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PREFAȚA 

Prin anii 1790 — exact 1794! — trăia la Craiova un Dimi- 
trie ]Mihali. Dinu, cu mamă-sa — tatăl fiind mori poate tot 
“acolo — și cu o soră al cării soț era Grâcul Kaludas sai Ka- 

ludi 2. Un ali frate, Constantin Mammos sai Mihali . A. Mam- 
mos, cure. iscăliu tot „dtihali Dimo“, se purta prin Viena şi 

prin Ardeal3. Ni se spune lămurit că familia era din Macedo- 

nia 4. O obîrșie romănească nu e exclusă, dar, cu toții, ei între- 

- buințează în scrisorile lor, pănă foarte tărziu, limba g „grecească, 

Încă de la 1802 i se zicea, dar numai de Romîni, nu de co- 

respondenţi comerciali greci, ti Dimitrie Mihali Dimo şi: Aman, 
de la cuvîntul turcesc ce înseamnă „iertare“ 5. . _ 

Aveaă afacevi cu Vidinul, unde se trecea, după-un contract 

al arendașilor cu Cîrmuirea, untul datorit de cele șase județe, 

săul sai ciroișul caprelor şi mierea. (Găsim cftfel de legături 

şi cu Rusciucul, uhde se ducea unt bairactaruhiă și beșliilor, de 
Horei ce lucrat pentru Aman”. Se aducea untul şi din „Țara 

Tătărească“, din Bugeac, pentru a mulțimi acești pretenţioşi 
stăpîni, cari nu suferiaii zăbavă 5, 

1 P. 140, no. 305. , 

2 Fiul lui Cociu Kaludi iea pe o Zeița (p. 165, no. 2). Un Petru Ni... 

colae Kaluda, la Orşova;-p. 170, no. 22; p. 172, no. 26. Familia, p. 171 
nota 1. 

3 P. 165, ndle 1,4. . 

* Inventariul averii lui Mammos pn j 

e CE. p. 3, no. 2 şi 165, no. 3. 
-6 V. mai departe. 
1P. 3, no. 2, 

sP.3, no. 4 

   



Iv 

„Mai însemnat era deocamdată pentru tînivul negustor co- 

nerțul cu alt produs al aceleiaşi „eri Tătăreşti“, lina. Avem 

o sumă de. scrisori, toate romăneşti, adesea Jără nicio ortografie 

și totdeauna într” o “ciudată scrisoare lătăreață şi răşchirată, prin 

„care-și dă seama călitoriilor sale în țară, pe la tabaci, și în 

„Bugeac, datpă lină Vîrseană, stogoșă și țigaie, după „tabanuri“ 

am agent, de loc din Pitești, Gheorghe Mihatovici : ele alcătitiese 

de sigur cel mai însemna document pentru istoria acestei ra- 

muti de negoț la începutul veacului al XIX-lea!. Cu toată lipsa 

de bani, cu toate opririle Paşilor, cari-şi dădea cu socoteala că 

acest articol- nu se poate exporta, cu toată greutatea drumitrilor 

de iarnă şi -neerăctitatea cărăușilor, carăle' lui (Gheorghe sosiaii 

totuși 'în Craidva şi lina oilor mocăneşti apuca pe la vaduri 

către cetățile “Tuvcilov- de peste Dunăre sat, mai ales, pe la 

Orşova. și “Turnu Roșu, „la Lwropie“. E 

Îmbogăţindu-se şi meritând.” încredere, - Aman ajunge « “i în- 

sărcitat, împreună cu alți Craioveni, de Casele din "Viena. (ca 

a lui. Poschari 'și de Pindo),. care aveai reclamaţii : împotriva 

văilor platnici din țară (ca fraţii Pichto, Pihtu) 2, a urmări da- 

toria.  O- mare parte din bogăta corespondență ce ni s'a păstra, 

priveşte aceste mijlocii și întervenții. Și cu Casa „cea mare « 

„luă Manikati Saphranos. din Sibiiii nu lipsiaii relațiile 3. Sînt şi 

auvme de relații cu  Căsa Hagi Constantin Pop. (o. adausul). 

Aflarea. între hârtiile lui Aman a ordinului din 3 Iulie. 1615 al 

lui Vodă Carageă- cu privire: la. „neguțătorii Craiovei 'ce sînt. 

însărcinați cu untul Diiului“, dindu-li voie a ținea un scaun de 

carne în oraș î, arală că la această «lată Aman era: amestecat 

şi în această arendă, unde avea tovarăși pe Ștefan „Deșliu și 

pe un al treilea (Grec5. Am tipărit aiurea o serie de porunci 

1 V. p. 4 şi urm., 166 şi urm,, şi:mai ales tabla lucrurilor, la: lână. 
Mihalovici avea procese pentru lînă Și cu Bucureşteni (p. 6, no. 16). 

2 P. 4 şi urm. 

* P. 172, no. 27. În 1810 această firmmăă zice „Dimitrie Mihali Dinu, 

adecă Aman“; p. 9, no. 33. ct. şi p. A73, no. 30. 
4 P. 19, n-le 40-1. 

5 Studii și documente, XXII, p. 159 şi urm,, p. 169 şi urm



V 

dumneşti privitoare lu „întreiala“ sait „orînduiala untului“, pe 

cere o păstră până în 15211. o 

  
DIMITRIE AMAN 

„EL era deci. unul din negustorii cari luaseră asupră-și grija 

“alimentării cu unt din cele cinci județe, după datoria de plată 

1 Aică, p. 17, no. 8. „Numire de magazier la Gorj, cu condițiile ne- 
gotului, pp. 18-9, no. 56. Pentru negustorii. de unt din Giurgiu și Rus- 

ciuc, aici, pp. 30-1, no. 76, . | .
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Mai însemnat era deocamdată pentru tînăvul negustor co- 

merțul cu alt produs al aceleiași „Țeri 'Tătăreşti“, lina. Avem 

o sumă de scrisori, toate vomănești, adesea fără nicio ortografie 

și totdeauna într” o ciudată scrisoare lătăreață şi rășchirată, prin 

„care-şi dă seama călătoriilor sale în țară, pe la tabaci, și în 

„Bugeac, după lînă lîrseană, stogoșă și țigaie, după „tabanuri“ 

an agent, de loc din Pitești, Gheorghe Mihatovici : ele alcătuiesc 

de sigur cel mai însemnat document pentru istoria acestei ra- 

mati de negor. la începutul veacului al XIX-lea !. Cu toată lipsa 

de bani, cu toate opririle Pașilor, cari-şi dădeaii cu socoteala că 

acest articol nu se poate exporta, cu toată greutatea drumurilor 

de iarnă şi neexăctitatea cărăușilor, carăle lui Gheorghe sosiaii 

totuși în Craiova. şi lina oilor mocănești apuca pe la vaduri 

către cetățile 'Turcilov. de peste Dunăre sai, mai ales, pe la 

Orşova și “Turnu:Roșu, „la Ewropiet. i 

Îmbogățindu-se și meritînd. încredere, - Aman ajunge «fi în- 

sărcinat, împreună cu: alți Craioveni, de Casele din Viena. (ca 

a lui Poschari și de Pindo),. care aveai reclamaţii : împotriva 

răilor platnicr din țară (ca fraţii Pichto, Pihtu) 2, a urmari da- 

toriu. O-inare parte din bogăta corespondență ce ni s'a păstrat, 
priveşte aceste mijlociri și întervenții. Și cu Casa .cea mare «a 

lui Manikati Saphranos. din Siliiă nu lipsiaă relațiile 3.- Sint şi 

urme ile velații cu Casa Iagi Constantin Pop. -(v. adausul). 

Aflarea: între hârtiile lui Aman a ordinului din 3- Iulie: 1813 al 

„lui Vodă Carageă: cu privire. la „neguţătorii Craiovei ce sînt 

însărcinați. cu untul Diiului“, dîndu-li voie a ţinea un scaun de 

carne în_ oraș *, arată că la această «dată: Aman era. amestecat 

și în această arendă, unde avea tovarăși pe Ștefan „Deșliu și 

pe un al treilea (ivec 5. Am tipăvit aiurea o serie de porunci 

1 V. p. 4 şi urm,., 166 şi urm., şi:mal ales tabla lucrurilor, la: lână. 

Mihalovică avea procese pentru lînă Și cu Bucureşteni (p. 6, no. 16). 

2 P. 4 şi urm, 

3 P. 172, no. 27. În 1810 această firmă zice „Dimitrie Mihali Dinu, 
adecă Aman“; p. 9, no. 33, Cf. şi p. 173, no. 30. 

4 P. 19, le 40-1. 

5 Studii şi documente, XXII, p. 159 şi urm, p. 169 şi urm
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dumnești jrivitoare la „întreiala“ sat „orînduiala untului“, pe 

cere o păstră pănă în 18211. 

  

  
DIMIȚRIE AMAN 

„El era deci. unul. din negustorii cari luaseră asupră-și grija 

“alimentării cu unt din cele cinci județe, după datoria de plată 

1 Aici, p. î7, no. 51..Numire de magazier la Gorj, cu condiţiile ne- 

goțului, pp. 18-9, no. 56. Pentru negustorii. de unt; din Giurgiu și Tus- 

ciuc, aici, pp. 30-14, no. 76, . e SI



VI. 

îndatinată a locuitorilor, atît a mutpacului, a bucătăriei Pașei, 

cit şi a. Lenicerilor Vidinului. Cu un singur tovarăș, Cocea Ni- 
colai,* el avea, la 1814-5, şi grija săului și mierii pentru 

cotate. În cursul anului 18106, păstrat pentru “aceştia, Aman 

avea însă și mai departe arenda antulai și numia, împreună cu 

asociatul săi Ștefan Desi, pe magazierii cari să ica citimea cu- 

venită „de la lăcuitori i bresle“, „să spele Joi (de la foale) de 

sare şi să lămurească untul bine, înhierînd foile cu. fierul săi“ 1, 

În Octombre 1816, cînd se începuse deci a an noi, î se zicea 
„Drimitor al înt eielii Diiului 2. 

El va fi stat în oarecare legături şi cu noiă arendaşi ai săului * 

pentru Vidin, prietenii săi Mihali Coca și Anastase Zoe 3, aleși 

de „neguțători ii căprari de dici din Craiova î din prejur, de la 

Almăj î Floreşti *“. De alminterea Alerandru- Vodă Suţu spune 
în 1919 că Aman a avut sarcini „asupra zaharelelor de unt, 
miere şi săi, ce este fara Domniei Mele îndatorată, din vechime, 
prin prea-înnalte împărăteşti fermânuri, a răspunde la cetatea 
Diiului. Din untul strîns, el. lua „încărcătura“, dijma, apoi, 

din banii de la Turci, 12 parale la ocă, 15 parale oprindu-se 
pentru lefile magazierilor județelor şi a celui din Vidin, pentru 
plata „tulumiirilor“ de transport şi a cărdușălor, Jără a se 
maă percepe abusivele: „parale de răvaş“. Și în ajunul tul- 
burărilor revoluționar e, în April 15920, contractul săi se înnoiă 
în aceleaşi condiţii. 

La afacerile sale se adăugia, în 1818, arenda vipăriciului . 
cuvenit după vechi acte de închinare mănăstirii tesaliene Mega- . 
spileon, a „Peșterii celei Mari“, şi mănăstirii Vlah-Seraiii din 
Constantinopol, pe locul cască de reşedinţă a Domiilor Terii- 
Romănești 5, În 1818 Iuase şi oievitul Olieniei 9. Iar în anul 

  

1 Pp. 18-9, no. 55-6. 

2 Pp. 22, 'no. 60; cf. p. 23, no. 65; p. 27 şi utm., no, 70 şi urn.; p. 33, 
no. 84. 

3 Studii și documente, 1. e, p. 170. | 
1 Pp. 39-40, no. 103, Plan. de schimbare a „tertipului“ acestuia, PB: 

44-5, no. 119 şi socoteala untului pe 1820, p. 45, no 122. 
5 Did, pp 313, n-le 79-80; pp. 33-4, no. 85; pp. 36-7, no, %; ct. 

p. 2 no. 98; Studii și docuniente, XXII, p, ra și urm. 
& Aici, p. 39 no. 31; p. 34, no..86. 

7



VII 

următor ocnele erai ale lui și ale prietenului Polizachi !. Nici 

vămile nu le uitase, şi omul săi, Scarlat Stoieneseu, căuta să î 

le capete în 15192. Untul Vidinului, ca și mierea și săul, ca- 

panul întreg, erai şi la 1920 în seama lui 5. Îndatorirea lui din 

I-ii April 1920, păstrată în brulion, prin care. statorniceşte 

prețul untului şi condițiile arendării e de sigur un prețios act . 

de viață economică romănească.. 

Cu banii strinși astfel Aman începu afaceri mai mari. În 

lanuar 1814 el iea, împreună cu marele negustor grec Poli- 
zachi Dimitriu, un corespondent obișnuit, cu scrisoarea fină, 

cu Vistierul loniță Poroineanu, cu  Polcovnicul : Gheorghe și 

Ceanșul Dinul, la cari se adauge ca grămătic un Panait, toate 
vămile oltene, „vama ('raiovci“, ale vadurilor şi ale judeţelor, 
împreună cu a Piteştilor şi (îinenilor, cu 140.000 de lei, la 

cari se mai adauge „ieșirea scrisorilor“ și „rușfetul“, la un loc 
ulți 8.145 de lei. Riscul e al lui, care dă întăiă suma de 23333,40 

pentru “două luni5. Arendarea Ju: înnvită şi pe 15145: Ca păr- 

tașii cumpărării găsim în acest din urmă an pe Ștefan Deșliu, 

car lat Ștoicnescu Păharnicul, Medelnicerul Iordachi, pe Vis- 
tievul Anastase Zoe, pe Polcovnicul D. Zahavianos și pe Serban 

Papadopol ?. | | 
În 1815 îi se cerea a plăti medicilor orașului C! raiovei. din 

suma gicritului oltean:8, pe care deci îl adăogise la arenzile 

sale, ale căror venituri sînt scrise cu îngrijire prin condicile 

greceşti, în întregime păstrate. Să amintim. că era asociatul luă 

Polizachi Dimitriu. şi la venitul ocnelor *. 

1 P. 35, no. 89. 

2 Pp 37-88, no 97. 

3 Pp. 38-9, no. 99; pp. 39-40, ne 102-3. 

+ Pp. 89-40, no. 103. ! 

5 P. 11, p. 174, no. 88. Căminăritul, podăritul erai în seama lor; 
pp. 13-4, no. 44. 

5 E de cetit la sumă 150.000, nu 550.000, pe p. 14, no. 47. La 1817 , 

era. 190-200.000. Pe urmă crescu încă mai mult (adaus). V. şi. Sfudii 

și „documente, XXU, p. 177 şi urm., p. 180 şi urm, p. 182 şi urm. 

? Pp. 181-2. | 
sp. 32, no. 81; p. 34, no. 86. Socotelile, la urmă de ţoț. 

9 p. 35, no. 89; p, 193 şi urm,, no. 101, 

 



VIII 

i, pe lîngă aceste sarcini, se adauge, a începutul anului 

ati aceia a „ticăloșilor Țigani donineşti“ câri brebuie „să se 

puie de acum înnainte în bună orînduială și în liniştită petre- 

cerea lor“ ; e ales pentru toate inci județele oltene ca „om cu 

bun ipolipsis și pămiîntean, chiar din oraşul Craiovei“ 1. „Avea 

să cerceteze” pe „lingurari, lăiași și ursari“, cu Dulucbașii şi 

vătaşii lor, cari, răi apărată de Armăşie, fug giai peste hatare. 

hăsplata o avu, pe lingă averea mare ce strînse, și în titlul 
de Vel Serdar, care: făcea să între în rîndurile boierimii, prin 
1917-8, pe “acela care pină atunci fusese chir Dimitrie Aman, 
„negustorul“,$ „vameșul“, pmaga ierul“. El își avea şi scuteluici, 
ca: boierii ceilalți. 

salar? Dora . 
"Daca para: /a_ 

III IA 
Scrisdarea Pipicăi Aman. 

Încăzînainte de1810 “negustorul avea vosturi şi pe la sate, 
eăcidun Ienachi:țdin satul Jitianuluă de lîngă Craiova, supus 
mănăstirii cu același nume -— azi în ruine —, îi aice, luînd bani 
de la dînsul, „naşul Dimitrie“ 2. EL avea două vii, pe care le 
căuta singur, în 1808 9: una era la Drumtiş $. Averea Brăiloilor 
începînd a se prăpădi de Grigoraș, fiul văduvei Smaranda, 
el căută să-i capete moşiile 5. Poate că încă din anul 1820. 
era stăpinul la Corlăţel, ai cărui locuitori se răscumpăraii atunci: 
cu plata a doi lei de la datoria untului pentr u “Vidin O : mosia 

  

1 Aici, pp. 23-5, no, 68. V. şi pp. 267, no. 69, 
2 P. 172, no. 29, 

3 P. 9, no. 30. , 
4P.18, n0. 4 (Ct.p. 5, no..138. 
5 P. 35, no. 93. 

6 Pp. 48-4, no. 114, 
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SCRISOAREA LUL DIMITRIE AMAN.
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, . 

/u păstrată de familie. Zănoaga, Broscarii, viu de la Drăgișani 

sînt pomenite iarăşi ca posesiuni ale Serdarului la 1921 !. 
Avea și case la Craiova, şi în iarna anului 1820 i se făcea. 

straşinu la gard cn „mărăcină de porumburi“ ?, Era așezată. 

lîngă biserica Sfinta Troiță, a familiei Știrbei, îar hanul, cu 

bolțile, se afla în altă parte $. 

IL. 

Încă din Mart 1809, scriind. fratelui, celalt „Mihali Dimu“, 

din Viena, Mammos, trimete salutări „dumneaei cumnatei“. și 

„nepoților“. Unul din aceștia se pare că era încă de atunci la 

învăţătură, căci acesta e înțelesul „Gramaticei luă Costachi“, pe 

cure: în aceiaşi lună o trimete Mammos . Era vorba în 1812, 

cînd. Costachi urmă învăţătura la Viena, cu dascăli de nemțeşte. 

și grecește, și cumnata se afla în bună sănătate, de - căutarea 

la Viena a unui dascăl sai a unei dăscălițe care să ştie și limba 

Țrancesă şi clasirul, cele două, mari mijloace de educaţie a fe- 

telor pe acel timp 5. Deci ori era.şi vre-o Jată în casă, ori 

cumnata, însăşi se gindise a-şi desăvirși astfel cunoștințile și 

abilitățile. 

Între April 1912 şi Septembre al anului următor, soția luă 

Aman muria. În toamna lati 1813 Mammos îl îndemnă călduros 

să facă o nout însurătoare, cu vre-un „suflet bun“ €, În Oc- 

tombre i se părea fratelui grijuliv că alegerea sar putea face 

întie trei persoane, Zamfiriţa, Smărăndiţa şi Diamandiţa, din 

care socoate că ar fi vreduică de ales cea din urmă. În No- 

vembre 1816 Costachi, care se numia într'o corectă grecească 

Constantin Dimitrie Aman, arăta părintelui săi că nare gust 

pentru medicină, dar a început cursurile la Real-Akademie 

  

P. 63, No. 166. 

P. 56, no. 135. 

P. 65. - 

P. 179, n-le 27, 28; pp. 1734, no 34. 

P. 473, no. 32. 

P. 173, no. 34% 

P 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 p. 174,.n9. 33,
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Ă , : . 

adresa e în frunțuzește) 1. Pe atunci încă noua soție nu e jio- 
menită. O găsim întăitt într'o scrisoare a egumenului de la Yah. 
Seraiit, în care i se spune: Despina? Numele obișnatit era Pipi, 
Pipica. Soră a unui Dumitrachi 3, a unui - Costachi și probabil 
ca atntă - Stanati Paris, care iscăleşte * însă roimăncște, cra şi 
dinsa dintr'o familie grecească, mai mult sai mai puțin vroma- 
nisată. În același timp cînd Costachi, care, uvind moșie la 

  
Pipica Aman. 

“ 
x . 3 J i N au ._u . Cepturoaia, ajuta la afaceri pe tatăl săi, căsătorindu-se cu o 

Marița, avea un fiă *, tatăl începea o nouă familie, 
În o O N NI 

1 Pp. 22.3, n-le 62-4, 
2 P. 47, no. 1%. 
5 P. 189, no. 77; p. 19%, no. 95. Ă + Pp. 6-3, n-le 1513, - i



II. 

În 1521 Aman se adăposti la Sibiiii, luînd. coartir aici, la 

Susul Mathias Pildev încă din April 1821 şi familia rămase peste 

graniță pănă prin August din anul următor, locuind : apoi la 

Susana Greger 1. Craiova cra, de altmintereu, pustie încă din 

Săptemîna Mare, puținii rămași în urmă dscultind de un Ceauş 

    
Alt chip al Pipicăi Aman. 

ture, şi de „eforul“ Serdar Diamandi, în așteptarea: Caimaca- - 

nului, care nu se 'grăbia să vie. Afacerile mergeail foarte răi. 

Telali strigaseră în oraș că nu se mai dă vamă?. Pașa din 

Vidin nu maă voi să plătească untul. Casa. însăși, ocupată. de 

Tuvci,. era ruinată : „numai sobele stai, dar fereştile, hiarele s'aii 

1 Pp. 60-1, no..146; pp. 78-4, no. 168 

2 P, 61 Eno. 147.



zu - | - 
. 

prăpădit“ 1. Vinul de pe la moşii îl buseră pandurii 2, şi porum- 

bul de pe moşie îl furaseră Turcii Vidinului, 'Tulimeniă cari 

căuta gropile de grîi. Circ-Serdarul punea oameni ai li 

Aman lu popreală, pe o vreme cînd numai eu ajutorul "Pur cilor 
putea ajunge cineva să-și strîngă venita ile?. 

"După răscoală Aman, cu Polizachi Dimitriu, Scarlat Stoe- 
nescu și Iancu Lahovari, din - Rimnicul- Vilciy, ieati din noii 
toată vama, dar fără Piteşti, cu 201.000 lei și un frate e așezat 
ca vameș la Ciineni, împreună cu vechiul grămătie, ucum polcovnic, 
Panaiot *. Acest frate nu, se pare a fi Mammos, care se ocupa 
la 1-iă August 1823 de niște lucruri ale fratehiă şi ale Pipică:; 
ca și de lucrurile scumpe ale bisericii rruiovene a Sf. Troiţe ? 
pe care tocmai Aman, epitrop, o repara 5. Kără a se mai ames- 
teca în afacerile Vidinului, care, de bună semnă, fuseseră rîn- 
duite alifel, el se îngrijia de stringerca. datoiiilor pe unt, săă, 
miere”. Îinăriciul Mehedinţilor îl „cumpăra“ el însă la 1824 
— părăsind pe al mânistirilor, ale căror venituri, și după re- 
volia grecească, tot se mai ridicait—ecu Nicolae Brăiloiii și cu 
Constantin Zătreanu, pentr i 650:000 de lei, dînd el chesășie 8. 
În acelaşi timp, el lua cu arendă, pentru 22.000 de lei, pe trei 
ani, moşia Breasta, a lui Constantin și a Catincăi Oteteleșanu, 
cari-ă erai datori cu -peste 12.000. Mănăstirea Jitianului îi 
arendase și ea moşioara mehedințeană a Slătivarei '. Era ames- 
tecat, cu Iancu Lahovari, — unul şi altul pentru suma de 11.200 
lei a cumpărăturii-- -» în afacerile sării ce se vindea la Lom, la 

» Cimbru, la Rahova, la “Vidin și pn la Nicopol și Belgrad n. 

  

1 P. 63, no. 156. 

2 P. 66, no. 161; p. 69. 
3 P. 68 şi urm., no. 162, 
1 P. 74, no. 170; p. 78, no. 188. Se stringeau în acest an 255.237 

lei şi 42 parale. - 
5 P. 75, no. 175 Cf. p. 74, no. 169, 
6 P. 75, no. 17%; p. 91 şi urm, 
? P. 79 şi urm. 

8 P. 80, no. 198. 

9 Pp. 83-5, no. 211. 
10 P. 90, no. 227; p. 99, no. 241. 
u Pp: 97-8, no, 288,



SĂI 

IV. 

În casa lui Aman, trăia la 1826 și o „cocoană Luziţa“ *, 

soacră-sa, Luwandra Paris sai Parisi. Familia trăia foarte 

unită și în toată mulțămirea, cînd, în 1828, năvălirea Ruşilor 

aduse o nouă pribegie, la Cîmpulung : aici Pipica născu pe 

acel fii din urmă pe care de aceia-l numiră Teodor, „cel dăruit 

de Dumnezea“. Talentul pictorului de nai tărziă, trăit totuşi 

în acest smerit mediu de afaceri, între baloturi, condici și polițe, 

a fost în adevăr, și pentru el și pentru țara sa, așa de puţin 

pregătită încă pentru o înflorire artistică, un dar al lui Duu- 

_ nezet. | | 

În lipsa stăpinului iarăși pradă, la Corlăţel, la Breasta, la 

Zănnaga, la vii, 'Purcii, Musealii, însetoşați de vinurile oltenești, 

fără a mai pomeni pe pandurii cei noi ai luă Solomon și ai 

altor căpitani, cu aşa de caracteristice nume ca alui Crăpatu. 

La Corlăţel curtea însăși fusese arsă 3, „lăcuste, văeboiă şi 

ciumă, —.trei vele ave în Țara-Romănească“, scrii Nicolae 

Dunba, pe care-l lăsase ca epitrop la Sfinta 'Troiţă *. Până şi 

veșmintele acestei biserici trebuiseră “ascunse, toemai la Călimă- 

neşti; iar icoana ÎMaicei Domnului în ostrovul de acolo 5. „De 

cînd te-ui depărtat dumneata“, serie cu durere satul Corlăţelul, 

„sîntem cu un. mer în drum : care vine, ne 2burătureşte“ €. 

Puțin timp după întoarcerea lui Aman în țară — unde nu-și 

mai găsia locul de ședere, căci mai toate castle fuseseră pre- 

făcute în spitale, în „lăzăreturile“ şi „uspedalivile“ Muscalilor î 

-- fiatele săi. din Sibiiit îşi puse capăt zilelor, -Lipărim înte- 

resantul. înventaviă al lucrurilor sale, în care se întîlnesc și 

cîteva opere de uută, care mai mult decît: urîla scrisoare a. ta- 

  

1 P..98, no. 235; p. 194, no. 50. - , ! 

2 P. 110 şi urm. „ 

3 p. 112. o - : ! _ 

4 Pp. 119-290, un. 276. 

5 Jiid. | | 

< p, 423, no. 282. 
7 p. 128, no. 287,



XIV. 

tălui și a mamei fac să se prevadă aplecările tînăvului "Teodor 1. 
"Averea se împarte între frate, nepotul Costachi și, pentru o 
mieă parte, nepoata, Catinca Radovici 2. A | 

Aman el însuși mai trăi cîțiva ani: la 1831 el era numit 
inspector de măsuri, al „măsurilor şi cumpenelor drepte“, loc 
pe care-l ținu pină în Februar 1832, cînd aceste atribuții tre- 
cură asupra Magistratului orășenesc 3. În acelaşi an acest Ma- 

„gistrat craiovean îl recunoștea. că „Sai purtat prea cinstit și 
cu bună orînduială, fără nicio abatere“, cu „bune urmări și cu 
credință către patrie“ 4, , | | 

La 21 Decembre 1934, o adresă a judecătoriei de Dolj în- 
tr'un “vechii proces cu urmașii lui Mihali Coca, se îndreaptă 
către „dummei Serdăveasa Pipi Aman“ 5. Soțul ei era mort la 
această. dati. i 

Pipica purtă încă mulți ani afacerile unei moşteniri destul 
de încureate, și luptele ei cu Iancu Lahovari, care datoria o 
sumă de bani răposatului, arată o energie extraordinară. Eu 
puse la cale căsătoria fiului ei Alecu cu fiica lui Grigore Lă- 
ceanu, de la care ni vin multe din actele acestui volum, privi- 
toare la familiile Goga şi Dumba, aşezate în Craiova. „Co- 
coana Pipica Serdăreasa, „Serdăreasu Amănouica“, Ia care - 
fiul ei Teodor, îngăduit de dinsa în capriciile luă artistice, s'a 
gîndit totdeauna cu duioșie, ca la o femeie energică, experientă 
şi foarte. cuminte, conduce marea gospodărie — păstra moșia “Corleiţelul — ca un bărbat, pănă după sfîrșitul anului 1844 cînd 
i se reclumă o datorie făcută la Viena de Alecu, „prea-iubitul 
d-tale Alecu“ 5, 

“ 
DR II 

1 Cf. p. 127, no. 286, p. 129 şi.urm. — Scrisoarea, de la rio. 286 e din 1831, e sigur. — Un ăvaş romănese al lui Aman, p. 128, no. 288. Un facsimile grecesc se adauge ca, o probă de scrisoarea Pipicăi. 2 Pentru un Radovici întrebuințat în afacerile ' lui Aman, şi tabla numelor, - - - - 2 Pp. 188.9, 8023, 
1 P. 140, no. 305, - 
5 P. 147, no, 214, 
% P. 161, no. 357. — Stamati Piis și la 1837.; p, 157, no."341. 

y



*V 

Pentru tinereța pictorului trimet la Vroșura d-luă dr. C.I. 
Istrati și la introducerea pusă de d. A. Tzigara-Samurcaș 

înnaintea. Catalogului Museului Aman. Îmi ajunge că am în- 

Făţişat aici umila viață de muncă la prăvălie și la moșii de. 

unde ai. răsărit neașteptatele însușiri ale artistului care ni-a 
păstrat credincios. și cinstit înfățișarea societății noastre în al 

treilea șfert al veacului al ATĂ- lea, > 

Încheiăt muulțămind profesor ului ȘE. Ciuceanu, directorul Mu- 

secului Aman din Craiova, care a avut bunăvoința să puie la 

disposiția fostului sii pr ofesor întreg egul material și a fost astfel 
indennător ul acestei lucrări. 

N. IORGA.



  

CORESPONDENŢA LUI DIMITRIE AMAN, 
NEGUSTOR DIN CRAIOVA. 

   



 



CORESPONDENŢA LUI DIMITRIE AMAN, 
NEGUSTOR DIN CRAIOVA. 

1. Iunie 1803. Testament 'al lui Adam von Zettiri. Lasă 
executori pe Mihail Costa Curti şi Sterio Patrino. Moşte- 
nitori vur fi nepoţii şi tovarăşi Dimitrie Adam Manu şi 
Mihail Adam Manu. Se lasă o rentă soţiei Elisabeta (7oo 
de fl. pe an). 300 de florini capătă şcoala grecească din 
Viena lîngă biserica Stînta Treime, căreia i se vor da alți 
200. Se mai lasă ceva soacrei, Sfungară, şi nepoatei, Eca- 
terina Vendoti, precum şi surorii Agoţa şi Spitalului «der 
Barmherzigen in der Leopoldstadt>, Marturi şi Gheorghe 
Sterio şi Dimitrie Papa Toma. — Greceşte şi nemţeşte. 

2, Rusciuc, 4 lulie 1804. Natanail Moslin către Dimitri 
Mihali Dimu în Craiova. Pentru o poliţă vîndută şi lipsa 
de cărui. A încărcat 7.049 de ocă de unt. Sa învoit cu 
Bairactarul şi beşliii să fie scutite pe drum. Scrie, «romă- 
neşte saii grecește», pentru plata la trecerea Oltului, — 
Greceşte. 

3. Viena, 9 Octombre 1804. Gheorghe Patzani către 
acelaşi. Pentru o afacere de bani. — Greceșşte. 

4. Craiova, 17 Octombre 1804. Zapis al lui Hagi Dimi- 
trachi Bacalbaşa către Dimitrie Aman, pentru «unt din Ţara 
Tătărească». —. Greceşte.
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5, Gheorghe Mihalovi& către Dimitrie Aman. «Pentru 

tocm--la ce amă făcutii cu dumneata, să aduci lănă de la 
tabaci, stogoşe şi ţigae, şi poate dumneata să-mi cei mie 

jumătate stogoşe şi jumătate ţigae: ei numai stogoşe şi 

ţigae la tabaci nu poci găsi; trebue să fie de trei neamuri 

de lănă, că dumneata ştii bine că tabaci n'a turmele lori 

de oi, ci cumpără de la zalhanale, de la măcelaci (sic). Şi 
ei dumitale nu-ţi hotărăsc de care soi de lănă va eşi mai 

multă, stogoşe sai bărseană sai ţăgae, şi pentru atasta 

să ami răspunsu dumitale de priimeşti lănă amestecată, şi 

de care neamii va eşi mai multă nu ştii. Iară, căndă voi găsi 

lănă bărseană curată, fără ţigae şi fără stogoşe, şi voi lua-o 

eii 2 parale sai cu trei mai josii, şi ei dumitale mai josă o 

dai. arii, căndii o fi amestecată cu de trei neamuri, să o pri- 

imeşti dumneata, chiră Dimitre. Eu siujescii atastă cale 
dumitale, iar nu pentru folosu mei, fiindă că nădăjduesci 
la Dumnezeii ca să facemă de acuma înnainte alişverişă. 
Şi pentru acastă să ami răspunsu dumitale, şi, înă ce &asă 
voi priimi răspunsu, scoţi poşte de la Piteşti şi plecii. Şi 
pentru lănă neagră, de nori vrea tabaci să-mi vănză lăna 
cea albă fără neagră, caută să ia şi neagră, şi să o priimeşti 
cu doao parale sai trei mai josii. Dară lănă neagră ese 
prea puţănă, să fie la zece oi una: încă nu e la zece una, 
dari zici eii la zece una. Iarii, nevoindu dumneata aceste, 
să mă înștiințezi să-ţi dai arvună înnapoi, să trimiţi la 
Craiova saă la Bucureşti, unde vei porunci. Chiră Dimitre, 
arătă dumitale că, de căndă fact neguţătorie, nu mami 
rușinatii între neguțători, şi voi să nu mă ruşineză nici 
acumii, cu ajutoru lui Dumnezeiă.> 

(Pecete cu litere turceşti.) 

6. Viena, 30 Novembre 1804. Gheorghe Patzani către 
acelaşi. Pentru o datorie a lui Hagi Petcovici falit, Se 
adauge socoteala lui Petcovici. | 

7. Viena, 5 Februar 1805, Gheorghe Patzani către ace- 
laşi. Aii aflat de la Voicu că e chemat de Pihto (v. mai jos)
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cu mumbașşir la Bucureşti, cerîndu-i-se banii şi 12.000 de lei 
amendă. De ce nu se duc şi ei,ca sudiți? Să cerceteze şi 

la Vidin. A pornit proces cu Gheorghe Pihtu la Landrecht. 

8. Viena, 26 Mart 1805. Pentru urmărirea datoriei de 
mai sus. ! 

9. Viena, 5 lunie 1805. Dimitrie loannu Poschari succesor 

şi loan Nikolides de Pindo dau «instrucţie» în legătură cu 

scrisâarea de mai jos celor trei, pomeniţi acolo, ca să iea 
actele de la traţii Pihtu (cel mare e Gheorghe Teodor), 

care fusese «slugile» lor, fără drept de a face comerţ deo- 

sebit. Să ceară intervenţia Agentului Merkelius. Să fie 
arestat- Arghir pănă la încheiarea socotelilor ; fratele a fost 

la Sibiiii. Ai aceiaşi însărcinare la Bucureşti Ruţu, Dimi- 
triu şi Ştefan Margulas. 

10. Viena, 13 lunie 1805. Dimitrie Ioannu Pochari şi loan 

Nikolides de Pindo către acelaşi. Însărcinează pe Aman, pe 
Mihali Dimitri Curti şi pe Gheorghe Voicu Logofătul să 

iea de la Arghir Teodor Pihtu zapisele, trimese şi cu Mi- 
hali Ruţu şi Teohari Dimitriu, 

11. Bucureşti 21 lulie 1805. Merkelius, <aghentu înpără- 

tescă», către Aman şi Curti, cu privire la procesul deschis 

acolo de «Ruciul» şi ceilalţi doi. Îi chiamă, «fiindă că la 

atasta sănteţi şi dumv. ceruți dă numiții plirecsusil>,— «spre 

a luoa treaba săvărşire fără dă nici unu cusuri». Trimete 
pentru a-i <ajuta» pe «dum. Stoica Căpraru». 

12. Viena, 8 August 1805. Gheorghe Th. Pychto (Pihtu) 

către Logofătul Gheorghe Voicu. Să plătească datoriile lui, 

trimeţîndu-i restul averii. Are de luat bani şi marfă la Siştov 

şi Rusciuc. — Greceşte. 

13. Bucureşti, 17 August 1805. Arghirie Pychto către-Gri- 

gore Gheorghiu. Pentru datorii, cu salutări către «cocoana, 

—
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Hagica». Şi despre falimentul lui Teohari Dimitriu.— Gre- 

ceşte. Frumoasă peceta cu ALO AM. 

14. Viena, 12 Septembre 1805. Să se vîndă caii şi ca- 

leașca lui Pihto. — Greceşte. 

15. Bucureşti, 20 Septembre 1805. Gheorghe Polcovnicul 

face vechil în datoria de la Gheorghe Postelnicelul pe 

Aman. — Greceşte. 

16. Bucureşti, 21 Septembre 1805. <Demeter Adam» se 

plinge Agenţiei că s'a învoit în 1804 cu Mihalovici «ca să-mi 

aducă 25.000 ocă lănă de tăbăcie dină Țara Tătărască după 

mostra ce me-a lăsatii şi cu sorociă pănă la trecuta 'lună 

lui Aprilie să ni-o facă teslimii la Craiova, ocă căte parale 

25, şi i-am dată înă trei rănduri fl. 17.000 Care lănă, nu 

numai căla numitulă sorocă nu me-aii adus-o, ci ai trecuti 
şi peste sorocă doao luni şi mai bine, şi lăna cătă me-aii 

adusă, nu ai fostii după proba ce me-aii lăsată, ci ai fosti 
prostă şi nespălată şi plină de piei de oie, şi nici 'suma 
deplină nu me-aii adus-o, ci abea de bani jumătate, - şi, aş- 
teptăndu toată vara să-mi mai aducă ceva lănă, şi pănă 
acuma n'ami văzută nici lănă, nici pe eli; cu venirea mea 
aici înă București, amă aflatii că ai trecutii la Piteşti, la 
povarna lui.» Cere ca un căprar să-i «facă ferpotă 300 
vedre rachiă spirtii ce are la povarnă acolă şi ti. 2.000 ce 
are la: ună Neda Gheorghiu, suditii chesaricescă la Slatină», 
aducîndu-l şi pe dînsul la Craiova, unde a făcut învoiala, 
«față fiind şi alţi neguţători lănari, care” ştii curgerea pri- 
cini şi aă şi idee de cesti feli de marfă». - 

Urmează porunca Agenţiei ciitre «chirii Gheorghe Mihali 
Popovici», în sensul de mai sus. (Pecetea Agenţiei.) 

17. Piteşti, 26 Septembre 18053. Gheorghe Mihailovici către 
Aman. Aşteaptă căruțele cu lîna: cînd va fi uscată, va veni 
cu ea la Craiova. Zăbava provine de acolo ci «la Bender 
mi-a oprit Paşa lîna ce aveam să scot de acolo... . Zicînd că
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nu e slobod să iasă pentru 'Ţara-Romănească, şi mi-a zăbovit 
lucrul două luni şi jumătate, pănă ce a venit firman de la 

Constantinopol şi m'a lăsat de am scos lucrul, dînd şi 130 de 
lei geremeaă ; apoi a fost ploaie, lipsă de căruţi.» Discuţie 
cu privire la preţ. «Am luat lina cu: 16 parale oca, am dat 

şi 6 parale chirie la ocă, de la Bender şi Akkerman pănă 
la Craiova, şi s'aă făcut 22; apoi vama şi alte cheltuieli şi 

geremele ce le-am dat la Turci, acelea sînt deosebite». Să 
fie «creştin» şi să nu-i strice unicul cîştig. 

18. Viena, 6 Octombre 1805. Poschari şi de Pindo către ace- 

laşii A aflat că zapisele sînt ascunse la ţară şi sai găsit numai 

13 vase cu vin. Să iea două înștiințări (popoyâprta), care 
să se cetească în bisericile din Bucureşti şi Craiova. 

19. Viena, 15 lanuar 1806. Poschari şi de Pindo către ace- 

laşi. Să se puie toate zapisele în cufere şi să i se trimeată. 
prin Sibiiti, de unde le va lua diligenţa. 

20. Viena, 19 lanuar 1806. Poschari şi de Pindo către 

Aman. E necesar Voicu la Viena. Să iea cu sine mai ales 

socotelile pentru lină. — Greceşte. 

21. Craiova, 18 Februar 1806. « Alecsandru, vechilu prea- 
cinstitei Aghenţii a chesaro-crăieștii Curți; Frid. Alexander», 

către acelaşi, pentru legăturile lui cu Gheorghe Mihalovici. 

22. Craiova, 18 April 1806. Neiscăliţi către Agenţie, despre 

porunca de a se. pecetlui casa lui Gheorghe şi Arghirie 

Pihto, «scrisorile de cureșpondenţie» şi banii. Creditorii cer 
a se da tbt Logofătului Voicu de la Dracovăţ. Le-aii dat şi 
nu pct face «ferpotul> cerut. 

23. 5 Mai 1806. Vinzare de Ţigani către Aman, pentru 
8oo de taleri ai lui Alecu Buzescu Serdar. 

24. 30 lunie 1806. Gheorghe Mihalovici către Aman. «Şti-
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ințeză dumitale pentru judecata cărăuşiloră că am eşiti cu 

dăşi înnăita Măriei Sale Vodă şi am arătată mărturiile ce 
m'ai dată dum[nealta; şi nu s'aă uitati Vodă la măriățuri, 
zăcădu-mi că vreme rit aă fostă în potriv[ă], cu polile! 
tau fostii înti anu trecut. N'am apuca[t] pă cărăuş, ci ei 
cu neguțătoru, iară. nu cu deşi. Ci, dumn[ealta chir: De- 
mitri, se facem cum va fi cu dreptu, să nu mă serăcțscii 
eu de totă, nici dum[nealta se nu păgubeşti, şi se fatem 
creștineşt[e]; că, de vom eşi la judecată, vom cheltui amăn- 
doi, şi e păcată, că dum[nealta ştii judecata lui Dumnbzeti 
bine, şi nu te bucurți] la mine.» 

25. 15. Bucureşti, 26 lulie 1806. Ştefan [Margulas)] țătre 
Aman. Arată zăbăvile ce întîmpină procesul Şi din caust ne- 
gustorilor orînduiţi să judece, Ride de felul cum se dauţă 
legile <eic rivy Bhoyioy» şi adauge, romănește : «şi nu ştță că: 
aici cine poate, ose rode». S'a ajuns în sfirşit la anaforaua 
boierilor veliţi către Domn. Să 'iea zapisele la ei, căci Logo- 
fătul Gheorghe e raiă şi se poate smulge dela dînsul,—-P. 
S. de Ruţo (în greceşte). 

   

  

26. 14 Septembre 1807. Ivană Post. arată că Am i-a 
lăsat «o scrisoare a lu chiră Theodori loanu, ce aii fostii dati 
chezăşie pentru ună Gheorghe Mihaloviă, suditu, ntru 
il. 1595» şi un zapis al aceluia pentru 895 de taleri! ce a 
făgăduit a-i aduce «aici, la ispravnicată», 

27. 11 Februar 1808. «l.de Brenner, A. K. Apor» (țu ci- 
rilice), în numele Agenţiei, către Dimitrie Aman şi Mihali 
Curti, despre ridicarea <ferpotului» asupra «lucruriloiă lui 
Gheorghe Pihtulă»: să lase Şi ei ce ai la dinşii, cu stirea 
lui «sioră Alexandru», «vechilulă nostru de consulit a 
ce. Aghenţii». — La 15/a April Apor singur iscăleşte! şi o 
Scrisoare grecească, 

28. Sibiiă, 20 April 1808. Magistratul Sibiiului cătie al 

1 Ploile. | |
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Bistriţei, despre Anişca, servitoarea lui Aman, care a 

fugit, cu juvaiere, la iubitul ei, caporalul Vasile Pop. 

29. Viena, 8 August 1808. Poschari şi Pindo către Dimi- 

trie Aman. Să meargă cu omul Agenţiei la casa lor şi să iea 
două cufere: unul cu «calabalicul fetițelor mele» şi altul cu 

hainele lui Gheorghe Pihtu, căutînd dupi zapise. Să caute 

şi la bolta lui Hristo Nicoli. Se vor opri şi moşiile lui. — 
Greceşte. ” i 

30. 30 August 1808. «Ionii Brozbă otă Ciuturoia» ş.a. se 
învoiesc a tăia două vii ale lui Aman, la toamnă. Neţinîn- 

du-se de cuvînt, «să aibă dumnealui a ne aduce cu trea- 

păduă și să ne pue la popreală ca să plătimii bani cu do- 
bănda lor, fidă că nu n'omi ţănea de vorba ce ami vor- 

bitii». «Ne-amii iscăli'ă şi ne-amă pusti degetele înii locii 

de pecete, neştindă carte.» Scrie «popa Costandină». 

31. Craiova, 16 Septembre 1808. Hagi Cristu Teodosiu 

face. tovărăşie cu Dimitri Mihali Dimu. 

32. Piteşti, 5 Octombre 1809. Teodor Ioanu şi Hagi... «chie- 
zaşti» daă mărturie «căprarului împărătesc», despre aceia 

cf, cfiindă venită aici ca să arădice pe chiră Gheorghe 

" Mihalovici, dă a-lă duce la Craiova, ca să răspunză înnaintea 

dumisale sinioră Alecsandro Spiţeru la cele ce va avea cu 
chiră Dumitru Adamii, şi nefiindă gata dă a merge la Cra- 

iova, avăndă patru mii oca dă lănă udă, fiindă după drumi, 

şi doă mii dă oca dă pării dă capră, i sau datii sorocă 

dă doăzeci di zile ca să şază să usuce lăna, atătii şi 

părulă, ce ieste făcutii ferpotii.» La soroc va merge singur 

la Craiova. Altfel, răspund ei, «<atătă pentru omă, căti şi 
păntru lăna ce ieste aici, atătii şi pentru pără.» 

33. 1810. Socoteală pentru «6 riproc xbptoc Ampiijeproc Miiydq 
Arip.ov, îrot "Apyns», de la firma Manicati (pe pecete: «Ma- 
nicati Saffran Sohne», arme: caduceul lui Mercur, ancora» 

un butoiă, saci şi un corn de abundență). _
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34. 14 April 1810. «Costandint polc[o]v[niciă]> către Aman. 
«Ami înțălesă şi cele scrise pentru vinurile de la giupă- 

neasa Pat. Sărd., ci de locă i-amiă datii uni omi alii mie 

„„ de a şezuti acolo pănă la pritocitii», 

35. Sibiii, 23 Mart 1811. Manicati către Aman. Se plinge 

de schimbările de curs orînduite de către Împărăţie.—Gre- 
ceşte. | - 

36. 12 Novembre 1811. «Nicolae Băcanu sănă Apostolu» 
dă zapis lui Dinu Cernătescu pentru 100 de taleri «pănă 
Stifi (sic) Gheorghe». Martur: Pătru Ciobescu. 

37. 27 April 1812. «Stoiană Boloagă otii Rede» dă zapis 
lui Aman pentru 720 de taleri, «şi pentru aceşti banisă ami 
a-i aduce dumnealui o mie cinci sute ocă făină bună spă- 
lată, însă cu sorocă pănă la Avgustă ..., însă tocmeală pe 
sută fl. 8, adecă optă, ci e să amii purtare de grijă dea 
înplini dupe sorocu celă mai susă zisă, iară, cănd vre o 
nepurtare de grijă avăndi, cătă chieltuială sai zăciuială 
să fie, totă de la mine». Pune «degetulii în loci de pe- 
cete». Scrie «popa Ioniţă ot Sf. Troiță». 

38. Craiova, 3 lulie 1812. Mărturie pentru 1.495 «<florinţi 
ce ai fostii datori chiră Dumitru Amană lui chiră Marco Xe- 
novici pentru nește cheltueli de marfă: scaune i sobe». A 
venit un trimes cu poliţa. Şi, «fiindcă florinţi nu să gă- 
sescii, în bani turceşti nu ne-ami potuti învoi; aşa dari 
ami trimisi polița înnapol, şi acuma me-aă trimisă altă 
poliţă, cu încărcătură la 0, tal. zece; pentru care n'a 
vrut să mi-i plătească încărcătura, ci me-ati plătită numai 
cei mai sus, numiţi, Ci, fiind că polița cea de acuma este 
mai mare, trebue să o trimiţiă îndărăptă la chirii Marco 
Xenovici, şi de priimirea baniloră după socoteala lui chiriă 
Marco Xenovici i-amă dati atasta adeverinţă dreptti po-: 
liţă cea dintăi şi, căndii chiră Marco nu va fi mulţă mitiă 
pentru acasta, atunăa amă ei a întoarce forinţi lui chirtă 
Dumitru: Amaniă înnapoi».
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39 Bucureşti, 8 lanuar 1813. «Prin cea de faţă scrisoare a 
noastră de învoială noi, cei de mai jos iscăliți, arătăm că, 

cu părerea şi. voinţa tuturora, la I-ii anuar 1813, am cum- 
părat vămile r&y zapahovy (vadurilor) şi a judeţelor, cuprin- 

zînd şi a Piteştiului şi a Muscelului, cu scalele lor, după pon- 
turile domneşti pecetluite, cu 140.000 de lei, adecă o sută 
patruzeci de mii, plătind şi ieşirea scrisorilor, cu 18 lei, 

45 bani la pungă, în total lei 5.145, adecă cinci mii o sută 

patruzeci şi cinci, asemenea şi ruşfetul lei 3.000, adecă trei 

mii, socotite toate în lei 148.145, adecă o sută patruzeci 
şi opt mii şi o sută patruzeci şi cinci. Am împărțit cîtimea 
cumpărării în părțile de mai jos, şi făgăduim fiecare din 

noi să luăm partea lui după analoghie. 

Lei — 

20.000 Dumnealui Polizachi Dimitriu, 
28.000 Dumnealui Vistierul Ioniţă Poroineanu. 

28.000 Dumnealui Polcovnicul Gheorghe. 
28.000 Dumnealui Ceauşul Dinul. . 

28.000 Dumnealui Dimitrie Aman. 

8.000 Gramaticul- Panaiot. 

140.000 
Prin aceasta am împărţit fiecare partea cuvenită 705 psp- 

3ivro» la vînzătorii vămilor, după cheltuielile ce “vor fi pănă 

la Mart 1. 
Lei — 

1296,85  Grămăticul Panaioti. 

4496,105 Dumnealui Polizachi Dimitriu. 
6295,80  Dumnealui Vistierul loniţă Poroineanu. 

6295,80  Dumnealui Polcovnicul Gheorghe. 

629ş5,80  Dumnealui Ceauşul Dinu. 

6295,80  Dumnealui Dimitrie Aman. 

3147830 
Aşa vor urmă şi celelalte părţi ale şferturilor la începutul 

fiecării luni, cîte 11.666,80 lei, adecă..., până la desăvirşita 

plată a cîtimii de mai sus; care părţi fâgăduite însărcinăm 

pe dumnealui Polizachi Dimitriu să le împartă în şferturile 

tuturor vămilor, după învoiala ce am dat, etc.» 

(Iscălesc.)
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40. 3 Iulie 1813. loan Gheorghiu Caragea Voevod către 

Caimacamul Craiovei. «Fiindcă amă dati Domniia Mea 

voie şi slobozenie neguțătorilorăi Craiovei ce sănti însăr- 

cinaţi cu untulă Diiului ca să ţiie osebitii şi unii scauni dă 

carne, unde să aibă a tăia carne, pentru trebuința oraşului 

dă acoleă, iată poruncim Domniia Mea dumitali ca, ară- 

tăndu să numiții neguţători cu această poruncă a Domnii 

Mele, să fie slobozi să cumpere suma viteloră ce va fi dă 

trebuință pentru acestă scaună, însă cu bună tocmeală şi 

bani gata pe şină: şi să le aducă rănduri rănduri, şi să le 

taie la acelă scaună, şi carnea să fiie dumnealoră să 

o vănză întocmai după nartulă ce să urmează înă Cra- 

iova, iară nu mai multi. Dreptă aceia, purtăndu-să numiţi! 
cu bună orănduială, nicio supărare să nu li să facă. Iară, 
înpotrivă urmăndi, să înştiințezi Domnii Mele.» Pecete cu 
chinovar. Monogramă. «Velă Vist. Bivii Velă Pahc.> 

41. 10 lulie 1813. Aman, Deșliu şi un al treilea Grec 
se învoiesc pentru untul Vidinului, pentru care, după po-. 
runcă domnească, s'aii făcut. două orînduieli (âgevrowpiidec) 
la cele cinci judeţe pentru 7o de ocă. Ce se va dă mai 
mult, va fi cu plată. — Greceşte — Altă învoială asemenea 
la 15 April 1814. 

42. 23 Octombre 1813. Zapis al lui Nicolae Lăcusteanu Ar- 
maş pentru o mie de lei «fără de dobăndă» către Aman.—La 
18 Novembre 1814 se roagă a se lungi terminul.—— În 1815 
Aman pirăşte la un «bivă Veliă Logf» pe datornic, «ce să 
afla cu lăcuinţa ori la Lăcusteni, sudă Doljă, sai la Cara- 
cală» : «nu este următori ca să-mi plătească banii», şi ce- 
rind «mombaşirii vrednică, să-l apuce» pentru plată ori 
Judecati (poruncă de la Caimăcămie, la 18 April). | 

43. 19 Novembre 1813. Agenţia către Friedrich Alexander, 
cerînd lămuriri, în afacerea lui de Pindo cu Pihtu : va în- 
treba negustori vechi «dacă iaste ştiuti că dină anulă 1792 
să afla la Craiova o casă neguţătorească supti firma Di- 
mitrie Poshari»>, <suptii a cui protexie de suditlăciă să afla
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acea casă Poshari», <îni ce chipă aii fostii Gheorghe 
Theodorii Pihto la începutii la acea casă,de au tostii uce- 

nică şi întă urmă să afla slujindă dină preună cu fratele săă 

Arghire Pihto»; <atastă casă ce să numea întăiti Dimitrie 

Poshari, apoi Theodoră Poshari, cindă erea suptă ocărmui- 

rea lui Theodor i Arghiri Pihto, ce firmă avea? Avea 
adică firma lui 'Theodoră Poshară sai că altă firmă, şi, 

avănd vre una dinti aceste firme acea casă, erea şi ne- 
contenită suptii protexia ce. Aghenţii»; «să să întrebe, la 

acestii capă, neguţători din Craiova de le este ştiutii cumii 
că Gheorghe Pihto ai osti Posharilorii slugă, iarii nu co- 

misioneră, şi cum le este ştiutii dumnealoră neguțătorilorii 
de aci, că, după ce aă cumpăratii Nicolaidesi a Pindo 

asupra. sa. această neguţătorească Casă a Posharilori, atunci 

Gheorghe TYheodoru Pihto erea slugă la numitul, sau că 
erea comisionarii»; «cum le este dumnealoriă neguţătoriloră 

ştiută : într'aceia diastimă de vreme Pihtulă avea şi el în 
Craiova deosebită a sa neguțătoriască casă şi că erea el 

neguțători numită, acold cunoscutii cu stare bună i avere 

nemişcătoare?>. Să facă şi deosebit «tacriră de cătă ştiinţă 
ai asupra cursului acestei madeli». — «Copie întocmai tăl- 

măcită dup[ă] orghinalu poruncii ce s'aii datii nemţeşte», 

de N. Furca. — Către Aman la 2/,„, Decembre, iscălită de 

Fleischhackl, nemţeşte. 

44, «Socoteala vămii Craiovei a dumisale domnului Dimitrie 

„Aman şi tovarășii, 1814. ă 

- „lei “par. 

1813,lan. 31. Cât aduce vinzarea vămii . . . 140.000 — 

Avaetul lor,cîte 18 L., 15 p.punga 5.145 — 

Ruşfetul Marelui-Vistieriă , . . 3.000 — 

" Avaeturi cese cunosc şi cheltuieli 20.220 — 

Leafa oamenilor de nevoie. . . 3.000 — 

Vinzarea căminăritului . . , . 3.000 — 

Vînzarea podăritului . . . . . 2.500 — 

Cît sa socotit în patru condeie 

dumisale Dimitrie Aman . . 44.015 II
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Cît s'a socotit dumisale Ceauşu- 

lui în cinci condeie . . , „23.463 73 
Cit sa dat cu răvaş din poyOppă 

(datoriile celor răi de plată) 
dumnealui Dimitrie , . . . * 2.182 12 

Cît sa dat cu şepte condeie 

dumisale domnului polcovnic 

Gheorghe . . . ... 
Cît s'a dat în patru condeie du- 

misale Vistierului Poroineanu . 19.939 37 

- 6.896 72 

(Deosebite condeie) . . . . 3.306 — 
Rămas de luat de la huzmetul 

ROYOMpOY e 5310 — 
(Alte condeie) . . . . . . 5.000 — 

2.011 19 
5.000—,> 

În faţă se înseamnă 2.437,90 de la huzmetul Căminăriei, 
17.000 de la vama Piteştilor, 646 de la <avaetul scrisorilor». 
— Traducere din grecește. 

45. 2 Octombre 1814. Polizachi Dimitriu către Aman, 
pentru nişte bani. — Greceşte. 

46. Octombre 1814. Jalbă grecească a vameşilor Craio- 
vei «pentru un Ghiţă Opran de la Cerneţi, sudii Meh(edinjţi, 
cerăndi tl. 3.805, bani 6o, cu cuvăntii că ară fi avănd să 
ia vamă după vite dă neguţătoriie i după zahireă trecută 
în ţara turcească şi nu să supune a plăti>. — La 6 No- 
vembre Domnul ceruse lui Nicolae Scanavi, Caimacamul 
Craiovei, să i se arăte,ce zaherea s'a trecut «de cindea» 
şi «ce felurime». — Divanul e, la 4 Novembre, de părere să se cheme părţile la | Judecată, urmîndu-se «ponturile i catalogțulă] vămii». 

47. Bucureşti, 13 Novembre 1814. Polizachi Dimitriu către Aman. Banul Brîncovearu i-a vîndut vămile cu 550.000 de lei. — Greceşte. 
|
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48. Tirgu-Jiiului, 21 Novembre 1814. Un negustor, Bul- 
gar se pare, dă zapisul săi <ăă 200 “opiu ânob ănepvă 
îă Newrlia cb oxthay Baheăy» («pentru 200 de goruni ce 
trec în "Ţara Nemţească pe la şchelea Văleni».) 

49. 3 lanuar 1815. Zapis pentru 324 lei «împrumutaţi 

de la carvasară cu sorocii de zece zile, care bani să ami 

a-i răspunde fără niciun cuvîntă de pricinuire» (iscălesc 

nişte Greci). 

50. 4-Novembre 1815. Armaşul Nicolae Lăcusteanu că- 
tre «<bivii Velă Pitarii Mihailache, epistatu vătăşii Căimăcă- 

mii Craiovei». Pentru datoria sa de 1000 de taleri la. 
Aman. | se scrise că, atunci «cănd aii veniti bumbașiru 

aicea pentru înplinirea acestoră bani, l-aşi fi ridicată cu 

iconomiie, arătăndu-i cumii că soţiia mea este dusă în- 

preună cu bani ca să-i dea acolea. Boerule, la aceste ară- 
tări ale bumbaşirului ştiinţă nu amiă, fără atăta ştii că, 

căndă a venită bumbaşiru aicea, soţiia mea atunci plecasă 

la Craiova, şi eii, avăndii bumbaşiri asupră-mi, după cumiă 

amă şi acumiă de la Visterie,cu a mă duce spre închierea 

dă socoteli, şi neputăndă ca să viii înpreună cu bumbaşiru 

acolea, amă făcută o scriisoare cătră soţiia mea ca să 

mergă la chiră Dumitru, pohtindu-lă şi arătăndu-i şi so- 

roculiă ce-i facii cerere de dooi luni, şi la acelii sorocii îi 

voi răspunde bani, şi acea scrisoare ami dat-o în măna 

Arnăutului, neputăndă ca să viii eu, după cumi mai susii 

arăt, arătăndu-i cheară şi Arnăutului prinii gral, şi după 

cumi însuşi Arnăutu aă văzutii bumbaşiri şi zoru de bani 

ce-mi facti cu a mă duce spre închierea de socoteli la Bu- 

cureşti. Văziă că-mi scrie soţiia mea că, după ce ati mersi 

la chiră Dumitru cu scrisoarea mea, de locă i-aă arătatii 

ca să plătească ze&uiala şi să dea şi chizăşie că la acelă 
sorocă voi răspunde bani. Arhoni Pitari,. eă căndă amii 
vănduti Ţigani la dumnealui chiră Dumitru şi amii mai 
luatii tal. una mie cu înprumutare, dumnealui nu mi-ati 

arătată şi nu mi-aă făcutii vre o cerere de chizăşie atuncea
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ca să-i daii chizăşie şi acumii, ci nu ştii întăi căte rînduri 
ai trimisă dumnealui la mine rugăndu-mă ca să-i vănză 
Țigani şi să-mi facă şi înprumutare de bani. Liponi, aceasta 
este cunoscutii că dum[nea]lui pentru hatărulti Ţiganiloră, 

„ca să-i vănză, mi-ai făcutii această înprumutare de bani, şi 
atuncea nici de cumii făcea cerere de chizăşie, ci tocmai 
acum, după sorocu ce-lii ceră eă să mă aşteapte, dum- 
nealui mă bagă înă treapede şi întăi zedueli ca să mă stingă 
cu cheltuiala. Că ei, căndă ami luată bani de la dumnealui, 
ami socotită ca să mi facă oareşice neguțătorială spre chi- 
vernisala casăi. Liponii, nenorocirea mea aii slujită, că, nu 
numai că ami perduti bani ce i-amă luati după Ţigani, 
zestrea soţii mele, ci amă perdutii şi bani ce amiă luată 
de la dumnealui cu înprumutare. Ei datori săntă, nu tă- 
găduescă, şi nici că vroesctă paguba dumnealui, că ei, 
căndu n'aşi fi păgubiti şi aşă fi avut bani, de locă i-aşi 
fi răspunsti dumnealui, apoi şi. la sorocu ce-mi pui nu 
voește, ci mă bagă în cheltuială; ştiută să fie dumnealui 
că, cătă cheltuială faci şi ainii făcută pănă acumă, nu este 
de la mine, ci cheari dinti punga dumnealui, după cumă 
mai josă arătii în ființă. Iară, de va voi dumnealui să 
aşteapte pănă la sorocu ce-l cerii, atuncea poci ca să răs- - 
punză, avăndi şi eă vre o trei, patru șăre de fănă şi din 
ceia ce voi mai avea să vănză: şi să daă bani, iară altă 
mijlocii acumă nu amă „.. Nevoia mă face şi mă săleaşte 
ca să dati şi jalbă Mării Sale lui Vodă, că sufletu nu poate să-mi ia, dacă nu amii şi ami păgubită, şi mai vărtosiă că nici eii nu voescă să-lă păgubescă, ci încetă încet cu 
soroace să-i plătescă; nevoindiă a mă aştepta dumnealui 
pănă la sorocu ce-mi ceri, poci să o facă aceasta. Iară, aş- teptăndu-mă dumnealui după cum arătă ei, mai multă factă silință ca să mă curăță de dumnealui, că la alte locuri măcară uni bani nu mă ştii datorii, după cumiă săntă alții pungi de bani datori; dară eă nu săntii vreadnică să mul- țămescii lui Dumnezeiă, afară din ce săntiă datoră dum- „nealui, şi această cheltuială ce ami făcută pănă acumi nu erea mai bine să o daii dumnealui ca să mă mai uşurezi,
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că, de unde nu ie, nici chear Dumnezăă nu poate să iă... 
Nevoindă dumnealui a mă aştepta cu acesti sorocii, ştiii că-i 

va fi mai mare căința cea după urmă decătii cea d'intăi. 

Trepede şi zăcueli. 
E 

Pal. parale : 

15 20 treapădu bumbaşirului ce l-ai triimisii dumnealui 

căndă ami fostii eă dusi la Bucureşti şi pecetea 

soţii meale, de bumbașiră, pe de asupra. 

27 20  bumbaşirului ce aii veniti ală doilea. 

100 -—— zătuială 
. AI cu venirea bumbaşirului de acumii.> 

Io —  treapădu 

51. De la Căimăcămiia Craiovi. 
Către chiră . Dimitrie Amanti i chiră Cocea Nicolau, ne- 

guţătorii cei însărcinaţi cu capanu Diiului. 

