. Se va vorbi despre boerii Lerești şi Baloteşti!) 
şi despre actele vechi *). | 

Malu cu flori. Crucea de care s'a vorbit la pag. 33 nu e 
pe teritoriul acestei comune, ci pe al Lăicăilor. - - 

Măţău. Se va vorbi despre cele 5 cruci vechi şi despre 
Chilii, unde înainte au fost chiliile călugărilor dela Poenari a- 
târnând de mânăstirea Râncăciov. Nu se poate crede în stăpânirea 
lui Stroe Buzescu peste Stroiasca. ” 

Miceşti. Urmele unui castru roman — pomenit într'o lu- 
orare a răp. Tocilescu, ca aparţinând de Purcăreni, cari mai 
înainte aveau înglobaţi la ei și Miceştii. 

Mihăeşti. Cula de care se vorbeşte la pag. 36, a fost Qă- 
râmată de curând. Se va vorbi despre cele 4 cruci din comună. 

Nămăeşti.- Cu porestirea luptelor cari au adus şi viersurile: 
„Din Pravăţ până 'n Posadă 
Stau ai noștri toţi grămadă 
Și frunzuiă toată cade: 
Nu de ploi de vânturi rele: 
De gloante şi de ghiulele, 
Și de haot de şrapneie. 

Se va vorbi despre Schitul Nămăeşti vechiu de tot, dar 
cunoscut în acte abia din sec. XV-lea. Despre Topliţa se face 
menţiune întrun aot din sec. XVI-lea. Crucule. 

Nucşoara. Pela 1650, satul Nuoşoara care și el făcea parte 
din satele supuse sohelei Dragoslavele, e descris de Paul de 
Alepo: „satul nucilor, fiindcă sunt foarte mulţi nuci. Acest sat fiind aşezat în vârful munielui, are o privire peste cea mai mare parte din şesul ţării româneşti şi mai ales asupra oraşelor şi satelor situate la marginea Dunării“, Trei cruci de piatră, vechi. Pietroșani. Se va vorbi despre crucile vechi din Bădești. Poeniţa. Din Poeniţa face parte şi satul Grigoreni—treocut. mai înainte la Vlădești. 

Priboeni. Se va vorbi de întâmplările în legătură cu vi- zita regelui Carol din 1869, de monumentul ridicat, celor morţi în războiul din 1877 şi 1913—şi se va cerceta adevărul istoric în legătură cu legenda Piscului lui Mircea. Deasemenea despre 

  

mânăstirei Vieroșul acest document slavon, s'a conservat numai într'o copie foarte încurcată. Și se mai șorbeşte tot acolo: Încă în zilele lui Basarab-Vodă a fost hrănit Baldovin pe Chinda din casa lui şi l-a fost răscumpărat din robia zar- eească cu '1000 aspri şi cu 4 cai şi i-a mai dat lui 2 cai buni şi 4 caftane bune şi 2 cămăși cu gulere de fir şi la nunta Chindei G000 aspri ȘI 4 cai buni şi 5 buţi de vin şi un brâu de argint cu preţ de 3000 aspri şi inele de aur 4 şi caf- iane de ciatma 2 și pahare de argint şi linguri de argint şi dulame d postar şi cămeșe bune 4 şi ua car cu 8 telegari şi un plug. 
i) Din cari un urmaş face azi studii de paleoslavie, 2) Intr'un act din TI87 (1679) se vorbeşte de „Oancea i Dragomir luzbaşa ot Lerești, vecinilor Oncicăi din Rucăr“,
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O familie din Corbi 

Supliment la : <Aluscelal nostru» de 0. Rădulescu-Codin 
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Moară și fierăstrău în Corbi 

Supliment la : <Muscelal nostru» de C. Rddniescu-Codin 
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Vedere din 

  
Şcoala comunei Corbi 

Sapliment la : «Muscelal nostra» de 0. Rddnlesen-Codin 
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7   Vederea oraşului Câmpulung 

Sapliment la: «Xascelui nostru» de C. Rădaleşcu-Codin
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. 
. % crucea lui Negru- Vodă, găsită în apropierea propr. Susenilor şi despre cele folosite la pragurile caselor. 

Pucheni. Legenda lacului Purcelichii. Ă ” - Purcăreni. Ruinele Castrului :oman ce eră socotit în Pur- căreni, par a fi cele din Micești la Cetatea lui Mircea. Două 
cruci de piatră, 

Racoviţa. Dealurile Judele. Crucea mare de lângă podul 
„căii ferate. Spitalul şi cântecul în legătură cu credințele popo- 
rului : 

Maria lui Ioniţă 
S'a făcut călugăriță 
La spital la Racoviţă. 

Rădeşti. Acte vechi în legătură cu stăpânirea mânăstirii vecină Valea. O cruce istorică. - 
Râncăciov. Mânăstirea şi hrisovul dela 1641 (7165), pentru 

slobozenia sfintelor mânăstiri închinate. In cătunul Călugă- rița a fost schit de călugărițe. Trei cruci istorice: 
Retevoeşti. Proprietăţile Găneştilor şi Lăpușanilor aduc multe lămuriri din trecut. . Ă | 
„Rucăr. Satul a fost aşezat chiar pe Posadă—cuv. însem- 

nând aşezare, or plată la graniţă. Deasemenea, urme: de sat 
la Cuculeţ, urme de biserică și de palat domnesc. Sub Posadă, 
acolo unde se găsesc ruinele castrului roman s'a găsit o ins- 
cripţie care pomenia de Cohorta II Flavia. Se va vorbi de " Turcul Ali care a ridicat de aci două cântare de unt şi de 
chipul cum erau uneori păcăliţi și Turcii, de către Români 3), 
de acte și scrisori mai vechi?) şi de cele 6 cruci vechi: din Rucăr, dela: Podu-Dâmboviţei şi de pe livada Arşiţa. 

Scbhitu- Goleşti. Schitul mai vechiu a fost la Băeşti, unde mai înainte a “fost sat, 
Stâlpeni. Pomenit în acte vechi de tot. Două cruci istorice. 

  

?) Un Român când a luat plata peitnt şi a hotărât sorocul să-l dea, şi-a dat. adresa, aşa: 
Din comuna Văgăuna, Şi mă cheamă „Dac'ar fi“, 

Plasa - Am în deal la Mișelie 
f Leasa Şapte pogoane de vie 
Judeţ „ Numai iepurii o ştie 
Coteţu Şi nouă buţi tăfăloage 

Fără funduri, fără doage! 

2) Din 1415: „Slugilor Domniei mele dela cetatea Dâmboviţa Şi vameşilor dela Rucăr“, 1422, 1431: „lo Dan... serie Domnia mea... şi tuturor târgurilor „domniei mele și vameșilor: Rucărenilor şi Câmpulungenilor,., și cetăţii dela, Câm- pulung. 1456 —— 58, dela Vlad Ţepeş, pârgarilor din Braşov : „Serisă în Rucăr, luna ini Decâabrie“, _ 

C. Rădulescu.Codin.— e Muscelul nostru VI"
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| Stăneşti. Se va vorbi despre peştera din fandul văii Lupu- lui, care poartă numele de biserica lui Enache care, ar fi servit 

tinuă a se păstră datina, având construit un schit de lemn cu o chiliuţă în care locueşte un călugăr. Se va vorbi. de cele 6 cruci vechi — cariera de piatră folosită în vechime fiind pe valea Lupului. 
4 Ştefăneşti. Acte dela Matei Basarab şi Brâncoveanu. Cru: eile istorice. a 

Stoeneşti. Crucea de pe valea Stoieneasca e din 1630, Patru cruci vechi. ” - Târgu-Cârcinov. Cruci cu inscripţii latine in legătură cu stăpânirea Baraţilor din Câmpulung; oase de animale preistorice : o măsea de ciefant. Cruci cu litere slavone. “Țigăneşti. Lângă troița Măciucarilor, o cruce de piatră că legende frumoase, din 1639, . - | - Fiţeşti. Cruci cu inscripții la Poşta veche. | Valea mare, pl. Go:ești. O cruce în vie, o alta lângă fos- tul schii de călugări din Valea-Popii şi alta în Coasta câmpului, Valea- Popii. Colonişti din Ardeal. | Văleni-Argeşel. Interesante 4 cruci de piatră, dintre cari "cea dela C. Lungeanu poartă leatul 7152 (1644). - Văleni-Podgoria. Nouă cruci cu jascripții vechi. Viădeşti, De această. comună ţine şi Vlădeştii de sus, iar 

se găsește mormântul lui Pârvul vistierul Vlădescu, având o frumoasă pisanie. Biserica dia Vlădeşii de Sus, aşa cum e azi, e zidită de Aga Tudoran — în amintirea fiului său omorât de 'Lătari la gura Prahovei, In Vlădești sunt 3 cruci: una în Vlă- deşti de sus, pe locul unei vechi biserici, alta în Vlădeşii-Pă- mânteni şi alta în Prislop. | - Voineşti. Legende in legătură cu Valea-Răcenilor şi cu cele 2 cruci cu inscripţii vechi, | .. Vrăneşti. Crucea istorică de lângă schitul Lacul Negri. Vultureşti. Amintiri mai vii în legătură cu trecutul şi viaţa mai curată a sătenilor din Vuliureşti. 

m
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Bruckenhal, p. 20 
Buica (jupâneasa), p. 27, 29
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6. 
Călinești (boeri), p. 51 
Cantacuzini, p. 34, 21 
Cantacuzino (Şerban), p. 50 
Căpoăuni, p. 55 
Cârjoaia (Doamna), p. 42 
Cârjă (Domnul), p. 42 
Carol XII Regele Suediei, 

p. 54, 119 
Carol 1, p. 21, 47 
Carol Robert, p. 15, 26 
Cavalerii teutoni, p. 23, 27 
Chiajna (Doamna), p. 19 
Chiajna (jupâneasa), p. 4i 
Chera, p. 56 
Chiţesou, p. 53 
Cloşca, p. 20 
Colfescu (Ispravnicul), p. 52 
Coman de în Veareș, p. 46 
Coman Inăşcăul, p. 30 
Comes Laurenţiu, p. 14 
Condrea, p. 40 
Constantin Basarab, p. 16 
Constantin Brâncoveanu, p, 44, 

Constantin Radovici din Go- 
lești, p. 47 

Constantin Şerban, p. 32 
Constantin Ştirbei vel ban, - 

p. 52 | 
Cotea, p. 22, 29 
Coteşti (boeri), p. 35 
Corvin, p. 15 
Craioveni, p. 20 
Creţuleşti, p. 54, 18 
Crăciun, p. 52 
Crişan, p. 20 
Cumani, p. 13, 14, 22, 27 
Cuza-vodă, p. 55 . 

D. 
Daci, p. 55 
Dan, p. 15 
Daniil Mitropolitul, p. 40 
Dietrich, p. 14 
Dinicu Golescu, p. 47 

Doamna Cârjoaia, p. 47 
Doamna Florica, p. 27 
Doamna lui Negru-Vodă, p. 27 
Dobrişan (vornicul), p. 28 
Dobromir mare ban al Craiovei, 
p.54 . 
Dolofani, p. 44 
Doamna Stanca, p. 54 
Domnița Bălaşa, p. 53 
Domn Ştefan Opriș, p: 20 
Dragomir, p. 32 
Dragomir castelan de Dom- 

boyca, p. 27 
Dragomir ot Răzvoeșşti, p. 45 Dragoş, p. 23 
Dragoslav, p. 23 
Drugănescu, p. 45 
Duca ot Boteni, p. 31 
Duca-voâă, p. 21, 27 
Dumitru din Măţău, 51, 25 
Dumitru Popescu, p. 39 

E. 
Elena (fata Doamnei Florichii), 

p. 39 
Eliade, p. 47 

„ Emeric 'T5kăly, p. 12 
Eftimie Pitarul din Brătieni, 

p. 4 

F. 
Fanarioţi, p. 20 : 
Ferdinand (regele) p. 44 
Flechtemmacher, p. 21 
Florica (Doamna), p. 27 
Frânc, p. 20 | 

G 
Gabriel Batory, p. 16 
Galeriu (impăratul) p. îi 
Gavrilă-vodă, p. 25 
Geabelea, p. 35 
Gheorghe (dascălul), p. 39 
Gheorghe dela Ianina, p. 57 
Gheorghe II Racotzi, p. 26 
Gheorghe Logofătul, p. 54
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Golești, p. 17, 46, 47, 54 
Golescu spătarul, p. 49 
Greci (familie)—Măţău 
Grigore Ghica, p. 24, 52 

H. 
" Marvat logofăt, p. 41 

Horia, p. 20 
Huniady, p. 15 

ioan Caragea, p. 35 
loan Hoch, p. 36 
loan Corvin, p. 4i 
Joan Sigismund, p. 16 
Toaniţii (cavalerii), p. 14 
Iordache Golescu, .p. 47 
lordache ot Budişteni, p. 52 
Iorgovan, p. îi 
Josif bătrânul, p. 39 
ipsilante, p. 27 
Isabela, p. 16; 
luzbaşa ot Corşori, p. 45 

J. 

Jidovi, p. 28, 29, 37, 43, 46, 
| „BT _ 
Jupâneasa Chiajna, 41 
Jupâneasa Sianca, p. 30 
Jupaniţa Maria, p. 31, 42 | 

L. 
Lal, p.. 42 
Lăpuşneanu, p. 16 
Văudat, p. 16 _ 
Laurenţiu de Longo-Campo, - 

p. 19 | 
deca spătarul, p. 54 
beordeanu sau Leurdeanu, 

p. 47. . 
Xxeordeni sau Leurdeni (boeri), 

p.47 . | 
Ler-împărat, p. 11 
Îmea vistierul lui Brâncoveanu 

p. Bi 

. 

X.- 

Ludovic, p. 27 
Ludovic Gritti, p. 16 
Lupeşti (neamuri în Măţău), 

p. 23... 
M. 

„Macarie (Patriarchul. Alexan- 
driei), p. 17 

Magdalina (monaha), p. 48. 
Manea Dârstărescu, p.: 30 
Manea Vulparul, p. 37 
Marohidon (fântâna), p. 57 
Marcoş-Paşa, p. 55 
Marcul logofăt, p. 38 
Mareş, p. 38 
Mateiaş coconul, p. 26 | 
Mateiu Basarab, p. 18, 34, 56 
Mateiu Stolnicul Chitţeseu, p. 57 - 

"Mihaiu Șoimul, p. 36 
a ihail voevod, p. 52 

Mihai vodă viteazul, p. 16, 18, 
43 

Mihalcea vel Stolnic, p. 48 
Mihnea-vodă, p. 27 
Miloș, p. 27 
Mihnea feciorul Vlaicului, p. 57 
Mincul Călinescul, p. 52 - 
Mineu Topoloveanul, 15 * 
Mincu Paharnicul ot Boteni, 

p. 31 
Mircea-vodă, p. 25 N 
Mircea cel mare, p. 28 
Mircea ciobănaș, p. 25, 55 
Mircea ciobanul, p. 16, 18,25. 
Miroslav, p. 23 | 
Mitropolitul Grigore, p. 42 
Mladi Basarab, p. 45 - 
Mogoş (bătrânul), p. 48 
Moise-vodă, p. 25 

„ Monahia Magdalena, p. 45 
Moise Szskely, p. 16 
Murat, p. 15 
Muscali, p. î5 - 

Nan din Berevoeşti, p. 40 -- 
Nan pitarul, p. 4i 

*



  

Năpârieni, p. 41 
Neagoe (ginerele lui Mihnea), 

p. 29 E 
Naum Râmniceanu, p. 41 
Neagoe din Berevoeşti, p. 41 
Neagoe log. din Boteni, p.3i 
Neagoe vodă Basarab, p. 22, 

37, 38, 42, 46 . Si 
Neamţul (Nemţi), p.29 - . 
Negru-Vodă, p. î5, 18, 22,23, 

25, 37, 56, 46 Da 
Negulici, p. 17 
Nemţi, p. 14, 55, 
Neculcea ot Nue 
Netoţi, p. 55 
Nichita (sfântul), p. 50 
Nicodim Beleţeanu, p. 5. - 
Nicolae Al. Basarab, p. 18, 

19,82, 59 e 
Nicolae: Pavlovici, p. 42... 
Nicolae Creţulescu, p. 84 . 
Nicolae Leordeanu (postelnicul) 

p. 54 | 
Novac, p. 15 

O. 
Oancea din Godeni, p. 35 
Oancea Pârcălabu, p..27. 
Olteni, p.17 . LL 
Oprea din: Rătivoeşti, p. 44 
Oprea Găină, voevod, p.. 
Oprea Șuiceanu, p. 4. 

. P. 

Păcioieni, .p. 41. o 
Partenie leromonah, p. 37: 
Pârvu Vistierul Vlădescu, p. . 
Pătraşcu-Vodă, p. 16, 44, 47 
Paul de Alep, p. 17, 22 
Petru Rareş, p. 16 . . 
Petru Schiopul, p: 19, 40, 51 
Petru Vodă Cercel, W. 28, 55 
Petru voevod, p. 25 7 
Pepa Andrei din Beleţi, p. 5. 
Popa Sârb dela Papură, p. 28 

20, 38: ... 
şoara, p, 44 : 

"Şerb (boerul), p. 30 

Preda feciorul Oanci 
ot Mihăeşti, p. 36 

R. 
Racotzi cel tânăr, p. 16 
Radâ lui Vintilă de Beleţi, p. 51 

i Yornie.. . 

"Radu cel mare, p. 56 
Radu Cercel ot Dobrești, p. 53 
Radu Creţulescu, p. 54 
Radu dela Afumaţi, p. 15, 16, 
__27, 47 | 

„Radu din Groşi, p. 31. 
Radu Golescu, p. 47, 53 
„Radu log. Dudescu, p. 34: 

”. Rădulescu Ion, p. b5 
„Radu Negru, p. 22 

„ Radu Paisie, p. 16, 38 
Radu Şerban, p. 16,39 
Radu Spătarul, p. 28 
Radu vodă Leon, p. 42, 50 
Radu vodă Pleşuvul, p. 15 
“Rămleanul (Necula), p. 
Rămleni, p. 43 
'Robea Focănescu, p. 48 
omani, p. 43, 56 

Retevoiu, p. 44. 
Rucăreni, p. 17 
Rudeni, p. 17. 
Ruși, p. 26 

_s. 
Săcui, p. 14 
Sămăileni, p. 55 -. 

_ Saşi, p. 18, 18 | 
„ Scarlat Drugănescu, p. 43 

„ Săhabedin; p. 15 | 
Seneslauv, p. 16 

Şerban Cantacuzino, p. 50,57 
Şerban log. ot Tămăşeşti, p. 42 . 
Şerban vodă, p.. 27 . _ 
Sfântu-Nichita, p. 28 
Sigismund (Craiul), p. 15 
Sigismund, p. 15, 16, 19
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Sigismund Batory, p. 27 
Silade Mihaiu, p. 19 
Simion Pitarul ot Rătivoeşti, 

p. 20 e 
Socol biv vel Clucer, p. 33 
Socoi Cornăţeanu, p. 21 - 
Sole, p. 33 
Şoimu (Arsene), p. 
Şdima (Mihaiu), p. 
„Soliman, p. 16 
Stanciu Bratu, p. 28 
Stan din Boteni, p.31 : 
Stănică, p. 45 
Stan Mitibun, p. 50 
Ştefan. Batory,. p. 15 
Ştefan Mailat, p. 16 Se 
Steful Post. Tâmăşescul, p. 42 
Ştefan-vodă, p. 18 _ 
Stibor voevodul Ardealului, 

p. î5, 
Stoica vătaf de-Beleţi, p. 51 
Stoica Logofătul, p. 34. 
Stoilă, p. 33 
Stroe Leurdeanu, p. 47, 54... 
Şuica Părcătabu, p. 30 

- Şuica vornic, p. 39- . 
Șuiceanu: (Oprea), p. 44 

T. 
Tămăşescul (Steful), p. 42 
Tătari, p. 14, 18, 19, 47,22, 

24, 37, 2%, 31 o 
Taiul Slugerul, p. 23 - 
Tepeş, p: 55. | 
Teutoni, p. î4, 19 
Tigănilă, p. 56 Di 
Tokăli Ungurul, p. 20 .... 
Toma (Popa), p. 56 - 

" Traian, p. 43 - E 
Tudoran Pitarul, p. 39, 44 
Tudoran vel Clucer, p. 40. 

56 
50 

50 
293 

Vlad Tepeş, p. 15, 18, 
„„Xlăduţă IL, p.: 80 za 

- Vlad vodă „gel mare, p..57 

„Vrăbiescu,. p. 34. 

| Zapolia, p. î5, 17, 27 
“Zavera-a mare, p..55 

N 

Tudorin, p. î7, 47 
„Tudor Rătescu, p. 56 
Tudor Slugerul, p. 35 
Tudor Viadimirescu, p. 33, 37, 

47, 57 
Tuncheşti, p. 24 
Turci, p. 28, 34, 40, 56 
Turcoaics, p. 20, 25, 26, 27, : 

33, 38, 52 
Turoul (Turci), p. 29 

U.. 
Unguri, p. 13, 14 
Uriași, p. 55 - 

N 
Văcărescu (poetul), p. 20 

Vasile Geabelea, p. 35 - 
Vasile ot Budişteni, p.:44 . 
Veterani, p. 20. - aa 
Vlad Dracul, p. 15, 39 
Vladimirescu, p, 47. - 
Viadislav, p. 19 

„ Vladislav voevod, p..25. 
Viad Părcălabu, p. 24... 

d 
„Vlaicu Cluceru, .p. 56. 

Vlaicu logofăt, p. 48, 50 
"Vlaicu din Boteni, p; 3... 
„Vlaicu, log. o 75 

a... Vlaicu Roşu, p, 92 
28, 26,37 

ti Cote 

  

ști, p. 
şi, păi 

  

Vlăssiiu din Retevoe: 

  

Z; 

Zecman Craiy,.p; 19. o 
2 

  

Varlaam ot Țigănești; p. 52.



N 

TABLA NUMELOR: 
de localităţi, munți, dealuri, văi, ape, locuri izolate, ete. despre cari se va vorbi în «Muscelul nostrn» - 

A. - ——— 

Abagiu, pisc în Văleni Argeşel 
Adânca, vale în Văleni Argeşel 
Adânca, „ :, Pucheni 
Adânca, „ j Albeşti 
Adâncata, , Racoviţa 
A fenişul, deal în Pietroşani 
Afenişul, „ „ Bughea de jos 
Afenişul, coastă în Jugur 
Agrișul, vale în Nucşoara 
Agurizari, loo iz. în Jugur 
Ainiș, loc iz. Măţău 
Aișoru, deal în Ber.-Ung. 
Albeşti, comună cu renumita 
“piatră de construcţie, pl. 
Dâmboviţa 

Albeşti, sat in com, Albeşti 
Albescu, munte 
Albescu, lac în Dragoslavele 
Albina, pisc în 'Beleţi | 
Albina, loc iz. Jugar 
Albiniţa, vale în Vulturnşti 
Albul, deal în Bughea de jos 

(Câmpulung) . 
„„ Albul, vale în Priboeni 

Albuleşti, cătun în Bâszeşti 
1 

Albuta, vale în Priboeni 
Albutele, cătun Priboeni, p. 51 
Aldea, vale în Davideşti 

Aldea, deal în Rădeşti 
Alexandria, cătun Corbi 
Algâiu, munte 
Altămaşu, munte 
Alunişul, deal Domnești ” 
Alunişul, pădure Nucşoara 
Anddlia, vale în Dragoslavele 
Andrâiaş, (valea lui), o p. din 

Rucăr. “ 
Anila, vale Vultureşti 
Aninii Cămărașului, lac în 

Pucheni 
Aninișul, vale în Boteni 
Aninoasa, comună rurală, pl. 

Râul Doamnei 
Aninoasa, sat în com. Aninoasa 
Aninoasa, pădure în comuna 

Aninoasa 
Aninoasa veche, sat ce a fost 

pe partea dreaptă a văii Ru- 
geanca în Aninoasa 

Aninoasa, mânăstire - 
Aninoasa, vale în Jupânești 
Aninoasa, vale, Valea mare, 

pl. Goleşti 
Apa-Sărată, mahala C.-Lung 
Apa-Sărată, mică mlaștină în 

Văleni (Argoşel), p. 19. - 

D
e
 

ai
 

i



    

  

  
Cornul berbecului Goanga 

Ouă incondeiate (în Corbi) 

Supliment la : «Xascelul nostra de C. Rădalesca-0odin 

„25    



  

Măru lui Adam Cocoana în foişor 

  

Calea rătăcită    
Foaia paltinului 

Codruleţu 

Ouă încondeiate (în Corbi) 

Supliment Ta  » Muscelul nostra» de 0. Rădulescu-Codin 

26
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Apa-Sărată, isvor cu apă sărată 
în mahalaua cu acelaş nume 

Apa tăiată, deal în Pucheni 
Argeş, râu ” 
Argeșel, vale 
Argeşel, afl. al Argeșului 
Argeşel, plasă 
Ariceşti, deal îri Văleni-Podg. 
Aricilor, vale in Bughea de jos 
Ariilor, vălcel, Valea-Popii 
Aron, vale în Rucăr 
Arşiţa, munte în Rucăr 
Arțarul, vale în Micești 
Aurei, cătun Vlădeşti 

8. 