Fiindă că pentru seu ce să dă la Dii pă următorulii anii, 

carele să socoteşte de la Septemvrie întăi alu acestui anti 
şi pănă la sfărșitulii lui Augustă ali leatului 1816, s'aii 

însărcinată cu îngrijirea chiră Mihali Coca i chiră Anas- 

tasie Zoe, după însuşii alegerea şi cererea a tutulor de 

obşte neguțătoriloră căprari de aici dinu Craiova i dinii 

prejur, de la Almăji i Floreşti, dumv. darii, pă anulii ce să. 

socotește trecută de la Septemuvrie întăi, leatu 1814, şi 

pănă la sfărşitulii aceştii luni Avgusti, să căutaţi să des-. 

faceţi verice socoteală a săului, atăt celui ce ai apucatit 

de s'au dati la Diiii, cătă şi celui ce nu s'au dată, cumiă. 

și a mierii, va fi ca să arătați numiţiloră neguțători că- 

prari, îngrijindi şi ca să le faceţi măngăere la paguba ce 

saă întămplatii într'acelă ani, după tertipulă ce sau datii 

mai nainte, carele este cunoscutii Mării Sale lui Vodă, şi 

vi sai arătat prinii celi de mai nainte pitacă alti nostru. 
Ci dară întocmai aşa să urmaţi negreşită. | 

Kovoravrivoc Xamovpaione (2). 1815, Avgusti 31, 

52. Dela Căimăcămiia Craiovi. Dum. chiră Nicolae Rado- 
vici, de să va fi văndută acelti fierăală lui Ghiţă Oprană, să 

nu i să dea banii, ci să stea la dumn. depozito; de nu să 

Aman. 9
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va fi văndutii şi să va vinde de acumii înnainte, iarăși să 

nu i să dea banii, ci să-i ţii depozito pănă căndii să va 

desface de jăluitori. 

"815, Dechemvr. 30. 

Bivă Velui Medelniceriă. 

53. 24/12 lanuar 1816. cUdriţchi» către «sănioră Demeteri 
Amanii». Pentru o poliţă a lui «asupra Sărdariului Panaioti», 
cerîndu-i a se <agrichisi» pentru plată. 

54. 14 Mart 1816. «Dumitraşcu sină Niţu» («Niţu otiă 

Tărgu-de-afară chizașii») arată că s'a tocmit la Aman «la 

viia ce o are la Drumtişii» «și să iai seama la lucrători 
şi să curăţă merii>, cu 50 de taleri pe an. 

55. Adeverinţa mea la măna dumnelui chiră Dimitru 
Amană precumiă să să ştie că orănduimă pe chirii Cos- 
tandină Hristară magazieriă la magaziia untului la Gorji, şi 
săntă chezașiă pentru luată şi pentru -dată, şi pentru în- 
credinţare amiă iscălită. 

'816, Mai 9. 
Preto, Achii. 

56. Încredinţezii cu acestă zapis alu mieă la măna 
dumnealoră neguţătoriloriă ce săntă orănduiţii la strănge- ' 
rea untului capanului şi a răspunde la cetatea Diiului pre- 
cumii să să ştie. că, învoindu-mă, m'aii orănduită dumnea- 
loră la judeţu Gorji magazieri, a priimi untă de la lăcui- 
tori i bresle după ecstractulii care mi să va da iscălită de 
către dumnealorii boeri ispravnici ai judeţului, iară nu mai 
multă. lară, căndă mă voi îndrăzni de la vre un lăcuitori 
de voi lua vre ună dramă mai multă decăti dreptulă 
său, saă voi lua vre ună bană cu numire de Tăvaşii sai 
vre uni deosebitii catahrisisă,-atunci să ami a răspunde 
la cinstita Vistierie. Ci numai amă să priimesci cu cănta- 
rulă care este dati cu pecetea cinstitei Vistierii » în care 
este băgată şi ză&uiala într'ănsulă, şi să amă a plăti eă
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lăcuitoriloră ocaoa de untii po parale şaptesprezece şi o 

lăţeae 1, fără a mă îndrăzni a priimi de la lăcuitori mă- 

tară ună bană, şi să ami a spăla foi de sare şi să lă- 
murescă untulă bine, înherăndi foi cu herulă mieii, şi 

dumnealoră pentru a mea ostenală să aibă să-mi dea săn- 

brie tal. 650, adecă şasă sute cinzăci tocma. După ce voi 
istovi totii judeţulă, la încheerea socoteli iarii altă luare să 

nu amii a pretinderisi nimici dinti cheltueli decătă numai 
sănbriia. Şi amă. dati chezași pă dumnealui socru-mieii 

Log. Radu. Şi pentru mai adevărată credinţă amă iscălită. 
La atastă tovăroşie săntemi tovaroşi cu chirii Costandiniă 

Hr staridi, 1816, Maii 9. 

Iordache Panu adeverezii. 

Costandin Hristaridi. 
(Tot aşa la Romanați pentru Nica.) 

57. De la Căimăcimiia Craiovei. 
Dum. chiră Nicolae Radovici. Fiindcă pentru tl. patru 

mii trei sute noaăzăci şi optiă ce ai avutii să ia chiră Du- 
mitru Aman dină bani vămii de la Ghiţă Oprani, s'aii 
dată hotărărea Divanului ca dină bani fierului lui Oprani, 

ce săntă la dum., să-i înplineşti numitului Aman mai susu 

arătaţi bani şi,la urmă, căndă va veni Ghiţă Oprani aici, 

să va face urmare după hotărărea Divanului ce s'a dati 

prină anaforă pentru a&astă pricină, deci, priimindă pitaculi 

acesta, să-i numeri aceşti tl., patru mii trei sute noaăzăci 

şi opții negreşiti. 
'816, luni 18. 

Kuwvyar. Xodrooc, Bivi Velui Medelnicer. 

58. 15 Iulie 1816. De la Divanulă Craiovei. Gheorghe 
Oprană dinti sudă Mehedinţi a jăluită Mării Sale preaîn- 
nălțatului nostru Domni loanii Gheorghe Caragea Voevodii 

pentru Du:ritru Amani vameşulii de aici dinti Craiova, ară- 

tăndă -că, înti anii trecuți, căndă să afla Răgepii-Agă înii 

bătae asupra Sărb'lorii, luîndă de acolo de la Sărbi 360 

' Lăscaie,— în altă formă a actului.
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boi şi vaci şi 4.700 oi şi capre, s'aii pomenită cu aceste 

vite trimisă de Regepii la dănsulii aici înă ţară să le erneze, 

şi, temăndu-să a nu să prăpădi vitele, le-ai priimită. Pă 

care le-ai şi aşăzati la eriinatecu, şi, fiindi-că dină ori 

dini capre erea multe slabe şi bolnave, ati pusă de ai 

tăiată dintr'ănsele la zalhană 2.400, iară celelante rămă- 
indii pănă primăvara, i-aii poruncită Regepu ca să dea îniă 
măna omului ce-lă va trimite, atăti vitele ce aii rămasă, 
cumii şi pieile viteloră celoră. tăete la zalhană şi care 
murisă de iarnă. Şi, pentru cheltuiala ce făcusă cu dăn- 
săle i-aii zisă că-i va plăti căndă să va întoarce înnapoi de 
la Ţarigradă, şi aşa, trimiţăndă la dănsulă Ademi-Agă, 
fratele lui Regepiă, ună Turcă, i-a datii toate vitele şi 

” pieile de le-ai trecută iarăşi înă Ţara Turtască. Deosebitii 
zice că, avăndă Regepă-Agă trebuință pentru una sută 

7 mil ocă porumbi să cumpere dinii ţară, şi vrăndiă ca să 
orănduiască Turci pentru a&astă cumpărătoare, s'a pome- 
nită chemăndu-să aici în Craiova de dumnealui Postelnicii 
Scanavi, aflăndu-să Caimacamiă, şi poruncindu-i ca cu orice 
mijlocă va şti să cumpere el acastă_zahereă, spre a nu 
să face supărare lăcuitoriloră de către Turcii ce erea să-i 
orănduiască. Ai mersu la Regepii şi, după legătura ce ai 

"făcut cu dănsuli, ai cumpăratit zahereaoa atasta de po- 
rumbiă, şi i-ai trecut-o peste Dunăre. Mai pă urmă, trime- 
țăndă şi elă aici la Craiova o sumi de ocă fieră diniă Țara 
Nemţască să să vănză, numitulii vameştă i-a poprită acelă 
fieră, cu cuvăntă pentru plata vămii a viteloră şi porumbuliă 
lui Regepu, făcăndiă cerere ca să i să sloboază acea marfă, 
să o vânză ca să să plătească și elă de neguțătorulii de 
la care aii rădicată acelă fierii înă credetuli săi. După a 
căruia jalbă de la trecutulii Aprilă 27>, Domnul dă poruncă 

” de cercetare. Dumitru Cernătescu, «vechilii fiindă dinti partea 
jăluitorului cu adeverinţă înă scris», se înfăţişează cu Aman, 
care declară că stăpîn al mărfii e Opran, «fiindă neguţătoră 
ştiutii ce metahiriseşte acesti felă de neguțătorii, carele, 
după ce ati trecutii dincolo peste Dunăre vitele şi zahe- 
reaoa ce o cumpărasă dină ţară, aă şi văndută singură
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la Ruşava o sumă de ocă porumbă din celă care întrecusă», 

cum vameşii Craiovei arată la 27 Octombre 1814, cerînd 

de la Opran 3.805 tal., 60 bani, «vamă pentru suma vite- 
loră şi a zaherelei ce aii trecută în Ţara Turăască». Nu 
se face nimic, «dini pricină că numitulă Oprană încă nici 
pănă astăzi nau mai eşită din Ţara Nemţască; fără de 

cătă, avăndă Oprani trimisă aici la ună Nicolae Radovici, 
neguţătorii dini Craiova, neşte fier, spre vănzare, şi vă- 

zăndă vameşii că nădejde nu este de a veni Opranii cu- 

răndi de unde este dusi», Căimăcămia orînduieşte să ră- 
miie la Radovici «depoziton» banii de pe fier dacă sa 

vîndut. Mai era dator Opran şi 592 tal, 60 bani, «vama 

şi erbăritulă pentru 1.700 capre ce ai avută Opraniă strănsă 
aici în ţară şi s'au tăiată la zalhană... ȘI, căndă va veni 
Oprană din năuntru şi va arăta prină jurămăntă că vitele 
şi porumbulă ai fostii cu adăvăratii ale lui Regepiă, şi el 

nai avută niciuni amestecă sai tovărăşie la dănsele, 

atunci să aibi a-şi lua banii fierului înnapoi, cu dobănda 
loră de la dănsuli... La ale căruia [Radovici] răspunsuri i 

sati cerută să arate vre o poruncă înscrisă, ori a Mării 

Sale lui Vodă,sai a dumlisa]ije] Postelnicului Scanavi, ca 
_să fie crezută provlima sa, şi înscrisă poruncă zisă că nu 

i saă dată, fără de numai prin grai i sară fi zisă [de 
Scanavi] şi s'a povăţuită înui limba grească prină tăl- 

măcirea duml. Medelnicerului Iordache Măcescu, neavăndi 

elă, adecă Oprani, ştiinţă de acastă limbă.» Dar Măcescu 

declară «că pentru acestea nicio ştiinţă nu are, să fie zisă 

cevaşii, fără de numai pentru nişte sare ce avea duml. 

Poste., Scanavi, trimisă şi descărcată dincolo, 'la schila 

Cladovei, de vănzare. Ştie că ai zisii lui Opranui să să si- |! 

lească a. îndupleca pă Răgepi să o priimească, şi în loculuă 

ei să-i dea voe a priimi duml. seulă i cervişulă ce va eşi 

de la vitele lui Răgepi, ce erea aici să să tae la zalhană, 

jură altă nimici nu ştie » Divanul nu «dă niciună creză- 

măntă arătăriloră lui că aceste mărfuri ai fosti ale lui 

Răgepi»; aserţiunile lui Opran sînt numai «provlime ne- 

înfiinţate, să păgubească huzmetulă cămării domneşti».
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Din banii fierului, Aman va lua ce i se cuvine, cu reserva 

jurământului lui Radovici. 
- Iscălesc: Constantin Suţu, Dumitrachi Bibescu, biv Vel 

Logofăt, Teodor Brăiloii, ... Hagi ..., Constantin Haralambie. 

59. 22 lulie 1816. «Dumitraşco părcălabu oti satu Ore- 

zului, Dumitraşco Giurgescu, Dumitru sină Dicu, loni Ore- 

zanu» -ş. a. dai zapis lui Aman: «pentru ună sătean  ală 

nostru, anume Dumitru sină Chi&u otă satu Oreză sudă 

Romanați, că n'amiă învoitii cu dumnealui şi n'a datu tal. 

100, adecă una sută, pentru ca să nu-lă supărămi pă nu- 

mitulă de nicio dajde niciodată, şi, pentru că e săteană 

de-ai noştri, să nu să supere de cătră niminea de răndu 
dăjdii». 

60. De la Căimăcămiia Craiovei. 

Dum. chiră Dimitrie Aman, priimitoriule ală întreelii 

Diiului. Fiindcă magaziia de bucate dinti zidulă bărațiloră 

acumi să afli goală, şi după trebuinţa ce este de maga- 

ziie de untă, scriemă dumitale, îndată să faci zaptii această 

magaziie de la Bărăţiie ca să pui untuli întrelii Diiului în- 

tr'ănsa, ca să nu să pricinuiască vre-o lipsă. 

Kuwvor. Xodrtoc. "816, Octv. 17. 

61. 21 Octombre 1816. «Vătaş de păh[ărnilefei], să în- 

plineşti dreptulă jăluitorului di la părătă, iară, zicăndii că 

are a răspunde înpotrivă, să-i înfăţişăzi la judecata Depar- 

tamentului de şapte, de nu voră fi orănduiţi la vre o altă 
judecată sai zapcit.» 

62. Viena, 12 Novembre 1816, «Kovoravrivoc Anpiirptos 
"Apyns» către tată, făgăduind a-şi îndrepta purtările. «Căci 

„la 4 Novembre stil noii am început Realakademie, ca, nu 
numai să-ți fac bucurie, ci să şi pot a-ţi fi folositor în toate 
slujbele tale... Cît priveşte medicina, la care mă sileşti, 
atita-ţi spun că, neavînd aplecare, voii pierde vremea şi, 
în loc de a-ţi face cinste, ți-aş face ruşine». — Din grecește.
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— Adresa: «De Vienne. A Monsieur Monsieur Demeter 

Aman, mon cher pere,ă Krajowa, dans la Petite Valachie». 

63. Viena, 12 Nov. st. noi 1816. M. A. Mamos către 

Aman. Fiul acestuia n'are chemare pentru medicină. 

64. Viena, 7 Decembre st. noi 1816. Constantin Dim. 

Aman către tată. lar cerere de iertare pentru că nu sa 

înscris la medicină. — Adresa greacă. 

65. 1817. Mai multe poliţe grecești ale lui Aman pentru 

untul Vidinului (Antonie Isaac îl strîngea la Vilcea; Gri- 

gore Brîncoveanu iea 471 lei datoriți că “pâota 705 X0p- 

zaţiw», «din banii finului».) 

66. 12 lanuar 1817. Bulucbaşa Costa Tzolaki către Aman, 

pentru <a doua examinie a Polcovniciei de Vilcea». Pecete 

cu K. ar. B.AĂ. - 
. 

67. 14 lanuar 1817. «700, adecă şepte sute de lei dator 

sînt a dă lui chir Dimitrie “Aman pentru a doua examinie 

a căpităniei poterei Romanațului, pe cari făgăduiesc a-i 

plăti la 26 Mai. Nicolae Căpitanul.» — Din greceşte. 

68. Milostiii bojiii lo loană Gheorghiu Carageă Voevod 

i gospodară zemli vlahiscoie. 

Pliroforie luăndii Domniia Mea pentru Ţigani domneşti 

otă prezii Olt, că, dină depărtarea locului, neputăndu 

alerga adesea ori la Armăşie ca să-şi facă cunoscute păsu- 

rile lor şi nevoile ce pătimescă de la toți zabiţi de obşte, 

spre a le putea întănpina Armăşiia cu mijloacele cele cu- 

viintoase, aă ajunsu într'o proastă stare, încăti, nemai pu- 

tăndă suferi necazurile cele peste putinţa lori, siliți au 

fosti de saă şi strămutată unii dintr'ănşii pe suptii alte 

stăpîniri, pentru că totdeauna zapcii armăşeşti ce s'aii orăn- 

duită după vremi cu dăjdiile lori, nefiindă statornici şi în- 

rădăcinaţi, nici avăndii puteri înă măinile loră spre apă- 

rarea Ţiganilorii, şaă căutată numai ală lori interesi, iară 
.
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dă nevoile Ţiganiloră cu totulă: aă adiiaforisită; şi nu nu- 

mai că şi însuşi ei ai cutezatii spre dărăpănarea loră, ci 

şi dregători judeţeloră, cum: ispravnici, posluşnici, căpi- 
tani, zapcii, vătaşi de plaiă şi alți slujbaşi, cu totulă s'aă 
nărăvită în jăfuiri cu feliurimi de chipuri asupra ticăloşi- 
loră Ţigant domneşti, dină care pricină saă urmată pănă 
acumă îndăstulă pagubă domneşti! noastre Cămări, cu stră- 
mutarea 'Ţiganilori pe suptă alte stăpîniri, precumi mai 
sustii s'aii zis. Deci, ca să lipsească acestea toate de asu- 
pra numiţiloră, şi ca să să puie de acumă înnainte întă 
bună orănduială şi în linişte petrecerea lor, ami porun- 
citi Domniia Mea dumnealui cinstită şi credintosă boia- 
rului Domnii Mele bivă Velă Caminară Filipă Lenjă, epi- 
tropulă' Armășii, ca să chipzuiască spre folosul Țiganiloră 
domneşti şi să aleagă uni pămănteani dinii partea locului, 
omiă cu buni ipolipsisă, carele să orănduiască îngrijitoră 
Țiganilori domneşti diniă judeţele otă preză Oltă, prin 
sinetuli Domnii Mele, să fie nestrămutată. Şi, dupe alege- 
rea dumnealui, prinii arătarea ce ne-ai făcută, orănduimii 
Domniia Mea, printr'această a noastră carte, îngrijitori 
Țiganilor domneşti dihă numitele judeţe şi înplinitoră dăj- 
diiloră lor pe Dumitru Amanii otii Craiova, omii cu bună 
ipolipsisă şi pămînteană, cheară dină oraşuli Craiovei, 
carele, purtăndu-să cu bună orănduială la datoriia sa, să 
fie nestrămutată, şi-l îndatorămiă ca “să privigheze zioa 
şi noaptea a nu să năpăstui, nici a să Jăfui Ţigani dom: 
neşti dă către vericine măcariă, nici a-i judeca alţi dregă- 
tori streinY, căndii .voră avea pricini între dănşii; pururea 
să îngrijască pentru Ţigani ce să închidă pe la grosurile 
ispravnicuriloră (sic) şi să rădică dă către polcovnici, căpitani 
şi alți dregători: a nu îngădui să-i jăfuiască, nici să-i ţie 
vremi îndelungate pe la închisorile loră. Ci, de voră fivi- 
novaţi, să-i ceară a să trimite către dumnealui Caimaca- 
mulu Craiovei, cu eczamenă dă învinovățirea loră, şi, dum- 
nealui Caimacamult înştiinţăndă Domnii Mele, după da- 
torie, îşi voră lua osănda sa îndreptarea. Iară, de voru fi 
drepţi şi fără de cuvăntă închişi şi jăfuiți, nu numai să-i
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ceară a să slobozi firă zăbavă, ci mai vărtosii să îngri- 
jască a li să înplini şi cele jăfuite, de la vericine măcarti. 

Căndu însă va vedea că nici ispravnici, cum nici ceialalți 

dregători, nu să dăpărtează de răuinăravulă întru care s'a 
obitnuită, să fie datorii a arăta dumnealui Caimacamului 

Craiovei, şi dumnealui Caimacamulii va urmă întocmai 
precumil mai sustii să coprinde. Pe lăngă aceasta, este da- 

toră numitulă îngrijitoră a să purta cu blăndeţe şi cu bune 
mijloace păntre Ţigani domneşti, depărtăndu-să cu totulii 

de jafuri şi nedreptăţi şi ferindu-să a nu face vre unii 
adaosă la dăjdiile lor, mai multă peste ceia ce va eşi de 

la Cămara Domnii Mele prină dumnealui epistatulă Ar- 
mășii. Căci, căndu înpotrivă să va dovedi că ai urmati, 

atunci fără milostivire îlă vomi pedepsi Domniia Mea. 

Asemenea este datorii să îngrijască şi pentru întoarcerea 
Tiganilori celoră duprinii ţări streine, cu orice mijloace 

va şti, şi, îndată ce va simţi că s'au întorsu în pămăntulă 

țări, ori mulţi, sai puţini, să-i ia înă scrisă cu numele, 
sinuli, porecla i starea lor şi suptti care vătăşie să cerii a 

fi, şi să înştiințeze dumnealui epistatului Armășşii ca să-l 

aşaze înă tabla Cămări şi să le orănduiască dajdea dupe 
starea şi puterea lor. 

Poruncimă Domniia Mea dumitale, Caimacamule ală 

Craiovei, i dumv. ispravniciloră duprină judeţe, polcov- 

niciloră, căpitani, zapeii duprină plăşi, vătaşi de plaiă şi 
alţi dregători, toţi să fiţi următori întru toate la căte mai 

susă să coprinde. Căci, vericarele să va arăta înpotrivă 

următoră, nu va putea scăpa cu niciun cuvăntă dă în- 

dreptare dă pedeapsa cea cuviintoasă. Tolcii pisahă gos- 

podsvami |=aceasta am scris Domnia Mea]. 

1817, Ghenară 15. 

(Pecete roşie, ovală ; monogramă.) 
| Velu Logfitu. 

Bivi Velu Pitariă. 

69. Milostiiă bojiiă Io loanii Gheorghiu Carageă Voevodi, 
gospodară zemli vlahiscoe.
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Iată, bulucbaşiloră şi vătaşiloră Ţigani domneşti, lingurari, 

lăeşi şi ursari i voaă tutuloriă cetașşilorii, vă facemu înii ştire 

că, viindă la auzulă Domnii Mele dărăpănare şi ticăloşia 

vostră ce vi Sati urmată dinti pricina greutăţilorii dăjdiilori 

ce aţi cercată înii anu trecuti, şi socotindă cele spre buna 

vostră petrecere, precumă neconteniti chipzuimă pentru a 

tutuloră supuşilori Domnii Mele odihnă şi răpaosă, cu mi» 

lostivire ce fireşte ne este dată, întorcîndu-ne şi asupra ti- 

căloşii vostre, amă poruncitii Domniia Mea epistatului ali Ar- 

măşii, şi nu numai pă toţi v'aă înpreunatii înu cruce pentru 

a vostră înlesnire, ci şi obi&nuitele dăjdii sai scăzută și 

Sa uşurată, dină suma răspunderi ai întrecută cu îndes- 

tulare pagubă a domneştii nostre Cămări, precumi veţi 

cunoşte dină cheară catastişele ce sai datii pe la miinile 

zapciilorii, adeverite cu pecetea Armăşii,—numai şi numai 

ca să vă puteţi îndemna a ajunge iarăşi înui buna stare care 

pururea o doriţi a o căştiga supuşi noştri. Deci, priimindi 

voi bucuriia a&asta, săltaţi veselindu-vă şi fiți rugători 

către milostivulti Dumnezăă pentru fericită sănătatea a 

Domnii Mele şi pentru a vostră înpreună. arii, pe lingă 

atasta, fiindcă vremea obi&nuitei dăjdii a lui Ghenaru ai 

sosită şi încă ai trecută şi peste soroacele ei, care dajdie 

este întocmită cu îndestulă scăzămiîntă, precumă mai susă 

s'au zisii, sai orînduită de către dumnealui epistatulă Ar- 

măşii, Diiamandi Postelnicu, zapciă asupra vostră, TŢigani- . 

loră celoră dină plasa oti preză Olt, omeni aleşi cheară 

de către dumnealui cu bună ştiinţă şi plăcute obiceiuri, de- 

părtate cu totu de hrăpire şi nedreptăţi; cărora li s'atăi dati 

la miini cat[astijhă de numele vostre, coprinzătoare de în- 

tocmirea ce saii făcută aceştii dăjdii, cu scăzămîntulii ce 

sai pomeniti mai sușă, adeveritii fiind acestă cata[sti hi 

spre încredințare, cu pecetea Armăşii. Aceşti zapcii, darii, 

arătîndu-să între voi, şi cunoscîndă înti faptă uşurinţa ce 

vi Sau făcută, fiţi grabnici răspunzători la datoriia vostră, 

ca nu, pe lîngă paguba ce aă cercatii domneasca nostră 

Cămară pentru a vostră liniştită petrecere, să cerce discolii 

şi la priimirea banilor. Şi, răspunzindu-şi fiecare vătafă
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bani cetaşiloră săi, să priimească de la zapcii răvaşă de 
plată. Însă răspunderea banilor să o facă cetaşi voştri cu 

cislă, adecă doi ce sintii înii cruce, fieşcare după starea şi 

pirleju lui. Iară vătaşi n'aă să dea niciun bani, precumii 

au dati înă anu trecutii, beză a Ţiganilorii ursari, milos- 

tivire arătîndă Domniia Mea şi asupra acestora. Cîndi însă 

veți vedea pă zapcii că vă supără cu cerere mat multă 

peste ceia ce să coprinde înă cat[astijhii, atunci îndată să 

faceţi cunoscută epistatului Armășşii, şi este poruncită dum- 

nealui ca pă acelui zapciii să-li pedepsască, iară pă voi să 
vă îndrepteze. 

Poruncimă Domniia Mea dumnv., ispravniciloră duprint 
judeţe, i vooă, polcovnicilori, căpitanilorii, zapciiloriă du- 

prină plăşi şi altor slujbaşi, nu numai să vă feriţi de Ţi- 
gani domneşti, a nu jăfui, însărcinîndu-i cu năpăşti. de învi- 

novăţiri nedrepte, ci mai virtosă să dați mină de ajutoră 
orînduitului zapcii la ceia ce va avea trebuinţă; căci veri- 

carele să va arăta înpotrivă următori, nu va putea scăpa 
de pedeapsa Domnii Mele. 1 isaamii receji gospodsvami. . 

_ '817, Ghenaru 20. 

[Pe V-o:] Ppimuarz adfizvună 8ă rod warshove. 

70. După pofta sănătății, 

Dum. chiră Dimitrie Amaniă, magazierule alti untului de 

'la Craiova, dumnealorii boerii ispravnici ot sudi Roma- 

naţi înştiințează la Visterie pentru orănluiala untului Di- 

iului, că puţină rostire sai făcută păni acumiă la acel 
judeţă dină pricina slăbiciunii vitelorii, rămăindă lăcuitorii 

fără notreţă în vremea primăverii şi că cu toţii faci ru- 

găciune ca să fiie adăstare pănă la sfărşitulă următorului 

Maiă a-lă răspunde înă natură, mai întemeindu-să şi vitele 

cu creşterea erbii. Şi, fiindu-că şi luminatele porunci gos- 

podii ce săntiă date pentru madeaoa untului Diiului săntă 

poruncitoare ca, rănduri, rănduri, după îndemnarea ce'să va 

face mai întăiii bresleloră, apoi lăcuitoriloră birnici, pănă 

la zece ale viitorului luniie să istovească, pentru care, cu 

toate că sai scrisă şi dumnealori boeriloră ispravnici ai
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numitului judeţii ca să facă îndemnarea cu pornirea dină 
cătă să va putea, pănă să vori mai însufleţi şi dobitoacele 
lăcuitoriloră, dară să scriie şi dumnealui ca să iconomiseşti 
treaba, ca nici trebuinței să să dea zminteală, nici lăcui- 
torilori să să pricinuiască zoruri peste a loră putinţă, co- 
rispondarisindu-te dumn. după trebuinţă cu dumnealoră bo- 
erii is[pravnici] ai acestui judeţiă. Pentru aceasta, săntiă 

Ali dumitale gata 
Vel Vist. | 817, Maiă 1. 
Cinstitului: dumnealui. chiră Dimitrie Amanti, magazieru 

untului otii Craiova, cu fericită sănătate să si dea. 

71. Craiova, 6 lulie 1817. «Xproridohne 155 "low ît- 
iza)» împuterniceşte pentru a lua o datorie de 2.075 | 
lei ce are la lanuş (Iron) pe Aman şi iea banii de la 
el. — Greceşte. 

72. 13 Novembre 1817. Socoteala untului Vidinului de 
„la cele cinci judeţe. 

În natură În bani 

7014 1743 Romanați. 

16313 — Vilcea. 

10076 3567 Dolj. 
14448 1444 Gorj. 
16641 5008 Mehedinţi. 

319 447 Oraşul Craiova. 

Plata locuitorilor 17!/, parale şi «cheltuiala» (£6030-) 121/a. 
Total: 57.787 lei, 60 de parale. | 

«Preţul celor 7 mil de ocă ce s'au vîndut aici, la întăiul 
ciştiă, cu 27 parale, 4.725. Ai dat mumbaşirului 310.» 

Apoi nota Turcilor cărora li sa dat. 
— Din greceşte. 

73. Io loan Gheorghe Carageă Voevod cu mila lui Dum- 
nezeti Domn şi stăpînitor al Ungrovlahiei. 

Prea-cinstite şi prea-nobile al nostru prea iubit dumneata
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biv Vel Spătar Nicolae Suţu, Caimacam al Craiovei, fii 
sănătos în fericire. Dimitrie Aman, negustor, venind aici, 

după porunca noastră domnească ce i s'a dat, a adus cu 
el şi socotelile untului din Vidin ale anulu! de față, ce le-a 

luat de la cele cinci judeţe de acolo, după orînduiala (îpey3o»- 

viâ)a) ce s'a, făcut. de mai nainte, şi, văzîndu-se de noi, a 

rămas zisul negustor socotit după socoteala ce a dat. Dar, 

de oare ce are a urmă nevoia serviciului săă, şi cu tova- 

Trăşii lui, vei afla dumneata că cei zişi mai sus ati a răs- 

punde untul orinduit la Vidin pănă la împlinirea anului, 
adecă pănă la 1818, April 1, fără .pretext şi neapărat (ăn- 

paine), după chipul ce a fost (3trpstev) pănă acum. Deci 

dumneata să aibi grijă să se trimeată la vreme la acea 

cetate cantitatea orînduită de unt, întreagă şi fără lipsă, ca 
să nu se întîmple a fi vre-un cusur. Iar, după ce se va ceti 
scrisoarea domnească de faţă a mea, să se dea în mînile 

zisului Dimitrie Aman spre arătarea încheierii socotelilor. 
Şi fii sănătos, 

— Din greceşte. 1817, 22 Novembre. 

74. lanuar 1818. Corespondenţă grecească pentru vămi. 
Se dai scrisorile prin fiul Costachi. 

75. 31 August 1818. lo loan Gheorghe Carageă Voevod, 

cu mila lui Dumnezei Domn a toată ara-Romănească. 
Prea-cinstite şi de bun neam al nostru prea-iubit dum- 

neata biv Vel Postelnice Lucachi Arghiropulo, Caimacam 
al Craiovei, fii sănătos cu mulțămire. De oare ce și după 

porunca domnească a noastră ce i s'a trimes, a venit aici 

al nostru Serdar Aman, aducînd cu sine şi socoteala un- 

tului Vidinului, pe care l-a luat de la judeţele acelea de” 

dincolo, pentru nevoia anului curent, şi scrisorile noastre 

domneşti trimese către dumnealor ispravnicii de acolo pen- 
tru această orînduială, şi, de oare ce sai văzut de noi 

socotelile şi sa achitat cel mai sus zis, iată se întoarce 

acolo pentru a-şi urmă lucrul şi a răspunde la Vidin un- 

tul orînduit pănă la împlinirea anului ce va veni, adecă.-
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1819, Martie 31, neapărat, după orînduiala care pănă acum 

a fost. Îţi poruncim şi Domniei Tale să te gîndeşte să se 

trimeată cîştiurile untului întregi la vreme, ca să nu ur- 

meze lipsă la Vidin lar această a noastră scrisoare dom- 

nească, după ce se va ceti de Domnia Ta, să se dea în 

mînile celui mai sus zis, pentru dovedirea lui că şi-a în- 

cheiat socoteala. Iar anii tăi să fie de la Dumnezei mulţi 

cu fericire. 

“Din greceşte. 1818, August 31. 

(Tot aşa la 23 Novembre 1819, către biv Vel Spătar 

Gheorghe Suţu, noul Caimacam.) 

76. Vodă” Caragea citre Postelnicul Lucachi Arghiropulo. 

Fiindi-că după nizamulii ce amii dati Domniia Mea încă de 

mai nainte nu este slobodă a strănge nimini untă fără dă 

cărțile Domnii Mele dă slobozanie, care să dai dila Viste- 
riia Domnii Mele prin chezăşii pă toti anulii, şi fiindiă-că 

capanlăi giurgiuvani şi ruşciu[ellii aă făcutii arătare Domnii 

“Mele că în anulă trecutii n'a luati dă la neguțători: un- 

tari dintr'acelă judeţă nici măcarii o ocă untii pentru ca- 

panulă înpărătescii, dă unde să înţelege că cei ce ati strănsă 

înă anuli trecută untii acolea l-aă risipită şi l-ati cacirdi- 

sitii pă la locuri necuvinăoase, numai şi numai pentru ali 

loră răi enteresi; care urmare fiindii cu totul nesuferită 

la auzulă Domnii Mele şi înpotriva nizamului ce este dati, 
pentru că totii untulă cîtă să strănge dinii ţara Domnii 
Mele dă către untari datori sîntii aceia ca să-lă vănză 
prină ştirea dumnv. și a dumnealui cinst. şi credinăosă bo- 
ierulă Domnii Mele Caimacamulă Craiovi, numai la ca- 
panlăi ce vorii fi cu cărţile Domnii Mele dă slobozeniie, 
ca să-l ducă la capanulă Ţarigradului, iarii nu să-lă în- 
prăştieze şi să-lă risipească încoace şi încolea, pă la locuri 
netrebnice, de aceia iată, din vreme întărindă Domniia 
Mea nizamulă celă dă mai nainte dată, vă poruncimă 
straşnică, îndată după priimirea aceştii porunci să faceți 
ştiută tuturoră dă obşte dintr'acelă judeţă că nimini nu 
este volnicti să cumpere şi să străngă măcară o ocă dă 
untă după la lăcuitori fără dă cărţile Domnii Mele dă
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slobozeniie. Iarii dumnv. să îngrijiţi cu totă dănadinsulă ca 

să să. păzească porunca Domnii Mele şi nizamulă întocmai, 

şi să sloboziţi la acestă negoţii numai pă cei ce să voriă 

arăta către dumnv. cu însuşi cărţile Domnii Mele dă slobo- 

zaniie, iară nu şi cu niscaiva alte adeverinţe, după cumiă 

sai mai urmati şi înă ani trecuţi. Osebiti să cercetaţi cu 
multă scumpătate, şi, dă care cumvaşi veţi dovedi pă cine- 

vași că sai îndrăznită înpotrivă dă aii înpărțită din vreme 
bani pă la lăcuitori pă untii, numai dă cătă să-i popriţi, 

şi, nu numai bani, prină ştirea dumnv.,să şi-i ia înnapoi, ci 

să le faceţi unora ca acela şi certare după cuviinţă, pen- 

tru urmarea înpotriva nizamului şi ă porunciloră Domnii 
Mele. Ci dară întocmai să fiți următori negreşită, fără a 

face vre o nebăgare dă seamă sai înlenevire, cîtii dă puţinii, 
la datoriia ce aveţi, căci, pă lăngă alte cercetări ce avemit 

a face, amii îndatoratii de acumiă şi pă magazieri untului 

Diiului a priveghea şi, pentru cea mai mică înpotrivă ur- 
mare, dă să va face dă către cinevași, să ştiţi cu hotărăre 

că înşivă veţi fi răspunzători înnaintea Domnii Mele, şi nu 

„vă veţi putea îndrepta cu niciun cuvănti sâă pricinuite. 

Şi să avemii r*spunsă dă priimirea şi urmarea poruncii. Şi 

fiţi sănătoşi. 1818, Martă 29. 

77. Cu plecăciune. | 
Arhonii Sărdare. Pentru Gavrilă, finulă mieă, eă săntă 

chezaşi că-şi va plăti datoriia lui pe toti anu, cinstiți. Te 

rogii şi et aşază-lă scutelnicii dumitale, şi eii săntă răs- 

punzători, ci, fiindă-că mergă pănă la vie, să amă ertă- 
&une : nu putui veni singurii la dumneata şi voi vorbi şi 

cu gura. | '818, Mai 30. 
_Ală dumitale părinte sufietesciă. 

78. 26 Iunie 1818. A, -Markos (2) către Aman. Muhafizul 

de Vidin are nevoie de încă o mie de ocă de unt. Domnul 
porunceşte a i se dă răpede, Trebuie pentru Ramazan. Pre- 

țul e de 60 de parale. Se va plăti la sosire. — Greceşte. 

79. 1-iă lulie 1818. Cumpirare de viniriciă, de către
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Aman şi Ştefan Deşi, de la Gherman egumenul de Vlah- 

Seraiă : al mănăstirii Megaspileon e, în Vilcea, 4.000 de 

lei, şi al lui Vlah-Seraiii, în Gorj şi Romanați, 2.000, 

pe cinci ani. Se va plăti anual la r-iă Iunie. Va lua <% 

WETpOY %oil T&PTAPOV.u Vă ră Tondpa>, răspunzînd şi dijma 

cutiei. Nu va da venitul anual dacă «Domnia va lua de 

obşte veniturile tuturor mănăstirilor». Întăreşte şi «prostatul» 

mănăstirilor, Marele-Logofât Gheorghe Filipescu şi epitro- - 

pul lor, Serdarul loan Peloponesianul. — Din greceşte. 

80. 8 August 1818. Ioanichie de Megaspileon, arhiman- 

drit, arată că a dat epitropia veniturilor muntene a mă- 

năstirii sale şi a celei de la Vlah-Seraiă lu! Dimitrie Aman 

şi Ştefan Deşli, cu 2.500 lei pe anul curent, iar pe cei pa- 

tru ani viitori cu 5.000 de lei, plătiți la 1-iă Septembre.— 

Greceşte. Scrie Hristu Clucerul. — Întăreşte Mitropolitul 

Nectarie. 

81. De la Divanului Craiovei. 
Cinstite dum. bivă Velă Sărdarii Dumitre Amanti. TI. 

şasă sute ce săntii orănduiţi dină slujba overitului acestoriă 

cinci judeţe de să dai înii plata lefii dohtoriloră politii 

Craiovei, după acesti pitacii să răspunzi dumneata aceşti 

bani la chirii lacovii Socolescu, epitropulă lefii dohtoriloră, 
de la carele de priimire să ei adeverinţă. 

Luc[achi] Argh[iropoli], Văc. Velă Log., Dim. Bib|escu], 
Dumitru Brăiloi. '818, Avgt. 24. 

(La 16 Septembre chitanţa lui Socolescu.) 

82. 1818. Moneda banilorii ce să trimisără. 

t. p. 

512 20 înă 102!/, beslici; 
118 20 înă 19 dereclii po tl. 6, pr. 10. 
48 — înă 8 cronteleri po tl. 6. 
26 — înă 4 cruci po tl. 6, pr. 20. 
50 — întăi 10 ruble ruseşti.
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83. Insămnare de moneda baniloră.. 

A. p. 

552 20 înă 110!/, beslici. , | 

55 10 înii -8'/, ruble cu cruci po tl. 6,20. 
54 — înii 9 zgribsori po tl..6. 

31 10 înă 5 dereclii po tl. 6, pr. 1o. 
25 — înti 3 ruble ruseşti po îl. 5. 
73 20 înă 21 iuzluci po tl. 3, pr. 20. 

I9 20 în 6'/, ichilici. 

718 20 înu sfanţi. 

62 10 înă 21/, mahmudiele. 
22 -— în 2 funduci. 

IQ Io înă 7 rubiele. 

1633 — 

84. 1818. Socoteli de transport la Vidin. Nume: Ciutu- 
roianu, Măinescu, Fustescu, Fălcu, Răduţă Almăjanu, Hagi 
Badea Almăjanu, Hagi Enuşă, Diamandi oti Cămpeni, 

Anastase Zotu, Dumitru Braşoveanu, Avrami Ovreiu, Ia- 

nache Ibrictaru. 

Pomenit şi «<ploconă la Eniceră-Aga Flecheră», «mut- 

paculi Paşi», «la cetate», «lă dumnealui Sărdară Dumi- 
“tru, «la Lorenţii». 

85. 18 Novembre 1818. Ioanichie arhimandritul peya- 
ormeorme către Aman. A sosit la Vlah-Serai din Constan- 

tinopol şi e sănătos. Să nu facă vînzarea, ca să nu-l înșele 

Mitropolitul şi nepoţii lui, ci să aştepte scrisori de la el 

Aman, 3



3ă CORESPONDENŢA LUi DIMITRIE AMAN 

sati de la egumenul de Vlah-Saraiă, Trimete daruri sfinţite 

şi Şătrarului Ştefănică Deşi. 

86. Oieritul pe 1818. Anume sud Gorj. 

156 pl. Jiiul-de-sus. 
245  Jiiul-de-sus. 

498  Amaradia-de-sus. 

832  Amaradia-de-jos. 

Gr  Tismana-de-sus. 

279  'Tismana-de-jos. 
712  Gilortul-de-sus,. 

612  Gilortul-de-jos. 

761  . Plaiul Novaci, 

1138 Plaiul Vulcan. 

5294 
5600  Doljul. 

5ooo Romanaţul. 

2874 Vîlcea. 

12077  Mehedinţii. 

30845 Aceasta e suma din catastişele oieritului din 1818. 

Din grecește. 

87.. 15 lanuar 1819. Nicolae Glogoveanu biv Velă Clu- 
ceră către Domn. A fost trimes pentru o delimitare, <atătii 

la loculă ce să chiamă Ştirbescu, ce este ală dumisale bivă 

“Velă Logt. Nicolaie Golesculi». Se constată călcare săvîrşită 

înnainte de a-şi face cumpărătura Pitarul loan Ghimpeţeanu. 

<Cutropirea ce să vede făcută la dumnealui Cluceruli Cos- 

tandinii Haralambie cu binaoa odăiloră şi cu scosuli umblă- 

toriloră»>. El cumpărase de la răposatul Vistierul Costandin 
Geanoglu: lăsase în schimb Goleştilor loc egal în fundul 
grădinii. «Şi fereştile le va închide, nefiind deşchise de 
dumnealui, ci de dumnealui Dvornicii Samurcaşii, căndi 
să afla Caimacamă şi cu şăderea într'ănsele». 

Mai apoi (1835) locul Golescului îl are Lăceanu şi cel- 
lalt, un maior.
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88. 19 Februar 1819. «Totii satu Mischii» dă zapis lui 
Aman biv Vel Sărdar pentru un împrumut de 130 de taleri. 

Iscălesc: Pătrașco Zablău, Nicola Bunzu, Marini Văitişi, 

Răduţi. 

89. Bucureşti, 27 Mart 1819. Polizachi Dimitriu dă, «din 

huzmetul ocnelor, pe care l-am cumpărat pe trei ani, 
după contractul domnesc iscălit mai în deosebi şi pecetluit», 

lui Aman partea sa de 40.000 de lei. — Greceşte. 

90. 7 April 1819. Scrisoare către Aman. Trimete poliţă 
pentru a se plăti «cu galbeni ori cu bani albi, cum vei 
voi dumneata», «Nu ştim, boerule, ce să facemi, că s'au 

umblutii locurile dă fâcături dă rele, că în Sămbăta ta 
Mare a Baneloră (sic) ai prinsu ună neguţătoră tocma de 
spre Caracălă şi l-ai adusă pănă aci la Sadova legati şi 

căznitii; nu mai putemă purta bani cătuşi dă puţini la noi, 

ci să supărămă pă dumneata cu trimiterile». 
P. S. «Trimisărămuă dumitale 3 găini şi 50 00ă: ne ru- 

gămiu să fie priimite drepti multi.» 

91. 17 April 1819. Acelaşi şi încă unul către Aman. 
«Înpreunarămiă tl. una mie şasă sute treizeci şi trei, pă 

care-i trimisărămă cu aceşti Ţigani dă aici, dă la Cuzmiriă; 

ne rugămiă dumitale ca să să facă poliţă la Bucureşti, prinii 

cine vei socoti dumneata, ca să să răspunză la cinstita Ar- 
măşie fără de zăbavă.» Cere «răspunsurile» (chitanţe). 

92. Slujiindă eă la “umnealui Sărdaru Dumitru Amană, 
şi eşindii eă de la dumnealui cu voe, mi i-amă primitiă 
sămbria ce mi s'aii făcută ; '819, lunie 28. 

Costi Bran... 

93. Pentru ună răvaşi alti dumnealui Sărdarului Dimitrie 

Amană ce să arată dă muşteriii pentru moşiile fiu Stol- 

nicu Grigoraşco, răposatulă, fiindii-că este iconomicosă, să 
nu să ţie înă seamă; şi pentru încredințare ami iscălitii. 

Zmaranda Vl. . '819, luli 28.
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94. Cu părintească dragoste. Moşiia Drăgoeni cu Şăliş- 

tora totă una este, stăjinu tl. 20; moşiia Socu asemene 

iară doozăce ; Vălceşte asemene. | 1819. 

95. Tiy Erevetay enc ddshpaGe 2.p05%5Y6. 

Tb ăn 5 rqe rob napshO6vroc &dsdorx6v p.05 abric Ehafov ani 

în si Orooe re oafiic meta cnc brepijony. Eidov mai ră 

îv adr omustobuevă pot, Ehafov nai ră dă rîje Brahe pt. 

noNete mapă rod dp. xauutvâpr, Motan "1p63. 5.900, Tjrat 

meyrs "prdec vai Byyeandaa G&7, rd SDpure?oVu.EVov rinoy râv 

2% r05;Brvapiztio» theây râv îepăv povasrnpiny Meydhov Xrrjhato» 
mai Bhi-/-Sepato» îti măv ăveorăra ppăvov qot'-ov, wi rw e5A0- 

put WAN Apă. 

To Bu rod. dp. Tapp. Aaphăzod XTOȚIAVESROD pp ATI, 

âuob pă ri mântav 70 ooupoviriuod pb moMhob EXofoy ui ri) 

ămenpiqy mâre ăutowe ThRV calverat m piu po Eraprzeoey; 

p"Bhov. rodro zh G»upovriudy rc Drive Xa. 

Ad my mpoorarhy 6x05 pot piper vă ij oretho, Gr vă elvat . 

îtopoptvoc 17 Ex utpobe mie Ebyevetac pc Ghovonâsne ăvEtodoa 

sic ră warovpațiv râv norâpoy, pot eimev 6 rbederie Gr eivat 

ădovarov, mai ot ăyopaorai ro “poezia d2y dâhobv rd orEpEm 

mâmors. "AX 1505 mă Ex u&powe rob rtedenij "Tpăuuara poa robe 

iozpafyixove, ai ăc Eaxodobfion rijv bzifeowv afle Xa Entpoe. * 
"Ey dă etuă 

Tie Eyevstac ns „mp oemceuf. mod oufov. 
we adehpc mai ă 

= 8o5)oc A 
Aoybatoc Î. Sepă. 

Dumitale mă închin frăţeşte. 

Frăţeasca dumitale scrisoare de la 24 ale lunii trecute 

am primit-o şi mam bucurat foarte mult de vădirea bunei 
sănătăți a d-tale. Am văzut şi cele însemnate într'însa, am 
luat prin polița trimeasă mie de la dumnealui Căminarul 
Polizachi cei 5.900 de lei, adecă cinci mii şi nouă sute în- 
tregi, suma cuvenită anual pentru milele din vinăriciă ale 
sfintele mănăstiri Megaspileon şi Vlah-Saraiă, pentru anul . 
de față 1819, şi-ţi mulțămesc din toată inima. 

-
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Prin scrisoarea dumisale PăharniculuijScarlat Stoienescu, 

precum şi copia învoielii, am luat-o. (sic), de mult, şi i-am 

răspuns atunci îndată, dar se pare că scrisoarea mea a. că- 

zut, de şi învoiala ei este bună. 

Prin porunca pe care-mi scrii so trimet, (pentru că e 

orînduit şi din partea d-tale slujbaş, fără plată, pentru scri- 

erea popoarelor, mi-a spus celebiul că e cu:neputință, şi 

cumpărătorii huzmetului n'o vor ţvoi niciodată. Dar iată 

scrisorile din partea celebiului către ispravnici, şi să urmeze 

lucrul ca mai înnainte. 

lar eu sînt . 

Al d-tale 3 Septembre, anul 819. 
ca un frate şi slugă 

Dionisie F[otind] Serdar. 

96. 22 Octombre 1819. Exaphăroc (Stoienescu) către Aman. 
A primit «şi teşchereaoa lui Aleco Mimi, dă untă şi 

mierea ce i-al teslimatisită.» E dator scriitorul a-i dă 10.000 
de ocă de unt, pe lîngă aceste 6.000. 

«În cea ce să va istovi rămăşița untului Diiului, atăt dă 

. Mehedinţi, Gorji şi Dolji, cu ştafetă să-mi scrii ca să 
arătă Mării Sale lui Vodă... Paralele avaetului calemului, 

atătă dă la vitele mari, căti şi dă la capre, dă vei vedea 

'dumneata că nu sai făcută vre o împlinire pănă acumă 
dă Portaru Haralambă, vei chema pă Costandin Logt., 

omulă miei ce este acoleă, căruia îl scrisâiii această scri- 
soare, şi, văzăndu-o şi dumneata, îi o vei dă şi îi vei porunci 

ca, înplinindu-să bani, să-i. dea la dumneata şi să-i dai ră- 
vaşu, după cumiă îi scrii.» Pomeniţi «chirigii cel care ai . 

dusii marfa la Izlazi».—-P. S. grecesc. Socoteală de' miere 
cu berbeniţa. 

97. 27 Octombre 1819. Acelaşi către acelaşi. cAmiă văzută 
şi pentru vămi, ce întocmire sai făcută, şi mi-au plăcută, 

şi întocmai le voii păzi şi eii. Pentru Piteşti, s'a datu cu 
tl. treizeci şi patru dă miie, că m'ami silită înă dăstulii 

şi n'amă pututu scoate mai multii, însă cu bani. cărţiloră,



38 CORESPONDENŢA LUI DIMITRIE AMAN 

după cumiă dă şi chirii Athanasache, şi sai dati la oameni 

dum. Cămr. Polizache. Pentru căminărită, văză că-mi scrie 

şi Costăchiţă, iubitu dumitale fiă, ci să nu fie la nicio în- 

„_doială, că eii mă voit sili a le lua, şi te voii înştiinţa. Pen- 

tru Măldărescu, amă omiă într'adinsii dă la dănsu, şi îi 

voii scrie ca să să facă dă toate socotelile. Ceauşiă Dicu 

mă roagă, atătă pă mine, căti şi pă dumneata, ca să-lă 

băgămi şi pă eli cu puţintică parte, şi să-ţi fiie şi la car- 

vasară la Craiova, cu leafă, după cumiă iaă şi ceilalți, sai, 
dacă să poate așa, să-lă orăndueşti vameşi dă judeţi la 
Mehedinţi. Însă et „Ştiindii că voeşti a-li ajuta, după cumii 
şi eu, dă aceia scriă dumitale, şi, cumii vei găsi cu cale, fă, 
şi-mi scrie. Te rogă, pă acestă Costandină, omulă miei, 
să-lă orăndueşti şi pă elă unde să va putea, ca să mănănce 
o păinişoară. Mă rogă, pentru dooă sute dă lei dă la Va- 
sile Pavloviciii, sileşte-te a nu mă lăsa înă pagubă ; aseme- |. 
nea simvivaseşte-mă şi cu dumnealui Hagi-lenuşă negreşitii, 
a nu rămănea îni pagubă. Cumnatulă Petrache să află 
dusă la Cănpulungu, ci, cumă va pica, ţi le voii porni a 
veni acolea, cu care îţi voiti scrie şi et.» 

98. Socoteala milelor vinăriciului mănăstirii Megaspi- 
leon şi Vlah-Saraiă de la judeţele Vilcea, Romanați, Gorj 
în 1819 şi 1820. 

lei bani 

7240 — Sa vîndut Vilcea dumisale Stolnicului Laho- 
vari la anul 1819, luna lui Septembre 1ş. 

1650 60 Deosebite ce area le plăti Lahovari cu acei 
bani pănă la 1820, Decembre 21. 

168. 60 Gorjul, în acelaşi an, curățirea, împreună cu de- 
osebite altele, ce le-a luat dumnealui Serdarul, 

605 — Romanați, în acelaşi an, am luat eti însumi. 
Cheltuielile şi arenda acelui an 1819, cum mai jos arată. 

(Iscăleşte Ştefan Deşli.) 

99. Mlostiiă bojiiă lo Alecsandru Nicolau Suţu Vvdi gos- 
podariă davată gospodstvami, cinstită și credinăosii boerule
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Domnii Mele, dumneata bivi Vel Post. loană Depalta, 

Caimacamule alii Craiovei, i dumv. ispravnicilorii otă sud 

Romanați, sănătate. Fiindcă Molă-Mustafă. capanlău prină 

omulă săă Iosufă, după slobozeniia ce i-amă datii Domniia 

Mea, are ca să ridice dooăsprezece miie ocă untii dă la 

la Sărdarulă Dumitru Aman dini Craiova, care are să-lii 

ducă la capanulă înpărătescu, şi aii dată numitul capanlău 

aici, la Vistieriia Domnii Mele, şi irsaliele, după orănduială, 

prin care să leagă că-lă va duce la capanii, drepti aceia 

poruncimii Domniia Mea dum. ca să fiie slobodiă să ridice 

suma mărfii aceșştiia şi să o treacă înă ceia parte prini 

scara Nicopoi, fără de nicio supărare dă către cinevaşi. 

Pentru care într'adinsă orănduimi Domniia Mea şi pă Petre 

Postelnicelu spre săvărşirea poruncii Domnii Mele întocmai. 

Asemenea poruncimi şi, căpitane dă margine, pă unde va 

trece, să fiie slobodă a trece în ceia parte nepopritii fără 

altă pricinuire, i sam receh gsvmi (= şi aceasta am poruncit 

Domnia Mea). "820 Ghenarii 16. 

(Monogramă Velă Vist. Bivi Velu Căm. 

şi pecete.) 

100. 3 Mart 1820. «Staicu Bratie ot Corlăţeli»> către 

Aman, pentru 70 de taleri luaţi «la păsulu mieii..., pănă la 

pălău Străhăi..., cu dobănda loră pă lună, la sută parale 

şaizeci, fără de niciun cuvăntă de pricină.» 

Mai iea apoi şi pentru «<dumnei Clucereasa Lucsandra 

Haralamboia» alți 46 de taleri. 

101. 3 Mart 1820. Dincă Spătaru arată că a luat de la 

Aman 104 taleri. 

102. 4 Mart 1820. ... către Aman. Domnul, mulțămit 

cu zotoi vai ura ExBovheboec ale lui Aman, îi cere prin el 

a reserva tot untul fără a face havalele. E vorba şi de ve- 

niturile de la mazili breslaşi. — Grecește. 

103, 1-iă April 1820. Mărturisire cu privire la unt. Aman dă 

bani pe şin lăcuitorilor, cu 18 parale oca. lea a zecea parte 

din sumă după învoială, Mai iea 12 parale de ocă din
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banii pentru plata locuitorilor. El va numi magazierii. Vis- 
tieria va da cîntare pecetluite. Ispravnicii vor da în judeţe 
ceară oamenilor săi. Tot personalul, carăle, vadurile le plă- 
teşte el. Va da 'chirie carălor «etc ză nodedbzv Soptoutva Emi 
Xopia ro Aohliav Gmod meranopitov robe Capeptdse ec Bu» 
(la cele de demult -orînduite şepte sate din Dolj, care duc 
zaherelele la Vidin), 1 leii de 100 de ocă vara şi 60 de 
parale iarna. «legi â5 Mjupuzroc ai pâhrroc xi ris îveperate- 
hac rod Bobrbpov nb robe Tpauarerăc, brâspoue obyăfwv ri 
avi) ăvohoţiay în 'adrdoc, vă Dnaveiiow my Bray > pstav 
Xopic vă aăxnfodv ră napanăy oi. npaunrabrădec, oi rotor GEhovy 
7hqpodij uă ră donpa Goia 05%) tat mă Biătw, 005 ebyadBodv 
ră darpăyovra Eton ară viv avyldmay. (lar pentru săi şi 
miere şi întreiala untului de la negustori, făgăduiesc, adu- 
nînd obișnuita parte cuvenită de la ei, să întîmpin nevoia 
Vidinului fără a se nedreptăți cîtuşi de puţin negustorii, 
cari se vor plăti cu banii ce va da Vidinul, după ce se 
vor scoate cheltuielile curente după obiceiii.) 

104. 4 April 1820. <Zamfirache> către Aman. Xpnorăc 
âwtarn (= Hristos a înviat). Şi cu plecăăune mă închină du- 
mitali. 

După aducerea căzuteloră mele închinătuni, înştiinţeziă 
dumitali că, viindă aicea la judeţii, ami urmată întocmai 
cu darea cărţiloră şi porunciloră după povăţuirea dumitale 
şi a dumnealui Caminarului, şi după a mea datorie era a 
te înştiința pă dumneata mai nainte. Darii vei şti dumn. 
că după drumiă mami bolnăvită foarte rău, şi abea acumii 
dă vre o dooă zile mamă mai îndreptată oareşce, şi nu 
lipsiiă a înştiința dumitali. Pentru treaba untului, văză că 
urmează camiă înă silă, dină multe pricini ce săntă pe 
aicea. Ci bine arii fi dumneata să-i mai dăştepţi cu nis- 
caiva scrisori, atăt pentru unt, căt şi pentru bani, ca 
să-mi dea, căndă vomi avea trebuință, să nu mi să în- 
tămple vre un embolionă, că văză înperecheri înă toate 
părţile: ză rv epoviuov &Mjra!. Pentru Medelniceră  Măldă- III 

1 Puţini curmință,
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rescu, mă adevereză că sau întovărăşită cu vameşulă 
Athanasachi: zică să facă negoţuri mari cu untă, să străngă 
şi miere i altele. Are și pă unii omă a lui Athanasache 
aicea; înţeleseiuă că i-ai dată o sumă dă bani cănd ati luată 

semeşiia. de la Bucureşti: bacalămi la ce selametă o voriă 

să o scoaţă! Că treaba Măldărescului merge f2vy6orpopa 1. 

Me-aă zisă Măldărescu şi mie si întru, darui et înti acesti 

fel de trebi cumii le văză la ei curdisite, nu întru, De 

voi putea şi mi să va părea, socotesc să facă: şi ei par- 
tidu cu chirii Neagoie vameşulă la ceia ce mi să va părea. 
Mă rogi, arh. Sărdr., de-mi va veni niscal scrisori de la 

Bucureşti, să-mi trimeţi, şi, cercetăndiă fericirea sănătăţii 
dumitali, săntă 

ală dumitali plecată 
slugă 

Zamfirache (Prisiceanu). 
Mă rogi, lui Athanasache să nu i să arate dinti cele ce 

scrii. 

Cinstită mie mai mare, dumnealui bivi Veli Sărdară 
Dimitrie Amană, cu plecătune, la Craiova. 

105. 7 April 1820. Zamfirache Prisiceanu către Aman, 

cerînd a se trimete un plic «cu vre uni ocazionă siguri». 

A scris şi «prin chiră Neagoie». 

106. 14 April 1820. Zamfirache Prisiceanu către acelaşi. 

A mai scris şi «cu ună neguțătoră ce este cumnatii cu 

chirii Nicola boltaşiă, de aici, dină Tărglul-Jiiului, înă care 

amii pusă şi o scrisoare cu uni amanet întrănsa către 

dumnealui Căminarii Scarlată... Pentru madiao untului, încă 

pănă acumii nu ami priimită măcarii dramă, În dăstulă 

facă silință şi toti supără pă boeri ispravnici. Sai mai 

făcută şi altii răndă dă porunci către zapcii ca să siliască 

pă lăcuitori şi pă bresle a veni cu unt la magazie; străn- 

găndu-să măcar un foale, dot, îndată îlă. voi şi porni aci, 

la Craiova.» 

1 Pe dos.
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107. 19 April 1820. Scarlat (Stoenescu) către Aman. 

«Dumnealui Spătarul .ispravnicul Mehedinţului a scris aici 

cerînd ca magazier pe un oarecare Pitar Ştefan Ornescu 

şi vrind să iasă al mieii, Medelnicerul Theodorachi. Dum- 

nealui. Marele-Vistier vrea să scoată pe Zamfirachi de la 

Gorj şi să puie pe unul care-i dă groase peşcheșuri (ry 

podopei ovâpă): cine e acela, nu ştiă, nici n'am putut să 

aflu. Florescu, ispravnicul de Vilcea, cu putere străină (pă 

£&wmv 8bvapuw) vrea să scoată pe cumnatul d-tale (yoyarwaâehr6y 

rc). din Vîlcea şi să puie pe un altul, om al lui. Măgarul 

de Athanasachi, temîndu-se pentru scopurile lui, a pus în 

taină pe Pitarul Gheorghe Macri, care se află acolo, avînd 

pămînt (pay) la dumnealui Postelnicul, ca să ni strice (2va- 

zodoţoţism) toată slujba şi so iea el, făcînd peste 1000 de 

galbeni peşcheş .. „Îndată să-i facem dar o carătă (aptrav).> 

În al doilea an de slujbă, n'o lasă cu niciun preţ. 

108. 20 April 1820. «Ionii Brezniceanu» arată că a luat 

de la Aman «la trebuința noastră» go de taleri «cu soroci 

pănă la Crăăuni, cu dobănda la sută parale şaizăci», avînd 

a-i răspunde la «sorocti», «cu mulțumita lori». 

109. 28 April 1820. Zamfirachi Prisiceanu către Aman. 
«Pentru acele dooă tulumuri cu untă de la Medelniceruliă 

Costache Măldărescu, vei şti dumneata ce ami făcută cu 

dumnealui, şi d'abea mi l-ai dată înprumuti; care astăzi 

îl şi pornesc, precum va spune dumnealui şi chiră State 

ca să întimpini trebuinţa. lară, pentru bani ce-i ai duma. 

la dumn. Căminară Vlăduianu, vei şti dumn. că dă Du- 

minică, de căndiă i-ai dati scrisoarea chirii State, ne-aii 

ținută cu vorba pănă înii ceasulă căndiă ai vrut să să 

puie înă căruţă astăzi, Miercuri, zicăndu-ne să totă aştep- 

tămu. Căndă ne-ami. pomenitii că ne zice cumi că aicea 

nu are (?) bani, fiindcă vine şi dumnealui la Craiova şi-i 

va răspunde dumitali; şi aşa să întoarse chiră State fără 

nicto ispravă, precumii îţi va istorisi prină graiii. Ei, avăndiă 

trebuinţă de bani, trăseiii dumnealui o poliţă dă“ tl. cinci
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mie cu zarafu judeţului, Medelnicerulii Costache, însă dumn., 
priimindă poliţa, mă rogi să tragi şi dumn. iarăşi poliţă, 

la Bucureşti, cu sorocă pănă la 10 zile ale lui viitori Mai, 

precumă vei vedea dumn. coprinderea poliţi ... Mă rogi 

mai dăşteaptă cu niscai porunci treaba untului, că nu-i 
este nicio [e]nerghie, şăzii aicea dăgeaba; însă cu mijloace 

frumoase, ca să nu între în bănuială cei de aicea că eii 
te-amii înştiinţatiă...> 

110. 3 lunie 1820. Radu Căraţoii se împrumută de la 

Aman cu 34 de taleri, «cu sorocti de acumi pănă întru u 

lună». : 

111. 7 Iunie 1820. «Dinu Prună otă Corlăţeli» dă zapis 
lui Aman pentru 65 de taleri fără dobîndă (marturi: Sto- 

iană Manta, Ionii Cărăţoii, Mihai Stănciulescu ; scrie popa 

Mihai). 

  

112. 7 Iunie 1820. «Sava Stuparu» iea tără dobindă 78 

de taleri de la Aman (marturi şi Stoiană Sărbu, Mihai şi 

Ile Stănciulescu, lon Cărăţoiă ; scrie popa Mihai.). 

113. 7 lunie 1820. «Popa Părvu» se împrumută de la 

Aman cu 58 de lei «facere de bine, bani fără de dobăndă, 

de acumii pănă la primăvară, pănă la Martie întăi» (mar- 

turi: Stoian Manta, lon Cărăţoiă, Ilie şi Mihai Stănciu- 

lescu), 

114. 11 lunie 1820. «Săteni dină satu Corlăţelu» către 

Aman, că, <avăndă noi, satu, să răspundemi la magaziie 

untu dină orănduiala Diiului, ocă 81, âdecă optă-zăci şi 

una, pă noao ludi, şi neavăndă ca să-lă răspundemiă în 

naturi, ne-amă rugată de dumnealui ca să ni plătimă ocao 

po tl. 2, adecă doi; care faci tl. 162, adecă una sută şal- 

zăci şi doi, şi, neavăndiă bani ca să-i răspundemii acuma, 

ne-amă rugată de dumnealui de ne-ai pusi sorocii de as- 

tăzi pănă la Săntămăriia Mare, să avemi a-i răspunde 

dumnealui bani înpreună cu dobănda lori, şi, nerăspun- 

zndă la numitulă sorocii după cuprinderea zapisului, ne
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îndatorămiă a-lă plăti ocao de untă po til. trei, şi, întăm- 

“ plăndu-să vre o cheltuială cu zecuiala, să fie totă de la 

noi.> Iscălesc: «Matei Tataru otă Corlăţelă; Dumitru Cos- 

tănţari, Ilie Stănăulescu, Mihai Vrăjitoru, Dinu Prună, Dinu: 

Pistolea, Dinu Văgăi, loni parcalabu şi cu totă satu». (Scrie 
Mihali Coca.) 

115. 11 lunie 1820. «Dobre Creţu» dă zapis lui Aman 

pentru 30 de taleri (chezaş Matei Tătaru; martur şi Ilie 
al Marii). 

116. 7 lulie 1820. Scarlat (Stoienescu) către Aman. A 
aflat din scrisoarea lui că «dumnealui Portarbaşa ţi-a spus 
să nu trimeţi la Vidin nici unt, nici miere, nici săii> şi că 
«pentru unt, anul acesta nu e nevoie la Țarigrad şi că de 
la judeţe să se iea bani.» — Greceşte. 

117. 8 Iulie 1820. <Efta Sărbu» şi «Preda Vrăjitorii» 
arată că ai luat go de taleri de la Aman, «facere de bine, 
bani fără dobăndă». Marturi Ion Bătrînu şi lovan sin Miliia. 

118. 9 lulie 1820. Constantin Slătineanu, ispravnic de 
Rîmnic (?), către Aman. <Am primit scrisoarea dtale fră- 

-țească şi am văzut cele cuprinse în ea, că nevoia te-a silit 
să îngrijeşti (zpofhtyne) unt din tirg, de aiurea, ca să în- 
timpini nevoia Vidinului şi, înştiinţînd la Bucureşti, ţi-a venit 
şi poruncă, pentru ca magazierul şi toţi (?) ai judeţului de 
acolo să se oprească de a lua unt în natură, şi rămăşiţa 
(papaoirţa) să se iea în bani. Pentru care îţi facem ştiut că 
pentru acest lucru am luat poruncă şi de la dumnealui Cai 
macamul şi neapărat, urmînd fără întărziere, am dat po- 
runcă la magazieri ca de acum înnainte să nu mai iea 
unt.» — Din greceşte. 

119. 22 Iulie 1820. Scarlat (Stoienescu) către Aman. 
«Pentru tertipul săului, mierii şi untului pentru nevoia Vi- 
dinului, vei afla că se face o nouă orînduială, adecă x05p- oua, şi, după tertipul ce este să fie, ţi se va trimete po- runcă ; nu trebuie să dai nimic la Vidin: fără poruncă în scris, ca să nu cazi la vinovăţie (&voy'jy). Leii 3.375 ce au
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să iea negustorii pentru săul ce ai dat la Vidin, şi-ţi în- 

chid pitacul dumisale Postelnicul către capuchehaie, ca să 

aliverdisească leii, precum vei vedea, şi să se trimeată...- 

Dela Vidin ai venit agalele şi se află aice sus la sfat (Gpr- 

May)... Am primit socoteala vitelor de la Ciineni ....Soco- 
teala vitelor din Gorj nu sa arătat: care e pricina, nu 

ştii... Nu ştiti ce să facem noi anul acesta cu untul cum- 
. . a A . 

părat, fiind suma mare.» Ar vrea să <între în socotelile 

(meg jjetc) ispravnicilor.> 

120. 5 August 1820. ... către Aman. Capuchehaiaua 

Vidinului, Comisul Eustatie, arătă că pănă la sfirşitul lui 

Mart trebuie să se dea 20.141%/ de ocă de unt, «pentru 

cetate numai», iar, săi, 45.000, 36.000 pentru cetate, 9.000 

„pentru <prea-înnălțatul (Brpqădraroy) Paşă». Se va da în două 

cîştiuri (uîoro). «Ci afară de aceste zaherele să nu se dea 

nicio singură ocă, ori de unt, ori de săi, ori de miere, 

supt orice cuvînt de altă socoteală, pănă nu se va trimite, 

o a doua poruncă». E îndoială de sînt a se da toate cele 

45.000 de ocă de unt, ori numai 36.000: «se va hotări în 

cîteva zile.» — Din grecește. 

121. 18 August 1820. Acelaşi către Aman. Să se trimeată 

neapărat săul pănă la Octombre. Se dai: nouă porurici 

ispravnicilor să «istovească> (3% isr66n8ay), să se facă «is- 

tovul> (rd toroGov). 

122. 20 Septembre 1820. Socoteala untului Vidinului. 

Oocă 

12.221 Gorjul. 

21.729,01 Vilcea. 

17.954 Gorjul. 

25.953 Mehedinţul. 

13.426 Doljul. 

1.066 oraşul Craiovei. 

  

92.349 suma toată. 

m.ooo ce sa cumpărat. 

s.642 dijma (38x270v)- — Din greceşte..
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'123. 4 Octombre 1820. Petru Apor arată că «pentru dia- 

foraoa ce ami avut-o cu dumn. Sărdară Dumitru Amanii 

pentru vamă de la leaatii 813, pentru tal. trei mii opti sute», 
<acumii, venindă iei aici, ca să lipţească dintre noi vătă- 

mare de sufletii, pentru a face jurămănti ne am învoită 

între noi», luînd -1.917 lei. 

124. 8 Octombre 1821. Scarlat (Stoienescu) către Aman. - 

«Vei vedea şi cartea Vistierii ce s'au făcutii la jalba ce sai 

dată pentru prisosulă ce s'aii luati de la vitele ce trecu înnă- 

untru pănă la hotărătulă avaetu, copiia după porunca dom- 

nească ce stati făcutii toti pentru aceasta. Zamfirache îmi 

"scriie că înui luna trecută a lui Septemvre a trecută sumă dă 

vite înnăuntru şi n'aiă plătită avaetulă şi vamă, şi că s'a în- 

torsiă şi sumă dă vite înnapoi,că n'aă avută căutare; iari 

cei ce ş'aii văndutii vitele acumii, nu voescu a plăti vama 

şi avaetulu, arătăndă multe pricinuiri. Ci dumneata vei scriie 

lui Neagoie, silindu-l ca să înplinească banii vămii negreşită, 

şi are carvasaraoa să-şi închee socoteala cu dănsulu pă 

şapte lei, după porunca Vistierii. Scriindu-i ca după plecarea 

lui Zamfirache dă acolă să ia treaba asupră-i, adecă tre- 

cerea rămătorilori şi a viteloră, şi să îngrijească, sfeterizmos 

să nu să facă la vite. Şi să ţiie catastihă curatu, şi, dă va 

face trebuinţă, vei mai orăndui dumneata pă cinevaşi al- 

tulă înpreună cu dănsulă, ca să nu să facă vre o hileă (sic) 
şi să dămi dă ruşine. 

Mă rogă dăsfă pă Zamfirache dă acele dooă miie cinci 
sute ocă unt, după cumi amii vorbit căndă te aflal aici, 
ca să să scoale. omuli să viie, căci se află bolnavă. Şi ne- 
vasta îi este bolnavă. Şi pliculă, după ce vei ceti scrisorile, 
să-li pecetluieşti şi să ial o catană, să-lă porneşti cu grabă 
la Zamfirache, ca să-lă apuce acolo pănă nu pleacă dă 
locu; iară, dă care cumva îlă va întălni pă drumu, să-l 
posunceşti catani a-i da plicu înă măna lui, iară nu într 
altă mănă. 

Banii dă la Diiii au venită ; care s'aă şi dati la Caminaru 
Polizache de către dumnealui Aga Alecache, poprindă însă
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dumnealui Aga tl. cinci miie dintr'aceşti bani, care mai 

rămăseşi să răspunzi, dupi cumi te vei pliroforisi dum- 

neata dină scrisoarea ce ţi-ai trimisi prină dumnealui 

Căminaru Polizache. 

[De aici, din greceşte :] 

Am văzut că ai luat îndărăt de la dumnealui Caimaca- 

mul 1.125 de lel, şi a rămas să iei 9371/, de la dumnealui 

Spătarul Suţu, afară de aceia că scrisoarea către dum- 

nealui Postelnicul Nicolachi nu mi-al trimes-o, şi pare că 

al pierdut-o, nici pe cea către dumnealui Spătarul Suţu. . 

lar scrisoarea către dumnealui Spătarul Racoviţă a dat-o 

Armaşul, 

Untul şi mierea ce ai pornit pănă acum, nu sa arătat 

aici, şi, cînd va veni, îţi voi răspunde. Am văzut şi pentru 

săul, mierea şi untul Vidinului, şi să urmeze după poruncă. 

(Pomenită «cisla săului»). 

125. 11 Octombre 1820. Polizachi Dimitriu către Aman. 

«Am văzut cîte-mi scrii despre Sirbi, şi de-ar potoli prea 

bunul Dumnezeă trebile, căci altfel vom întîmpina (30%- 

uâowuey) mare greutate... Şi dă-mi de ştire de pretutindeni 

ce vei auzi despre Belgrad.» — Din grecește. 

126. Constantinopol, 15. Octombre 1820. Ioanichie arhi- 

mandritul, egumen de Vlah-Saraiii, către Aman. Arată ale- 

perea sa, în locul lui Ghermand. Cere la timp vinăriciul. 

Trimete un desemn al mănăstirii Megaspileon şi altul pentru 

Şătrarul Ştefănică. Binecuvîntări pentru cota Asonoiyn», 

noră şi copii. 

127. Cu frăţească dragoste mă închină dumitale. Dumnealui 

Caimacumuli Craiovii au înştiinţatii aici, către Măriia Sa 

Vodă, că de la caprele ce sai tăiatii acoleă la zalhanalile 

dinti Craiova ai eşitii una sută dooăzeci miie ocă sei, 

din care scăzăndii şaizeci dă miie ocă pentru trebuinţa 

Diiului şi cinzeci miie ocă pentru trebuinţa oraşelor din- 

tracele cinci judeţe otă prezii Oltă, mai rămănă zece miie
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ocă, care cere voie ca să-l treacă peste hotaru în Ţara 

Turcească. Ci iei facu socoteală că pănă acuniă nu s'aii 

isprăvită caprele dă tăiatii. Apoi dumnealui Caimacamu cu 

ce simperasmosi va fi făcutii şi zice că ai eşitii o sută 

dooăzeci dă miie .ocă sei, nu mă pociii pricepe. Ci ceri 

sfatu dă la dumneata pentru aceasta. Şi zicii că mai întăi 

să sigurefseşti şaizeci -dă miie. ocă sei pentru trebuinţa 

Diiului şi cinzeci dă miie pentru oraşele dă acoleă, dină 

părţile locului. Şi, di va mai rămănea niscai seă, să mă 

înştiinţezi. Asemenea cere voie ca să treacă îni Ţara Tur- 

cească şi seuli i cervişu dă la cinci surecuri dă vite mari, 
arătăndu că n'aii voită capanlăi ca să le ridice; ci înştiin- 
țează-mă şi pentru aceasta ce ieste pricina, cercetează cu 
de amăruntulă, şi pentru toate acestea aşteptă frăţescă răs- 
punsulă dumitale fără de zăbavă. - 

Mă rogii fă zoră Portarului Haralambă ca să înplinească 
avaetulti calemului după la neguțători, atătă pentru vitele 
mari, cătii şi mici ce sai luată, fâră a rămănea o pară 
măcar rămăşiţă. Căruia să-i dai şi această scrisoare, şi 
luăndă răspunsă, să mi-lă trimiţi. 

Pentru Medelnicerulă Tudorache, că ai rămasă datoră 
îl. trei miie şapte sute, răă şi fără dă cale ai făcutii dă 
l-ai lăsată dă s'aă ridicată dă acoleă, pănă nu sai dăsfă- 
cută cu.dumneata. Căci ţe amiă scrisă şi dumitale, şi ţe-amiă 
trimisă şi carte către ielă, ca să nu să ridice dinii locti 
pănă nu să va dăsface' cu dumneata. Şi foarte răi m'amiă 
căznită, arhonă Sărdarii, pentru aceasta. Ci, dă să va fi 
aflăndu acoleă, apucă-lă să plătească bani, şi nu-lă slăbi, 
căci cu mine n'are nicio socoteală, nici că-i săntti.. datori - 
cevaşi, nici că săntii enteresatii cătă ieste negru suptă 
unghe cu dănsulă. Asemenea urmează şi cu Zamfirache. 

Cărţile căte mi le-ai trimisă, toate le-amii înpărțită pă 
unde a fostii trebuință, şi ce voii mai avea îți voiă. mai 
scrie cu ală doilea. Şi sîntiă 

alii dumitale ca unii frate, slugă 
Xuphiroc Kaptypine. '820 Octv. 26.
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128. 27 Octombre 1820. Socoteală de bani. Pomeniţi, 

<Vameşu Niagoi», «chiriia cantarului dum. chiră Cocea», 

5.176 tl. s'aă dati înii plata untului Diiului ce saă priimitii 

în natură la magazie, pe ocă 11.502, dramuri 100, oca po 

til. 18; 78,30 sai dată la lucru foiloră ce Sai cusută altă 

doilea, unul po prl. 45, 300 sămbriia magazii», 116.023,20 

preţulă la ocă untii 3442, untii safi (sic), oca po prl.. 70». 

129. Căndii te aflai aici înă Bucureşti fusesemii rugatii 

atătă pă dumneata, cătii şi pă chirii Mihale Coca, prină 

scrisoarea ce: amă dati ca să i-o dai, pentru caprele lui 

Ioniţă Băiatulă, ce ieste pă lăngă mine ; care le are înii to- 

vărăşie cu cumnată-săii Ioniţă Cernătescu, ca să nu să su- 

pere seulă la analoghiia Diiului, nebăgăndu-lă înă cislă. 

Darii poate că chirii Mihale să arunce aceasta asupra ne- 

guţătoriloră, zicăndiă că ieste înă mănile (sic). Vei ruga 

dumneata atunci dini parte-mi pă toți neguţători, poftin- 

du-i ca pentru hatăru miei să “nu-lă bage în cislă, ci să 

rămăie nesupărată seuli dă la caprele lui, şi foarte voii 

rămănea îndatorat a sluji şi ieă. înă vreme. e 

Luai ştire de la unii alții dină părţile locului că dum- 

neata ai fi făcuti cerere neguţătoriloriă căprari ca să-ţi plă- 

tească pentru iezi ce rămănii dă la capre, căte treisprezece 

parale dă fieşcare, şi nu să cuvenea să faci dumneata 

această chinimă pănă nu luai sfatu şi dă la mine. Ci să 

stai pă locă, că poate să vie vre unii din neguţători, aici 

cu jalbă, şi apoi în urmă poate să să întămple cevași. Ci 

fără de zăbavă aşteptii trăţescu răspunsulii dumitale, ce 

pricină iastă aceasta şi cu ce cuvăntă să ceri aceste căte 

treisprezece parale dă ied. Şi sîntii 1820, Noemvr. 1. 

ali dumitale ca ună frate şi slugă 

Scarlatii Caminari. | a 

[lapawz)ă, dshpă, map rohro» (= mă rog, fcate, pentru aceasta). 

130. Cu plecată scrisoare săntu a face rugăăune dumitale 

pentru întreiala sariihatului Diului, pentru untulă ce ami 

datii lui Isufă-Aga, omulă dumnelui Hagi-Mustafa, după 

cumă şi dumneta m'ei scristi astă vară, ca, cătă untă voi 

“Aman, 
i 4
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face estimiă, să-l dai mai susului numiti capanlăă, iară 

nu altului, să nu mă încurcii. Ami urmatii cinstitei scrisori 

dumitale : cătă marfă amă putută face, ami datii toată nu- 

mitului. Acuma vii a face rugătune dumitale ca astez să 

nu fiă înă baguba &a de ani. Ci estimii, dă va fi bună- 

voința dumitale a mi se face musăahă pentru întreiala 

“Diului, ca şi e înă zile dumitale să nu rămăi înti bagubă. 

Şi, cu toată plecătune rămăindă 820, Nov. 4. 

alu dumitale ai mică plecată slugă 

Ianache loanii Stoenescu 
(către «biveli Caminarii Scarlatti Stoienescu»). 

131. 6 Novembre 1820. Scarlată Căm. (Stoenescu) către 

Aman. Pentru doocă jălbi ce mi le-ai lăsată aici, însă una 

pentru pricina moşii şi alta pentru vamă, le-amii dată dă 

atunci la Sărdaru Răducanu, dară pănă acumii nu sai fă- 

cută nimică, ci ieiiă căti pociă mă silesci, atătii pentru 

aceste dooă, cătii şi pentru Caradima amă datii jalbă, şi, ce 

voiă putea isprăvi, te voii înştiinţa ; cu toate că, și astăzi 

întălnindă pă Sărdaru Răducană, l-amii pusi înnaintea pen- 

tru aceste jălbi. Şi dumneata nu trebue să te paraponiseşti, 

căci ei mă silescă, darii ami camă multe înti capu. Car- 

tea pentru Caradima amă dat-o la dumnealui Căminaru 

Polizache, dă care pricină sa făcută anaforă a dumnealui 

Veli Logt. către Măriia Sa Vodă. Şi, întărindu-să, îţi voii 

trimite-o, cumii şi, pentru celelalte docă, orice porunci va 

eşi, ţi le voiă trimite şi pă acelea. Cu toate că pentru a 

moşii văzi mare discoliie, fiindă orănduită la dumnealoră 

veliţii boeri, şi pricini văză că nu să caută, ca să ia izbăvire, 

Cumnatulă Petrache mi ai trimisă doo înştiinţări dă la 
Gorj! pentru jafurile ce să facu asupra negoţului rămăto- 
riloră, dă către boerii ispravnici şi dă către vătaşi dă pla- 
iuri, scriindu-mi că şi la Mehedinţi totă asemenea să ur- 
mează. Ci, fiindă-că şi chirii Mamu dă la Căineni şi Cos-. 
tandină Logt. dă acolo m'aă înştiințată că şi la, Vălcea şi 
la Olt să urmează aceste jafuri, să ştii dumneata că, din 
cea ce ami primită scrisoarea dă la cumnatulă Petrache,
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găsindă vreme la Măriia Sa Vodă, ami făcutii arătare pentru 
acestea, și s'a făcută porunci, atăt către ispravnici dă Me- 

hedinţi, Gorji, după înştiințarea cumnatului Petrache, i către 
ispravnici dă Vălcea şi Oltu, cătii şi către dumnealui Cai- 

macamulă,— după care iată îți trimiseit şi copii. Ci, fiindcă 

iei dă aici le-amă porniti dă atunci către dumnealui Cai- 

macamulă înă plic, ver merge dumneata la Căimăcămiie 
și vei cerceta pă ati logt. ce urmare sai făcutii, şi să mă 

înştiinţezi, căci ieă dă aici căti pociii mă silescui pentru 

aceasta. Şi n'amă avut vreme, că dă atunci era să-ţi scriă, 
şi să-ţi trimiţă şi copiile. Ci dumv. fiţi cu îngrijire acolea 

pentru toate, şi mă înştiințaţi. 
Văză că-mi scrii pentru prostico! seului dă capră. Văzu 

că-mi trimiţi şi o scrisoare a lui chirii Anastase şi alta a 

lui chiră Mihale Coca, înii care îmi scrie că nu numai seu 

dă la unsprezece surecuri ati rămast, care zicii dă capanlăi, 

şi ai prostico îndăstulii dă sei dă capră iestimpu toți ne- 

guţători, cerăndu voie ca să-lă treacă peste Dunăre, darii 

şi dinu anulu trecutii ai seii în dăstuli rămasti. La care şi ' 

je, dăndă credinţă, văzăndi că mi le trimiţi înii plicul 

dumitale, amii făcutii arătare Mării Sale lui Vodă. Şi iată 

îți trimiseiă această carte deschisă către dumnealui Caima- 

camuli, după cumiu vei vedea. Dar să îngrijeşti dumneată 

foarte la aceasta, si nu care cumva aceştiia care voriă să 

treacă seuli dă capră peste Dunăre înii Ţara Turcească, să 

fie vorbiţi şi alcătuiți ca, trecăndu-lă peste Dunăre, să-l 

dea Vidinliiloră pentru trebuința dă acol6, şi să-lii dea cu 

trei, patru parale mai susă, după hotărărea dă cinzeci dă 

par. ce s'aii făcut aici, şi suma seului ce-li avemi noi po- 

prită să rămăie josii, să viie vre o pagubă asupra noastră; 

căci amă cumpăratii cinci miie dă lei, după cumiă ştii. Dă 

aceia zică că acelii ce va voi-să treacă sei peste Dunăre, 

să dea vrednică chezăşiie şi aşa să i să dea voie să treacă. 

Ci dumneata să ocărmueşti treaba bine, să nu să întămple 
unele ca acestea, că ieii dă aceia îi trimiseiă cartea către 
dumnealui Caimacamulii dăşchist, şi, dă vei lua, vei lua 

1 Ilposrx&v, obiectul.
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vre o siguranţiie dă la toţi cei ce ai prostico dă sei 

de a-lă trece peste Dunăre, că nu ne vorii face vre o haz- 

modiie cu Vidinlii. Aşa să scoţi cartea dină mănă, şi să o 

pecetluieşti, şi să o dai la dumnealui Caimacamulă. 

lară, dă vei vedea bănueli şi drăcii la mijloc, ca să ne 

joace vre o festă şi să dămi şi cu Stăpănirea di belea şi 

dă pagubă cu punga, atunci cartea dinii măna dumitale să 

nu iasă, ci să o ţii, şi să-mi scrii toată pricina pă largi, 

ca să facii arătare unde să cuvine. | 

Arhoni Sărdari, datoriia mea ieste să-ți scriiă şi să-ţi 
dau npoizâpyoboav stâmatv! şi să te dăşteptă; apoi toată ocăr- 
muirea şi buni sfărşitul trebii'stă înă măna dumitale. Şi 
mai multă nu-ţi scriă. 

Orice bani va fi strănşi acoleă dinti avaetulă Mării Sale 
Doamni pănă înă ceasul ce vei priimi această scrisoare, să-i 
profthacsești negreşitii la găzdiie, şi socotelile, căndă voră 
veni dină județe, atunci să vori trimite, cu rămăşița ce mai 
ieste, —fiindii-că acumi să certi bani la casa domnească dină 
avaetii. 

Vămile s'aii apropiat sfărşitulă, căci avemă Noemvrie şi 
Dechemvrie şi să înplineşte anulă ; apoi dumv. nu trebuie 
să-mi daţi şi: mie vr'o ideie şi parigorie ce sumă aă prinsi 
pănă acumiă, ce mai ieste să iasă capetalu, căci căştigu 
ieste nădejie? Ci fără dă zăbavă aşteptă pliroforiie, şi nu 
trebue să vă înleneviți la aceasta, căci ieă dă aici mamii 
silită şi mă silescă spre folosulă vămil, — că numai dă la 
madeaoa vitelori aă întrati vamă la casă piste treizeci, 
patruzeci dă miie dă lei, şi nu numai acesttă ajutoră amiă 
făcutii, ci şi altele multe, după cumă ieste cunoscută dă 
toți dumv., şi nu o puteți tăgădui. Că, dă nu eram ieă la 
mijlocă să orgonasescă ? acestea, casa vămilorii toate le pă- 
gubea; Aoizby parigorisiţi-mă ce facemi şi unde ne aflămi. 
„Frate, arhonă Sărdaru, țe-amii trimisă unii plică cu po- 

runci pecetluite către toţi ispravnici dintr'acele cinci judeţe 
pentru madeaoa slobozenii porumbului şi altă tacămă dă 

  

' Ştiinţă mai de 'nnainte. 
2 Organisez.
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porunci slobode către lăcuitori şi îţi scriiamă ce urmare să 

faci. Şi dumneata, nu numai că nu mă înştiinţeză ce urmare 

sati făcutii, ci nici dă priimire măcariă ; apoi mă miră cum 

dă nu-mi scră într'atăte pitace ce mi-ai trimisă. Ci dum- 

neata ştii „prea bine căti de încarcată sîntă aici, şi totii 

îngrijăscă pentru acestea; ci dumneata nu trebuie să te în- 

leneveşti de a-mi scrie şi a-mi da măcari o pliroforiie, că 

sintă la bănuială că nu ţe-aii venită plicurile înti mănă, 

sai, dă le-ai priimitu, le-ai pusi suptă saltea. 

Ami văzută şi ceia ce-mi scrii pentru Zamfirache, că s'a 

aăsfăcută cu dumneata cinstiti, şi mi aă părută bine. Iară, 

pentru Tudorache, că ţe-ai rămas datorii tl. trei miie şapte 

sute şi că i-ai trecuti în socoteala mea, mi ai părutu răi, 

arhonă Sărdari, că iei muftuză nu eramă, şi i-a trecutii 

aceştiia în socoteală-mi ; nici omul stricată nu ieste, după 

chezăşiia ce ţe-ami datii. Cu toate acestea iei, aducăndu-lu 

aici, căci eri ai venită şi Zamfirache şi ielă, după zorulă 

ce i-amă făcută, cătii pentru şapte sute, mi ai dati fâgă- 

duială că îi va răspunde aici, la dumnealui Căminariă Poli- 

zache, şi, luăndă adeverinţă, îţi va trimite-o. Lari pentru 

trei miie mi-aii arătată o adeverinţă a Măcescului că i-ai 

lăsată dipozitonă acolo, şi dumneata trebuie să fi priimită 

adeverinţa aceia, căndă o videai scrisă cheară cu slova Mă- 

cescului, căci ţi-i răspundea dumitale. Cu toate acestea iei 

îi voii pune sula înă coaste, ca ori singurii să viie, sau 

să-şi trimiţă vechilă să scoată bani dă la Măcescu şi să ţi-i 

răspunză. Ci fii odihniti, şi nu te căzni, că chezişiie înă 

văntă nu-ţi dai niciodată. 

Auzu că capre sai tăiată la Gorji, la Mehedinţi, la 

Vălcea, şi mi-ati părută răi. Cu toate acestea, fiindcă auzirea 

aceasta ieste adevărată, dumneata scoate mumbaşiră dă la 

Căimăcămie şi trimite cu ună omiă dă ai noştri dă acoleă 

ca să înplinească avaetulă, fără a rămănea rămăşiţă, nici 

la Mehedinţi, nici la Gorji, nici la Vălcea, măcarii ună banii 

măcari, şi avaetulă, atit dă la capre, cătii şi dă la vitele 

mari, să să străngă bani la dumneata, și să mă înştiinţezi ; 

şi dă zoră mumbașiriloră zalh[analei] să străngă toţi bani
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avaetului şi să-i răspunză la dumneata, fără a-i îngădui la 

mai multă întărziere. Şi aşteptă răspuns curati dă la 

dumneata pentru această madea. 

Cărţile ce mi-ai trimisă, însă una către Postelnicu Nico- 

lache şi alta către Spătară proină Caimacamiă, le-am dată. ȘI 

iată răspunsă dă la Postelnicu Nicolache. arii dumnealui 

Spătaru ai dati făgăduială că să va agrichisi cu dumneata 

pentru noocă sute şi atăţea dă lei ceaă rămasii cusură da- 

toră dină avaetulă vămiloră şi ală untului; ci orice-ţi va 

mai scrie pentru aceasta mă vei înştiinţa, şi, dă care cum- 

vaşi nu-ți va răspunde bani, scrie-mi iarăşi, ca să dau zori. 

Pentru Doljă, pentru dooă 'sute dă ocă untă ce ai. scrisă 

Aghei Alecache că le-ai răspunsă cu greşală la socotelile 

Diiului, nu trebuia dumneata să-i scril pănă nu-mi scriiai 

întăi miie pentru aceasta; căci iei, căutăndi perilipsisii ală 

Doljului, să arată 13.427, iară nu 13.227 ocă, după cum îmi 

scrii miie acumii, şi la Aga Alecache ; din care să înţelege 

că au intrată şi acele dooă sute ocă. Ci iei cartea n'amiă 

pututu să o oprescă, ci i-ami dat-o, şi, întrebăndu-mă pentru 

"aceasta, i-amii zisă ca să-ţi dea răspunsă, ca să-ţi cauţi cu 

mine ; căci socotelile domneşti nu să mai potă întoarce după 

chefulă dumitale ; şi aşa cu acest cuvăntă l-amiă adormiti, 
Ci să vede că nu ieste nicio greşală, ci numai o ideea 
dumitale ; ci pentru acestă felii dă lucruri întăi mie să-mi 
scrii ; căci apoi greşăşti. Şi bani orăndueli ce ţe-ami trimisă 
pentru unti, care s'aii dati înă priimirea becerului, dă nu 
i-al priimită pănă acumă şi vezi întărziere, scrie-mi ca să-ți 
profthacsescii cărţi, să ţi-i răspunză mai curăndă Şi fără ză- 
bavă. 

Priimeşte şi această carte di la chirii Manu. Şi sînt ală 
dumitale ca unii frate, slugă, 

Scarlată Căm. 820, Noemvrie 6. 

132, Iposxv (= mă închină cu plecăciune). Ami priimită 
scrisoarea ce mi ai trimisă dă la tata Hagiu, care scrisoare 
amiă arătat-o, atătii dumnealui Velă Post., căt şi Mării 
Sale lui Vodă, ca să-l îndreptezu dă catigoriile ce i să
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făcea mai nainte, şi mi-ai dată răspunsă pe chei (sic); ci 

ieii ami dată chezăşie că tata Hagiu nu ieste acelă felu 

dă omă. Ci într'acelaşi chipă vei arăta tati Hagiului, şi să 

maibă nicio grijă, că cinstea dumnealui o cauti ca luminile 

ochilor miei, şi îi voiă fi bună prietenii pănă înă sfărşitu 

vieţii, fără făţăriie. Îngrijăscii cu totă dinadinsulă şi pentru 

muşterii ca să-i găsescă pentru sei, de a-l da, şi cu alii 

doilea voi scrie. Arhonii Sărdari, nu să putea mat multi 

răă să-mi faci, şi mai multă necazii să-mi pricinueşti dă 

cătii ceia ce mi-ai făcută, adecă căci mi-ai zăbovitii plicu- 

rile lui Zamfirache mai multii dă zo dă zile la dumneata 

şi î le-ai dati întocmai după ce aă veniti în Craiova. Dină 

care pricină mi-ai rămasă toate trebile mele acold baltă, şi 

nişte scutelnici nefăcuţi, şi altele. Cu toate acestea dum- 

neata îngrijaşte şi nu înceta de a scriie lui Neagoie pentru 

banii vămii după vite i pentru avaetulă viteloră mari, şi 

pentru avaetulă rămătoriloră, căci să adună bani îndăstui 

asupră-i, şi să nu să încurce omului; şi. îi .mai trimite vre 

unii ajutorii, pă cine vel socoti. Fă-i şi osebită ajutoră dă la 

Căimăcămiie, şi mă înştiinţează şi pe mine, ca să amiă ştire. 

leii peste doo, trei zile plecă afară, unde ami să zăbo- 

vescă zece zile; dă care nu lipsiiă a-ţi da dă ştire. Această 

carte către cumnatu Petrache şi acest răvaşiă către chir 

Mihale Coca şi către chirii Anastase Zoie să le dat; şi le 

„vei arăta şi dumneata. prină graiă cele ce-ţi scriă. Şi sîntă 

Ali dumitale ca unii frate, slugă 

Scarlată Căm. 820, Noemvr. 7, 

133. Te vei pliroforisi dumneata dinti alăturata carte a lui 

chiră lanache Stoienescu dă cele ce-mi scrie; pentru care 

te rogi pentru hatărulă miei să iconomiseşti a să mai scădea 

dinii datoriia ce are să dea, şi şi iei dă aici voii iconomisi 

căt voii putea, pentru că voiă să slujăscu dumisale H. 

Mustafă capanlău, carele ati ridicată acesti unti. Ci dum- 

neata vei chema pă chiră Ianache, şi îl vei arăta cele ce 

scriă, şi, ajungăndu-te cu dănsulă, mă vei înştiinţa ce ico- 

pomie i sai făcutii şi cătă sai scăzutii, ca şi eii aici şi
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dumneata acolea cătii vomii putea să iconomisimă. 

Ali dumitale ca ună frate şi slugă 

Scarlatii Căminari. 820, Noemv. 7. 

Însă iconomiia să fie foarte pă tâină, să nu să vădească 

şi la alţii şi să ne aprindemii pae în capi. 

134. Pentru acei tl. trei mie dă la Măcescu, ce i-ati Jă- 

şatii dipozitoni "Tudorache ca să ţii trimiță şi nu ţi i-au 

trimisă, şi, după zorulă ce i-am făcută lu Tudorache ca să . 

să dăsfacă cu dumneata, era cheară singurii să viie ca să 

ia bani dă la Măcescu şi să ţi-i. aducă, dară, întămplăn- 

du-să dă at muritii unchi-săit întraceste zile, ai rărnasă 

ca să dăsfacă nişte socoteli ce aă avuti cu mănăstirea 

Colţii, şi trimise vechilu în locu-i pă frati-săă. Ci vei scrie 

şi dină partea dumitale Măcescului dă ce nu ţe-ai trimisi 

bani, ce i-ai ţinută la dănsulă; ci acumi să ţii răspunză 

cu dobănda loră dinti ceasulă ce i-ai priimită, dă vreme ce 

i-ati ţinută pănă acumi. lar ceilalți şapte sute dă lei i-ai 
răspunsu la dumnealui Căminaru Polizache, 'şi ai luată şi 

răvaşu, pă care îli aduce frate-săii. 820, Noemv. &. 

Săntă a dum. slugă: Scarlată Clă]m[inariă]. 

„135. 15 Decembre 1820. «Giobe cojocar, Nicolae sinti Ştefu, 

Dumitru sină Gavril, Mitraiche Ungureanu» se învoiesc cu 

Aman «ca să-i facemi straşina la gardu unde săntă casăle . 
dumisale, şi noi să facemiă straşina cu mărăcini noştri, cu 
cue, cu pari, toti ai noştri, gardu jură înprejură ; să facemi 

straşina bună, cu mărăcini de porumburi, şi totă lucru bună 

să fiie ; cu tocmală tl. 60, adecă o sută şaizăci, cu sorocă 

pănă la Paşti să-i dămi straşina făcută. Iară, trecăndiă peste 

soroci şi nu va fi straşina făcută şi să va întămpla cu noi 

vre o zătuială sai cheltuială, să fie totii de la noi». 

136. 27 Decembre 1820. Dimitrie Zătreanu către Aman, 
despre cei 1.160 de lei «din banii vinăriciului» de la Gorj, 
aduşi cu Costachi Măldărescul. 

137. 27 Decembre 1820. A. Vellaras către Aman, cerînd
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«scrisoarea dumisale Marelui-Postelnic către capuchebaiaua 

Vidinului» ; să ceară bani pe unt de la capuchehaiă. Să-i 

comunice şi lui cît a dat pentru cetate şi pentru Paşă. 

138. C. 1820-30. | | 

Foiţă pentru viie a cccoanii Pipicăi, cheltuiala ce să arată 

la vale . 

pr. 

13 20 tăiatu viei. N 

9 30 la săpaltul] viei. 

16 ro ipacă totii la viie, la săpati. 

3 10 doo cară de moricini. 3 pa: 
Jo 15 doo cară dă nueli.- 

24 ce ami dată la zidari pentru meremetu hanului. 

11,15 ce amă dată legumi la Ţăgani. 

10 ce ami dati pă cuie de feri. 

9 pentru dulgheri ce aă făcută uşile i la fereste. 

13 20 ce ami dati la praşila viei _ală doilea. 

24 se'ami dati lecumă la viie, 

16 20'amiă dată la blane pintru trebuința grajdului. 

"7 ce amiă dati la dulgheri ce ai făcută esli greaj- 

dului. - 

76 ipacii pă cuie de fier. 

  

132 30 

139. 15 lanuar 1821. Ordin către Aman dea da lui Isuf- 

Aga 12.000 de ocă de unt şi căruţe de-ale Vidinului, pănă 

la schelea Nicopolsi, dind Turcul chirie. — Greceşte. 

140. După pofta sănătăţii. 

Dintr'o altă alăturată carte a Mării Sale lui Vodă pe largă 

pliroforie vei lua dumneata, şi îndată să-i dai totă felulu 

mănă de ajutorii aducătorului ca să ridice această marfă, 

făcăndu-i înlesnire spre săvărşire a i să face şi cară dinti 

satele Diiului ce săntii orănduite spre ridicarea aceştii mărti
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fără de zăbavă, a nu cerca vre-o discoliie, şi să plătească 

chiriia lăcuitoriloriă. Şi săntii '821, Ghenariă 16. 

ală dumitale gata : 

Vel Vist, 

Cinstitului dumnealui bivă Velă Sărdariă 

Dimitrie Amani cu întreagă sănătate. 

141. 6 Februar 1821. Ordin către Aman de a da omului 
unui capanliă 14.000 de <ocă de unt şi căruţă» de la cele 
şapte sate (yopis) ale Vidinului. 

142. Craiova, 17 Februar 1821. Mihali Coca către Aman. 
«Pentru madeaua untului»: un om al lui lenachi Mimi a 
cerut 14.000 de ocă. Sa trimes o parte cu carăle. «Căci 
sint trei zile de cînd mă caută Văcărescu şi Caimacamul, 
şi, care 'e pricina, nu ştii». Mai dase <înnainte» 12.000 de 
ocă. — Greceşte. 

143. Craiova, 27 Februar 1821. Mihali Coca către Aman. 
A răspuns lui Scarlat că «de la 6 Dechemvre ai ieşit 50 
de tulumuri cu 10.300 ocă de unt, şi săă 12.000 de ocă: 
untul aud că a început a se împărţi; din care a luat şi 
Paşa 2.000 de ocă, iar dumnealui Nicola nu-mi scrie ho- 
tărit, ci numai din auzite ; iar săul nu vrea să-l primească. 
Şi scrie şi pentru cît unt a luat cu o întreială şi cît avem 
aici în Craiova: i-am răspuns că pentru întreială am luat 
numai de la dumnealui lanachi Stoienescu, iar de la altul 
n'am luat. Pentru unt, ni-aă rămas acolo 31 de zulumuri, 
care sa pus în pimniţă (zipwrta) tot, şi a închis uşa pim- 
niţei cu scînduri (0xyid2), şi s'a bătut în cuie (Exzpp6r,) ca să 
nu rămiie bănuială că se va părădui de la cei din afară 
(E6oreptodc). De la chir Nicola din Calafat nam nicio ştire, 
nici nu-mi scrie... Voiam să merg ei însumi,dar drumul nu 
e practic (nrrpuxâc; sic), şi mă tem. Omului dumisale lanachi 
Mimi i-am făcut teslim unt 14.024 de ocă. Tot atita, adecă 
14.024 0că, 200 de dramuri, a luat şi polcovnicul Petrachi 
cu el la Izlaz, ca să iea adeverinţă de la acelaşi, căci aict 
nai vruţ să-mi dea adeverinţă. (Fiii săi a. fugit de la
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Drăgăşani peste Olt.) Ei aş vrea bucuros, de altfel, să merg 

la Vidin, dar mă tem pe drum.» — Greceşte, 

144. 1821, 7 Mart. Polizachi către Aman. Vorbeşte de 

cămaruorasiat rod %aupoă : ră rod Gduparoc 60% uni "1porpere, d5w- 

eva mhtov wupbe 8 vă oc sim rinote, ua oe pai 258 Tă5- 

-zouav epârepa : mă Bowxobpori Exfuoe (2) "îdovy: oi dpyovrec 

Zropaw uâvoy 6 Bowdpqc Pur Epervev ai ot 4nvyo0bhat, oirivec 

oi adroi Erot.dlovrar” sivat (06506, Noptebei, ai ării mi dă î&ebpopav* 

nd mă capyâzta wavBăvoyev e Topo dv eivat, "O Bzothoc 

Kapafrăc ebpionerar sic Potăy vai etvat vă EXOqy GG Monor, %7. 

nfs 'cebȚobv XA oi winaxâurdec 5 sui Ermuoe we ăutone 

Gay 'zebtțony 0! KOVOGbhOL Vă Pedro ai. Ex. (« Neaşezările vremii : 

ale Vămii cîte îmi scrieţi, nu mai e vreme să-ţi spun ceva, 

precum şi aici şi mai şi: Bucureştii s'aă pustiit cu totul; 

boierii aă fugit; numai Vistierul Filip a rămas şi consulii, 

cari şi ei se gătesc; e teamă, stăpîneşte şi, pentru ce nu 

ştim : de la serhaturi aflăm că Turci nu sînt. Vasile Caravia 

se află la Focşani şi e să vie, cum se zice, şi atunci fug 

şi caimacanii : ei sînt gata ca îndată ce vor fugi consulii, să 

fug şi ei.») 

145. Cinstită scrisoarea dumitale dă la cinci ale urmă- 

torii luni cu plecătune amii priimit-o, şi ami văzutii cele 

scrise; la care dai răspunsu dumitale că pă aici sai făcuti 

mare turburare dă frica hosomanilori ce ai călcatii Piteşti : 

asnoapte ai fostă cea mai mare frică, dă nu ştiia nimenea 

care unde fuge şi unde se duce. Şi dintr'această pricină nu 

poău înştiinţa pă dumneata pă largă pentru cele după aici 

ale vămi; însă şi catastişele le-ai luată tovarăşu, dă sau 

dusii cu ele la Sibiii, înpreună şi cu nahtu de bani ce sa 

afla aici, atăti ai vămi, căt şi ai havaetului. Atătă potu în- 

ştiinţa dumitale cu perilipsisii pă dăn afară ce aă prinsă 

vama pă. luna lui Ghenarii şi Fevruară : Ghenarii aă prinsi 

tl. şapte mii, nescoţăndu al nostu ce este orănduită; Fevr. 

ai prinsu tal. şase mii, iarăşi nescoţăndu ală nostu ceia 

ce este orănduită. Dari dintr'aceste şase mil avem datorii
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multe: vama pămăntului la pieile dă epure. ari pentru 

Martă nu posu da dumitale nicio pliroforie, că Domnulă 

ştie cumi ne aflăm. Pă această lună a lui Martii au tre- 

cută pănă astăzi pă doo tărgulri] şapte sute şase rămători 

iarii celelalte negoţături naă trecutii nimicu. Şi săntă 

alu dumitale plecată slugă "821, Martie 10 

Costandinăi Golianu. Căineni. . 

[V-o:] 1821, pămara rod Koorayrivo» Gapeoiob Koyweviov; Scri- 

sorile lui Constantin vameşul de la Ciineni.] 

146. Riîul-Vadului, 11 Mart 1821. Const. Golia Pr. (?) către 

Mamos!. 
Ey Ex Xho mi vă ac po zapă vivo ar osii my llay- 

roâdvanov dr pă €/ăpnozv ij Goijv 6 riprvoc Kazirăy Lope 

Kăpleaine: mă 8 ha 650 Erofia, Eve 6 Gece rd tv6oxb. («N'am 

alta să-ţi scrii decit numai mulțămesc Atotputernicului că 

mi-a dăruit viaţa tiranul căpitan lordachi Cîrjaliul, iar cele- 

lalte ce le-am suferit, unul Dumnezei le cunoaşte»). Ciţi 

bani domneşti şi ai vămii ce am strîns la lipsa (is Eh) 

lui chir Luca, precum şi ale mele, mi le-ai luat toate, 

precum şi hainele mele; am rămas numai cu ce se gă- 

seşte pe mine: cîteva, catastişe ce aveam la mine, mi le-a 

dat fără să facă vre-o pază; dar de trei ori am îngenun- 

Chiat ca să mi le dea... Mîna mea cea dreaptă mi-aă luat-o 

puţin cu iataganul... Tiranul m'a legat cu mînile d'innapoi 

cu cingătoarea mea; şi m'ati dus între ei (ăvă w550) de la 
Cîineni..., şi m'aă aruncat în temniţă sus în iatac, cu celebi 
Lucachi și cu Băjescu (Masţ&5x0)... În acest ceas a venit 
un Roiriîn aici la Riu-Vadului, şi-mi spune că n'aii rămas 
la Piteşti, ci ai tras. (Srpăânâay) spre Cîmpulung.» 

147. Dass. ich Endesunterfertigter am heutigen Tage 
von dem in meinem, in der Fleischergasse gelegenen Hause 
wohnenden Inwohner Bojari Demeter Aman an bedungenen 
Quartiersgeld ein hundert RA. lsuw. Miinze richtig “emp- 

  

1 Fratele lui Aman,
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fangen habe, bestăttige hiemit. Hermanstadt, den 1I-ten 

Aprill 1821. Mathias Pilder. 

Tot astfel, pănă la 22 April 1822 (pentru terminul April- 

Iulie), chitanțe de la Susana Greger. Închiriase de la 

ea (19-20 Octombre 1821) «die ganze obere Gelegenheit 

durch die Weise, sammt Pferdestall, Wagenschopfen, Heu- 

behăltnisse und Holzmagazin in meinem in der Zwerg- 

gasse befindlichen Hause», pentru 100 de florini lunar. 

147. Braşov, 19 April 1821. Petru Apostolos către Aman. 

«Atita numai din Craiova că, în săptămîna cea mare a 

Paştelui, nu era nimeni în Craiova ; toţi fugiseră, rămăsese 

cu totul pustii; şi ceâuşul care o cîrmuia (Atevrtp) după 

Paşti, aştepta pe Caimacam cu Turcă, cum zic cu siguranță, 

că ai năvălit (&yftuav). De la Bucureşti tot aceleaşi, numai 

pentru cei doi Turci cari ai venit cu firmane spun, dar 

n'a ieşit pentru ce veniră. Pentru Ipsilanti, alţii zic că nu- 

mai la Tirgovişte se află, şi alții zic că a fugit. 

Un altul tot acolo se plinge că n'are haine pe el. « Ceauşul 

din Craiova cu Logofătul Petrachi mi-ai scris numai 0 scri- 

soare, dindu-mi de ştire că se află în Craiova, şi atunci 

Serdarul Diamandi, eforul Craiovei, a pus telal pretutindeni 

şi a spus cum că vamă nu mai e.de plătit de către cineva, 

şi astfel s'a făcut oprirea (or4sc) a toată vama.» 

148; 30 Mai 1821. Socoteala :«dă milele vineriăului Vlah- 

seral ce are la judeţele Romanaţului i ală Gorjului, şi suma 

ce ai prinsă întă It. '82o>: 1108, 64. 

149. Vidin, 21 lunie 1821. Mihali Coca către Aman. N'a 

primit bani din ai săului. Cere 10.000 de lei prin Vasilachi 

Papadopulo şi Slugerul Mihalachi pentru o afacere. 

Pe dos e iscălit: Stamati Paris (romăneşte). 

150. Vidin, 2 lulie 1821. Mihali Coca către Aman. N'a 

putut lua bani de la Paşă, care a declarat că-i trebuie săul 

pentru mutpac; «nu ma lăsat să-l dai lenicerilor>. Pentru



62 CORESPONDENŢA LUI DimiTuii AMAN 

unt, strînge banii capuchehaia şi-i trimete Caimacamului. 

Isc"litura romănească a lui Stamati Paris. 

151. Vidin, 12 lulie 1821. Mihali Coca către Aman. Pentru 

afacerea celor 10.000 de lei. Paşa nu dă «niciun ban». 

«Nu pot să scrii cîte mă îngrijesc» (45%0)0005v). Caimacamul 
îl cere pe Coca la Craiova pentru socoteli. Acolo-i sînt 

copiii şi casa. Salută pe exoxâyz Ilzi, ai ză dp/ovronovhă 
26, Gpaâe mai my Tisheuni Kocrâxq» («pe cocoana Pipi şi 
„pe copiii d-tale, şi pe Celebi Costachi»). 

Contrasemnat de Stamati Paris, romăneşte. 

152. Vidin, 23 Iulie 1821. Mihali Coca către Aman. Pentru 
cei 10.000 de lei. A primit 2.750 de la Slugerul Mihalachi 
Hagi Costa. Contrasemnat de Stamati Paris, romăneşte. 

153. Vidin, 26 lulie 1821. Mihali Coca către Aman. Pentru 
cel 2.750 de lei. «De la prea-înnălțatul Paşă nici pănă acum 
n'am luat niciun ban, şi nu ştiă ce să facem ; iar săul ce 
era în magazie, azi am căpătat voie să-l dati Ienicerilor cu 
42 de parale; să facă Dumnezeă mila să stringă acei bani !> 
II calomniază la Craiova pentru săii Stanciu Vlad: să cerce 
el a lua banii de la Paşă! — Contrasemnat de Stamati 
Paris, romăneşte. | 

154. Adecă noi,satu Almăj[ujlui, dămă adeverinţa nostră 
la mănile lui Dicu sănă Stană otă Almăjă precum st 

- ştie că i-amii dată a&astă adeverinţă a nostră la măna lui 
ca să dia oriunde va găsi locii ca să pusluşască, şi de 
către noi să fie odihnită, findă omiă cu capă, fără p[a Jrinți. 
Şi ni-am iscălit mai Jos ca să criază. 1821, Agust 15. 

Eă, Dumitraşcu Trușcă adevăr[e]zi 
> Mărină Buhăilă > 
» lonii Grinducu > 
> Stană Grădinară > 
> Matei Părcălabu > 
> lonă părcălabu, cu totă satu».
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155. 18 Septembre. 1821. Împrumut de la Aman (230 de 

lei) cu termin «dă şasă luni după eşirea înii ţara noastră», 

cu 5 taleri dobîndă pe lună. 

156. [ Mihai Lăcusteanu către Aman.] Cu prea-plecată scri- 

soare înştiințăzii dumitale că la magazie aici, la Carvasară, 

nu sat firosită mai nimică, nici la prăvăliie nai umblati 

pănă acumi nimini. Darii la casă numai sobele stati, darii 

- fereştile, hiar[e)le s'a prăpădită. Şi săntă şi Turci înă casă. 

Dară vinu care aă fostă aici, la hanii, ce ai scăpatii, vre 

o doa sute de vedre, şi l-ai vănduti Costi cu ridicata, vadra 

pă tl. ună leii, şi pă Costi'nu l-amii găsită aici ca să-lă în- 

treb şi să-i iai bani. Că zice că este la Ocnă, acolo şade. 

Ce voii să mă ducă ei acolo ca să vorbescii cu elii şi 

să-i iai bani. ară raichiu sai prăpădită. Cătă pentru viile 

de aici, sai cules şi ai eşită doa buţi cu vină. Căti 

pentru moşiia Zănoaga, ami fostii : căti pentru bucatele de 

ană, le-uaă dată Dumitru pă la oameni; adecă bucate ai 

dati, iarii bucate să ia, totii oca pă oca; iară dijma de 

estimpii n'aă străns-o pănă acumă ; și eă le-amii dată lori 

de ştire pentru bani, ce şaii pusă soroace; iară la Corlă- 

țălă nu aă fostă pănă acumiă, pănă căndă mă voi întoarce 

de la Drăgăşani ; că acumi sănti aici la viie, la culesă, la 

Drăgăşani. Caru şi ună boă care sai lăsată aici, la Vasilie 

Cărtumaru, s'aiă luotă, şi nu s'aii mai găsitii. Ce numai uni 

boi l-ai găsită. Căti pentru scutelnici, amă începutii ca 

să iai bani. | "821, Octomvr. 4. 

157. [Aceleaşi către acelaşi.] Cu prea-plecată scrisoare 

iară facă ştiută dumitale că ami triimesi pănă acumii 

trei scrisori şi acumii te înştiinţăză de aici, dină Drăgăşani, că 

ami scosti o bute de vină ca de vre-o sută de vrede (sic), 

şi ei vinu l-amă,. aşăzată cu vinu dumnealui Şătrarului 

Ştefanii Deşliu ca să mă înştiinţezi ori de, să aridică vinu şi 

unde să-l pui. Şi viia trebue săpată şi gardu trebue făcută, 

că prăpădeşte viia vitele şi porci. Că ei, căndii ami venită, 

pă nici ună vieri nu ami găsită aici, la Drăgăşani, şi acumii
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aă venită vieri doi, iară Stancu Curcă este totii fugiti ; nu 
l-am pututii găsi. Că ami dată de ştire şi la zapcii ca să 

mi-lă găsască, și să mă înştiinţăză. Şi pentru Vasilică vitoru 
(sic) de la Craiova, ce o să-i faci, că nu-mi dă nicio pară 

dină bani vinului, că-mi arată că tl. 84 i-ai luotă Turci, 

iartă ceilanţi i-ai cheltuită, şi-mi zicecă, pănă căndi vei veni 

dumneata, atunci să-i ei socoteala. Dar miie îmi arată alţi 

oameni că nu i-ai luotă Turci nicio pară, dară minte. Ci 

dumneata să-mi scrii ce voi să-i facă, că, să fiie vremile 

ca mai nainte, ei aşi şti ce să-i faci, dară îmi stă înpo- 

trivă : numai cu bine umblu pă lăngă er. Că e acumiă 
pleci ca să străngii bani scutelnicilorii şi să văză şi pentru 

socotelile moşiiloră. Că pănă acumă abiia amuă văzută. 

Pentru culesu viiloră, că, peste totă, vinu ati eşitii trei buţi, 

adecă una bute de aici, din Drăgăşani, şi doau buţi dină 

Craiova. Şi să luămă cinstită şi stăpănesci răspunsu' dumi- 
tale... 821, Octomvrie 7... Şi tl. 1o să priimeşti de la dumnealui 

Şătraru Ştefanii Deşliu, că amă dati la omu dumisali Costi, 

că nu avea cu ce să culeagă viiele, şi să-mi scrii dacă vei 

priimi bani saă dacă nu-i vei priimi, ca să ştii. Cătă pentru 

vinti, unde-lă va duce dumnealui Şătraru, să-l ducemii şi noi. 

158. [Acelaşi către acelaşi.] Cu prea-plecată scrisoare 
înștiințăză dumitale că pănă acumă nu ami trecuti la 
Corlăţălă, că amă avută alte trebi; ci socotesc cu- 
răndă să mă duci. Căti pentru viia de la Drăgăşani 
amii cules-o, şi aii eşiti numai o bute de vinii ca de vre-o 
sută şi mai bine de vedre de vinii,. şi ami lăsată vinu 
cu ală dumnealui Şătrarului Ştefanti Deşliu la uni locă, 
şi ami triimisă scrisoare către dumneata, unde să-lă ducă. 
Cătă şi pentru viia de aici, sai, cules, şi at eşiti ca 
la o sută optă-zăci de vedre de vină; ci nu l-amă pututii 
să-lă vănză, că nu dă la preţi nimint. lar, pentru stupi, 
cănd că ami venită, i-am găsită ucişi de Dumitru 
isprăvnicelu, şi ai eşită patru vedre de miere, cu preţi 
vadra căte tl. 11,—și încă bani nu i-am priimită pănă acumiă 
toţi, numai după miere. arii, pentru datoria loră, staă pă
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locă şi zică că nu a bani să-mi dea. Că le-amii dati feli 

de feli de zoră, şi nu ami ce să le facii. Cătii pentru viieri 

dă la Drăgăşani, i-au pusti satu la biră. Căti şi pentru scu- 

telnici, de aici, dină sud Doljă, carii îi pusasă la biră, ci. ami 
umblată, şi iară sai îndreptatii totă cumiă ati fostii. Iară, 

pentru calabalăcu ce este lăsatii la carvasară josi, ami cău- 
tată, şi stati pănă acumi bine. lară la prăvălie şade unu Antonie 

Neamţu Cizmaru, şi nu sai fărmati nimicti pănă acumii. 

Iară, pentru lăzile ce săntă cu marfă înă prăvăliie, nu 

poci ca să deşchizii eii acumi, că nu e vreme, că nu-mi 

for (sic) fi stricată nimici, că văză că săntiă uşile bune, 

după cumiă le-aţi închisă dumneavoastră. lari, pentru casa 

de la Sfănta "Troiță, săntă Turci înu casă, şi uşi, fiiar[ă] 
ai giamuri nu ati rămasti ; numai sobele staă pănă acumii. 

Şi pă mine ai umblat ca să mă prinză Turci, să le dregi 
casăle, şi eă amii prinsă dă veste şi m'amii. păzitii pănă 
acum. Şi să arăţi coconului Costachie că ami fostii et 
Ginpreună cu copii la Ciuturoaiia, şi stai calabalăcu dumisali 

bine, ci numai săntii lăzile deşchise ; ci să mă înştiințăz(e] ce 

voi să-lă (sic) facemii. Iară, pentru tară, amii dat.o la chiră 
Ispiri ca, cu ce prețisă va rupe, să o plătească; că amii cer- 

cati la săpunari şi m'ai lovitii numai cu cinci lei pă ocă, 

şi acolo şoareci o prăpădiia, şi aşa amă dat-o, şi, căţi bani 

ami strănsă, totă la Ispiri amă dati. Vei şti, pentru Pană, 
că nu va să viie, zice că nu-şi lasă elă copii la vreme de 

răzmiriță şi să plece la dumneata, ci nici ei nu poci ca 
să-i dati zaptă ; iară de la Vasilie vieru de la Craiova nu 

amă luotă nicio pară; că nu ţi le poci scriie căte bleste- 
mății săntii asupră-i. Ci numai să vă aducă Dumnezăi să- 

nătoşi, ca să mai vorbii. Şi, pentru vinu de ani, l-ai văn- 

dută Costi cu preţi tl. 1 vadra, şi aă eşitii vede (sic) vre (sic) 

221, şi săntii şi raichiă vedre patru, şi trei ocă eşite dină 
drojdie, şi sai văndută vadra cu fl. 5. lari raichiu de 

ani Sai prăpădită. Şi să ami cinstea şi stăpănescă răs- 

punsuli dumitale. Şi tară sănti ocă 26. 

'821, Octomvr. 9. 

[La 8 scrie greceşte loan Poroineanu.] . 

Aman, . 5
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160. 4 Novembre 1821. «Staicu Brătiia», «Căpitanu Evană» 

și « Matei Slătaru», chezaşi, arată că ai luat de la Aman 

So de taleri «cu sorociă pănă la Paşti». 

161. Amă priimitii dooa cinstite scrisori ale dumitale: 
una de la Ocmvr. 20, iaru alta de la Noemv. 4, şi ami 

văzută cele ce-mi scrii. Că ei amii scrisă pănă acumi cinci 

scrisori dumitale: ci să vede că nu aii venitii. Cu toate că 

iată te înştiinţăză acumii pentru cele ce amiă pututi de arhi - 

ficută pănă acumiă, că la Zănoaga la moşiie ami fosti de 

do ori pănă acumă, şi nu amă pututi ca să scoţi mai multă 

de tl. 20 de la Dumitru; iară stupi i-amă ucisă, şi ai eşitit 

numai patruzăci şi patru ocă miere, în care s'ati văndutii 

cu preţiă vadra tl. 11. lară cănepă nu e, că ai bătută piiatra; 
cătii şi viile Rumăniloră. Iarii, pentru porumbi, s'a dij- 
muitii, şi sănti la Zănoaga doaiî vaci şi o mînzată, şi amii 
triimisti şi bou care aă rămasă de la Craiova toti la Du- 
mitru. Denii fănii, elă nu aă cosită, numai patru care ati 
făcută ; că zice că n'ati pututiă, că i-a fostă frică. Iară, pentru 
casăl: de la Craiova, de la Sfănta Troiță, săntă totă Turci 
într'ănsele ; adăvăratii că săntii sobele şi paturile, căt şi 
uşile, iari numai unu Dumnezăă ştiie cumiă sănti făcute. 
Cătă pentru lucrurile ce săntă înlăuntru la carvasară, amii 
cercatii ca să le scoţi, să le iaii înscrisă, dară nu amă pu- 
tută, cătă şi la prăvălie; ci et, căndă vol vedea că-mi vine 
miie, amii purtare de griji. La Cornătălă ami fostii, şi 
omeni săntă toţi sănătoşi: n'a peritii niciună omi, larti 
vinu care ai fosti, ce ai băută panduri, iară care ai mat 
rămasă, s'a înpărțitii pă la omeni; care ţi le voi arăta 
mai josii,—-cumi şi porumbu l-aă luotă Turci cu totă, şi ce 
ati rămasă, sai înpărţită totii la oameni. Optu boi şi doua vaci 
şi o mănzată săntii, şi oi treizeci şi trei, căte sănti, că şai- 
sprezece oi ai murit. lată că-ţi arătă căți porumbi sănti 
la oameni, după arătare isprăvnicelului la Corlăţălă : ocă 
porumbă 3.980 săntă dați la oameni, şi săntă şi 408 ocă 
de grăii, totii la onmeni, şi sintii 188 de vedre de vină, 
totă la oameni date. Căti pentru dijma de estimpi, ami
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dijmuită ei, cătii porumbu i fănu. Dară nu ami strănsă pănă 

acumii dijma ,iarii ferdele ai eşitii 431. Cătii, şi fănu, căți 

bani ai eşitii la dijmă, tl. 9o, şi bani săntă totă la oameni. 

Şi grău l-ai dijmuiti Matei, şi săntii 900 zinopi ; cătă şi 

cănepa, ca (sic) maă dijmuită, că n'aă vrută Rumăni ca să 

lase pă Matei. Iarii Gheorghie Cărăumaru ai vănduti doa 

buţi cu vină, butea căte patruzăci şi optă de vredre (sic), şi 

şase ocă, una cu parale 8, iară alta cu parale 6, şi raichiă, 

vedre 24, cu parale 32 oca, şi bani săntă totii la elă ; nu- 

mai Matei ati luată tl. 150, şi, cerăndu-i ei bani, ai zisă că 

nu are ca să mi-i dea acumii. La vie ami găsitii ştiru căti 

omu de mare, şi amii pusă oameni de ai săpat-o, cu vieri 

cu totă. La Bibescu amii fostă, şi nu amă avută niciună 

folosii, ci, după cumiă amii putută, ami făcută, cu destulă 

grijă, că toţi care săntii la moşii, sănt dinpreună cu Turci, 

de scoti datorii, iarii eă ami umblatii săngură pănă acumiă. 

Ci dumneata să-mi triimeţi foae pentru căţi bari săntă 

ai cailoră, ca să ştiii; că aşa nu ştii pă cine să apuci, că 

„nici Matei nu ştiie bine. Cătiă şi pentru bani sării, care săntă 

la Rumăni. Şi să mai scrii şi cătră dumnealui Spătaru Bi- 

bescu ca să-ţi mai dea mănă de ajutori la moșie, că aşa 

'săntă moşiile cu prop (sic). Şi să spui coconului Costaiche 

că amă fostii eti la Căuturoaia şi amiă văzutii calabalăcu 

dumisale acolo : stă bine pănă acumiă. Şi aceste de la moşie 

le amă luotă scrisii ei; toate trei clăi cu fănii le aii luotiă 

Rumăni, dinpreună cu scutelnici. Ci iată că-ţi arătă căţi 

bani ami scosi pănă acum, şi grău l-ai luată Turci de 

anu trecuti, 

taleri 

130  -De la Cluceru Ioniţă Puroineanu. 

35 Gheorghie Căntaragiu scutelnicu. 

70 Gavril scutelnicu. 

16 Ştefanii sinii Gherghie oti Almăjă. 

15 Dincă. 

35 Dragomirii Stănculescu otă Corlăţălii. 

35 Ilie ală Mare. 

35.  lonu bătrănu.
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17,20 Dicu Prună. | 

35 Stoiană Ma[n]ta. 

25 Nicola Brătiia. 

35 Efta Sărbu. 

37,20 Ionii Caraţoiu. 