Baba, deal în Berevoeşti 
Bâca, loc iz. Măţău 
Băcănești, parte din Lăicăi 
Băcanul, vale in Mătţău 
Băceasce, vale în Băjeşti 
Băceasca, pădure - 
Băoii, deal în Stoeneşti - 
“Bădala, plai -Mihăeşti 
Biădeanca, vale com. Stoeneşti . 
Bădeanca, propr. Domneşti 

„Bădeni, sat, p. 15, 16, 23 
Bădeni-Cnezi, p. 30 
Bideni-pământeni, sat Stoeneşti 
Bădeni-ungureni, p. 29, 63 
Bădeșşti, sat, com. Pietroşani 
Bădești, vale în Pietrogani 
Bădeşti, cătun în Vrăngşii 
Bădeșşii, deal în Vrăneşti 
Bădinul, pârău în Albeşti 
Bădiţa, vale în Drăghici 
Băduleşii, deal Bughea de jos 
Băeşti, vale în Soh.-Goleşti 

Bâicu, pisc în Vultureşti 
Băila, cătun în Leordeni, zis 

şi Pietroasa 
Băila mare, vale şi pârău în 
„Leordeni 

„Băila mică, vale şi pârău în . 
Leordeni 

Băila, pădure în Leordeni 
Bă], vale şi gârlă în Băjeşti 
Băjanca, vale în Băjeşti 
Băjenaru, vale în Bârzeşti 
Băjenaru, vale şi loc iz. în 

Măţău . 
Băjenie, loc ascuns Dragosl. 
Băjeşti, comună pl. Râuri 
Băjeşti, sat în Băjeşti 
Balabăni, sat în Boteni 
Balamiru, deal în Retevoeşti 
Bălânu, pădure Nueşoara 
Bălanu, pădure Micești 
Bălbăneasu, moşie în Vulturești 
Bâldan, loc izolat în Bârzeşti 
Băldana, poiană in Băjeşti 
Bălileşii, sat, fostă comună, în 

Băjeşti | 
Balint, o parte de munte, Dra- 

goslavele 
Băloaia, deal în Bughea de jos 
Baloteasa, gârlă în Dârmtneşti 
Bălțata, izvor cu apa de leac, 

Beleţi 
Bălțata, vale în Beleţi 
Bălțata, vale în Rucăr 

- 

„Bălţatul, pisc in Poeniţa, 
Banciu, cătunaş, Râacăoiov 
Băndea, munte .  . 
Bândea schit în Berovoești 
Bandeloi, vale în Nucşoara 

„ Băeşti, satul unde a fost vechiul Băneasa, pârău în Boteni 
schit din Schitu-Golești 

Bahna, vale Vlădești 
Bahna, pădure 
Bahna-Runcu, pădure. Vlădeşu 
Bahna-Rusului, p. 44 
Bahneni, cătun în Vlădeşti - 

p. 49 

Băneasa, munte a 
Băneasa, munte cu „vâna de 

aur“, Albeşti „a 
Bănică, deal Purcăreni 
Bănteşti, pădure în Micești 

„ Bărăcia, Valea-Mare-Nămăeşti | 
Bărâgănoaia, vale în Racoviţa
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Bărăganu, luncă în Retevoeşti 
Paraitaru, vale în Coseşti .-: 
Baranga, deal în P 
Baranga, munte — 
Bărăţia, deal, în':Lere 

Bughea - | 

Băratu, munte ” 
Bărbura, gârlă în Berevoeşti 
Bărbuleţ, deal în Malu cu fior 
Bârca, lac în „Racoviţă- îi 
Bârca vale în Dobreşti - ” 
Bârdicea, deal în Racoviţa 
Bârdigani, sat în Vultureşti 
Barosea, vale în Glâmbocel 
„Bârsa, piso'în: Dobrești 
Bârza, deal în “Tigăneșşti 
Bârza, vale în Stâlpeei 
Bârzea, deal, Topoloveni | 
Bârzeşti, comună rurală, pl. 

Argeşel *:. - _ 
Bârzeşti, vale, com; Bârzeşti 
Bârzota, vale în Jupânești 
Basacău, poiană în 
Bassa, munte ! 
Baștea, loc iz. Jugur 
Băţăchia, vale în „Jugur 
Bătaia, deal cu legendă fru- 
moasă - - 

Bătaia, loc iz, Berevoeşti 
Bătaia, vale şi gârlă Berovoe 
Bătâtura, loc iz. Măţău 
Bătătura, vale în Davideşti 
Bătătura, o p. din Măţău- 

ucheni 

ști şi: în 

şi 

Bătieşti, sat în Vultureşti ..-- 
Bătrâna, pădure în Malu - DE 
Bătrânul, deal în Valea-Popii 
Bau, (valea lui) Beleţi - -.:: 
Băzdăvan, deal în 
Băzdăvan, lac'., , 
Băzducul; deal în Berovoeşti 
Băzul, (Crivina), Rucăr - 
Băzul, vale în Botâni : 
Belohiţeşti, deai Călinești 

- Beldimănoaia, pădure 
Beiei (phiana lui); loo iz. în: 

dugur pai ră - , op. Bi 

„Nuceşoara 

Ciumeşti 
a „.. * “Biserica, 

Ştefăneşti Bi 

„0 Lupului, Stănești 

Belei, poiadă în Băjeşti 
Beleiul, loc iz, dugur 
Beleţi, comună, pl. Podgoria 
Beleţi, sat în Beleţi 

" Beletosica, pădure Beleţi - 
"Belul, vaie Dârmoneşti . : 
Benghea, lac în. Râncaciov 
Benghea, cătun în Râncaciov 
Benii, (vale) în Văleni,. plasa 

Goleşti..- | 
i 

” Benii, deal, Bughea de jos, 
Benta, moşie în Rucăr 

”- Bera, vale în Ber.-Pământeai 
- Berbecarui » deal şi lop izolat 

Jugur 
_ Bercărul, vârf Aninoasa 

Berca, pârâu în Albeşti 
Bere, loc iz. în Băjeşti 
Bercioaia, vale Domneşti 
Bercioiu, râpă + 
Berevoeşti, com. plasa Râul 

Doamnei, p. 16, 23, 40 
Berovoeşti-Pământeni, p. 40 

“Berevoești-Ungureni, p. 40 
Berevoescu-mere, munte 
"Berevoescu-mio 
Berila, munte | 
Berevoiul, vale Rucăr 
Beşteloaia, pădure Ştefăneşti 
Beuca, deal în .Pietroşani 
Beuoa,: vale Beleţi r 
"Bididiile, vale: cu pârâu, Rete- 
„ Yoeşii, 
Bijoiul rece, apă în Rucăr 
Bijoiul lui Jordache p 
Biscul, vale Cotegti-Godeni 

» 

i: 

- “Biserica, pârău în Poenita 
Biserica, vale cu apă Racoviţa: 

deal în:Stănesti. . 
“Biserica, deal Ciocăneşti | 

“ “Bisorica, deal Bughea de jos : 
Biserica Jidovească, urme de: 

sat vechiu Rucăr a 
serica lui -Engche, loc izolat: : 

“şi peşteră în fundul văii : 

 



  

A . 
_ a 

Biserica Mavrodolu, deal în Borcea, fântână în Văleni, pl.: Valea-Mare, pl. Goleşti „Golești ORI, 
Biserica nouă, nume de sat Borcea, deal în Beletţi Glâmbodel a Bordeebi. 0 p. din Malu-Câm-. Biserica veche, p. 44 " pulung i | Biseries veche, urme de saţ . Borogani, o p. din Mătţău Retevoeşti - Boţâroani, o p. din Tigăneşti ! Blănării, vale în Nucşoara. Boteanu, poiană în: Retevoeşti Blegile, deal Bughea de jos: Boteni, comună rurală, plasa Blojdina, deal Poenari. . Argeşel Sa Boaba, deal. în' Dobrești * Boteni-pământeni, cătun Boteni Boaba, vale în ., --: PSL | _ 
poalcă, (gârla lui), în Călinești Boteni-ungureni, p. 51 
Boaşa, vale în: Stănești Botești, vale în Dobrești -. - Boarcășul, munte în Rucăr Botezăţoaea, vale Tg.-Cârcinov Boarcășul, pârâu în  ., :: Boului (valea), în Godeni 
Bobaru, loc iz. Miceşti Bourețu, vale în Stănaşti | Bobeni, moșie în Țigănești | Bouret, o parte din Stănești Beboci, o parte din Priboeni Boureţ, munte Nuoşoata 
Bocanci, pise în Poeniţa Brăci, loc iz. Stoeneşti , Boereasta, pădure. Beleţi „ Brădățelu, vale în Pucheni Bogăcioica, moşie 'Țigăneşti „ Brădătelu, 0-9. din... 
Bogăteşii, sat com. Nimâești 'Brădeanu, deal în V. Popii 
| 25. p. . Brădâtu, munte în Rucăr : 
pogăteşti, deal. |, > _Brădetu, pârâu ucheni 
pogdan deal în "Țigănești Brad, loc iz. Măţău E 
Bogdani, vale în Davideşti Bradul, vale, Hârtieşti ? -- Bogdanu, poiană Nuoşoara - Bradul, poiană în Boteni . i Bolăda, vale în Vultureşti Brăduleţul,- vale în Văteni- Ar 
Bolatul, deal în Boteni - geşel - i 

"Bolatul, vale , pi -* Bragă (valea lui), p. 26 | 
Boldan, deal în Rucăr. -: Bragadirul, pârâu Dragosiavele - Boldan, deal în Țigănești . “Brăgeştilor, (maalu) Stoeneşti, -. 
B6ldea, pisc în Vultureşti „40 E: 
Boldeânsa, vale ia Vulturești - Braiul, vale în Albeşti - 
Boldu, munte... „ Brândușa, vale Pg. Câreinov 
Boldu “pisc în. Valea-Popii. - Brâniștea, deal în Nucşoara solea. vale Ciumeşii  -.  . Beaniştea, dal în: Văleni-Ar- 
Boloşina, vale în Racoviţa. . geșel a 3 
Boiovan, deal Racoviţa ;.  "praniştea, loc iz. în Berevoeşti.. : 
Bolovani, livede în Jupâneşti “Braniștea, deâl în Vultareşti 
Bolovanul, vale în Nucşoăra „* Brânzea, lac Bughea de jos: aaa 
Bondorica, vale in. Vlădești :: prânzea, vălcea Vrăneşti: - 
Bora, vale în Jugur O „Brânzarul, deal îa :Măţău .. a 
Borcăneasa, moşie. în -Vlădeşti „Brâuzea;: vale „şi loo iz. Ra 
Borcăneşti, o p. din Dobreşti ”: Valturaști ta ai
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Brânzea, deal în Pucheni 
Brânzori, deal în Țigăneşu 
Brătianu, pisc în Ştefăneşti 
Brăteţu negru, luncă Rucăr 
Bratia, sat în Berevoeșşti 
Bratia, afl. al râului Târgului, 

pag, b9 
Brăticul, deal, Valea-Mare, 

- pl. Golești 
Bratila, deal în Vlădești 
Brătila, proprietate Vlădești 
Brătila, vale şi pârâu 
Brătioava, afl. al Bratiei 
Bratul, deal Stoeneşti 
Bratul, deal Râncăciov 
Brătuleşii, cătun Râncăciov 
Brebeneşti, cătun in Jugur 
Brechia, poiană în Nucșoara 
Brencea, vale în Țigănești 
Brezaia, deal în Vultureşti 
Brezaia, vale şi pisc Bârzeşti 
Brezoaia, pârâu în Dragoslavele 
Brezoiu, deal în Bughea de jos 
Brezoiu, vale Bughea de jos 
Broasca, loc izolat în Jugur 
Broşteni, sat în Aninoasa 
Brumarul, deal în Măţău 
Brustur, vale în Stoeneşti 
Brăsture, (valea lui) Dragoslave 
Brusturet, vale în Rucăr 
Brusturet, deal în Băjeşti 
Brusturi, poiană în Nucşoara 

- Bubi, lac în Loordeni 
Buca, dhal V, mare Podgoria 
Buca, gârlă şi isvor cu apă 

de leac şi legenda V. mare 
Bucium, loc iz. Măţău 
Bucşeneşti, sat în Ţiţeşti 
Bucur, (valea lui) Retevoeşti 
Buda, vale în Davideşti 
Budeasa, sat în Micești 
Budeasa mică, vale ŞI pârâu 

în Ciumeşti 
Budişteanea, gârlă Ciulniţa 

- Budişteni, sat, com, Ciulniţa 
Budura, poiană în Nucșoara 

Bugeacul, o p. dia Racoviţa Bughea, vale şi apă, Câmpu- 
lun 

Bughea de jos, mahala Câmpu- 
lung 

Bugheanul, vale în Rucăr 
Bughiţa, (vale) Lereșşti 
Bughiţa Albeştilor 
Bujora, pârâu—Corbi şi Nuo- 

şoara 
Bujora, poiană în Nucşoara 

„ Buleândra, vale în Vultureşti 
Bulduri, deal în Stăneşti 
Buliga, deal, în Valea mare, 

pl. Golești 
Bumbaru, vale în Vultureşti 
Bungetu, poiană în Nucgoara 
Bura, vale în Rucăr 
Buricioiu, poiană în Racoviţa 
Burneșşti, isvor în Schitu-Gol. 
Burneşti, p. din Ţigăneşti 
Burneșşti, p. din Sătio | 
Buştenâtui, deal în Jupânești 
Buţilor, potecă Retevoeşti 
Buteanu, munte în Rucăr 
Butoianu, deal Tg.-Qârcinov 
Buturi, munte Rucăr 
Buturoasa, lac în Pucheni 

C. 
Cabarta, deal în Godeni 
Cacalanul, deal B. de Jos 
Căciulăt, vale în Godsni 
“Câcova, vale Tg.-Cârcinov . 
Câlceasca, deal în V.-Popii 
Câlceasea, pădure Glâmbocel 
Câlceasea, sat p. 37 | 
Câlceșşti, sat Mihăeşti, p. 37 
Calciul, deal în Vrănești 
Căldăruigi, loc. iz. Văleni 
Căldăruși, vale în Pucheni 
Calea înaltă deal, Râncăciov | 
Calea pietroasă, deal Nămăeşti 
Calea sării, deal Țiţegti 

- Călina, poiana Dârmăneşti 
Călin robul, (drumul lui), p. 55
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Călianul, văloel Călineşti 
Călineasca, pădure Beleţi 
Călinești, com. pl. Podgoria 
Călinești, sat în Călinești 
Călineşti, vale 
Călinești, staţie de drum de 

fier . 
Călinul, o p. din Pucheni 
Călțunul, vale în Vulturești 
Călugăriţa, cătun în Râncăciov 
Câlugăriţa, vale . 
Călugăriţa, deal Țigănești 
Călugărul, deal Beleţi 
Călugărul, deal Dragoslave 
Călugărul,, pisc Poeniţa 
Călugărul, poiană Dârmănești 
Călugărul, vălcea în Băjeşti 
Călugărul, vale Jupâneşti 
Călugărul, vale în Jugur 

" Călulești, cătun, Măţău 
Călului, vale B. de jos 
Cămărașului (aninii) lac (Pu- 

cheni 

Cambia, vale Rucăr 
Cămianu, vale în Rădeşti 
Căminari, p. 24 | 
Căminiţoaia, deal Pietroşani 
Căminuri, loc iz. Măţău 
Câmpul, deal Cetăţeni 
Câmpul Baştei, Rucăr 
Câmporu, cătun Botenj 
Câmpulung (oraş), 13, î4, 15, 

18, 23, 25 - 
Câmpulnng, monastire, p. 23,44 
Câmpulung, biserica de mir 
Câmpulungeanca, loc iz. Bere- 

voești | 
Câmpu-şeţ, poiană Boteni 
Candela, poiană Boteni 
Cândeasca, isvor cu apă mine- 

rală Cândești 
Cândești, sat în Albeşti 
Cândești, înţărcătoare 
Cănipişti, poiană în Poeniţa - 
Cânipiște, loc. iz. Domnești 
Căpăţâna, munte în Nucşoara 

Căpăţâna, munte-în Rucăr 
Căpăţâna, deal Berevoeşti 
Căpanul, vale Jugur 
Căpianu, los iz. Vlădești 
Capra, pădure 
Capitanul, munte, Rucăr 
Capra, munte Albeşti 

„ Căprioara, deal în Jugur 
Căprioara, vale în Cetăţeni 
Căprioara, poiană în Nueşoara 
Căpriorul, baltă, p. 53 
Căpşunaru, vale în Beleţi 
Capu-Malului, o p. din Valea- 

„ Popii : 
Capu-Piscului, sat în comuna 

Schitu-Goleşti - 
Capu-Siliştei, urme de sat 

vechiu Albești 
Carabeloaia, moşie Poeniţa 
Căracăl, cătun com. Dârmăneșşti 
Cărămiia, deal Ciumeşti 
Cărămida, vale Davideşti! 
Cărbeşti, vârt Berovoeşti 
Cărbunaru, munte 
Cărbunaru, deal în Albeşti 
Cărbunele, deal în Boteni 
Cărbunele, platou, Stăneşti 
Cârcea, loc iz. Jugur 
Câtoei, pârâu, Dragoslavele 
Câreinovul, vale în pl. Argeşel 

şi Podgoria 
Cârcinovul, deal, Beleţi 
Cârcinovul, deal, Tg.-Cârcinov 
Câroinovul, afl. al Argeșului 
Cârcinoul, sat în Tg.-Cârcinov 
Câreiuma de piatră, cătun Lăicăi 

" Cârciumărești, cătun Leordeni 
Cârmanu, loc. iz. Băjeşti 
Cârmăzana, moşie în Rucăr 
Cârmăzănelul, vale în Rucăr 
Cârmâzanul mare, munte în 

Rucăr 
Cârmâzanul mic 

Rucăr 
Cârmâzanul, vale în Rucăr 
Cârmâzanul, deal în Jugur= 

, munte în
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“Cârjan,: deal B. de Jos 
Cârjoaia, loc iz, în -Băjeşti Cârligiu, loc izlaz, Lăicăi 
Carpaţi, 13, 14, 16, 23 
Cârpătorul, loc iz. Rucăr 
Cârpătorul, loc iz, Jugur 
Cârstănești, cătun în Corbi, 41 - Cârstianu, vale Viădeşti 
“Cârstieni, sat Râncăciov 
Cârstiana, valeu Rădești 
Cârstinoiu, deal în Berev, 
“Cârstoaia, loc izolat în Valea- 
Popii 

Cartucheşii, moșie în Vlădești .. 
asa mânăstirei. Nucet, loc 
iz. Tg.-Cârciov 

Căşăria, leo ascuns p. ţinut 
vitele în Dragoslavele 

Căşăria, pârău în Albeşti 
Căşăria, vale Berevoeşti 
Cascoe, vale în Rucăr 
Cascoe, munte în Rucăr 
Caselor, vale Bughea-de-jos 
Castrișoaia, pădure Dobrești 
Cașului, (valea), Rucăr 
Cătănești, cătunaș Racoviţa 
Catii, gârla p. 41 - 
Catii, deal, Țigănești 
Cătina, loc iz. Văleni 

“Cătina, deal în Poveniţa 
Cătine, (în) loc. iz. Goleşti 
Căţelu, pisc în Țiţeşti 
Catrina, valea în Bârzeşti . 
Cătunu, deal în Lerești 
Căzănoaia deal în Măţău 
Ceafalan, pisc în Dobrești 
Ceairu, loc iz. în Priboeni 
Ceafalan, pise în Beleţi 
Ceairu Poştei, loc iz. Stâlpeni 
Celăruş, parte din Măţau 
Cenuşerie, poiană în Nucșoara Cerbul, pise în Vuiiurești 
Cerbul, -vale în Vultureşii 
Cerbul, deal Vlădești 
Cercei, o. p. din sat Dobrești Cerbu, .vale Măţău 

Cerna, vale cu urme de eas- 
tru român, Rucăr ! - 

Cerna, vale şi deal Beleţi 
Cernatul, vale Pietroşani 
Cernatul, loc iz. Jugur 
Cernatul, pârău Albeşti 
Cernatul, pădure » 
Cernatul, munte Rucâr 

„Cernatul, deal Jugur 
Cernicea, plai Albeşti 
Ceruia, deal Văleni 
Ceruia, vale îi Beleţi * 
Ceşmeaua copacului, loc iz. 

Racoviţa Si 
Cetatea, vale, Cetăţeni 53 
Cetatea loc iz. Jugur 
Cetatea, poiană Nucşoara . - 
Cetatea, vale. şi deal Dobrești 
Cetatea Dâmboviței, 15 
Cetatea lui Mircea, urme de 

castru roman, Miceşti 
Cetatea lui Negru- Vodă, 37 
Cetatea lui Negru- Vodă, Ru- “ căr 23 | 
Cetalea Neamţului, p. 15 
Cetatea, loc iz. Jugur 
Cetăţeni, comună rurală, pl. 

Dâmboviţa 
Cetăţenii din deal, pl. Dâmbo- 

vița p. 22, 23 
Cetăţenii din vale, 22, 23 
Cetăţuia, deal Schitu- Golești 
Cetăţuia, vale Dobrești 
Cetăţuia, 37 
Cetăţuia lui Negru-Vodă 22, 27 
Cetăţuia, loc iz. Miâţău - 
Cetăyuia, deal în Măţău 
Chiastancea, vale Coșeşti 
Chesaru, deal în Băjeşti 
Cheia, înțărcătoare în Stoeneşti 
Cheia, vale Stoeneşti 
Cheia Armaşului, valea Năm. 
Cheia (în) o p. din Rucăr 
Chiciora, deal Călinești 
Chiciora, deal Măţău 
Chiciora, deal Pucheni 
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Chiciora, mal Văleni Argeşel 
Chiciura, deal Albeşti a 
'Chiciura, deal în Godeni 
“Chilia, vale” Lăicăi . . 
'Chilia, vale Cetăţeni 
Chilii, sat în Măţău p. 24 
Chilii, deal Dragoslavele 
Chili, dealuri stâncoase, Corbi 
“Chili, pisc în Tiţeşti 
Chilimeţi, vale în Racoviţa 
“Chiosu, o p. din Leordeni 
'Chipurii, vale în Cetăţeni 
Chirca, vale Coşești. 
Chircioagă, loc iz. Măţău 
Chiriţeascs, păd.. Glâmbocel 

„ Chiriţoiul, o parte din Văleni - 
Argeșel 

Chisălău, drum in Domnești 
" Chisăţoiul, o p. din Bughea de 

Jos - N 
Chiteasca, p. 53, 57 
Chiţești, o p. din Glâmbocel 
Chiţoaia; gârla Purcăreni 
Chivuleasa, vale în Țiţeşti 
Ciocul, deal în Bughea de jos 
Cimpotoru, deal în Beleţi | 
Civa, o p. din Leordeni 
Cioara, mante în Dragoslave. 
Cioc, deal Stănești 
Ciocan, deal în Bârzeşti 
Ciocănea, deal în Rucăr 

» “Ciocănelu, deal în Priboeni 
Cioaanu, deal în Priboeni 
Ciocanul, pârâu în Berevoeșii 
Clocanul, pârâu în Bughea de 

Jes 
Ciocanul, schit de călugări 
Malu-Câmpuluog 

„ Ciocanul, deal, Malu 
“Qiocanui, cătun în Rucăr 
Ciocănești, deal, Țigăneşti 
iocăneșii, sat, coni. Văleni 

pi. Goleşii: - 
Ciocănești, cătunaş, V 

pl. Goleşii 
“Ciocoaică, deal în Lăicăi 

alea: mare 

_Ciuha Neam 

Cioooeşti, cătunaş, Godeni - 
Ciohodaru, deal, p. 51. 

„Ciolan, loc iz. Mătău | 
- Ciolpanul, deal, Belaţi 
„ Ciolpăneşti, pârâu, Poeniţa 
-Circovi, loc iz. Poeniţa 
Cireşul, vale, Hârtieşti .. 
Ciuciul, deal în Dârmăneşti 

„Ciufă, deal, Tiţeşti 
- Ciufă, vârf, Dârmă noşti. 

Ciuhă, vârţ, Corbi | . 
ţului, poiană, Nă- 

- măeşti a 
Ciuhurăte, deal V ăleni- Argeșel 
Ciuhurezi, pisc în Valea-Popii 
Ciulniţa, comună, pl, Podgoria 
Ciulniţa-Bustatiade, p. 52 
Ciumeşti, comună, pl. Golești 
Ciumești, sat, com. Ciumești 
Ciungeşti, poiană în Nucşoara - 
Ciungi, poiană, Albeşti 
Ciupagi, vale în Dârmăneşti 
Ciurari, afl. al Bratiei 
Ciurari, vale în Băjeşti 
Ciurari, podiş, : Aninoasa 
Ciureni, o p. din Bălileşti 
Ciuta, vale în Coşeşti 
Ciuta, loc iz. Stoeneşti 
Clăbuoetul, munte, Nămăeşti 
“Clincea, afl. al Brătioarei 
Clăbucetui, vale Rucăr 
Cloașter, p. 19 
Clucereasa, cătun Racovita 

cu fabrică, 48, 62 
Clucereăsa, gară 
Clucereasa, deal, Băjeşti 
Coada Caracălului, în Dârmă- 

neşti | | 
Coasta "câmpului, cătun, Valea 

mare 
„Coasta babii, Pucheni 
Coasta Căminului, cătun, Valea 

mare 
Coasta cu afen 

cheni . 
Coasta lui Cioc, Nămăești 

iş, loc iz, Pa-
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Coasta lui Nanu, Albești 
Coasta morii, deal Stănești 
Coasta ogrăzii, loc iz. Priboeni 
Coasta popii, deal Golești 
Coasta Putensi, deal în Măţău 
Coasta ursului, loc iz. Jugur 
Cocârlani, o p. din Văleni 

- Coceneșşti, cătun, Măţău 
Cooinile, deal în Vlădești * 
Codanţul, poiană Nucşoara 
Codeșelul, vale în Davidești 
Cojanul, vale, Măţău 
Cojeni, p. din Măţău 
Cojocaru, o parte din Sătio 

pe Dâmboviţa (Rucăr) 
Colinele, deal in Rădești 
Colina Mărgineanca, p. 48 
Colnicu, cătunaş, Godeni 
Colnicul, deal, Țiţești 
Colojeni, vale, Mihăeşti 
Colţii Albinei, Stoeneşti 
Colţii Băjeniei, Stoeneşti 
Colţii Bulii, poiană, Nucşoara 
Colţii Cremebii, munte 
Colţii Bufoiţii, deal Stoeneşti 
Colţii lui Andrei, munte, Rucăr 
Colţii Doamnei, Stoeneşti 
Coltii lui Gurău, loc iz. Stoe- 

neşti o 
Colţii lui Ilie, râpă în Bughea 
Colţii lui Purniohii, vale în 

Cetăţeni N 
Colţu schitului, vale, Cetăţeni 
Colţu-trăsnit, loo iz. Cetăţeni 
Coman (valea lui), Purcăreni 
Coman (valea lui), Cetăţeni 
Comănea, deal, Jngur 
Comănea, pisc, Yultureşti 
Comănești, deal 'Țigănești 
Comăneşti, o p. din Tiţeşti 
Comăniţa, deal Vulturești 
Comenzii (pârâul), Dragoslave 
Comisul, munte Rucăr 
Comisul Lerescu, munte ap. 

de Lerești 
Concenia, deal Negreşti 

Conţeasoa, loc iz. Leordeni 
Conţeşti, sat, com.” Davidești. 
Conţeşti de jos, căt. comuna 

Davidești, p. 46 - 
Conţeşti de jos, căt. comuna 

Davidești, p. 45 | 
Copăceni, vale în Berevoeşti . 
Copăceni, sat com. Malu cu - 

flori 
Copaciu, vale în Rânoăciov 
Copaciul frumos, deal Dobrești, 
Copanul, vale în Vulturești” 
Copăşasca, moşie, Vultureşti 
Copcea, delniţă, Vultureşti 
Corbeanca, deal Călineşti 
-Corbeşti, loc iz. Văleni (Argeşel) 
Corbi, comună, pl. R. Doamnei 

p. 16, 18 
Corbi, sat, com. Corbi 
Corboaica, râpă, Băjeşti 
Corbşori, sat, com. Stănești 
Corbu, loc iz. Retevoeşti 
Corbu, vale în Valea-Popii 
Corbu, mal, Dragoslave 
Corbu, sat, Retevoești 
Corbu, pădure, Retevoeşti 
Corbu, mal în Văleni-Argeşel 
Corbu-Pădureţ, moşie Retevo- 

ești 
“Corman, deal in Văleni Argeşel 
Cormana» deal Rucăr 
Cormeniţa, vale Retevoești 
Cornăţeanca, pădure, Micești 
Cornea, deal, Țigănești 
Cornăâtul, pisc, Dobrești 
Cornul, cătunaş, Jugur 
Cornul, deal, Boteni 
Corobești, cătun, Davideşti 
Corobiţi, vale, Davideşti 
Coşarul, deal Bughea de jos 
Coşești, comună, pl. Râul 
Doamnei p.-44 

Cosma, deal, Berevoeşti 
Cosmești, cătunaș în Stâlpeni 
Cosmoaica, vale. în Vlădești 
Costiş, cătunaș, Godeni
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„ Coteasca, qătun, Poeniţa, 39 
Coteasca, vale în Vlădești 
Coteca, deal, Jugur | 
Coteneasca, părâu, Stoeneşti 
Coteneșşti, sat, com, Stoeneşti 
Coteneşti, vale în Stoeneşti 
Coteia, deal Jugur 
Coterii, lac în Jugur 
Cotinvana, deal, Văleni 
Coteşti, sat, p. 35, 36 
Cotlomosul, loc iz. Jugur - 
Cotlomuz, p. 32 | 
Cojlomuzul, deal, Hârtieşti 
Cotlomuzul, loc iz. Văleni . 
Cotmeana mică, pădure, Văleni 
Cotofana, vale în Vultureşti 
Cotori, o p. din Stâlpeni 
Cotroceanca, propr. a Statului 

in Budișteni şi Priboeni 
Cotroceni, schit, p. 52 
Cotul, loc iz. Domnești 
Cotu lui Mirică, loc. iz. Ra- 

- covita 
Cotul mic, deal Pietroşani 
Coturi, cătunaş, Racoviţa 
Covergile, deal în Ciulniţa 
Cracii Rusului, 

vești - 
Cracii Rusului, deal Băjeşti 
Cracii Undiţei, deal Beleti 
Crăciun, deal în Valea Popii 
Crăciunoaica, vale în Beleţi 
Cracul lui Bănică, vale în. 

Purcăreni | . 
Crângaşul, afl. al Slănicului 
Crângul des, o p. din Viădeşti 
Crângul Domnesc, loc iz. Măţău 
Crângaş, munte ap. de Câm- 

puluug 
Cratiţa, pârâa, Vlădești | 
Cremenea, plain în Dârmăneşti 

AS 

Cremenea, deal, Purcăreni 
Cremenaa, loc iz. Jugur 
Cremeneă, deal, Racoviţa, 
Creţişoara, deal, Măţău 
Creţişoara, deal, Nămăești:. - 

C. Rădulescu-Codin —,, Mascelnl nostra“. 
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Creţuleşii, deal, Leordeni 
Crighina, vale, Jugur 
Cristian, vârf, Dragoslavele 
Crivalu Ceaușului, loc iz. Rucăr 
Crivina, luncă Țigănești 
Crivina Băzului, loc iz. Rucăr 
Crivina, loc iz. Vultureşti 
Crivinele, moşie, Rucăr 

Ş 

" Crosetul, vârf, Dragoslavele 
Crovul, vale, .Rucăr 
Crucea, deal, Racoviţa 
Crucea, deal, Jugur 
Crucea, deal, Berevoeşti 
Crucea Catanii, deal Priboeni” 
Crucea protopopului, deal 
“Goleşti 

Crucea Radului 
căciov | 

Crucereasa, poiană, Poeniţa 

. „ loe iz.- Rân- 

“Cruci (la) vale în Măţău 
Crucişoara, poiană, Nucşzoara 
Crucişoara, loc iz. în Mihăeşti 
Cruciuliţa, deal, Vișoiu 
Cruciuliţa, poiană, Stoeneşti 
Cuca, pârâu, Siăneşti 
Cuceşti, cătunaş, Râncăciov 
Cucului, vale în Bârzeşti 
Cucul, vale in Bârzeşti 
Cuciului, vale în Bârzeşti 
Cuibu bersii, izvor, Miceşti 
Cuibu uliului, deal, Rucăr - 
„Cumpărata, munte Dragos. 
Curătura, pârâu, Budişteni. 
Curăturelele, vale în Beleţi 
Durăturile, deai, Țigănești 
Curăturile, loc, Pucheni 
Curăturile, loc iz. Golești 
Curcanul, deal în Măţău 
Curaturile, loc iz. Goleşti 
Cununa colţilor, loc iz, Rucăr 
Curii, vale, Rucăr . 
Curmătura, deal şi lac, Priboeni 
Curmătura cea adâncă, Rucăr 
Curmătura, deal, Vlădești 
Curmătura, vale, Vlădești 

„. Curmătura, deal, Băjeşti 

VU
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Curmătura groapelor, Rucăr 
Curmătura, râului, loc iz. Rucăr 
“Curmătura, loc iz. Dragoslave 
Curmătura Roscii, depresume, 

Rucăr, p. 28 
" Curpănul, loc iz. Dârmăneşti 
Curpănul, vale, Dârmăneşti 
Curpenile, vale în Vultureşti 
Cursa, deal, Budişteni . 
Cuza, pârâu, Rucăr 

DD. 

Dădaia, vale în Pucheni 
Dadilor (piscul), Domnești 
Dadu:, vălcea, Jupângești 
Dadul, vale, Dârmăneşti 
Daia, vale în Rucăr 
Dăineşti, loc iz. Vrănești 
Dăinești, cătunaș, Vrănești 
Dălgopol, p. 19 
Daliilor (piscul), Jupâneşti 
Dâmbovicioara, sat în Rucăr, 
_p. 26, 28 

Dâmbovicioara, vale şi pârâu 
Dâmbovicioara, peşteră, Rucăr 
Dâmboviţa, vale 

“ Dâmboviţa, afluent al Arge- 
"Şului, p. 33, 38 

Dănătături, poiane în Nucşoara 
Danciu, munte, ap. de perevo- 

ești 
Dănești, p. 85 
Dăniș (valea lui) Dragoslavele 
Dăniuş, deal în Poeniţa 
Dânsus,-o p. din Valea-Popii 
Danul, vale îa Aninoasa 
Danui, deal, Drăghiciu 
"Dara, munte in Nucşoara 
Dârmăneşti, comună rurală, pai ! 

Dârmăneşti, 'sat, Dârmăneşti 
Dârzea, vale în Voineşti 
Dascălu, lac în Jupâneşti 
Davideşti, vale, com. Davideşti 
Davideşti, com. rurală plasa 

Golești 

Davideşti, s, Davideşti 
Dealul Calului, în Vultureşti 
Dealul Cucului, în Lereşti 

» Vlădești » n. 

Dealul cu peri, Priboeni 
„Dealul Dudău, deal în Davi- 

deşti 
Dealul Duşa, Drăghici 
Dealul Fata, Malu cu flori 
Dealul Grâne, Râncăciov 
Dealul Jidova, p. 56 
Dealul Frumuşelu, Priboeni 
Dealul Gorgota, Țigăneşti , 
Dealul lacului, în Pietroşani 
Dealul lui Pătru, Lereşti 
Dealul Mălaiului, în Davidești 
Dealul lui Oier, în Beleţi 
Dealul Mânăstirii, Țiţeşti 
Dealul Morii, Valea-Popii 
Dealul Mutului, iteşti 
Dealul Pietrei, Râncăciov 

„Dealul Pietrigului, 'Țiţeşti 
Dealul -Radului, Râncăciov 
Dealul Relei, Râncăciov 
Dealul Răsalniţa, Râncăciov 
Dealul Sasului, Rucăr 
Dealal Şerpoaia, Râncăciov 
Dealul Spoelilor, Priboeni 
Dealul Spoiţilor, Călinești 
Dealul Turcului, p. 41 
Dealul viilor, în Racoviţa 
Dealul viilor, în Davideşti 
Deasupra malului, loc iz. Jugur 
Decindea, cătun zis şi Pădureţ 

în Jupânești 
Dedul, plaiu în Mihăeşti 
Dela cruce, deal în Racoviţa 
Dehotare, vale în pughea de jos 
Dela cruce, (podiş), în Vlădești 
Deluleţu, deal, Poeniţa 
“Deluşul, deal Coșeşti 
Desagii lui Vodă, deal în 

Măţău, zis şi 
Desagii vozii, deal in Măţău 
Diaconeasa, deal, p. 31 
Diaconeasa, vale în Vultureşti
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"Diaconeasa, deal în Valea-Popii 
Diaconul, cătun în Retevoeşti 
Diacal, vale în Stănești 
Diaconești, cătun, în Cetăţeni, 

p. 22 - 
Diculeşii, p. din Sătie 

Dâmboviţa (Rucăr) 
Diculeşti, deal în Călineşii 
Dimu, deal Stănești 
Dimul, pădure, Valea-Popii 
Dimuleasa, deal, Băjegti 
Din Colibi,fântână, Domnești 
Din plaiu, poiană în Cetăţeni 
Dirmineasa, poiană în Rete- 

voeşti Aa 
Doamaa (pe), livade în Cetăţeni 
Doamna, pisc în Pietroşani - 
Doamva, deal în Cetăţeni 
Doamnei (râu), afl. al Argeşului 
Doamnele, munte, p. 25 
Dobrăcea, vale în Stănești 

“Dobreşii, com. rurală, plasa 
Podgoria 

Dobreşti, sat în Dobreşti 
Dobrești, schit în Dobrești 
Dobrești, poiană în Pucheni 
Dobriaşul mare, munte 
Dobriaşul mic, munte 
Dobriţa, p. dio Vlădești 
Dobroaia, vale in Tg.-Cârcinov 
Dobroneagu, munte în Nuc- 

Şoara 
Dogăriilor, deal în Lerești 
Dogaru, loc iz, în Rerevoeşti 
Dogaru, deal în Berevoeşti 
Dogaru, cătunaş, Coșești 
Doigopol, numele pe slav. al 

Câmpulungului 
Doloia, vale în Vlădești 
Domboycga; cetate, p. 27 
Domuești, com. rurală, plusa 

Râul Doamnei, p. 49 
Domnești, sat 
Domoleţu, deal în Râncăciov 
Domnie, loc iz. Coșeşti 
Domnie, loc iz. Domnești, p. 42 
Donea, (vale în Stănești) 

pe 

Dosciul, loc iz. Băjeşti 
Dospina, vale în Beleţi 
Dospina, deai, Budișteni 
Dosul Bufniţei, plaiu 

„Dosul Hulubii, p. 39 - 
Dosul lui Lazăr, loc iz, în 

Băjeşti 
Dosul Mincarului, deal în 

Cetăţeni 
-Dotăria, deal Corbi 
Dosul ursului, deal în Vlădești 
Dosul văii satului, loc iz. - 

Băjeşti 
Drăceşti, vale în Apa sărată 
Dracilor, vale în Poeniţa 
Dracilor, vale în Davidești 
Dracului, vale în Dobrești 
Dracului, vale în Stănești 
Dracului, vale în Corbi 
Dracului, vale în Jugur 
Dracului, vale îa Leordeni 
Dracului, vale în Măţău 
Drăgănea, vale în Berevoești 
Drăgăneşti, vale în Vrăneşii 

“ Drăganu, munte în Rucăr 
Drăganu, loc iz. Berevoeşti 
Drăgheşii, cătunaş, Runceasa* 
Drăghicești, sat în Gorgan 

p. 53 
Drăghiociu, comună, pl. Râuri 
Drăgbhiciu, sat în Drăghiciu 
Drăghiciu, vale şi apă | 
Drăghiciu, deal, Priboeni 
Drăghina mare, munte 
Drăghina mică, munte « 
Drăghiaa, plaia în Vl4dești 
Drăghina,scătunaș, Vlădeşti 
Drăgoi, zăvoiu, Colibaşi 
Drăgoioasa, loc iz. Jugur 
Dragoslave, schelă, p. 22, 23, 

24 
Dragoslave, comună, plasa 

Dâmboviţa 
Dragoslave, vale in Rucăr 
Dragoslave, sat, p. 13, 14, 17 
Dragoslave, regiune . 
Dragul, vale, Vult.
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Draina, vale în Dobrești 
Drajna, munte în Rucăr 
Dragosul, munte, ap. de. p. de 

sus 
Draxinul, pârâu, Rucăr 
Drocea, deal, Beleţi 
Drumul cu pietriș, deal Vult, 
Drumul lui Călin robul Priboeni 
Drumul Mocanilor, Vrăneşti 
Drumul Slatinei, Vult. 
Dudău, deal şi vale în Davi- 

” deşti | 
Duhotării, poiană, Nucşoara 
Duică, (valea). Rădeşti 
Dumbrava, deal în Purcăreni 
Dumbrava, pădure, Băjeşti 
Dumbrava, deal in „Pietroşani 
Dumbrava, deal în Dârmăneşti 
Dumbrava, deal. Albeşti 
Duminica, vale Dobrești 
Dumiteanu, poiană în Nucşoara, 
După coastă, cătunaș, Jugur 
Duşa, deal în Drăghiciu 
Duvalmul, deal, Albeşti 

| E. 
Eecle (valea lui), o parte din 

Rucăr “ | 
Ecole (salea lui), pârâu, Rucăr 
Kdera, vale şi loc iz. Măţău 
“dera, deal, Jugur 

Edera, lac, Măţău 
Enculeşti, p. 50,'sat în Valea 
mare, pl. Goleşti 
Era; deal şi loc iz. Aninoasa 

Şi Berevoeşti 
Fzerul mare, munte 4. de 

Lereşii 
Ezerui mic, munte ap. de 

Lereşti 
Ezerul, lac in munţi 

F. 
Făcăul; vale în Albeşti 
Făcăul lui Năstăşeanu, o p. din 

Rucăr 

nița - 
Făgebi, o p. din Poeniţa 
Făgetelul (loc iz.), Jugur 
Făgeţel, munte, p. 29 

Făgeanca, vale şi pârâu Poe- 

Făgetul: caprei, pădure, Rucăr : 
Fagu de lacră, poiană în. Dâr- 

măneşti 
Fagn lorghii, poiană, Nucşoara 
Fagul Moroiului, loc iz. Vult. 
Fânărie, o p. din Leordeni 
Fânaţul, vale, Tigănești 
Făgăraș, p. 16, 19 
Fânărie, lac în Leordeni 
Fântâna, vale, Retevoeşii 
Yântâna, vale, Vlădești 
Fântâna fetei, poiană, Nucşoara 
Fântâna Damaschin, Vrănesti 
Fântâna Pitii, isvor; Micești 
Fântâna rece, 24, loc iz. Stoe- 

neșt 
Fântâna lui. Marchidon, Tg. 

Cârcinov 
Fântâneaua, munte 
Fântânea, vale, Nămăeşti 
Yântâneaua mare, deal, Dav. 
Fântâna călugărului, loc iz. 

Văleni 
Fântâneaua mică, loc iz. Văleni 
Fântânele, loc iz. Dav. 
Fata caprei, poiană, Nueşoara 
Faţa frumoasă, poiană, Nuc= 

șoara 
Faţa frumoasă, poiană, Vrăneşti 
Faţa Lazului, poiană, Nucşoara 
Faţa Leautii, muute în Nuc- 

şoara : 
Fata mărăcinelui, loe iz. Jugur 
Fata Nevrintului, poiană, Vlă- 

deşti - 
Faţa Peștelesii, poiană, Nue- 

şoara Ă 
Fata văii Huiii, poiană, Vli- 

dești 
Faia văii satului, loc iz. pere- 

voești 

3 
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Paur (valea lui) în Rârzeşti 
Yaur (valea lui) în Văleni 

(Argezel) 
Paur valea lui) în Bughea de 

jos 
Faur (valea lui) în Bădeşti 
Ferichidoaia, pădure, lacoviţa 
Feriga loc iz. Băjești 
Yerigele, poiană, Nucsoara 
Ferigele, vale, Lerești 
Ferigi; deal, Bughea de sus 
Yeţe- (în) loc iz. Văleni, Argeşel 
Fiarele, vale în Coşeşti 
Filipul,. înțăreătoare 
Filip, deal, Retevoeşti 
Finta, loc iz. Rucăr 
Plămânda, biserica, p. 19 
Flămânda, deal, Câmpulung 
Plămânaa, mânăstire 
Flociu, lac în Godeni 
Fioriea, cătun ap-de Ştefăneşii 
Florica, deal Ştefăneşti 
Florica, staţie de cale ferată 
Ploroii, pârâu în Albaşti 
Focanii, deal în Coseşti 
Foișoru (la), deal în Cetăţeni 
Prăcea, munte, ap. de Câmpu- 

lung 
Frăcea, pădure, Lerești 
Frântuleşti, deal în Văleni 
Frăsineiul, vale, Lereşti 
Frăsinetul, deal Hârtieşti 
Frăsinetul, vale, Rucăr 
Prasinul, deal, TȚitești 
Frasinul, vale, Dragoslavele 
Frumușelu, deal, Priboeni.- 
Prunti, loc izolai, Lăică: 
Fuișorul, lac în Godeni 
Fumedenie, loc iz. Văleni 

„_“(Argosel) 
Fiimura, pădure, Dragoslavele 
Fundata, p. 29,2 
Fundata, munte, Rucăr 
Futidăţica, cătun, Dragoslavele 
Pundătura fântânii, loc iz, 

Schitu-Golești— 
Fundătura, loc iz. Beleţi 

Fundăturile, o p. din Vlădești 
Fundu Buturoaiei, lac Pucheni 
Pundul Fetei, deal, Vlădești 
Pundul Ghinei, loe iz. Jugur 
Pundu Ispasului, loc iz. Jugur 
Fundu luncii, poiană, Ret. 
Pundul Putinei, poiană, Vlădești Fundurile, munte, Rucăr | 
Fundul Rusului, poiană, Nuc- - 

$oara 
Fundul văii Negru, Vlădești 
rureşti, 52, 53. 
Furfuescu, munte, Nuceșoară 
Furnicoşi, căt, Mibhăeşti, 36 
Furnicoși, gară 

G. 
Caia, deal în Jupâneşti 
Gaia, deal în Jugur 
Găinaţul mare, munte 
Găinaţul mic, munte 
Găinușa, o p. din Pucheni 
Găiseanca, deal în Călinești 
Galbena, munte 
Gâlceuva, deal în Bârzeşti 
Găleşescu, munte, Nucşoara 
Gâlgoaie, loc iz. Rucăr 
(iâlmeiele, deal, Jugur 
Gămăceşti, sat, Berevoești 
(ămuloaia, loc iz. Cetăţeni 
Gănești, sat, Retevoești, p. 44 
Gărgăunele, văleea şi deal în 

Ștefăveşti 
Gârla Catii, vale și pârâu, 

Piscani, = 
Gârla Grecilor, Dobrești |. 
Gârla lui Boalcă, pârâu' în 

Călineşti 
- Gârlieiu, poiană în Cetăţeni 
Gârligi, loc iz. Mătău 
Gârligiul, lac, Godeni 
Cărhjelul, o parte din Bughea 

de jos | 
Gârlijul, vale, Bughea de jos 
Gârniţă, deal în Racoviţa - 
Gârniţa, deal, Retevoeşti
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Gârniţii, deal în Beleţi 
Gârtii, (Lunca), p. 24, cătun 

din Dragoslave - 
Găugeasca, loc iz. Vultureşti 
Găureni, moşie şi o p. din 

Vlădești | 
Găvana, munte în Pucheni | 

Găvana, „ „ Cetăţeni 
Găvănelele, loc iz. Jagur 
Geabeiea, cătun, Mihăeşti, 36 
Geabelea, poiană în Mihăeşti 
Goabelea, munte în Stoeneşti 
“Geangoiu, apă în Berevoești 
Gheberii, o p. din Pucheni 
Gheberul, poiană în Pucheni 
Ghebului, vale în Vlădești 
Ghemelia, loc iz. Călinești . 
Ghemelia, loc iz. şi șant de 

apărare, Valea mare, 5i. 
Ghemelia, loc iz. Cetăţeni 
Ghemeiia, loc iz. Beieţi | 
Gherăşanca, pârâu în Poeniţa 
Gherăsoaia, pădure in Glâm- 

bocel 
Gherghilău, munte în Rucăr 
Gherghilău, deul, Mihăeşti 
Ghermav, deal: în Vieroș 
“Ghermave, deal în Văleni, 

Argeşel 
Ghermane, vale în Lăicăi 
Ghermănea, deal în Lăicăi 
Gheţu, munte ” 
Ghezaurele,- deal Poenila 
Ghidu, apă zisă de leac, Stoeneşti 
Ghicitori, platou, Aninoasa | 
Ghilăul, coastă în Godeni 
Ghimbavul, vale în Dragoslave . 
Ghimbavul, lac în Dragoslave 
Ghimbavul, munte, Rucăr 
Ghimbavul, aps, Rucăr 
Gioaga, pădure in Dobreşti 
Giula mânăstirei, pisc, Micești 

“Giuvala, trecătoare 
Giuvala, munte, Rucăr 
Glâmboc, deal în Dobreşti 
Glâmbocata, vale, Glâmbocel 

Glâmboc-Budișteanea, pârâu, 
Glâmbocel 

Glâmbocel, com. rurală, pl. 
Podgoria, p. 53 - 

Glâmbocel, deal în Țigănești . 
Glâmbocel, cătun, Tg.-Cârcinov 
Glâmbocel, vale, îri Tg.-Cârcinov 
Ulămeiu, vale, Nueşoara 
Gliganu, vale în Pietroșani 
Giodoasa, vale in Stăneşii 
Glodu, vale. în Vrăneşti 
Glodu, pârâu în Pucheni 
Glodu, vale în Cetăţeni 
Glodu, deal, Rădeşti 
Glodu, cătua în Râncăciov 
Glodu, gârlă, Ciulniţa =. 
Glodn, cătunaş, Ciulniţa, 
Glodu, deal în Băjeşti 
Glodu (ia), iac în Stănești 
Glodu, deal în Drăghiciu 
Glodu, isvor cu apă minerală, 

Stoeneşti 
Goarga, deal în Malu cu flori 
Goargu cu inuri, platou, Ani- 
noasa 

(Joargăşul, deal, Boteni 
Godeanu, deal în Stăneșu 
Godeni, comună ru, pl. Râuri 
Godeni, sat, com. Godeni 
Gogăeşti, moşie în Vlădești a pa | 

„Gogain, loc iz. Jugur 
Gogâle, poiană în Nucşoara 
Gogorasca, loc iz, Jugur 
Gogorasea, vale, Bpteni 
Gaia, vale în Stoeneşti 
Gogu-Zabevii, munte ia Dra- 

goslave - 
(foila, deal in Pietroşani 
Golăşelul, loc iz. Măţău 
Goleasca., vale în Țigăneşti 
Goleasca, vale în - Coşeşti 
Goieasca, pădure în Vileni 
Goleasca, pădure, Aninoasa 
Golescu, deal in Leordeni 
Golescu, deal, Ştefăneşti . 
Golești, com. rurală, pl. Go- 

a
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leşti, p. 13, 15,16 
Golești, sat, com. Golești 
Golești, staţie de drum de fier 
Golești, sat, com. Poeniţa 
Golești, pârâu, com. Poeniţa 
Golești, vale în Țiteşti 
Goleşti-Badi, sai, com. Tg. 