24 Radu Caraţoiu. 
20 Sava Rotaru, din bani cailorii. 
56 Vasilie Văgăi, sină bani sării. 
40 Dincă Cebucă, dină bani sării. 

  

20 Ionii Drăntanu, dinti bani epuriloră. 
4! Dinu Văgăi, bani sării. 
40 Mihai Motolcă (2), bani sării. 
30 Ilie Stăntulescu, bani epuri. 
16 Marinii Grecu bani epuri, 

378 Aceşti bani amii priimită pănă acumii, şi i-amă dată 
la chiră Spiră, nepotu lu chiră Anastasie Vărvoreanu, şi să 
ami cinst. răspunsulă dumitale. Şi săntă 

ali dumitale ""821, Noemvr. 30 
plecată slugă 

Mihai Lăcusteanu. 
Ş. Costi să află aici, şi să închină cu multă plecă&une, 

„sărută cinst. măna dumitale. Pe vizitei l-a băgat la Si- 
litaru, şi nu ştiă ce va face. 

162. Doau cinstite scrisori de la (sic)ale următoare (sic) luni trecute ale dumitale le ami priimitii, şi văză cele ce-mi scrii, că nu ai priimitii de la mine nicio scrisoare. Darii eă țami triimesii căndă amă venită dă la moşieia Corlăţălu, te-am înștiințată că porumbu l-am dijmuitii şi aă eşitii patru sute treizeci de ferdele, cătii şi. fănu l-amu dijmuită, pă bani, că să grămădisă fănurile, şi ai eşitii +1, 90; vitele stati toate, i oile treizăci şi trei săntă, că șaptesprezece aii murită. Viia ami pusi oameni vieri de aă îngropat-o, Iară, pentru bani ce săntă Rumăni datori, namii ce să le facă, fiind că nu ne îngădueşte nimini, că amă pătipită (sic) cu cără- sărdari de amă şăzutiă şi la opreală, cerăndă ca să-i dai foile de datorii ca să-şi ia de la oameni zătuiala, cătii şi
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de la mine, şi săte laşi pe urmă cu mine, ca să scoţi bani, 
înti care şi Turcului să-i plătescii sămbrie, pă lună tl. 25. 

Eu, dacă ami văzută aşa, i-am spusă că nu ami nicio 
datoriie, că, de o parte, nu mă îngădue zapcii; iară, pentru 

porumburile cele veichi, le au luoti Turci, şi ce ai mai 

rămasii, săntii la oameni, date de Matei, dariă ei i-amu luatiă 

lui socoteala, şi sănti la mine socotelile. 
Eu, aflăndu-mi toti satu Corlăţălu, ai eşitii Turci tuli- 

meni de la Dii pentru ca, unde voră găsi grăi, să-l ari- 
dice ca să-li ducă la Dii şi, unde găsiia oameni boereşti, îi 
bătea şă-i lega ca să spue grău pă unde este, şi, neîngă- 

duindu-mă ca să scoţi bani, mamii sculati şi eii de la Ghe- 

narie şi ami trecutii la Zănoaga, şi amii şăzutii acolo, şi 

mamă pututii ca să mai scoţi nici măcarii o pară de la 

Dumitru. Zăcii că, pănă nu voră vinde cai, ei bani nu aii, 
Socoteala cărtumei de la Cornăţăli i-amii luati, iară bani 
n'amiă luotă nicio pară, şi este datori cărgumaru peste trei 
sute de lei, şi n'am ce-i să-l facu, că bani i-ai măncati eli. 

Şi, căndă amă plecati, amii pusă ei altă cărtumari. Dină 

vinu ce aii fostii acolo, ce au mai rămasti, este dată la oa- 

meni, şi amă luotii eii foaie de căte vedre săntă i raichiu, 

totă aseminea vinurile. De estimpă nu i-amă dată, că mi 

i-ai dati numai tl. 35, ci şade pănă acumu bani de la scu- 

telnici, nu i-amă putută ca să-i scoțu pă toţi, ci mai 

săntă rămăşiţi. Ce vel şti că scutelnicii de aici, dinti judeţu 

Dolju, i-aii dati la biră, zicăndi că, dacă eşti pămănteani, 

de ce nu eşi ca să-ţi cauţi trebile, după cumă ai eșitiă 

toți boeri, şi noi ami rămasă acumi, ştii ca ună Gurezi ce-lă 
bade (sic) torile dă toate părţile. Cumă şi oameni dumitale 

toți pănă acumi ami scosi o miie de lei, şi săntă la chiră 

Ispiră daţi, şi adeverinţile săntii la mine, că nu îndrăz|n escu 

dă a ţi le triimite; cătii şi pentru adeverinţa dă la Costi 

„ami luotii de tl. 166,şi săntii bani totii la chiră Ispiră, şi 
ei, dină căti am putut, ami făcut şi, din căt poci, mă 

silescă, ci să amiă cinst. răspunsulă dumitale de. priimirea 

aceşti scrisori, fiindcă zice că noi prinăi doa scrisori ce 

te-ami înștiințată de la Corlăţălă, ca să-mi ştiă şi eă ce
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să mai urmezi. Mă rogi, boerule, ca să-i pui vre uni bă- 

iatii ca să maiscuture hainele mele, că poate o fi putrezitii. 

Pentru carte ceamii datii la chiră Ispiră, văză că-mi zice 

ca să o socotesc şi luăndă numai tl. 6, pl. 20, ci et voi 

ca să o socotescă şi 5ă iai răvaşi pă bani. Vei şti că dum- 

nealui Caimacamu ai răposatii. Şi săntii 

ală dumitale plecată slugă '822, Feurari 1. 

Mihai Lăcusteanu,. 

Şi copii să află aict,înă Craiova, şi să închină cu multă 

plecă&une şi sărută măna. Pentru Pană, vei şti că s'au dusă 

cu căleaşica a Silitarului îni Țara Turcească, iară lancu 
şi ceilanți săntă pănă acumiă aici. 

163. Trei cinstite scrisori ale dumitale le-amă priimită: 
una de la Ghenari 12, alta 17, totii ale lui Ghenarie, alta 

la Ghenarie 24, și ami văzută cele ce-mi scrii. Eu țamit 

scrisii cele ce amiă urmatii pănă acumiă; ce vei şti dum- 

neata că scutelnicii i-aă dati la biră, după cumă sănti şi 

al altorii dați. Ci eii amiă fostii la dumnealui Cluceru Pu- 

roineanu, şi m'amii rugati, şi aui zisă că nu să poate, că 

săntii daţi de la Visteriie, şi amu fostu şi la dumnealui Logft, 

Dumitraiche Bibescu, şi toti aşa mi-iai zisă. Ami mersi 

la dumnealui Paharnicu Nicolăiţă, şi aii mersi la Căimă- 

cămiie, şi au figăduiti că să voriă îndrepta fiindă-că stă 
coconu Nicolăiţă pentru scutelnici, de a să îndrepta. Dară 

văză că săntă pănă acumiă 10 zile de căndă umblu după 

făgăduiala dumnealui, că nu ştii mai pă urmă cumii va 

rămănea treaba, şi încă nu s'a îndreptată. Pănă acumii nici 

bani n'aii luotă zapcii dela ei, că m'amii rugati ca să-i mai 
păstuiască pănă căndă oi vedea cum rămăne. Ci dumneata 
scriie către boieri la Bucureşti şi cătră boeri care sănti 
aici ca d-voastră, de voră răm[ănlea ; că toată pricina doară 
este că de ce nu eşti dumneata. Că acumiă aă zisă dum- 
nealui Logofâtulă Dumitraiche Brăiloiă că ori face o scri- 
soare către dumnealui Spătaru Ştefanii Bibescu, la Cerneţi; 
şi, ducăndu-mă, oi vedea, şi iară te voi înştiința. Rămăşiţă 
mai este la scutelnici, ci iată că voi însămna cari bani amă
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scosi, de la scutelnici, căt şi din bani cailoră şi dintr'at 

sării, pentru care ami socotiti şi amă priimitii adeverinţă, 

ucao căte tl. 6, pl. 30, înii care să face cu dobăndă 1801l., 

30 p. Şi îmi scrii pentru lucrurile care săntii înti magazie: 

nu sintti numai ale noastre acolo, ci este magaziia plină, şi 

nu să poate pănă. căndă să voră aduna toţi; cătă şi pentru 

lucrurile ce săntă lăsate înii boltă, nu amă vrut ca să 

spargă, fiindii-că nu e loci înii magazie. Ci văzi că-mi scrii 

că nu umblu; dară ei aşa socotescii că umblu eii: numai 

si fii aici, atunci ai vedea umblarea mea. Ci nu ami spori, 

fiindcă nu amiă ajutori, că nu vorii să ştie nimeni acumii. 

Mai scriie cătră Spătaru Bibescu ca să mai ocrotească pe 

la moşiia Cornăţălu, că ei ami fostă la dumnealui şi 

n'amă avută nici măcară căti de puţinii ajutori. Şi țamă 

scrisă şi o scrisoare cu scrisorile nepotului Anastasiie Văr- 

voreanu ; ci nu ştiii priimit-ai? Ami dată tl. 3o la omu dum- 

nealui Şătraru Deșliu, şi te-amiă înştiinţatii ca să-i priimeşti, 

şi nu amă răspunsu. lară însămnarea baniloriă, îl. 60, o 

ami scosi: de la scutelnici tl. 50, dela dumnealui Cluceru 

Puroineanu tl. 97; dină bani cailori tl. 227, dină bani s?rii, 

de la Dumitru isprăvnicelu, numai tl. 20; înii care te-amii 

înştiinţatii că n'amă ce să fact, că mi sa urătii toti mer- 

găndiă la eli, şi nami ce să-i faci. Înti care iată ci-ţi arătă 

şi printratastă scrisoare; căci bani ami dată la chirii Spiru. 

Fiindcă-mi scrii că n'ai priimiti nicio scrisoare, ci să vede 

că să răpunii pă drumuri. 

taleri 

1000 săntă daţi la chiră Ispiră, după cum a[mii scrisă]. 

180 bani după sare, totă la dum. 

166 bani după vinu ce l-aă văndutii Costi, şi adeverin- 

ţăle săntă la mine, şi mă [rogă] să ami cinste şi stăpănescu 

răspunsu dum. şi săntu 1822, Feu. 7. 

ală dumitale plecată slugă, 

Mihai Lăcusteanu.
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„164. Cerneţi, 17 Februar 1822. Ştefan Bibescu către Aman. 
N'a răspuns la scrisoarea adusă prin Ruşava, avînd multe 
griji: fusese silit a. merge la Vidin pentru afaceri. — Din 
greceşte. 

165. 6 Mart 1822. Ştefan Bibescu către Aman. Pentru 
scutelnici,—cuP $., tot grecesc, foarte frumos scris, de Ştefan. 

166. Ami priimitii trei cinstite scrisori care le ai triimisă 
cu jupănii Anastasiie Vărvoreanu, şi amii văzutii cele ce-mi 
porunceşti. Ci vei şti şi dumneata pentru . scutelriicii cei de 
la Mehedinţi, că-i deteară la biră, la Fevrai întăi, înti care 
le luoasă pecetluiturile, şi căte tl. 16 de omiă, şi ami mersi 
la dumnealui Spătaru Ştefinică Bibescu, la Cerneţi, şi cu o 
scrisoare de la dumnealui Logf. Dumitraiche Brâiloii, şi 
l-amii întrebată pă dumnealui Spătaru dină ce pricină s'aă 
dati scutelnici la biră, şi ati zisă că au fostă porunca Vis- 
terii. Şi amă mersi la toţi boeri cei mari de aici, şi totu 
aşa mi i-ai spust. Ci, pentru scutelnici dină Mehedinţi, mi 
i-a făcută poruncă către zapcii de mi-iai dată pecetluiturile. 
Dari pentru bani &-amă trasti pănă i-am scosi şi le-amă 
dată pecetluiturile la măinile scutelniciloriă, căti şi bani ce-l 
luoasă zărăhiia şi le amă dată şi bani, iară, pentru sfertu loră, 
şi l-ai plătită. Iară, pentru scutelnicii dină Doljii, şade lucru 
Josă, că erea ca să le ii pecetluiturile, ci, umblăndă e pă la boeri, văziă că nu-i supără, darui nici poruncă nu ami putută ca să le scoţi de la Căimăcămiie ; ci nu-mi poci pricepe din ce pricină. Ci dumnealui Paharnicu Nicolăiţă este mijlocitori pentru scutelnici. Vei şti că pentru la Dră- Săşani, la viie, ami fosti, şi ami pusă oameni de au lu- cratiă viia, ami tăiat-o, amă arăcit-o şi ami săpati cătăva din vie, amă pusti să facă gardu unde erea arsă; vinu lamă aridicată şi l-amă adusă aici, şi l-amă băgatii, în pimniţă ; ci. nu l-ati aridicati toti “pănă. acumti, numai o sută doazeci de v[edre ai luată. La bălci la Corlăţăli ami fostă, şi amă făcută toate cele trebuinăoase ; oboru că-lă ară sati (sic), Rumăni, dară cătă numele de bălci, Şi s'a. văn-
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dută o sută şi cinci vede (sic), şi ami luoatii ei căte parale 

patru de vină, şi ami făcutii vănzare de vin 35 de vedre 

şi ceva rachiă. Pentru zahireao ce s'aii luoatii de către is- 

pravnici, maă dată nicio adeverinţă lu Matei, nici elă nu 

ştie cătii s'au luoată, căci ati vrută ca să facă răbojă. Pentru 

vinu ce este la Rumăni, aă să dea iarii vină. Pentru oile 

care ai murit, de chelbează ai murită, şi încă ati muritii 

şi acumu 6, —că mori la toţi. Pentru cărguma de la Craiova, 

namiă pusă, de la Vasiliie nu amă putut să scoţi din so- 

coteala vinului, că l-aă văndutii. mai nainte, nimici. Ci ami 

văzută că nu e nimici. Pentru dijma din Zănoaga, ai 

eşită 130 lei ferdele de estimpi porumb. Ţigăncile le-amiă 

priimită la Zănoaga: Rada este dusă [la] neamurile «i, 

de căndă ai plecată de aici. Ci amii întrebat, şi aşa mi 

i-aă spusă; Pană mai mai venit la prăvălie: este ună 

cizmari fără chiriie, căt să nu să prăpădească prăvăliia. 

Pentru Dinu Ţiganu nu să ştiie; lu Anastasie i-amii zis, şi 

nu va să vie. Ami mai dată la chiră Anastasie tl. 300. 

Ciara ami socotiti pă tl. 6, pl. 3o ocaoa, şi ami luoati ră- 

vaşi ; ci dumneata să mai scrii către boeri cei de aici pentru 

scutelnici ; şi sănti ală dumitale plecată slugă 

Mihai Lăcusteanu. '822, Mart 15. 

La Pătrachi nu amă fostă pănă nu-mi scrisasăşi dum-, 

neata, şi aă zisă că nu are acumi bani. 

167. Craiova, 1o April 1822. Mihali Coca către Aman. 

Pentru rosoliu. S'a întors dinii Turcia 5 lliyc Koartithoc 

(«Pană Ţiganul»). — Greceşte. 

168. Sibiiă, 29 August 1822. Aman şi Vasilie Pavlovici 

încheie «toate prigonirile. şi socotelile ce ami avută între 

noi pănă acumă... şi ne-amii izbrănită unul de către altul, 

spre mulțămirea amîndurora părţilor, şi n'avemii a mai ceare 

unul de la altul nimic, pentru că ne-amă înpăcati şi ne-ami 

exofiisită de toate. Şi de acumiă înnainte orice scrisoare sau 

adeverinţă sai socoteală deşchisă pentru orice pricină ur- 

mată pănă acumiă între noi să va găsi la vre unul din noi
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sati la altcinevaş, să n'aibă nicio puteare, ci să fie ca o 
hărtiie albă ; dreptă aceia s'au făcutii doao asemenea cărţi 

de exoflisisti, întărindu-să cu iscăliturile şi peceţile noastre 

şi adeverindu-să şi de către mărturiile ce au tostii de faţă 

la atastă izbrănire a noastră. Şi ainii luată fieştecare căte 

una la mînă, ca să fiie ştiută că ne-am exofisită şi n'a- 

vemii a mai pretendălui unul dela altul nimica.» 

169. Sibiiu, 20 Decembre 1822. Testament al Elisei Dimo. 
Executor Mihail Adam Manio. Legate pentru capela gre- 

cească, pentru şcoala Companiei; se face parte surorii, 
contesa Barkowitz, în Caşovia, fratelui, Grigore Sfungaras, 

din Viena. Martori: Stan Popovici, Nicolae Panaiot Sterio, 
Friedrich Rietz, dr. Ludwig. — Greceşte şi nemţeşte. 

170. 1-iu lanuar 1823. Polizachi, Scarlat Stoienescu, Stol- 

nicul Lahovari şi Aman ieaă «vămile celor 5 judeţe de 

peste Olt, împreună cu scala Cîinenilor», cu 201.000 de lei, 

dind şfertul lanuar, de 35.800 (partea lui Aman e de lei 

11.755 a celorlalţi de cîte 8.015). Restulil vor plăti «gazdiei 

vămilor» lunar. La Cîineni va fi fratele lui Aman, cu pol- 

covnicul Panaioti, la disposiţia carvasaralei din Craiova, 
luînd dijma pentru osteneală. — Greceşte. 
| În aceiaşi zi Aman plăteşte părtaşilor săi la vama Cra- 
10vei. 

171. 20 lanuar-—-3o0 Maii 1823. Socoteli greceşti pentru 
Aman. Pomeniţi Clucerul Dincă Brăiloiă, cocoana Elenco 
Brăiloaica, Hagioglu bacalul, dascălul Tzigara, Vistierul 
Constantin Sănătescul, «cei doi Evrei», Dimitrachi Roset, * 
lanachi Stoienescu, Fischer zaraful, <oborul de la Corlăţel 
cite 4 parale vita (fâov), la 1264 vite». 

) 

172. Craiova, 1t Maiă 1823. Comisul Eustatie împru- 
mută de la Clucerul loan Gănescu 27.427 lei, ce-i va da în 
«monedă a firmanului, adecă în mahmudiele, de cîte 25 de 
lei, şi în rubiele, cîte 3 lei». loan B. Moshu, martur. — 
Copie. — Greceşte.
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173. 2 Iunie 1823. Socoteala lui Constantin Dimitrie 

Aman pentru tatăl săă. Pomeniţi: Neagu vameşul Gorjului 

pentru (34) Albeşti, Slugerul Chine»u, care merge la Bu- 

«ureşti. i 

174. 31 lulie 1823. Socoteală grecească a lui Const. Di- 

mitrie Aman. Pomeniţi Mardiros Armeanul, Catinca Brîn- 

coveanca, Isaac şi David Evreii, Anghel Braşoveanul, 

Gheorghe Cantaragiul. 

175. Sibiiă, I-iă August 1823. Socoteli greceşti ale lui 

chir Mammos. Pentru o cutie de argint (o2y805%: &o:p.7jrd) 

al Sfintei Treimi şi pentru lucruri ale fratelui, «pe. care 

le-am luat de la cocoana Pipica, cumnată-mea (ybp+pqy 400)». 

176. Zapisulii nostru la măna dumnealui Sărdaru Dumitru 

Amanți precumi să să ştiie că ne-amă tocmitii cu dumnealui 

ca să acoperimi de iznovă biserica Sfintei Troiţi cu şindilă 

măruntă, lucrată bine, bătută în patru, şi, căţi căpriori sai 

alte lemne voră fi putrede, să avemi a le schimba, să pu- 

_nemi altele noi; asemene şi turnurile. Pentru care lucru are 

dumnealui să ne dea şindila, lănteţi (sic), căpriori, cuiele, 

cătă va fi de trebuinţă, iarii noo, pentru lucru, are să ne 

plătescă la totă miia de şindilă căte tl. 4,20. Iară alta 

nimică. Şi noi să fimii silitori a face lucru bunii, sănătosi, 

şi în sorocii pănă la Sfete Dimitriie să avemi să o is- 

prăvimi. lară, nefiindă, următori, orice să va întămpla 

biserici, să fimă noi răspunzători. Şi pentru mai bună încre- 

dinţare ne'mă pusă degetul înă locă de pecete, ca să ştiie, 

'1823, Septv. 24. 

Eu, Runcea dulghieru. 

Ei, Marină dulghieru. 

177. Bucureşti, 10 Octombre 1823. Fleischhackel von Ha- 

kenau către Frid. Alexander, agentul din Craiova, «Slugeru 

Băluţă este orănduitii vechili ali dumnei văduvi Mariia 

Goga de aciia: are înii măna sa dumnealui Slugerul şi zapisele 

de datorie, atătii ale dumisali Sărdarulă Dimitrie Amană,
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căt şi a chiră Anastasie Calaigiu, de datorie către casa. 
lui Goga; este dumnealui însărcinată de a plăti, atătă şi 
datoriile dumnei văduvi Mariia Goga, ce ai făcută la Sibii, 
cătă şi partea ce să cuvinea lui Dimitrache Goga, de la 
moarta soră-sa.» Să cetească deci porunca sa celor doi! 
epitropi, cerîndu-li plata. «Să-şi ia zapisele exoflisite şi vidi- 
muluite de dumneata... Să zici dumnealoră Aman şi Ca- 
laigiu că ferpotulă la Sibii sati arădicatiă, şi bani -săntă 
slobozi: de aceia să-şi plătească zapisele dumnealoră». 

178. 20 Novembre 1823. Polizachi Dimitriu către Aman. 
[legi my Gopuudrnv eiov râs oaâbee cuc, Go Vu vare Eno 
sic răc vapnbovhiae ua Gaxvăsdny, Thijv 6 ad&yrrie Enipeye. 020) 
wâvoy oi zohrai vă Droypeobyta:, dd vă. ăzozbyyj ră râv 'Tonpriy 
Boala” u'Bhov redro 264)0n Goe wa oc eprhaierii 1 9% 
ueioote (= Cu privire la vămi ţi-am văzut observaţiile, ce 
faci sus, la cărţulii, şi ale sacnasizilor (2); decit Domnul 
stăruie în aceia că numai vinzătorii să se îndatorească, ca 
să fugă davagilicul! Turcilor ; totuşi s'a pus cum ţi se în- 
chide aici însemnarea). — Copie. 

179. Cu frăţească dragoste. 
Arhonă Ciauşă Istrate, ami luatii înă ştire că dumneata 

ai isprăvită cu casa răposatului Calaiti şi te gătești a pleca 
la Cerneţi şi, pentru ce amă să priimmesc de la casa răpo- 
satului, ce carari (sic) amă dati, nu ştiă, ci mă rogi înştiin- 
ţiază-mă, fiindi-că destulă freme (sic) ami fostă adăstători ; 
şi dumneata bine ară fi să nu pleci, pănă nu ai isprăvi cu - 
creditori casi, ca să nu fie mai mare bătae de cap. Că cre- 
ditori &ara, căndi fa (sic) prisosi afară dină zăstre, căndă nu, 
să ştie că c-ai să ia pe samă. Şi mă rogi să amiă răspunsi. 

Ală dumitale | '823, Noem. 26, 
ca unii frate 

Amur proc "Ady, 

  

! Pira,
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180. 1823. Socoteala lui <Celebi Nicolachi Mihail Chiru, 

fost capuchehaie a Vidinului. «Iratul scalei Florentinului, 

pentru vamă> (2371. 3). —' Din grecește. 

181. Craiova, 6 lanuar 1824. Constantin Comisul către: 

Aman. Sinete ale lui, de 20.000 lei, aii ajuns ceic rijy £60%- 

say dai Woptămra rod drpio» Brâtvov, pin» Ilainio»» (cîn stă- 

pînirea episcopului de Vidin, chir Paisie»). 

182. Vidin, 9 lanuar 1824. Eustatie Comisul către Aman. 

Pentru urmărirea unui datornic, fără a şti el, Coressi (Iopto- 

stoc). «Pot să cumpăr sinetele de la Preasfinţitul din Vidin». 

— Greceşte. 

183. 21 lanuar 1824. Nicolae M... către Aman. A- 

nunţă «mazilia prea-înnălţatului efendiului miei, Muhafizul 

Vidinului, şi în curînd va pleca spre Adrianopol». Merge 

în Rumelia cu dînsul. A luat parte din vama Florenti- 

nului: să-i trimeată socoteala generală şi restul.—Greceşte. 

184. 12 Februar 1824. Dimitrie Zaharof către Aman. 

«Capuchehaia a luat numai 3.000 de ocă de miere în vre- 

mea (ev) ta la Vidin.» — Grecește. 

185. Vidin, 3 April 1824. Eustatie Comisul către Aman. 

«Nu ţi-am dat făgăduială cu azi şi cu mine, ca să-mi scrii 

aşa. E, cum amu văzut slujba mea că se întoarce ana- 

poda: şi pretextul (âmpanic) ce mi-a dat Turcii acum o 

lună, ţi-am scris prieteneşte că n'am chip a face bani... 

Ei acum n'am chip să-ţi trimet banii, de oare ce n'a venit 

Hagi-Mihalachi de la Rahova, Bercoycia şi Lom, pe care-l 

aştept în fiece ceas, şi, îndată ce va veni, câţi bani va aduce, 

ţi-l voii trimete îndată cu ştafete (orazâna)>. — Greceşte. 

186. 14 April 1824. Mărturie după zapisul dat de Aman 

«pentru dumnealui Serdarul Ştefănescu», care s'a învoit cu 

«Vistieria domnească pentru întreiala untului Vidinului». Se 

pune chezăş scriitorul. — Greceşte !. 

1 La 16 Iunie Scarlat îi scrie pentru unt. — Greceşte.
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187. Corespondenţă grecească cu «prietenul şi fratele» 
Eustaţie Comisul pentru o datorie a acestuia. — Greceşte. 

188. 13-30 April 1824. Socoteala generală a vămii jude- 
țelor celor cinci de dincoace, în anul 1823. 

Vi var. 

Cât sa strîns în luna Ianuar 15.521, 24 
> > »  Februar . 14.677, 36 
» > > Mart 24.748, 72 
> > > April 46.819, 06 
> > > Maiti 18915, 8 
> > >  lunie 16.485, 03 

> > > Iulie 14.393, 75 
> > > August 12.004, 48 
> > >  Septemvre 14.650, 09 
» > >»  Octomvre 10.916, 78 
> > »  Noemvre 18.245, 06 
> > »  Dechemvre 32.347,102 

"824 April 13. 255.237, 42 

Cumpărarea vămilor anului 1823 201.000, — 
Adausul (zpo5f'îxm) la cumpărare 9.000, — 
Cheltuielile scrisului, cîte 2 par. la leă 10.050, — 
Cumpărarea bilciurilor Rîureni, Işalniţa şi a 

casapiloră (xxazntoy) Craiovei, împreună cu 
diferenţa lor la 1.050 de zile - 10.732, 60 

„ Cheltuieli, lefi și havaeturi ŞI Yopivagiro. Apoi 
însemnarea părţilor lui Polizachi, Cămina- 
rul Scarlat Stoienescu, Stolnicul Lahovari şi 
Aman 2.445,102 

255.237,42 

189. Bucureşti, 12 Mai 1824. Socoteli pentru Scarlat Stoienescu de la 17 Maiii 1820 pănă la April 1824. Pome- NițI : Isuf Capanliul, «Costachi ce era la salhanale», <Du- „Mitru Arvanitul CAMavirns), care era să fie trimes la Vidin».
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190. 20 Maiă 1824. Polizachi Dimitriu către Aman, despre 

întîlnirea acestuia cu Postelnicul Filip şi Gjscuţia cu privire 

la «fepeatâra Brâwio»>, ce nu-se pot strînge. — Greceşte. 

191. 30 Maiti 1824. Acelaşi către acelaşi. Pentru datoria lui 

Zaharianos, Să scrie şi Comisului, la «lazaret ori la băi». 

"Ed pară rd Tapăv XĂNO VS 33v rouev î ui, Eyfie. Erpenev 

wap î neibndăe nijc Meda losrehwurţiac ai orexerut Eurposdev 

mod adtymoo uă md usiov eie peipac dp/Băe” oipuepov Epâpeoev 

xafdu Meydhne Kawapaoiac 6 nte). "Adenoc inae (= «Aici deo- 

camdată n'avem alt lucru noii decît că ieri a îmbrăcat caf- 

tanul Marii-Postelnicii beizadeaua şi stă înnaintea Domnului 

cu semnul în mînă, drept; azi a îmbrăcat caftanul Marii- 

Cămărăşii celebi Alecu Ghica»>.) 

192. 3 lunie 1824. «Nicolae Radovici» dă zapis lui «chirii 

Joniţă Panteli, orăndoitulă vechilă dumnealui Clocerului Ni- 

colae Treznăi», că sa «simfonisitii de l-a siguripsită cu 

doaă zapise ale vii de la Drăgăşani, zapisă casei, zapisulă 

cărtumei, cu sorocii de patruzeci şi una de zile», pentru 

200 de galbeni şi 2.400 de taleri. Altfel, poate face ce vrea 

cu «<aceşte acareturi». «Dela Vătăşia Căimăcămii>, întărire 

iscălită de Iordache Vătafu. 

193. Polizachi Dimitriu către acelaşi ; 12 Iunie 1824. Pentru 

călătoria lui Aman la Cerneţi; să fi mers pănă la lazaret, 

unde e Comisul, care ar fi plătit, de avea bani cu el. A scris 

lui Opran să caute la lazaret de-i are. Să plătească şi apoi 

să plece la băi. Pentru afaceri de bani cu Gănescu şi Că- 

minarul Scarlat. Nu se poate opri Comisul prin Agenţie la 

Ruşava, căci, «după datina Nemţiei», ar trebui să aibă la ei 

sinetul. 

194. 13 lulie 1824. Dimitrie Aman către Polizachi. Pentru 

Zaharianos şi datoria Stolnicului. 

195. 16 Iulie 1824. Polizachi către Aman. Eustatie Co- 

misul e gata, cum scrie Aman, â da 8.000 de lei şi vine 

în zece zile la Vidin. «Dar ţi-a spus dumnealui Postelnicul 

Filip că a venit cu slujba Pașşei, şi n'aţi făcut nimic.>
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196. 18 Iulie 1824. Acelaşi către acelaşi. Speră căt Eu- 
statie va fi venit la Vidin, şi Zaharianos îl va aduce la 

Craiova pentru plata stabilită. 

197. 26 Iulie 1824. Acelaşi către aceleși. Pentru Comis, 

ce vine <în miînile d-tale» şi socoteala ce trebuie să facă 

acesta cu Lahovari. 

198. Încredințămă cu acestă zapisi ală nostru unuli la 
măna altuia spre a fi ştiutii că amii cumpărati căte trei 

înă tovoroşie huzmetuli vinericului dină sudi Mehedinţă 

pă acesti următori an, drepti tl. 60.000, adecă şaizăci de 

mii, cu toate cheltuelile; pentru care bani amii dată ei 

Sărdr. Amanii chezăşie după obiceiă. Şi avemii a fi căte 
trei tovaroşi de o potrivă, atătă la căştigii, dă va da Dum- 
nezăi, cătii şi la pagubă, ferească Dumnezăi. Huzmetulti 
amă să-lu cautii ei, Stolniculă Zătreanu, şi bani să ami 
a-i trimite la dumnealui Sărdr. Amană, '&-ară da şi tova- 
roşulii nostru. Şi ami iscălitii căte trei, rămăindă acest zapisii 
la mine, Sărd. Amanii, pănă la desfacerea între noi. 

"824, Avgust 4, 
Vasile (?) Brăiloi, Costandinii Zătreanu, Ampiepnoc "Andy. 

199. 13 August 1824. Polizachi către Aman. Pentru o 
poliţă. 

200. 14 August 1824. N:x. Ilp. către Aman. «Am datdu- 
misale Vornicului Manu scrisoarea fiului dumitale Iancu, și 
n'a fost chip să primească rugăciunea lui». Pomeniţi «zarafii 
evrel». «Căci fără bani nu e nicio slujbă.» Plîngere pentru 
lipsă de ploaie la vie. — Greceşte. 

201. 20 August 1824, Acelaşi către acelaşi. Pentru vină- 
riciul Mehedinţului. Moise Zaraful n'a vrut să dea bani, zi- 
cînd că n'are. «Mare greutate de bani, frate !» =— Greceşte. 

202. 20 August 1824. Scarlat către acelaşi. Pentru «4 
papaninta rod -/maerinv rây uoJfHipâv 10 1820» (= rămăşiţa
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havaetului răilor de plată din 1820»). 1 se scrie din Cîmpu- 

lung că toate căptvoy rad)» : banii s'aii adus la Carvasară. 

— Greceşte. 

203. 23 August 1824. Niz. [lp. către Aman. Na găsit 

«bani pentru ca să răspundă cîștiul vinăriciului către gazdă». 

A dat şi zece la sută în zădar. «Nimeni nu vrea să îm- 

prumute un ban.> Să facă el un împrumut pentru a plăti 

lui Jianu: <ai atîţia prieteni negustori !» «Din pricina ba-. 

nilor mi-ati ieşit din mîni şi milele mănăstirilor, pe care, să 

fi avut bani, puteam să le ieaă foarte uşor». Să-i scrie 

«pentru câți bani pe an ai avut milele de la Megaspileon». 

— Greceşte. * 

204. 20 Decembre 1824. Polizachi către Aman. Pentru 

polița adusă de Iancu Oteteleşanu, pe care el n'a primit-o. 

Explicații supărate. Pentru partea lui Aman la Ocne. Şi 

pentru <fepesiâa». “ 

205. C. 1824. Jalbt către Domn «că dumnealui Comisu 

Hagi Efstate, dă aici, înă leată 823, Noemvr. 16, apucati 

find la Craiova de câtre dumnl. bivă Velă Clucerii Gă- 

nescu cu uni zapis dă îl. 27.427 ce l-a fostă înprumutatii 

la trebuinţă, la ce va fi avută, şi, văzăndu-să strămtoratii..., 

nai fost rugatii ca să dai chizăşie..., şi, ştiindu-lă în ce 

tovăroşie şi cu cine să afla duml. “Comisu, siguripsindu-mă 

prină deosebită zapisă după cumii să va vedea, m'ami 

fostă făcutii şi eă la duml... chizaşi răspunzători pă acei 

bani.» A plătit la soroc. N'a luat în loc decît 6.054 lei de 

la alt chizăş, ciară di ceilalți mă aflu răbdători pănă as- 

tăzi, purtăndu-mă cu vorba prelungitoare şi cheltuindu-mă 

înti atătea rănduri cu venirea pi aici.» Cere a fi înfățișat 

la judecată pentru plată. 

206. Craiova, 8 lanuar 1825. Socoteala meşterului Ioan 

Baumann, fierar. — Nemţeşte. 

207. Bucureşti, 23 Mart 1825. Scrisoare de afaceri, ami- 

cală, a lui Ştefan Meitani. P 

Aman, | , 6
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208. 8o taleri adecă optzăci sai primită de la dum[nea lui 

Sărdariă Dumitru Amană arenda moşiori Slătioara a sfinti 

mănăstiri pă acestă următorii ani cu leatu 1825 şi sprea 

f ştiut că sai primită bani sau dată la măna dumnealui 

această adeverinţă. 

(iscălitura.) "825, Apr. 30. 

209. 14 Maii 1825. Teodor Paglamelis (?) către Aman, 

pentru zăbava plăţii datoriei către acesta. Pomeniţi 6! fo! 
âmă ră mhobiapa (= «Rumînii de la pluguri»). Şi pentru o 

vînzare de vinuri. — Greceşte. 

210. 20 Mai 1825. Departamentul de Patru. «Dum. Ni- 

colae Rusănescu de aici, dinii Craiova», se plinge de cună 

Tudurani Gherlană, totă de aici». Rusănescu arată că la 
Vălcăneşti avea «multe vii părăsite dă căte 10, 15 şi 20 

de ani, altele şi dă mai multă vreme, încătă nu să mai 

ştii nici cine le-ai avută după vremi»: le-a dat la unii și 

alții <să curățe năsada de mărăcini şi luncă ce ati crescuti 

păntr'ănsăle. să puie viţă dă iznoavă, a face vii, ca să să 

folosască şi otaştina, să nu stea pămăntulă sterpii şi să să 
isterisască dă dreptăţile moşii». Dă o parte lui Ioniţă Pan- 

deli, negustor. Gherlan goneşte oamenii ce lucra. Se pă- 

gubeşte şi de «bani ce detese pă la lucrători». Gherlan 

spune ca via fusese a lui: «ar fi lăsat-o dă la apostasie în- 

coaci nelucrată», de şi avea de gînd s'o lucreze. I se obiec- 
tează că n'a lăsat-o «numai dă la răzvrătire încoaci»: e de 
15 ani părăsită, «fiindă crescuţi şi mărăcini mari păatrănsa». 
Gherlan are şi altă vie, «şi cheari pă aceia nu poate d'a o 
munci precum să cade, cu cătă mai vartosă să mai dăs- 
tupe şi acestii locă dă iznoavă». Pandeli să învoieşte «că 
la toamna viitoare va umplea totă acel locă cu viţă noacă 
şi la trei ani îi va da şi otaştină dintr'ănsa». Luase via Ru- 
sănescu de la Constandin Viişoreanu. Se hotăreşte că după 
atita părăsire «nu să mai poate numi sadă “dă vie, ci dă 
țelină şi pimănti slobodi ală moşii, care poate să-li în- 
trebuințeze stăpănu oricumiă va voi» (1825, 29 Maiă).—La 

Ss
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Divan se aduce martur şi «Păun Gheorghe Docuzul, ne- 

guțătorulă ce este şi însuşi vecinii acolo înă plai cu viia 

sa>, şi pe <Mihai Rogojanu». 

211. 5 Iulie 1825. Cunstantin Otetelişanu dă zapis lui 

Aman «că i-am dată moşiia Breasta, cu podulă stătătoră 

pă apa Jăiă îni arendă pă trei ani» de la I-iă lulie, pe 

22.000 de lei, scăzîndu-se 12.465 «datoriia casil>, «cu-a lor 

dobîndă pravilnică», «dîndu-mi zapisuli ce l-aă avută, dă 

lamă spartă şi l-amă exoflisită». «Ce mai rămine de răs- 

pundere..., mami aşăzati cu dumnealui» a-i plăti la 1-iă 

lulie 1826, «de o dată cu a lor dobîndi po tl. cinci, fără 

altă prelungire ; iară, de să va îndemăna dumnealui a mi-i 

răspunde şi mai curîndii din sorocul ce să pune, să amiă 

a-i primi; cîndă dumnealui nu să va ținea de această legă- 

tură..., atunci să fie lipsită dumnealui dină arenda moşii, şi 

că să fiă slobodii a-mi da moşiia la altă arendaşi, şi să n'aibă 

a mai cere nimici dă la casa mea sai vre o întoarcere de 

bani cu numire de analogoniă. Deci să aibă a stăpîni şi a 

stringe totă venitu moşii, dijmurile bucateloră şi a altoră 

semănături, zilele de clacă dă la fieşcare clăcaşă, cîte dooă- 

sprezece zile pă an, i carulă de lemne ală Crătunului, pre- 

cumă săntă hotărite după pravilă, i ghinda dină pădure, 

i venitulă vii cei bătrîne, cu zece oameni vieri, toti care i-ati 

avută şi ceilanți arendaşi (afară dină coliba cu clicaşi ei; viia 

cea nooă, grădina caselor din vale. cu dooăzeci şi cinci 

vieri şi dîrvari ce sănti deosebiți al casiă, nu are dumnealui 

să se âmestice, după cumă nu aă avută treabă nică alți 

arendaşi. Şi aceşti oameni vieri şi diîrvari numai de clacă 

ati să fie apăraţi, iară dijmurile să şi le răspunză; precumiă 

şi ună purtătoră de grijă omiă ce-lă amă orănduitii din 

parte-mi aci, la Breasta, pentru paza pădurii şi ali trebiloriă 

mele, are să fie nesupărată, atătă de clacă, citi şi de di). 

muri dinti drepte bucatele sale ce va face numai acesta. 

Şi deosebitii să-mi stăpînesc şi iei toate locurile de arătură 

şi curăturile ce le-ami făcută i livezile ce le amă poprite 

pentru trebuința casii şi. le voiti mai face, cîte ai fost ne-"
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supărate şi la cei de mai nainte arendaşi) şi întru toate 

ca uni arendaşi are să-şi ia toate veniturile şi zecuelile 

cite să coprinde prină pravilă. lară moara cu moraru iei 

rămîne pă seama mea, ca să portă grija de dinsa, şi să 
nu aibă amestică. Şi pentru cîte bucate va măcina numitu 
arendaşiă, dă oemulă morii să nu fie supărată pentru drepte 
bucatele dumisale. Iar cîrtuma este a dumisale, să-şi pue 
vină într'însa ; şi, ieă n'amă amestec la dinsa. Să aibă voe 
a tăia dină pădure şi a vinde şi lemne de foci, tufani, în- 
tocmal după măsura ce este la capul podului, şi uscate, 
din dărămături, cu slobozenie, la cei ce vor avea trebuință 
să meargă înă pădure, să-şi ia lemne pentru foci, după în- 
voiala ce va face cu dînsulii, luîndă şi avaetu trecerii po- 
dului dă la toţi cei ce voră urmă pă dînsulă, precumi să 
însemnează mai josă. larii la copaci roditori şi la tufani 
mai groși decît măgura, nu are dumnealui voe a da slo- 
bozenie la nimeni altuia, nici groşi după josă a-i rădica, 
fiindă popriţi. Şi, oricîţi dină oameni la elă, vieri, dîrvari 
şi Ţigani al curţi,i carăle cele pentru trebuinţa casii carii 
voră veni de acolo şi să vori întoarce înnapoi, nu aii să 
[să] supere de plata podului. Orice ecareturi va face pă 
noşiia mea într'aceşti trei ani, aă să rămie pă sama moșii, 
fiindcă cheresteaoa acelorii acareturi să tae dinti pădurea 
moşii mele. Să fie satulă cu îngrijire a păzi şi hotarăle 
moşii, ca să nu să calce de către vecinii răzaşi. Altă, pentru 
podu celii stătătorii pă apă, sănti îndatorată ca să aduci 
la capulă podului, înă marginea Jăiului, cheresteaoa tre- 
buin&oasă, dină destulă lucrată, să fie gata, cîndii, ferească 
Dumnezeă, să va întîmpla să să rupă podul, ca cu acea 
cherestea să-l facă dum[nealuji cu plată dela dum. Nu doar 
că este îndatorată, ci ca să nu rămiîe păgubaşiă de venitu 
podului şi să mă apuce pă mine de analoghiia venitului. 

i. pentru odihna şi lăcuința dumnealui, slobodă este să 
şază înă casele mele cele mari de la moşie: cu coprinsuliă 
curţii, purtindă grija întru toate pentru dănsele, să nu să strice cevaşi ; şi, căndă voiă merge şi ieii la moşie, să-mi 
rămie doacă odăi slobode şi deosebite pentru odihna mea, 

.
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Iară pătulele, bîmniţa (sic) şi pimniţe ce săntă înă curte pentru 

trebuința mea, aă să fie nesupărate. Şi spre toată. încredin- 

țarea, ca să-şi aibă temeiul acestă zapisii şi legătura ce 

amă făcut cu dumn,., mami iscălită însumi cu mina mea, 

puindă de mărturie şi pă mai josă arătatele obraze. (Două 

alte iscălituri.) 

Avaetu podului ce urmează a să lua dă la trecători după 

anaforă: 

O pară, omuli pă josă. 

Trei parale omuli călare. 

Şase parale carului cu doi bol, goli. 

Doăsiiprezece parale carulii plină cu. doi boi. 

Optă parale carulii cu patru boi, goli. 

Şeisprezece parale carulă cu patru boi, plini. 

Doaocăzeci de parale caru cu sare saii altă marfă mai 

scumpă. 

Doaoă parale vita mare: calii, boii, vacă, bivolă. 

Oricare de vitele mărunte, adecă oi, capre, rămători şi 

altele. 

212. 6 lulie 1825. Teodor Paglamelis(?) către Aman. 

Pentru vinzare de vin. — Greceşte. 

213. llposwvâ. Arh. Sărd. Dimitrie Aman. 

Cu acesti răvaşii ală mieă să numeri dumnealui Vistie- 

rului Alexandru Cruţescu tl. doacă mie doacăzeci şi cinci 

dină bani arenzi moşii Bresti, ce-i ai la dumneata, şi cu do- 

binda lori, ce va cădea analogonă, dă la întiiulă Iulie şi 

pînă înă zioa răspunderi, şi cu acestii răvași la socoteală 

vei fi scăzută dumneata, adeverindu-să în dosulu acestui 

răvaşă şi de dumnealui Vistieră Alexandru că i-aii priimită. 

Spre încredințare sînt 

A dumitale ca o soră, 

Cat. Oteteleşanu. "825, Iulie 11. 

Adeverinţa. de primire e din 20 lanuar 1826 (dobinda de 

la 1-iă lulie la 20 lanuar se socoate 135 lei).
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"214. 4 Octombre 1825. 

Noi, aceşti ispăşitori care mai josii ne vomii iscăli, che- 

măndu-ne logofătu Florea i cu Efta isprăvnice[lă] la ună 

locă de porumbi boieresc ce aii făcutii stricăune aceşte 

vite ce înă dosi să arată, şi mergăndiă acolo, la fața locului, 

ami luoată-cu amăruntu şi așa ami găsătă cu cale strică- 

tune: ferdele treizăci şi cinci,—care face de vită o jumătate 

“terdelă. | 

lonii Bătrănu ispăşitor 

Gheorghie Dănăani > 

Dinu Măteica > 
lonă Cărăgioiu » 

> 

> 
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lonă Tatomiră 
Eă Lăpâdati Căzană 
Eu Dumitru Gheorghinoiă >» 

Șamiă scrisă ei, popa Mihai, cu zisa mai sus numiţiloră “ 

ispăşitori, şi ami fostă şi faţă. 

C
e
 

215. Dumitru Amani arată Domnului că are de luat de: 

la Comisul Hagi-Eustatie 21.614 lei, pentru care a şi fost 

condamnat. Dar datornicul moare, lăsînd însă averea la 

nepotul Mihalachi şi la Polcovnicul Dimitrie Zaharianos, 

precum şi lui Ghiţă Mrevrtesuoc (Bengescu) în Craiova şi 

nepotului Atanasie din Craiova. Cere poruncă de împli- 

nire. (Greceşte.) 

«Dumv. boerilori ce sănteţi orănduiţi la Departamentul 

epitropii obştiriloră, urmăndă buiurdizmii ce s'a “dati la 

jalbă părătului, să faceţi catagrafiie de toată periusiia acelui 
mortă şi să ne arătaţi în scrist. 1825, Dechemv. 8.» 

216. Bucureşti, 29 Decembre 1825. Serghie Diamandi 
Prasăs către Aman. «Dumnealui Hatmanul mi-a făgăduit 
să mă înfăţişeze la cel dintăiă Divan domnesc'ce va fi; 
deci nădăjduiesc să ieati: drepturile mele.» Greceşte. 

Kazi răe Tpoplizowvăc Esfotac napunodhăpe si5rjoea în Brăwyrs 
posed moev tă mi Ilerpobzohy ăre zpăvry păoâve Kovoray- 
tyovrâ)swc. xptos Xrpâvăvo vai 6 "Lyvăntoe pro)  Nrjeporodire 
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Owrpofăayiaa : 20 simuniaL iivovraL meg rây 850 OTV = 

muztuyoy> (= «După ştirile particulare de alaltăieri din 

Viena, ati fost chemaţi la Petersburg fostul ambasador la 

Constantinopol, d. Strogonov, şi Ignatie, fost Mitropolit al 

Ungrovlahiei: multe conjecturi se fac cu privire la aceste 

două persoane».) 

217. De la Zănoaga, 1825. 

obroace 

100 de obroace dinti grău de casă. 

20 de dijmă. 
go ferdele de porumbii dijmă. 

30 car|e] fănă. 
81], obroace ovăşii. 
40 ocă brăn. (sic) de suhată. 

31], ocă cănepă. 

21 obroace orziă. 

218. 2 lanuar 1826. St. Jianu (/răvyo5) către Aman. Pentru 

banii ce-i e dator Portărescul. — Greceşte. 

219. Bucureşti, 13 lanuar 1826. Prasăs către Aman. A 

deschis scrisorile răposatului Comis către Departamentul 

cije "Emrporijc, pentru a copiă unele părți. Salutări şi de la 

soţia lui, Catinca, lui -şi 7) %0%6%9, (lvzg. — Greceşte. 

290. 21 Ianuar 1826. Prasăs către Aman. A căpătat ordin 

domnesc către Caimacam. E vorba de moştenirea lui Eu- 

statie Comisul. N'a putut înfăţişa Domnului «afacerea un- 

tului»; Hatmanul şi-a făgăduit sprijinul. «Neg... 83 Eyopev: 

ră my Tperâpoy ic ri. “E)hdda vane Eyo0o5, mai voi mpalverat 

îm îvito»w mb rehoc roy.» (= «Veşti... navem; lucrurile alor 

noştri în Grecia stai răi, şi mi se pare că se apropie de 

sfărşitul lor>). | 

221. 9 Februar 1826. Nicolae M... către Aman. Pentru 

o datorie şi cerînd «socoteala vămilor».——Greceşte.—Pentru 

vamă scrie şi alt Grec. la 26 Mart. — La 21 Octombre o 

scrisoare grecească, din Bucureşti, de la N. Patzuras.
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222. Proschino. 

Arh. Sărdară Dimitrie Amane. Din banii ce-i ami a lua 

de la dumneata dinii cusurulă arenzii moşii mele Breasta, 

să dai cu aceli răvaşă ală miei tl. cinci mie lei dumnealui 

Sărdarului Polihronie, în socoteala ce amă cu dumnealui; 

care bani numărîndu-i-să şi priimindu-i, să adevereze dum. 

Sărd. Polihronie îni dosuli răvaşului miei că ai priimită 

prină dumneata dă la casa mea fl. cinci mie, dină capetele 

baniloriă, ce-i sîntemi datoare, cu acestă sănetii adeverită 

înă dosi precumă sai zisă mai susă. Vei fi scăzută şi 

dumneata din zioa ce să vori număra. Şi sîntă 

A dumitale'ca o sor '826, Ghenr. 19. 

Cat[inca] Ot[ete]i[e]sfanca]. 
(Polihronie adevereşte grecește.) 

223. Tal. 144, adecă una sută patruzeci şi patru lei ami . 

priimită ugireti la doisprezece cai de poşte pănă la Bucu- 

reşti, şi umu iscălitu. '826, Fevr. 15. 
Barbu Logofeţelu. 

224. Cu frăţească dreptate mă închină dumitale, 
Arhonă Serdară, ” 

Aseară ai zisii dumneata că mergi la podulă otă Breasta, 

zicîndu-mi ca şi eă să trimiţă astăzi uni omăală miei să. 

ia toate zaloagele ce sai poprită de oameni dumitale la 
podii, de la oamenii miei cei ce aducă cele trebuinăoase 
ale casii, şi că ami zisă să să facă socoteală de cîte sănii 
ati trecuti după răvaşele fiu-miei, ce sînt date la oameni 
dumitali de la podă, şi, cîţi bani vori face, de loctă voi plăti 
dumitale, după luminatele ponturi domneşti ce sîntă date 
pentru rîndulă celoră ce trecu pe la acelă podii, sa pre- 
cumi dumneata ai cumpărată podul de la Clucereasa Ote- 
telişanca, cîndă Stăpînirea va hotări şi va anerisi luminatele 
ponturi ce sîntă date pănă acumi. Ci pohtesctă pă dumneata, 
zăloagele ce să însemnează mai josii să să trimiță cu acesti 
omi, fiindă trebuintoase toate păzitoriloră de la dobitoace, 
mai virtosă saci cu care amii vruti să le trimiţii merinde.
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Şi acestă răvaşă ali miei pentru plată va fi sinetă înt 

mîna dumitale. Şi sîntă | 1826, Fevr. 2. 

, alu dumi ca uni frate şi slugă 

Dimitraiche Portărescu Med[elnice r. 

Şi pohtescii pă dumneata, dă poruncă orănduiţilorii du- 

m(italji de la podi a nu mai prăda pă oameni mici cu 

loarea zăloagelorii cîndii li să va trimite răvaşulii fiu-mieii, 

şi ei, precumu mai susii zică, după cumă să va hotări 

dela Stăpănire, plătescu. 

Zaloagele. 

Doi saci noi, cu care ai venitii să ia niălai întrînşi pentru 

păzirea dobitoaceloriă, “ai luată înii doaă rînduri. 

O săcure. 

Ună fedeleşii mare legati cu cercuri de feri. 

O şubă, dară această şubă înţelesei că, plătindă omului 

miei trecătoarea, şai luat-o înnapoi. 

225. (Rupt începutul.) 

„Ja unu jupănu Năstasăe, şi şedea cu el pe păslă şi cu 

plosca cu vină şi cu rachiă lăngă elă şi cu pui de găină 

fripți. Dară acum numai să alerge degiaba... Apoi acuma, 

dacă o face el aşa, ei aşa, apoi să ne băgămiă slugi, 

domnu (?) nostru să alerge! Poti zice către toţi că aleargă 

degiaba, şi pănă acuma aă luată o sută şi noosprezăce 

zile de clacă, numai ce amă văzută ei, darii ce nami vă- 

zută! Că mai vrută Postelnicu Mihai să-mi lasă catastihu 

de clacă la mine, ci l-aă lotă de la mine şi l-ai dată lui, 

şi ami zisă Postelnicului să iati şi ei o foea de pe catastih 

ca să ştiti şi eă căţi oameni lucrează la Efta ; şi nu m'ai 

lăsată, ca să nu văză. Apoi, dacă-ţi pare bine dumitale, 

boeriule, bine să fie; dară, cinstite boeriule, amă lotă şi ei 

patru omeni odată la vie, şi zăce la grăă şi unsprăzece iarii 

la grăi, că rămănea nesăceratiă, că trecusă vreamea ; iară, 

dacă va fi mai multă decătii atăta unu, oi fi ruşinati în- 

naintea dumitale cătă o treace. Şi-ţi spuiă, boeriule, ca să 

fie ştiut dumitale din vreme.
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Şi iată că trimisăi una ocă şi cinzăci de dreamuri de untii 
? . - 

şi doozăci de oo de găină, şi vă rogi,cinstite boveriule, ca 

să amii uni cinstită răspunsi ală dumitale. Şi săntă 

ală dumneavoastră slugă mai mică, 

ei, Florea. '826, Fevrari 24. 

226. 

Lefile cămăraşilor ocnei şi scalelor 23.330. 

Cheltuielile scalelor - 8,467, 
Plata ((qy42) porumbului (zopovpzi55) 10.750. 
Cîntărirea (xxyraprarz) Lomului 1.715. 
Restanţe pierdute (yapâya fep235517) 2.429. 
Cheltuieli ale lui Zaharianos la socoteală 28.359,60. 
Zenonăpa ale Lomului 3.800. 
Cheltuielile mele 5.800. 
Peste acestea la Măcescu (Marttoa45y) 7.346,105. 
Cheltuielile gazdiei 308,60. 
Diferenţa de curs (ddpoprv vposiwy) - 91.803,38. 

(Greceşte.) 778.964,60. 

227. 13 Mart 1826. Chitanţa de la Jitian pentru 80 de 
taleri, «arenda moșii Slătioara dină sudu Mehedinţi» pe 1826, 
«care cu acestii anti să înplineşte arenda aceştii moşioare, 
şi de la leatu'827, Apr. 23, rămăne slobodi pă sama mă- 
năstiri». 

228. Foie de căte pluguri ară la ogradă cu plată, după 
cumiă la vale se arată; 1826, Mai | 

pluguri taleri 

I Pătru Floca 
I Mircea Alagriu 
I Spiridon Alădan 
1 Popa Gravilă 
1 Spiridonă Sănicaşă 

Vi
 
m
u
 

Vladu Dumitru
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Stanii Petco 

Popa Pătru: n'aii eşiti. 

2 la Dumitru isprăv.: unn mai eşitii. 

12 

1 Dinu Turcea. | 

1 Gligoriie sint Dumitru isprăv[nicelul |. 

  

TI. 24 amă primită de la Postelnicu Mihai pentru tre- 

buinţa pluguriloră. 1826, Mart 5. 

Dumitru isprăvnicelu. 

229, Încredinţăzi cu acestii zapisi ali miei la cinstită 

măna dumnealui Sărdariului Amană precumii să să ştie că, 

trebuindu-mi mie stăpănă şi dumnealui slugă, m'amu bă- 

gatii la dumnealui, eă şi cu nevasta mea, însă eii cu caru 

miei şi cu boi, să ami a sluji ori la ce îmi va porunci, cu 

caru şi cu boi, şi nevasta mea să şază în curte la Breasta; 

şi să aibă şi ia a sluji în casă, la cele ce i să va porunci. 

Şi dumnealui să aibă să ne dea sămbriia nostră tl. 120, 

adecă ona sută şi doozăci, cătii şi încălțăminte, şi noi să 

avemă să-i slujimii dumnealui pănă la anu cu dreptate. Iară 

_neslujindă pănă la numitu sorocă, să fimă lipsiţi de totă 

simbriia nostră. Şi cele ce ni să va da în sama nă, şi să 

voră pierde, să fimă răspunzători. Şi pentru mai adevă- 

ra[tă] credință ami iscălită, puindă şi degetul în locă de 

pecete. | 1826, Mai &. 

Eă, Mihai Inpuşcatu, sin Iovan. Oprişorii, dipreună cu 

soţiia mea Rada, ce ne-amă băgată [să] slujimă, otă Oprişori. 

Ei, lonă isprăvnicelă (sic), zetă Oregii, marturii |. 

Şi amă scrisii ei, popa Barbu, cu zisa mai susă numiţi- 

lori, mar[tură]. 
E 

. 
S 

230. Catagrafie pentru sfite, arginturi i cătţi di cetanie . 

grăcescii şi rumăneșşti, i odejdii, care să găsescă la Stinta 

Troiţe, precumi la vale să arată. 1826, Mai 12. 

1 ună petihsapă dă argintii cu trei păhare i trei sfesnice 

i ună tatosii de argintă.
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cinci candele dă arginti la iconă Sfintei Troiţi i ali Dom- 

nului H. i ală Maichi Preceştii la Năstăra (sic!) Maichi 

Preceşti i la Răsticnire. 
1 uni ipacă dă argintii la iconostasti. 

7 şapte ipacă dă argintă, care săntă slobode, care nu săntă 

_puse la niciun loci, dram. 536. 

1 o cădelniță dă arginti. 

1 unui potiră de arginti cu toti tăcîmuliă lui, adică cu. 

discă i cu văzduhii, linguriţa, sfintă copie. 

On
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o cruce mare dă argintii cu bobe dă mărgianiă. 

o cruce ipaci dă argintii, mai mică, 

doăo părechi dă paftale dă argintii, cu colanele lorii. 

o iconă a Maichi Precești înbrăcată înă argintă, în- 
preună cu curona ei. 

cinci coronice dă argintă la iconă Sfinte! Troiţi. 
trei corone la icona Domnului. 

dooă măini dă argintii, totă la Domnuli. 
o coronița dă argintii la iconă Domnului H. dă la femei. 
dooă pitoruşe dă argintă la iconă Maichi Preceşti la 
Domnulă H. 

o evanghelie legată cu arginti. 
ună potirii dă cositorii, cu toti tacămuli lui. 
una Evanghelia rumănească sadeă. 
ună Oftoihă mare rumăneșcii. 
dooăsprazaci Mine[e] rumăneşti. 
unii Pandicostariă grăcesct. 
dooă Apostoli, unulă rumănesci şi altulă grăcescii. 
uni Oftoihă mare grăcescti.. 
ună Pendicostară rumănescă. 
ună 'Triodă rumănescă. Ă 
dooă Triode greceşti. 
trei Ciaslove, dooă rumănescă (sic) şi unulă grăcescă. 
o Psaltiria rumănescă (sic). 
ună pomelnică mare ală biserici, 
Liturghiia rumănească. N
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o Liturghie grăcească. 
ună Molitfelnici rumănescii. | 

dooăsprazece iconice pentru iconostasii. 

patru sfesnice dă mademi. 

trei sfesnice dă alamă mici, la Sfintulă Altarii. 

patru sfesnice mari dă lamu (ic), pătate. 

patru ipacă, mici. 
trei discuri proaşte. 

o cutia dă hierii pentru sfinta precestania. 

o colimvithra dă alamă pentru bodezi. 

ună stihară dă mătasă ve[r]de cu flori. 

ună stihară dă maldefi albii în vergi. 

ună stihară dă stofa galbină cu flori. 

ună stihară albi dă maldefă cu chenară înpregiuriă. 

ună stiharii dă maldefii cu vergi albastre i albe. 

ună stihară dă stambă albastru cu flori. 

ună stihari atlază negru. 

o sfita dă sarasirii galbenă. 

o sfita ipacă dă sarasiră albă. 

una ipac dă maldefă cu flori. 

una sfita dă maldefi neagră. 

una ipacă sfita dă stambă verde cu flori. 

trei arveri (sic) dă mătasă verzi cu flori. 

o polă la iconostasii, totă asemenea. 

patru pole la sfintele icone, totă asămene, mai mici. 

una epitafie bună. 

una ipacă mai proastă. 

una părechi rocaviţi. roşi cu flori de firă galbene. 

una procoveci dă stofă galbină şi cu Sfinci pă dinsa. 

ună haeră de sarasiră galbini. 

ună haeriă verde cu flori. , 

uni procoveci albi. 

ună ipacii dă sarasiriă. 

dooă ipacii dă stabă verzi. 

unii haerăi dă stambă. 

ună patrahirii cu siretii de firă înpregiură i cu tucuri 

toti de firă,
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doocă patrahire dă sarasirii. 

trei părechi rucaviţe. 

doocă prosoape. 
o poală dă cită pă sfintulu prastolit. 

o ună stagii. , 

A se compara cu: 
Însămnare pentru toate odorăle ce săntii înii biserică la 

Sfănta Troiță dină Craiova, cumi arată la vale. 

3 coroane la Domnului Hs. şi 2 mici de argintă. 

Maica Precesta înbrăcată peste totă cu arginti. 
22 
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rubiele la Maica Precesta, salbă. 

coroane de argintă la Sfănta Troiță. 

coroane de argintii la Naşterea Maicii Precestei. 

candelă mare de argintă, cu 2 candele mai mici ală- 

turi, la icona Sf. Troiţi. 

candele de arginti la Domnul Hs., la Maica Precesta 

şi la Naşterea Maicăi Precestei. 

candelă de arginti la iconostasă. 

candelă de mademiă cu patru sfeşnice, la răspetie. 
policandru mare de alamă. 
candele de argintă, totii asemene una ca alta, la patru 

icoane, la fămei. 

candelă de arginti la morimăntulii răposatei coconei 
Ştirboicăi. 

coroane de arginti la naşterea Maicăi Precestei, la fâmei. 
coroane de argintă la icona Sfinţilorii Voevozi, totă la 
fămei. 
coroană de arginti la Domnu Hs., totă la fămei. 
sfeșnice de mademă la patru sfinte icoane, totă la fămei. 
sfeşnice de mademiă pă sfăntulii preastolă. 
cruce mare ferecată cu arginti, cu Srăunţă de măr- 
geanii, 5 pietri de cele bune. - 
cruce de arginti mai mică. 
sfăntii potiră pă dină lăuntru poleită. 
discosă de arginti. 
agneţi de argintă. A 
cădelniţă de arginti. -
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părechi paftale de argintii. 

Odăjdiele. 

sfită de serasirii cu firii galbenă, cu stiharulă ei, de 

canavăţii negru cu flori de firă. 

sfită de serasirii iară şi cu firii şi cu mătasă, cu stiha- 

rulă de atlazii albă cu flori dă firă. 

epetrahile cu sfitele asemene. 

părechi rucaviţă, toti asemene cu sfitele. 

procoveţe, unul mare, doă mici, totii asemene cu sfitele. 

păreche rucavițţă cusute cu sirmă şi cu mărgăritare. 

procoveţă cusutii iarăşi cu sărmă şi cu mărgăritari. 

procoveţii cusut cu flori dă firă pă maltehă. 