Cârcinov,. p. 57 
Golești (Schitu), com. rurală, 

v. Schitu-Goleşti a 
Goleşti- Vulpari, nume. dat 

Goleștilor din Poeniţa 
Gondea, pise în Râncăciov 
Gondea, pârâu în Râncăziov 
Gorangă (Crucea, lui) Țiţeşti 
Gorganul, com. rurală, pl. 
Podgoria, p. 53. 

* Gorganu, loe iz. în Jugur 
Gorganu, pârâu în Jupâneşti 
Gorganu, podiş, Aninoasa 
Gorganu de sus, sat, aparţi- 

nând de Râncăciov,:p. 56 
Gorganu de jos, sat ap. de 

com, Gorgani, p. 53 
„Gorgoești, vale în Ştefăneşti 
Gorgota, loc iz. Țigănești 
Goruneşti, vale în Țigănești 
Gorunul, pise, p. 53 
Goşoaia, loc iz. în Lăicăi 
Grădina, poiană, Nucşoara 
Grădişte, nume dat Jidovei 

din Schitul Goleşti, p. 37 
Grădişte, cătun, Sckitu-Goleşti 
Grădişte, propr. Godeni şi 

Schitu-Goleşti - 
Grădişteanu, munte, ap. de 

Câmpulung 
Grajdul, vale in. Râncăciov 
Grama, poiană, Nucşoară, 
Grânişte, loc iz. in Beleţi _ 
Grebeneasca, moşie, Vultureşti 
Gracilor, (vale) com. Dobrești 
Grecilor, vale, Cetăţeni 4 
Grecului, deal în Beleţi 
Grecului, vale în Beleţi 
Greotiş, moşie, Rucăr. 
Gresia, munte 

Gresia, deal, ap. de Câmpulung 
Gresia, pădure, Bughea de sus 
Groapa Bahnei, moşie, Rucăr 
Groapa Podici, loe iz. Măţău 
Grigoreni, p. 39, sat în Poenita 
„Griâdul, znunte, Rucăr 
Grindu, poiană, Pietroşani 
Groapa şarpelui, deal, Măţău 
Groapele, munte 
Gropeni, sat com. Ciumești 
Gropeni, staţie de drum de 

fier 
Gropile, poiană, Retevoeşti 
Gropile, pisc, Racoviţa 
Groșani, deal în Apa -sărată 
Groşani, sat, com. Jugur 

p. Și, 34 
Groşi, loc de fânețe, Dragos- 

* lare 
- Groşi, deal, Beleţi 

Grozăvești, cătunaş, Godeni 
Grozea, vale in Rucăr 
Gruiul, deal în Dobreşti 
Gruiul, deal în Băjeşti 
Gruiul, deal în Câmpulung 
Gruiu, poiană în Nucşoara 
Gruiu, vale în Stoeneşti 
Gruiu, o p. din Bughea de.jos 
Gruiui, deal în Poenita : 
Giuiul, deal, Albeşti 
Gruiul, deal, Măfău B 
Gruiu), parte din Bughea de : 

sus | 
Gruiu, deal în Bârzeşti 
Gruiu de mijloc, munte, Rucăr 
Grui-lung, deal în Beieti 
Gruiu lui Borogan, deal în 

Dragoslave 
Gruiul lupului, deal Racoviţa 
Grumazi, moşie, "Rucăr 
Gruiul Milii, munte, Rucăr 
Gruiu Negru, poiană, Nucșoara 
Gruiu Ratei, munte, Rucăr 
Gruiul Ursului, pădure in 

Stănești | . 
Gruiul Ursului, munte, Stoeneşti 
Guineasca, loc iz. Jugur 

. .
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Guliești, cătunaş, Călinești 
Gura Câinelui, 10c iz. Albeşti 
Gura cărbunarulu, o p. din 

Pucheni | 
Gura Cheii, Stoeneşti, p. 28 
Gura Dâmbovicioarei, o p. din 
Dâmbovicioara 

Gura Dobroneagului, , poiană, 
Rucăr 

Gara Isvorului, loc iz, Beleţi 
Gura Purcăreţii, loc iz. -Beleţi 
Gura Ruzii, p. din Mihăești 
Gura Stoichii, vale, Beleţi 
Gura văii, cătunaș, Malu cu 

flori 
Gura văii, o p. din Țiţeşti 
Gura zatrii, Beleţi 
Gurguiu, loc iz. Băjeşii 
Gurguiata, loc iz: Godeni 
Guşata, loc iz. Jugur 
Gușaţi, sat, com; Vrăneşti 
Guşaţi, deal, Vrăneşti 
Gușătoaia, pădure, în Vrăneşti 
Guşetoiu, loc iz. Vlădeşti 
Gustea, loc iz. Jugur 

H. 
Hăgetu, pis: în Râncăojov 
Hâgi (în), loe g7. Dârmăneşti 

: Hazteşti, cătuliaș, Dobrești 
Hangiul, pisc, Aninoasa, 
Hârlogul, pârâu, Pietroşani 
Hârlogul mare, poiană, Pietro- 

șani 
Hârlogul mic,. poiană Pietro- 

Șani - 
„Hârnita, loc iz. Pietrogani 
Hârteșii, sat, com. "Titeşti 
Hârtiasca, pădure a statului 
Hârtieşti, comună rurală pl. 

Argeşel 
Hârtieşti, sat, Hârtieşti 
„Hârtoupele, pisc în Dragoslave 
Hârtoapele, pisc în Valea-Pogii 
Hârtopul, poiană, Beleţi 
Hărţugul, deal, Apa sărată 

Herbiria, fosta propr. a sta- 
tului, Ştefăneşti : 

Heroaia, proprietate în Rucăr 
- Hiarele, vale în Coşești 
Hoaga, vaie în Dobrești 
Hobâia, vâle cu urme de sat - 

în Măţău | 
Hobăia, livade în Godeni 
Hodăia, deal în Bughea de jos 
Hodoghirma, deal, Racoviţa 
Hodoroaga, pârâu în Poeniţa 
Hodorul, vale în Vulturești 
ilodorul, deal in Măţău 
Hodopeiu, valea în Bârzeşti 
„Hogea, vale în Măţău . 
Hogi (valea lui), în Beleţi 
Hogi, deal în Stănești 

" Hogetul Caprei, pădure, Rucăr 
Horjoaga (pe), o p. din Dâni- 

bovicioara, 
Hornuna, loc iz. Pietroşani 
Hotaru!, vale în Dârmăneşti 
Hotarul, vale în Beleţi 
Hoţul, vale, Purcăreni 
Hoţul, deal, Budişteni 
Hoţul, deal în Schitu-Golești 
Hudubăşniţa, loc iz. Văleni, 

Argeşel 
Hăhul, moșie în Stoeneşti 
Huica, vârt în Berevoeşti 
Huioasa, vale, Vnitureşti 
Hula, deal, Beletţi 
iHula, deal, V. Popii 
Hula Costopol, loc iz. Ciulniţa 
Hule lui Colonelu, ruină fostă 

culă de apărare, Purcăreni, . 
p. 4i | 

Huma, deal, Şiefăneşti | 
Huluba, sat, com. Valea-Popii 
Huluba, pârâu, Valea-Pogii 
Huluba, deal, Valea-Popii : 
Hulubești, o p. din Bughea 

de jos : 
Hunia, deal, Pribosni 
Hurhuitoare, isvor, Stoeneşti 
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l, „ Xnilor (dealul), Hârtieşti 
In Nicovană, loc iz. Băjeşti 
In Piscu Cireşului, loc iz. Văleni 
În Posadă, poiană, Rucăr 
In șaua dracului, loc iz. Văleni 

Iablaviţa (Râușerul), râu af. 
al Dâmboviţei in Rucăr 

Jacobești, sat vechi ce ap. de 
Lerești ep: e E , Ă , In Scorbojie, loc iz. Văleni Yapa albă, deal în Văleni, pl. 77 Siliste/ oo în Vlae oleşti a ” - | e DN _ Întâlnituri, loc iz. Stoeneşti dară. câmpie Da o set Intărcătoare, poiană, Stănești 

'vară) în Beleţi n Lălpoiu, loc iz. Băjeşti 
Iaru, vâri în Leresti: 'vârfu Intunecăţei, vale, Vulturești “lui Iaru : Înul, vale, Bârzeşti 
Jași, vale în Berevoeşti Inul, pis, Bârzeşti , iași, pârâu in Berevoeșii Inului, vale, Dobreşti - Jasilii, pârâu în Bughea dejos Inuri, deal, Poeniţa fazu Bratici, Aninoasa Inuri, deal, Poenari . Jazu sec, loc iz. Racoviţa Inarile, sat, Topoloveni Icoana, pisc în Jupâneşti - In vălcele, loc iz. Jugur 
Jefrim, loc iz. în Micesti În văloele, p. din Măţău Jenculeşti, sat în Valea mare În vârtla Badea, loc iz. Lereşti 

pl. Goieşti Tordanul, vale, Budişteni 
lepurele, munte ap. de Câm- Isăcanu, p. din Rucăr 

pulung. | Isăroii, vale, Bârzeşti 
lercea, deal în Albeşti Ispasul. cătunaș, Jugur 
Jezărul, munte, Rucăr Ispas, loc iz. Jugur , Sali, vâlcea și apă, Bârzeşti  Istraua, vale, Albești şi Vultureşti isvoarele, vale, Viădești 
Jlătorii, vale în Vultureşti Isvorani, sat, Ștefănești | Hineşii, vale în Poeniţa Isvorani, gârlă, Ștefănești În călugăr, pisc, Băjeşti Isvorani, deal, Stefineşti 
În Cârjoaia, loc iz, Băjești , Isvoru], lac, Leordeni 
In Cătină, loc iz. Văleni, pl. Îsvoru-ăl Negru, apă de leac, 

Argeşel CL : “„  beleţi 
În Cerbu, loc iz. Văleni “Isvoru Budii, moşie în Rucăr În cheie, o p. din Rucăr Isvoru, loc iz. Călinești în coastă, p. din Măţău . Isvoru, apă în Rucăr În eornei, loc iz. Văleni Isvorul, vale, Retevoeșli . Inelul, fântână, Cetăţeni Isvoru Despii, Micești Tmeşti, cătunaş, Priboeni Isvoru din pământ; Stănești Insfunduri, loc iz. Jugur Isvorul Iedului, Nuegoara „Inghețatui, deal în Jugur Isvorul Negru, Vulturești În Lazăr, vale în Băjeşti Îsvorul puturos, Stănești Înilor, deal în Bârtieşti Jtul, vale, Jugur 
În Luncări, o p. din Rucăr „tului (valea), cătun, Jugur În iaz, loc iz. Văleni, pl. Argeșel Iuda, moşie în Viădegti În Joianuri, loc iz. Jugur Iuda, deal în Racoviţa 

-
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Iuda, deal şi vale în Boteni 
Iuda, deal în. Lăicăi 
Iuda, poiană, Nucşoara 
luda, vale, Dragoslave 
Iuda, deal, Pietroşani 
Iuda, o p. din Piscani 
Iuda, deal, Purcăreni 
Judele, deal, Berevoseșii . 
Iăfu, deal, Dobreşti 
lufu, vale, Dobreşti 
Iuzilor (Dealul), Dârmăneşti 
Ivănăș, vâlcea, Tgi-Cârcinov 
Ivănăş. poiană, 'Tg.-Cârcinov 
Ivăşcani, p. din Țiteşti” . 
Ivăşeuleni, poiană, Ţiţeşii 
Jzățelul, vale, Vulturești 
Izlazul, loc iz. Berevoeşti 
Izlazul Balota, loc iz. Stoeneşti 
Izlazul, pădure a statului 

Tg.-Câroizov 

y. 
Jaca, loc iz. Priboeni 
Japea, loc iz. Negreşii 
Jianca, deal, V. mare, Podgoriă 
Jianca, pădure. Rădeşti 
Jidojniţa,. vale în Valtureşii 

" Jidova, deal, Râncăciov 
Jidova, urme de castru Romaa, 

Schitu-Golești, p. 11, 37 
Jidova, deal, p. 57 
„Jidovească (Biserica), loc iz. 

cu urme de sat, Rucăr, p. 26 
Jidovi (Pietre de), p. 40, 55 
Jidovie, loc iz. Jupâneşti 
Jidovii, b. 43 
Jidovului (Şipotui), loc iz. 

__ Vrăneşti - 
Jimbura, munte ap. de Câm- 

. pulung 
Jinga, vale, Coşeşti 
Jinga, vale, Rucăr . 
Jitpeu, vale, Vultureșşti 
Joianul, loc iz. Rucăr 
Joseni, o p.'din Dragoslave 
Joseni, o p. din Domnești 

4 

Joseni, o p. din Rucăr 
» Jugănăraști, o p. din Lăicăi | 
Jugeni,. coastă în (şodeni 
Jugii (valea) în Coşeşti 
Jugrăştelu, pârâu în Pucheni 
“Jugur, comună, pl. Argeșel, 
Jugur, sat, p. 31. 
Jugur, vale . , 
Jugur, pârâu, udând comuna 

Jugur, Măţău și Drăghicia 
Junilor (valea), Vuituregti 
Jupâneasa, munte, p. 42 
Jupâneşii, comună, pl. Râul 

Doamnei a A 
Jupâneșii, sat, com. Jupâneşt: 

Lo 
La Bălan, loc iz. Jugur . 
La Bordeiul Baicului, loc iz, 

Poenita 
La Bozii, loc iz. Jugur 
La Cotlomuz, loc iz, Văleri, 

Argeşel 
La. Cruce, p. din Leordeni 
La crucea Staicului, loc iz. 

Jugur _ 
Lacu cu bani, Stănești 
Lacu Badei, Jupâneşti 
Lacu cu porei, loc'iz. Văleni... 

Argeşel - 
Lacu fără fund în Pribaeni 
Lavu fără tund în Jugur 
Lacu fără fund în Jupâneşti 
Lacu Grecului, Țigănești 
Lacu lui Moţârlan 

“Lacu lui Popa Ion, Nămăeşii 
Lacul lui 'Punet, loc iz. în 

Văleni, Argeşel 
Lacul lui Ungheanu, Nămăeşti 
Lacul Negri, schit, Vrăneşti, 57 
Lacu Negru, lac în Văleni, 

Argeşel |. 
Lacu Negru, lac în Vultureşt:i 
Lacu porcului, loc iz. Schitu- 

Goleşti 
„Lacu roşu, deal Poenărei
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Lacu rotund, Domnești "” Lăticedsea, moşie, Davideşti Lacu Rudei, Pucheni La treişte, lac, Stoeneşii ” Lacul Spetezei, Nuceşoata La toltuşi, loc iz. Băjeşti Lacul 'Țiganului, poiană, Nuc- La. urs, vale şi pârâu, Dragos- - goara, lave * 
Lacu Tivului, Pucheni „La vadul Măgurii, loc iz. La piatra, deai, Vrăneşti : - Văleni, Argeşel 
La piatra câmpului, poiană, La viișoara, loo iz. Băjeşti Rucăr : Lazăr, poiană, Nueşoara 
La ferigi, deal, Mihăeşti Lăzăreşti, sat în Schitu-Goleşti La frontieră, loc iz. Rucăr Lăzăroiul, lae; Nucşoara La Glod, lac, Stoeneşti La zid, loc iz." Rucăr: 
Lăicăi, comună rurală, pl. Lazii, poiană în Nucşoara 

Argeșel, p. 33 Lazuri, pădure, Vultureşti Lăicăi, sat, com. Lăicăi „ Lazurile popilor, munte 
Aaa Iepure, loc iz. Văleni, Lazul, munte, Rucăr 

Argeşel Leaota, munte, Stoeneşti, p. 51 La izlaz, parte din Leordeni Leâuta, pisc și vale în Nuegoara Lalu, munte ap. de Câmpulung Leăuta, deal în Beleţi ' La Muscel, loc iz. Văleni, Leca, fântână în Călinești . * ”  Argeşel „ “Leiceşti, sat, com. Retevoești, Lăncioiu, poiană, Pietroşani p. 44, 45 
Lăncioiu, deal, Domnești Lemniţa, munte, Albeşti 
Lăngeșii, sat vechiu, Vlădești Lemnu rău, vale, Pucheni La meiu, loc iz. Jugur . Lenea, vale și pârâu, Beleţi “ "La Mitoiu, deal, Băjeşti * Lenţea, cătunaș, Beleti La Nisipuri, o p. din Dâmbo- Leordea,. vale în Văleni-Aroeşel vicioara Lerescu, munte, Rucăr 
La Nisipuri, loc iz. Jugur . Lereşti, p. 16, 28: La Petre, piscîn Aninoasa, Lereşti de. sus, p. 24 
La. poduri, loc iz. Văleni, Lescioarele, deal, V. mare, 

Argeşel | pl. Golești | 
La pripor, deal în Văleni, Lescioarele, cătunaş, 'V. mare, 
“Argeșel pl. Goleşti 

La prunii Chirului, loc iz. Lespezi, vale în Văleni, Argeşei 
* Dobreşii: a I&spezi, munte in Nueşoara „Lăpușani, sat, com. Rstevoești Lerești de jos, p. 28 

Lăpușul, vale, Rucăr Leurdeanca, moşie, p. 51 
Lăpușul, deal, Râncăciov Leurdeni, p. 54 

"Da şanţ, loc iz. Valea-Popii  Lourdeni de jos, p. 54 
» Va stână, loc iz, Jugur „Lia, vale în Valtureşti 

ia stâlp, loco iz. Văleni Ligoitu!, colonie împrejurul Va stâlp, loc iz. Jugur minei Schitul-Goleşti 
La stejarul cu icoană, loc iz. Lilieci, deal, Racovita, p. 48 

Jugur Limberești, p. din "Țigănești La ţâlfă, loc iz. Vlădești Limea, pădure, Mihăeşti 
La talpă, deal în Tiţeşti „ Limpianul, vale în Mihăeşti. . .
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Limpianul, pârâu în Valea-. Lunca lui Ghir6e, 0 p. din Popii 
Pucheni Linia, p. din Ţigăneşii Luncarul, deal, V. mare Linia, cătunaș în Boteni „ Dunca podului, o p. din Rucăr Linia, cătunaş, Mihăeşti - Lunca Rucărului, o p. din Linia Belului, o p. din Piscani Dragoslave Linia mare, o p. din Pietroşani Lunca Pojaru, cătunaș în Livia mânăstirii, Pp. din Piscani Văleni-Argeşel Linia pădurii, p. din Pietroşani Lupoaia, vale în Vultureşti Linia Ungurenilor, p. din Pie- Lupoaia, vale în Racoviţa „trosani Lupoaia, deal în Țigănești Liniași, p. din Țigănești Lupoaia, poiană în Poeniţa. Liniaşi, cătunaș, Godeni Lupoaica, vale, Jugur Lipianul, p. 39 | Lupoaica, vâlcea, Beleţi „Lipia, vale, Racoviţa Lupoiul, pârâu în Albeşti „Livădia, o p. din Chili , Lupoiul, lac cu legendă în Livadia mânăstirei, câmpie Albești 

V.-Popii Lupoiul, loc iz. Vlădești Livezeni, sat, com. Stâlpeni Lupul, vale, p. 45 
P. 38 “ ă Lupul, vale în Vrăneşti - Livrintu, pădure, Vlădești Lupul Lixandreşti, cătunaș, V. mare, Lupul, 
Pl. Golești „Lupul, vale, Stănești Loboda, plaiu în Retevoești Lupul, vale, Tg. Cârcinov. Lango-Campo, p. 19 -Luţele mari şi Luţele mici, Loturi, cătunaș, Ciumeşti munţii cu pădure ăpr. de 

vale în Rădeşti 
vale, Aninoasa 

” Loturi, cătunaș, Apa sărată A o Lucieni, sat, Hartiesti. p. 31,. Câmpulung ! 32, 33 | _ | M Ludişoru, pădure, Stănești ai . , Ludişorul, munte Măcăreşti, pârâu în Racoviţa Lunca Dâmboviţei, p. din Lăicăi Măcelaru, vale în Albești. Lunca lui Belei, Rucăr » Măcelaru, loc cu pădure în Luncu lui Socol, loc iz, Lăicăi Berevoeşti | Luneanul, deal, V. mare Măceș, loc iz. Cetăţeni | Lunea, vale, Rucăr - Măciuoari, o p. din Țigăneşti Lunea Gârtii, cătunaş, Dra- Mădășani, deal în Văieni, Pod- goslave, p. 23 goria | Lunea muerii, poiană, Nuc- Măgarului (valea), Dobrești şoara __ Măgherița, vale, Jugur Luncile Bășteşiilor, poiană, „Măgura, vale, Budișteni Rucăr Măgura, deal, Cetăţeni | * Lunea popii luj Bran, loc iz. Măgura, deal, B. de sus, Câim- Jugur pulung „ Lunca, cătunaș, Văleni, Argeşel Măgura, deal în Lăicăi Lunca înfundată, poiană, Nuc- Măgura, o p. din Bughea de „ Șoara » sus 
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Măgura, munte în. Rucăr - 
Măgura, dezl, Beleţi 
Măgura, vale, Cetăţeni 
Măgura, deal, Budişteni 
Măgurele, loc iz. Mătău 
Măgurele, deal, Boteni 
Măgurele, deal, Domnești 
Măguricea, deal in Măţău 

> Măguricea, deal în B. de sus 
Măguricea Pietrei, Schitu- 

Goleşti A 
Miceşti, vale în Davideşti 
Maioreasca, deal, V. mare, 

pl. Golești | 
Mălăiştea, loe iz. Stăneşti 
Mălăiştea, deal, Hârtieşti 
Mălăiştea, deal, Băjeşti 
Mălăiştea, deal, Vultureşti 
Mălăiștea, platou, Aninoasa 
Mălăiştea, deal, Văleni, Argeşel 
Mălăiștea mare, deal, Domnești 
Mălăiştea mică, deal, Domnești 
Mălaiul, deal în Davideşti 
Mălaiul, poiană în "Piteşti 
Malea, vale, Nmeşoara 
Maldăr (valeg lui) în Rucăr 
Mălina, deal, Râncăciov | 
Mălinul, deal, Văleni, Argeșel 
Mălinul, deal, B. de jos 
Malița, munte, Nucşoara - 

- Mălmul, deal, B. de sus 
Mălmul, pisc, Aninoasa 
AMaioşu, loc iz. Vulturești 
Malu, mah. Câmpulung, p. 19 
Malu corbului, deal, Văleni E 

pl. Goleşti 
Malu corbului, Dragoslave 

“ Malu -corbului, deal, Văleni, 

---p. 38 

Argeşel | 
Malu cu flori, com. pl. Argeșel . 

Malu cu flori, mal, Stănești . 
Malu-de-răsună, mal în Măţău 
Malul lui Bragă, deal, N ămăeşti 
Malul )ui Chivu, Lereşti 
Malul lui Necii, o p. din Valea 

mare 

Malu mare, deal în Măţău 
Malu mormintelor, deal, Văleni, 
_Argeşel : 

Mălureanu, munte, Nucşoara 
Malu roșu, poiană, Nacşoara 
Malu viei, loc iz, Beruvoeşti 
Mâluș, vale, Vulturești 
Mamoşul, deal, Râncăciov 
Mănăilă (poiana lui), Nucșoara 
Mânăstirea, câmpie, V.-Popii 
Mânăstirea, pădure, Râncăciov 
Mânăstirea din valea Vladului 

p. 28 | 
Mânăstirea, pădure şi deal, 

Râncăciov 
Mânăstirea Valea, Tiţeşti, 32 
Mânăstirea Argeş, plaiu, Ciu- 

meşti 
Manea, vale, Mihăeşti 
Măneaseca, moșie, Vulturești 
Mănești, sat în Berevoeşti 
Mănetul mare, deal, Mihăeşti 
Mânetul mic, deal Mihăeşti 
Mănetul, vale, Mihăeşti 
Mânecuț, deal, Nămăeşti 
Manga, deal, beleţi 
Mangu, loc iz. Pietroşaai 
Mangu, poiană, Pietroşani 

„ Mântişorul, munte, Nămăeşti 
Mănuieşti, cătunaş, Godeni 
Măra, munte şi vale, Rucăr 
Marica, râpă, Domnești 

„Mărăcinele, deal, Dobrești 
Mărăcinele, deal, Măţău 
Mărăcineni, sat, com. Ciumeşti, 

p. 45 | 
Mărăcinele, vălcel, Dobreşti 
Mărăcinul, poiană, Albeşti 
Maratet, vale, Budişteni 
Mărăşeşti, o p. din Davideşti 
Marchidon (fântână şi valea 
lui), cu apă sulf. Tg.-Cârcinov 
Mărcuşul, cătunaş, Apa sărată 
;Mărcuşul, deai, Apă sărată 
_Mărcușani, deal, Poenita 
Măreuţa, deal, Călinești. . 
Mareș, vale, Retevoeşti
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Mareş, deal, Măţău 
Mareș, vale, Nueşoara 
Mărgeşti, p. din Vultureşti 
Marginea cu frunte, munte 

Cetăţeni - 
Marginea Ghiţului, deal, Nă- 

măești 
Marginea domnească, dea 

Lăicăi e 
Marghiţoi, cătuuaș, Godeni 
Marina, suburbi$, Câmpulung 
Mârjolea, deal, Călinești 
Mârlauoz, loc iz. Măţău 
Mârșănete, pârâu, Dârmăneşti 
Mârtana, loc iz. Sobhitu-Goleşti 
Martin, deal, Băjeşti 
Mărtinul, cătunaș, Jugur 
Mărului (valea), Jugur 
Mărului (dealul), Racoviţa 
Masa de. piatră, loc iz. VIă- 

dești 
Maşina, poiană în Nucşoara 

- Mata, o p. din V. mare, Nă- 
măești | 

„Mata, deal, Nămăești 
Mățăoani, cătunaş, Leordeni 
Măţăoani, cătunaș, Văleni, pl. 

Golești o | 
Mătăsarul, pârâu, Dârmăteşti 
Măţău, com. rurală, pl. Dâm- 

bovița 
Măţăul, sat, com. Măţău, unde 

Mihai Viteazul a așezat garda 
de Verzişori 

Măţăui, vale şi pârâu, comună 
+Măţău 

Mateeşti, cătunaş, Stâlpeni - 
Mateiaș, munte, p. 24 
Mateiaș, vale, Dragoslavele 
Mateiul, vale, Retevoeşti 
Mateoiu, vale, Vulturești 
Măturaru, deal, V. Popii 
Mătuşa, vale, Aninoasa 
Mătușa, vale, Vultureşti 
Mătuşa, vale, Godeni | 
Măzăriștea, loc iz. Jugur 

Mâzgana, vale, unde a fost - 
satul Hârtiești 

Mâzgana, deal, Hârtieşti 
Mâzgana, loc iz. V ăleni-Argeşel 
Mecilor, (dealul) în Valea mare, 

Podgoria 
Mediar, pădure, Berevoeşti - 
Meia, deal în Beleţi 
Meilor, vale, Godeni 
Meişoarele, sat în Pucheni, 

p. 33 
Meiştea, deal în Pietroșani 
Meişte, deal, Dobrești 
Meiţa, deal în Beleţi 
Meica, loc iz. Jugur | 
Melcuţa, pisc în Poeniţa 
Meledicul, pădure, Albeşti 
Meledicul, munte ap. de Câm- 

pulung . 
Melița, vale în Racoviţa 
Menghea, pârâu, Dragoslavele 
Menghea, pisc, Dragostavele 
Meretul, loc iz. Priboeni 
Merii Dincului, deal, Rădeşti 
Merii galbeni, deal în Văleni, 

Argeşel 
Merinzile, pârâu în Pucheni 
Merinzile, lac în Pucheni 
Merişor, vale, J upânești . 
Merişor, deal, Retevoeşti 
Merişorul, vaie, Racoviţa 
Merișescu, deal, Ciulniţa 
Merişul, înțărcătoare, Berevo- 

ești 
Merișul, vale, Jupâneşti - 
Mesteacănul, deal, Ciulnita 
Mesteacănul, deal, Țiţeşti 
_Mesteacăn, sat, Lăicăi, p. 33 
Mestecăneni, cătunaș, Coșești 
Mesteceni, cătunaş, Jupânești 
„Mesteceni, deal, Valea mare, 

Podgoria 
* Mesteceni, deal, Jugur 
Meteregu, deal şi vale, Pribosni 
Mezea, munte, Rucăr 
Mialcea, piso în Ştefiineşti 
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Micești, com. rurală, p. 47 
Micești, sat în Micești 
Micești, vale şi pârâu, com, 
Micești 

„Micloșani, deal în Lăicăi 
“Mieloșani mici, p.: 33, sai com. 

Malu cu flori 
Mieloșani mari, sat, Malu cu 

flori . 
„Mierla, vale, Beleţi 
Mierla. (valea), Băjeşti 
Mierla, vale, Bughea de jos 
Mierlele, poiană, Nueşoară 
Mieilă (pârâul lu), Berevoeşti 
Mieilor, vale, Budişteni 

„ Mibăeşii, comună rurală, plasa 
Răurile ” 

Mihăești, sat, com. Mihăeşii 
- Miliştoaia, pădure, Văleni 
Mimii, deal. Țigănești 
"Mivarul, vale, Boleţi, p. 36 
Mincatul, deal, Lăicăi 
Mincarul, deal, Ştefăneşti 
Minciuneşti, cătun, Lăicăi p. 33 
Minciudeşii, vale, Lăicăi . 
“Mincutoaia, teren cu pădure, 

Tg.-Cârcinov - E 
Mioveni, sat, com, Racoviţa, 

p. 48 
Mircea (cetatea lui), Micești 
„Mircea (piscul lui), Priboeni 
Mircești, cătunaș, Apa sărată 
Mircioaia, vale, Apa sărată 
-Mirioara, vale, Retevoeşti 
Mistreţu, loc iz, Coşeşti “ 
„Mitinteşti, cătunaş, Godeni 
Mitoaia, vale şi apă, Lăicăi 
Mitoiu, vale, Cetăţeni 
Mitroiu, vale, Davideşti 
Mlăcile, deal, Beleţi. 
Mlăcile, poiană, Pietroşani 
Mlăcile, o p. din Vlădești 
Mlăcile, o p. din Bughea de jos 
Mlădiţa, pisc, Priboeni 
Moara Molotului, loc iz. Ciu- 

meşti 
Moara băeţilor, loc iz, Beleţi 

Moara Sandului 
meşti 

Moara Zavoicului 
meşti . 

Moara Draenoiului, loc iz, Ciu- 
meşti 

Moara mocanului, sat, Leordeni 

» loc iz. Ciu- 

„loc iz. Ciu- 

Mocanilor (drumul), Râncăoiov . . 
- Mocirla Scărișoarei, loc iz. 

Jugur 
Mocioaia, vale, Jugur 
Modroaga, vâlcea, Bârzești 
Modroghinul, munte, ap. de 

Câmpulung _ 
"Modrului (Piscul), Vlădeşti - 
Mogâreuţa, p. din Bădeşti 
Megoş (valea lui), Davideșşti. 
Moise, vâlcel, Băjeşti 
“Molcaluţoaia, loc iz. Godeni 
Moldoveanu, deal, Călineşti 
Molofului (moara), loc iz. 

Ciumești 
Momoloţul, coastă, Godeni 
Morii (dealul), Stslpeni 
Morişoara, propr. Retevoeșşti 
Mormmatele, loc iz. Pucheni 
Mormintele, deal, p. 34. 
Mormântul, vale, Nucşoara 
Moroe, deal, Ciumești 
Moroești, cătun, Nămăești 
Moșul, vale, Budigteni 
Moşoroai2, livede, Cetăţeni 
Motâncești, loc iz, Nămăești . 
Motroșei, pârâu; Coşeşti 
Motrosul, deal, Valea mare 

(Podgoria). 
Movila, lac, Jugur 
Movila turtită, loc iz. Măţău 
Movila văii Mirului, Berevoești 
Movrea, munte, Nucşoara 
Mreajniţa, vale, Dobreşti 
Mraze. (valea lui) în Valeni, 

- Argeșel 
Muchia Bătăii, deal, Berevoeşti 
Muchia satului, deal, Retevoești 
Muchia cireşului, deal, Stoeneşti 

“ Muchia, deal, Poenari
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Muchia mare, Retovoeşti - 
Muchia de mijloc, Retevoești 
Muestrea, .vale, Godeni 
Mugur (poiana lui), Țiţeşti 
Mugur, poiană, Pietroșanj 
Muguroaia, deal, Călineşti 
Muntișorul, munte, Rucăr, 
Mureșul, loc iz. Valea mare, 

Podgoria 
Murgii (valea), Pucheni 
Murgului (poiană), p. 41 
Mușaţii, vale, Coşești 
Muscelul, vârf, p. 34 - | 
Muscel, propr. Domnești 
Muscelul dela moară, deal, 

Albeşti 
Muscelul, vale în Văleni, 

Argeşel 
Muscelul, deal în Văleni, 

Argeşșel . ” 
Muscelul Corbşorilor, Stănești 
Muscelul, deal, Poenari 
Muscel (poiana lui), Văleni 
Muscelul, deal, Bădeşti 
Muscelul, vâlcea în Văleni, 

Argeşel - 
Muscelușul, deal, Hârtieşti: 
Mușetescu, munte, Nucşoara 
Muschioasa, poiană, Nucșoara 
Mușoiu (pârâul lui), Stoeneşti 
Muşuroaiele, munte 
Mutul, deal, Racoviţa 
Muzur, poiană, Lereşti + 

N. 
Vaca, o p. din Dragoslave 
Naca, deal în Dragoslave 
Naca, poiană,. Nucşoara 
Năâgoda, deal, Râncăciov .: 
Nămăiasea, pădure, ap.- de: 

Nămăești 
Nămăiâsea Ghiormanului, moşie 

Valea mare, Poag. 
Nămăești, com, rurală plasa 
“Dâmboviţa 

Nămăeșşti, sat, com, Nămăeşti, - 
p. 25, 16, 9. 

Nămăești, mânăstire, -p. 25 
Nămăeşti, schit, p. 50: 
Nandrea, vale, com. Dârmăneşti 
Nandrea (valea), sat, comuna 

Dârmăneșşti , 
Nandrea, sat în vechime, ap. 

de Dârmănești - 
Nanu, pisc, Jupânești 
Nanu, munte, Rucăr 

„ Năparul, poiănă și lac, Pucheni 
Năpârteanu, munte, ţin. de Ba- 

revoești * 
Năpârteni, numele unui sat în 

locul pe care se uuflă azi Be- 
revoești ungureni 

Năpârteni, moşie ce a aparţinut 
de Vieroş, p. 45 

Natema, deal, Boteni 
Năsipuri, vale în Schitu-Goleşti 
Năstăsoiu, fântână în Stoeneşti 
Năvrapul, înţăroătoare, Bere- 

voesti 
"Năvrapul, pădure, Berevoeşti 
Nârrapul, pârâu, Berevoeşti 

“ Neamţul, vale, Stoeneşti 
Neamţul, cetate, Rucăr 
Nebunilor, deal şi vale, Budiș- 

teni 
Neciu, deal, Nămăeșşti ' 
Necșoara, deal, Beleţi 
Neculcea, vale, Valea mare, 

_ Podgoria e 
Neoculăeşti, sat, Pucheni 
Neculi, deal, Rădeşti 
Nedelea, vale, Retevoeşti 

„ Negeşti, cătun, Vlădești, 39 
Negeşti-Băhnen, pădure, Vlădești 
Negrea, lac, Nucşoara 
Negrei (valea), Coşeşti 
Negrei, vale, Alalu 
Negreni, sat, Dârmănești, p. 42 
Negreşti, sat, com: Beleţi, p. 51 
Negri (lacul), Vrăneşti 
Negri-lacul, schit, Vrânești 
Negriti, vale, Pucheni 
Negru- Vodă, pisc în Berevosşti, 

p. 4l ii
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Olarul, vale, Bughea de jos 
" Olari, o:p. din Drăghiciu 

Olea, vale, Călinești 
Olea, vale, Bughea .de jos 
Ologea, loc iz. Vultureşii 
Olteanul, vale, Vrănezti 
Olteanul, deal, Godeni | 
Olteni (ia), o parte din Sătie 

pe Dâmboviţa . 
Olteni, Joe iz. Schitu-Goleşti 
Olteni, cătunaş, Godeni 
Oiteneşti, p. din Țigăneşii 
Omarul, deal, Jupâneşti 

„ Omătul, vale, Nucşoara 
Omul mort, vale, Pucheni 
Oncești, vale, Vultureşti 
Oacioaia, vale, Rucăr 
Oncioaia, vale, Văleni, Podg. 
Oniţoiu, pârâu, Vultureşti 
Opreşii, sat, Stâlpeni, p. 38 

„ Opritura, deal, Godeni 
Orășanca, deal, 'figăneşti 
Orătie, ruină de cetate, Rucăr 
Orâtie, vale, Pucăr 
Ordiile, deal, Rădeşti 
Orjanca, vale, Dobrești 
Orjoaga, moşie, Rucăr 
Orjoanca, pădure, Dobrești 
Ortaeu, loc iz. Ștefănești 
Orzului, pisc, Bârzeşti 
Otacu, pisc, Ştefăneşti 
Otânciaiă, lvc iz, Vultureşii 

.Oțelu, sat, com. Berevoeşti ! 
Oticu, munte, Rucăr 

P. 

Pachetul, vale în Leordeni 
Păcioiu, sai, com. Coşeşti 
Păcioiu, deal, com. Coşeşti 
Păcioiu de jos, p. din Păcioiu 
Păcioiu de sus, p. din Păcioiu 
Păcurărelu, vale în Coşești 
Păcuraru, pădure în Vlădești 
Pad, judeţ, o p. din Muscel, 

în vechime 
Padina, pisc, Valea-Popii 
Padina, p. 39 - 

' e 
LS 

Padinii (fântâna), loc iz. Rucăr 
Padina, loc de fânețe, Dragos- 

lave 
Padina grozei, moşie în Rucăr 
Padina juncului, moşie, Rucăr - 
Padina lui Găneţu, moşie, Rueăr 

* Padina juneului, p. 29 
Padina lancii, moşie, Rucăr 
Padina Purcăreților, moşie, 

Rucăr - 
Padina Şirnei, o p. din Ciocanu 

Rucăr 
Pidineşti, cătunaș, Godeni 
Păducel, vale în Hârtieşti 

_ Păducel, deal în Hârtieşti și 
Boieni 

Păducel (în) loc iz. Văleni, 
Argeșel 

Pădurea tăiată, deal, Vlădești 
“Pădureţ, judeţ, o p. din Mus- 

cel, înainte, p. 14, 15, 43 
Pădureţ, sat, Jupâneşti 
Păjera împărătească, p. 21 

- Pajura (fostă graniță), p. 18 
Paicu, deal, Ţigăneşt . 
Păişeşti, cătunaş; Văleni-Ar- 

geșel | - 
Păișeşti, cătunuş, Lăicăi 
Paixeșii, vale în Davideşti 
Palatul lui Negru- Vodă, p. 22 
Palanca, deal, V. mare, Podg.: 
Paltenu, poiană, Nucşoara 
Păltinet, munte, Rucăr 
Păltinet, munte ap. de Bughea 
Păltinetu-Boldu, munte 
Păltinul, pise, Pietroşani 
Pampului, pârâu, Lereşti 
Păpău, munte, Rucăr 
Păpuşa, munte, Rucăr 
Pâraele, vale, Stănești 
Pârăeşti, vale, Bughea de jos 
Pârăești, vale, Domnești 
Pârăești, vale, Stănești 
Pârâeşti, sat, com. Stănești, 

p. do 
Pârâeşti, 
Pârâești, 

cătunaş, Racoriţa 
cătunaș, Jugur
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Pârâeşti, vale şi deal, Stănești „Pătroaia, pădure, Valea mare, 
Părăşiştile, deal, Budişteni 
Părăşiștea, vale, Golești 
Paraschiveşti, o p. din Priboeni 
Parapet, p. din Leordeni 
Pârâul Bocilor, Coşeşti 
Pârâul Bratului, Pietroşani 
Pârâul lui Berbece, Dragoslave 

„ Caprei, Rucăr 
„ -eu casele, Vlădeşti 
» de leac, Vişoiu 
» lacului, Vlădeşti 
„lui Ilie, Bughea 
„  Mâvăstirei, Rucăr 
„Negru, cu apă de leac, 

Aninoasa 
»  Plaiului, Dragoslave 
„ui Fierărie, Dragoslave 
„lui Istrate, Pietroşani 
„lui Mieilă, Berevoeşti 
„lui Rodoş, Pietroşani 
„lui Stroe, Berevoeşti 

a lui Seor, Pucheni 
„lui 'Focuz, Stoeneşti 
»  Piteştenilor, Pucheni 
„  Uocheaşului, Lereşti 

"» lui Muşgiu, Stoeneşti 
„lui Udrişte, Valea-Pogii 
„  Runcului, Stoeneşti 
»  Şipotului, Bughea 
» Slobozia, Stoeneşti 
» 'Fivului, Pucheni 

Pârlituriie, pârâu; Stoeneşti 
Pârlituri (în), deal, Băjeşti 
Pâtlitura, pârâu, Albeşti 
Pârloage, pisc, Berevoești 

„ Pârloage, isvor cu apă min. 
Berevoeşti 

Pâricagele, pisc, Vultureşti 
Pâriogelui, vale, Vultureşti 
Pârlugu, vale, Vultureşii 
Parmaeci (pârâul cu), Vlădești 
Părosu, deal, Godeni 
Pârtan (valea lui), Jugur 
Păscăluţ, jac,, Retevoeşti 
Pătului lui Neagoe, deal, Jugur- 
Pătrăşcani, vale, Godeni 

Podg. | 
Pătulul, deal, Budişteni 
Păuza, deal, Tg.-Cârcinov 
Păuza, deal, Glâmbocel - 
Pavana, loc iz. Cetăţeni 
Pavonia, deal, Călinești 
Pe Berc, loc iz. Băjeşti 
Pechi (pârâul), Schitu-Goleşti 
Pechi (valea), cătunaş, Schitu- 

Goleşti 
Pecineagu, munte, Rucăr | 
Pecioican, parte din Vlădești 
Pe iaz, o p. din Rucăr 
Pe isvor, o p. din Dâmbovi- 

cioara 
Pe Hodoroaga, o p. din Dâm- 

bovicioara . , 
Pelticăreasa, pădure, Ştefă- 

neşști : 
Pe luncă, p. din Rucăr 
Pe muche, o p. din Dânbori- 

cioara 
Pe Podişor, poiană, Rucăr 
Pe Poduri, loc iz. Jugur 
Pericani, loc iz. Nămăești | 
Perilor, deal în Văleni, Argeşei : 
Perişorul, deal, Beleţi 
Perşinarul, p. din Vlădești 
Perișul, livede, Domnești 
Pescăreasa, deal, Apă sărată 
Pescarului (pisc), Poeniţa 
Peşteleasa, deal în Vlădești 
Peşteleasa, pârâu, Poeniţa 
Peste vale, p. din Rucăr 
Peştera (la), Dâmbovicioara, o 

p. din sat | 
Peştera, loc iz. Măţău 
Petecilii (valea) - 

“ Petouciu, deal, Retevoeşti 
Peteuca, loc iz. Negrești - 
Petrești, sat, Coșeşti 
Piatra, sat, com. Stoeneşti, 

p. 29 iu 
Piatra, deal, Poenari 
Piatra, poiană, Nuoşoara, 
Piatra Doamnei, com. Cerbi, p.41 
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Piatra detunată, loc iz. Rucăr: 
Piatra caselor, Dragoslavele 
Piatra lată, poiană, Nueșoara' 
Piatra lai Craiu, p.. 28 E 
Piatra Nămăeştilor, munte, | 

Dragoslave . N 
Piciora, deal în Măţău. 
Piersiceana, moşie, p. 4 
Pietrele de jidovi, loc iz. Ju- 

“pâneşti A 
Pietriceana, munte, Rucăr 
Pietroasa, deal, Golești 
Pietroasa, sat, Leordeni! 
Pietroasa,. vale, Glâmbocel: 
Pietroasa, deal, Vişoiu-Câmpu- 
1 lung . | 
Pietroasa, vale, Albeşti: 
Pietroasa, vale, Mătţău. 
Pietroşani, comună rurală, pl. 