Evanghelie: înbrăcată cu catifea şi ferecată cu argintii 

și poleită. 

artr. crasie (sic) de argintii, cu toate ale ei. 

advere de stofă albastră cu îlori. 

poală la iconostasii, asemene. 

poale la 4 icoane, totă asemene; acestea sănt noaă. 

advere mai vechi. 

poale la icoane, totă asemene. 

poală la iconostasii, totă asemene. 

sfită de stofă de cele grele de fir, cu stiharulu totă 

asemene, şi uni aeri totii asemene. | 

epetrahilă iarăși asemene, de canăvăţii grei cu flori de 

peteală. 
| 

sfită albastră cu flori, cu stiharuli, iarăşi asemene, cu 

flori de mătasă. 

sfită ipacă şi eptrahirulă iarăși albastru, mai ponosită. 

stihari?roşulă, mai ponosită. 

stihari de belacoasă, mai ponositii. 

sfită?şifunii stihari albe, slabe. 

epetrahile ponosite. 

urari de diiaconi. 

perechi rucaviță. 

aere, însă unul cu flori dă fră şi altulă de altă ma- 

terie. 
N
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2 procoveţe şi uni aer. 

2 Evanghelii, dină care una sai dăruită la o sf. biserică 

săracă, 

12 Minee de lună romănești. 

2 sfinte antimise, dinu care unul sai hărăzitii înpreună 
cu Evanghelia. 

I Molifetnică. 

1 Minei mare. _ 
1 Liturghie. 

1 Apostolă bogati. 

I Oftoică mare, bogati. 
1 Ciasloviă. 

1 Psaltire de cele mari, bogate. 
1 Cazanie. 

5 cărţi greceşti. 

1 bederniţă. 

12 iconiţă prăzniceri ală anului, cu toculă loră de mademă 
3 părechi rucaviță mai proaste. 

3 petrahire ipacă firtă, şi mai proaste. 
1 colivithră dă aramă pentru botezulă copiilori. 
2 candele mai mici de arginti mai săntă în Jadă, toti 

ale bisericii. 
Care cu acestea 2 să facii 103 candele, afară din can- 

dela de la mormăntu cocoanei Dumitranii Farfaroaicăi. 
Cat. Ştir[bei]. 1814, Ap. 23. 

231. Aceste patru cară care ai trecuti aseară, ale dum- 
nealui coconului Matache Portărescu, sai întorsi înnapoi : 
să nu să supere pentru plată la podă, că va plăti odată 
peste toti. "826, lunie 1. : 

Ei, Maricuţa Portăreasa. 

cară 

! 2 cu doi boi, lemne. 

2 cu patru boi. 

4
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- 282. Foe de rămăşiţă de clacă ; leatii '826.. 
zile . 

5 lonă Sorea, 

4 Matei 'Tătarii, 
12 Stoica Ivașcu, 

2 Duţlă] Manolea, 

1 Dinu Neghină, 

1 loni Tucii 
3 Stantu Sfărlează, 

6 lonă Fotoii, 

8 Ionii Zgodea, 

4 Barbu Spătaru, 
4 Niţă ală Voichiţăi, 

6 Călină Răpani, 

_7 Ionii Cojocari, 

70. 

97 

233. 1826. Socoteala lui loan Lahovari către Aman. 

3.442.340 vînzarea sării cu căruţa şi p.1p05yr0» 

y 34.510 la vînzarea făcută prin Saftu văta- 

ful la Rahova 

401.320. Vînzarea la călăreţi (azagertoe). 

y 12.120 trimes cu Hristu la Calafat. 

4 3.883 Atac Aouto» (lipsa la Lom) a lui 

Hagi Mihalachi Cămăraşul 

3.344 Lipsă de la Cimbru şi Lom a lut 

- Gheorghe . . . A 

de la sxutofy rw vinzare de cai, 

funii (syofoy) vechi şi alte Gevâroy, 

după foaia arătată + 

1.335.027 Vinzarea la Lom şi Rahova . 

1.041.129 28 ănotoravăaitov ! . 

1.366.400 vînzarea la Vidin 

451.912 şi la Belgrad | 

  

i: Darea ciocănaşilor. 

Aman. 

lei bani 

214.662,108 

1.929,30 

28.092,66 
848 

848 

334 

117.147 

117.147 

5.206 

166.719,60
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165.447 viâzarea la Nicopol . . . . _ 
3.993 Et joparodec, . . 12.844,52 

..6.000 Eu etc vortadec 

În faţă: 

Cumpărătura | 
Avaeturile boierilor . . . . . . . „ . „11.200 

Darea ciocănaşilor . . . . 6.406 

Peşcheş (pth6rwp.ov) la o faţă sfintă (oc pac) 5.000 

Cheltuiala cu lîna (dxawz4) ocnei tot timpul .  67.299,27 

Chirii (4opă5ec) pentru sarea cea mers la scale 84.076 

Mila Colţei şi a celorlalte mănăstiri. . . . 7.300 

—Tatăorand asa 10.000 

Ugireturile  (obtavpă az) menzilurilor. 

234. P-d-Stamatie--către-A man. 

lată că însemnai într'acestă răvaşii, atîti doaă cară cu 
cîte patru boi ce ai fostă mai de multă pe la acelă podă 
şi ai poprită zalogă ună lanți și unti toporă pentru că n'a 

avută răvaşă, precumii şi acumiă iarăși doaă cu cîte patru 

boi. Te poftesci să dai dumheata lanţele şi altă dată să nu 
iei zălogă lanţu şi toporu, care este mai de trebuinţa cară- 
lor, căci, de să întîmpla vre o pagubă pă urma lanţului, 
ne făceamiă vrăşmaşi. 

Fii cu critică, nu lăsatori (2); că ie niciodată nu voescă 
a mînca dreptul cuivaştă. 1826, Ocm. 21. 

Sîntă al dum. ca ună frate 
" Dimitrii Portărescu. 

235. Sibiii, 28 Octombre 1826. M. Mammos către Aman 
Despre scrisorile ce i s'aă trimes cu Safta Deşli. Despre 
intervenţia Clucerului Dresna (Trăsnea) în afacerea unei sume 
de luat. Salută (Dresna) ri vprmy mov uouzâvay Tezinay vai 
monnâvay Aotimcav (= «pe cumnată-mea, cocoana Pipica, şi 
pe cocoana Luxiţa») şi pe nepotul Costachi. — Greceşte. 

236. 24 Novembre 1826. «Cat. Oteteleşanu» arată că a 
„primit 2.000 «de lei turceşti» de la Aman. AF 
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237. Acesti carii cu doi boii cu doaă Țigănci şi unii 

Rum. mergi la Pleşoi: supărare să nu' aibă la podi; iar 

dum. să ţii acestă răvaşu la măna dumnealui. 

Mariuţa Portăreasca. '826, Iunie. 

Cu bucate şi cu calabalăcii. 

238. Orinduitule otii Podul Bresti. Unsprezece sănii cu 

cîte doi boi şi una cu patru,ce ai venită cu lemne dă la 

moşiia noastră, să nu-i superi dă plată, că să va plini după 

acesti răvaşii. "826, Sep 14. 

Dimitrii Portărescu Medelnicer. 

239. Doaă cară cu lemne cu cîte 6 boi dă la -moşiia 

noastră fiindi ale noastre, să li se dea zalogiă ce li s'aii 

luată. - E "826, Noemvr. 24. 

(Același.) a | . 

240. 20 anuar 1827. Catinca Oteteleşanu arată că a 

primit 600 de lei «din arenda Breste». i 

241. De la sfânta mănistire Jit[ianul]. Adeverința mea la 

măna dumnealui Sărdarului Dimitrie Amanii ca să să ştie 

că i-amiă văndută arănda cureluşi ce să numește Slătiora- 

de-susi, care curelușă este alături cu moşiia coconii Ca- 

tincăi Crucereasei Otetelişancăi, şi, fiindii totă dumnealui... 

şi moşia dumneaei Brasta, i-amă dat-o dumnealui mai susii 

numită boeri cu arendă întruni ană, de la leatii '827, April 

23, pănă la leat '828, Aprilă 23, cu t. 80, adecă optii-zeci 

întru ună anti. Deci se aibă dumnealui se ia venitu pe 

acestii ani ce să va agonisi, dină tote rodurile zeciuială şi 

toate după pravilă, îngrijindă a nu să strica copaci verzi 

de către nimeni, strejuindă omeni dumnealui de a nu se 

cilca hotarăle de prenii prejurii. Şi spre încredințare amii 

iscălită, priimindu-mi şi bani ce să numescti mai susă acumii 

întăi măna. mea. '827, Marth (sic) 1. 

Grigorie ecclisiarh Jit|ianului). 

242. 23 Mart 1827. Catinca Oteteleşanu recunoaşte că 

Î
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a luat 500 de lei de la Aman, «dină bani arenzii moşii 

Brestei». Ă 

243. <Flenca, fiica Radului Mihale Goga, de aici, dină Cra- 

iova», către Domn. «Încă înă anii nevărsnici fiindă, -m'ai 

logoditii maică-mea cu chiră Iancu Ioanuli, nepotul dum- 

nealui Slugerului Băluţă loanuliă dinii Craiova, căndă atunci 

ai şi făcut teslimă' numitului Slugeriă, atătă acareturile, 

cătii şi zapisele de bani ce aveami să iai după la unii, 

alţii, cu care aii şi ridicată patru, cinci zeci de mii de lei, 

şi, întămplăndu-să de saă stricati logodna, înă anulă trecută 

aă cerută maică-mea socoteala, şi ai şi paradosită. Acumi, 

“ viindu-mi întăi vărstă şi căsătorindu-mă, văză că mi să dai 
acelă catastihi ce l-ai paradosită numitului Slugeri, care 
theorisindu-lă, mă văză cu totul năpăstuită, trecăndi pe de 
o parte în catastihi condee care n'ati avută ordină să dea, 

iar, pă de alta, căte lucruri s'a întămplatii să-mi aducă ne- 

potulă săă în diiastima logodnii, cu preţuri îndoite şi întreite, 

şi alte lucruri neînfiinţate, păgubindu-mă de o sumă de 

bani.» Cere a se da carte de blestem, «să-şi paradosească 

de alu doilea socoteala, că va fi cu păcatii să rămănii nă- 

păstuită de dreptulă miei». — Domnul poruncește Caima- 

camului Costache Ghica şi «boerilot divaniţi de acolo> să 
cerceteze (26 Mart 1827)!. 

244. «Mariia, soţia răposatului Mihale Goga de aici», către 

Hatmanul Ghica, Caimacam al Craiovei. «Pentru prigoni- 

rea ce curge între mine cu chiră Nicola Dumba de aici, 

după zorurile ce-mi făcea numitul», a dat jalbă la Domn, 

de unde vine <buiurdizmă» a se judeca la «Departamentul 

Priciniloră Străine». Anaforaua de acolo s'a întărit de Vodă, 

hotărîndu-se cercetare de Căimăcămie «aici, înă faţa lo- 
„ cului». O cere. — Ordin în acest sens la 14 Maiă 1827. 

245. Aceiaşi către acelaşi. S'aii judecat la Departamentul 
de Patru, îndatorindu-se Dumba «să-şi facă răspunsii ce va 

! La 1826 (Septembre) Aman dase însuși o explicaţie,
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. + Ă . 

avea să dea la tacliru ce i sai dati, puindu-ne sorocă Ju- 

decăţii ca astăzi, Marţi, să ne înfăţişămu spre a să izbrăni 

pricina dintre noi». El cere zăbavă, cvrăndiă cu acestă mij- 

locii să viclenească prelungire». Să fie silit a veni acum 

chiar. — Ordin de înfăţişare «prin orănduitulii zapciă, vă- 

tafu de Divan» (24 Maiui 1827). 

246. lunie 1827. Judecata «Departamentului de Patru». 

_Vechilul Mariei e Costi Pavlovici. Casa lui Goga, la soco- 

teala «rămasului», se socoate la 50.000 de taleri: ea are a 

lua partea ei şi a trei copii, Dumba a cincea. Acestă este epi- 

trop,ea «parte fămeiască fiindii, şi copii aflăndu-să nevărznici». 

Cere despărţirea: «căci de a şădea amăndooă părțile înii 

casă, nu este mijlocii: intăiă, că nici croiala caselorii nu-i 

sufere şi, ală doilea, că, la dihoniia şi vrajba. care între 

dumnealorii sai zămislită, este cu neputintă a lăcui la ună 

locă fără de a nu avea apururea gălcevuri şi judecăţi». 

Dumba nu vrea să vîndă a cincea. parte, fiind de zestre, 

nici a cumpăra celelalte patru, «neavăndi trebuință nici să 

vănză, nici să cumpere casă, făcăndiă cerere ca să să în-. 

parţă casele înă curele şi a stăpăni fieşcare partea sa... 

Casa o ţine dreptii amanetă pentru partea clironomii ce 

cere... A să înpărţi casa (zice Costi), înă curele este peste 

putinţă, fiind zidire, iar nu moşie, şi, căndă cu chipulti 

ce cere dumnealui să să înparţă; atunci toată casa, cu în- 

prejmuirile ei, să preface dinu fiinţa în care să găseşte.» 

Maria e gata a primi «partea dumisale .de prăvălii după 

preţuire ce s'aă făcut», oprind casa, «fără de a să strica 

dină fiinţa ei». Dacă nici așa, «vrănd să o zmacine prinit 

judecăţi», se oferă ea a stăpîni de patru ori cît el. Se aduce 

copia dieţii, din 16 Mart 1815, care cerea catagrafia <averii, 

faţă cu doi neguţători cinstiţi». Se vede că «cele mai multe 

odăi săntă slobode,.. Cu chipulu ce este clădită, atătă casa, 

cătii şi grajdiu i cuhniia, de să vor înpărți, să zmintește 

cu totulă şi aduce fieşcăruia multă supărare». 

Se hotăreşte: ori să iea Dumba «pe lăngă patru bolte, ce le 

are de zestre, o boltă de ale jăluitoari», «fieşcare boltă după
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a dumnealoră zisă este cu preţulii de tl. dooăsprezece mil>, 

ori «să să mute părătuli Nicola într'acelelante odăi, dină 

_odăile întru care.se apropiie de căntă şade într'ănsele doi 

ani», împărțind şi beciuri şi pivniţă. Altfel, va sta cel ce 

va da mai mare chiria. 
(Iscăliturile.) 

- 947. 22 Iunie 1827. Acelaşi Departament. Maria, «trăgăn- 

du-să dină părinţii săi raele othomaniceşti, ai luată după 

lege bărbată: pă Mihale Goga de aici, suditu c..c.,.cu 

care căt ati vieţuită, ai avută şi dănsa numire de sudită 

c. c., iară după moartea soțului săi aă rămast iarăşi suptă 

ocrotirea legilor pămăntului». Se judecase cu ginerele Dumba 

pentru averea fiicei a treia, moarte; ea cerea dreptate la 

judecata ţerii. El are vechil pe Constantin Ghimpa ; fiind 

«suditii rosesci», asistă şi «dragomanu cinst. consulatii». 

Se vede la Divanul domnesc că Ghimpa n'are «vechiletii>. 

“Se cercetează la Craiova: răposata Sultana era soră după 

tată cu soţia lui Dumba. Mai era un frate, Dumitrachi. 

Dumba cerea ca jumătate din averea copilei să o iea mama, 

iar restul să se împartă la cei trei fraţi. Şi un Băluţă e 

vechil al Mariei. | 

248. Maria Goga către Domn, pentru procesul cu Dumba. 

S'a judecat la Departamentul de patru. Dumba cere termin 

a-şi face «tacririi». Dar apoi, «ca să mă cheltuiască», cere 
«ală doilea sorocii». Trece şi acesta. Se roagă a se da de 
Caimacam «sfărşită pricini», ca să nu se împlinească «cu- 

getulii părătului, pornită ca să mă stîngă cu cheltuiala şi 

ca să-mi stăpănescă casele». Poruncă. de” cercetare. e de 

la 21 lulie 1827. 

249. Prinii aastă carte să face ştiutii şi cunoscutii că 

dumnealui Sărdaruli Dumitru Amanii dănui Craiova, avăndii 

trebuinţa să facă o livadie pă moşiia mea Cernele dină | 

sudi Dolji, adecă să cură dumnealui lunca cu toporul, 

amă dată dumnealui voia să cură de la livadiia lui Dă- 
4
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nuţii Cozocaru de spre pod, adecă viindă de la Craiova 

înă draptă, căti.va pofti, atătii în lungi, căti şi înă latu, 

insă are să o stăpănească, atătii dumnealui, căti şi copii 

dumnealui, şi copii copiiloră dumnealui, şi întruni cuvăntii 

totă neamul dumnealui, înti veci, plătindă numai pă: totii 

anulă dizma pămăntului după pravilă, iarii, înpotrivindu-să 

a nu plăti draptă dizma pă cătă făni va face, să fie lip- 

sită dă aăastă stăpănire. Şi, ca să fie dumnealui nesupărată, 

ami dată atastă carte suptii iscăliturea (sic) mea, ca să să 

creză. "827, Iulie 28, Breasta. 

Cost. Viişoreani (?) polcovnicii adevereză. 

250. 1-iă Augustii 1827. «De la Divanul Craiovei.» Maria 

Goga, represintată prin Lăceanu, se judecă la ei cu Dumba. 

Acesta cere «să să înparţă casele cu loculii loră cureleşte, 

şi voră despărți cu zidi, a nu mai avea vre ună amestecii 

unii cu alţi... Hanulă ce aii rămasă, fiindu unsprezece bolte, 

aă venită de parte cite doaă bolte şi pă cea de a unspre- 

zecelea a preţuit-o înă bani, rămiindă asupra răposatei 

Sultanei... Acastă casă avăndu-şi clădirea numai pentru o 

familie.» Dacă «mînă judecata»,i se va cere chirie de 3.000 

de taleri pe an. Împărţirea în cinci, «cureleşte», «să află 

strîmtii». Se hotăreşte, ori să dea cei 40.000 de lei, ori patru 

bolte; de nu, să primească 10.000 sai o boltă «spre ai fi 

andipriconti! drepti aceste case». - 

Iscălituri: şi «Cost. Zgv. Log.» (2). 

251. 7 August 1827. «De la Divanului Craiovei.» Nouă 

judecată a celor de mai sus. Maria e represintată prin gi- 

nerele Grigorie Lăceanu. Se arată că ea a rămas sudită 

pănă în anul trecut, aşa că bine i-a judecat Agenţia. Se 

întreabă dacă părăsirea de «protecsie> sa comunicat de ea 

Agenţiei la 1816. Aduce dovadă. Maria nu vrea să dea 

nimic Zincăi lui Dumba, ca vitregă, din averea Sultanei. 

  

2 

1,“Avunpornây, despăgubire pentru zestre.
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“Întrebat Dumba «de aii răspunsă numita vre o dajdiie către 

cinstita Aghenţie saii la vre o cumpanie sudițască pentru 

a ei ocrotire, după urmarea şi a altoră sudiţi, şi răspunsă 

că vre o altă dare veriunde nai făcutii, făp de numai, 

pentru vinulă dină viia ce ati, ati plătită vinăriculă sudi- 

țeşte»> (dar se vede că şi el are parte şică o îngrijia). Deci 

aserţia lui «i se dăfaimă». Nici copiii ei nu sînt sudiţi. «Cu- 

văntulă platei vinăriăului» n'are putere, Se întăreşte deci 

hotărîrea Departamentului: din averea Sultanei parte, «par- 

tea sufletului, să să dea înă lucruri mişcătoare părătei Marii 

Gogăi, mumii sale», restul fund al Flenei Lăceanu, soră 

bună. Dumba va plăti pagubele pentru judecata de la Sibiiă. 

Iscălesc Constantin Ghica, Constantin Brăiloiii, Iordache 

„Oteteleşanu şi încă unul. 

252. 7 August 1827. «Dă la Divanului Craiovei.» Dumba 

reiea, procesul. Maria cerea 16.000 de lei chiria pe bolți, pe doi 

ani (1817-9): el pretinde că a dat seama. Să o mai dea 
odată ca epitrop. Şi «pentru odaia după poartă, care aii 

fostii dată cu chirie unet Nemţoaichii». Arată el că na 

aflat chiriaş, ci doar «s'a ţinutii dă dănsulă coase într'ăn- 

sele căte odată» ; nici Nemţoaica n'a plătit. Maria observă 

că a ţinut coasele «tocmai pă la April, căndi putea să le 

închirieze la alţii». Şi pentru odaie, «măcar de şi zice» 

altfel. «Dă la ltă. 817 şi pănă la Itii 823, precumă şi pentru 

cătă ai şăzutii duml. Logt. Raletă într'acele case ..., chi- 

riia dă la leatii 823, căndă a şăzută duml. Log. Cămpi- 

neanu» (Dumba pretinde că fără chirie). «<Jăluitorulii n'aă 

voit ca să închirieze casăle, ca uni epitropii ce ai fostă 

nevărsniciloră, nu numai la altă parte, ci nici la dumnealui 

Logt. Aleco Ghica, carele le arvunise dă la Bucureşti, şi 

l-ai stănjănită, stăpănindu-le însuşă elă, iară părăta ai : 
șăzută cu chiriile pă aiurea înă cursulă aceştii vremi ... 

Odăile cele dă susă, cele mai multe şi mai bune,aă fostii 

şi săntă pănă acumiă coprinse dă jăluitoră, iară odăile dă 

josii, adecă magazii, pivniţi, camări, grajduri, grădini şi cu 

ună cuvăntii toate le are înă zaptulă săi, încătă și anulă
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trecută, trimițăndi părăta pă slujnica sa ca să ia numai 

poame dină grădină, ai bătut-o qă moarte.» Se decide a-şi 

lua Maria analogon din chirie, socotită pe jumătate cît a 

lui Ralet. Ă 

Pentru vie, Maria crede socoteala greşită, ca şi «pentru 

vinul ce zice jăluitorulă că s'a arsu înă leat 821,— că 

nu este cu putință ca să să fi arsu totii». Cere a stăpîni 

şi ea şepte ani ca şi dinsul. El se oferă a aduce «răvaşele 

vinăriceri'orii cărora le-ai plătită vinări€ pă fieşcare ânu». 

Maria nu primeşte, «căci poate şăluitoruli pentru alu săii 

interesă să să fi ajunsă cu slujbaşi şi să fi luată răvaşe 

pentru sumă mai puţină denă ceia ce ai fostă, sai să fi 

luati răvaşe mai multe; căci dă multe: ori aă trimisă vinuri 

şi înă Trasivaniia şi la Bucureşti şi, ca să nu să supere 

de către alţi slujbaşi acele buţi la drumi, pă suma buţilori 

ce va fi pornită, pă acelea va fi luată deosebiti.răvaşi, şi, 

pentru căte buţi voră fi rămas, acelea, alță deosebită ră- 

vaşă, pt care acumii voieşte a-lu arăta spre 2 lui îndrep- 

tare.» Divanul hotăreşte ca ea să-şi oprească tot crodulă 

ce va fi agonisitii» în cei patru ani de cînd ţine via: «să 

fie numai înă dreptulă rodului ce aă luată şi jăluitorulii 

pă anii dă mai nainte; care măcară că este cu deosebire 

şi cu folosă dă doi ani mai multă, dară i sai făcutu 

musaadeă aceşti doi ani, ca să nu mal rămăie cuvăntiă. 

Iară, pentru vinulă ce arată jăluitorulă că ai arsu înii anu 

răzvlătiri, înă leată 821, neputăndu-să precurma într'altu 

chipă», să se facă o «carte de blestemi asupra vierilori 

şi aceloră ce vorii fi fostii epistați la culesii». Din lăzi şi 

argintării n'a, «sfeterisit> Dumba. <Măcarii că ară fi fosti i 

cu cuviinţă ca să-i fi rădicată toate lăzile căte au avuti, 

dă vreme că să amestecase la rădicarea calabalăcului ei, 

dară, judecăndi furia vremii dă atunci, credemi că nu au 

făcut-o dinti vre ună vicleşugă, ci pă căti ai pututi ai. 

ridicată». Va fi <apăratii dă această cerere». Dacă dove- 

deşte ea că la el «să găseşte celui mai puțină», va plăti. 

Pentru «lăzile cu broaşte galbene i fiară dă ferestre şi 

acele doaă butoaie cu cuie de fieră>, — «să să analoghi-
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sească». Pentru butoaie, pănă se va vedea cine le-a luat, 

<voră rămănea amăndoi prigonitori răbdători>. «TI. 1800 

ce zicea că ati datii oameniloră ce aii păzitii boltele> şi 

cei cheltuiţi «la pomenirile morţiloră, şi ceia ce mai sănti, 

are să-i cheltuiască totii într'acestă felu dă pomenire.» 

(Iscăliturile.) 

„253. Maria Goga către Hatmanul Caimacam. Se plinge - 

că Dumba n'a venit la apel în Bucureşti. — Se decide a-l 

sili (30 Octombre 1827). 

254. Căte oi i berbeci au fosti astă primăvară şi căte (?) 

sănti acumi ; 827, Noenvr. I5. 

Oi . Miei     

12 oi fătătoare. 

4 sterpe. 

3 berbeci. 

19 
12 , 12 miei. 

31 

  

cu oi, miei şi berbeci, însă 
0 _Miei 

1 oia starpă ai murită, piele sai trimisă. 
2 Sau trimisti la curtea dumitale. 

1 Sau furată. 

2 ai muritii, pieile săntu la tabaci. 

berbeci sau văndutii. 2 

23. 3 5  rămăni buni în samă lui loniă is., după so- 
coteală ce amii luatiă acumii gobanului. 

255. 16 ... 1827. Grigore Dimitrie Ghica-Vodă pentru 
Grigore Lăceanu, «carele dină mica sa copilărie s'au aflată 
slujindă stăpinirii şi patrii, atită Logofeţelă la Divanulă 
Domnii Mele i condicarii şi sameş pi la judeţe, cumii şi 
lu alte osebite trebuinţe după vremi»: e scutit de orice 
dare pe drepte: bucatele sale: «dă vinări&u şi dijmărită, cumă
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şi o pivniţă dreaptă a sa îni oraşulă "Craiovil, apYrată dă 

toate dările ce daă alte pivnițe.»  - 

256. 23lanuar 1828. «De la Divanu Craiovei. «Sandu Gu- 

rană, zapciu celii orănduitii», e în judecată cu Maria Goga pen- 

tru o sumă de bani pe care el o arată cheltuită prin Dumba cu 

pomeni. şi «răscumpărare de robi după moartea răposatei». 

Declară că «sai amăgitii. încredințăriloră ce i sai dati 

de către Dumba». «Numai ca dină roduli dobinzii să-şi 

poată apandisi. răposata cheltuiala şi trebuinăoasa hrana 

vieţii, iară capitalulă să arată curati - că este ali clirono- 

miloră». 

La urmă, socoteli dobinda pe zece ani «după pravilă> 

la 3.000 de taleri face alți 5.000. 

257. Adecă ei care mai josii mă voi iscăli încredinţăză 

printr'această adeverinţă a mea precumii să să ştie că înil 

zilele trecute răvlătiri aflăndu-mă totă vecinii cu viia ră- 

posatului Goga, unde mă aflu şi pănă acumă, dină suma 

vinuriloră ce să afla pă acea vreme înă deali la vie, patru 

buţi cu vint le-ai rădicati jupănă Ene cu frate-săi, omeni 

dumnealui jupăni Nicola Dumba, şi Vaii dusii la Craiova, 

iară celă-laltă ai rămasă aciia şi saă şi prăpăditu. De 

aceia darii după ştiinţa ce ami, daii acesti înscrisă suptii 

“iscălitură mea, puindu-miă şi degetu înii loci de pecete. Ei, 

Barbu Panţucu, vieru otii Amărăştii, adevereză. (Serie un 

Drăgăneanu.) "7 Februar 1828. 

“258, Numele înscrisă ale clăcaşilori ; '82$, Aprilie 17. 

Buşe Croitoru, Pătru .brată Buşe, Stancu Bratia, Costandin 

Jordănesculă, Matei Milie, Mihali Iacov, Dinu lacoviă, Ghe- 

orghe 'Tărtea ..., Dunărenţu, Dumitraşcu Olaru, Barbu 

Leatu, Lon Brezniceanu, Preda Tutu, Marinti Rotaru, Mi- 

hai Vrăjitoru, Părvu Guju, Sava Stuparu, Andrei zăti 

Sava, Ilie Stănăulescu, Matei sinu Avramii, Sava Ivaşcu, 

Dincă Căubucă, Dincă Manole, Ghiţu Ciubucii, Iordache 

Ciubuc, Mihai Bucaru, Vasile Văgăi, Vladă Văgăi, Dinu 

,
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Stăn&ulescu, Nicola Bratia, loni sănă Mihai, Ion Sorea, : 
Matei Mosolcă, Dinu Slătaru, lonă Mohora, Dinu Cionte, 

lonă Covachi, Vasile Bulaii, Badea Ivaşcu, Pătru Mihăilă, 

Dumitru Cocoloşu, Gheorghe Pătraşcu, Ionii Ciolacu, lonă . 

Pătraşcu, Matei Pătraşcu, Matei Pătraşcu, Costandin Ro- 

taru, Nicola Cătănuţă, Dragomiră Stăn&ulescu, Ilie Alămari, 

Dincă Stuparu Dumitru Gherghinoi, Ionii ală Bătrănicăi, 

Preda Panduru, Stani Pârtea, lonă Bătrănu, Preda Mus- 

tăţa, lonă Stăn&ulescu, Lăpădat Cazani, Ionii Cazani, | 

Vasile Prună, Stancu Prună, Dumitru Boi-Roşu, Mihai 

Sărbu, Desca Sărbu, loani Milia, Pătru Răpani, Pătru 

Zmilaru, Barbu Păsatii, Radu Caraţoi, Stoian Milia. Petcu 

Sărbu, Marini Olaru, Păunii Olaru, Călini Croitoru, Enai- 

che Şandru, Dinu Matei Cană, Ionii Caraţoi, Mihai Mo- 

&olcă, lonă Dămeanu, Costandini Uricheanu, Vasile Drin- 

&anu, lonă Tutu, Nicola Barosă .., Manole, Stancu. Căl- 

ţonă; -Toma Prună, Dumitru Boba, Nicola Mohora, Mirea 

Stănsulescu, Din Luţoi, Radu Bulai, Radu Spulberiă, 

Dumitru Matei Cană, Radu Costanţoră, lonaşcu săni 

Udrea, Dumitru sină Badea, Stană Butaru ..., Efta' Sărbu, 

Ionii sănii Efta, Dumitru Ormeanu, Lăpădată Bulai, Ghe- 

orghe Trăilă, Gheorghe Tătaru, Dinu Novaci, Preda Vă- 

duva, Barbu Măndrici, Dumitrache Mustăţia, Dumitru. Lelu, 

Aldea Moraru, Gheorghe Strinu, loni Ganta, Vasile a 

B..., Pană Mazilu, Tudorii To... Stoian Puzoica (7), Stoica 

Pierdevară, Mihai Toma, Radu Puiu, Stanca Manăului, lonă 

al Ştefănoicăi, Mihai Dumbravă, Pătru Vrăjitoru, Dinu Cim- 
poi, Dumitru Micu, Nicola Micu, Pârvu Voichiţii, Preda sănă . 

Stană, Gheorghe Piele, Ion Laz rii, Ilie Piele, Lăpădatii Cio- 
coiu, lonă Goe, Barbu Buză, Vasăle Vănjanu, Ilona Puţi- 

nica, Nicola Comani, Niţă ală Voichiţei, Gheorghe Bon- 

docii, Barbu Negru, lonă Mavlea, Vasile Paţiga, lancu 

Sărbu, Stancu Hoţu, Sanda Micului, Dumitru Costanţoră, 

Dumitru Tatomiră, lonăi Guţu, lonă Vişanii, Stancu Năv- 

lugu, Vilea Sărbu, Gheorghe sănii Stoian, Barbu Mo- 

toncă, Dumitru sănii Dinu, lonă zătă Marică, Petcu sănă 

Mihai,. Stan a lui Pătru Caraţoiă, Dumitraşcu Văcaru,
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Păună Novacă, Brănduşa Radului, Maria Sfrinţoica, Mariia 

Şchiopa, Sanda Cionta, Stanca Badicatar, Florica Paunu, 

llinca Striţa, Preda lui Ştefani 'Tătară, Radu sănii. loni 

Drinăanu, Mihai sănii Sava Stupariu, Ionii sănii Matei Pă- 

traşcu, Stanca lui 'Tudorii Zărinăanu (7), lonă Zmilaru, 

Micu Manolea, Rada Dudutoia, lon a Dinului Văgăi, Tă- 

nasie Novacii, Radu Olaru, Dumitraşcu Drintanu, Dinu 

Bulata, Părvu Călinicii, Dinu sănă Dincă, Dumitru sănii 

Matei Pătraşcu, Gheorghe Duduăa, Ionii Fălcăi, Paras- 

chivu Manolea, Ionii Şirodă, Pătru sănii Sava Stuparu. 

259. Sărutii cinstită şi stăpănească măna dumitale, cin- 

stite boerule, cu plecătune. Priimii cinstită răspunsul du- 

mitale şi văzui cele scrisă şi tocmai după cumi ami vă- 

zută şi eă cu ..., că m'amă găsită acii la Craiova, că, de: 

atăta frică ce amă avută, p'ami putută să mai şeză, ci 

ami dată şi ei fuga la Craiova şi, înă zio care ai veniti 

cinstită răspunsul dumitale, m'ami găsită aici, şi, văzăndiă 

că at plecatii Muscali la Calafată, astăzii mă întorci şieii 

la Corlăţeli pentru ca să nu facă vre o zminteală, dinii 

cele ce me-ai porunciti dumnata, şi săntii următori pentru 

totă după cumă mă porunceşti, şi acuma, şi în viiaţa mea; 

şi, ducăndu-mă la Corlăţelă, pe tote le săvărşescii. Pentru 

vinu celă stricată, mă apucami să-l facti, şi amă şi făcută 

cătva, şi amiă dată veste atasta în lume-—şi aă venitu Hăn- 

cicu Cazacu de şi l-aă lotă,şi eă ce l-amă făzutiă, nu l-a[m] 

măsurată, că trei săptămăni eii satulă nu l-am văzută cu 

ochii, că nu mai ierea la sată omeni, numai cu trupurile ; 

dară acuma, vrăndu Dumnezei, totă să vori îndrepta. Bo- 

erule, de te va. aduce Dumnezăiă ori vei trimite vre o scri- 

sore mai înnainte, mă rogă să-mi trimiţi ună cinstită răs- 

punsă, că-mi este frică şi de Cazaci, să nu-mi zică ceva. 

Ci mă rogă mili şi bunătăţi dumitale ca să amă cinstită 

răspunsulă dumitale pentru tote. Ia 

Şi săntă ală dumneavostră slugă mai mică. 

Florescu (?). | '828, Mai 23 (?).
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260: În &asuli acesta iată că sosăi iarăşi aici; ducăndu- 

mă la Corlăţelă, ami găsătă satul fugit, că venisă la unii 

sată, Vănju, o sută de Turci,şi ati lotă cinzăci de vaci şi 

nişte omeni legaţi, pănă vori bate porumbu de dijmă, și 

să trimită porumbu bătuti, şi apoi atunci va slobozi omeni, 

Dariă,: dacă nu va trimite porumbu, să să tae. Şi vorba le-ai 

fostii că să vie şi la Corlăţelii, şi nu ştiă în ce va sta Ju- 

cru, boerule, de nu să va robi pe aci,—că totă aşa le este 

vorba. Şi cumiă va fi porunca dumitale. 
"828, lunie 20. 

261. 3 Septembre 1828. Un vechil către Aman. <Cu multă 

plecătune amă priimitiă cinstită scrisoarea dumitale şi ami 

înțălesti toate cele cuprinzătoare, că, de căndii aţi plecatii 

dumv., nu ştiţi pentru mine unde mă aflu. Eă ami şăzuti 

la Mischil, după cumii mi-eai poruncitii dumneata ; ami 

şăzutii Joi pănă la namiiazi, şi, întrebăndă pă unii şi pă 

alții pă drumă pentru carăle cu calabalăci, aşteptă dă 

atăta vreme,—şi furie înă vremea aceia, căti nu ştiiamil 

“încotro să apucii. Aşa dacă ami văzută, ami plecatii peste 

dealu Mischiilorii, cu socoteală că mă voi întălni cu carăle 

pă drumi, şi nici nu ştieamiă pă ce drum ai apucatii, 

ca să le ajungă după urmă. Şi, văzindi că n'ami nădejde 

ca să mai. găsăscii carăle, ami şăzută şi eti cu băjăniia 

pă Olteţi opt zile, şi la optă zile ami veniti aicii la hanii; 

la jupănă Gligoriia, şi m'ami întălnită cu. lacovaiche; 

mie-aă “spusă că sai întălnită cu dumneata 'la Oltii, şi 

mie-ai arătatii şi o voe care e-ai dat-o dumneata pentru 

lucrurile ce ati rămas la casăle lu jupănă Nicolae Blicariă : 
eii nu ami văzutii voia. de loci; m'amiă sculată şi amil 

găsitu uni omiă, şi-l-ami pusă cu părale şi le-am cărată 

la jupănă Fişără Ovreu, şi să triimită şi foe,: căte lucruri; 

numai dulapu ali mare nu l-amiă dusi, că nu amiă găsitii 

cari, că caru lu Mitrană Portaru l-ai luatii Logft. Du- 

mitru şi l-ai triimesă la Grorocă. ŞI, căndii va veni caru,- 
voi îngrijii a-lă duce. Şi mami dusă cu scrisoarea la ju- 
pănă Fişără, şi nu l-amă găsită acii: s'a dusii la Călimă- 

p
o
a
 

ie
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neştii, şi ami dati scriisoarea lu Ioniţă, băiatu dumitale, şi 

mi i-ati dată o tinichea cu 'tabacii, care o triimesăi pă 

omulă acesta, şi răspuns voi aduce ei, dacă-va veni ju- 

pănă Fişără pănă atunci. Porumbii, care ai rămasă la ca- 

săle lu jupănti Nicoe, 171 ocă, amiă dati lu Iacovaiche, că 

mi i-aă spusii că i-ai poruncitii dumneata ca (să) să-i 

vănză, darii preţu cumă vei vre dumneta. Amă lotă ta- 

leri 12, adecă doisprezece, de la Iacovaiche, pentru culesul 

vii, fiindcă n'aă fostă jupănă Fişăriă aici. Pentru dodicaru 

de la Ionă Ţiganu otii Mischii, “mă voi răpezii şi l-oi lua. 

Boerule, văzii că-mi scrii şi pentru Logft. Florea de la Cor- 

lățălu, ca să cercetezii unde să găseşte şi cum să află : 

mami întfălnită] cu zapciu care [a] venită cu dănsulu la dum- 

neta pentru fănu de la Corlăţăli, şi mi i-aă spusă că sai 

prădată la Turcii, şi leă pusii zapciă acolo înă partea lo- 

cului. Dară, cătă voi mai şădea aici, voi cerceta pentru 

dănsulă unde să află şi, găsăndi vre ună -omă de la Cor- 

năţălii, îi voi scri ună răvaşi, ca să priimiţi răspunsă pen- 

tru tote lucrurile moşii, în ce stare să află. ' 

Boerule, grău de la Brasta l-ai loatii sătenii pentru za- 

herea. Mami întălnită şi cu Marini isprăvnicelu de la 

Zănoaga, şi mi-au spusiă că easte optii [săptăjmăni de 

căndă l-ai loată la Saraolii, şi, atunci cănd aă plecatii elă, 

pus-a zapcil Saraolă ca să bată porumbii dumitale de la 

Zănoaga. Ami datii şi scrisorea dumnealui Medelniceru 

liordache Măcescu, şi mi i-ati dati ună călăraşă, şi ami 

rădicati pă Ancuţa și pă Floarea, surori, Ţiginci amăn- 

doo, şi le-aă pusi la închisoarea pocomnicii. Şi Floarea 

Tiganca, finaă bolnavă dă sfriţiie, ami spusii dumnealui 

coconului lordaiche Măcescu că easte bolnavă, şi anti dat-o 

pă sama Ancuţăi lui Pană ca să fie în paza ei şi să o 

caute ca să o vindece, pănă căndă ne vomii găti toate lu- 

crurile de aici, şi atunci vină ei şi jupănă Gligorie, înpreună 

cu Ancuţa şi cu Floarea, surori ţigănci. 

Badea trimisu ati venitii cu doi cai, darii cu unu ai ve- 

nită şcopă de ună pitorii din dărătă. Şi l-amă întrebatiă 

pă numitu dinu ce pricină easte calu şcopi : ai zisă că
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l-ati potcovită căndă ai plecati şi l-ati ajunsă Ţiganu cu 

cuiu căndă l-aii potcovitii. Aşa dacă amă văzutii, mami 

dusă cu calu la ună nălbană, şi i-ai trasii potcoava, și e- au 

slobozită sănge dină pitoră, şi l-ai arsi cu catranii, şi e-aui 

bătută altă potcovă, tur&ască, şi mi-ai loatii taleri 1,20, 

adecă unu şi părale doozăci, pentru cală, şi şi l-amiă oprită 

aici, şi nu ştiii de s'o vindeca curăndi, că merge numai în 

trei pizoare; şi l-amiă opriti aici cu tacămu. Astăzi, Luni, 

amiă începutii la vie, şi căte vase dă vină va eşi, cu veni- 

rea noastră vomi aduce răspunsii. 

Boerule, pentru moşiia Corlăţălu ami auziti că sai pră- 

păditii multe lucru[ri] dină ale Curţii. Curtea ai ars-o, bi- 

volii i-ai loată, dară nu amiă auzită cu adevaratii. 

Boerule, arată şi dumnei coconiţăi că scrie unii răvaşă 

către jupănti Gligorie pentru doo bucăţi dă pănză: una. 

grosă, alta supțire. Mamă dusi înpreună cu jupănă Gli- 

gorie la cocoana Stăncuţa şi e-amiă cerutii bucăţile dă 

pănză, şi dumnei ne-ai dată numai o bucată dă pănză 

groasă, că bucata dă pănză supțire ai zisii că e la ţară, 

îngropată cu hainele dumnei, şi să tri[metă] numai o bu- 

cată dă pănză groasă pă vadea. Trimite jupănă Gligorie şi 

cincizăci dă piiarsăci, că mai multe nu sai găsită, că s'au 
trecutii. Dumnei cocoana Stăncuţa să închint dumneavoas- 

tră cu plecăcune şi vă sărută măna şi să roagă să nu ui- 

taţi. Pentru ale vremii dă aici, veţi lu priroforie dină 

scrisoarea coconului Costaiche. Şi cu toată plecă&unea săntă 

ali dumitale prea-plecată slugă : Hrin... - 

Pănza ai pecetluit-o cocoana Stăncuţa [cu] numele dum- 

nei ; tinicheo cu tabacă au fostă pecetluită de la jupăniă Fi-. 
şări : aşa mi-eu dat-o Ioniţă b'iatu dumnealui. O scrisoare 

„a coconului Dumitraiche către coconu Iancu Ghimpeţianu 

fiindcă dumnealui nu sai aflati aici. 

„[I se trimete lui Aman la Cimpulung: *.] . - 

1 Pretutindeni oa e scris 5.
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262. 3 Septembre 1828. Eugeniu Pap... către Aman. Des- 

pre lucrurile ce a lăsat în urmă acesta. Că npătoveg, dswă 

proso IKară rd magay sineta us efon wa iobapoiaa, ar 

ră Th 1 viii 3 d 3033 URI erragosită arpazebuaea * : 

zi zar rod diptayroa ÎS zarva ră 5044050 

nstânevuy — "pițag bvouatgevoy ch Via, Sevilia ră zpâ- 

za Beparibura sin capra dpuoy  20y, Dapepinfvra si 

reia DAT Ai, Th VS0 Zuâ1y3y ste bat rii zodia ș „63 

d
r
 

zmei pi 6 av hțiiny pă Svr Pai zandoy (Gvz o ds 

în ct Satra pam) dt Tv pd (Împrejurările zilei 

sînt vădit grozave. La stârşitul lunii în două rînduri au 

venit dragoni; la 1-iti a! lunii acesteia a venit pedestrime, al- 

cătuită din 300 de aşa-zişi iegări;, în aceiaşi zi au plecat 

cele d'intăiă oştiri la cel diintăiă drum al lor, împărţite în 

trei corpuri, şi cea nouă a rămas pentru paza oraşului. 

leri a, plecat şi vice-comandantul cu îmbrăcămintea şi 

zapcii (?) (după ce a fost la biserica noastră), la corpul săii>.) 

263. 18328. Cheltuieli ale casei Aman. 

il. par. 

tm
 

16 20 la mueri, la trasu borangicului. - 

Trit ofiţări: le-ami cumpărată vină cândii ai venitu. 

284. Craiova, 10 Septembre 1828. Gligori Hangiu și 

încă -unul arată că ai luat 30 de taleri în seama lui Aman 

de la «dumnealui. chiră Fişerii zarafu». 

265. Cheltuiala vii dă la Drăgăşani; 1828. 
tal. par. 

23 —.doo buţi noi. 

13  — ipacii o butie noo. 

8 32 culesu vii. 

g 20 otaştina vinului. 

1 26 ami datii măsurătorilorii. 

11 3 culesu vii, partea lu loni. 

__ 8 cheltuiala nostră pă optii caiale, amă bătutii la calu. 

69 
30 20 
pr 

AT, 
3



114 CORESPONDENPA LUl DIMITRIE AMAN 

  

„tal, par. 

„4 — legatu buţilorii. 
„2 — cercuri. 

-- 30 tel. 

2 20 patru oameni aii cărată cu hărdău. 

7 — patrusprezăce oameni la culesiă. 

7 — căleatu linului. 

17 10. 

266. Oltu-dă-susă, poporului Drăgăşani. 

Dumnealui Sărdar Dumitru Amanii ai plătitii otaştina 

sfintei Episcopii pă vedre vinii trei sute noozeci şi doao 

înii patru vase, dă vadră o pară. 

(iscălitură.) '828, Octomvwrie 21. 

267. Cu plecătune. 

Sărută cinstite şi prea-dorite mănuşiţele dumneavostră, 

prea-cinstiți stăpăni miei. Cinstite boerule, priimindi cin- 

stită scrisorea dumitale cu Logofătu Hristea, mi sau mai 

luminată inimă că după totii necazuli miei şi frica ce 

amii avut-o pe vară şi cinstea stăpănească, prinzăndu-mă 

vrăjmaşi de Turci, după păcatulă care l-amiă avuti, m'ati 

dusi la Calafatiă şi m'aă ţinuti zăce zile închisă, şi venea 

căte ună “Turcă la mine în toate zilele de-mi zita că 

măine mă tae. Cinstite boerule, şi după aceia matii slobo- 

zită, şi mată lotă ună Turcă, Usaină Bairaitară, care um- 

hlase şi astă vară după mine pe la Corlăţelii, şi m'ati pur- 

tată cu elă trei săptămăni, şi atunci me-ai ajutată -Dum- 

nezeă într'o nopte de amiă scăpatii din măinile păgăniloră. 

şi mamă dusi singură la Cioroi, şi m'amiă arătată la ghi- 

năraru și la Caimăcamu, şi me-aă dati drumu la Sulgeru 

Solomoniă, ca să mai fiă cu dumnealui, şi, sculăndu-să o co- 

conă, Maria Vlădăianca, ai băgatii jalbă - pentru mine cin: 
stitei Căimăcămii că i-ai lotii Turci neşte vite, şi zicea că, 

dacă amii fosti eă cu Turci, să le plătescii ei. Şi, nea- 

1 Şi la 2 Novembre 1829: „viia ce are pă: moșşiia episcopii Drăgă- 

şani“. 
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văndiă pe niminea, m'aă închisă la grosă, de săntii acuma 

doosprezăce săptămăni de căndi stati închisi,. şi nu mă 

ştiă vinovată, cinstite boerule, nici cătă vărfu acului. Ci 

mă rogă mili şi bunătăţi dumitale că numai cătă pomană 

ai făcută cu mine de m'ai scosă dinii căt ai fostii, nict 

acumă să nu mă laşi, că mă prăpădescii. Dreptii, dacă 

nu-mi 'vei ajuta dumneata cu nescai cinstite scrisori către 

boeri de aici, întorce-ți mila către mine, cinstite stăpăne. 

lară pentru de ale moşii, logofătu Hristea aă fostii pe 

acolo : va spune încă şi din gură, că porumbi, grăti, vin, 

raichiii, bivoli, stupi, acestea tote le-ai lotă Turci de la 

Ostrovii pănă a nu mă prinde pe mine, şi, după ce nai 

prinsă, m'amă dusi la Cheia "'-begă 'Turculă care erea la 

Calafată, şi le-ai făcută carte la Paşa de la Ostrov, și 

amă triimisă doi Rumăni cu ata carte de amii scosă bi- 

voli amăndoi, dar bivolița n'a găsit-o. Darii pentru tote 

ale moşii, pentru toate, ami fostă: viia amii cules-o, ce 

Sati găsită, că, fiindă vremea după cumiă şi dumneata ştii, 

era jafă în vie totdeauna, şi, fiinduă-că ereamă într'aca 

vreme cu Turci şi erea vremea loră atunci, amii pusti | 

omeni de ati cules-o, că vieriloră le erea frică să o culeagă, 

că zisase unii Dărvişi turcu de la Cladova că pe cine va 

găsi înă vie culegăndă dină partea mea, pănă nu va veni 

elă, lă înpușcă, că zicea să o culeagă elu, si o ducă la 

Cladova ; ei zitami că o s'o culegi eii Paşi de la Dii, şi 

cu acele vorbe abia ami cules-o, şi, căndi ami isprăvit-o 

de culesă, amiă şi fugitii. Cătii o fi eşită, nu şti, că la alte 

moşi viile boereşti toți Turci le-ai culesii, şi la altele le-ati 

ruptă gardurile, de le-ai măncată porci şi vacile. Cinstite 

boerule, de mă vei ajuta dumneata şi Dumnezău să mă 

văz scăpatii, tote le voi face teslimii în măna dumitale. 

Şi cumă va fi mila dumitale- asupra pedepsi mele. | 

'828, Dechemvrie 2. 

Şi, săntă ală dumneavostră slugă mai mică: 

Florea Braiia otii Corlățelii. 

    

' Chehaia.
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268. Grigorie Lăceanu către Hatmanul Caimacain. Pen- 

tru procesul cu Dumba, privitor la <înpărţirea vii de zestre 

de la Drăgăşani». Se legătuise Dumba, după împărțire, în- 

naintea Clucerului Glogoveanu, cunde ne-amii desfăcută», 

a plăti neşte cheltuieli. <Acumi, aşternăndu-i socoteala și 

cerăndu-i banii, văză că cu pricinuiri deşarte să înpotri- 

veşte şi nu voeşte a mi-ă plăti».-- Ordin din 12 Decembre 

1828. , 

269. 12 lanuar 1829. Scarlat Căminarul către Aman. 
«Pentru untul ce a scos de la dumneata în 1821 Isuf-Aga 

şi lenachi Procopiu.s — Grecește— Răspuns grecesc la 

Februar. — Nouă scrisoare a lui Scarlat la 20 ale lunii. 

270. Cu plecăsune. sărutămă cinstită măna dumitale, cin- 

stite boerule. Ne rugămi mili şi bunătății dumitale ca să-ți 

“faci pomană cu noi pentru zălele de clacă care vomii ră- 

mănea rămăşiț[ă| şi nu le vomă face, să plătimă zăo dă 

clacă căte par. 20, pecumă ne şi făcăduisăşi dumneata şi 

mai nainte vreme, şi noi, carle| de pe unde săntemii în- 

prăştiiaţi, fugiţi dăni sălişte dumitale dă astă tomnă, că 

n'amii pututii ținea de rău oştiriloră, că amă rămasă cu 

copii muritori de foame, că au fostii astă vară lipsă, și, ce 

ami mai avută, ni-aă lotii “Turci totii. Noi la altă parte nu 

mai ştimă unde să ne mai rugămi, fără cătă la Dumnezăit 
şi la dumneta. Ne rugămă mili şi bunătăţi dumitale ca să: 

ne mai aştepţi pentru toate pănă vomă eşi şi noila o 

lume cu copii denti foamete şi denii necazuri, şi ne vomii 

strănge şi la sălişte, care de unde săntemii înprăştiiaţi. ŞI, 

pentru finu ce săntemii datori cu zapisti, ne scrii dumneata 

că nu este plătită cu tl. 23: cumiă va fi mila dumitale! Pen- 

tru o clae dă la oboru bălcului avăndă trăbuinţa satu, 

ami lot-o cu tl. 25, pr. 12 cu zapisii. Acesti. făni ce mal 

susii să arată, săntemii datori ca să plătimii, şi, neavăndi 

bani acumii, ne rugămiă de dumneata ca să ne mai adăşti; 

pentru plastele (sic) de fânii dă la oboru băltului, ce l-a. 
măncati Turci, însă şi vitele, noi nu săntemti datori, cin-
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stite boeriule. Şi vedemii, cinstite boeriule, că ne scrii şi 

pentru neşte capă: nu n'e prenă ştire. Şi cumă va fi mila 

dumitale asupra sărlă |&|iei] nostre. Şi săntemii ai dumitale 

clacaşi (2). , 

Eu lonă Bătrănu otă Corlăţălă, eii Gheorghe Drincanu 

otii tamu, eu Micu Sărbu, ei lliie ali.., eă Ionii Stăn- 

&ulescu, eii Dragomir Stănăulescu, ei lonă Cărjoiă, eă 

Gheorghe Bondocti, eă lonă Breznitanu, eii Lirea (?) Stăn- 

culescu,- ei Dragomiră sănii lonă Cătreanu, eu lliie Stăn- 

culescu, eii Radu Cărtăţorii, eii Toma părcălabu şi cu totu 

satuli, eii Radu ..lăţoiu, Corlăţeanulii. 829, Mar. 26. 

271. De la taxildăriia venitulă judeţului Mehedinţi, '829. 
Dumnealui Grigorie Laceanuli aă plătită la taxildărie 

adaosulă venitului pe capre, una mie dooă sute, ce l-ati 
avutii dă strănsură; pentru care i sai dati acestii răvaştă 

dă plată. | 

Pentru dumnealui taxildară. 

loanti Buescu, 

272. Ami priimită cinstită scrisoarea dumitale şi ami 

înțeles toate cele cuprinzătoare. Văzi, boerule, că-mi 

scrii că să mă ducă la Corlăţeli înipreună cu Hristea, şi 

ei nu mamii pututii duce dină pricină că amii fostii bol- 

navă. Şi zacu de săntii duo luni. Şi nici acumiă nu mami 

sculatii. Şi, de cheltuială, Dumnezăui mă 'ştiie ce amii chel- 

tuitii cu Muscali, că i-amiă ţinută înii casă cu de măncare, 

că amă vănduti toti, pănă încătii şi pănza dinti ladă; şi, 

boerule, şi dacă oi trage şi la iarnă ce ami trasă pănă 

acumă, eă aici nu mai poci șădea. Că ei, citi pentru . 

dumneata, aşii şădea, iară dă rău Muscaliloră nu mat poci 

şădea. Dară acumă pă vară voi să şăzi, ca să lucre viia, 

că ai fugită altă feli dă negustori, de şai năpustitii ca- 

săle, cu puteare, nu ca mine. Dari ei, văzăndă că au 

dată şi casălorii foci şi de abiia le-ami stins, că putea 

să arză pănă înii pămăntă, şi, pentru vinu dă aici, văzăndii 

că nu să găseşte muștereii ca să-lu vănzi mai șusă, l-ami
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slobozitii eii pă şaizăci dă părale vadra, că amă rugatu 

cu 60 părale vadra şi nu ai vruti să-lă ia nimene. Vă- 

zindă că vine ordiia dă tunuri lăngă gardu nostru, ami 

dată şi eu drumu optă părale ocaoa, şi Sau vănduti o 

butie cu aceia Muscali căti ate şăzutii aciia, şi butieia ami 

ţăncuit-o căndă ami slobozit-o, şi acumă s'aă măsurată, şi 

amă găsitii 78, 5, 1 dă vedre; şi bani amă dată lui Hristea, 

tale. 117,32, adecă una sută şaptesprezcace şi părale 'trei- 

zăci şi dooă. Sare ami văndutii 2000 dă acă,că (sic) tale, 

9 sute,lui Mihai Arnăutu, şi nu i-ai priimită cu tale. 80,20, 

adecă optii zăci şi parale doozăci, zicîndă au eşită o sută 

oc. sare lipsă. Şi ei, fiindu bolnavă, nu ami putut să-mi 

cauti. Și săntă ală dumitale plecată slugă 

Gligorie Hangiu. '829, Aprilie 3. 

Amă trimisă 4o oacă dă găină şi dă rață. 

273. Foe pentru cheltuiala Sfintei Troiță de căndi ai 

plecatii dumnealui Sărdariii la Cămpulungiă, şi aşti bani 

Sati numărat de dumnealui jupănă Pavelă, omul dum- 

nealui jupănă Nicola Domba; 1829, Ghenar 1. 

tal. par. 

Ghenar 1 v litră unt de lemnii “1 20 

Ghenar 27 cincizăci dreamuri tămăe 1 10 

> 270 litră unt-de-lemnu 1 20 

> o litră tămăe Ă 2 20 

Fev. 20. Amiă luatii o litră de ară înpreunată în 

făcliile ce le-amiă prefăcut din stră|n)suri dinu 
bisearică | 4 — 

doi. lei ipacă pentru făcutulu făcliilori - 2 — 

Apr. 21 doao ocă făclii pentru Paşti în şaisprezeace 

„făclii mari, o litră unt-de-lemni totă la Paşti 1 20 

lunie 1. Ami luatii trii ocă şi o litră cară în făclii 

doaozăci, mari şi mai mici, pentru hramulă Sfintei 

Troiță 4 —
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Ami mai cheltuiti la hramului Sfintei Troiță pe co- 

livă îi zăharuri şi celelaite 15 17 

274. Tal. 40, adecă lei patruzeci tocmai, am priimit de 

la dum[neallui jupănu Nicola Dumba, leafa pentru patru 

“luni de zile de la Mart întii pănă la lulie întii, pentru 

slujba ce slujim la Sfinta Troiță, şi am iscălit. 

Popa Ilie. 1829, 1 lulie, Craiova. 

(Tot aşa popa Dumitru. 

Dascălul Costandin iscăleşte pentru 100 de lei, leafa pe 

un an. | 

În seama parastasului pentru ctitori se trece şi «coptul 

pituştilor la preoci».) 

275. Craiova, 3 April 1829. Nicolae Dumba către Aman. 

Şi pentru boala Pipicăi. Arată starea bisericii Sf. Troiță, 

unde a pus psalt pe zărzp Agia: preotul e ză /opiw 

Mazda («din satul Badea»). Salutări ale lui şi Zincăi către 

Pipica, apoi către «cocoana Portăreasa» şi «chir Mammos». 

. 

276. Craiova, 24 Mai 1829. Nicolae loan Dumba către. 

Aman. «Să ştiţi şi aceia că Bibescu 1by va) Ca NORI! 

“p6. LO00, care a făgăduit că mi-i va da.> Pentru datoria 

Slugerului Sophianos. A făcut plăți la Sf. Troiță, popei 

Ilie ; Dinu a murit; cel:noă are pe lună 10 lel Psalte 

Constantin. Preţurile de vin la Drăgăşani şi în Craiova 

(2, 2, 10, 10, 3 lei, ba chiar 3'/,). «leau din noi toate ca- 

sele pentru spitale ... Aă luat casa lui Gănescu, şi a lui 

Vipmosău» şi a Almăşancei «-, aceia ce.era din iarnă ha- 

nul mieă, acuma de la /s6z0p% ai făcut-o spital. --"Ampi- 

îs 000 cu TGX3I WI IIOĂDV TĂI Aur sin ri Bhaiy 

3-prauev> (elăcuste, război şi ciumă, trei rele avem în Ţara- 

- Romănească»), dar lăcustele sînt acum mai puţine, din 

iarnă. Se vinde cu 43-30 par. tă urii, făina cu 30-60. «La 

Vilcea e ispravnic Ştefan Bibescu şi lancu Bengescu, la 

Mehedinţi lancu Otetelișanu şi G, Creţeanu, la Gorj Chițu
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(Kiete= 2) şi Barbu llpzoriwr, la Dolj N. Brăiloiă şi Ileep- 

oâp05, la Romanați Petrachi Obedeanu şi Alecu Pupescu, 

sia mby 28 tăvev (sic) ziua 6 Sapho PoBETOTI Veşmintele 

bisericii sînt la Călimăneşti, iar Preastinta sie mă woioy (în 

ostrov).» Salută pe Mammos şi pe cucoana Pipica. — Gre- 

ceşte. 

277. Maria Goga către biv Vel Hatmanul (Caimacam 

al Craiovei), despre <învoirea ce amii fostă făcută cu chiră 

Nicola Dumba de aici înă anulii trecuti pentru prigonirile 

ce aveamil între noi: aă rămasă să înpărțimă şi niște 

iieră ale prăvăliiloră i alte hierotichi, şi numitulă, după a 

sa firească iubire de gălcevuri şi prigoniri, le-au ţinută supti 

zaptulă săi, nedăndu-mi-le la sorocti, cu pricinuire că nu 

le are la îndămănă.» Refusă a îndeplini cele învoite. — 

Poruncă a «îndrepta»; 4 Mai 1829. N 

278. Amii priimitti o scrisoare de la Ristea Logt, ca să | 

te înştiinţăzi pentru tote lucrurile ce săntă aici. Ştiiutii să 

fiie dumitale că, pentru vinuli veichi, nu. s'aă văndută,dină 

pricina: că nu vorii să dea îl. ş. pl. 20,după cuvântulă du- 

mitale, că sai porniti vinuri de la Drăgăşani, şi sănti 

mai efiine, pănă la doi lei şi jumătate. Iaru, pentru vinu 

noă, o bute ce mai erea sai văndută cu doi lei, însă şi 

acelui vină cu v[adjra l-amă vănduti, că erea să rămăie. 

Că, de rămănea pă vară, nu ţinea, că bine ştii dumneata 

că nici drojdiile nu le amă scosi pănă acumi, că paşi fi 

triimesii căte vedre ai eşitii. Aflăndu-mă bolnavă, iarii 

bani ce ai eşită, săntă la mine. Pentru lucru vii, și căndu 

ne vomiă socoti, pă ce amii datii şi ce va rămănea, îţi voi 

răspunde. lară pentru sare nu sai mai văndută nicio oca: 

la jupănă Fişălă amă fosti, şi staă bine tote lucrurile ce 

ai lăsată la dumnealui. Văzi că-mi scriie coconița pentru 
găndaci: sămănţa ai dezdărat-o (2) şi amii lăpădat:o, că 

maă scosi dinti casă Muscali. Dară ami cumpăratii alti 

1 „l-aă ridicat moşia.“ 
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vii, şi nici la aceia nu le ai mersă bine, după cumă şi la 

alţi, şi, ce mai săntiă, nu Saă învălită pănă acumi,-—că nu 

ştiu ce răspunsă să daă dumitale. lară ce să vori agonisi 

mătasă, va fi la mine la pastrare. Căti pentru Uspitalu 

celă veichi, să lucrează. Florea de la Corlăţălă ai scăpatu 

de la închisore, şi să află pandură cu dumnealui Sulgeru 

Solomonă. Dă la Corlăţălă nu avemii nicio ştire, fiindă şi 

coconu Costaiche aici, la mine, la hanii, ci amă mai înţe- 

lesti că sănti oameni de la Corlăţăli toti 'răspăndiţi pă 

la conace. lară Turci 'săntu totii la Vărsorova. Viia dă 

aici amă lucrat-o, şi să vede rodă: pentru tote ami pur- 

tare de grija, ci ajutori nu ami de la niciun boer, şi 

mă supără zapcii, păzile, la podvezi. Ci, de voi pătimi ca 

astă iarnă, să fiie ştiutăi dumitale că nu mai şăză, că mami 

spăriiată, că sănti toti bolnavă ; ci tragă nădejde că veți 

veni mai curăndă sănătoşi, şi vomă mai vorbi. Şi sănti 

alti dumitale '829, Mai 30, 

plecată slugă 
| Gligoriie 'Lărgujăianu. 

De la Zănogă nu ami văzuti nici pe isprăvnicelii, fără 

de cătă ati veniti fecuru lui Stoian pentru suhatu de 

iarbă de acolo şi cu zapisulu dumitale de anu trecutii, şi 
> 

erea în zapisi tl. 30, iară că l-amiă dată cu til. 37, Și 

bani săntă la mine. 

(Adresa la Cîmpulung.) 