Râul Doamnei 
Pietroşani, sat, com. Pietroșani 
Pietrosu, deal, Bughea de jos 
Pietrosu, deal, Priboeni 

„ Pilute, loc iz. Văleni-Argeşel 
Pinişoarele, loc iz. Nămăeşti 
Pinta, deal, Lăicăi | | 
Pipăruş, loc cu pădure, Bere- 

voești 
Piperul, înțărcătoare, Berevoeşti 
Piscanu, munte 
Piscani, deal, Purcăreni 
Piseani, sat, com. Purcăreni 
Piscu basimalei, Vultureşti 
Piscu Boldului, Valea-Pogpii 
Piscul boului, Râncăciov 
Piscu Brezaii, p. 31 
Pisou Budii, moşie, Rucăr 
Piscu călătorilor, Vlădești 
Piscu calului, munte, Albeşti 
Piscu carului, Domnești 
Piscu cârlanului, Stoeneşti 
Piscu caprei, munte, ap. de 
Câmpulung 

Piscu Chiţii, deal, Țiteşti 
Piscu Cioc, Râncăciov 
Piscu Cornetului, Dobreşti 

p.2B 

Piscu Crăciunoaiei. Beleţi 
Piscu: cu afeniş, Jagur 
Piscu cu ghezuri, Pietroşani 

„ Piscu cu hoţii, deal, Bârzeşti 
Piscu cu' mesteceni, Stoeneşti 
Piscu Deliilor, Jugur | 
Piscu de: mijloc, deal, V. mare 
Piscu Diaconesii, V. Popii 
Piscu Doamnei, Pietroşavi 
Piscu Dragosului, Vultureşti 
Piscu frumos, deal, Beleţi 
Piscu frumos, Poenita 
Pisoul Icoanei, Jupâneşti 
Piscul iedului, Țiţeşti - 
Piscu Gorunulni, Beleţi 
Picul Grecului, 53 
Piscu gropilor, 48 
Piscu lat, Albeşti 
Pisculești, schit, p. 4$ 
Piscu lilieci, p. 4$ 
Piscu lui Iordan, Davideşti: 
Piscu lung, deal, Racoviţa 
Piscu lupului, Țiţeşti 
“Piscu lui Zepure, Vultureşti 
Piscu lui Radu, Valtureşti 
Piscu răchiţii, Rucăr 
Piscu roşu, Budişteni 
Piscu Ştetului, Vlădești 
Piscu lui Stroe, Dobreşti 
Piscu lui Tudor, Vultureşti 
Piscu lui Tobă, Davidești 
Piscu Manii, Beleti 
Piscu Mlăeilor, Beleti 
Piscu Morarului, Beleţi . 
Piscu Qanei, întțărcătoare 

 Piseu Negru-Vodă, p. 4 
“Piscul Netotului, pădure, Nuc- 

şoara 
Piseu Podici, Rucăr 
Piscu Popii, deal, Titeşti 
Piscu Podinii, Priboeni 
Piscu Poteca, deal, Godeni 
Piscu Raicului, Priboeni 
Piscu roşu, deal, Topoloveni 
Piscu Spoeliior,. p. 55 
Piscu Tătarului, Boleţi 

” Piscu 'Țiganulci, looiz. Mihăeşti
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Piseu Turnului, p. 41 Ş Plaiul Ţiganului, Valtureşii . 
Piscu Turcului, Vlădești „ Plăsăleasa, moşie pe Bratia. 
Piscu Turcului, Dobreşti, p.53 Pleaşa, vale, Pietroşani - - 
Piscu Turcului, p. 28, Rucăr Pleaşa, loc iz. Măţău - . -. 
Pisica, vale, Retâvoeşti Pleaşa popii, deal în Stoeneşti 
Pisicari, p. din Dobrești „ Pleașa, deal, Rucăr 
Pităreanca, vale, Stoeneşti Pleaşa, munte, Retevoești 

„ Pităreanca, loc iz. Leordeni Pleaşa, loc iz. Lăicăi 
Piticului (poiana), Piţeşti Pleaşa .Minciuneșştilor, deal, 
Piţigaia, sat, Rădeşti, p. 37 Cetăţeni | 
Piţigaia, căt.. Purcăreni Pleș, loc iz. Beleţi | 
Piţigaia, vale şi pârâu, Rădeşti Plescioare, munte, Rucăr 
Pitigăeşti, deal, Văleni, pl.. Piescioare, loc iz. Stoenești 

Golești Pliescioare, deal şi vale, Pu- 
Pitoaica, loc iz. Jugur cheni 

+ Pitoii, parte din Priboeni Pleșea, lac, Godeni E 
Piua, sat, Corbi Pleșea, p. din Bughea de jos 
Plăişorul, deal, Dragoslave Pleş, deal, Bughea de jos 
Plăișorui, vale, Bugheu dejos Pleşea, deal, Bughea de jos" 
Plăişorul, munte,. Nueşoara Pleşea, vălcea, Bârzeşti 
Plăișorul, munte, Nămăeşti Pleşile, pădure, Albeşti şi 
Plaghia, munte, Rucăr Bughea i 
Piăiașul, nume dat satului .  Pleșul, deai, Davidești 

___ Gămăşeşti Pleşuţa, vălcea, Bârzeşti 
Piaiul, deal, Pietroţani „ Plesnitoarea, Berevoeşti 
Plaiul, deal, Cetăţeni „. Plesnitoarele, deal, Albești 
Plaiul Bisericii, Albești Plesnitoarele, munte apr. de 
Plaiul Colţul Bufniţei, Stoeneşti Câmpulung 
Plaiul Corbului, Vlădești | Pletica, culme, Slănie 
Plaiul din mijloc, deai, Cetăţeni Plopilor, -vale, Budișteni 
Plaiul din mijloc, Corbi Plopiș, deal, Jupânești 
Plaiul Dosul Pietrei, Stoeneşti Plopi, deal, "Bughea de jos 
Plaiul Fântânei, loc iz. Rucăr Plopiș, vale, Hârtieşti 
Plaiul Foii, Rucăr Plopiș, deal, Retevoești | 
Plaiul hoţului;, Retevoeşti Plopiș, cătunaș, Văleni, Argeşel 
Plaiul hotului, Rucăr „Plop, vale, Mătău 
Plaiul înalt, Poenita Plop (în) loe lz. Mătău 
Piaiul lui Dobrin, cu apă de Ploscaru, cătun, Valea mare 

ieac, Rucăr pl. Goleşti . 
Plaiul lui Pătru, munte, Rusăr Ploşmaru, vale, Vlădești 

„Plaiul lung, Nucşoara Ploştina, pârâu, Albeşti 
Plaiul lui Vuţă, Poeniţa Ploştina, podiș, Racoviţa 
Plaiul lui Ivan, Mihăeşti Plotunul mare, deal, Beleţi 
Plaiul Marichii, Lerești Plotunul mic, deal, Beleţi 
Plaiul mare, Rucăr Poarta (la), loc iz. Cetăţeni 
Plaiul oii, deal, Ciumeşti Pociile (vâlceaua cu), Beleţi 

„Plaiul Purcăreţei, Vlădești Pocoşaşca, moșie, Vlădești



Mg. 

„Podeaca, deal, Pitroşani 
Podeiul, deal, Dragoslavele: 
Podgoria, vale, B. de jos 
“Podgoria, plasă, Muscel 
Podic, poiană, Cetăţeni 
Podişoarele, moşie, Rucăr 
Podişorul, moşie, Rucăr 
Podişorul, vale, Rucăr - 
Podişorul, deal, Pietroşani 
Podişor (la), o p. din Măţău 
Podul, deal, Pietroşaoi 
Podul, vale, Lăicăi 
Podul, vale, Berevoești . 
Podul-Aldică, loc iz. Rucăr 
Podu cel mic, loc iz; Stoeneşti 
Podu Bâsnei, depresune Rucăr 
Podul Cheiţei, loc iz. Rucăr 
Podul Ciocănii, o p. din Lăicăi 
Podul crucii, deal, Aninoasa 
Podul Dadului, deal, Jupâneşti 
Podu Dâmboviţei, 26 
Podul de sub frunte, Rucăr 
Podul de sus, deal, Godeni 

* Podu Dosului, deal, Godeni 
Podul Flămoaiei, deal, Jugur 
Podul lui Ştefan, loc iz. Stoe- 

nești 
Podu lung, poiană, Poeniţa 
Podul lui Piele, loo iz. Vultu- 

reşti , ” 
Podul lui fioman, loc iz. Rucăr 
Podul lui Vlădău, loc iz. Dom- 

neşti 

Podul lui Zârna, moșie, Rucăr 
Podul Măilăţoaiei, poiană, Ce- 

iăţeni 
Podul Măhuiului, moşie, Rucăr 
Podul mare, deal, Aninoasa . 
Podul poienii lui Isac, Aninoasa 
Podul Râului, loc iz, Jugur 
Podul Runcului, moșie, Rucăr 
Podu Scoarţei, lac, Glâmbocel 
Podu Strâmbii, moşie, Rucăr 
Podul Vodăi, loc iz. Rucăr 
Poduri, o p. din Stănești 
Pedurile Sasului, deal, Godeni 
Poiana Andrii, p. din B. de jos 

Poiana boerului Chiriţesou, 
Goleşti Badii = 

Poiana Bradului, Vlădeşti 
Poiana Cocoanii, Vlădeşti 
Poiana dela rudari, Vlădești 
Poiana corbului, Țiteşti 
Poiana cu şteghea, Nucşoara 
Poiana cu mesteceni, Poeniţa 
Poiana Dobreștilor, o p. din 

Pucheni | 
Poiana de hotori, Nămăeşii 

* Poiana fântânii, deal, Lerești 
Poiana fetei, munte, Nămăeşti 
Poiana fetei, Voineşti 
Poiana fierii, deal, Băjeşti 
Poiana frumoasă, Rucăr 
Poiana grădinilor, Retevoeşti 
Poiana hanului, Beleţi 
Poiana Grecului, Dârmăneşti 
Poiana lacului, Poeniţa 
Poiana lui Andronache, Pietro- 

'gani 
Poiana lui Anghel, Tg.-Cârcinov 
„Poiana lui Minca, Retevoeşti 
Poiana Lixandri, Tg.-Cârcinov 
Poiana lui 'Ţâru, Tg.-Cârcinov 
Poiana Mărului, loo iz. Jugur 
Poiana Murgului, Corbi, p. 41 
Poiană Neagului, Priboeni 
Poiana Nilei, Retevoeşii 
Poiana părului, lac, Pucheni 
Poiana părului, deal, Dârmă- 

neşti 
Poiana pietrei, deal, Aninoasa 
Poiana părului, Jupânești 
Poiana Plăiaşului, Dragoslavele 
Poiana Poveraei, p. 43 
Poiana Poştei, loc iz. Văleni 
Poiana războiului, p. 4i | 
Poiana râuşorului, p. 37 
Poiana Rugetului, loc iz. Nă- 

măeşti 
Poiana Schitului, Vrăneşti 
Poiana Stânei, Rucăr 
Poiana târgului, Pietroşani 
Poiana viei, „Pietroşani 
Poenari, sat, Jugur
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Poenari, vale 
Jugur | | 

Poenărei, sat, com. Corbi 
Poenărei, p. 3i 
Poenile, poiană, Beleţi 
Poenile gropilor, p. din Bughea 

de sus | Pe 
Poenile popii, loc iz. Jugur 
"Poeniţa, comună, pl. Râurile 
Poenita, sat, com. Poeniţa 
Poeniţa, vale şi pârâu, comuna 

Poeniia N îă 
Poili (in), loo iz. Cetăţeni! 
Pojarna, munte, Nucşoara 
Pojarul, cătuuaș, Văleni-Argeşel 
Pojarul, vale în Văleni-Argeşel 
Pojoreanul, vârf în Văleni 
Pojorâta, munte 
Portăreasa, munte 
Pomilor, vale, Bârzeşti 
Popeşti, cătun, Godeni 
Popilor, munte, Rucăr 
Popa Ilie, deal, Vişoiu 
Popelca, loc iz. Godeni 
Posada, munte, Rucăr, 15, 26, 27 
Poscăreasa, deal, Godeni 
Poscoveanca, loco iz. Cetăţeni 
Portăreasa, inunte, Lereşti 
Portarul, deal, Priboeni 
Poşta veche, loc iz. Stâlpeni 
Potârnichea, deal, Băjeşti 

„Poteca buţilor, Retevoeşti 
Potmoalele, vale, Vultureşti 
Petea, pisc, Godeni 
Potooava, loc iz. Văleni, Argeşel 
Potropopeasca, livede, Godeni 
Povarna, pisc, Râncăoiov 
Prăouleşti, cățunaș, Godeni 
Pravăţ, poiană, Nucşoara 
Fravăţ, vale, Dragoslave 
Pravăţ, deal, Dragoslave 
Pravitele, o p. din Pucheni 
Preajma, munte, :Nămăeşii 
Preajma, munte, Rucăr | 
Preajma (la), deal, V. Popii 
Prepeleacu,, munte, ,B. de jos 
Pretesii, vale, Băjeşti 

şi râu, Măţău și, Preotului, vale, Rucăr . 

„ Preotesele, munte, Nueşoara 
Priboaia, cătun, com. Poeniţa 
Priboaia, p. 37 
Priboaia, pădure, Mihăeşti 
Priboaia, vale şi gârliță, Mihă- 

eşti 
Priboeni, comună rurală, pl. 

Podgoria | 
Priboiul, vale, Godeni, p. 54 
Priboiul, o p. din Dragoslavre 
Prinsorile, deal, Țigănești 
Pripor, poiană, Nucşoara 
Pripor, deal, Văleni, Argeşel 
Priseaca, munte, Stoeneşti 
Priseaca, vale, Retevoeşti 
Priseaca, cătunâş, Jupâneşti 
Prislopul, munte, Dragoslave 
Prislop, sat, Vlădești, p. 32 
Prislopul, râpă, Vlădești 
Pristavu, Godeni 
Prodişie, deal, Puchoni 
Prodale, deal, Pucheni 
Prunărioi, loc iz. Stoeneşti 
Prundu, Leordeni | , 
Prunii răsăritului, loc iz. Jugur 
Prunul, pârâu, Albeşti 
Pucheni, com. "rurală, pl. Ar- 

geşel 
Pucheni, sat, com. Pucheni 
Pucheni-cnezi, p. 32 
P.lă cu ochi,loc iz. Jugur 
Pupezii (vale), Vultureşti 
Purcărea, loo iz. Boteni 
Purcăreaia, munte, Rucăr 
Purcăreaţa, deal, Vlădești 
Purcăreata, deal, Glâmbocel 
Purcăreaţa, vale, Glâmbocel | - 
Purcăreata, vale, Jupâneşti 
Purcăreata, apă, Stoeneşti 
Purcăreata, pârâu şi deal, 

Poeniţa - 
“Purcăreaţa, deal, Țigănești 
Purcăreaţa, vale, Pucheni 
Purcăreţii (gura), văicea, Beleţi 
“Purcăreni, com. rurală, pl. 

R. Doamnei, p. 48
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Purcăreni-Miceşti, p. 47 
Purcăreni, cătun, Micești ” 
Purcăreni, sat, com. Purcăreni 
Purcăreni, apă, Purcăreni 
Purcarul, vale şi pisc, Vultur, 
Purdel (valea lui), Rucăr 
Pureci, deal, Bughea de. jos 
Purice (piscul lui), Dobrești 
Pustiului (dealul), Vrănești 
Putina, vale, Vlădeşti 
Putina, cătun, Vlădești: 
Puţişorul, poiană, Stoeneşti 
Puturoasa, vale, Pucheni 
Puturosul, pârâu, Rucăr 

R. 

Răceni, cătun, com. Voineşti 
Răchiţeanu, p. din Berevoeşti 
Raciu, vale şi pârâu, Beleţi 
Raciu, pârâu, Vultureşti 
Racovita, com. pl. Golești, | 

p: 4$ , - 

Racovita, sat, com. Racovita 
Racoviţa de sus, cătun, com. 

Racoviţa. 
Racoviţa de jos, cătun, com. 

Racoviţa . | 
Racoviţa, vale, 'Țiteşti 
Rădăcina, vale, Bârzești 
Rădăcioara, pârâu, Bâizeşti - 
Rădaia, o p. din Pucheni: 
Radei (lacul), Pucheni 
Rădești, com. rurală, pl. Râuri 
Rădeşti, sat, com. Rădeşli 
Radu-vodă, loc cu pădure în 

Văleni, Podgoria - 
Răgnea, pârâu, Dragoslavele 
Ragului (valea), Godeni 
Rahireşti, poiană, Jugur 
Râioasa, vâlcel, V.-Popii ” | 
Râiosu, munte, Dragoslave, 

- p. 39 | 
Râiosu, vale, Dragoslave 
Râiosu, vale în Vultureşti 
Rajniţa, pisc, Râncătiov”. 
Raiea, deal in Văleri-Argeşei 

Râncăciov, oom. rurală, pl. 
Podgoria - 

Râncăciov, sat, com. Râncăciov |. 
Râncăeiov, mânăstire, p. 56 
hâncăciov, deal, Beleţi 
Râncăciov, vale şi gârlă 
Râpa bisericii, Vlădeşti 
tâpa Chivii, com. Miceşti 
Râpa Corbului, Poeniţa 
Râpa fetei, p. 32 
Râpa feiei, com. Măţău 
Pâpa malului, loc iz. Berav. 
Râpa şoimului, Poeniţa, 
Râpa şoimului, com. Măţău 
Râpa tirnului, p. 41 

„Râpii (pârâul). Poeniţa 
Râpilor (valea), Petevoeşti 
Răpşoara, deal, Vlădeşti 
Rariştea, p. din Pucheni 

" Razului, vale, Râncăciov 
Răsalniţa, vale, Beleţi 
hăscăioasa, afl. al Dâmbovi- 

cioarei i 
Râsu, moşie, Rucăr 
Râsu, vale, Bratia 
Ratea, vale, Rucăr 
Râul' Doamnei, p. 8, i4 
Râurile, plasă, p. 13 
„Râuşorul, înţărcătoare, Bere- 

voeșii 
„Râușorul, afl. al' Dâmboviţei 
p.aL- 

Râuşorul, afl. al Bratiei 
Râuşorul, loc iz. Beravoeșşti 
Răzloajele, deal, Poeniţa : 

„„Rodea, poiană, Voineşti 
Reduta muscălească, movilă, 

Priboeni 
Repedea, vale, Tg.-Cârcinov 
Repeguș, deal, Rădeşti 
Repeguş (surpitura), Băjesti 
„Resteul, deal, Văleni, Podg. 
„Retăiul, vârf; Rucăr! 
Retevoeşti, com. pl. Râul 

Doamnei | 
Retevoeşti, sat, com. Relev. 
Retevoești, pădure '



  
Vedere dintro fabrică (Ţizănosii!. Tâmplărie, monumente, sculptură, 

țizla, jucăr 
  
ii de copii) 

Supliment la : »nscelul nostra» de C. Răqu:escn-Codin 
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Parcul, Băilor. Eforiei» Kretzulescu din Câmpulung 

  

  

Vederea, Bisericei fost schit de călugări din Schitu-Goleşti 

Supliment la : «MYuscelul nostra» de C. Răduleseu-Codin 
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Ridivue, loc iz. Beleţi 
Richiţișul, vale, Dragoslave 
Rioasa, loc iz. Valea-Popii 
Rizenii, deal, Stâlpeni 
Rizii (valea), Dârmăneşti, p. 42 
Rizii, vale şi deal, Bughea de 

jos 
Roghină, p. 24, Lereşti 
Roghina, vale, Rucăr 
Râghină, loe iz, Rucăr, p. 27 
Roghina mare, livede, Retev. 
Roghina mică, livede, Retev. 

- Rogoaza, înţărcătoare, Berev. 
Rogoaza, poiană, “Nueşoara 

_ Rogoaza, vale, Priboeni 
Rogoazele, moşie, Rucăr 
Rogozul, deal şi vale, Peleţi 
Rogozul, loc iz. Miceşti - 
Rogozu, afl. al Bratiei 
Roman, afi. al văii. Popii 
Roman, vâlcel, v. Popii 
Romat, “deal, Valea-Popii 
Ropina, deal, Racovita 
Roşca, pârâu, Rucăr 
Rogul, vale, Jugur 
Roșul, munte, Dragoslavele 
Roşu, pârâu, Dragoslavele 
Roşu. deal, Belea 
Rosu. deal, Budișteni 
Roşu, pădure, Berevoeşti 
Roşuleţ, deal, Davideşti 
“Rotăreasa, deal, Priboeni 
Rotăreasa, deal, Dobreşti 
Rotarul, loc iz. Jugur 
Rotundu, deal, Valea-Popii 
Roua (vale), Bârtieşti 
Rucăr, com. rurală, plasa 

Dâmboviţa, p. 11,14, 16, 23, 
26, 28 

Rucăr, sat, com. Rucăr 
Ruconium, p. 28, urme de- 

cetate 
Ruda, pise, Vulturești 
Rua, deal, V ultureşti 
Ruda, vale, Bârzeşti. 
Ruda, vale şi gânlă, Mihăeşti 
Rudăreanca, coastă, Godeni 

Rudării, loc iz. Vulturești 
" Rudărita, loc iz. Vultureşti 
Rudeana, p. 23 
Rudeanca, pădure, Mihăești 
Rufia-Arbor, p. 28 | 
Rufeneii (valea), afl. al Bratiei 

„Rugina, loc iz. Nuegoara 
Rugina, lac, Ciumeşti 
Rugetul, deal, V. mare 
Rugetul, vale, Rucăr 
Rugeiul, poiană, Voineşti 
Rugii. (valea), Dragoslave 
Rugina, loc şi deal; Ciumeşti 
Ruginoasa, deal Şi vale, Beleţi 
Ruginoasa, deal, Dobrești 
Ruja, vale, Hârtieşti 
Ruja, vale, Hârtieşti 
Rujani, vale, Godeni 
Rujâni, iaz de moară, Vultu- - 

rești | 
Rujani, o p. “din Hârtieşti ” 
Rujii, vale, Hârtiești | 
Rujilor, loc iz, Valea-Popii 
Rumâneşti, 'sat, com. Băjești 
Rumânești, deal, Băjeşti şi 

Stâlpeni 
Rumâneşti (valea), gârlă al. 

-al R.-Târgului. 
Rumâneşti (valea), sat, com. 

Valea mare 
Runceasa, sat în Malu cu flori 
Hunou, deal, Viădeşti 
Runcu, vale şi pârâu, Stooneşti 
Runcu loc cu pădure, Berevoeşti 
Runcul, vale, Dragoslave 
Runcul boului, Stoeneşti, 
Runcul, vale şi deal, Racoviţa 
Ruacul, moşie, Lăicăi 
Ruseşti, vale, Ştefăneşti 
Ruzii, vale, Micești 
Ruzii, vale, Pietroşani 

s. 
Săiele (la), deal, Vlădești 
Şainel (valea lui), Retevoești 
Șain (valea lu), Coşeşti
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Sălătrăcul, vale, Albeşti 
Sălătrucul, deal, Albeşti 
Sălătrac, munte ap. de Nămă- 

eşti 
Sălbătul, deal, Vultureşti 
Sălbătul, vale, Vultureşti 
Sălbiş, deal, Pietroşani 
"Sălbişul, vale, Pietroşani 
Sălbişul, loc iz. Jugur 
Salcie (la), loc iz. Mătţău 
Săleioare, loc. cu apă de leac, 

Beleţi i 
Sălcioara-Pădureanca, loc iz, 
Davidești 

Sămăila, cătun, Priboeni 
“Sămăila, pârâu, afl. al Cârci- 

novului 
" Sămăila, deal, Beleţi 

„ Sâmbotinilor, 
Sanda, deal, Coşeşti 
Sanţu-Aurei, loc iz, Vlădeşti 
Sapa, vale, Goderi - 
Sâpa, deal, Godeni 
Săracilor (dealul), Rânoăoiov 
Sărarul, vale, Dobrești 
Sărăreşti, cătunaș, Nucşoara 
Sărăreşti, p. 45 
Sărata, loc iz. Măţău | 
Băritoarea lui Mihaiu Viteazu, 

p. 3i 
* Săritoarea lui Negru- Vodă, 

p. 31 
Săritorii (pârâul), Dragoslavele 
Săritoarea, vale, Tg.-Câroinov 
Sârbului, poiană, Budişteni 
Sârbilor (dealul), Budișteni 
Săroaia (vale), Văleni, Argeşel Săroaia (vale), Corbi | Sasului (piscul), Domnești 
Sasului (vale), Cetăţeni 
Sasului (dealul), Rucăr 
Sasului (valea), Godeni 
Satului (pârâul), V.-Popii 
Saua, poiană în Nuoșoara 
Saua dracului, loc iz. Văleni, 

Argeșel 
Sărulești, parte din Poeniţa 

p. din Vlădești . 

Schitu-Nămăeşti, 

Sbogheţeşti, sat, com. N Ucşoara 
Şaului (pârâul), Rucăr 
Scăldăturile, vale, Nucşoara 
Scândureaua, vale, Vultureşti 
Scândurile, vâlocea în Beleţi * 
Scânteia, oo iz, Mâţău, 
Scărișoara, loo iz. Jugur 
Scărișoara mare, munte, Nuc- 

şoara, 
Scarlat (dealul lui), Bârzești 
Scaune, pisc, Aninoasa 
Scauneior (dealul), Dârmăneşti 
Scaune, loc iz, Jugur 
Seheiu, mahala, Câmpulung 
Sohsiu-Vişoiu, p. 19 
Scheianca, pădure, Giâmbocei 
Schiopul, pârâu, Albeşti 
Schit, loc iz. cu schit de lemn, 

Stăneşti 
Schit, loc cu pădure, Stănești 
Schitul Bândea, Berevoeşti 

„Sehitu Ciocan, mah. Malu 
Câmpulung - 

Schitul, vale, Malu 
Schitul, poiană, Domnești 
Schitul, deal; Glâmbocel 
Schitul, vale, Glâmbocel 
Schitu, sat, com. Glâmbocel, 

zis şi Scoiceşti 
Schitul, vale, Valea mare, 

Podgoria , 
Schitul, pârâu în Văleni, pl. | 

Golești 
Schitul, vale în Văleni, Argeşei Schitul, dea!, Vrăneşti | 
Şchitu-Dobreşti, o p. dia sat 

p. di 
'Schitu-Goleşti, p. li 
Schitu-Goleşti, gară ' 
Sohitu-Nămăeşti, schit de că-. 

lugărițe, com. Nămăeşti 
deal, Nămă- 

ești ' 
Schitu-Ulita, pârâu, Poeniţa 
Scoarţei (dealui), Beleţi 
Scoicești, satul Schitu, Glâm- 

bocel
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Scondilele, poiană, Stănești  Sgăibăno +34, deal, Vălsni 
Soor (valea lui), Puoheni Sgârâieţi, cătunaș, Călineşti 
Scorbojie,loo iz. Văleni, Argeşel Sghiabu, deal, Racoviţa 
Scorburi, loc iz. în Văleni, Sghiabu, fântână, Stăneşti 

Argeşel Sghiab, cătun, Corbi 
Scorţarul, deal în Hârtieşti - Sghiab, biserică, fost schit - 
Scoruş, deal, Beleţi . Sgrebănoaia, deal, Văleni, 
Scoruș (in) loc iz. Văleni, Argeşel 

Argeşel | Segripceşti, sat, com. Beleţi 
Seoruş, pisc, V. mare, Podg.  Sgripoeşti, deal; com. Belaţi_ - 
Seacă (valea), Budişteni şi *  Sibişoiul, loc iz. Leordeni 

Glâmbooei Sica, luc, Nucşoara. N 
Seaca, loc iz. Beleii Sighireanu, poiană, Nucgoara 
Seaca, vale, Pietroşani” Sila, vale, Vlădești 
Seoările, munte în Draoslave Sila, pădure, Vlădești 
Secăruia, vale, Dragoslave Şihoiu, loc iz. Ciulniţa, 
Secături, deal, Bughea de jos Şihoiu Bistriceanu, Văleni, 
Secăturile, vale în Malu _ Argeşel 
Secăturile, sat, Nucşoara Siliştea, loc iz. cu urme de 
Seoăturile, deal, Beleţi : , sat vechiu, Boteni 
Secăturile, loc iz. Rucăr Siliştea, p. 22 
Seciului (valea), Dragosiave Siliştea, luncă, Vlădești 
Secu, munte Siliştei (valea), sat, com. Ani- 
Seinoasa, livede, Cetăţeni noasa 
Șelari, apă în Valea mare şi  Siliștei (valea), gârlă, comuna 

Vişoiu - Aninoasa | 
Şelari, sat; com. Nămăești . Siliştea, loc su urme de sa 
Şelari, pisc, Vişoiu vechiu, Retevoeşti . 

„ Seliştea, deal, V. mars, Podg. Siliştea, vale, Domnești” 
Şerban, vale, Vlădești „Siliștea, vale, Davideşti 
Şerbănești, cătun, Jugur Siliştea, vale, Văleni-Argeşel 
Şescul, poiană, Pietroşani Siliștea, vale, Dobrești 
Şesul, poiană, Nueşoara Siliştea, loc iz. Jugur | 
Şesul, vale, Jugur Siliştea, pârâu, Pucheni: 
Seţul, loo iz. Jugur „ Siliştea, o p. din Pucheni 
Şeţ (câmpu), Măţău Siliştea, loc iz. Godeni.“ 
Şesu, munte, Poenărei Siliștea, poiană, Mihăești 
Şeţu, munte, Berevoeşti Siliștea, deal, Catăţeni 
Sfântu Ilie, poiană, Nucşoara Siliştea, deal, Bârzeşti 
Sfântu Ilie, deal, Aninoasa : Siliştea hodăii, platou, Aninoasa 
Sfântu Ilie, munte, Dragoslave Siliştea fundăturii, vals, Ani- 
Sfântu Gheorghe (biserica), - noasa 

p. 19 Silişteni, p. din Vlădești 
Sfârâitoarea, vale, Coşeşti Siliştoaia, poiană, Nucşoara 
Sfâşii, loc iz. Cetăţeni Simionul, loo.iz. Jugur 
Sfredelu, loc iz. Priboeni Siminocul, deal, Văleni 
Sgaia, deal, Poenari Sin (dealul lui), Vrăneşti
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Sintilia, munte, pl. Dâmboviţa Socol (valea lui), Beleţi 
Şipoaia, gârlă, Glâmbocel, p. 53 Socol (dealul. lui), Beleţi Şipoatele, pisc, Dobreşti 
Șipoatele, deal, Hârtiești 

- Şipoatele, vale, Nucşoara 
Sipotul, vale, Vlădești 
Şipote, loc iz. Stoeneşti 
“Şipote, loc iz. Vlădeşti 
Sirul, deal, Dobrești 

„Sitilă (poiana lui), Vlădești 
Siţii, vale, Pieiroșani, | 
Slănic, sat, com. Domnești 
Slănic, vale, com. Domneşti 
Slănie, afl. a] Bratiei 
Slănic, 16, 23, 42, 63. 
Slăniceanca, livade, Godeni 
Slatina, vale, Aibeşti 

„ Slatina, deal, Beleţi 
Slatina, poiană, Nueşoara 
Slatina, sat, com. Nueşoara 
Slatina, loc iz. Boteni | 
Slătineanea, deal, p. 55 
Slătineanu,. deal, Călinești - 
Slătineni, o p. din Călinești 
Slar (valea lui), Jugur 
Sleme, deal, Rucăr 
Slemnea, p. 51 
Slemnea, deal, Călineşti 
Sleul, poiană, Nucșoara 
Șieul mândrelor, poiană, Nuc-. 

' goara 
Slobozia, p. 22:- _ 
Slobozia, sat, Stoeneşti 
Slobozia, pârâu, Stoeneşti 
Smeuretul, deal, Hârtieşti 
Smeurișul, vale, Vlădești 
Smeuriş, poiană, Poeniţa 
Smeul, deal, .V. Popii 
Smicelâtul, deal, Albeşti  . 
Smiceletu-Păduret, pădure, 

Albeşti 
Smilea (vale), Poenărei 
Smilei (dealul), Poenărei : 
Socetu, poiană, Nucşoara 
Socilor (valea), Budişteni . 
Socol (lunca lui), Lăicăi ... 
Socol. (crucea lui), Lăicăi 

Sodoame, gârlă, Dârmăneşti. 
Sodomul, lec iz. Jugur 
Sohorâtu, munte, Dragoslave 
Şolovanul, o p. din Pucheni 
Şolovanul, pârâu, Pucheni 
Şolovanul, deal în Văleni, 

__ Argeşel 
Şontoii (valea), Tg.-Câroinov 
Şontroaia, deal, Țigăneşii 
Sorbului (pârâul), Vlădești 
Sora, nume ce se mai dă 

Bratiei | 
Sorbului (valea), Schitu-Goleşti 
Soreşti, p. din Dobreşti 

„ Soseni, p, din Bădești-Pietro- 
șaui 

Sovârnoaga, vale, Davideşti 
Şotrocea, vâlcea, Beleţi 
Spânu, deal, Racoviţa 
Spârlea, poiană, Nucşoara 
Sparta, vale, Priboeni 
Spărita,. moşie, Rucăr 
Speteaza, lac, Nucşoara 

„ Spinarea, pădurea stat, Vlădeşti - 
Spinarea, munte, Nucgoara 
Spitalul vacilor, p. din Leordeni 
Spoelii, vale şi apă, Măţău 
Spoita, vale, Călinești 
Stâlpeni, com.. rurală, plasa 

Râuri, p. 38 N 
Stâlpeni, sat, com. Stâlperii 
Stâlpişorul-Pădurar, pădure, 

Pietroşani . 
Stancului, vale, Racotiţa 
“Stâna, deal, Tiţeşti 
Stânei, vale, Pietroșani 
Stânei (valea), sat,. com. Ra- 

corița | 
Stâna corbului, poianâ în: Vul- 

tureşști , 
Stânei (piscul), Bârzești 
Stâneica, vale, Rucăr 

» Stăneşti,: com. rurală, pl. Râul 
Doamnei 

Stănești, sat, com. Stănești
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State (valea lui), Stâlpeni 
Statu' Porcului, loc iz. Jugur 
Stanomireasca, pădure, com, | 

Racoviţa .  - 
Stanislav, pise, Micești. 
Staurul,: vale, Poenărei * 
Steajărul, deal, Hârtieşti şi - - 

Vultureşti :- , 
Ștefănești, com. rurală, pl. 

Golești, p. 49 
Ştefăneşti, sat, com. Ştefăneşti 
Ştefăneşti, vale şi pârâu, Şte- 

fâneşti.. 
Ştetănoaisa, moșie, Priboeni.. 
Şteful,. deal, Beleţi a 
Ştegăroaia, pădure, Godeni 
Steghioara,: munte; Dragoslave 
Stejari, deal, Poenari 
Stejereşti, deal, Vlădești 
Stejeret, loc iz. Beleţi' 
Stermina, vale, Măţău 
Sterminoasa-Viădişoara, moșie, 

Viădeşti 
Sterpu, p. din Leordeni 
Stevioara, munte, Dragoslave 
Steuru, poiană, Nueşoara 
Stielăroaia, loc iz. Vlădeşti 
Stoelea, deal, Beleţi 
Stoeneasca, vale şi pârâu, . 

Stoeneşti . 
Stoeneşti, com. rurală, plasa 

Dâmboviţa 
Stoeneşti, sat com. Stoeneşti, 

p. 16, 28 
Stoeneşti, isvor cu apă mine- 

rală, Stoeneşti 
Stoiana,: vâluea, Dragoslave 
Stolmiile, o p. din Vulţurești 
Stoimii, loc iz. cu urmele locu- 

rilor prin care se alegeă aur, 
Vultureşti, p. 84 

Strâmba, vale, Racoviţa 
Strâmba, munte, Rucăr 
Strâmba, vale, Rucăr 
Strâmbu, deal, Vlădeşti 
Strâmpta, vale şi o p. din . 

Priboeni 

| Strâmpta, o p. din Bughea de: 
jos 

Strâmpturi, vale, Jupânești 
Strâmptul, munte, Nămăeşti 
Straova, parte din Poeniţa 
Streaua, deal, V. mare, Podg. 
Strechsa, vale, Vultureşti 
Stricatului, pârâu, Pietroşani - 
Strigoaia, pădure, Albeşti 
Strigoiul, moşie, Berevoeşti 
Strigoiul, vale, Albeşti 
Strigoiul-Uriauu, pârâu, Albeşti 

* Strigoaia-Brăzoaia, pădure 
Stroiasca, vale, Măţău 
Stroiasea, vale, Vultureşti 
Stroiasca, vale, Berevoeşti 
Stroiasea, vale, Retevosşti 
Stroișoru, vale, Rucăr 
Stroişoru, pisc, Vlădești 
Stroişor, vale, Coşeşti 
Stroișoru, vale, Retevoeşti 
Strunga, poiană, Beleţi 

„Strungile, deal, Albeşti 
Ştubeu, fântână, Aninoasa . 
Ștubeu, isvor eu apă minerală, 

Berevoeşti 
Ştubeu, isvor, Ciumsști 
Stupina, vale, Aninoasa 
Stupina, vale, Dobrești 
Stupina, vale, Jupâneşti , 
Sturul, vârful muntelui Mateiaş . 
Şubeanul, loc cu cruce, Bughea 

de jos: 
Şubeşti, p. 19 
Sub Orăjie,o p. din Rucăr 

„Sucetul, vale, Godeni 
"Şuoulescu, deal, Văieni . 
Suhăratul, vale, Nucşoara 
Sufrenghia, loc iz. Beleţi 
Suhare, poiană, Nucşoara | 
Suharul, loc iz. Măţău 
Suhatui, loc iz. Stoeneşti 
Su-lungu, loc iz., Priboeni 
Şuicani, loc iz. Dragoslave 
Surcelul, vale, Budişteni 
Surdeni, cătun, Stâlpeni.. 

„_ Bundurile, munte, Rucăr
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Surla, vale, Raocovila 
Surla, vale, Cogeşii 
Surpiturile, lac, Stănești 
Surpușu popii, loc iz. Rucăr 
Surupatele, vale, Pietroșani 
Suseni, o p. din Rucăr 
Suseni, o p. din Domnești 
Suseni, o p. din Dragoslave 
Suslăneasca, loc iz. Măţău 
Suslăneşti, p. 24, 25 
Suţului (dealul), Budişteni 
Şuţu-mare, vale, Glâmbocel 
Şuţu mic, vale, Glâmbocel 

T.. 

Tabacu, deal în Valea mare, 
pl. Golești 

Tabon, loc iz. Bughea de sus 
Tâbra, munte, Stoeneşti 
'Tâbrii (poiana), Stoeneşti 
Tăetura Maszălului, deal în 

Vlădeşii 
Talaifane, moşie, Nămăeşti 
Tâlfa dorbului, vale în Vlădești 
Tâlfa, vârf, Berevoeşii i 

- Tâlfa, deal, Jupânești 
Tâlfa, deal, Pietroşani 
Țâlfa Olănescului în Budișteni 
Tălpoiu, loc iz. Băjeşti 
Tălpoiu, fântână de leac, Boteni 
'Tâlvele, isvor, Nucşoara 
Tămârjani, deal, Cetăţeni 
Tămășescu, plaiu, Vlădeşii 
Tămăşescu, pisc, Vălem 
Tămăşescu, pisc, Văleni 
Tămăşeşti, sat, Dârmăneșşti, 

p.42 
Tămaşu, vale, Rucăr 
“Lămaşu, munte, Rucăr , 
Tămaşu, vale şi pârâu, Beleţi 
Tămașş, poiană îu Nnceşoara 
Vămăşoaia, livede în Bughea 
'Tămăgelu, munte, Rucăr 
'Tambura, munte ap. de Câm- 

puluag 
“Tambura, pădure, Rucăr 
Tănăloagels, vale, Albeşti 

Tănărogul, lac, Nuoşoara 
Tănărogul, deal, V. Popii 
Țânea, vale, Jupâneşti 
Tâncava, munte în Stoeneşti 
Tânjala, moşie, Rădeşti 
Tânjala, deal, V. Popii 

„“Tânjala, vale, Mihăeşti 
Tânjala, vale, Stâlpeni 
Tangelu, vale, Stâlpeni 
TȚapănu, deal, Jupânești 
Tapănu, plaiu, 'Dârmănești 
Tărăşelu, vale, Rucăr 
Tărâţoasa, munte, Lereşti 
Tărăvăsscu, vale, Racoviţa 
Târgu-Câreinov, comună, pl. 

Podgoria, p. 57 
Târgu-Dealuilui, sat, comuna 

Ștefănești 
Târgului (râul), afl. al Râului 

Doamnei 
Târgului, pârâu în Bughea de 

jos 
Târgului, vale în Bughea de jos 
Țarina, pădure, Aninoasa 
'Parina, deal, Jupâneşti 
Târla malului, deal, Băjeşti - 

- Parna, loc iz. Măţău 
Țârleşti, o p. din Beleţi şi 

Priboeni . 
Tătarului (valea), Beleţi . 
Tătarul, pisc, Beleţi 
Tătarului (valea), Tg.-Cârcinov 
Tătarul, deal, Vrăneşti 
Tătarului (valea), Nămăești 
Tătarului (valea), p. 57 
Târseni, cătunaș, Purcăreni 
Târseni, deal, Purcăreni 
'Tăului, vale, Purcăreni 
Tavra, munte, Stoeneşti 
Tecioiu, poiană, Nucşoar: 
'Tecioiu, lac, Nucşoara 
Țefeleica, munto, Rucăr 
Teişul, cătunaş, V. mare, Podg. 
Teişul, deal, Șiefăneşti 
Teişul, deal, Vultureşti 
Teişul, deal, Beleţi 
Teișul, deal, Vrănești 

A
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“"Teișul, cătunas, Vrăneşti 
Teişul, deal, Berevoeşti 
Teișul, deal, V. mare, Podg. 
Tetii (valea), Pietroşani 
Tigauca, lac, Mihăeşti 
"Țiganca, loc iz. verovoești 
Țigănești, com. rurală, plasa 

Podgoria, p. 51 
"Țigănești, deal, com. 'Pigăneşti 
"Pigănia, p. din Stâipeni ” 
Țigănia, vale, afl. al Iazului 

Bratiei 
Tigănia, vale, Nucşoara 

""Ţigănia, vale, Valea-Popii 
Piganului (lacul), Nucgoara 
"Tiganului, vale, Dobreşti 
Tia, deal, Bârzeşti 
-Tifle, vale, Jupâneşti 
"Tinişoarele, deal, Pucheni 

" Tinga, vale, Pucheni 
“Tirilor (dealul), 'Pigănești 
Tisa, vale, Nucşoara 
Tițeşti, com. rurală, plasa 

Râurile - i 
“Tiţeşti, sat, com. 'Țiţeşti 
Titia, vale, Miceşti 
"Tivului (pârâul), Pucheni 
Tivului (lacul), Pucheni 
Toaea, pădure, Stănești 
Toaca, vale, Stănești 
Toaca, vale, Malu-Câmpulung 
Toaca, pădure, Bughea 
“Poaca, munte, ap. de Câm- 

pulung 
Toaca, deal, Bughea de sus 
Tobolea, pădure, Vlădești 
Tobolea, munte, ap. de Câm- 

pulung 
Toboşari, cătunaș, Vultureşti, 

p. 34 
Poboşarilor (dealul), Vultureşti 
Tocâia, deal, Ştefăneşti 
Poeaia, deal, V. mare (Podg.) 
“Tocălia, deal, Râncăciov 
Tocuz (pârâul lui), Stoeneşti 
“Polea, vale, Nucşoara 

„ “Foltuş (la), loc iz. Băjeşti 

DI 

"Tomeşti, cătunaş, Godeni 
Tongiola, deal, Mihăeşti 
“Topila, loc iz. Ciumeşti 
Topile, poiana, Nucşoara 
Topile, lac în Valea-Popii 
Topliţa, loc iz. și fânețe în p. 

de nord a Dragoslavelor 
Topliţa, pârâu şi vale în Nă- 

măeşti | 
Toplita, vale ou apă în Vlădeşti 
Topliţa, peşteră şi izvor în 

Nămăești 
Topoloveanea, trup de moşie 

în com. Beleţi, pomenită într'o - 
hotărnicie din 1810 , 

Topoloveni (deal), cum.. Topo- 
loveni 

Topoloveni, sat, com. Tg.-Câr- 
cinov 

Topor (valea lui), com. Hâr- 
tieşti şi Văleni-Argeşel 

„Toperul, moşie, Bârtieşti 
Toporani, o p. din Hârtieşti 
Toroimanul, deal, Valea mare 

(Podgoria) 
Trăinişelu, deal, J upânești 
Trăistaru, vale în Miceşti 
Trandafireşti, p. din Dobrești 
Trandafir, deal, Voineşti 
Trecătoarea ciocoilor, loc iz. 

Rucăr 
Trecătoarea oilor, loc iz, Rucăr 
T'reişte (la), lac, Stoeneşti 
Trestia, vale în Racoviţa 
Tronării, deal, Retevoeşti 
Tronarul, deal, Băjeşti 
Trufandă, loc iz. Purcăreni 
Tudoran, deal, p. 42 
Tudorana, deal, Cetăţeni 
Tudoranii (vale), Cetăţeni 
“Pudoran, deal, Domnești 
Tudoreşti, o p. din Drăghiciu - 
Tufani, deal, Racoviţa 
Tufănet, poiană, Dârmăneşti, 
Tuica, moşie, Micești 
'Țuica, vale, Vultureşti 

_"Puica, vale, Dârmăneşti



.. 

Ă Uiita, cătun, Poeniţa 
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Tulpina, deal, Godeni 
Tunsorile, deal, Pucheni 
'Turbata (vale), Domnești 
Turburea, pârâu, Jupâneşti 
'Turburea, "vâleea, Jupâneşti . 
Țurcana, munte, Stoeneşti. 
'Purcilor, "vale, Vultureşti 
“"Pureuleşti, 'sal, com. Călinești 
Turculeşti, deal; Călinești 
Turcului, pisc, p. 58 
“Purcului, deal, p..41 - 
Turcului (dealul), Poeniţa | 
"Turcului (piscul), Dobreşti 
'Turoului, deal, Bajeşti 
'Paroului, (vale), Valea mare 
Turcul mare, deal, Bughea de .. 

jos 
“Parcul mic, deal, Bughea de jos 
Turda şi 'Purdea, pârău, 

Albeşti 
'Pureci, vale, Vultureşti 
Turigii, deal, Poeniţa 
TPurlani, loc iz. Hârtieşti | 
'Țurlănești, p. din Hârtieşti 
'Turnel, deal, V. mare, Podg- 
'Purnului (piscul), :p. 41 
'Purnu, poiană, Nucşoara 
Turnu, vise, Berevoești 
Turnul, afl. al Bratiei 
Turnul, vale, Stoeneşti 
TȚurţuden, loc iz. Măţău 
"Țurţudan, loc iz. Racoviţa 
'Purțudan, deal, Băjeşti 
'Turţudan, pisc, Dârmăneşti 
Tutuniştea, loc iz. Băjeşii 
'Tutuniştea, vale și loc iz. Beleţi 
'Puturug, poiană, Dârmăneşti .. 

U. 
Udeni-Zăvoiv, cătun, Vrăneşti 
Udrişte (pârâul lui), 'V. -Pppii 
Vlcele, deal, Băjeşti 

Ulita, p. 37 
Ulita, pârâu şi vale, Poeniţa, 
Uliţa vacilor, p. din Leordeni 
Uliţeasca, vale, Ciumeşti 

Uliţeşti, v. Uliţeasca 
Uliţeşti, p. 45 
“Uliu (valea), Bârzeşti 
Ulmătul, vale, Godeni 

- Ulmeanca, vale, Boteni 
- Ulmeni, pisc, Boteni 
Ulmet, loc iz. Nueşoara 
Ulimet, poiană, Lereşti 
Ulmu, poiană, Nueşoara . 
Uluba, deal, Râncăciov 
Uiuba, sat în Valea-Popii 

„Uluba, vale în Valea-Popii şi “ 
Davideşti - . 

Uluba, pârâu în Valea- -Popii ș și” 
Davtdeşti 

Uluba, vale, Pietroşani 
Uncheaşul, pârâu, Poeniţa 
Uncheaşul, vale, Retevoeşii 
Undiţa, vale, Belsii 

“Undiţa, vale, î Nucşoara 
Ungureiul, loc cu fânete, 
Dragoslave 

Ungurici, deal, Călineşti 
Unioru, pisc, Ştefăneşti 
Urdea, munte, Nucşoara 
Urechea babii, vale, Albeşti 
Urianca, moşie, Ciumeşti 
Urmaşa, vezi Grădiştea, Schitu- - 

Goleşii, p. 37 
' Urianu, moşie, Bughea de jos 
Urlăţeanca, moşie, Tg. -Câr- 

cinov . 
Urlucea, cătun, Râncăciov 
Ursarul, "deal, Racoviţa 
Ursoaia, pădure, p. 39 
Ursoaia, vale, Titeşti 
Ursoaia, pisc, V ultureşti 
Ursul, vale, 'Tg.-Cârcinov 
Uzsul, vale, Glâmbocel 
Ursul, pârâu, Poenita 
Ursul, vale, Lăicăi 
Urţii (valea), Cetăţeni 
Urzica, vale, Retevoeşti 
Urzica, vale, Bârzeşti 
Urzica, pisc, Băjeşti 
Urzicarita, pârâu, Budişteni. 

„ Urzicarul, munte, Stoeneşti



    

    
Piatea Doamnei (din Corbi) 

Supliment Ia : <Mnzcelul nostru» de C. BRăddulescu-Codin 
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Biserica din târg (Corbi) 

  

O casă țărăneasci din Corbi 

Supliment la : <Musceiul nostru» de C, Pâdulesen-Codin 
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Por vamee) 

  

  

  
  

  

  

7.
 