279. Cu dorită dragoste mă închină dumitale. 

De la o ale trecutei.luni lunie dorita dumitale scrisoare 

amă priimită la 13.ale aceştii luni Iulie, întorcăndu-mă de 

la Piteşti aici, la Ghinpaţi. Ami văzuti cele ce-mi scrii, că 

cumpărătorulă locului cere a avea de la fiiă-mieui şi trați 

scrisoare de protimisisă : priimeşte de la fiiă-mieui şi de la 

frate-miei lordăchiţă, căci frate-mieă Dincă nu este îni 

“Bucureşti, ci dusă păn judeţe pentru cară de zaherea, şi 

Bijăscu omosti. Cum să va întoarce, să ia şi de la dum- 

nealui carte,-să o trimeţii; cartea de la frate-mieă lordă- 

chiţă este înpunsă de sait afumati de frica molimii. Ci să
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le dai cumpărătorului pă amăndoaă, cumii şi acastă carte, 

şi să nu mal aibă nicio grijă. Isprăveşte cu vănzarea acestui 

locă, Şi rămiiti | 

alu dumitale dorită soți „520, lulie, 

Nicolae Golescu. 

Cinstitei şi a meale prea-iubită şi dorită soţie, dumnei 

Dvornicesii Bicăi Goleascăi, cu dorită dragoste. 

De la Ghinpaţi la Craiova. 

280. Cinstite boerule. Amii priimită cinstită scrisuarea du- 

mitale, şi amă văzută cele ce me-ai scrisă cu Logofăt 

Hristea. Ami văzuti că-mi scrii că amiă părăsătu moşiia 

dumitale Cornăţelu şi pănă a nu-mi da socoteala amiă ple- 

catti: întocma o păşii (tăşii; ms). Dreptă că ami plecatii, 

neavăndiă ce să facii, dumneata fiind foarte departe şi ei 

înpresuratiă de necazuri, neavăndi nici cui să dai foile 

moşii. Ci, viindi acuma trimisul dumitale, iată că toate 

foile cele ce le-amiă avutii, le-amiă dati L.ogofătului Hris- 

tea: claca, dijma fănului, asămene şi a grăului, cu toate 

rămăşițurile. Dari, cinstite boerule, pentru socotelile căr- 

ăumiloră, nimică nami, fiindă-că ană pe tomnă me-au 

spartă pimniţa, Joi, şi me-aă spartă lada care aveami hăr- 

tiile într'ănsa şi zapisă şi foi de însămnare pentru ban! la 

cine ce ami avută şi ei: nimică nu mi-au lăsatij, ci toate 

le-aă băgatii pe josii, socotindă că va fi clăci şi nescal 

rămăşiţuri acele bărtii; nici una nu me- aă scăpatu. Apui 

cumiă Dumnezăă te va lumină spre mai bună dreptate! 

Macari că dumneata prea bine ştii că prea puţintică so- 

coteală este de asupră cărtumilori, fiindu-că nici vină, nică 

raichiă n'amiă mai cumpăratii, de căti ce au fostii făcutii 

după vinulă celii stricată, şi acela sai prăpăditu prinii 

be&uri, descuindu-le cine vrea, ca la o vreme ce erea 

atunci. Vinu ce at fostii, totă asămene l-ai beuti şi l-ai 

luati, fiind toate becurile sparte: numai nădejduescă du- 

mitale ca Înpăratului cerescii, că nu mă vei omori] de 

totă, ci adăstă milostivirea dumitale, doară nu va fi uitată 

şi alergătura mea înnaintea dumitale. Drept că multă voi 
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îi şi greşitii înnaintea dumnitale, dară multi ami ostenitii, 

şi pentru treabă călare pe calu mieii şi fără nito para de 

cheltuială, după cumiă prea-bine ştii şi dumneata: apoi cumii 

va (i mila dumitale! Văză, boerule, o scrisoare pentru bani, 

că săntii apucatii, Apoi dumneata, boerule, bine ai auzi de 

ce ami datii, că nicio scrisoare pentru mine ne-aţi mai 

scrisă dumneata, de nu mi sară fi întămplatii aşa. Ştiutu 

să fie dumitale, boerule, că de la popa Mihai ami priimiti 

o sută. de lei, şi aceia săntă totii asupră-mi, şi acuma n'amii 

altă să răspunzi, dară, vrăndă Dumnezâiă, în scurtă vreme 

mă voi plăti, că pentru a&astă datorie slujescă şi ei. 

Văză, boerule, că Logofătu Hristea întreabă pentru stupi, 

spune că ai îi zisii dumneata că săntă stupi ai dumitale. 

Dumneata ştii că înhilami (sic) unt stupii ami avută şi ani 

“ai făcutii trei, şi i-aă loată Turci ca şi pe ai miei. Şi 

ci amă mai cumpărată alţi, de le-amii prinsă ruda. Şi 

sănti ali dumitale slugă mai: mică. 

Florea L.ogt., Cornăţălă. - "829, Săptemvre 4. 

Boerule, dină cărtumă, dinu vină şi raichii ce sai loati 

de către părcălabu pentru trebuinţa satului, fiindă vremea 

înpotrivă, amii apucatii acesti zapisu, şi l-amiă datii Logft. 

Hristi. 

281. Cu multă plecăcune ami priimită doo scrisori, una 

dă la Drăgăşani şi alta cu ună surugiă de la poşta Paia, 

şi amă înţălesă toate! cele. poruncite. Viindi aici, la 

Corlăţălu; ami pusi în lucrare şi ai cosăti fănu dinu li- 

vezile boereşti, ati eşitii cincizăci de plaste, şi sau făcutii cei 

la locurile loră, şi fănu dă dijmă, dijmuindu şi porumbu, ai 

eşiti ferdele 268,2, iară, pentru grău dă dijmă, n'aii eşitii 

nimici, că aă bătută piiatra. Pentru vinu dă aniă,s'ati vănduti; 

estimpă s'au făcută rodi înă vie, şi au bătut-o piiatra pu- 

țintelă, şi ai eşită vinii: poate să fie mai multă decătu 

ană. Cărcumile umblă amăndoo: a din sati şi a di la 

Bărcaci, le-ami mărtăcită ală doilea şi le-ami coperitii 
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bine. Iară pentru curte, ai ars-o vameni. Catagralie ami 

făcutii pentru căţi lăcuitori să află acumă şăzători pă mo- 

şiia, şi pentru cei fugiţi; dină datorir amai (sic) scosă. Pen- 

tru Ilorea ami cercetati, şi ami auzită că e la Cerneți, şi 
“mamă dusă la dănsulă şi i-amii cerută catastihii dă clacă 

i foile dă dijmă, şi mi l-aii dată toate, supuindu-li căpi- 
tanu Solomonii cu scrisoarea care mi'i dat-o către dum- 
nealui, şi mi-ati datii şi răspunsă, iară dinti datorie nu mi 
i-ai dată nicio para, zicăndi că nare acumii.. Scrisoarea 
către dumnealui coconu lancu Oteteleşânu, amii dat-o, şi 
răspunsă nu mie-aiă dati, zicăndu-mi prin grai că, ce tre- 
buinţă Voi avea, îmi dă toată măna dă ajutoriă. Și dum- 
nealui ai zisă că să dea bumbaşiră, şi eă n'ami luati 
fiindă-că nu mei poruncită dumneata, ca să scoţi bumba- 
şiră pentru datoriile moşii. Cu pollco]vnicu Pistriţu m'ămă 
întălniti căndă ami fostă la dumnealui coco[nulă] Iancu 
Oteteleșanu, şi i-ai zisă şi dumnealui pentru cală. ȘI ai 
zis că dumnealui nu ştie pentru pricina calului, darti zice 
că ati venită aici, în satu, în Corlăţălă, şi aă mersă pănă 
la Străhaia, şi de acolo ai întors cai îndărăti, care aii 
fostii dă sată, iară calu dumitale nu l-ai întors, ci l-ai 
oprită ună pandură, şi amiă aflată că panduru cste a lu 
Vasile Crăpatu. Şi pocomnicu- Pistriţu aă zisă că nu este 
prinit ştirea dumnealui. 

Boerule, pentru altele îţi voi arăta căndă voi veni, că 
aşi fi venită de căndă amii priimită scrisoare dă la Dră- 
găşani, dară nu nvamă îndrăznită a pleca din pricina 
boalei aceştiia ce să aude, că nu voi putea răzbi de lăză- 
returi; dară peste doo zile plecă şi eii, de aici, de la Cor- 
lăţălă, ca să vii la Cămpulungi, şi mă vei povățui ce să 
facti. Şi cu toată plecăcunea săntă 

alii dumitale Corlăţălă, '829, 
prea-plecată slugă Noevr. 9. 

Hristea ... (pecete cu SI. (sheorghe). 

- 282. Cu plecă&une sărutămi cinstită măna şi stăpănească. 
a dumitale, cinstite bucrule. Primirămiă scrisorea dumi- 

4
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tale pe Logofătu Hristea, şi văzurămă cele ce-mi scri pen- 

tru ale dumitale, ce ştimiă că săntemii datori: cumă n'amiă 

îngrija?, ci atăta ne rugămii mili şi bunătăţii dumitale, 

să-ţi fie milă de noi, că să răsăpiră omeni toţi, căti ne 

găsimă în Sălişte numai optiisprăzăce birnici: nu ştimi şi 

noi pănă căndă, că vedem că ne prea înpresurară multe 

fără dă dreptate. Că, dă căndi te-ai dăpărtatii dumneata 

dă noi, săntemiă ca unii mără în drumi: care vine, ne 

zburătureşte. Başca dinii cele mudte, ne-ai apucatii aren- 

daşu moşii Oreyşi (sic) de plugii, de ami plătită şi pe tl. 

4; ne rugămii mili şi bunătăţi dumitale să-ți pară răi dă 

aşa sati ce aveai pă moşiia dumitale, că, pă de o parte, 

vedemii că ne bătu piiatra dă nu ne mai rămăne 'nimică 

dină grăi, dină fânti ; pentru clacă, vedemă că prea sân- 

temă înpovăraţi de toate părţile. Ce atăta ne rugămiă: cul mă] 

plătesc omeni la răzaşlii] dumitale, să plătimii şi noi du- 

„mitale, zio de clacă căte parale doozăci, ce rămăne rămă- 

şița. lar, de nu te vei milostivi dumneata asupra nostră, 

care de unde săntiă duşi, nu mai vină, și ne frică că n'o 

să mai putemi ţinea şi noi,—că prea rămăsără ai[ci| puţini. 

Şi săntemii ai dumitale plecați '829, Noevr. 14. . 

Părcălabu şi cu toti satu Corlăţălulu. 

283. Craiova, 14 lanuar 1830. Nicolae loan Dumba către 

Aman. “ÎN zirâvr, eivae fă ai rege, : hate gi nude 2hâov 

vb 17 EDITA peri sv "Poopiriay mă avarrtby sis riiv 

zidi ar TREI SXpOpaGtia VI, 30 în Râpa, Sancti: 3-poou.sy 

oră, 25 ÎpEps îm Dv roboti în "Boa d vă spa pi 

mai dmat vi EX pa 3hehapa a "Amd ip Brpihriapiiiav 

zrvzalinay 0 Toba 47 Zaha 0 SĂU ae Va ATASTa 

fre aaa vă "dea td KIT 87 NASA, ZE (fure wa n 

zale (sic) ai Segfn. "To ude 530 24 ră poa 20) 
“> 

. . , e ina dz 39 tarsti 

io Shperolirj p7i. Spsi Stat WIguR030c zane îm D359 Ratia 

7 Â as . N Ei A 2 fluz zi - , poa a. ae 

Kai 1, Erei Ta Ie BrilY zor Teri Tobto 4) art Zizi 

sin mă bib vă Eroi îm mă TENE PUII BE TELE. 

(Pacea e sigură şi solidă; toate scalele sai deschis şi slu- 

jesc cu Tarcia, moartea în oraşul nostru, slavă. Domnului,
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s'a împuţinat : sînt vre-o cinzeci de zile de cînd nu sa 

auzit de los să biîntuie, şi poate că şi scăpăm cu totul.. 

De la Virciorova ai ieşit Turcii şi ai pus ai noştri cor- 

doane (2); se spune că vor părăsi cu totul Cladova și cele. 

şese judeţe, ca să le iea Sirbii. Molima afară la ţară, pe 

unde era, sa împuţinat şi aic! e oarecare vreme de cînd 

nu s'a mai auzit; şi d-ta să nu te temi de aceasta, căci 

nădăjduiesc cu ajutorul lui Dumnezei să se stingă cu de- 

săvîrşire din cele cinci judeţe.) 
«De cînd sai scos vămile, a început să vie zahereă la 

tîrg, încît a ajuns malaiul (6 w4:) 15 lei, iar făină (3254) 

50 de lei. 

<Papugiii din mahalale» au scăpat de moartea ciumii, 

Iarna e grea. De ar fi mai fericit anul cel noi! 
- <Însemnare. câți ai murit de ciumă. 

Ghiţă Buriţa (Mzopiriac) cu fiica lui Coca (K64r9). 

Tata Niţu (5 rârra Nirioc). 

Hristu Tunusli cu nevasta, 

Calaigi (K)airih-) cu 5, 6 robi de la casa lui. 

Dimitrie Constantin cu. 2, 3 robi. 

Stoian Bacalbaşa.> 
DI 

"28. Copilul lui popa Iordachi cel mai mic și cu alții 

din casa lui Ilie Braşoveanul, 

Trică (Ip4=) Braşoveanul. 

Din partea boierilor. 

Fetiţa lui Petrişor (ră zopirie rob llerpin6p0n). 

Dincă Moinescu (Moiy$5455). 

Brătășanu cu fetița lui (4ppiri: 70») şi "copilul (za:5) lui. 

285. Insimnare pentru căte lucruri să săsesciă la hană; 

'830, Iulie 18. | 
2 sănii. 

4 blăni de nuci. 

1 săpeti golă. 

5 buţi mari. 

6 butoe şi
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roate' dă bacil. 

cauce dă dăvarniţă (sic). 

putini sănti în vale. 

butoe mici, însă unu este la dascălu Costandinti. 

putini dă mijlocii. | 

vadră. 
hărdăi mică. 

putini mici. 

cutiuţe. 
hărdae mari. 

cercuri dă feri dă buţi. 

cerci dă feri mici. 

bleauri dă feri. 

păini dă pente (sic). 

scări dă raftă. 

căntari mare. 

cutiuţă dă bradă. 

vedriţă dă tei (sai dă tisă). 

ploscă. - 

clondire : trei sai dată înti vale. 

capace dă sticlă dă focaale (sic). 

sticlă lungă. . 

capacii dă farfuriie. 

borcană dă pămăntii. 

găini mari. 

pui dă găină. 

rațe. | 

blăni dă brad: zice că le-aii luatii căpitanu Andrei dă 

antileri. 

3 piroe da feri lunsi. 
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286. București, ii Februar 1830. Constantin Aman că-) 

tre tată. Pentru călătoria la Sibiiii, în afacerea moştenirii i 

unchiului. — Greceşte. — Copie. 
” 
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287. Craiova, 26 Februar 1830. Nicolae loan Dumba 

către Aman. Pentru o arendă şi pentru cercetarea chitan- 

ţelor la Bucureşti, de o comisiune, după %j dh/azi, Vrazsra. 

«Cele mai mari case sînt spitale şi lazareturi»: ar putea 

lua cu chirie totuşi pe <a Clucerului Constantin Brâiloiă, 

care e ispravnic la Romanați şi lipseşte acolo». -Să “ceară 

Presidentului altă casă pentru a lui, care e de doi ani 

spital. Așa ar fi a răposatului Ksrzo, murind şi bătrina 

IKorionh&sz. <tl Bonhetogiâz. ads za 20005, ră Kido 
une pe Spre, 0 ada în, 5 ONB tv roy Popa tă 

Za0700 TU Ravi IND NE TOTI Aau.>. (Vîrciorova a fost 

părăsită de mult, însă nu ştim dacă sa părăsit şi Cladova; 

Adă[-calt| rămîne a 'Turcilor... Boala ciumei sa stins cu 

totul.») | 
(Aman era încă la Cimpulung.) 

288. Cu multă plecătune săruti cinstită măna dumitale: 

Cocoane, ado-ţi aminte şi de sluga dumitale, ca să mă: 

desfac: dină socoteala care avemii între noi, că socotescii 

că va fi îndestuli răzimată (?) cu adăstare şi răbdarea 

mea de atăta vreme, care socotescii că de la altu nu vei 

fi avut-o. Pentru aceia mă rogă cu umilinţă ca să mă des- 

faci, că ami şi eă păsu şi trebuință mea. Că va fi cu 

păcatii să mai adăstii, că săntă acumi peste zeace ani tre- 

cuţi dă căndii totii adăstii. Și cu toată plecăcunea sănti 

ali dumitale plecată. slugă 

Aurtra "Avva "830, Agustii II. 

289. Cu părintească dragoste mă închină dumitale ar- 
honă Sărdariă. 

Pentru dă a me dăsfața. dă datorie roposatului fii-mieă 

Gligorasco, ieă am vrută dumneata că te-amii rugatii cu 

moşăia Lăisachi (sic), să po dai în arendă, şi ați pretende- 
risătă contractu, care nai fost cu cuviinţă, niţi le mai pre- 
tenderisită alţii. 
Te 'mi rugată cu vină, şi dă la dumnealui Postelnicu 

Arghiropolu loi cu doi ler şi 4 ort vadra şi dă la mine a
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mal vrută ; ieă cui ami [avutii de) plătitit, am plătită cu 

mosăi şi arendă şi cu vină şi cu rachiă. Dă țe? Zestrea co- 

piilor n'am putută să o vă|nlz ; fetele a nu le mărita, să 

plătescă datoriile, n'am pututiă. După cum alalteiri măritai 

una, şi ieste dat şi astălalta dă măritată. Dă Dumnezăi să 

mă curăţ şi dă asta, şi tot iei plătescii, şi, d'oi muri, las 

casa mea să plătească. 

„Sănt a dumitale 

ca o mumă 

Zmaranda Brăiloaica (7), 

290. 4 Octombre 1830. Constantin Aman către tată. În- 

ceputul grecesc, apoi se adauge acest - proiect de zapis: 

«Aflăndu-mă la stenohorie, la întrebuinţarea cheltueliloră 

copiiloră mamă înprumutatii de la dumnealui Serdarul 

Dimitrie Amanti, după cumi se coprinde înă deosebitul 

zapis ală mieă de taleri 200,—care acești bani rogă cin- 

stita epitropiia de a exoflisi acestii zapisii cu dobănda lori 

dinti bani ce este a triimite cinstita epitropiia pentru tre- 

buinţa cheltueliloră copiiloră, şi se va ținea înă seamă la 

desfacerea socoteliloră.» 

În acest sens şi scrisoare deosebită «către cinstita epi- 

tropiia a sărmaniloră evghenisi». 

291. 11 Octombre 1830. «Alexandru Scarlati Ghica, bivă 

Veli Dvorniciă, Caimacamulă Craiovei.» «Pentru acele 235 

vite ale cuviosului. egumen Polovrăceanulă, [care] ai mu- 

ritii dă boală.» Să meargă la Rîmnic Grigore Lăceanul în 

cercetare. Pecetea din 1830 a Caimacamului, cu mărcile 

judeţului şi stema sa; «tii Logt. Calotescu»,. | 

292. În numele Tatălui şi al Fiului şi al Stîntului Duh, 

amin. 

Stînta Evanghelie ni spune: rugaţi, că nimeni nu ştie 

ceasul morţii. Deci şi eii, ca un om şi păcătos, m'am ho- 

tărit să fac această diată pentru toată averea mea. 

Aman. 
9
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1) Rog pe toţi creştinii-să mă iertaţi dacă am greşit 

precum şi ei iert pe toţi duşmanii miei. 

2) Las jumătate din averea mea fratelui mieii Serdarul 

Dimitrie Aman. 
3) Las cealaltă jumătate din averea mea nepotului miei 

Costachi Dimitrie Aman, pentru deosebita iubire ce am 

față de dinsul. 
4) Pentru îngrijirea sufletului mieii las pe cei doi cliro- 

nomi să facă ei ce voiesc, şi, care nu va vrea să urmeze 

fără greş toate cele de mai sus, să aibă blăstămul (471452 

lui Dumnezei. ! 
Aceasta este cea din urmă voinţă a mea şi astfel mă 

iscălesc, puind şi pecetea mea. 

Mihail Mammos. Rîmnic, 4 Septembre 1828. 

N. B. Nepoatei mele Catinca Radovici îi las 100, adecă 

lei o sută, să i se dea; la biserica unde mă vor îngropa 

lei 100, adecă lei o sută, îi las să se dea; robii miei să 

fie liberaţi cu mulţămire. . 

(Pecetea.) Ca mai sus M. Mammos. 

Copie din 5 lanuar st. v. 1831. De la Compania 

privilegiată a Grecilor de aici (răy 225 Lpeuw; sic !), Stan 

St. Popovici, acum zposstăs. Pecete cu un negustor cu 

cumpănă şi sabie, jos în scut, supt coroană, între ramuri 

un leii cu ancoră şi: «sigil. fori privilegiati graec. Cibin. 

"1818. 

293. Protocul de la <Hermanstiidter Unterstadt Heilamt» 
(17 lanuar 1831). Se adună la Stan Popovici, în Fleischer- 
gasse pentru averea, aflătoare la el, -<des unterm Io No-. 
vemb. 1830 sich entleibten, seit mehreren Jahren in Her- 

rmanstadt in Handlunssgeschiiften sich niedergelassenen 
Griechen Michael Mamo aus Mazedonien gebiirtig». De 
tață Costachi Aman. Arată această scrisoare a tatălui: | 

«Ich griisse dich văterlich ! 

„ Dein Schreiben vom 1-sten December habe ich erhalten 
und sah dass du mir schreibest, der Herr Postelnik hătte
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dir gesagt dass, wenn es Zeit sein wiirde, er werde mir 

schreiben per Estafette. Es ist recht gut. 

Den Brief, den du mir in deinem Biriefe schicktest aus 

Herrmanstadt, erhielt ich und sah was man mir schreibt 

ohne mir bekannt zu machen ob er etwas schriftliches 

hinterlassen habe. Das Nehmliche schreibt mir auch der 

Poharnik Siano; welche Briefe ich dir nun iiberschicke zu 

deinem W'issen, denn der Herr Sztânn schreibt dass du der 

Erbe wărest ; wie so aber, weiss ich nicht, wenn nichts 

schriftliches da ist. Was man dir aus Herrmannstadt, schreibst 

du mir nicht, wesswegen ich nun keine Antwort nach 

Herrmannstadt gebe ; du aber correspondire mit dem Herrn 

Sztânn von dorten, und, wenn du selbst Gelegenheit hast 

„zu geben, gut, wenn aber nicht, schreibe mir dass ich 

von hier dem Busche (sie) schicke. Und, wenn du es gewiss 

weiss dass er dich zum Erben gelassen hat und dass er eine. 

Schrift hinterliess, durch welche er seine Sache gesetzmiăssig 

vermacht, musst eine oftene Vollmacht schicken ohne Na- 

“men, denn sonst kânnten dem Buscho verschiedene Um- 

stande entgegen stehen. 

Allso, entweder so oder anders, sorge dass die Ansla- 

gen fiir seine dortige Wohnung, fiir seine Dienstbothea 

(wie der H. Sztânn schreibt) nicht sich in die Lânge ver- 

ziehen und fortlaufen. Wenn man dir aber weitliuftiger 

aus Herrmannstadt schreibt; so folge und, nach der Uber- 

nahme der Sachen des Seeligen, werden wir entweder 

seiner Verordnung nach, wenn so eine schriftlich hinter 

lassen hat, befolgen; im Gegentheile aber verfahren wir 

dem Gesetze nach. Aber verlasse du dich nicht auf mich 

und ich auf dich, und so verlăuft die Zeit, daraus Auslagen “ 

entstehen kânnen in Herrmannstadt. Du hiăttest sollen 

schon lingst die Briefe von Herrmanstadt die an mich 

waren, eritinen, oder, wenn man dir es bekannt gemacht 

hat, hiittest du mir es auch bekannt machen kânnen. 

Somit verbleibe ich dein dich liebender Vater 

, Demeter Aman.» 

Urmează inventariul: un mare număr de inele, etc., ta
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bachere, ceasornic de aur cu smalt, «ein goldgeschniirter 

Beutel, ein Beutel von Gold und Silberstoti, eine Haar- 

kette mit Quiisten, eine grosse goldene Taschenuhr, eine 

griine Dose, ein mit Gold eingefasstes Portrait des ent- 

schlafenen Mich: Mamo.» Argintărie: «2 vergoldete Salz- 

fassel mit 3 Fiissen, ein Suppenlăfiel, 12 Essloftel, 2 Kleine 

Zuspeisslâfiel, 12 hottelittel, 12 Paar Messer und Gabeln, 

12 Messerunterlagen, eine Pfefierbiichse, 5 Kottelitteri» ; co- 

sitor şi fier : <ein Begeleisen sammt Stagel, ein kleiner Mes- 

singleuchter, eine messingene Handlaterne, ein gemabhlte 

Tatze, ein Degen sammt Scheide, ein Morser sammt Stos- 

sel, eine Kofiemiihle.> Lucruri de casă şi haine: «Eine 

Landcharte von Europa, ein Spiegel mit Gritt, eine kleine 

schwarze Tatze, 10 Messer und 6 Gabeln mit weissen 

Schalen, ein kurzes Perspectiv, 2 Ducattenvaagen mit Fut- 

teral, ein schwarz eingefasstes Bild die drei Regenten ent- 

haltend, eine schmahle Brieftasche, ein rundes Brennglas, 2 

verschiedene gestrickte Beutel, eine bisfarbes Nragel mit 

Franzen und eine Weiberbeutel, ein gelbes 'Tiichel (alias 

Oksa), ein langer gebliimter  Schaal, 2 Stiden und ein 

Pârisoll, ein blaues und rothes Koffetiichel, ein weiss Mus- 

seline Frauenkleid, ein schwarzer Caputrok mit granat- 

farbenem Futter, nebst Hosen, ein schwarzer Frack, eine 

alte blaue Hose, eine gelb und roth gebliimte Weste, eine 

gelb--und blau gestreifte detto, eine kammertiichene dto 

ein Hosentrăger, eine blaue Kappe, eine kattebraune dtto, 
ein Paar griine Handschuh, ein Paar  Stiefelzieher, 2 

Wachskerzen, eine Badscheibe, ein gebrauchter feiner Hut, 

eine Stadtuhr mit Siulen, 2 glatte Săulenleuchter, ein mas- 

siwer dto, zwei alte Westen roth, etc., ein altes schwarzes 

Halstuch, 2 weisse Westen, eine dto rothgestreifte, ein 
franzblauer Rock mit Sammet-Kragen, ein alter schwarzer 

Frack, ein franzblauer Frack mit gelben Knpfen, ein dto 

Mantel, ein dto dto alter, ein dto dto sehr alter, „ein bla- 

uer Polster, ein langes schwarzes Halstuch, eine Brieftasche, 

eine Paar schwarz seidene Striimpfe, 4 > » weisse, 2 » » 

blaugebliimte » >», 4 weisse Krowattel, ein Perspectiv
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roth eingefasst, 2 kleine Beutei, ein seidener Glockeuzieher, 

eine weiss knâcherne Nadelbiixe, ein roth gestreifter zerris- 

soner Schlafrock, 2 weisse Westen, eine schwarz pariser- 

zeuchene Weste, eine roth geflammte dto, 3 gelbe Angi- 

netthosen, 22 Pare feine Striimpfe a 15 x., 18 > gribere 

> > a 10 x, ein mit Perlen gestrickter Beutel, ein weisser 

Pudermantel, eine griine und eine blau seidene Couvert, 6 

Stiick Frauenhemden, 3 weisse Weiberunterrâcke, eine 

holzerne Flasche und 5 Tegel, 19 St. Mannshemden, ein 

rosses Tafeltuch mit 12 Servietten, 3 alte ordinaire Tuch- 

schtiicher (sic), 11 Stiick Servietten, 11 Stiick weisse Pol- 

sterziichen a 30 x., 9 Leintiicher, ein Strohsack, 6 St. ge- 

brauchte Handtiicher, ein weisses Schlafieibel, 2 Schlaf- 

hauben a 15 x., ein ruinirter Bettwărmer, eine blecherne 

Laterne, eine Federschneidmaschine, 8 verschiedene Ro- 

'sogliobecherl, ein Fexirglas in Form eine Vogels.—Hausein- 

richtung : ein Spiegel mit braunen Rahmen, ein grosses 

heiliges Bild mit Goldrahmen, ein Portrait der Grăfin Bar- 

_lovski, ein alter zerrissener 'Teppeich, ein Sopha (Kanapee) * 

mit 6 Stiihlen ans hartem Holz, ein “Tischel > , 2 braune 

Tischel von weichem > , 2 ordinaire Stiihle, ein fornirter 

Schubladkasten, eine braune Bettstatt, eine lange alte 'Truhe, 

ein lederner Koffer, eine lederne Tasche, 80 St. verschie- 

dene Biicher. 
. 

294. r-iă Mart 1831. Departamentul de patru. Grigore 

Lăceanu cere de la Nicola Dumba 1.347 lei, 34 parale, 

pentru mărfuri din 1820: «450 îl. pentru 5.000 coase, căte 

trei la sută, suta po îl. 300; 66 pentru 22 ocă cărmăzii, 

căte tl. 100, 42; î6 pentru 212 scănduri de brad; 261, 36 

pentru 455 ocă zahără, căte tl. 6 oca; lei 8.730, 257 

pentru 714 rife postavă po îl. 12; lei 8.568, 77, 16 pentru 

86 ipacă tino, căte tl. 3o ; lei 2.580, 77, 27, pentru 517 ocă 

cafea, căte- îl. 5 ocă; lei 2.385, 81 pentru 15 bucăţi pănză, 

căte ti. 180, 34; 20 ipacii pentru cinci bucăţi, căte tl. 230». 

Cere şi «fiară ale prăvăliilorii i alte fierotii ce aă rămasă 

cănd sati desfăcută cu casa Gogăi». — Răspuns: va plăti
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coasele «după tarifă». Aduce însemnarea «grămăticului 

carvasaralei». «De multe ori neguţătorii mărfurile căte 

aducti, nefiindti toate ale loră, ci şi ale altora, cerii de la 

carvasară însemnări pentru căte o partidă deosebi.» <Obi- 

ceiul vămii este de-şi ia fieşcare neguţătoriă siguranţie în- 

scrisă de la carvasară supt iscălitură, după ce plăteşte 
vama pe marfa ce aă adusă.» Se arată «ponturile vămii 

suptă pecetiia gospodi, înă care văzurămi coprinzindă la 

pontulă alii g-lea: sudiţii streiniloră Curți pentru oricăte 

mărfuri vorii aduce dinti ţările turceşti, orice marfă, tur- 

ăască sai marfă a streiniloră Curți, şi o va avea cumpă- 

rată dini Ţănutulă “Ţării Turceşti ca să o vănză înă Ţara 

Rumănească, cumă şi orice marfă voriă rădica de aici şi 

o va duce înii Ţara Turcască, să plătească vamă trei la 

sută, iară pentru căte mărfuri voră aduce dăni alte ţări 

streine şi le voră vinde cu rădicata, la căte să coprindi 

înă tarifă, să plătească după tarifă, iară căte nu să vori 
coprinde în tarifă, să plătească trei la sută.» 

295. Slatina, Io” Mart 1831. I. Cătuneanul, în numele ju- 

deţului Olt, pentru plingerea lui Grigore Lăceanul din 

Craiova că are a lua bani de la Vasilache Papadopolu: 
cere sechestrarea banilor de la Costantin Isailof. 

296. Adecă noi care mai josă ne vomă iscăli, încredin- 
ţămu cu adeverinţa noastră la măna dumnealui Sărdariiă 

Dumitru Amanu precumiă să să ştie că, avăndă noi în 

satulă nostru unii omi anume Gheorghe i ună copili | 

cumnată, anume Sămioni, şi ei avăndii frică pentru tălhari, 

şi ei neavăndă arme pentru paza casăloră loră, aşa şi noi 

ne rugămi cinstitului Divană ca să li să de voe ca să ţină 

arme în casă. Că, de să va dovedi că va eşi vre o cuvăntii 
de hoţie de la dănşi, vomi fi noi răspunzători. Şi ne is- 
călimă. 1831, luni 28. 

Eu, loni bătrănu otii Corlăţălă, adevereză. 
Eu, Gheorghe Drinăanulii, adevereză.
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Eă, Preda Panduru adeverezii. 

Eă, Dinu Stănculescu, adeverezi. 

Popa (?) Mihai. 

297. Foiţă pentru cătă dijmă de porumbi a eşită pe 

moşiia Corlăţălu, înă It 18531, Octoveri 20. 

Nume: Bondoc, Barbu Negru, Ciocînă, Tătaru, Rotaru, 

Guţu, Sărbu, Ilinca Epăriţa, Pistolea, Boegiu, Luţoiul, Bu- 

lata, Punduru, Butaru, Văgăi, Gugu, Olaru, Ţiganu, Stu- 

paru, Cocoloşu, Cătăniţa, Căzacă, Moţolca, Leafu, Tatomir, 

lonă ali Bătrănoichi, Călinescu, Chelaru, Tărtea. 87 nume, 

579 de ferdele. 

298. Pentru lunca . şi opritura de la capu dealului după 

moşiia noastră Bicleşu şi pădurea de la Zamadoviţa, ce 

Sati tăiată de Polcovnicul Dimitrache Zahariiand, pentrue 

caprele ce aii avutii dumnealoră de strinsură acolo, în vre- 

mea care aă ţinutii dumnealui Grigore Lăceanu moişiile 

noastre cu arendă, m'amă învoitii, şi driaptii această stri- 

cătune amii priimiti de la dumnealui Grigorie Lăceanu 

astăzi lei 877, adică lei optii sute şaptezeci şi şapte, şi 

dumnealui îşi va căuta pentru aceasta cu polcovnicu Di- 

mitrie, rămiîindă de pricină pădurea ce sai tăiată pă mo- 

şiia Corzulă de nişte Ţigani înă vremea cîndu să afla pol- 

covnicu Dimitrache la 'moşiie, şi nu i-ai popritii ; pentru 

care aă rămasă să să apuce pă acei Ţigani prin judecată, 

şi dumnealoră să mă desfacă pă mine pentru paguba ataia. 

Bica Brăiloi. 1831, Noem. 25, Craiova. 

299. Cu multă plecă&une mă închinii, săruti cinstită şi 

stăpănească măna dumitale. Boerule, iată untuliă cătă ami 

găsită, ami cumpărati, 15 ocă untă și 150 dramuri, oca 

căte talr. 2,care facă bani tal. 26 şi parale 30, să trimăt şi 

o pui dă găină. lată să trimătu şi foe pentru dijma fă- 

nului, cătă aă eşită la fină, şi care nume dă omi, darii 

clăi saă făcută dă dijmă şase, iară de casă. s'a făcută 

patru, cu celă dină oboru păldului cu totii, Însă sai fă-
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cutii înă curte 12 clăi şi înăi oboră optă, şi nai mai ră 

masă rămăşiţă niciunulă : totă, l-ai adusă în natură. Văzii 

că-mă scrii ca să spălt grău totii, dar de sămănătur|ă| să 

mai poprescti nespălati. Prunele cele albe saă făcutii ra- 

chiă, şi ati eşită vedre 14 şi ocă 7..larii, de celle| vinete, 

prea puţine săntă, şi amă pusi ca să afume vre o căteva 

_oca. Pănă acumii de la mila lui Dumnezeu toți săntemu 

sănătoşi şi bucatele săntă frumoase, dară pentru bilci în- 

ştiințază-mă : face-să saă nu să face; că ami văzută porunci 

la zapcii ca să nu să facă. Ci dumneata înştiinţază-mă cu- 

rată, ca să ştii. 

Boerule, te rogiă, la Ovreiu care ai cumpărată dumneata 

cazanu, de va mai fi vre.unu şi mai mare,pănă la 40 0că 

aramă, şi căte tal. 12, precumi ai luată dumneata, aşii lu 

şi eti unu. Ci mă vei înştiinţa pentru acasta de voi trimite 

bani, de va fi; Şi cu toată plecăcunea săntă 
ală d-l[e] plecată slugă : "331, Avgustă 21, 

Matei Popescu. 

300. Cu plecătune sărută cinstită şi stăpănească mănu- 

şiţa dumitale. 

Cinstite boierule, mă rogă să mă erţi că nu putui veni 

de rău munci, că bucaate ami burie, dară n'are cine le 

căuta. Că amiă, boerule, pe moşia dumitale porumb bunii, 

de nu să mai încaape, şi mănăncă vitele satului, că nu e 

făcută ţari[na] nici de cumă, şi păzescă ca pe omu mortă; 
că, de vol lăsa, apoi rămănă de nimică. Dari eă datori 

săntiă a veni la dumneta oricum. Ci pricina, hoerule, că, 

dacă voi pleca ei, n'are cine mai rămănea, că totă plecată 
amă fostă, de nu saă alesii nimică de mine. Dari eii de 
la nădejdea dumitale nu mă depărteză; apoi cumi te va 

milostivi Dumnezeă ! Lucrămiă (?) cu o bucăţică de păne 

dină mila dumitale, a te lumină Dumnezăă în zilele du- 

mitale a nu mă lăsa atăta de îngreuiată cu atăta datorie, 

ci doară să mă plătesci şi ei dină ajutoru dumitale, că 
peste destule amă dată; doară-mi voi fi mai fi venitii şi 
eă acuma în fire. Că eu la altă parte nu ştiii să rogi pe
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nimeni, fără de căt pe dumneata şi pe Dumnezău. Dară, 

lăsăndu-mă dumneata, ei nu ştii altă uşă să deşchizii, 

findă şi eu alii dumitale. Boerule, pentru bani care i-amă 

priimităi dăunăzii, doi înpărăteşti, şi pe urmă patruzăci de 

lei, să însămnezi dumneata, 'să nu să uite, pănă voi veni 

eii. Mă rogi, boerule, pentru pricina cu ună lanii ce l-ai 

cositii lonă Guguani, l-ai cositii şi acuma, şi l-amă che- 

mată de ne-amiă judecatii la zapciă, şi zapciu l-ai îndato- 

rată de me-ai plătită fănuli de ani, față cu Postelnicu. 

Dară pentru aceli locă ai rămasă cumiă vei zice dum- 

meata, că at eşită omeni şi popa Mihai faţă înnaintea zap- 

“ciului şi aă arătată că pănă a nu ntra ei pe moşia du- 

mitale, l-aă cosită care ai vruti. Pentru atasta rogii bu- 

nătatea dumitale ca să mi să dea voe să curăţii, să facu 

livadie bună, mare, de cătu să stea tufă degiuba, că acela 

nici nu e vrednici să curăţe,nici nu e ală lui, boerule,—că 

este ună loci numai curăţită de Dumnezău. Boerule, tri- 

misăi şi eă o oca de untii şi doi pui de găină. Şi să amu 

şi eii uniti cinstiti răspunsă ali dumitale, Şi. săntă 

ală dumitale ca ună | 931, Avgustii 21, 

robi: 

Florea Brătiia. | 

301. Cu multă plecăsune mă închină, săruti cinstită şi 

stăpănească măna dumitale. , 

Boerule, iată o scrisore de la coconu Scarlată, findă-că 

să află cu polcu la satulii Pătulele. Viia de la lovani s'aă 

culesti, şi au eşiti vedre vinii 18, însă vedre mari, şi l-amă 

storsă şi l-amiă pusti în căr&umă, ocao căte parale 10,să să 

vănze. Iară, culegăndu-să viile, o să-lii punemi mat josă, 

findu-că este vină multă înă plaiuri. Prunele cele vinete 

ai fertă, şi le-ami făcută rachiă, şi ai fostii prea puţintelă; 

iară ami făcută vedre mari 7, de rachii. Văzi că uni dină 

poslujnici zică că nu voră ca să mai fie.la vii, zicăndă că 

voră si fie cu satu. Dar văză poruncile (?) zapcii că Di- 

vanu hotăraşte ca să să dea la suta de clăcaşi căte 4 

omeni moşii să slujească. Ci pentru acesta să ami povă-
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țuire de la dumneata ca să Juomiă alţi, să punemi îniă loci, 

sau nu. 

Numai vre-o doi, trei pricinuescti dintre dănşi, iarii cel- 

lalţi îşi caută slujba lorii. Pără acumiă pe aici este forte 

bine: săntă toţi sănătoşi ;:grău sau spălatii toti, cănepa 

sai bătută toată, culaci (2) sai meliţatu, iarii porumbi şi 

via a mare,că, căndii să vori culege, te voi înştiința, pe 

dumneata, cu măsură cătă ai eşitii. Şi cu toată plecătunea 

săntii 831, Săpt. 13. 

ali dum. plecată slugă 
Matei Popescu, 

302. [Acte date de Aman, în calitate de inspector de 

măsuri. | 

Mai 8,.1831. Otnăşenie închipuită ecstrucţiie a îndestu- 

lări politii Bucureştilorii şi a îndreptări măsurilorii cu co- 

prinderea ce într'însa să arată. 

Deosăbită foaie pentru mămulari ce să neguțătorescii 

prin sate, să li să dea coturi (17 lunie). ! 

Însămnare de tacimurile măsuri care sai trimisă de la 

Bucureşti şi să teslimatisăsci de Magbhistratii. 

1 cîntari. N 

1 cumpănă cu dramuri de doă oca în darapuri şapte. 

2 peceţi: una pentru ocale de aramă şi alta pentru cîn- 

tare, palanţă şi dramuri (20 Februar 1832). 

303. Maghistratu oraşului Craiovei, anulă 1832, luna 

Fevr. 11, N. 39. 

Cinstitului dumnealui Sărăarului Dimitriie Amană, fostul 

„comisară ală măsuriloriăă şi cumpenelorii. 

Să face ştiută dumitale acu cămiă priimirămii porunca 

cinstitei Mari-Dvornicii a trebilorii dină lăuntru supti no. 

707, prini care însărcineză pă Maghistratii cu îngrijire 

măsurilor şi cumpenelori drepte, care îngrijire fiindu asu- 

pra dumitale, Sati dăsființati, şi ne porunceşte ca să che- 

mămă pă dumneata a paradosi: aici la magbhistrati, atită 

şocoteala de bani ce s'au luatii ştrafă de la cei ce șa pă-
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zită dreptulă loră după poruncă, a întrebuința măsuri şi 

cumpene drepte, cită şi de bani ce săntii adunaţi înii 

nahtă, precumiă şi de: toate hirtiile ce săntă în pricina 

aceştii îngrijiri, şi, cu toate că dumnealui Ocîrmuitoru în- 

ştiinţează că- după poruncă aiă. făcutii dumitale arătare ca 

să paradoseşti aici aceste ce să arată, darii şi maghistratu 

după datoriie nu lipseşte a face dumitale cunoscuti, pă 

acumiă, poimîine, Sămbătă, la 13 ale aceştiia, negreşitu să 

vii dumn. la Maghistrată a paradosi socotelile şi hirtiile 

ce mai sus să arată. 

(Două îscălituri neînțelese.) 

304. Adecă ei, celă în josă iscălită, încredinţăzii cu 

acestii zapis altă mieă la cinst. mîna dumnealui Sărda- 

riului Dumitru Amaniă otii Craiova ca să să ştiie că dea 

mea voe mamă tocmit vieră la viia dumnealui ce o are 

aici, înă diialu Drăglălşan!, pentru acesti următori leată 

832, înă dreptă sîmbriie tl. 33, adecă lei treizăci şi cinci, 

pentru care mă îndatoreză că voi [fi] silitori ca să lucrezi 

viia cu oameni cu plată, cărora lucrători să le plătescii cu 

bani de la dumnealui. Şi, cîndă voi fi cu lucrători înă lu- 

crul vii, să-mi plătească şi mie zioa precumiă şi la ceialalți 

lucrători, şi, la orice va privi asupra folosului vii, să fiă 

alergători şi trepădători. Tarii, cîndi, dină pricina nesi- 

linţii mele, să va întimpla vii vre o pagubă, să fiii răspun- 

zătoră pănă la o pară. ŞI, spre a fi crezută ori la ce ară- . 

tare că-mi voi urmă datoriia vierii mele, precumă şi alți 

ieri urmează, mamii rugată de scriitorulii acestui zapis 

de m'aă iscălită, şi eă mi i-amii pusi degetu în locă de 

pecete, şi spre mai bună adevără dati chezaşii şi pă tată- 

miei lonă, care în josă să iscăleşte, ca la orice a mea rea 

urmare să fie elă răspunzători. '832, luli 10. 

Eu, Păună sinti lonă Soare otii Drăgăşani, adeverezi. Eu, 

lonă Soare otamiă, tatală ali lui Pauniă, chezaşii, răspun-. 

zătoră pentru numitul fii-miei. 

Acesti zapisă l-ami scrisă cu zisa şi învăţătura de mai 

_susă numitului, sîntii şi martorii. 

Nicolae dascălu otii Drăgăşani, martori,
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305. Dumnealui bivă Velă Serdară Dimitrie Aman de 

_sintă 48 de ani să află lăcuindi în patria nostră, în politia 

Craiovi, carele în multe rănduri au fosti cumpărători de 

husmeturi şi mărfuri, aă slujitii și la căte însărcinări îl 

Sai pusi asupră-i de stăpănire locală şi la tote şi în totă 

vremia în diastimă de ani 48 sai purtată pria cinstită ŞI 

cu bună orănduială, fără nicio abatere, şi, cunoscute fiin- 

du-ne bunele urmări şi cu credință cătră patrie, sai ŞI 

cinstiti de Domnă cu cinu Sărdării. Ci, fiindu-i urmările 

precumi arătăm mai sus, dămiă la mănile dumisale acesta 

înscrisă încredințare spre a să: cunoşte de stăpănire de 

cinstită şi credinăosi patrii; 1832, Avgust. 

"Tip â0zoz appuavâgien.  Iosrzy. Ap, Srer. Mat zeo40% N 

mhaos  Mapaihtp  Pewputor „Kortorâvos, Sep, Lyevtor Ko3- 

rds Mapah6n, Aiwas Xorpipric (2), Nrzshzoc ll prottiivos, 

Ut ozovpuzi, 

(Partea grecească e scrisă de Aman.) 

Socoteală de cheltuielile făcute «cu hanulă coconiţi>. 

306. Boerule, ami primiti doă scrisori ale dumitale pen- 

tru măsurătorea porumbului, şi, neavăndă cu cine, la nici- 

una mamă putut ca să-ți daă răspunsă. Porumbu sai 

măsurată şi ati eşită ferdele 725 îndesate bine, precumii 

i-ai plăcută Postelnicului Mihai. lară nu le-au lăsată pre- 

cumă le-amă primită eă, şi ai mai eşi[ti] de ci mai mă- 

runţei la urmă, cu bobe cu totii, ferdele 14, care face totă 

suma 739. larii ferdelu nu l-amă măsurată pănă acumii, că 

nu ne-ai -venită, ca să vedemi de căte oca iasă. Ca cu 

venirea Postelnicului te voi înştinţa de căte oca va eşi. Și 

cu totă plecăcunea săntă 1832, Octomvre (?) 18. 

a dumitale plecată slugă 
o „..... (neînțeles). 

(Insemnare grecească că a ieşit ferdelul de 14 ocă.) 

307. Boerule. Ferdelu de dijmă cu care amă [plrimită, 

eii l-amă măsurată după [s)erisorea dumitale, şi ai eşitii
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cu căntaru celă mare alti dumitale de ocă patrusprăzece, 

de bobe, şi cu toată plecătunea săntă ali dumitale ple- 

cată slugă 1832, Octomvre (?) 20. 

„... (acelaşi). 

308. Cu scrisorea atasta nu lipsii a înştiința dumitale 

pentru moşiia Broscari, a Sfintei 'Lroiţi, că îni multe răn- 

duri aă făcută cunoscuti dumitale frate-meă, Logft. Stană, 

că aăastă moşie să calcă de vecinii răzaşi, care mai josti 

însamnă. Mai vărtosă că moşineni inoveni şau loatii ho- 

tarnicii de la Cerneţi ca să-şi hotărască moşiia lori şi 'ntră 

cu o sumă de stănjini îni moşiia Sfintei Troiță. M'aiu fă- 

cută cunoscuti ca să mă arătă cu sineturile moşii Bros- 

cari. Şi, fiindi-că aici, la Pătule, avemă îngineri pă uni 

Iniţă Druiulescu de la Tărgu-Jiiului, şi amă loati vorbă cu 

dumnealui, mată cerută de stănjăniă căte pr. 6o şi, puindu-i 

eă multe înnainte, că atastă moşie este a biserici Sfintei 

Troiță şi biserica nu mai are altă venită dăcătii atăta, aşa 

dară ai lăsată şi dumnealui. pă 30 galbeni înpărăteşti. Ci 

bine arii fi ca dumneata să mergi la dumnei coconiţa ca 

să scoţi toate sineturile moşii şi să scoteţi o foie şi să o 

opriţi la dumv. cu leaturile loră, şi toate bucăţile dă hărtie 

ale aceştii moşii să pecetuiască coconiţa şi se mi le tras-: 

meteți (sic) făcăndu-mi şi vechilimea dină partea coconiţi 

sai dină partea dumitale, ca înă puterea aceia să mă ra- 

zlijmu şi ei ca să dai jalbă la cinstitulti trebunală -ală 

acestui judeţă, cu toți vecini răzaşi să scoţă sineturile—, şi 

mai vărtosii că ingineru să pricepe de ceteşte şi slavoneşte 

şi sărbeşte şi poate. să tălmătască. De aceia nu lipsii a 

face cunoscutii dumitale ca măine poimăine să nu ami 

bănuială, căci eă nami cu ce să mă arătă la vecini ră- 

zaşi. Şi cu plecă&une. - '832, Noevr. 3. 

ală dumitale 

mai micii şi slugă 

Dumitru Palevi (2). 

Vecini răzaşi. 

ud d Rogova, moşiia dumnei cc. Anuţii Murgăşancăi. 

put
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D 
1 moşiia Poroina, moştenească. 3 

ID cală d it moşiia Izvoru a lu Ioniţă Izvoranu. - 

“4.1 moşiia Inova, moştenească. ii: ca 

4 
  

309. Sibiii, 16 Novembre 1832. Constantin Aman către 

tată. A fost uă ră Magiriav wo» la lazaret pentru afaceri 

de. casă. Salută pe cei de casi, transmite salutări de la so- 

ţia Marița şi de la fiul Dumitrachi, a cărui drăgălăşie o 

descrie. «Ilqyaivo sic rây ddiouzhv ai vai Tv rpânoy 

ze “păret vă "fivoyra ai pan. HI Maginta voi î Aqperpâziie 

zi)oby mb aeâmorăy “epăa tija ai iperbripoL dsnasuelio, rii dsstăy 

mie vevezac, Dă Ddshrăma Way oitorgt). 6-3 Cere măsura lor 

pentru a li face pantoti (navyrâza) şi haine. Trimete scri- 

soare către zsw0zp6s. Ti ave 2 râbrac în Nrperpăuli 

pac ăppioey vă wâflerar sie măv ov 705, ha ră îvyazi, Popiset 

obs; ape dr zh: p.pr0ha, Save vai ps Ido Sapiaidri, 

m fl mă Eat 7 zăagio da vă zovate vă rijv apa : zi, aaa 

vă ue mă aţi 6 por sic vai 1, zovartia dEomatya, Sia 
aproutvov zotâi, îhă ai sd, pai porno oi Nsuntea, popa, - 

vă mb 2006009 06 VOSTWOTATa: 1 GI ae papă vai aotădasr 

eivaL abr5, . 

310. La anu 1832. Ami fostii noi cu dulgherie la Cra- 

-iova, şi ami lucrată la mănăstire la Sfănta Troiță la acope- 

TIŞ, și dumnealui Sărdariă Amană, epitropu mănăstiri, ne-ai 

dati voe să bemi în credinţă şi măncare ce ni s'o trebui 

de la cărtumarii şi Iona soţiia lui, şi au şi chiematiă d-lui 

Sărdarii pe Mihai Cărdumariă ca să ne dea în credință 

ce ni s'o trebui. Dară la isprăveniia lucrului ne-aă închisă 

cărcumariu la poliţie pentru tal. 36, ne-ati trasi la poliţie, 

care tăcusămă datorie pe vină şi măncare, şi d-lui Săr- 

-darii ne-aă scosi de la poliţie, şi ne-ai socotită, şi ne-ai 

opriti acei bani, mai susă ardtaţi bani ai cărgumariului. 
Şi pentru adăvărată credință ne-amii iscălitii: mai josă, 

ca să să crează şi, neştiindi carte, rugai pă scriitoriulă de 

ne-ai iscălită, iară noi amă pusă degetu înă locii de pe- 
cete ca să să crează.
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Eă, Dinu Şerdoiă (), dulgherii. 

Eu, Dumitru Stăvariă, dulgheri. 

Eu, Ghiţă Istratie, dulgheri. 

Ei, Drăguţă, dulgheri. 

Eu Dincă săteanii, martoră. 

311. Prea înnălţate Doamn>. Ca către ună capă ală Stă- 

pănirii noastre i ca cela ce eşti lumina i păzitorulii acestui 

Prințipată,. precumit şi la iubirea de dreptate ce de obşte 

este cunoscută şi mărturisită că ai Înnălţimea Ta asupra 

celoră năpăstuiţi, a le asculta plăngerea şi a-i ajutora spre 

îndreptare, dintre carii fiind şi eu unulu, cu totulă înno- 

tăndă înti lacrimi, alergii la aceiaşii iubire dă dreptate, Jă- 

luindu-mă că la trecutul leatii 820, prin contractii fiindă 

ei însărcinată la magazie cu priimirea untului şi darea la 

cetatea Diiului, căndii atunci, totii într'acelă anii, dină po- 

runcă viindă aici, mi amă şi paradositii socoteala la dum- 

nealui Postelniculă Slugearoglu şi la dumnealui bivă Vel 

Agă Alexandru Vilară, răfuindu-mă, şi mai rămăindă pri- 

sosii 26.000 ocă unt, aşteptămă poruncă de urmare, din 

care 12.000 ocă sai şi rădicată dinti poruncă. Asemenea 

şi pentru celelalte 14.000 ocă ce mai rămăsese, la luna 

lut Fevruariă, leată 821, ai venită la Craiova ună mum- 

başiri, anume Petre, zetă protopopă Luca, carele acumii 

să află capichehaia la Giurgiii, cu porunci şi cu cartea 

dumnealui Postelnicului Rizul către dumnealui Caimacamulă 

Craiovi pentru aceste 14.000 ocă unt, a-lă rădica, care 

untă l-ai şi rădicati prină ajutorulă cinstitei Căimăcămii, 

şi l-aă dusă la Izlazu, unde erea poruncitii a-lu face teslimi, 

lui lanache Procopiu, şi a lua teşcherea a o duce la Stă- 

pănire, însă această dare de 'untii sai făcutii de către 

omulti mieu Mihale Cocare (carele acumă este morti), 

fiindă eă fugiră dinii Craiova dinu pricina răzvrătiri. Acumi, 

după jalba ce ai dată Mării Tale chiră Ştefan Meitană, 

apucăndii pă dumnealui Căminaru Scarlată Stoenescu şi 

pă chiră lanache Mimi, ca să-i plătească tl. 15.750 ce are 

să ia Luminăţiia Sa Doamna Efrosini Calimahi, după car-
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tea de vechilimea ce i sai dată, şi zapisuli numitului 

Mimi suptă chezăşiia dumnealui Stoenescu, pentru mai 

sustii arătata sumă de ocă 14.000 untă, orănduindu-să înă 

cercetarea cinstite Logofeţii a Priciniloră Streine, unde ne 

mai fiind şi eti, ami arătată că sai rădicati acestă untă 

dini Craiova dă către numitulă mumbaşiră şi că spre mai 

bună plirofărie a judecăţi să să întrebe dumnealui Aga 

Vilară, carele şi întrebăndu-să, ai dati răspuns că pentru 

aceste 14.000 ocă unti ştie că după moartea răposatului 

Domnă Alexandru Şuţu Vvd. printi mai susii arătata sim- 

foniie şi chezăşiie sai făcutii tocmală a priimi Mimi 

acestii untă cu preţulă ce să coprinde într'acea simfoniie, 

şi a plăti şi bani căţi va face şi că, după venirea dumnealui 

dină Braşoviă aici, cătăndi pe Mimi la dumnealui acasă, 

l-a întrebată şi n'atu tăgăduiti, arătăndu că l-ai priimită. 

Asemenea şi pentru bani ai zisă că nu are deocamdată 

de unde să-i plătească, ci să fiie adestare pănă îl va veni 

de la Țarigradi neşte bani ce are acolo, şi “atunci îi va 

plăti negreşitii,—care această întrebare i sai fâcutii de că- 

tre dumnealui Aga Vilară, fiindcă atunci avea această ve- 

chilimeă dată de la Luminăţiia Sa Doamna Calimahi, pen- 

tru priimirea acestorii bani. Judecata aceasta a Priciniloriă 

Streine, după ce ai văzutii mai susă arătatuli. răspunsi 

al dumnealui Agă[i| Velară, şi după ce ai văzută şi alte 

dooă destoinice şi temeinice dovezi ce le-ati arătată chiră 

_Ştefană Meitani, însă una cheariă înştiinţarea acelui Petre 

Mumbaşărulă de atunci către dumnealui Rizu, prină care 

arată ritosă că, după poruncă ce aă avuti, aii priimită dină 

Craiova 14.000 ocă untă, şi aă plecată însuşi să-lă ducă 

la Izlazu, ca să-lti teslimatisească la numitulă lanache Pro- 

copiu, care înştiinţare at priimit-o mai sus numitulă omulii 

mieii dă la măna numbaşărului dreptă adeverinţă. Altă 

dovadă înştiinţarea omului mieii ce face iarăşă către dum- 

nealui Postelnică Rizu, cu asemenea coprindere, trimițţăndă 

şi scrisoarea numbaşiruiui, amăndooă fiindi scrise totă dină 

Ită. 821 şi toti într'o zi, Fevr. 18. Văză că mă năpăstueşte 

prină anaforao ce sati tăcută, îndatorindu-mă ca, ori să
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aducii eti teşcherea de la acelă lanache Procopiu, sati să 

plătescii arătaţi bani, cu cuvăntii că aveamii datorie să în- 

grijescă a lua teșcherea ca să mă apării căndă mi să va 

cere. Luminate Doamre, cănd săntii aceste trei dovezi 

de faţă şi arătate prină numita anaforă, mi să pare că nicio 

vinovăţie asupră-mi nu mai rămăne, mai vărtos că dini 

coprinderea scrisorii mumba şirului să face întreagă dovadă 

că ai priimită untulă de la mine şi că eli a fostă întra- 

dinsă trimisă şi poruncitii numai şi numai ca, rădicăndă 

untulă dini Craiova, să-lă ducă însuşi la lzlazu şi; acolo 

teslimatisindu-lă, să iă teşchereă şi să o aducă. Stăpănirii, 

cindi atunci, fiindă vremea turburată de răsvrătitori, -să 
vede că i-ai fostă teamă numitului lanache Procopiu a da 

teşcherea la Craiova ca să nu pătimească untulă vre unii 

pericolă la drumă pănă la Izlazu. Şi asemenea să înţelege 

că le-ai fostii şi simfoniia şi urmarea. Apoi ei ce săntii 

vinovatii, avăndi sinetulă mumbaşărului dă priimirea un- 

tului după cumă mai sus pă largi să arată? Nu mai ră- 

măne dară altii nimică decătă numai şi numitulă: mum- 

başării să dea seamă de urmarea ce va îi făcutii. De aceia 

fierbinte mă rogi Înnălțimei Tale ca cu fireasca Mării Tale 

blăndeţe să priveşti asupra dreptății şi să nu-fiă osănditii 

Ja năpăstuirea ce mi să face de către cinstita Logofeţiie, 

fără dă a fi vinovatii. A&asta mă rogă, şi cumu va fi mila 

Mării Tale. 
Prea-plecată slugă 

Dimitrie Aman Sărdară otii Craiova. 

312. Noi, cei mai josă iscăliți,: încredințămii printr'acestă 

înscrisă ală nostru, ce-lă dămi unulă la măna altuia, pre- 

cumii: să să ştie că, la prigonirea, ce avemii pentru. hota- 

ruă din spre moşiia Meteu şi dintre Odoleni, la capuli 

acestor dooă moşii de spre Apusă, ca să lipsasct jură- 

măntulă de la mijlocă şi cheltuielile prină judecăți, ne-amii 

_învoită între noi într'acestașă chipii, adecă: fiindă-că 

avemă într'aceste doaă moşii doaă semne netăgăduite, însă 

loculă pietri ce este la obărşiia Almăjului şi văltaoa Săc- 
— 

Aman. ” 10
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şoarei, care este înti faţa Ruşeţului, pănă unde s'aii şi trasă 

moşiia Odoleni, să. să tragă printr” aceste doaă semne linie 

dreaptă pănă înă matca Almăjului şi acolo unde va veni 

dreptulă, adecă unde va tăia liniia, acoln să să pue piiatră 

despărţitoare într'aceste doaă moșii, şi noi să nu mai avemă 

a mai pricinui cu niciun felă de cuvăntii, şi, ori la ce ju- 

decată vomă mai merge peste a&astă învoială ce este în- 

temeiată pă: dreptate, st nu -mai fie ascultati, şi spre în- 

credinţare cei ce amă ştiută carte ne-amiă iscălitii cu chiarii 

măinile noastre. Iari cei ce n'amii ştiutii carte, amă ru- 

gati pă cei ce au ştiutu dintre noi de ne-ai iscălită, şi noi 

ami: pusă degetele în locu de pecete. - 

„....„ stăpănu moşii Meteului.. 

Eă, popa Dumitrașco Hodoleanu, adeverezi. 

„Eu, popa loni, adeverezii. 

Diiaconii Gheorghe Hodoleanii adeverezii. 
Diiaconu Barbu > 

Popa Matei , > 

Diiaci Dumitraşcii adeverezi. 

Tuţică > 

. .. . 

Faţă findă şi noi la facerea acestui înscris, ami iscă- 

lită de martori. NE 
Tache Filişanu, martoră. 
Ştefană Gioroceanu, scriitoru acestui înscrisă, martor. 

Raicu Peale otă Breasta, martor. 

Dragomiră Cătlariu, martoră, otă Răcari. 
. 

Matei Mititelu - > ipacă. 
Gheorghie Sărbu a > | 
Nicola Puşcăşoiă - > > 

Hotarnici Filiiaşului şi Meteiă. 
Acesti înscris ce de bună voe ai dată mai sustii iscă- 

liţi, făcăndu-să înnaintea noastră, îlă adeverimă.! 
Grigorie Oteteleşant "823, Mai 26.- 
hotarnic Filiaşului. 

„. bivă vt. Logt., 
hotarniculă Meteului.
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$13. 26 Mart 1834. Judecătoria de Dolj. «Doaăzeci şi 

şapte moşneni hodolani dintr'acestii judeţii după jalba. . . 
înpotriva d. Manolache Poenariă, vătafu dă aprozi, sau în- 

faţăşată înă judecata cu părătulii Manolache.» «Fi de la 

strămoşi loră ai vii, pometuri, cumi şi siliştea dă sati, 

iară acumii să să vaza încutropiţi fără nicio dreptate.» 

Se arată: act din 1776, prin care Brădeştii, Constantin, 

Nicolache şi Petru, dai zapis <unui Băluţă Brădescu, mo- 

şulă Poenarului»>, pentru partea lor de Meteii, «dină podu 

purcarului la deală», pe care o răscumpără, «ca un camin 

părintescu»,; 

Hotarnica din 7243 pentru Radu Brăiloiă, lonă Podbă- 

niceanu şi calţi moşneni hodoleni», între Hamaradia și 

Almăj. 
Cuvinte : <zăstrași». 

314. 21 Decembre. 1834. <Prezedentulii judecătorii jude- 

țului Doljă, secsiia 1->, către <dumnei Sărdăreasa Pipi 

Aman», pentru cererea lui «Gheorghe Mihailă Coca şi 

fraţi» ca <orl să înplineşti arătați bani jeluitoriloră, sai, 

avîndă înpotrivă a răspunde, ori însuşi dumneata saă prin 

vechilă orînduită să vil spre înfăţişare la judecată după 

sîrbătorile Sfintei Naşteri.» 

_ 315. [Către Lăceanul, Craiova]. 

Văzăndă cele scrise în scrisoarea dumitale cu zahareoud, 

iată închiză răspunsurile sale de priimirea anaforalei şi 

altă bazisă ce mai pune înnainte, care nu-şi aii locul, ce 

dumneata vei face aceia ce să cuvine mai departe. Pă 

mine să mă iubeşti şi să mă erţi căci nu ami răspuns 

dumitale de locă. arii, cîndi te vei înprileji, binevoindii 

mă vei înpărtăşi şi cu vre o ştiinţă dină partea locului. 

Domnule, cocoana Catinca Farfaroica încă scriindă Sărdr. 

Ştefan Miculesculă aii spusă că sară fi aflăndă în hiîr- 

țiile (7) dumnei nişte hrisove ale biserici Sfinte Troiță 

de-aice, încă dină vremea răposatului boerului dumnei, 

cîndu să afla ispravniciă aici, şi dină întîmplare nu le-au
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mai cerută. Şi, pentru că atumii ne-ar fi foarte trebuin- 

ăoase, pentru multe supărări ce cearcă biserica şi nol dinii 

partea mînăstiri Govorii, te rogi dinii sufleti . să. binevo» 

eşti a-i face întrebare de aceste sineturi, care, de să voră 

afla, să-şi facă o nesăvîrşită pomenire a le da dum.;şi. a: mi 

le trimite, căce dumnei nu-i sînt trebuintoase, iari nQ0 

foarte de lipsă poate şi folositoare. Eu, neavîndii cunoştinţă, 

nu .îndriznii.a o rugă, ce dumneata .pentru hatirulă.-mieii 

vei face aăastă osteneală, -arătîndu-i  cuvenitele . plecăcuni 

şi că ei mă aflu şi epitropi ală aceştii biserici. , 

Pentru care de urmare voi avea şi frățescii răspunsti, 

fiindă ală dumitale ca un frate şi slugă - | - 

„Bu... 834, Maiit 19. - 

316. Prea-înnălţate Doamne, 

(Petiţie către Domn.) Totă omenirea alcătuită în sănul 

acestui pravoslamnecii pămăntă mărturiseşte prin organu 

sămţitorei făcătorele de bine, înnaltele şi măritele tapte ce 

aţi înființată în patrie spre folosul și luminarea naţii ro- 

maneşti, atătă!' mai nainte, cănd v'ați aflată mare propetarii 

ală patrii, cătii în vremea acasta, de căndiă . denii iubirea 

Pronii cereşti ați primiti strămoşesculii tronii al oblăduirei 

prinţipatului... (7), fiind sprijănită şi sorta mea nu puţini; 

cu inimă curată veselă dum. de înflorirea neamului firescii 

patriotă, şi mulţumescă cu glasti ferbinte Înpăratului cerescii 

care ține statornici cărma milostivirii Înnălţimei Vostre 

către supuşi 'acestei patrii, şi cei asămenea lori în petre- 

cere de văduvie, şi acumi îndrăznescii a zice către Innăl- 

țimea Ta pentră -au răsărită sorele adevăratu, lumina în: 

trece în fel-re (sic) năpăstuiţi. De acia, covărşită de şărul unii 

acestii telă de nepreţuite bucurii, cu rugăciune ferbinte nă- 

zuescă la pigoarele Domnesculu! tronă ca să vă milostiviți. 

pentru dragostea &a nepreţuită a Corone Înnălțime Tale 

a fi cu băgare de samă alăturatei delă, copleşită de atăta 

focă a ... noşti săntemă nevoeţi a ne jălui şi... nepărtenire 

ami cercată la săcfestru cerută prină jalbă cătră Înnălţi- 

mea Vostră ca să fiia pentru asăgurarea celei cu zapisii
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„. de lei 17.586 capete, şi dobăndă, şi osăbitele sămţitore 

cheltuele pă venitul, nemişcătorele lucruri ale d. Stolnicu 

Jon Lahovari, după cumă dovedeşte dezvoltă corespodaţia 

ce amă văzut în &ornele dela dele. Şi, pentru că dumlr. 

judecători părtin[irje dă cu totulu d. Stolnicului pentru dă 

oreutate: (7) -persana sa, i-ati supusă la încredințare 'pra- 

vilnică pă arendaşu hanului i pă ală moşii Gărdeştii, ce 

l-aă plăzmuită pă numirea pomotnicului Caţalariei, ca să 

să descopere adevărulii de săntii arendate aceste doo lu- 

cruri şi de ai răspunsă bine înnainte înfățișării reclamaţii 

miele de la 10 luni, şi totii de odată aii lăsatii nesăcfestruite 

jumătate leafa” prezidenţii dur. Stolnicului i o droşcă cu 

telegari de 8o doo (sic) ce are. 

După cumă ne rugămii şi m'aă ţinută cu prelungire i6 

zile în Rămnicii, adecă de la 10 şi pănă la 26 luni, deni 

care: pricină ami fostii silită de mami arătatii cu plăngere 

şi“ la cinstita Mare Logt. şi la 19 ale acestei luni. Să bine- 

voeşti,. ca ună iubitori de dreptate stăpănitori preţipatului 

a-mi face 'cuvenita îndestulare şi răsplătirea celor abătuţi 

de la canonlitele însărcinările, după încredințarea ce să 

pote lu de Înnălţimea Vostră dină chiară raportul cu 

n-o 122, trimisă la cinstita, Mare Logofeţie la 26 lunie, de 

către d. procuroru pomeniti judecătorii. 

E "835, luni 26. 

317. 2 lunie 1834.: «Manolache Poenaru ' de aici». către | 

«prizidentu alu Divanului judecătoresci, secsiia vilă», În 

procesul” cu moşnenii Hodoleni pentru «unii codru de pă-: 

mîntă ce - niă 'cunosci că sîntă încutropită de acei moş- 

neni, dină hotaru moştenescit». 

318. 26 August 1834. «Cinstita suptă-otcărmuire a plăşi 

Hamăradiia». Pentru aceiaşi pricină. « Tăgăduiescu doi dinti 

patrusprece :care săntu iscăliţi în zapisuli de învoire, 

anume “Vasile :Meghiri şi 'Costandină ... ca să să apere de 

osănda: lori i 
dama
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319. August 1834. Manolache Poenaru către «cinstita 

prezidenţie a. judțelţi Dolji, secsiia 1.» În aceiaşi afacere. 

320. 25 lunie:1835. Judecătoria Vilcii, pentru cererea de 

sechestru contra averii Stolnicului loan Lahovari făcută de 

Pipica Aman.. Sechestrul se întinde pe leafa de presi- 

dent, pe banii scutelnicilor, «pă rodulă vii dă la Malw, 

«pă rodulă vii dă la Suteşti», «pă venitulă Moşi, Gredeştii, 

ce este a dumnealui Stolnicului», «pă venitulii Țiganiloră», 

«pă venitul casăloră unde să află cinstitulă trebunal», «pă 

venitulă morii cu doă rote dină oraşul Rămnicului», «pă 

venitulă hanului dină oraşă», «pă venitului moşii Răstoca», 

«pă o calească cotă (sic) dă Viena, cu doi armăsari murgl.» 

321. Lahovari obiectează, la lunie 1835, că datoria, în 

adevăr, este, din 1825, către «<raposatulă Serd., soţulti 

dumnei»>; cere înfăţişăre cu ea, «ori, de nu este putintoasă 

a se mai zăbovi>, cu vechilul ei. Mai era dator Păharni- 

culă Matache Greceanu. Moşiile şi via <ami de zestre», 

Hanul e arendat <întru întimpinarea cheltueliloră copiilor 

ce săntă înă slujba miliții cătă şi a deputăţii». 

322. La 12 lunie 1835,răspunde Pipica. «Netrebuincoasă 

mai multă alilografie», judecătoria fiind <părtenitoare înă per- 

soana dumnealui Stolnicului cu zăbava îndepliniri cererii 

mele i a porunci prea-înnălțatului nostru Domnă şi ţine- 

rea aici atăta zile zadarnică înă grea cheltuială». A în- 

ştiințat pe <procoror»>. Se va plinge şi Domnului «ca pen- 

tru o urmare de paracsenii la ramura judecătorească». Nici 
procurorul «nu s'ati siliti a dezgărdina înpiezişerile prici- 
nuite numai dinti voința omenească, iară nu şi după ertare 

de regulament.» 

323. În aceiaşi zi petiția Pipicăr către <procărator». Se 

judecă «de este trecutii unii anii». Se plinge de <înpleteciri şi 

înpiedecări». Căpătase apoi «buiurdizma> Domnului. A plă- 
tit şi «legiuitulă havaet, lei 20». Vede pe judecători <dogo-
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rindu-se de persoana d. Stolnici (mai vărtosi fiindu şi 

prezidentă): nu îndrăznescii a face nicio punere la cale»: 
«Aşa dară, căndă şi dină partea Domnii "Tale, după această, 

voi cunoaşte asemenea adiaforie, silită săntii atuncea a mă 

arăta cu jalbă către Măriia Sa Vodă, chiarii pă numele 

dumitale, arătăndiă atăt neorănduiala cinstitei judecătorii, 

cumă şi a d-le nepreveghere ce faci, către cei asemenea 

mie, ce pieri prină cheltueli zadarnice.> 

324. 13 lunie. Judecătoria. <Pipichi Amanii» (răspuns 

la actul din 12). | __ 

Spre răspuns la adresuli dumita'e dd. 12 ale urmă- 

toari să încunoşțiințează că de prisosii este dv. a vă repezi 

cu atacuri prină hărtii, atătii către judecători, cătii şi către 

mine, căci nimeni peste îndatoririle şi regulele slujbii nu 

poate a păşi, precumă şi însumi, nu numai înă această pri- 

cină a dv.,.ci către vericare, mă silescii a le îndeplini. 

Rămaneţi darui liniştită şi nu vă grăbiţi peste orănduiale. 

Procoratoru.: Alecu Budişteanu.> 

325. 13 lunie. Pipicăi Aman. Judecătoria-i arată că e de 

nevoie cercetare şi nu se poate pune sechestru pe lucruri 

sechestrate şi pe venituri. Se va face după legi, «fără a mai 

ii trebuinţă cătă dă puţinii: a arâta dum. judecătoriei printi 

descriere zorită articurile dină Regulamenti şi îndatoririle 

ei. Alecu Boioreanu. Grig. lan. „Hrisescu (CI RI 

326. Obiecţiile Pipicăi dela 15 lunie. «Zadarnica şi nepra- 

vilnica prelungire> 0 aduc în «mirare». «larâșii amă cinste 

a pune în băgare de seama cinst. judecătorii» prescripţiile 

Regulamentului. «lar, dacă cinst. judecătoriia nu voieşte 

să judece adăncimea şi delicatenţiia adevărului stării, înu 

adresulă miei de la 12 ale următoarei, umblăndi meşte- 

şugindă a da străină tâlmăcire, atătă proectului pomenită, 

cătă şi porunci cinst. Mari-Logofeţii supt n-r 865. cu în- 

ştiințare de necuvenită prelungire înă părtenirea dumnealui 

Stolnicului, datornicului mieii, zicăndu-mi adecă ca'ori eii
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să mă nevoescii a dovedi pentru lucrurile ce am cerută a 

se secvestrui, de nu sint date mai de nainte cu arendă de 

către dumnealui Stolnicu. şi bani priimiţi de dumnealui, sai 

să fiii îngăduitoare pănă cinstita judecătoriia va cerceta 

prină alte miiloace, urmare ce o socotesc pentru mine 

nepotrivită întă această pricină .., şi pentru aceasta faci 

poftoritoare rugătune cinst. judecătorii ca săngură să ia înu 

băgare de seamă delele atingătoare de urmatele pănă acumu 

secvestruri a cunoaşte dezvoltă că numai la secvestru mieii 

Sai înființată de cinst., judecătoria atăta zadarnică alilo- 

grafie, dovedită prin neunirea a doaă răspunsuri ce mi-ai 

trimisi, şi, fiindă-că toate secvestrurile întămplate pănă 

acumiă pe avuturi de mai mari persoane s'âă săvărşitii la 

stănţiile judecătoreşti: dină Prinţipată după. pomenită pro- 

ectii ce este alcătuită pentru asemenea înprejurări, nefiindă 

cunoscute alte noaă îndatoriri, ceră ca” şi cinst. judecăto- 

riia să precurme abaterea orăndueli şi să pue secvestru pă 

cele arătate înii adresulii mieă de la 11 lunie... Pă cătu 

amii fostii putingoasă, m'amă arătat către dumnealui cu 

omeneasca adăstare, şi dumnealui îngrijirea cuvenită ai 

„avut-o încuiată înă mormăntulă uitări. larii că mai adaoge 

cinst. judecătoriia ca să nu mal arătă printi descrieri zorite 

articolele dint. Regulamentă şi îndatoririle ei, mă miră cu 

ce dreptă ia supărarea aceasta, cănd înnalta Stăpănire 

asemenea înprejureri le are alcătuite pentru ştiinţa publi- 

cului şi a celor întămplători ipotesisuri, şi mal vărtosi 

pentru cei ce nu să ascultă la drepturile loră, precumă ei 
cu luminată poruncă domnească cercă acestă felu de înpie- 

_decări. De aceia şi acumi, învitată de dreptate şi băgare 

de seamă a secvestrurilorii ce se facă fără asemenea pre- 

lungiri în Prinţipată după puterea proectului, care nu deo- 

sibeşte haractiruli, ceri a să: pune secvestru pe arătatele 

lucruri, ce nu ai nicio pravilnică înpiedecare, sai, de nu 

voeşte cinst. judecătoriia, pentru părtenire dumnealui Stol- 

nicului, s*-mi înnapoeze orighinaluli jalbi, cu porunca Mării 

Sale, ca să-mi certi cheltuelile şi pagubele prină plăngere 

la locuri cuvenite, de la dumnealoră judecători şi de la
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dumnealui procororu, carele şi după adresulti miei către 

dumnealui nu S'aii silită a întămpina cu băgare de seamă 

stăngănirile, nici a înnainta lucrare după povaţa proectului 

datoriilor obşteşti, artic]. 6.» - 

327. 13 lunie. Altă reclamaţie a Pipicăi către procuror. 

«Fiindă-că d-ta eşti orănduită de Stăpănire înă postii de pro- 

corori la această cinstită judecătorie şi cu îndatorire a întim- 

pina orice ivite stăngăniri, mă rogi a te propti înti căderile 

dumitale şi a luoa înti băgare de seamă însoțitulu adresă că- 

tre cinstita judecătoriia spre cunoştinţa neorăndueliloriă ur- 

mate.» Aceasta «ca să mărgineşti de la mine o lucrare ce 

poate să aducă defăimare unei sistimei abătută dinti Regu- 

lamentă, articl. 218, şi dină proectulă datoriiloră obşteşti, 

artic. 6. Că eă nu ami veniti pentru înfăţişare, şi nici po- 

runca Stăpăniri mă supune la această, şi nici poci să su- 

feri mai multă mijlocita lucrarea cinst. judecătorii înă păr- 

tinirea d. Stolnicului, care nu sai mai făcută la secvestru- 

rile altora, urmate pănă acumi. Lari, căndii, înpotrivă cinst. 

judecătoriie nu va voi să pue secvestru pă pomenitele lu- 

cruri, eă ceră de la d-ta silință spre luoarea jelbii cu po- 

runca Mării Sale a mi să da, ca după aceia să ştiiice ur- 

mare să facu.» 

328. 15 lunie. Judecătoria către Pipica Aman. «Judecă- 

toriia pofteşte pe d-ta ca, mai întăi, potriviti cu legiuirea. 

coprinsi înă pravilă şi 'nă Regulamentă, să aducă vrednică 

chezăşiia, şi atunci pă acelă temei să va face cuviintoasă 

punere la cale.» 

329. 13 lunie. Răspuns. Pune chezăşie «2 bucăţi sine- 

_turi ale moşii mele Zănoaga dinii jud. Dolji», cerînd şi se- 

chestrul şi <publicuirea lui prin cânalulă cinst. Ocărmuirii 

şi glasulii gazetei redacsii naţionale... Căci dreptatea și tre- 

buintele mele nu mă iartă să sufer peste aceasta şi alte 

zadarnice prelungiri.» — Dă actul din 1818 şi hotarnica lui 

Grigore Oteteleşanu din 2 Mart 1827. Costache Aman în-
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tăreşte că nu sînt <cmanetarisite altă undevaşii> şi se pune 

chezăş. 
, , 

330. 19 lunie. Pipica. Aman către Marea-Logofeţie a 

Dreptăţii. Arată urmarea. A făcut apel la «talentul jude- 

cătorescii>. «Silită şi plină de paraponi», a tot stăruit. Ce- 

rea actele ca să plece la Craiova, «ca o dăznădăjduită că 

pentru mine nu este trebunală în judeţulă Vălcii»>. A cîn- 

fiinţat» chizăşia cerută, <întorcăndu-mă şi ei snre bucurie». 

Credea «că Proniia Cerească le va fi ridicati perdeaoa 

părtinirii, dar, dă vreme ce şi pănă astăzi, Mercuri, la 19, 

săntă totii înă cea d'intăi adăstare, îndrăznesc să zică că 

bucuriia mea cu cererea chizăşii a slujătă la mine numai 

ca o măglisitore întămplare. De aceia, supărată pănă în 

sufletă de împrejurările văduvii mele şi dă neascultarea 

plăngerii mele i a porunci cinst. Marii Logofeţii înă pri- 

cina sicfestrului d. Stolnicului Lahovari, neştiindiă de la 

cine să ceră îndreptare şi măngăere, alergii cu această ră- 

clamaţie iarăşă la cinstita Mare Logofeţie, rugăndu-mă cu 

adăncă supunere ca să binevoiască a luoa întăi băgare de 

samă urmata nedrepfăţime (sic) la pricina secfestrului ce- 

rută spre înfiinţare la tribunalulă Vălcii..., să poruncească 

straşnicii d! procororului ca să să pătrunză dă datoriile du- 

misale de cererea mea şi, izgonindă hatărulă, să silească 

neîntărziiati pă d: judecătorii a pune sicfestru pă doăspre- 

zece articole înconoştiinţate cinst. Trebunali, socotîndu că 

nu va fi priimită cinst. Marii Logofeţii să-m ție banii păn 

publicuirea gazetei şi chezăşiia fără săvărşire, nici regula- 

mentulă articolulă 331 îmi va da prilejă dă tăcere» 

331. 21 lunie. Pipica Aman către procuror. Se plinge de 

«amorţirea adincată>. «Zică fără îndoială că poate să fie 

de mirată în totă prinţipatuli la ramura judecătorească, 

şi mai vîrtosă nesuferitii auzuli prea-milostivului nostru 

Luminatii Domnă, carele jerfeşte ncadormită îngrijire. de 

supuşi săi, şi mai cu samă: de cei năpăstuiţi prină aseme- 

nea trepte. arii, dacă dom. te stieşti de persoana d. -Stol-,
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nicului, datornicului mie, şi poţi să-mi dai răspuns for- 

'mală că nu eşti ascultatii la băgările de samă ale datori- 

iloră Domnii "Tale înii această pricină, mă rogu fă-mi cu- 

noscuti ca să ştiii ce drum să apuci pentru părţile păr- 
tenitoare, de vreme ce dumnealoră judecători pentru hati- 

rulă d. Stolnică, înii loc de silințţă datorită, văzu că în- 

suşi [săntu] cu nebăgare de samă la propoziţiile mele.» 

332. 21 lunie. Lahovari către judecătorie. «Lucrările şi 

asigurarea ce va face cinstita judecătorie nici cunoscii, nici 

mă amestecă întru nimică, decită numai atita o rogi ca, 

oricumi va socoti mai bine, să-mi facă asigurările cuviin- 

&oase.> Arată ce e slobod, ce e zestre şi ce e sechestrat. 

Observă că averea lui face aproape 30.000 de lei şi sinetul 

e de 8.ooo: «cinstita judecătorie, de o va găsi de cuviinţă, 

poate să le secfestrarisască>. 

333. 22 lunie. Judecătoria către Pipica Aman. S'ai cerut 

de la Lahovari «contracturile» de arendă şi se vor lua şi 

alte informaţii. 

334. 23 lunie. Pipica Aman către judecătorie. <Rodul vii 

de la Matişi celei de la Troian, de şi sîntit slobode, ne- 

arăndaie, ieu iei, pentru a omeniri iubire, i le lasă nesecfes- 

truite în folosulă d., fiindă şi agonisire puţină pă lingă 

totalulă datorii.» Pentru Ţiganii pe cari-i declară a fi de 

zestre, să se caute şi «la moşioara de ling4 Bujoreni i 

celoră de la moşiia Ludeşti>. Cere csecvestru pă droşca 

cu 4 telegari ce-i are>. Datoria, cu dobinzi, e de fapt 

17.586 lei; obiecţia lui n'are deci <rezon». 

335. 23 lunie. Pipica Aman către procuror, Recunoaşte 

că prin el <îndestulare mi s'a tăcută». 

336. 3 Februar 1835. Judecătoria de Dolj către «Serdă- 

reasa Pipi Amaniă». Să se întăţişeze însăşi saii prin vechil 

în procesul intentat ei de «Gheorghe Coca şi fiii, de aici».



156 ” CORESPONDENŢA LUI DIMITRIE AMAN 

337. 23 lunie 1835. Judecătoria către Pipica Aman. Arată 

ce se poate sechestra şi îndemnurile ce “vai tăcut Ocir: 

muirii. Arendaşi ai lui Lahovari sînt Ceauş Gheorghe Ca: 

peleanu la Gărdeşti şi «chirii Radu Nezovici» la han. Ju- 

mătate din leafă e sechestrată de Greceanu. «larii droşta 

cu patru telegari să socotește unii bagatelă: cu 'totulă pă 

lăngă veniturile de mai susă, ce i să secfestrarisesci.> 

338. 7 Octombre 1836. Dobre Cojocaru ot Valea Merilor 

arată că a rămas dator lui Gligoricea Lăceanu, «dinii străn- 

gerea lănii», «bani curaţi lei 858». Scrie Mihalachi Codrescu. 

339. Trei galbini, adică trei galbini înpărăteşti, am pri- 

mit de la cocoana Pipica Sărdăreasa, carele: a fost oprit 

răposatu la anul 1832 de la dulgheri care făcusă dutorie 

pe vin la Mihai Cîrcimaru, care vindea vinu mei." Ă 

Ştefan Telman. Anul 1837, Mai în 21. 

Scrie ea: p9575%j rod "Pehyay 0200 SFhTIGO5I 14 '1pO5I 

340. Satul Corlăţălu, dină plasa Blahniţi, judeţu Mehe: 

dinţu, alcătuită pă propietatea dumncei Sirdăresei Amă- 

noichi; 837, lulie 15. ” ' ă 

Preoţi înă slujbă. 
Popa Dumitraşco sină popa Dinu, la biserica cu'hrămu - 

Sfăntului Nicolae. ” 

Neamuri. 

Gheorghe sină popa Ionii, Simion sină' Stoian Mata: 
Postelnicei. n 

Matei sinu popa Nicolae. 

Ertaţi cu cîrţile Stăpiniri. 

Florea sină Staico Bratiia. 

. Nevolnici. 

Nume: Mohora, Buză, Prună, Tătea, Boit-Roşu, Costăn-" 
&oară, Stuparu, Gugu, Miliia, Bulate, Păvligu, Mavlea, 

lvaşco. : - 
Văduve («văduve dă birnici»). Nume: Brezniceanu, Ciubuc” 

Scutiţi pentru militari. - a
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. Paraclisieri. («la biserica ştiută»): 2. 

Mazili. | 

Stoian Miliia. 
Patentari : 2. . 

Birnici dă capitaţiie. Nume: Puii, Toţica, Vănjeanu, Bon- 

doc, lordăicel, Mateican, Mihai alii Iacovi, Guţoiti, Luţoiiă, 

Bulete, Bobeiţi, 'Trăinochi, Cebucu, Mociolcă, Şcoblar, Că-. - 

toneanulii, Chirăţoiii, Şandrea, Jugănaru, Ghierghinoiii, Măn- 

dreţi, Burcă, Dodecea, Here, Mustăţia, Tărtea, Ţăruşi, 

Creţu, Piţiga, lonă Tuci, Dinu Radulate, Răceanu, Zmadu 

Lăşcuţi, Conda Ducărinţu, Dumbravă, Milici, Bălu, Ciocotă, 

Mitroi, Gărleanu, Popescu, Stoican, Scurtănescu. Unii dai 

birul aiurea. E 

Spornici şi holtei ce sîntii intrați înti socotelile cu plugă 

(2), ce plătesciă căte lei 8, pr. 10 (şi 5) la cutie. Nume: Văn- - 

jeanu, Bondoc, Păun Puiă, Ciochină, Dinu sinii Florica lui 

Badea Peu, Costd. Vlădoi a lui Barbu Măndroci, Mihai 

sinti Marica lui lonă Breznitanu, Florea sină Stoica So- 

roica. i 

Iscălesc: Matei Popescu, epistatu moșii, preotul, « Gheorghe 

dascălu» şi 5 săteni. - 

341. 13 Iulie 1837. C. Slătineanu către cumnatul săi 

Stamati Paris. Polița n'a presintat-o zarafilor, fiind Sîmbătă, 

«fiindcă ei Sîmbăta ru desfac asemenea. lucruri». 

342. 1838. Socoteli ale lui L.ăceanu. Sai plătitii lui chirii 

Crăcunti abonamentu gazetei <Romaniia> pe 6 luni, 50 tal. 

Saă dată pentru «Gazeta Transilvanii> pentru 6 luni, 

20 tal. 

1840. S'ati datii arhitectului Kraus... 

Sai dată zidarului Andrei Kraus... 

1841. S'aă dată meşterului Andrei zidaru pentru făcutu 

tipareloră, &ubucele (Iosif pentru «lucrurile de ipsosii»). 

1842. Lui losifă zugrată aconto zugrăvelii odăilori, toc- 

mite 32 galbeni.
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1853. Lăsat mamei de cheltuială pentru casă, 
Dat lui C. Mihaileanu, restu pentru teatru. 

Dat pentru portretu soacrămii la Paris, 18 galbeni. 

Pentru un portet al lui Leni Dumba, 35 fr. 

Chelt. voiagiului la Paris, 7702 |. | 
Dat d. gineri-mieii Alecu Aman, în socoteala dintre not. 

343. Pentru moşia Corlăţelu, a domniaei Serdăreasa co- 
coana Pipica, ce o am luată cu arendă de la dumnei, cu 
contract între amăndoi, adecă unu la dumnei de cătră 
mine şi altu la mine de cătră dumnei, şi, întămplăndu-să 
de l-am pierdutii ală miei, celă de cătră dumnei dată la 
mine, am rugatu pă dumnei cocoana de me-ati dată altu 
după ali mieă ce-li am la dumnei, şi, pentru ca să fie 
crezutii, am dati acestă înscristi. Iară, găsăndu-lii pă celă 
pierduti, să am a da iarăşă dumnei pă cel după urmă 
dată. 838, Apr. 8. (Iscălitură.) 

344. 28 Decembre 1838. Chitanţă pentru 3.560 de lei 
daţi de «d. Sărdăreasa Pipica Amanii înă socoteala dato- 
rii către fraţii Coca». 

345. Eri mami înfăţişatii cu Costea Pavlu pentru bani 
d., şi, cătă pentru lei 1.500, nu s'aiă înpotrivită, iară pentru 
galb. 50 dină poliţă aă zisă că să-i trimiţi scrisoarea co- 
prinsă înă poliţă şi aşa să voră socoti priimiţi de el în 
soroci de 9 zile: jalba d. este pentru lei 4.020 ; apoi după 
aceste dooă dovezi să alege lei 3.100. Mă rogi: ori trimi- 
te-mi dovadă şi: pentru cusuru pănă la lei 4.020 sai dăs- 
luşire cu ce îi cerem fără zăbavă. Săntii frate şi slugă 

I. Rafailă. 839, lunie 10. 
Pricina cu Steriianii este în consultate (sie) ; vă zorescii 

cătă poci. 

[Către Grigorie Lăceanu.] 

346. Jalba trimisă către cinstita Ocărmuire înă pricina 
tărgului peste săptămănă ami dat-o şi dă locă mi s'aiă în-



  

  

CORESPONDENŢA LUI DIMITRIE AMAN 159 

făţăşat dela pricini aceştiia, unde ami văzut lucrare foarte 

plăcută, porunci către toţi supt-ocărmauitorii, otnoșanii că- 

tre învecinatele ocărmuiri, şi către mine în oraşii aii lucrată 

în pricina a&asta. Foarte dară dă cuviință ami scrisii şi 

Postelnicului Matei să nu puie să strige la bălci... spre 

ştiinţă. Iară eă săntii plecată slugă: Hristescu. 1839, lunie 

23; or. Cerneţi. 

347. 20 Mai 1840. Judecătoria de Mehedinţi către Pi- 

pica Aman. Îi aduce la cunoştinţă ci <toate socotelile cu- 

tiiloră sateloră să fie formalisite şi cu iscăliturile dd. pro- 

pietari sati înputerniciți dinti parte-le.> Să se supuie pentru 

Corlkţel. | 

348. 20 Maii-1840. Judecătoria de Dolj către aceiaşi, 

înnaintind cererea «dumnealui Marelui-Aga Ştefan Bi- 

bescu>. 

349. Stau scrisă răspunsă c. judecătorii că ei nu cu- 

noscii moşia ce aă pus-o dumnealui la mezată, ci €. jude- 

cătoria va aduce la îndeplinire dăsăvărşita hotărăre după 

cum glăsuieşte buletinu cu n-o 16. 

Pe dos, de mîna ei: 105 Ilnzesuo» Eretria. 

350. Ştefan Bibescu către judecătorie. Avea proces cu pi- 

pica «pentru ba:.i ce am a-i răspunde». A pus la mezat mo- 

şia Balta-Verde. Să aştepte «pănă va lua mezatul săvirşire, 

cînd atunci cea d'intîi grijă îm va fi a mă plăti de această 

netăgăduită datorie». 

351. Cu plecăăune sărutii măinile d. Dumitre (arendaşul 

de la Corlăţel). lată că trimisă[i] liste de căți bani sai 

cheltuită cu mora coconiţ[ei] şi de căte scrisori ai slobo-- 

zită la vre o căţva clăcaş. Vei şti că plugurile pănă acumiă 

nu sati mai pornită din pricina hoţiloră cari ati eşită, că 

nu-i slăbeşte stăpînirile nici de cumi după 'n bungete, cu 

mici, cu mari, dar astăzi, Luni, şi măine, Marţi, socotesc
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- că voi porni vre o 20 de .pluguri; săptămăna atasta tre- 
buie să facii ce voi face cu plugurile, că dină pricina ho- 
țiloră nici dijma porumbului n'amt străns-o, şi stămă cu 
toate batalisite. Dară acumi le-ai datii drumu omeniloră, 
că amii auzită că s'au prădat doi hoţi dinii &ata lui Tărlă 
la Cerneţi. Pă aia este bine: străngemiă și mărunțişuri şi 
dinu dijmă, şi, dacă voi isprăvi săptămăna azasta cu plu- 
gurile, în săptămina _viitore o să mă apucă să îngropă 
viile boereşti. Ghinda să păzeşte. Dorobanţi nu me-ai mai 
trimisă supt-ocărmuitorjulă]: să-mi faci o scrisore către d, ca să-mi trimiţă unu ca să scoti. datoriile. Alta n'amii ce 
scrie de cătii : ce me % mai scrie dt. de acolo, ei voi pune 
în lucrare. Şi cu totă plecătunea săntă ală du. slugă 

7 „.„.„ Popescu 842, Octr. 18, Corlăţălă. 
Peşte şi icre mi să pare că nu găsesc dinii pricina ho- țilori, că “ati luată luntrile toate şi unguţile le-ati scosă 

afară, 

Insemnare din 20 lanuar 1534 a Pipicăi. 

    

352. L-iă Novembre 1842. Judecătoria-de Dolj către Pipica Aman, în procesul cu d-lui «Iinache Hagiadi» pentru luarea - a nişte cherestea. 

353. 13 Novembre 1842. Procesul lui «Dincă Andreiu, neguțitoru ot Craiova», cu Anastasia Dumba. - 

354. 18 Ianuar 1843. Listă de căți bani saă cheltuitii la mora dei Sărdaresei, la prefacerea, buduroiului, şi de căte Scrisori aă dati la vre o căţva clăcaşi. de li saă ținutii în samă în clacă. 

355. Craiova, 26 Iunie 1843. Mihalachi Gheorghiu arată că a primit nişte bani de la Grigore Lăceanul, «dobinda ba- niloră sorimi Dimitrani Socoleascăi, ce-aă priimită  dum- nealui de la dl. parucicu Ștefan Bengescu, la care .să află în păstrare». 
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356. 25 August 1844. Judecătoria de Dolj către Pipica 
Aman, pentru banii ce are a lua de la casa răposatului 

Mare-Logofăt Ştefan Bibescu. Să arăte de a primit ceva.. 

357. 25 Decembre 1844. Către copia Sepap. lazi, "Au 
wâw>, cerîndu-l 3 galbeni şi 50 daţi la Viena c«prea-iu- 

bitului d-tale Alecu». — Notă pe V* a Pipicăi. 

maree cae 

Amun. | . uU



     



 



  
 



1. 179... Mihali Dimu către Dimitrie Mihali Dimu la Cra- 

iova. Pentru afaceri de negoţ. Salută pe mamă-sa, pe soră, 

pe sotul ei, haludas. | 

lia 26 Iulie 1793 încep facturile în condică. Şe văd le-, 

gături cu Vidinul. 

2. 23 August 1797. Foaie de zestre a surorii ZGiţa, is- 

călită de Constantin Nicolau şi h7h03zs Nostri (3ic). 

Pe dos: 11... rin afehzie pa fire D705 Eitvey „Wat Tud 

ind end 40 Keri etnia IKahabâi ovar, ză 288, papa, 

ci 31 Adyonrw. ([Foaia] surorii mele Zoiţa care sa dus 

după fiul dumisale Cociu, ce-i zic Constantin Caludi, de 

aici, din Craiova, la 31 August.) 

3. 1o Mart 1802. <Vălcu tabacu» dă -zapis lui Aman, 

<jupănului Dumitru Aman», pentru 130 de taleri, «bani 

"buni fără pricină, şi, apucăndu-mă cumnatu-săii Caluda ca 

să-i dai bani, eă, neavăndu a-l da, mai pus la închiso- 

rea, şi ca să nu piei la închisoare, i-ami dati acestă za- 

pisti>. Va plăti cu dobindă pănă la Sf.. Gheorghe. Scrie 

«Logf. Dinu». 

4. Viena, 16 Septembre 1803. Învoială bănească . între 

Dumitru Mihali Dimo şi Mihali A. Mammos, care va iscăli 

el: Mihali Dimo. Cel diintăiii are capital 8.705 de lei, cel- 

lalt 3.683. |
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5. Castoria, I-iăi lanuar 1804. Chrysauge, fata lui Manoli 
Smernu, face cpitrop pe Gheorghe Cristodor Nisli pentru 

a lua lucruri de la Naum Nicolau Spaitzal. Arhimandritul 

Teofil e martor. 

6. Bucureşti, 9 Decembre 1804. « Gheorghe Mihaloviti» 

scrie, grecește, lui Aman că a fost la Bender şi a cumpă- 

rat, dînd arvună, tabanurile de acolo, de la Acherman, 

Chişinău (1S:5y6â) şi Buicani (Manivâwn). Ar lua şi âl Bir- 

ladului, dacă-i află banii.de nevoie. 

_7. Cu plecătune mă închinii dumitale. 
_ Cinstită scrisoare dumitale scrisă de la 27 ale acestei 

luni amă priimită, şi cele scrise ami văzutii. Vâzi că-mi 

scrii dumneata că alta amă vorbită la Craiova şi alta faci. 

Eă ce ami vorbită, aceia şi faci. Îmi scrii dumneata că 

să- mă duci să ridică acele doaosprezece mii şi şapte sute 

ocă lănă ; dară pă vremi asta să aduce lăna dină Ţara 

Tatarească ? Pote că să o mai cumpărămă ali doile cu 

chiria! Şi dumneata scrii de 12.700, dară pănă acumi 

poate să fie şi 30.000, că eii amii vorba cu ci că să facă 

peste 40 de mii, iară mai josii, nu. Şi'eii rămăni să plecii 

la fârşitu lui Fevruarie cu bani toţi, de aici, şi cu ajutoru 

iui Dumnezeii viă la luna lui Aprilie cu totă maria la Cra- 

lova. Şi pentru aasta nu trebue să porţi dumneata grijea, 
ci fii odihniti. că atastă treaba este legată de gătuli mică 
şi la L.asatulă Secului de carne .viă eă la Craiova că si 

vorbimiă. Şi să te găsescu sănătosii; iară eu sănti 
ală dumitale 1803, Ghenr. 30, Piteşti. 

plecată ă 

şi slugă 

Gheorghe Mihalovic. 
Jupănă Gheorghe Castrişu mo fi categorisătă către dum- 

neata, darii ț'oi spune eii pentru ce. 

- Cinstitul dumnealui jupunii Dumitru Amanii cu plecă- 

sune, la Craiova. 

[Pecetea cu crucea şi i IL ll E.] 
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8. Cu plecătune mă inchină dum, chirii Dimitre. Înştiin- 
țezii că mi-ai opritii Hasan-Paşă Gezarli ocă lănă 13.000, 

mii, zăcăndu că are fermaniă înpărătescii cum că nu eslo- 

bodă ca să meargă lăna la Evropie, şi ei vremii ca să 

miargu la Iaşă, la conţulă ca să jăluesci, şi, fiindii-că m'amii 

bolnăvitii de săntă zile 10, şi cu ajutoriulă lui Dumnezăi 

mamă mai îndreptatii, şi este ca să mergu la Iaşi. Chirii 

Dimitre, amiă cercatii şi cu dare de bani şi nu sai pututi 

ca să isprăvescii triaba. Vremă să mai scriii dumitale alte 

neagiunsă care mi sau făcutii mie, şi, fiindiă-că coroeruli 

nai aşteptati, şi în grabă amti scrisă atasta dumitale. Să 

arăţi atasta şi lui Hagi Dimitre. Saci cu lănă 75 ţami 

trimesă dumitale înnainte acestei scrisori. o 

Ală dumitale plecatii 1803, lun. 24. 

Gheoruhe Mihalovici. 

Cinst, dum. chiră Dimitre Amanti cu plecătune, la Cra- 

[i Jova. 

9. Cu plecăcune mă închin dumitale, chiră Demitri 

Aman. Mai întăi cercetez pentru fericită sănătatea dumitale, 

ca, atlăndu-se pre deplin, forte să mă bucur. Şi eit de[n] 

mila lui Dumnezăi mă aflu sănătos. Şi vez, chirii Demitri, 

că et rămăsei de milnjtună cu lănă, dar, frate, nu este 

urişala de la mine, ce este [a] tabacilor, bată-i Dumnezjeli 

pe ei că ai işit preţ pe lănă mai mult, an dat alţ nigos- 

torți| îl. 48 şi et tragi judecată] la zabeţ, de este zile 2v, 

şi nu pocu se scoto lănă cu judecată, niţ bani ce-am la 

tabac, ca la tl. 7oo, rămaşiță la dăşi. Şi ştiţi dumitale că 

trimesei ocă lănă 8.420, cu căruța, care arată seama mal 

jos anume, cu dară cu totu. Și săntii al dumitale plecat 

Gheorghe Mihalovi€. 

l.a lon Mustăţ, Alecusa[n]dru Mustăţ, Oprea Mucanu, 

Marin Gusu, Stan Bucică, Niţu hRăsca. “ 

De vor 'aduce sumă lănă, se dai dumneata ... (rupt) că- 

tre chir Anghel Petru la cărăuşi, se răspulnz chiriia la 

Peteşti. o 

Piceta ei am stricat. .
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Cinstitului dumnealui chirii Demitriu Aman cu plecăcune, 

"otă Beln]deru la Craiova. 

10. 28 Februar 1805. Sinet către Aman al lui «Dinu zetă 

Coj[o]veanu» pentru 40 de taleri, <iarii, cătii pentru oste- 

neala baniloră săi, dau Ioo de melci», - 

11. Piteşti, 16 April 1805. Gheorghe Mihalovică către 

Aman. N'a putut pleca la timp. N'a găsit căruţe, nefiind 

fin (/oprăp:) pe drum. —- Greceşte, 

12. 17 April 1803. «Nicolae sinu Toma Cantaragiu» dă 

zapis lui «chirii Dumitru Amanti» că, «luîndi noi de la Stin- 

țiia Sa părintele arhimandritu tl. 500..., la leatu 1800, luli 

28..., şi fiindă dumnealui Armaşu Anastase chezaşii>, Îm- 

'prumută 727 taleri de la Aman. Pune amanet prăvălia 

«care este la uliţa cea mare, de şedemi într'ănsa, zalogit». 

13. Cu plecăcune mă închin. dum,, chir. Demitre Aman; 

Te ştiițez pă dumneata că eii an avut forte multă supă- 

rare cu lănă ai, fide-că an dat pest[e] ominli] blestemaţ, 

ci pă dumneata-te ştiințlez] că măin[i] încarce 13.000 de- 

ocă lănă şi trimeţ la dumneata, şi cusuru voi aduce] et. 

Şi săn[tă)] alii. dumitale 1805, Mai 18. 

plecat o 
| Gheorghe Mihalovi€, 

Dumnealui chirii Hagi Demitrache mă închin cu fră- 
țească dragoste. 

Cestitului dumnealui chirii Demitri_ Amană cu plecăcune 

se se dea, la Craiova. 

14. Piteşti, 19 August 1803. Anghelis Petru către Aman. 

Pentru niște rachiii de trimes din Piteşti. 

15. Cu bună dimineaţa mă închini dumitali. 
Frate chiri Dimitre, iată mai trimisăi tl. 130 din cusuru 

butci şi pentru ceilanţi iată făcui dumitali acesti răvași 
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şi, cu toate că pusăi sorocii de trei luni, dară mă voi. sili 

a nu rămănea de ruşine. Şi săntii 303, Septm,. 2. 

„ ală dumitali ca unii trate 

Mihali Gigărtu Medlc. 

Frate, et amii zisă să fie atătu, dar dum. adevărati fă- 

cea! cerere de acei tl. 23: între noi nu va fi pricină. ari 

dobăndă să fie la bani după cumiă amii vorbiti, nu-mă 

întorci. Şi săntu fratele dumitale... | 

16. Cu plecăcune. mă închin. dumitale, chirii Dimitre 

Aiman. Mai întăi cercetez pentru bună sănătate dumitale, 

ca, atlă[n|du-se pre deplin, forte se mă bucur. Care şi ei 

mă aflu sănătos, de este 20 zile, iar mai neinte totă vara 

an fost bolljnav. Șticez dumitale că trimesei 21 sac cu 

lănă, ocă. 3.400, cu dară cu totii, şi lăna. este pluoate la . 

drum. Ci vez dumneata se nu o trimeţ înlăuntru aşa, că 

e jilavă lăna. Şi mai este lănă pe urmă, cu cară cu boi, şi 

an lăsatii la Focişan. lar pentru zăbavă mea voi scrie du: 

mitale griceşte de la Piteştli]; de la Focuişan am tra|s| o 

poliţță| de tl. 400 către chirii Gheorghe Castricu, se o plă- 

teşti dumneat|a]. Voi răspunde eii dumitale. Şi acuma se 

dai cărăuşilor chiriie pă sută de _ocă îl. 6 tucma. Și ră- 

măi 1805, Septevr. 4. 

al dumitale “ 

plecat 

Gheorghe Mihalovi|c]. | 

_Lănă ce este pă urmă e totă albă, aceia ce vine cu banc. 

Cinstitului dum[neallui chirii Dimitrie Aman cu -plecă- 

tune, la Craiova. 

17. Craiova, 1o Octombre 1805..Plîngere către Agenţie. 

Plecînd «sirorii Alexandru la vie, a fost însărcinat cu pri- 

cina lui Aman cu Gheorghe Mihalovici din Piteşti, Că- 

prarul nu aduce pe acesta, rămas în drum, ca să usuce nişte 

lină ; pecetluieşte 2 buţi cu rachiii şi face c<terpot» 2.000 

de taleri la: Nedea Gheorghiu.
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"18. Craiova, 1o Decembre 1803. Gheorghie Mihalovici 

dă zapis lui Aman că are a-i da 7.045 de taleri, pentru 
cari va furnisa 5.320 de ocă <lină spălată dinu lăna care 

este la coşarea dumnealui şi la Piteşti, care lănă este*să 

să spele la Aprilie» ; va veni ca vechil Hagi Dimitrache. 

Lîna ce va prisosi, se va plăti «pe parale doaăzeci şi cinci, 

după tocmeala ce avemiu». Va trimete şi cei 2.000 de lj 

de la Gheorghiu, <după apodicsis», şi alți 1.395 se vor răs- 

punde pănă la Sf. Gheorghe (acelaşi «chejas> ; xic), după 

adeverinţa lui Todor Ioan din Piteşti. 125 lei scade «pen- 
tru saci cei de pănză». Martur şi Nopisavos Zap. 

19. Viena, 19 Decembre 1803. Pindo către Aman şi Mi- 

hali D. Kurti. «Popa por Gamo Eprvey sipâvt, vai Dpowisia 

Zz0f05y, dymSay -01 înot» (cacuma că s'a tăcut pace şi Fran- 

cesii iug, s'a deschis căile»). Să puie la jurămănt pe ww 
TowvzoMis=. Atlă de la Voicu că a venit vechilul unui Clu- 

cer, %opazsiyn rod adlsvrăe («curtezan al lui Vodă»), anume 

Costachi Teologul, pentru o datorie a lui Pihtu. 

20. Viena, 12 Mart 1807. Dimitrie Mihali Dimo către 

Aman. «Spre Constantinopol ai întrat Englesii prin Dar- 

daunele; înspăimîntă orașul ca să facă a nu se încheia pace 
între Turc şi Rus.» a ă 

21. rii Februar 11808. Zapis al lui « Pătru Dovleac, tres- 

taru de la 'Troca», şi «Mihai Dovleac, fratele Pătrului», 

către «dumnealui jupănu Dumitru» pentru 20 de taleri: 
«să-i facemii saci pentru bani.» 

22. Rosava (Orşova, Ruşava), 29 Maiii 1808. Petru Ni- 

colae Kaludas, sudit chesaro-crăiesc, face epitrop al s'ii pe 

Dimitrie Mihail Dimu, pentru a lua de la Compania din 

Craiova a negustorilor şi meşterilor (rs;/y4ro) suma cuve- 

nită pentru 621:/, ocă de zahereă (Szyep&) vîndută lor în 
Octombre 1806 cu 4 lei oca. -- Greceşte.  
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23. Scrisvare, cu aceiaşi dată, a aceluiaşi către acelaşi. 

Zahereaua sa dat «cînd ai năvălit Craiova pazvangiii şi 

el al dat-o» (fra mda ri Rpmibny oi saavrsider 

zai td Edoazy 1dt0x3). A vrut să fie de ajutor oraşului. În 

ceruse starostele Naum Gunare şi bacalbașa !. 

24. 24 lunie 1808. Un om de la Albeşti ica de la «dum- 

nealui jupănti Dumitru Amanti» 200: de taleri pe o lună. 

Scrie «popa Neagu». 

25. Foiţa de cele ce aii lotii de la jupănu Dumitru Mi- 

hal(i] Dimu de d. (sic); 808, Septev. 2. 
lei 

100 dram. pesmetă cu zaharii 23 

1 pătură prin Bușa | 3 

“1 burghiu prinu dumnealui 8 

1 sticlă rozelu mică [3 

2 păpuşi sforă grosă prinii vizeteii 20 

1 sită mistreață | 35 

1 sticlă razoli mare, prinu Pană “ 2 10 

2 site do. De 1 20 

2 păpuşi sforă la cusutu sacilorii | 8 

roo dram. piperi , 1 20 

1 cănepă | 20 

pentru cusutu sacilori 24 

100 drâm. piperi o | 1 20 

1 cănepă | 20 

pentru cusutu sacilorii 24 

pentru 2 cărţi legatu 3 20 

1 țăsală i perie 2 30 

1 sită de cafe 220 

1 sită albă do. deasă 2 20 

2 sticle baletă (sic) mare prinii Buga 4 20 

1 sticlă, do. 2 10 

1 teste hărtie tărcapelu 30 

  

_? Petru avea un frate Constantin şi o soră Luţa.
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12 felegene prini Buşa  . “0 

2 guri de hamii prinit Buşa | 24 

1 păreiche mucări prini Pană | 20 

2 pături printi băiatu 1L 

2 păreichi cărţi de joci | 30 

2 păreichi cărţi de jocu do. 30 

1 sticlă razolii mari, băiatui „2 10 

pentru hamuri, vamele i chiriia 

lei 55 25 

2 cămeşi prinii băiati 4 

pl scatulca > - . 14 

7ă 25 

26. Ruşava, 14 Octombre 15v8. Petru Nic. IKaludas arată 

că a primit de la Vistierie plata pentru 621 ocă, 100 dra- 

“muri de zahereă (34:/2p1y) dat negustorilor Craiovei, «ca să 

se trimeată la Vidin» “(24 vă mad sin Brădr) şi deci îl 

declară scutiţi de garanţia lor. — Alţi doi Greci ca marturi. 

27. Viena, 9 Mart 1809. Mihali Dimu către Aman. Tri- 

mete «cărţile lui Brăiloiu şi Gramatica lui Costachi» prin 

Gheorghe Manicati Safrano de la Sibiiii. «Se fac pregătiri 

_mari; toate oştile ai plecat asupra Francesului; aici n'a- 

vem niciun soldat; străzile le păzesc burghesi (6: awp 

120%); războiul e inevitabil. Bumbacul iar a început să 

scadă ; lînile nu mi le cere nimeni; cursurile toate sînt 

_slabe> (4194). 

28. Viena, 30 Mart 1809. Mihalis Dimu către. stratele» 

Dimitrie Mihail Dimu, cu veşti despre apropiatul războiii 
cu Francesii şi nesiguranța sa. ce va face cu lina. Salută 

cumnata (rijy z5pa vi: 405) şi nepoții (wm). 

29. 4 lanuar 1810. cEnache oti Jitiianti> împrumută de 
la «<naşuli Dimitrie» go de taleri.  
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30. 13 Iunie 1811. Mihai C. Alexeivici iea de la «dum- 

nealui chirti Dumitru Mihale Dimo Amani (ultimul cuvînt 

adaus) 1.100 de lei, «care bani sănirii (!) care dedesămii lui 

Boia de acolo dinu porunca Exelenţi Sale ghenăralulii 

Zasă, şi pă urmă, venindii poruncă dă la Bucureşti, i-amii 

triimisii înnapoi, şi amii datit acastă adeverinţă lui chirii 

Dumitru spre încredințare.» - 

31. 23 lunie 1811. Nzâhzor Lswpiio» iea 3.148 taleri, 40 

de bani de la «dumnealui chirii Dumitru Mihali Dimu» 

«bani care lat fostii pofititii dumnealui chirii Nicola Pa- 

cure ca să-i priimeasca de la dumnealui Theodorachi Pă- 

ianu>. 

32. Viena, 16/28 April 1812. M. A. Mammos către Aman. 

Trimete o scrisoare a:lul Costachi, care se poartă mai 

bine. Salută pe cumnată (z: 405), care l-a felicitat. «Pen-: 

tru dascăli francest şi de clavir, greii se află cine să ştie 

franţuzeşte şi clavir; ci voiti căuta să aflu una bună şi. să 

ţi-o trimet.> 
Ia 

33. 21 April 1812. «Stoianii Bologa otii Rede» dă za- 

pis lui <jupănă Dumitru» «că dini orzu ce ami fostii 

datori la dumnealui» are a mai da 153 chile. 

34. Viena, 24 Septembre 1813. M. A. Mammos către Aman. 

Pentru. Costachi şi dascălii săi de nemțeşte şi greceşte. 

«Aici din toate părţile ne găsim în 'războiui, însă armele 

noastre toate se găsesc în biruință.» - | 

"Afeăoză, hăfe si DE NOE 99 PD NA Vine, 

i mei vă fanoniiena, ui Ve Th Turist “por TOD Vl 

potir vă zavâpaoliiir miha A dd a d DEL Xa, 

Sai ua 105 Dre 900 j5 povsthoăvor Vă WAirdparai îd, Tot 

Deihese ui vad, 9 /h 77Â za arii. (Frate, primeşte sfa- 

tul mieti şi nu te amări, dar nici nu te încerca, ci fă da- 

toria omenească, adecă să, cauţi să te însori din noi şi să
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nu 'laşi căsuţa ta fără îngrijire, căci şi tu însuți eşti de- 
prins cu nevastă: pentru aceia alege-ți un suflet bun, şi 
iea-0.>) ! 

35. Viena, 2/14 Octombre 1813. Acelaşi către acelaşi. 

Pentru buna purtare a lui Costachi. Aman cerea să înveţe 

ȘI italieneşte (că Tah45). Ade, F)EzO Gard up ravapâveri în! 

i-jars span vă Daavâpărzts: mood vă Zap 3v D700 td vâega. 
Mb povapiivari "pai Ti Epera Gu VĂ Titi” Mitte ehs, 

po 38 “por. "Ep drpazâ wwe văi sine zavâgenpevor 2 

77 95 papevar, pui Enna Onin să porii î se: obroz 
46 spa mai orantosiy. "TH zpri, voudtoyra Vuaepizyay, îi 
sorei Zapata, 10003 1 Tit, vena Nrauanticta : dz 

1, pir, bd, siva madortrtu. («Frate, văd că-mi pare că ai de 

gînd să te însori: aceasta m'a bucurat peste măsură. Mi 

se pare, frate, şi care at de gînd so iei; frate, ei nu în- 

treb. Îmi pare bine numai să fii însurat fericit şi mulţă- 

Mit, şi iea pe care te va lumină Dumnezeii; eu îţi urez 

bună întemeiere. Cea d'intăiu se chiamă Zamfriţa, a doua 

Smărăndița, astfel a treia se chiamă Diamandiţa ; deci a 

ireia e cea mai frumoasă.» Comandase şi un degetar (0x/- 

07 1). 

   

36. Aman arată că a luat de la Vistierul Brincoveanu, 

din <vămile a toată ţara în anul de faţă 1813, de la împă- 

rătescul 4044&4:>, vămile oltene, vama Piteştilor şi Ciine- 
nilor, cu 140.000 de lei, pe riscul săă, dînd la început pen- 
tru şferturile lanuar şi Februar 23.333,40 lei, fără avaeturi; 

restul, la începutul fiecării luni cîte 11.666,8. Va urmă pon- 
turile domneşti fără înnoire. 

In alt act face chezăş, pentru 1.500 de ler la fiecare ter: 
min, pe Polizachi. —— Greceşte. 

37. 1o Mart 1814. Divanul Craiovei pentru jalba lui 

  

10 Koazănys Aouvâzes oa e poinenii şi într'o serisoare din 12 Au- 
gust 1820.  
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«Tudorache Boiangiu de aici, din Craiova», în judecată cu 

«Dumitru Amanti neguţătoru», <arătăndă jăluitorulă că, de 

săntă patru ani, arii fi cumpăratii de la unii Ghiţă Bo- 

iangiu ergaliile meşteşugului boiagerii cu tl. 2.000, carele, 

plecăndi de aici, s'an dusii la Bucureşti». Acum Aman cere 

de la el datoria lui Ghiţă, pe care o scoate «prin în- 

chisoarea Polcovnicii». Se -judecă boiangiii la Bucureşti, «la 

departamentulă agiescii». Ghiţă declară că Tudorache nu 

i-a fost tovarăş ori chizăş şi că a luat de la Aman numai 

Go de taleri, ba că acesta are a-i da tl. 92 după nişte 

haine ce i-ati văpsitii. Aman arată că, <avăndu tl. 500 la 

acelu Ghiţă Boiagiu, i-arii fi dati ceilalți bani, mai rămă- 

indu-i ti. 184, şi hoţeşte ati plecatii la Bucureşti, neapucăndii 

să-l facă înplinire, şi, ca unuli ce jăluitorului i-ai rămasii 

ergaliile meşteșugului, ai avutii neșştire de plecarea sa la 

Bucureşti şi nu i-ati făcutii veste ca -să-lă fi apucatii.» Se 

strică sentinţa în folosul lui Aman (Nicolae ..., Dim, Bibescu . 

şi încă unul). 

38. 14 Decembre 1814. «Badea [oriiu.» «Mă rogii dumitale 

pentru tal. 500 ce i-amii tostii dati dumitale ca să să dea 

la madeao cea ţinută de dumeata, și, fiindă-că nu sai 

dati, mă rogii să mi-l dai pe acesti trimisi, că-mi săntu 

forte trebuintoşi. Şi altă dată, căndi vei pofti dumneata, voi 

sluji dumitale.» 

39. lo loan. Gheorghiu Carageă Vvd., bjiiii milostiti 

gospodară zemli vlahiscoie. - | 

Cinstitii şi credincosti boerule Domnii Mele, dumneata 

Caimacamule ali Craiovei, sănătate. Neguţătorii ce săntu 

însărcinaţi cu răspunderea zaherelelorii la Diiu, aii făcutii 

cerere şi rugătune către Domniia Mea ca să li să dea cai . 

dă poște fără plata ugiretului căndii va fi trebuinţă să 

meargă la Diit pentru trebile ce urmează asupra meseriii 

aceştiia, cumii asemenea şi la Bucureşti. A cărora rugăcune 

fiindă priimită Domnii Mele, iată poruncimii dumitale, 

cîndă să vori arăta numiții cu acesti felu de cerere, să
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cercetezi şi, pliroforisindu-te că întru adevărti ai să meargă 

la Diiu sari aici la Bucureşti, pentru această mai susit ară- 

tată trebuinţă, să li să dea cai dă poşte după la menzil- 

hanele înă socoteala inamurilori domneşti. Şi fii sănătosii. 

815, Apr... i 
[Pe dos]: Priimitii Marti (sic) 31. Şi făcutu răspunsi că 

să va păzi porunca întocmai care este pentru madeaoa 

zahereleloră ce săntii a răspunză (sic) la Diiu orănduiţii 

neguţători ca să li să dea poşte cîndii îşi va trimite oa- 

menii lor la Dii şi la Bucureşti după acele trebuinţă a 

zaherelelortu, ” | 

40. Dumiv. neguţătorilorii ce sînteți însărcinaţi cu untulii 

Diiului, priimindu această carte, să aveţi a da la dumnea- 

lui Vornicu Samurcaşii, vechilu Căimăcămii Craiovei, dooă 

burduşe cu untii, înă care să fiie pănă la ocă trei sute 

cincizeci, ca să să dea din porunca Mării Sale lui Vodă 

unde iaste orînduită. Şi veţi fi scăzuţi la socoteală. Şi fiți 

sănătoşi. 815, Iunie 25. 

Vel Vist. 
bivă Velii Pehc.. 

41. De la Căimăcămiia Craiovi. - 
Dumn. orănduiţilori 'neguțători at capanului. Ş'ai prii- 

mită pitaculi dumv. ce ne-aţi trimisti şi cele coprinzătoare 
Sai văzuti cumi că pentru doaă burdușe cu untii ce 

după porunca domneştii Vistierii sănteţi porunciți a da, în 
care să fiie pănă la ocă trei sute cincizeci, care este a să 

da dinti luminată poruncă la slăvitu capigi-başa Samsiva- 
roolu, şi ziceţi dumv. că nu este acesti feli de burduşe în... 

care să fiie trei sute cincizeci de oca, fără numai aţi gă- 
sitii doaă burduşe în care sănti patru sute ocă, şi cereți. 
răspuns în ce chip. să urmaţi. Pentru care scriem dumy. 

să căutaţi să încărcaţi acele doaă burduşe în care sănti 

patru sute de ocă şi să le porniţi, şi pentru cincizeci de 
ocă ce mai sporeşte peste cartea domneștii Vistierii vomit 

  

 



" ADAUS 177 

scriie la Bucureşti şi vi să va trimite -poruncă şi pentru 

acele cincizec! de oca. 315, Lui 3. 
Rowravriyor Xaurport/43'1j0a - 

42. Adeverinţa mea la măna dumnealui jupină Dumitru 

Amanu precumii st si ştie că, or'nduindii dumnealui pă 

gineri-miei Iordache magazieri la magaziia untului la Gorji 

şi săntă eit chezaşii pentru luatii şi pentru datii. Şi pentru 

credinţă amiă iscălitu. | „1816, Mai 9. 

(scălitură neînţeleasă.) 

43. De la Căimăcămiia Craiovi. 

Dum. chirii Dimitrie Amanii. Fiindcă pentru trebuinţa' 

răspunderii seului pentru Ramazanil ce este acumiă la vii- 

toarea lumină noacă, care fără dă altii cuvăntă este a să 

da la Vidini, ni să poruncește dă către Măriia Sa prea- 

înnălțatu nostru Domni ca să însărcinămiă pă dum, şi 

îngrijindui acumii în pripă, fiindcă vreamea este scurtă, să 

ei dănn vitele surecciilori dă cele mari o cireadă care 

poate să dea trebuintoasa sumă ce este lipsă pănă la în- 

plinirea anului,—de aceia darii, după luminată poruncă, 

iată printr'acestii pitacii te orănduimii asupra aceşti deli- 

cate madeă şi scriemi dumitale, după ce va veni 0 ciradă 

dă vite mari ce amii trimisti volnicie a să aduce, dum. 

numai dă cătu să îndemnezi şi să sileşti după trebuinţa ce 

este, a să tăia cătii mai dă grabă şi a să face seulii celii 

trebuintosii şi, la soroculii ce zicemi, adecă ali viitoarei 

lumini noaă dă lunt,să să afle proftaxitii la Vidinii, ca să 

nu să întămple turburare. Şi pentru acele vite ce să vorii 

tăia acumii la zalhană, după luminată porunca Mării Sale 

lui Vodă, ai să ţii dumneata catastihii, atătii de toate vi- 

tele, căti şi. dă seuli ce va eşi. Căci Măriia Sa Vodă cu 

mare turburare îmi porunceşte pentru acastă madeă ca, pe 

de o parte,să te însărcinămii pă dum. spre sivărşirea acești 

mari trebuinţi şi, pi de alti parte,.si punemit înii fiară 

pă neguţătorii cei mai aleşi şi st-i trimitemi la București 

ca să-i pedepsească cumplit, ca unii ce n'aă îngrijăti pen- 

AMATu 12
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tru acesti seti, a-lti avea la îndemănă, încă dă căndi ati 

văzută că s'ati măritii cererea și a-lu da acum după tre- 

buinţă. 816, luni 27. 
Kwysr, Xodripe, 

44. De la Căimăcămiia Craiovi. 
Dum. chirii Dimitrie Amanti. Ami văzutii cele ce ne 

răspunzi dum. la pitaculu ce țamiă trimisi, print care te 
însărcinămti dănui luminată porunca Mării Sale lui Vodă 
ca să priimeşti o ciradi dă vite mari ce ţi să va aduce şi 
să stai dum. la zalhană pănă a st tăia. Și căt sei va eșşi, 
să-lă pui înii tulumuri şi st-lă trimiti la Diiu, fiindii tre- 
buincosii a: să afla acumi la lumina noacă dă lună acold, 
căndu întră şi ramazanulii, şi să ţii şi socoteală curată dă 
toate acele vite după. ce si vorti junghea. Că supusii eşti 
poruncii ce vei fi următorii; numai te rogi ca să să facă 
poruncă către toți neguțătorii căprari ca după foia cislei 
seului ce să afli la Mihali Coca să pue bani josii fieşcare, 
căte tl. uaulii dă oc", cari bani să să dea la Iacovii So- 
colescu, neguțătorii dă aici, îni păstrare vechiluli Stantului 
Vladi, stăpănulii vitelori, fiindă-ci trebue să se urmeze, 
ca, cătit seii vorii da asemenea vite, la vremea zalhanalii, 
pă acele ocale are :si i să facă socoteala, iarii nu pă căt 
sei va eşi acumi. Acestea, ca să nu să pigubească numai 
unulii, ci pagubă si se analoghiseasct pă toţi. Priimită ne 
este şi acastă cerere a dumnealui, căci nici noi nu voimă 
a păgubi numai neguţătorii, ci toți câţi să află metahiri- 
sindti acastă neguțătorie a caprelori aii să înpartă paguba 
Şi să întoarcă banii neguțătorului ce i sat tăiatii vitele 
pentru datoriia lorii, a tuturori. Pentru care ami Şi po- 
runcitii vătatului di Divanu ca să străngă pă toţi neguţă- 
torii căprari şi dupt ca foaie ! dă cisli să îndatoreze pă 
lieşcare a rispunde acumiă înnainte căte tl. unulu dă ocă,: 
-— care hani si să dea la arătatuluă neguţături, unde sui 
orănduitii dă stăpănulii vitelor, | 316, lul. 2. 