  

3: Min “ulescu 

Supliment la : sinscelul nostru: de C, Băduiesen-Codin 
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Invăţătorul c€. Dobrescu-Argeş 

Doi apostoli ai satelor, care au trăit în Poenirei Şi au lucrat pentru ridicarea 
satelor de pe răul Doamnei 

Supliment ia : «Jluscelul nostra» de C. Rddulescu-0odin 
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Urzicari, vale, Glâmbocel: Valea, cătunaș, Văleni-Argeşel 
Urzicarul, poiană, Vultureşti Valea, mânăstire din sec. | „_Urzicari, vale, Lăicăi XVI, Ţiţeşti 
Urzicaru, vale, Tg.-Cârcinov Valea adâncă, Văleni-Argoşel 
Urzicarul, pisc, V alea-Popii Valea babii, pârâu, Purcăreni: 
Urzicaru, deal, Băjeşti Valea babii, cătunaş, Purcăreni - 
Urzicaru, vale, Glâmbocel Valea babei, Dragoslavele 
Urzicaru, vale, Pietroşani . Valea-Bădenilor, apă Stoeneşti 
Urziceni, vale, Vlădești. » Banii, Țigănești 
Urzii (valea), Măţău ».  Barbalui, Rucăr: 

»  Bâzului, cătunaş Boteni . 
V. -»  Benii, văleni Podg. şi 

Vaca, munte, ap. de Lereşti - „Golești 
Văcârea, munte, ap. de Lerești  „ , Berii, apă şi lac în Be- Văcarea, sat, com. Drăghiciu revoești 

“Văcarea, vale, com. Drăghiciu Valea- Bisericii, cu urme de Văgarea, pârâu în Drăghiciu sat vechi Nămăeşti 
şi Valea-Popii | valea-Boerească, sat com. Go- 

Văcarea, deal, Dragoslave "eşti Pod. 
Văcăreasca, cătun, Micești Valea- Boului, gârlă și vale, Rân- - 
Văcăruia, munte, Lereşti Căclov 
Vadul Măgurii, loc iz.. Văleni, valea-Boureţ, cătunaş Stoeneşti 

Argeşel » Bradului, Nucşoara. 
Vâja, munte, Stoeneşti „» Bradului, sat Mihăeşti 
Văjiitoarea, loc iz. Goleşti Bradului, Malu cu Flori * 
Vâlceaua cu basmaua, Beleii » Bradului, cătun Poeniţă 
Vâlceaua cu covergi, Belâţi. »,  Bucii, Valea Mare Pod, Vâlceaua cu pociile, Beleţi »  Baţii, Schitu-Goleşti 
Vâlceaua cu viezurele, Miceşti , Căldării, Vlădeşti | 
Vâlceaua iepei, 'Vultureşti » : Călinești, pârâu, Câlineşti Vâlceaua lu: Mic, Tg.-Cârcinov Călinești, sat Călinești: 
Vâlceaua lui Muscel, pârâu, » Calului, pârâu; Rucăr 
Bârzeşti Sa » Caprei, Davidești 

Vâlceaua lui Iordache, Bârzeşti :, Calului, Bârzeşii ' 
Vâlceaua Tătarului, Nămăeşii , - Caselor, deal Vult. 
Vâlceaua 'Tronarului,. Priboeni ». Caselor, pârâu Vult, 
Vâlceaua viilor, Beleţi ».. Caselor, sat Dragoslavele 
Vălcele (în), loc iz. Măţău »  Caselor,p. din B. de Sus 
Vălcele, o p. din. Dragoslave „ Cârstii, Nămăeșşti 
Vălcelu Ariilor, afl. al Hulubei  , Cârstii, Dârmăneşti 
Vălcelu lui Ceafă, Rucăr - „Cati, Dârmonești. 
Vălceştilor (fântâna), Cetăţeni „Cheii, Rucăr A 
Vălceşti, cătunaș, Jugur -»-Chiţei, p, din Țiţeşti 
Vălcicu. lui Coman, Vlădești »  Cioarilor, lac Pucheni - 
Vălculeşti, o p. din Goleşti : , Ciurarul, afl. al iazului 
Valea, deal în Călinești - Bratipi 
Valea, o p. din Dragoslave » Copăodhilor, Malu cu Flori 

6, Rădulesen-Cedia —,„Mascelal nostru“, —: 5 IX,
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Valea Copilului, Rucăr 

| Coteneştilor, Stoeneşti 
cu bou, în Văl, Argeşel 
cu aininii, Retevoeşti 
cu cotelele, Coşeşti 
cu crucea, Retevoești 
cu groși, Coșeşti - 
cu măru, Retevoeşti 
cu meri, Vlădești 
cu moroiu, Retevoeşti 

„cu nuci, Tg.-Câroinov 
cu: raci, Voineşti. 
cu tăişu, Aninoasa 
cu fereasira, Pietvoşani 
cu plopii, Pietroşani” 
Dracilor, Poeniţa 
Drăganu, Berevoești 
Dăii, Rucăr 

„ Dapului, cătunaş, Vlă- 
deşti | 

dela Maieiu, V.-Popii - 
dindărăt, Jugur 
Doamnei, Poeniţa 
Doriului, Poeniţa 
Donii, Aninoasa 

m Drocii, Vlădești 
Valea după Piatră, Rucăr 

foii, sat, Voineşti, p. 70 
- Fotii, Rucăr 
Găimi, Vrăneşti 
Găinii, cătunaș, Poeniţa 
gardei, Valea Mare 

- grajdului şi deal, Apa- 
„Sărată . - 
Grecii, Poeniţa | 
Hulii, Vlădești , 
Hulubii, Valea-Popii 
Iașului, apă, Berevoeşti 
Iașului, p. din Berevoeşti 
ledului, Purcăreni 

- Halii, apă şi vale, Vul- 
" “tureşti. - 
Itului, cătun, Jugur 
Jugii, Rucăr 
Jugurului, apă, Măţău 

Şi Jugur 
lacului, Vlădești 

>» 

Vaiea 
» 

» 

-. 

"Valea largă, sat Pucheni - 
largă, vale, Pucheni 
largă, apă, Micești 
largă, Coșeşii 
largă, munte, Nucgoara 

„lemnului rău, Pucheni 
Valea Leaotii, Rucăr 

> lungă, Domneşti 
lupului, Stăneşti 
Aninoasa 
lui Andrei, Bârzeşti 

„ui Andreiaș, Rucăr | 
Valea lui Bad, cătunaș, Jugur 
Valea. lui Băj, Băjeşii, p. 35 

lui Bob, Vrăneşti 
„lui Bragă, Nămăești 

“Valea lui Căciulă, Godeni , 
lui Carpen, Pucheni 
lux: Ciocan, loe iz, Rucă 
lui Dan, Rucăr 
lui Dan, Vlădești 
luL Eele, Rucăr 
lui Faur, în Văleni: 
lui: Goi, Retevoeşti 
lui. Hotar, Vlădești 
lui Iad, Racoviţa. 
lui Ion, Boteui 
lui Ivan, Rucăr 

» _„  Ciumeşti: 
lui Mic, Țigănești 
lui Mir, loc iz. Micești: 
lui Mraze, Văleni-Argeşel 
lui Negru, Vlădești 

lui Neni, Pribogni 
lui: Paraschib, Priboeni 
lui Pătzu, Lereşti: 
lui Rus, pârâu, Bughea 

de: sus 
lui Scor, pârâu, Pucheni 

“lu Scor, op. din Pucheni 
lui Serb, Priboeni 
lui Slav, Jugur 
lui Socol, Beleţi 
lui, Stroe, Anincasa 
lui Topor, Hârtiești 
lui Trandafir, Voineşti 
lui Văsii, Berevoeşti 

5 

» 

» 

» 

»- 

» 

> 

» 

> 

» 

» 

» 

» 

>» 

» 

-» 

3 

Valea 

Val oa 

n» 

p



  

Valea Măgurei,. apă, Bughea Valea Olteanului, Poeniia 
de. sus Opri, op. din Vultureşti 

„ mânăstirei, apă, Ţiteşti  „,  Pâraelor, Stănești 
» “mânăst. cătunaş, Țiţeşti -,,- Perilor, Poeniţa 

“mâinii, pârâu Priboeni Valea Pitareanca, Sioeneşti n 

Valea-mare, com. pl. Goleşti . „. Podului, o p. din satul 
> sat, com. V.-mare - Priboaia 
„ sat, com. Nămăeşti „Podului, pârâu, în. Bere- | 

x sat, Băjeşti - voești | a 
i o p: din Dragosla- Podului, pârâu, Lăicâi 

| vele Pe Poaului, pârău, Jupâneşti - 
pârâu Valea-măre- » Podului pârâu, Davideşti 

| Nămăeşti „Popii, vălcea, Bârzeşti 
» apă, Stoeneşti -. „ . Popii, Purcăreni _ 
„pârâu, Micești ' popii, cătunaș și pârâu 

gârlă, V.-mare-Pod. .. Valea-mare 
„. gârlă, Racoviţa “ „popii, pârâu, Priboeni 
» Aninoasa a popii, cătunaș, Vi-popii 
pârâu, Bughea de  -„ popii, căt, Pietroşahi 

sus | „popii, vale “Racoviţa 
Valea Măţăului, Măţău - Pravătalui, Rucăr 
„Mărului, Stănești „preotului, N 

'»"  Mateiului, Coşeşti - „ putului, Jugur 
“».  Mătuşii, Aninoasa „ râpilor, Priboeni 
„mieilor, Stănești « „  Râsului, Rucăr 

Valea mateiului - „ Ratei, - 
Valea Mieriii, Poeniţa Valea rea, Tg. Cârcinov 

„ morii, afl. R. Doamusi- „pârâu, Măţău 
Nuieşoara , ». » munte, Nueşoăra 

“m MOTii, "go vita Goleşti „ pârâu, Apa-Sărată 
„morii, Rue : » „ pârâu, Bughea de 
„ - moșulai, Domnești jos 

- Murgii, apă, Pucheni » o Vultureşii .. 
Valea Muscelului, în Văleni- pârâu, Dragoslavele 

Argeşel Valea zichitoi, Rucăr 
Valea Muscelului, Coşbşti ş „rece, V „„Popii 

». Mâzganii, Hârtieşti, p 92 Băii, căturas, Coşeşti 
Văleanea, vale „ Argeşei - IER » pârâu, Dârmănești - 

„ „vale, "Jupâneşti rujii, loc îz, V.-Popi - 
. deal, Țigăneşii Valea Rugilor, Râncăciov 

Valea. Nandri, sat Dârmăneşii Valea Rumâneştilor, sat com. 
pă „Nesgră, Colibaşi Nămăeşti 
|, “Nevtinţului, Aninoasa Valea Rumâneştilor. gârtă, afl. 
» Nucului, Lereşti al R. Târgului 

Vaiaa Oarzănii, Rucăr , Valea Ruscului, Râgcăciov 

 Oilor, Tiţeşti | „sărată, pârâu Rucăr | 
Valea. Olii, munte, ap. de C- lung po satului, Băjeşti
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Valea satului, munte Rucăr 
satului, p. din Berevoești 

» Satului, pârâu , 
Valea Sasului, pârâu, Godeni 
„ Savii, Ciumeşti , 

Vaiea Schitului, Văleni-Podg. 
Valea schitului, pârâu, Valea. 

mare-Podg. 
Valea, seacă, af. al n. Doamnei 

seacă, munte în Rucăr 
seacă, Nămăeşti - 
seacă, dea!, Glâmbocel 
seacă, pârâu, Glâmbocel . 

___ Și Budişteni 
Silii, căt. Vlădești 
Siliștii, Văleni-Argeyet 
Siliştii, căt., Aninoasa 
Speriată, munte, Rucăr 
Strâmbii, Rucăr 
Stanciului,. Racoviţa 
Stânii, sat, Racoviţa 
Stânii, pârâu , 

Nueşoata 
„deal, Racoviţa 

> Rucăr 
Stoenilor, Drăghici 
Staului, Beleţi 
Tămașului, Rucăr 
Tămășşelului 
Tătarului, 'Pg.-Cârcinov 
Teascului, Micești 
Țigăniei în, Valea-Popii 
TŢiganuluiz p. 37 
Tinei, înţărcătoare, Be- 

revoești Aa 
Toli, Bughea de jos 
Tunului, Malu cu flori 
Pureului, cătunaș, Valea 

mare 
Uncheaşului, Ciumâşti 
Uncheașşului, cătunaș, 

. Apa sărată 
Ursarului, Băjeşti 
Ursului, pârâu, Vlădeşti, 

p. 39 | 
“Ursului, Jugur 
Ursului, pârâu, Lăicăi 

» 

» 

. 

Doe 

» 

» 

» 

> 

Valea Ursului, cătun, Vlădești 
Ursului, Râncăciov 
Urdei, Rucăr 
vacii, vale şi pârâu, 

Bârzeşti și Beleţi 
vacii, pârâu, Hârtieşti 
vacii, cătunaș, Hârtieşti 

" vaeii-Cotlomuz, numele 
vechiu al comunei 

__ Hârtieşti . a 
Vălenilor, pârâu în Văleni 

Podgoria , 
„ Vangii, Coşeşti 
Varului, Jugur 
viei în valea-popii 
viilor în 'Țigăneşii 
vizuinilor în văleni, 

“Argeșel 
Vladului, munte, Rucăr = 
Vrăneștilor, vale şi pârâu 

în Vrănești 
Zamura în yăleni: Argeșel 

m, Zinebii în Dârmăneșşti 
Văleni, com. rurală, pl. Golești 

» 7. Sat, com. văleni 
» Com. rurală, pl. Argeşel 

Vânga, vale, Coşeşti. 
vămeiul, munte, Stoeneşti 
vâisan, râu; afl, al Argeşului 
Valul, p. 50 a 
vânoaia, vale, "Boteni 
Vânătorii, deal, Budişteni 
Vârful Ciocoaicei, Lăicăi 
vârfarile,: deal, Albeşti 
Vârful Arii, poiană, Stoenești 

1, :-Berearul, Aninoasa * 
Cetăţii 

- Cheii | 
“lui Albi, poiană, Piutro- 

şani 
liuica, Berevoeşti 
lui laru, Lereşti : 

„Popii, lac în Pucheni 
ârgălui, gârlă şi vâlcea, Ra- 
covita . 

Vărsâta, vale, Schitu-Goleşti 
Vârtejul, deal, Tg.-Cârciuov 

» 

» 

ini 

s p 

» 

» 

» 

» 

» 

4 

» 

» 

» 

Y
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- vâsâi (valea lui), Berevoeşiti 
vasiloi, vâlcea, p. din vlădeşti 
vârtejii, vale, Nuoşoara 
vârtita, lac, Nucşoara 
vârtop, deal în văleni-Argeşel 
Yârtopelea, deal, Dragoslave 
vârtop, deal, Rucăr 
vârtopui, lac, Coşeşti *  - 
vârtop, cătun, Boteni 
vârtopul, deal, Jugur 
'Vârtopul, deal, vultureşti - 
Vărzăroaia, sat, Pietroșani 
Vârzăreni-moşneni, o p. din 

vărzăroaia, pietroşani 
Vârzob, deal, priboeni 
vedeniilor, vale; Davidești 
vederoasa, vale, Coşeşti 
Vierăşelul, gârliță, Racoviţa 
Vieroș, sat, com. Colibaşi, p. 40 
vieroş, mânăstire, p. 46 
vieroșul, vale, Raco a şi Co- Ș via ş 

libuşi 

vieroș, pisc, Racovita 
vieroşanca, pădure, Colibaşi 
vieroşanca, pădure, poeniţa 
viezurele, vâlcea, Băjeşti 
viezurele, gârlă, "Poeniţa.. 
iezuroaica, vale, valea mare, 

pl. Golești 

viişoara, deal, pietroşani 
“viilor; deal, Racovita 
vija, pădure, Stănești . 
viorelele, pisc, Albeşti | 
Viroaga, pârâu, vultureşti 
vișan, vale, Stănești 
vişoiu, mahala, Câmpulung 

„» Viticheşti, sat, com. Călinești, 
, p. 5l , 

viad (dealul lui), Sialpeni 
vlădău, deal, Aninoasa 

- Ylădeanu, deal, vlădeşti - 
_ vlădeanu, deal, Mihăeşti: 

„ vlădeni, cătun, Mihăeşti. 
: vlădenilor (râpa), Mihăeşti 

.: vlădeşti, corn. rurală, pl. Râuri, 
p. 39: 

vlădeşti de sus, sat, comuna 
vlădeşti pa 

vlădești-pământeni, sat, com. 
vlădeşti 

vladiceasoa, loc iz. Măţău 
vlădișoru, pârâu, Berevosşti 
Vlăjogeasca, loc" iz. Vulturești 
vlăsceanu, deal, văleni, plasa. 

" Goleşti: 
vlascoe, delniţa, Țiţeşti 
vlazilor, deal, Bughea de jos 
vlezea mare şil vlezea mică, 

dealuri Stănești 
Voican (dealul lui), voineşti 
voicani, deal, Țigănești 

„Yoicăneşti, cătunaş, Godeni 
Voimirul, deal, Berevoeşti 
Voineagul mare, deal, Pietroşani , 
voineagul, pârâu, pietroşani 
Voinești, com. rurală plasa 

Dâmboviţa 
Voinicul, deal, Aninoasa 
voivoda, munte, Bughea 
voroveni, sat, com. Bârzeşti, 

p. 3l 
vorovonia, loc iz. Cetăţeni: 
vrăbieşti, com. rurală, plasa 
„Podgoria, p. 5i 

vrăneşti, sat, com. vrăneşti 
vrăneştilor (vale) 
vrăjitoarea, poiană în Boteni 
vulpăria, deal, Țigănești | 
vulpoaia, lac, Nucşoara 
vulpoaia, poiană, Nueşoara 
vulpea, vale, Dobrești 
vultureşti,: com. rurală, plasa 

Argeşel, p. 34 
vultureşti de Jos, sât, comuna 

Vultureșşti 
vultureşti ide sus, sai, "comuna 

vulturești 
vuţa, plaiu în poeniţa 

2 
Zibaba, munte 
Zăbava, niunte, Dragoslavele
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Zabovineştilor (valea), Jupânești Zatra, vale, Beleţi | 
Zăcătorile, plaiu în Coşeşti  Zătruca, vale, Beleţi 
Zahana,. loc iz. văleni „_ Zăvrieea, pădure, Bughea 
Zăhăreşti, sat, Dărmăneşti Zăvoiu, loc iz. Poeniţa 
Zaharești, deal, Dârmăneşti Zăvoiul-Mureşului, valea mare 
Zama, râpă, Vlădești „.. Zăvoiu, cătun, valea mare, 
Zâmblare, p. din :Leordeni podgoria 
Zâmbru, poiană, Nucşoara + Zăvoiul Barbului, ostrox în 
“Zamura, vale, văleni-Argeşel Râul Doamnei | 
Zamvelele, deal, Rucăr Zăvoiul dela Soci, ostrov în - 
Zamvelia mare, ceal, Rucăr Râul Doamnei | 
Zănoaga, pădure, Lereşti  : Zăvoiul între gârle, ostrov în | 
Zănoaga, munte, ap. de Câm- Râul Doamnei 

' pulung Zăvoiul, p. din vlădești 
Zănoaga, munte, Nueşoara „Zăvoiul Cotinei, loc iz. Nuc- 
Zapodia Brânzarului, loc iz. şoara Ma 

vlădeşti | " Zăvoiul Galben, ostrov în Râul 
„Zăpodia înaltă, loc iz. Beleţi "Doamnei 
Zăpodiile, deal, Jupânești :  Zăvoiul, cătun, valea mare 
Zăpodia cu ainini, loc iz. * Zărambelele, deal, Râncăciov 

Vlădești - Zgrebeneşti, cătuv, vrănegti 
Zăreşti, cătun, Dârmăneşti . ' Zigoneanu, deal, Beleţi 
Zârna, munte, Rucăr Zlatianu, pădure, AMiceşti 
Zârna, vale, Rucăr — 

„Şi alte multe, mii şi mii, de numiri pentru localităţi, dea- 
luri, văi, ape, locuri: izolate... mai mărunie din Musoelul :nostru. 
La descrierea, cu deamănuntul, a satelor noastre, se va vorbi 

„în marginile putinţei. și despre acestea”); . , 

„O hartă în colori-a judeţului Muscel şi a 
oraşului Câmpulung, hartă de perete, .ce se va vinde 
separat, va cuprinde amănunţit tot ce interesează pe 
cercetători şi pe cei cari iubesc cu adevărat Muscelul. 

ea Drtm ae a 

  

| ”) Osebit de învățătorii pomeniţi la pag. 11, mi-au mai -dat unele 
indicaţiuni de preţ colegii: Cicerone edelceann-Pucheni, Sim Mugatosca- 
Măţiău, | Luca-Voinești, foan G. 'Josif-Pvislop, Gh. |. Cătănoiu-Râncăciov, 
Î. Ștefănescn şi Anrel Bgjan-Racăr, C. Crinu-Stămesti, Corneliu Saohelarie- 
Tg-Cârcinov, Octayian achelarie şi N. Popescu-Priboeni, G.: Zapucioiu- 
Țigănești, 1, Diculescu-Țiţeşii, Joan C. Popescn-YVăieni-Argeşel, |. Manolescu 
Piseani, Arion Oenașu-Poeniţa, Teodora Marinescu-Micești, |. Afincinnescu- 
Lăicăi, C. Neacşu-Glâmbocel, Aurei Fuiorescu-Coșeşti, N. 1sbăşeseu-Cetăţeni, 
Pr. Sp. Blidaru-Malu cu Flori, ȘI. Ștefănesen-Jugur, |. Turbureanu-Jupâ- 
neşti, Gh. V. Băcanu-Davideşti, Gh. Boboc-Beleţi, Pr. Aurel. Diaconescu 
Bârzeşti, D. Manole-Nămăeşti, 7. G. Melea-Boteni, 47, Crued-Leordeni, 
Victoria Popovici-Vişoiu, D. Jebășescr-Bălileşti, N. Mălăneioiu-Apa-Sărată, 
1. Moisescu-Boghea ide.jos, |. Ganță-Matu, 1. Z, Popescu-Leiceşti şi A, Ma- 
Pian Aninoasa. -
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Berevoești, . . . . ..., Aa p. 40 și la adăogiri 
Corbi. . . .. [na . . 41 3» » A 
Coșești . . e Also 

. Dârmăneşti . [oh . » 42 » » 3 
Domnești * [eee . |. e » 42 » » " 

Jupâneşti en 43 n» » 
Nucșoara, .. ce e su» 
Pietroșani , . . e „44 » 
Retevoeșşti Î.. [. [n cc 1. n. | . . » 4. » >» » 

Stănești. e Mbs» 
Ciumeşti CR Ca » 45 > » 
Colibaşi Pee 1... . » 45 335 » 
Davidești . [aie LI » 46 » o» » 

/ Golești [ea o. n. . 1. . » 46 » » » 

Micești . , ol A 
Purcăreni a... [n . . . » 48 » » 
Racoviţa. . .. cc 48 n 

» Ştefăneşti . . ; e e 549 
Valea-Mare. e i a B0 » 
Văleni, . . ... [ha o. » 50 »» » 
Beleti a » 5i » » » 
Călinești . e cc cc. x Bla n 
Ciulniţa . ” . . . . . | . > 52 » »' » ! 

Dobreşti Ă . a. e age. |. » 52 » se » 

Glâmbocel [ae eee. . » 53 » » 

. 

Gorgan . . . ce bă pp » 
Leordeni. . . . o. 1 1 1. 1. n BA » 
Priboeni. . . . cc. n 55 » 
Râncăciov . . cc... 56 
Țigănești . aa» DO o» =» 
'Pârgu-Cârcinov Cv Bl > 
Vrăneşti. . ce DT „- 

Ocupalia germană . Cs Pe 
Acte vechi, zapise,. ocolniţe, sineturi Ce p  b3 
Despre hotare, pământ și ape. , . . . . . . . . pi 
Intindere, populaţiune . ee ae. 
Partea economică Pa PR 
Administraţia şi justiţia . . ee. 

9 Desorierea stării morale, culturale i sociale i. - op 
Indreptări şi adăogiri . 76 
Tabla numelor de: voevozi, boeri, oameni de seamă, et. Numiri 

de: localităţi, dealuri, văi, ape, locuri izolate ș. a. din 
Muscel, indicându-se şi. cele pomenite în text. 

  



  

Târite “peritţu. cubatul. arborilor în. picioare şi -doborâţi - 
de: AL Geo escu stu 

Măsurățoareă pământurilor. cu. ajntorul lanţului însoţită 
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Berevoești , . . . . .. RR p. 40 şi la adăogiri 
Cohi. . . . PR |. > 41 »» » 

Coşești . . od 
. Dârmăneşti . [e o... . | » 42 » » » 

Domnești Pee. a pă 42 3 2 
Jupâneşti îi. e o 43 » 3 » 
Nucşoara. .. . ce Mun » 
Pietroşani . . e o MA 
Retevoeşti ep 44 » > » 
Stănești. . „4 » 
Ciumeşti e. | PRR » 45 »» » 

Colibaşi [a . . » 45 535 » 

' Davidești îm ee ea. . . 46 n» » 
Golești . . . o... » 46» 
Micești . . cc „dl » 
Purcăreni . . . i... 48 pp » 
Racoviţa. . .. cc 1. „MB » 

» Ștefănești „.. înc. cc... 49, 
Valea-Mare. Î. c[. |. |. . . . .. e » 50 » » 3 

Văleni. o... E 50 »» » 
Beleţi. . . cc. cc... » Bl » 
Călinești . cc. vs Bls»  » 
Ciulniţa . . » . . . -e . - . » 52 » n » ! 

Dobreşti . Să . cc . ş . . . » 52 se » 

Glâmbocel [aaa o cc... » 53 » >» » 

Gorgan . . . . cc. . . cc. 953 n» 
Leordeni. Li . . . . . . . . . » 54 » » » 

Priboeni. . . . e 55 sa 
Râncăciov . . . . . . . . . . 356 
Țigănești . . . . . cc o. n BO =» 
Târgu-Cârcinov . . . . . e. . . „5 » 
Vrănești. . cc cc... 15 - 

Ocupaţia germană . - Ce p. b8 
Acte vechi, zapise,. ocolniţe; sineturi Cp D8 
Despre hotare, pământ şi ape. , . . . . . . . e p 59 
Intindere, populaţiune . pe eee eee ep 80 
Partea economică eee p 6 
Administraţia şi Justiţia . . ep TO 

» Descrierea stării morale, culturale i sociale . - o Ti 
Indreptări şi adăogiri . 76 
Tabla, numelor de: voevozi, boeri, oameni de seamă, ete. Numiri 

localităţi, dealuri, văi, ape, locuri izolate ş. a. din 
fiscd indicându-se şi cele pomenite în text. 
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