K Na 
Soysr. Lobrige, 

1 Oa e scris o. S 
3 
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45. Socoteala generală a vămii Craiovel. 

Dei. par. 
anuar 3i. Cât sa încasat în luna de față 17141 48 

Februar 29. : 14803 102-. 
Mart ar. | 31008 3 

April 30. 43837 90 
Maiti 31, | 30063 66 
lunie - 30, E 18825 103 

lule 31. 18487 87 

August 30, _ - "160726 6 

Septembre 31. , 26758, 42 
Octombre 30. 23375 117 
Novembre ar. : | 28071 117 

Decembre 30. | 55559 IE 

319654 54. 
„ Cumpărătura vămilor 105000 - 
Cheltuiala cu scrisorile 9750 

Cumpaărătura podăritului „5300 

(10 2004 fir0). 

lefile şi havaeturile carvasaralei 25061 30 

233111 39. 

1817, Februar: 3. 

46. 28 Februar 1817. Scarlat Stoianescu către Aman. 

Pentru luarea vămii vitelor la Vilean şi Ciineni şi pentru 

afacerea untului. 

47. Vama de.la moşia mea Işalniţa otii sudă Doljă, unde 

să face bilci la Florii, cu obor dă vite, şi toată vama ce 

să adună de la acest bilci la numita vreme, atiîtii dini 

vînzarea. vifeloru, citi Și dinti alte articule, dup ponturile 

i catalogulii vămii domneşti care prină luminatii hrisovii 

domnescă ali Mării Sale prea-înnălţatului nostru Domni 

Sat hărăzitii casel mele, aceasti, zicii, vamă de la bilculii 

dă acolo pă următorulu anii cu It. 1818 prină bună toc 

meală şi învoială ami vîndut-o dumisale Serdarului Dimi-
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trie Amani, cu prețul ce m'amii învoitii cu dumnealui, şi 

ami priimitii şi preţulă tocmelii. Deci să aibă a stringe 

dumnealui venitulti de la acelă bilci şi a să folosi cu dîn- 

sul, neabătîndu-să însi dinu coprinderea ponturilorii i ca- 

talogului vămii domneşti, la stringerea vămii, ci urmîndii 

întocmai. Şi spre încredințare i s'a dati această carte dă 

vînzarea la mînă, cu care. să aibă volnicie a lua vama de 

la numitulă bile şi locă numai într'acesti curgător anii. 

1818, Ghenari 1-iă,, 

Roysrzyrivo Si 0dp4i51j, 

_48. 1818. Socoteala generală a vămii Craiovei. 

lanuar 18.224 102 _ 

Februar 16.814 39 _ 

Mart „42.007 102 . 
April 31.620: . 3 “ 
Maiiă | 21.308 48 

” Iunie 31.070 45 

| Iulie 18.269 21 

August 19.644 Si 

Septembre . 11.335 36 

Octombre . 11.015 78 

Novembre 14.471 90 : 
Decembre 32.785 48 

„258857. 93 | 
“Cumpărarea vămii celor cinci judeţe -  . - 225,000. 

Cheltuiala scrisorilor cu ruşfeturile i 13.250, 

Viînzarea podăritului A 3.300. 

Lefi şi havaeturi ale carvasaralei 27.789 18. 

49. Adeverinţa noastră, a satului Almăju, la măna lui 

Ştefanii sină Gheorghe, ce este slugă la jupînă Răduţii, dă 
săntii şasă ani, precumi să să ştie- că noi nu avemi nito 

treabă cu dănsulii, ci are voe să să dea oriunde va vrea, 

fără de ni&o supărare de către. noi, satu, şi. pentru încre- 
4 
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dințare ne-amiă iscălitiă „mai jos ca si să crează ; S18, 
Mart Io. 

s 
că Marină Bubăilă otiă Almăjă, sudii Mehd. 
Eu Barbu Dăm. > 

Ei lonă Grindeanu >, 

Eă Radu Ploscă > 
Eu Matei sină Şerbană  - > 
Eu Staniă Rotari > i 
Eu Gheorghe sină Popa 5 

Eu Mihai Tabacă > 

l:ă Nicola Panuşcă. o . 
l.ă părcălabu Ionii, cu totă satu, adeverămiă. 

50. Încredințăză cu acestă zapisă ali mică li măna : 
dumnealui Sărdară Dumitru Amani precum să să ştiie 

că pentru doi scutelnici care i-ami așăzată la dumnealui, 

anume Ştefană sinii Gheorghe Călotescu i Dică sină Stauu 
otă Almăjă, şi i-amă aşăzată la dumnealui căte tl. 50, adecă 
cinzici şi unu, şi pă celelalte iarăși atăta, care pentru aces- 

tea sintă eti chezaşi a plăti sferturile loră, care sfertul 

loră să începe de la 18185, lulie 1, care aciasta ccsaminie 

Saă şi plătitii pănă la Ghenară 3, şi amiă să răspunzi et 

la toate sferturile. Şi pentru încredințare ami iscăliti. 

(iscălitură neînțeleasă.) 15, Septm. 13, 

54. Socoteala tovărăşiei venelor pe anul 1319, 

«Pentru caleaşca lui Beluz, «Serdarului Athanasachi pen- 

tru plata ostenelii lui pănă la laşi», «cheltuieli de lină 

Oe) pentru dumnealui Slugerul la Babadag (Mazn.z3247)>, 

“<pentru cumpărarea unui telescop», <capuchihaiei de Bră- 

ila pentru mehtupuri>. 

52. Perilipăisă de "bani ploconului a cinstitei Spătării de 

la judeţe, precumiă la vale arată. Si 

i. par. lude slujitori 

1.036 Ea 240 Romanați. 

930 10 216 Gorji.
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1.170 $ 268 Dolj. 
730. 25 172 Mehedinţi. 

5.942 9 890. | 
 Adecă tl. trei :niie nuao sute patruzăci şi doi şi 

i parale noao pă lude slujitori optii sute noaozăci şi 

şase, de fieşcare lude pe tl. patru, parale paisprezece. 

1.247,28 trimişi de la şapte căpitănii, precumuă prină deo- 

sebită socoteală anume să arată. 

5.189, 37 . | 
3 Să scade ce sai dati bumbaşirului pentru chel- 

| tuială, adecă trimisului dela cinst. Spătăriie polcov. 

Manolea. 

5.138, 37. beză judeţu Vălci, care scriie că.aii trimisă banii 

ploconului la cinst. Spătăriie. 819, Ghenarii 10. 
2 x 

53, Dă la gazdiia ocnelor. 
Fiindcă unii dănă lăcuitorii dăntă doăsprezece judeţe nu 

să feresc a trece_cu sare peste Oli Ră la sehulel nai 

să neguţătorescă cumpărătorii otu Velii Ocnă numai, dănii 
CERE TIR PZZ ESEU ŞI EGEE cu sare” dă Ta”6Eflele dă 
aici şi pricinuescă mare zăticnire şi pagubă huzmetului 

Cămării gospodă, alti Ocneloriă, dă aceia să orăndui acestii 

Arnăutu ali găzdii ca să păzească margina Oltului dă 

aceia parte şi, căţi cărăuşi cu sare dă la ocnele dă aiti 

va prinde trecute peste Oltă ca să neguţătorească, toată 

acea sare să se facă zaptă, îndatorăndu-i pă cărăuşi ca 
să-şi o ducă la cămăraşi otii schila Izlazului, să o facă 

teslimu printi căntară şi să ia adeverinţă cu numele cărău- 

şiloră şi satulă, şi să o trimiţă la gazdie, ca să facă ară- 
tare Mării Sale lui Vodă spre a-i şi pedepsi ca nişte pri- 
cinuitori dă pagubă Cămării domneşti. - | 

Dă aceia şi tu, orănduitule, să nu îndrăzneşti a face vre 

o altă cerere aceloră cărăuşi ce vei prinde cu sare dă bani 

fără numai să le faci zaptti sarea, 

Ilona any, 1819, luli 17. 
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54. Cu frăţească dragoste mă închinii dumitale. 
Dinit cartea ce scrii. Sărdarului Părvu, cumă şi dinti 

porunca Visterii, te vei pliroforisi dum. pă largu, după care 
să va face urmare intocmai, amă priimită şi foaia de cătă 
sumă unt s'a teslimatisitii pănă acumiă la magazie, ci şi 

de acumii înnainte iarăşă să mă înştiinţezi. Asemenea 

serie-mi şi pentru ştiinţa ce vei luoa dă la Mehedinţi. Şi 
săntu a i 

alu dumitale ca unui frate şi | 

slugă, | - 

Scarlată. 819, lulie 19. 

55. «Socoteala săului dela leatulă 1918, Septemv. 1, pănă 
la leatulii 1819. Avgustii 3I.> - 

Oca 'la cetate e cite 47 de parale; totalul 44.906 ocă, 

1oo de dramuri; la Paşă pe 12 luni, 12.000 de ocă; 2v0 
«la dumnealui Caimăcamu Romaniti>, etc. + i 

56. Ocna-Mare, Novembre 1819. Oamenii lui Aman către 
acesta. Despre două căruțe încărcate cu 7ihrinopa, «20: de 

sare şi cu 10 putini cu “sare măruntă> (Why vana). A 

dat scrisoarea lui csinior Adam, medicul Rîmnicului>, 

57. 1920, sudi Dolji. _ 

Toată priimirea untului după cumi mai josu arată: 

ocă dr. 

4.039 283  Dolji 

37 250 oraşu Craiovei 

133 150 Vălcia 

1.413 50 Mehedinţi 

1.004 330  Romănaţi 

0.092 285 

plata licuitoriloră, ocao po par. 15 E 3.01,29 

la 280 foi cusutu, căte par. 20 | 140 

la 3 foi care amă cumpăratii pentru untulu de 

Bucureşti | . 50
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pă ocă 673 untă, care a primiti dumnealui Săr- 

dară, po tl. 2 | 1.350 

pă ocă 564 3/,.untii cumpărat de mine 1.058,37 

simbriia mea a 300 
au rămasii să priimesci dela dumn. Postel. -Aleco 

Arghiropulo - | „20 

| dintr'aceştiia 3.930,26 

_t. par. 

amiă priimită dela dumlui Sărdaru 200 
. 

ocă dr. 

1.140,150  betermeao care ami făcutii 

318200 ipac prini dumlui H.-E.nuş 

E 673 ipacii prină dumlui Sărdari 

2.333,330, ocao po par.:98 . . . 5.718 

a 5.918 
12,26 

58. Socoteala generală a vămii celor cinci județe pe anul 

1820. 

lanuar | 13.252, 99 

Februar 3.091, 103 

Mart. 38.421, 102 

April 20.021, 117 

Mai „20.808, 73 

lunie 21.030: 03 
lulie 17.801, 78 

August -25.381, LI4 

Septembre 15.739, 54 

Octombre 13.888, 69 

Novembre _22.130, 96 

Decembre 34.032, . 24 

Cumpărarea vămilor pe anul 1820 "213.620 
Cheltuiala scrisorilor, cîte 2 parale la lei . 10.781 
Cumpărarea podăritului 3;000_ 
Leti şi havaeturi 33+486,63 
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59. Dela Divanu Craiovi. | 

Dumv. vameșilorii ai. Carvasaralei Craiovei, fiindcă doh- 
torii politii faci cerere a li să plăti lefile şi la casa epi- 
tropii nu să află niciună ban, scriem dmv. să numărați 

astăzi la epitropi acei tl. şasă sute ce săntă orănduiţi să 
iea carvasaraoa pe lt. 820 în plata lefiloră doftoriloră şi să 

luaţi. adeverinţa epitropiloră de. răspundere. Zăbavă şi pre- 
lungire mai multă să nu faceţi. 

Veozpoa Xobrirn, 

„..„  Glogoveanu. Cd. Otlete|[i]şlanul. 

(După cererea lui Radovici, se dati banii doctorului Petru 
Ferraris care iscăleşte greceşte.) 

60. De la Caimacamiia Craiovei. | 

Dumw. vameşilorii ai carvasalalei (sic) Craiovei. Diniă tl. 

patru sute ce săntă orănduiţi șă dea carvasaraoa pă lt. 

'820 la şcoalele elineşti dă aici, tl. una sută şaizăci să-i 

numărați la dumnei Portăreasa l.ucsanda ce are să ia cu- 

piluli dumisale Stamate, ce învaţă la aceste şcoale, adecă 

tl. optăzăci pă ltă 1819 şi alţi îl. optzăci pă It. '8z20. lari 

ceilalți tl. doaă sute patruzăci să-i răspundeţi la polcv. 

Dumitrache Zaroianu, epitropulu. şcoaleloriă, și să luaţi ade- 

verință dă teslimati, şi va trece la catastihuli lefiloră bani 

dă mai sus ca, să dai copilului Portăreasi. 

Vzoppoc Xobrzon. '8320, Ghenr. 12. . 

(Iscăleşte de primire Arizona z0h4â. "sstrpoz.] 

61. Încredincezi cu acestă zapisă ală mieii la mîna co- 

conului Costache Amani precumă să să ştie ca m'aini 

tocmitii sluga la dumnealui pă unui ani, pă tl. 80, adecă 

optzeci tocmai, şi să ami a-i sluji la cea lucru va ma punea, 
cu credinţa. lară, întîmblindu-se a face ceava înpotriva, să 

aibă a ma pedepsi după cumit va vrea, şi spre încredin- 

țare ami iscalitiă. 
'820, Fevr. Io. 

(Iscălitură zgîriată.) 

Eh, Stanca, muma lui loniţa, sănt chezaşa pe orce va
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face fecoru, să ami a raspunde eu, şi amii pusu decetulă 

sprea încredințare. 

62. zoo tl., adecă trei sute tocima, amit priitnitii dela dum- 

nealorti vameşlii] Craiovei, havaetulă oborului, pă leatulu 

1820, şi spre încredințare ami iscălită. - 

'820, Dechemv. 20. 

63. il. roo,adică una sută, ami priinită dela carvasarao 

Craiovii, mila cea hotărită prini hrisov gpd. ce este a-i 

da dinii bălcu Sflănltului Gheorghe ce să face la Preajba, 

sf. biserici acelui sati, şi amii iscălită pe anu acesta, 

4 Li E , "820, luli 13. 

64, 1-ii Februar 1820. V. Papadopulos arată că a vindut 
căminăritul judeţelor de peste Olt între '1-iii Februar 1820 

şi I-iti Februar 1821 Vistierului: Anastasie și lui, Costachi 

Aman pe 3.100 de lei; pe riscul şi pericolul lor». Greceşte. 

65. 3 Mart 1820. Iovan din Cornățel iea de la Aman 

- 190 de er «pănă la băleu Străhai», dobinda îiind «la sută 

pă lună căte parale şi aMe zece». 

66. 21 April 1820. Polizachi Dimitriu către Aman. Pen- 

tru sarea ce merge la Dunăre; la Zimnicea e Cămărașul 

lancu. Sosesc de lu Ocna cea Mare tre! căruți <în partea 
Rahovei». Dar «Ocna cea mare nu vinde şi se pare că 

sînt merticuri boiereşti». „Să 'se oprească <cumpărătura» 

(romăneşte), de vameşi. <Cumpărătorii p'aii voie să se co- 

boare la scale.» Cămăraşii vind sare de la Ocnă, dar fără 
voie de export. Scalele de sare sînt Vidinul, L.omul, Nico- 

pole, Siştov.—Greceşte. , - ” 

67. 27 April 1820. Acelaşi citre acelaşi. Pentru acelaşi 

„abus. La Vidin, Turcii dati galbenii împărăteşti cu 15 Iei 
„Şi jumătate, iar pe cei olandesi şi venețieni cu 13.
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68. io Maru 1820. Acelaşi către acelaşi. P. S. subliniat: 

«Sare vinde „Oena cea mare prin țară.> - 

69. ()cna-Mare, 18 August 1820. Cei 'doi represintanţi ai 

lui Aman către el. S'a dat ordin la podari ca să nu îngă- 

duie carele cu sare de la Telega. și Slănic. 

70. 8 August 1820. Satul Cornăţelul arată că mai mulţi 

săteni ai împrumutat de la Aman bani: «lu şaptezăci să 

ami a da ocă una sută şi doozăci sare; sorocu: pănă să 

pornească jupănu Panait sareă boerească la margine, să 

mă ducii cu sarea dea înpreună să vănzu şi să dau bani 

negustoreşte> (saii: «după ce oi vinde sarea, să amu a-l 

da bani negustoreşte, la sorocii>). 

71. 1-iă August 1820. Polizachi Dimitriu către Aman. Să 
se păzească vinzarea neîngăduită a sării la Rahova. «Scrieţi 

la Cerneţi vameşilor ca să-ţi spuie ca sumă de căruţe de 
cumpărători aă miers la Fetislam de cînd sa dat voia (i, 

429), căci Vidinliii pretind că geme Fetislamul şi Adâ 

7 'Aduc) de sare.» P. S. Domnul a pus pe Banul Bărbu- 

ceanu şi L.ogofătul Filipescu «să cerceteze ponturile şi ca- 

taloagele vămilor». 

72. Socoteala untului de la 1819 pănă la 1820, April b. 

30.854 ocă de la locuitori, cite 18 par, oca. 

3.683, 200 dr. dijma (rd 254z0)). 

"22.323 vîndut (7'707%39.5%9). 

(La Bucureşti, «la Constantinopol tără plată» : 2 3.2 215 ucă; 

ocă; 12.300 Paşei; 29.661,100 cetăţii; 480 lui lenicer-Aga.; 
8.492,200 la capanlii şi alţii, cite -2 lei). 

73. Încredinţeziă cu acesti zaplilsulă mei la măna dum- 

nealui Vistierului Anastasie şi a coconului Costache Aman 

precumi să se ştie că m'amii însărcinată a căuta slujba 

căminăritului pă acestă anti; care slujbă să amu a căuta 

cu credinţă şi în frica lui Dumnezeu şi să ami a paradosi
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sozuteală şi bani dinu Săbătă în Săbătă şi pentru osteneala 

mea să ami a lua căte tl. io dină lună în lună, şi, dove- 

dindu-mă cu celă mai mică furtişagii, să amăa da dev 

bute globă la pocovnicie tl. 3o. Şi pentru mai adevărată 

credință m'amă iscălită mai josii ca să să crază. 
-*820, Aprilie 7. 

Vasile sin 'Toma. 

Sr, Azohijr vro. 

74. Cu frăţească dragoste mă închinui dumitale. 

Amă trimisi dumitale cărți dă vite şi dă capre în căteva 

rănduri, şi înă lipsa dumitale îmi scriia Costăchiţă că prea 

puţintele s'arii fi datu dintr'ânsele. Pentru care ami tri- 

mesă poruncă domnească către dumnealui Caimacamulii, 

cumi şi cartea dumnealui Velă Portari, ca să silească pă 

neguţători cu voie, fără dă voie să ia fieşcare cărți dă slo- 

bozeniie şi de atunci şi pănă acumi nu ami mai priimită 

niciun răspunsă dă la dumneata pentru aceasta. Ci iată 
şi acurmă mai trimiseiă cinsprezece cărţi dă untii şi miere, 

şi te rogu, atătă acestea, cătii şi celelalte să faci silinţă a 

să da, şi pentru aceasta să te agrichişeşti dumneata şi cu 

îti Logf., silindă pă neguţători înti puterea acei porunci: 

ca să-şi ia toţi cărţi pă numele loră. Şi mă vei robi, fiindă 

fratele dumitali. 52820, Apr. 13, 

Scarlati Cămră. 7 

75. De la Caimacamiia Craiovi. 
Către dumnealui Sirdari Dimitrie Amanti. 
Fiindă-că pentru tl. şasă sute ce săntă orănduiți, prină 

luminată hrisovă, de să dai pe'totă anulă de la cumpă- 

-rători ocnelorii pentru plata lefiloră dohtoriloră politii Cra- 

iovel, sai dată dumitale ordin de către dumnealorii boeri 

epistați ai ocneloră ca să răspunzi aceşti bani pe următo- 
rul leată 820, — de aceia darii, priimindă pitaculi acesta, 

să trimiţi aceşti bani la Caimacamie ca să să dea la epi- 
tropi casii lelilorii, spre a să făspunde dohtorilorii în leafa 
ce ai să ia, şi pitaculă acesta îlă vei opri dreptii sinetă
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pentru a loră răspundere, ca: să te scazi cu dănsulti la so- 

coteala ce vei avea să dai. 820, Mai 8. 

Pioziton Sriilor, 

Chitanţă de la Nicol|ae] Radovici. 

76. 320. Carvasarao Craiovi. luni 3. 
Chiră Mihale- Coca ai plătită vama pămăntului pă optii 

sute zece capre, ce le-amii cumpăratu eii aice, de la lăcui- 

tori, să nu să supere. 

810 capre. 

(Iscălitura vameșului.) 

Pecete cu: 1810. Carvasaraua Îkp7'55qz, anno 1810. 

?7. Cu frăţească dragoste ne închinămii dumitale. 
Dimitrache Parisă, ce aă. fostă magazierii la județulă 

acela, ca să priimească suma untului de orănduiala cetăți 

Diiului, pă acestă următori ani, ai paradosită la îis- 

prăvnicie catastiihă suptă iscălitura sa-că ai priimitii la 

magaziie dină judeţă untii ocă şapte miie. optii sute doaă- 

zeci şi dramuri una sută şaisprezece. Şi nu lipsimă a 'răs- 

punde dumitale, findu 

ai dumitale ca nişte fraţi 820, Iuli 13. 

(două iscălituri neînţelese.) 

(Către Aman.) 

78. Cu frăţească dragoste mă închină dumitale. 

Porunca Mării Sale lui Vodă ieste ca dinii untulii ce ai 

strănsu dumneata acolea, să-i dai o miie de ocă pentru 

trebuința Paşii dă la Giurgiu, însă dină prisosulă untului 

cetăţii Diiului să să dea acestii untii, pentru care iată să 

trimise înir'adinsu acestă omii alii Portarbaşi acolea, căruia 

să-i teslimatiseşti dumneata aceasti miie ocă dă untii, şi 

să îndatorezi pă. vama şi carvasarali ca s'-i dea la mîna 
numitului adeverinţă, suptă iscăliturile, arătindă înii fieş- 

care bordufă căte ocă ai eşită la căntăriti,ca-să nu care 

cumvaşi să iasă vre o lipsă la Giurgiu şi să-lă apuce pă 

numitu.- Şi, pentru încărcatulă acestui unti, ca să-l ducă
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la Giurgiu, să i să dea cară dintr'ale Doljului, care sîntă 
orănduite pentru căratulă untului la Diiă, şi să să por: 

nească dă acoleă cară la Rahova sau la Izlazu, să scrii şi 

oameniloră dumitale dă. acolo ca să tocmească caicu şi, 
încărcăndu-li şi dă acold în caicii, să-lă pornească la 

Giurgiu înă priimirea capuchehaeli. Dară, îndată ce să va 
porni din Craiova, să mă înștiinţezi cu grabă, ca să arătă 

Mării Sale lui Vodă, şi sînti 320, Iulie 30. 

ală dumitale ca ună frate şi sluă - 

Scarlat Camrii. 

79. Cu frăţească dragoste. 

Dumnealui magazierțiul| untului dă la acestă judeţu, 

Meder. Theodorache, desfăcîndu-să dă toată socoteala prii- 

mirii înă natură, ai eşitii ocă doaosprezece mii doao sute 

şaptezeci şi patru, dramuri doaocă sute. Dariă, fiindă-că la 

perilipsisulii socoteli ce âmii trimesii, este numai ocă doao- 

sprezece mii patruzeci 'şi cinci, prisosulă dă ocă doao sute 

doaozeci şi noao, dramuri 200, este 2 rivaşe ale dumitale 
dă la satele Tatomireşti şi Filiiaşulii, carele nu le-ai fostii 
adusi zapcii, nici magazierului n'ai fostii ştiute. . 

Pentru care sumă rămîne a întoarce dumneata bani... „ŞI, 
spre a fi ştiuti că sai desticuti, nu lipsimă a arăta. Şi 
sîntemiă ai di ca nişte fraţi: 1820, Septvr. 15. : 

(iscălituri neînţelese.) 

80. Socoteala săului de la leatulii 519, Septem. 1, pănă 
la leatulă 1820, Octomv. 1. 

(54.777 ocă, 150 draniurr) , 
Simbriia magazierului de la Calafatii, 1.000 lei. 
Chiriia pănă la Calafat, 031,20. 
Trecătoarea Dunari i cintăritu, 234. 
Cheltuiala mea şi lipi baniloră, 200. 
La Alecache Vilară, samesu Vistr., pentru scoaterea bani- 

lori care sati trimisă la Bucureşti de dumnealui capuchi- 
haia, 300. 

Căştigă 4.554, „23,



ADAUS | . 191 

Sau dati la cetatea Diiului 45.436,100. 
La Măriia Sa Paşa pă 12 luni 12.000. 

la Căpt. Preda 3o. | 

La dumnealui Caimacamu ploconi 30. 

Pentru ună foale care ai loati dumnealui mai multă. 
"Pă 7 ocă cafea, 57,30, , 

pă struguri i lubeniţe care amii adusi de la Dii, 13,30. 

Socoteala mieri de întreiala Diiului, de la leatii 1819 pănă 
la ljealtii 1820. | 

(6.194 ocă.) 

Chiriia pănă la Calatată, tl. '8o. 

Scoabe, ţănte şi zettă, tl. 10. 
6.000 ocă s'aii datii la mutpaculii Alării Sale Paşa, căte 

par, 25. ” 
7 ipac la Paşa, şi nu saă plătită. 

32.200 la Caiimacamu, ploconiă.. 

81. După pohta sănătăţii. | 

Medcrii 'Ludorache Prisiceanulă, ce ai fostii acoleă cu 

priimirea untului, ţe-aă lăsatii. depozitonă tir. trei mie 

după adeverinţa ce al dat-o, ca să-i trimeţi la Sărdaru 

Dumitru Amană, şi, viindă numitulă la Craiova, şi dăndu 

adeverinţa Sărdarului Amană, nai voită ca să priimească, 

zicăndă că nu i-ai trimesă bani, ci iată îţi trimite numi- 

tulă vechilă acoleă, căruia să-i răspunzi aceşti tl. trei miie, 
cu dobănda loră, ca să-i dea la Sărdaru Amani, iară într 

altii chipă să nu faci, că apoi ţi să trimite mumbașirii 

cu treapădiă. - '820, Noemvr. 6. 
Velii Vist. 

Dumisale  Medelnicerului fordache Măcescu, sameşulii 

ot sudă Mehedinţi, cu fericită sănătate să să dea. 

82. Cu frăţească dragoste mă închinii dumitale. 

Dum. Portaru Haralambă îmi serie că cămăraşi dă la 

Vel Ocnă aă datu răvaşi ca să plăteşti dumneata avactulii 

calemului pentru caprele ce aii tăiată acolo. Ci te rogi 

sigurefseşte-mi bani, înpreunăndu-i cu ceilalăţi buni ce să
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va mai strănge, adică dină avaetulă viteloră ce s'aii tăiată 

acoleă, la zalh. din Craiova. Şi să mă înştiintezi, cumii şi 

dă la celelalte capre, dă la toate să. să ia avaetu. 

lară pentru căte treisprezece parale ce să ia dă fieşcare 

iedii, dă vreme că să-iaă cu cuvănti dă vamă, dumneata 

urmează după ponturile vămiloră cu a înplini bani dă la 
fieşcare. | 

Pentru întreială, nu trebue nici :să mă mai întrebi, ci 
urmează cu înplinirea după obiceiii ce aă fost; Atăta 

numai sincatavasisii să faci pă la uni, ca să să mulțumească, 

iară, să nu să paraponisească oameni, primimă şi pă tova- 

răşi lui Athanasache, să-i faci să cunoască musaadeao ce 

li să face. Slobozeniia seului ţe-amiă trimis-o, şi aşteptă răs- 

punsu ce aă ficutii, Ami văzuti şi pentru bani dă la Mă- 
cesculit, că ţi i-au trimisă, şi me-ai păruti bine. Această 
carte către Petrachi i să va da. 

Pentru toate aşteptă răspunsu dumv., ca să ştii. Santi 
fratele dumitale | 

Scarlată, '820, Noemw. 15. 

83. Vama pe 1820. Ă 
lanuar 13.252 99 

Februar 8601 103 
Mart 3.842 102 

April 20.021 -117 

Maiă „20.868 75 

Iunie 21.030 63 
lulie 17.801 78 

August 25.381 Li 

Septembre 15.739 34 

Octonbre 13.858 69 

Novembre 22.130 96 

Decembre 34.052 24 

la gazdia Bucureștilor, pentru cele zece şferturi, 179.685 40 
De la 1-iă Mart la 31 Decembre 1720. 
Pentru cumpărarea podăritului” e 5.000 
Lefi şi havaeturi o. 33.486 63.
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84. [innainte de 1820.] Cu plecăăune mă închin dumitale, 
chiră Dimitri Aman. Mai întăi cercetez pentru bun[ă] să- 
nătatea dumitali că, află(njdu-se prea deplin, forte să mă 
bucur: şi eii de mila lui Dumnez(ejă mă aflu săn[ăltos. 
Ştițez dumitale că trimesei dumitale: ocă 12.352 fără dară, 
zăc (sic): 43 şi mă rog dumitale să dai cărăuşilor tl. 526 
tide (sic), că eă nu am avotiă aicea ban[i] se le dao lor, 
însă căntărit cu cataru. Chir Nedea Gheorghiu de la Sla- 
tina, chir Dimitri, mă rog dumitale se nu te scărbeşti asu- 

pra-i, că ei li văz greşala mea, şi, pentru cusuru de lănă, 

va veni peste 25 de zil[e| în măna dumitale. Şi eă forte | 
mult să[njtiă supărat cu tabaci. 

. . Sac 45, ocă 12.947. 

85. |innainte de 1820.| Socoteala de 371 de ocă de lină: 

<adastă lănă este din tărgulă Bărladuli adusă jupănului 
Gheorghi: ! 

86. |Către 1820.| Părpore: vinurile gărdaşilorii ce ai 
slujită, care au eşitii dină suma catastişeloră, Pricini ce aii 
eșită dină suma catastişeloriă. 

_Rămăşiţa ce aii rămasă în 5 judeţe neînplinită. 

/ (Se împart aşa:) Cîmpu-de-josi, Cîmpu-de-susă, Blahniţa- 
- de-susii, Blahniţa- de-josă,. Ocolu- -de-josă, “Ocolu- de-susii, > Jă 

ţurile- de-susi, Țălţurile- ;-de-josti, Motru, Baia i Muntele, Dam. 

brăvile, Oreaviţa, > 

87. 1320, Septembre. -- Însămnare pentru lucrurile ce să - 
găsescă la hană. 

Blăuă o 
3 blăni de ducii. . 
4 blăni dă bradiă săntii la hană.- 

23 căpriori, ceilalți care lipseşte i-aă luati „Muscali. ! 

„1 hrindămariă. (|) 
din lăteţi nu saă sirăsită (sic). 

  

  

1 Mihalovi ică. Deci e vonba de .negustoria cu 'lînă pe care acesta o. 

făcex 'la. inceputul veacului. 

Amana ' 13
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Din podele iarii nu sai loti. 
edă. 

cotină (sie). 

.găşte, 

raţei. m
 

DN
 

[n
 

pa
 

88. Către 1820. Căminarul către Aman. Ispravnicii de 

Dolj nu pot da în natură rămăşița de unt, 2.000 de.ocă: 

/amfirachi scrie că vin neapărat din Gorj 8.000 de ocă. Să 

afle şi el 2.000 din. întreială ca să poată avea Alecu Mimi 

cele 10.000. Cere pentru el şi cele 2 z=păwrţa. (berbeniţe) 
de miere. 

89. 14 Octombre 1820. <Stupi amă ucisă trezăci şi doi, şi 

aii mai rămas stupi cinci, şi sa găsătii ocă optiizăci de 

mere, şi s'ati văndutii ocao pă parale 22, iarit tară ce este, 

că sa văndutii la bute, şi amă văndut-o Logofătului Dică 
Măinescu.» - 

90. + Novembre 1820. Aman împrumută 11.500 lei de 

la răy zzfizpă, nov, pizăva Aotivdon Ilagist («soacră-mea,. co- 
coana Luxandra Parisi>). 

91. Foiţă pentru căte lucruri ai lot Gligorie de la casa 

boerului şi le-ai adusi aici, la hanii: 1 budcă, 1 sanie zu- 

grăvită, 1 sanie albă, 28 blăni dă bradă, 4 (şters: 3) blăni 
dă nucă, 1 săpetă golă, 3 buţi, însă una mare şi doo mici. 

2 rote dă butcă noi, 2 blăniţi de perdele, 5 cauce dă var- 

niță, 1 putină mare, 2 butoie mici, 7 putini de mijlocă, 1 
vadră, 1 hărdăă mici, 4 putini mici; însă una dă bradii, 4 
cutiuță, 1 bae, 2 hărdae mari, unu stricată, 1 dulapă mare, 
4 chingi, 2 pături, 2 cercă dă fierii dă bute, 1 cercii dă 
fierii mică, 4 bleauri dă feri, 1 o păreiche 'dă pente dă 
ferii, 1 chee dă calsscă, 1 masă lungă dă bradii, 4 scări 
dă raftă, 1 pati mică dă bradă, 1 cură noo l-ai priimiti 
Pan|ă], 1 păreai[che| dă opritori de la hamurile noi, totă 
Pană le-ai primiti; 1 sită dă cafea, 1 sită mare pentru
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făină, 1 căntare: unu mare şi altu mică, 2 putinici: una cu 
sare şi altă cu scrobeală, 2 cutii mici dă bradă, 1 vedriţă 

dă tisă, 2 fălinare dă sticlă, 2 borcane dă sticlă, 2 bor- 

|ca]ne dă pămăntă mici, 1 tinichea goală!. Toti lucruri: 

1 masă mică, 1 ploscă, 4 clondire negre, 4 capace dă sti- 

clă dă focace, 2 sticle lungi, 1 capacii dă farfurie, 1 cu- 
tiuță dă brad, 2 saltele mici. 

92. Foiţă pentru -căte lucruri sai dusă la jupănit Fişără, 

“ale dumnealui Sărdaru Dumitru Amaniă. - 

12 scaune înbrăcate. 

1 canapeă. e , 

sicrinuri, 
masă cu postavii verde, 

masă neagră. » 

sticlă cu oţăti dă trandafirii. - 

masă dă lemnu lungă, 

scaune verzi. 

1 răcitoare!, 

1 urcoru negru, E 

_1 pezactea ai lot-o dascălu Evghenie, şi amii cerut-o 

17 ca să mi o dea să o ducă la jupănii Fişăriă, şi 

wa voită ca |să| mi o dea; ai zisă că să păs- 

trează mai bine la dumnealui. 

1 o putină cu sare, 

3 piroe dă feră lungi. 

„2 -păreichi dă pente (sic). 

1 sticlă mare galu (ic). 

2 

9 

D
-
n
a
 

N
U
 

_păreichi. pă. pente dă feri. 

aceştea se ai dusă la hantă. 

93. /apis grecesc pentru luarea în anul 1820 a vămilor 

judeţelor de peste Olt şi a şchelei Cîineni pe 215.620 lei, 

«afară de havaeturile dumnealor Marilor-Logofeţi za! '/pau- 
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"pdroy. Dă: Polizachi 521, 64, Scarlat Stoienescu, tot atita, 

Aman III, 292. — Greceşte. 

94. 19 August 182. „Nic. Pr. (Brăiloiă) către Aman. Pentru 

milele mYnăstirilor. Jos: Megaspileon, Mărcuţa, spitalele 

50052 îva 4 pd. (<a dat cîte una 4.000»). 

Terapia. 

Pathmos. 
4 

: 

95. 182... Scarlat (Stoienescu) către Aman. Despre drumul 
săi prin munţii Vîlcii şi Gorjului. "O spoyprzzdshzâe rr? App 

v1jr &5cifin, 2we ăzob în. Postelnicul Nicolachi cere 100 de ocă- 

de uni pentru Constantinapol şi 100 de ocă 3% sd front 

m ti». Cere şi cîy “p2054 vă Godr»poy> («un iedec cu unt»). 

Cere şi Postelnicul Rizu unul pentru Constantinopol și unul 

pentru. €l. Poate: fi «iedecul» mic, supt. 150 de ocă, Tri- 

„_mete scrisori către Căimacâm mpi rishezidov («pentru ge- 

lepi»). Cere i cîteva ocă de z7255 (tutun) —- Greceşte. | 

96. |După 1821. ] Satu Mischii. 

Adică noi, satu Mischi, care mai jos ne, vomi iscăli- 

arătămu prină frica lui Dmzăă pentru o'ladă cu patru pe- 

ceţi ce sai spartu de Turci, căndu sai spartă ȘI casa şi 

pimiţi lui Aghelă şi sati [luată] multă marfă ce nu să 

ştie, ci noi pentru atasta încredințămiă.. Ci noi, întor- 

căndu-ne..., ce amă găsitii cărţile risipite, li-amă. străristă şi 

li-amiă băgatii iară în ladă, şi lada adus[ă] de omu lu ju- 

pănă Dumitru Amană. Pentru atasta încredințămi atasta. 

Eă, popa. Pătraşco, adeverez. 

. Ştefan: adeverez. 
Anghelti Zălbu.. - 
Mărină Părcălabu adeverez. 
Nicol[a] Giucă. 

Sandu Pitoruşă adeverezii, 

97. Perilipsisă de bani ce i-aiă prinsă huzmetu vinăricului 
cu It. „824, Ă
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60.000 tl., cumpărătoarea huzmetului, după, simfoniia d intii. 

13.620,55 răminu cîştigă. 

Sudă Mehedinţi. 
ale birniciloră „. “ ale. preoților | 

vedre părpoare vedre părpoare 

(pe plăşile obişnuite) | 

*322.023' 13.733 ă 29.180. 704. 

"98. Fidă-că jitari cei orănduiţi a păzi pădurea, cătu şi 

otaru moşii Brastea, arii fi găsit o turmă de oi ide capre, 

şi o aii dusă la oboră, gășindă acele vite în ghindă, la 
trei, patru casuri din nopte, şi nu sai mulțumită cei mai 

josă iscăliți ca să plătească stricăzunea, ară fi mersi la..., 

dăndii jalbă, şi au eşită buiurdismă la isprămnicatu, fidiă-că 
vitele loră s'aii slobozită denă oborii şi sai legătuitii cu 

mine în sorocii'de doosprăzece zile. a merge la judecată 

ca să ne judecămi, findi-că ei nu săntiă mulţimită după 

arătările lori. 1825, Ocvr. 8 

Ei, Radu Trăistariă. 

Ei, loni Chirtu. 

99. Cu multă plecătune ne inchiuărntă dum. cinst. boe- 
rule. ' 

Cinst. scrisoarea dumitale, scrisă de la 283 ale lu Dev., cu 

plecăcune o ami priimiti şi cele cuprinzătoare am văzutii 

Pentru că aștă primăvară, căndă ami trimisă bani moşie, 

mi saă întorsă patru galbeni ce ai fostii răi, adevărată, 

i-amă priimită; şi că ne întrebi: mai lomă moşiea şi de 

acumiă înnainte înă arendă, nu fusărămiă toţi tovaroși ca. să 

ne vorbimi. lară “peste o săptămănă trimetemi şi acei 

patru galbeni ce săntă rămășiță, şi trimitem şi răspunsii 

de ne dă măna să mai lomi moşia sait nu. 

Și săntemiă | : "9825, Nov. 31. 
al dum. slugi 

Arindaşi otă Broscari. 

__ [Făcuseră” contract cu Dumitrachi Bibescu la 25 Maii 
1823; preţul era: 1.300 de lei pe an.]
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100. Însemnare de căţi oameni ami pusă înti lucru la 

viia, cumii arată. : 

pat 
19 oameni la tăiatu, po par. 18, 8 24. 

18 >» la hărăciti par. 20 
23 > sapatu, pr. 23 13 9. 

19 > prăşitu, pr. 25 11 35. 
13 > legatu buţile, pr. 20 6 20. 
25 -> la plivită, pr. 20 12 20. 

60 obroce gunoi, obrocu pe pr. 2 3 

Teiti -3 10. 

4 oameni la băgatu araciloră celorii noi, pr.,20 2 ... 

3 » la băgatu gunoiului în vie 1 20. 

15 > plivitu ali doilea, po pr. 20 7 20, 
10 >  prăşitulu alu doilea, po pr. 22 7 28. 

101. Socoteala gazdiei (4a43i7-) ocnelor pe contractul pe: 
tel ani al lui Alecu Voevod Suţu, de la 1819. 

Lei par. 

2.690.1 175,84. Tot ce am luat de la 1-ii lanuar 1921: -pănă 

la 1-iă lanuar 824, adecă 

  

502. 033,42, Cîştigul anului 1819, cum arată socoteala ge- 

nerală. 

291.007,3. Al anului 1820. 

265.633.96. Sarea vindută la ocnele Slănicului şi Ţelegăi în 

1821, cum arată cu de-amăruntul (hezrouzp2) 

socoteala celor ce aă văzut (fzwprrây). 

37.598, 27 de la felurite (azâptra). a acelei socoteli a ce- 

„lor ce ati văznt. - 
7.711,84 de la felurite ale întăii socoteli (5050hqig-) cu 

dumnealui Postelnicul chir Filip. 
37:271,42 de la asemenea (îs) a celui de-al doilea 

i Logofăt al domniei sale. i 
5.000 de la cei 3.000 de lei ai lui Hachi-Paşa, ca 

unii ce întră în cheltuielile anului 1820, so- 
coteala lui Gheorghe Cavvaleris la Giurgiu. 

.
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30.000. Deosebirea în lei 333.583, după firmanul ce 
Asepta sie zip dyozogiy (cai adus în 

anaforă»), ca să plătească casa datoriilor. 

1.280. 257, 4 

1.403.918,30 cele ce rămîn să fi dator dumisale Cămina- 

rului Polizachi de la contul-curent cu el, la 

gazdia socotelilor, de la 1819 pănă la 1-iu 
anuar 1824. 

„2.690.175,84. 
Se cuvine încă aceia ce sati dat, după socoteala dumisale 

- Postelnicului chir Filip, dumnealui Căminarului Polizaclii, 

fzopqrir al Divanului, cămăraşilor scalelor, şi prin mîna mea. 

Lei bani . | 

64.166,80 lui Alecu Voevod Suţu, în lanuar 1821. 
227.300 Domnului (râ 259274) Callimachi. 

30.000 lui Hachi-Paşa de Giurgiu. 

918 Darea (56sw.) ciocănarilor (riza eagio) pe Ia- 
nuar din acel an. 

14.5 30,82. Avaeturile boierilor (îp/6wrov) şi spitalelor (op 

rahioy 705 a45t65), precum şi 5.500 ale Col- 

ței şi Pantelimonului şi 1.000 ale Mărgi- 

nenilor. 

1.120 "pentru orzul furat (4p27/0%) de apostaţi. 

121,2$4,54. Cheltuielile ocnelor acelui an după socoteala 
| revăzută apă ris Esooiac ein dv 'poivoyrat 

voua fa ră powdohia («de dregătoria la 
. care se arată toate condeiele»). 

459.825 | 
211.487,30. Cheltuielile ce urmează, diferite, tezozdprry, 

4dazaţizi,, lefile cămăraşilor 477% pps («pe 

vremuri»), adecă: 
209.930,36 cheltuielile cu ştiinţă şi prin 

mîna dumisale Postelnicului Filip, după so- 
cotelile dumisale. 

43.300 daruri (715r:uz) şi cheltuieli făcute 

cu mîna d-sale, cum € în socoteală. 
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.22.533,30 sin Woviouara («cumpărături») îi 

> spa, date iar de dumnealui aici şi la Si- 
listra, cum e în socoteala lui chir Şerban 

şi chir lani. 

1.641,90 pentru alte Hoviapara de la Serban 

“la al doilea mers în Silistra, 

922 pentru 4 19505. («tabanuri»), 56 ocă 

“ouă («dulceţi»), weztp. («piper>), 2opriwo- 

„Xdw 2667. («postavuri>) mai vous (ecu- 
maşuri»), -trimese la Silistra. 

139.533,36. Cele date de dumnealui în afa- 
, cerea sinetelor f2peozâiov îu,zoiisâvoy, cum 

se arată în socoteala dumnealui, cele date. 
1.557... 209.930,36.. 

211.487,36. Cele date lui Sotir şi lui Marcu Korterisi (2). 

__671.312,36. | 

2.090.175,54 barozopă ris vewriie apa («schimbarea în- 
| casării generale»). 

1 983. 277, 3 se mai cuvin cheltuielile ce saă făcut. 

Lei par. - | . 

671.312;30 usrozopă a citimii cheltuielilor. din urmă. 
800.208,114 cite sint după socoteala dumisale Cămina- 

rului Polizachi, de la 1-ă Ianuar 1821 pănă 

la I-iti lanuar 1823, —- adecă: 

| 9.257 felurite cheltuieli ale Ruşavei. 

13.409,360 Spin now, îuu0ieos («diferența 

monedelor, asemenea»). 

_12.000 agentului pentru rijy sis ris avar 2po- 
srasiuy («la îngrijirea ocnei»,) | 

200. Lui Toma Turnavitul, care a plecat de 

la Braşov la Silistra, cheltuieli. 

"150, Lui Manoli Cavuropulos, la Rusciuc. 

268.298,18 felurite conturi curente de la 1821, 

Martie 28, pănă la lanuar 1822. 

8.000. Lui Hagi Constantin Pop la Viena, 
din cele 1.500 de galbeni în deposit pen-
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tru isprăvirea afacerii ştiute prin ambasa- 
dorul la: Curtea din Viena, 400 de galbeni, 

2.938,45 cheltuielile Ruşavei pănă la Sibiiii. 

12.330,24. Zita la Sibiiu la deosebite mo-. 

nede, pănă la 7ovxipa (erostirea») a înnal- 
tului firman. 

395,90 lui 'Tzamasopulo; trimese la laşi, cu 

firmanul, pentru facerea 105 vaii 

280 chiatipului pentru afacere, şi traducerea 
firmanelor. 

"100. Lui Costi, trimes la Vidin pentru lei. 

260, - Pentru un caftan ('705y2y) trimes la 

- Siştov lui Hagi Ismail-Agă. 
32.603. Za la 193.708 lei, cari ai sosit 

(35142) cu proclamarea (2ova'ju.2) înnaltului 

firman de la 14 Novembre, şi sai dat vă 

Sia de 200J9. 

86.964,21 ; felurite, de la lanuar 1, '821, pănă 

la Mart 28, din acelaşi sn. 
335.710. asemenea felurite, de la 1822, la- 

„nuar, pănă la'823, lanuar £. 
12.000 Tă vatăanză ale dumisale Cămina- 

rului, în acelaşi an 1821, în petrecerea șa: 

la Ruşava pentru strîngerea fspss:diwy. 
= 7.333 încă apăr utâwvy («pierdere»), taleri 

în Sibiiu. 

800.268,) IA 
46. 990.36 cele prin mîna Slugerului Mihai, peniru care 

nu lipseşte catastih anume. 

99.890,30 .după socotelile lor iscălite, ale celor rinduiţi 

la scale. 

368.81 13,3 felurite şi cheltuieli în 1823, adecă 305.721,72, 

după socoteala dum. Căminarului Polizachi, 

de la 1-iă lanuar '823 pănă la lanuar 1 

1824, adecă: 

12.116 după socoteala dumisale la deo- 
sebite cheltuieli.
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85.286 fapta ut? 
208.319,72 resturi: (ft5c) diferitelor conturi 

"curente din 1825 cu acelaşi. 
305.721,72 
21.000,78 cele prin mina Slugerului, cum 

arată catastihul. 

42.092,93 după socotelile Cămăraşului scalei, 
305.915,3 

  

1.987.277,3 | 

702.898,81 care rămîne să fie datoare 1, 9îdiz, şi e 

” încă la fapentâta ai “țovatopăva ca să le iea 

dumnealui Că minarul Polizachi cum, în faţă, 

prin socoteală sa arătat. 

__ Socoteala huzmetului, scris. în jos, al ocnelor. 
1.403:018,29 rămîne să iea dumnealui Căminarul Polizachi, 

1-iă lanuar '824; adecă cele de mai jos 

care se înfăţişează si- rîv seed (ela în- 
cercare».) 

702.897, 105. Sati scos câte sînt la “2ţe53îa. nestrînse, adecă a 
| socotelii gazdiei din faţă, ca în faţă (105 vera» 

Îoramaouad “oda, me Eug). 

_ 701. 020, 44 care şi rămîne 24 “mâav la zisul huzmet. 
"Avatar hanuri zvootăpe Trpias sin 

77 vepidta (împărțindu-se, de altfel, dife- 
renţa de curs de mai sus în 77 de părti- 

cele»), de cite 10 lei, adecă la-770.000.a 

vînzării huzmetului se adaugă la fiecare 

părticică 10.000, cîte lei '9.104, par. 18, de 
unde şi mai jos se înseanină analoghia, care 

şi mai sus se arată anume. 

  

  

293.608,100. Analogul dumisale Postelnicului Filip, cîte 

521, wepid,, care le primeşte dumnealui. 
„407.41.1,04 încă ale dumisale Căminarului Polizachi, în în 

44%], părticele. 

  

  

> -701.020;44Î. Ai iv volzy hrnizhy Spui AV ri 

  

1 Renunţăm a traduce pasa iile referitoare la complicatele operaţii 
comerciale ce urmează,
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pe Tod doTab ră Dd'zopy VW te Tr Ma 

înhăr în Suhoi, EWapitj 33 urzarăpoy râv 

vepoy mă venzintovea And în Fe vi fr 

Sp. apă” Llodiran. axă Tri “pocăia Tă 

 "lavobap, 8240, we avorăpn roivovea mă, în, 

Aero 3 Tă POET, 47 Vă pă 005 Vă ră 
ddzonoy pâvoy m Senofapaobăyra înd, Dă, wa, 

pi BNOTEgD Zi Ovut | 
1.403.9L8,29 cele datorite dumisale Căminarului, ca ma! sus. 

1.039.514 sthowa+ 55 abry («se datoresc din ele»). 
3,381 ce are date împrumut dumnealui 

Postelnicul Filip, date dumisale Cămina- 
'rului, cu arătare mai vivo» Dă varaahiy sie 
ză 321/, psi rîâr 

  

system CET pin 

76000). 

604.133 2Â0, DI). ceia în parai) 765 p/u 
Koumpasi sic 440| egida Tr evreviza rw. 

1.039.514. 

30.4.40+4,29 rămin 2vs, la huzmetul celor trei ani la (274) 

dumnealui Căminarul Polizachi de la 1-iă 
lanuar 924 vă rpăpoo pă Th âidrapiy, care 

are să le iea de la numele însemnate mai 

joş, nestrinse 5spe5iâ!z, cuprinzind adecă în 
ele şi cei 315.000 de lei ai Casei datoriilor 

(roy pp) ad ză mia owa, («de 

la care socotite») să iea dumnealui Cămă- 

raşul Polizachi 250.000 de lei aconto pen- 

tru datoria (2x14) de mai sus, şi dumnealui 

Postelnicul Filip lei 63.coc aconto pentiu 

lei 141.771, care fac analogon pentru dum- 

nealui din cei de mai sus lei 338.493, pa- 

“rale 76. | _ 

102.897,105 cele ce rămîn fepesiîra arătate mai jos, care 

are să strîngă iarăşi Slugerul Mihai gazdă 

(șâtdu) şi să dea socoteală. 

364.404,29 scoase (7a:p05vr7), cele mai jos rămase datorii 

ale dumisale Căminarului Polizachi la huz-
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met care are să le ica de la stringerea de 

fepenida. de mai s4s, cu diferenţa de 71], la 
pungă.. 

338.493,76. Acestea răinin a se fuce analogon la cele 77 de 
i părticele, adecă lu 32'/, părticele ale dumi- 

rale Postelnicului Fig şi la 44 [ „ ale du- 

misale Căminariilui Polizachi, ori de sc vor 

stringe ori ue se vor păgubi (:/afâx), care 

fac analozun la ficare părticică 4.396 lei, 

care fac (î7c) stâ:») la 321], ale dumisale 

Postelnicului Fiiip lei 141.771, iar la 44%, ale 

"dumisale Căminarului. lei 196.721, să se-iea 

s-uii să se dea, precum şi, cocă, din intimplare 

v ră jmaşă (ferească Dumnezeiă) nu s'ar stringe 

de la Zepestîw de mai jos, ca să se plătească 

dumisale Căminărului cele. 364.404 lei de 

X sus întregi, care lipsesc din ele, iarăşi 

prin analoghia cu părticelele vi „pE0Sc cat 
VĂ, TĂ'TA0G(] în Tura, 

  

752. 515, 69 toate fzpsntâm: ce se află nestrînse la I-ii lanuar 

824, adecă : 

Lei - par. 
37.609 la zarphaneaua îrnpărătească. 
"03,000. la Mustafă-Pasa de Babadavy. 

55, 598, Go la Doam: a (zopizy; sie) lui 

Alccu Voevod Suţu. 

IIC6I3 la Domnul (25f)âve1y) Callimachi. 
315000 la Casa da'oriei. 

55.157  lachir Gheorghe Hristodulo, cum 

arată socuteala, dimisale Că- 

"  minarului Polizachi că «a ră- 
mas mii pre sus de cele tri- 

"mese la timp pontru nevoia 

_ Upaia) huzmetului. | 

7.000 .: La Hatmanul Vogoridi, pe care 
le a luat în Rusciuc de la chir



 "ADAUS „ .- 205: 

“Mărgărit Rodă (Pow32), tot cu 

socoteula dumisale Cămina- 

_ rulul. 

645.979,60. 
106.336, 9 e«veresiile» (5 za sin zuti)iza fap3582), adecă : 

41.106 la fepen$d. Galaţului cu sinet. 

3.250 se eây [lpămviy la Constantinopol, 

| Sa " adecă ce.aii trimes la Constan- 

. | tinopol prin Cămăraşii Brăilei 

şi s'aii întors cu protest (2p0- 
râ5cov), care poliţă se află tri- 

measă la Arghiropulo, atunci 

consul rusesc în Galaţi (e 

ză "A pepopiandhay, RâTe '4âVDaNh0y 

fwnobi 3in loahdrtt). 

1.780 La Brăila, tot cu sinetul lui 

Iatuar. Xoseniy la Constanti- 

nopol. 
2.828 Bzp2584 Rusciucului. 

16.922 . > Siştovului. 

3.197. > Nicopolei. 

8.152,84 >» Vidinului. 

18.300,45 la fier, bumbac şi chilimuri. 

106.536, 9. 

752.515» 69. - , , 

702.897,105 se scot cele datorite huzmetului, cum arată 

socoteala generală. 

    

219.607, 84. | | 

Socoteala “patăian 7 după contractul pe trei ani la 

lui Alecu Voevod Sutu, de la 1819. 

2.690.175,84 toată încasarea inca (egali un) de la T-iă 

lanuar- 1821 pănă la r-iă lanuar 1824. 

102. După cum umblă banii aici pănă acumi 
il. par. 

| Mahmudielele umblă 26
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stambolu strănge zărafi 8 20 

rubielele 3 

gripsori 7. 250 

beşlici 3 16 

„cronptaleri 8 
iuzlucă o 4 5: 
chilăci. (2) 3 6 

Dară la Ţara Turtască toți bani umblă mai susă, şi la 

Bucureşti totii mai susu umblă decăt aici. 

 



"CITEVA STATISTICE OLTENE DE LA ÎNCEPUTUL 
VEACULUI AL XIX-lea. 

: (DIN ACTELE AMAN.) 
  

Sudi Dolj. 

Perilipsisti de toată suma banilorii i suma oilorti şi plocoane, 

„ precumii mai joşii arătă, —- însă: 

taleri bani. oi: plocoane IN - i Da - Se 

2108 30 23.204 365, însă: 
: taleri bani 

21.644. „pe bani 20 1.803 80 păoi 

132 30 păci 1.050 po bani 11 ( Plai Cămpă - 

243 qo păoi 304 po bani 8 | . | 

2.198 30 

1584 7 16.860 256, însă: : - 

i 1.329 40 pă oi 13.952 po bani să Plai 

S4 7păol Qr7 po. bani 114  Bălţii-de- 

170 So pă plocoane 256 po bani 30| josă 

” 584 7 

1087 117 20.335 372, însă: N 

“1.564 61 păoi 18.771 po bani 10] 

143 54 păoi 1.564 po bani Ii - 

248__40 pă pl ocoane 372 po bani. 80 Play 

28 115 115 pă boi 103 de calpo bani (Bălţii-de- | 

| 33 erbăritu,. 

+5 27 pă 38 pungi, care să socotesc 

doi: unulii, 

Susu 

„A



636 

1.369 

O
 

(Y
+]
 

u
i
 

1.173. 

1.277 
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40 6.872 82, însă: 

99, » i
 

îi
 

o 
A
 O
 

40 14.444 226, 

113 7.031 142, 

33, însă: 

40 13.387 131, 

113 1.068 31, 

482: 80 pă oi. 5.792 po baniro Plai 
99 -— pă oi 1.080 po baniiii: Cămpkte 
54 80 pă plocoane 82 po. bani 80] . Susi 

636: 40 Să 

însă : . 

538 So pă oi 6.464 po bani ro] Plai 

54 05 pă oi * 595 po bani 11 Cămbude 
66 — pă plocoaneg99 po „bani 80 | Josă 

659 25 ! 
însă: | . 

1.043 20 pă 0i - 12.404 po bani I0 | Plai 

178 100 pă oi i.95o po bani 11 Jănti-de- 

" 147 40 pă plocoane 221 po bani 80 Susi 
1.300 40 i 
însă : | | 
591 — pă oi 7.089 po bani 10] 

77 33 pă oi 842 po bani 11 „Piaiă | 
94 80 pă plocoane 142 po bani 80 Jaiăi-de Josi 

762 113 : 
însă: 7 | 

I8Ş go pă oi  * 2.277 po bani 10] o Pa 
"302 12 pă oi 3.298 po bani 11 . “i 

43__20 pă plocoane '65 po bani 30| » Giloriuli 

535 2 | ia 

591 30 pă boi 7.093 po bani ro] Plai 

480 "40 pă oi: . 3.2qo po bani 11 Iamaradiz 

102 _—— pă plocoane.133 po bani 80| . de-Jsi 
1.173 - 70 - m 

însă: -. a 

420 48 pă oi. 5.159 po bani o | Plai 
760. 78 pă oi: 8.228 po banii! Hamaradi 
37__40 pă plocoane 131 po bani So[. dăSusi. 

însă: ca o 

„132 100 pă 0i , 1.572 pobaniro) - Oraşi 
19 93 pă oi 396 po bani 11 . Craioviuti 
37__40 pă plocoane 31 po bani 8o ocoalele 

189 113 : Da 
  

12.373 33 131.069 1.917 

  

a 

DE LA ÎNCEPUTUL VEAGULUI AL XIX-LEA 

"818, Octomv. 25;
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"Cond. de Stefanică !, 

   
  

e 
, - 

5 - 
S g . 
5 SIE 
x dă 
t ară e ST 5 
= = =, a a 

EP 
m 3 Pt = Ş 
SE e e 8 . | 

100 9o 100 20 310 Domnul Alexandru ali Cinstitei Aghenţii chesariceşti 

- A care săntă a le plăti oierii la zioa Sf. Neculaie, tari 

taleri faci dooăzeci şi şase, bani şaizeci. ȘI Ș Ş 

II. 

„Surmaiă, 

Perilipsisii de încheierea socotelei baniloriă oieritului 

pe acestă ltii 818. 

m : & e 9 

SE e SE 
3 Za az 8 

Da = pri =! 3 
= a 5 = 5 = 

28 9 SA iai 
E a = e, o 8 îp.2en 

S = DZD 0 Pe] 
a E = a E RR BE 
= = 5  2oasz e 8 
= 3 = = E zece E 
PS LI Fi e Sa Pa = 5 , 

6.395 2.060 83 — 704 105 Plasa Jălele(sic)-de-Susii — 

8.1235 8.054 261 — — 1.6604 115 Plasa Jălţuri (sic)-de-]osi — 

“oaqr 1.683 qqq — — 2584 41 Plasa Dumbrăvil-de-Sus - 

4322 23.423 544 — — 2.710 92 Plasa Dumbrăvii-de-]os -— 

2.097 16.129 322 -- — 1.750.117 Plasa Cămpului-de-Sus — 

3441 33.576 703 — —. 3.582 11 Plasa Cămpu-de-Josi  — 

2.324 8.930 193 — — 1.085 104 Plasa Blahniţii-de-Susui — - 

2.730 13.463 310 =: 1.380  8o Plasa Blahniţii-de-Josi — 

3.662 10.238 203 — —  L.510 62 Plasa Ocolului-de-Susă - 

4.333 3.303 82 — — “728. 113 -Plasa Ocolului-de-Josii. — 

4.312 2.230 68 -- — aq 92 Plasa Băi = 

4.383 33.924 207 154 78 3.301. “62 Plasa Muntelui _ 

go 5.137 32 28 13 4607 _5I ceia ce sai plătită la 

30.795 103.272 3.454 182.93 22.377 _85 taxildarii, după deose- 

  

1 Cu litere grecește. 
14 

Aman.
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| bită catastihă ce să tri- 
- mite, înti care anume să 

arată, 
Dină care să scade 

ceia ce sai răspunsii la 

dumnealui Serd. Aman, 

însă; 

taleri bani 

2.498 48 cu răvaşă, Oct. 15 

| 3.538 — ipacă, - > a2 
| 2.000 — ipaci, > 24 

- | 2.800 — ipacii, >» 28 
20.565 48 ) 3.900 —— ipac,  Noem. 2 

4-979 — ipacii, > 16 
] 850 — se scad tacsildarisi 

| ______ miei după poroncă 
20.365 48 48 

1:812 37, adecă una mie optă sute doi- - 

sprezece şi treizeci şi şapte, ca- 

rei mai fiindă rostii, iată să tri- 

mite spre ecsoflisire acestei so- 

  

  

- coteli. 

818, Noem. 20, 

IL. 

3, Perilipsisti dă slujba oeritului 
Ș a "E. dă cătă sumă vite i plocoane 
z = 2 LS au 
ȘI Ș 7. au eşitii înuă județu Romana- 

Zi 2 tului pă acestă următoră leatii, 

= € = = "'8r18,precumă la vale să arată. 
= — / -- , 5 

  
    

S 8.098 123 plasa Oltului-dă-Susii 
| 7.809 164 plasa Oltului-dă-Josă 

6.603 ! Îi 10.044 191 plasa Olteţului-dă-Susii 

7.309 1.041 0.250 173 ' plasa Olteţului-dă-Josă 

12.009 679 12.688 189 plasa Bălţii-dă-Susă - 
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10.025 908 10.933 232 
13.364 1.810 15.174 212 
14.421 2.231 16.652 301 
6.202 1.377 7.669 100 

83.208 15.049 98 317 1.604 

Taleri Bani 

6.932 — pă vite 83.268, po 

1.379 59 pă vite 15.049, po 
I 129 40 pă 1,694 plocoane 

ÎNCEPUTUL VEACULUI AL XIX-LEA 241 

plasa Bălţii-dă-Josă 
plasa Cămpului 

plasa Mijlocului 

plase. Tăzluiiului 
adecă noozăci şi optii dă mil 
trei sute șaptesprezece vite şi 

una mie şasă sute noozăci şi 
patru plocoanele. 

bani zece dă vită. 

bani unsprezece dă vită, 

pă bani optiizăci dă ploconi, 
9.440 99 adecă taleri nou mie patru sute patruzăci şi bani 

nouzăci şi nou, acastă sumă ce este a să răs- 
punde pă suma viteloră dă mai susă arătată. 

Taleră Dani 

200 — ipacti la' cinst. 

2.390 — ipacă la cinst, 

1.900 — ipacii la sinst, 

800 — ipacii la cinst. 

996 — ipacii la cinst. 

320 — ipacii la cinst, 

850 — ipacti stupărituliă. 

Dintre care ce s'aii răspuns: 
804 6. răspunşi la cinst. Sărdară Dumitre Amani, Fevr.25,. 

_28, 

30. 

9. 
II, 

22, 
"21, 

1.171 93 răspunşi totă la dum. Sărdarii, d'inpreună cu aceste 
socoteli, Noevr. 6. 

9.440 99 adecă taleri noo mii patru sute patruzăci şi bani 
nouzăci şi nou amii răspunsă la dum. Sărdarulă 

, Dumitru Amani, după socoteala dă mai susii 
arătată şi după chiarii catastişele ce amă priimită 
dă la slujbâşii ce aă fosti orănduiţi, care şi 

'cat., iscălite fiindă dă numiţi slujbaşi, s'a dată 
toti la cinst. Sărdarii, d'ănpreună cu acestă 
perilipsistă. 

Gheorghe Coşcu (?). 
- 

Vite una mie treisprezece, fiind cu pricină ale lu 
chiră Crăcună Gelepu, nu s'ait trecuti mal! sust,
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IV. 

Sudiă Gorjă, '818, Noemv. 2. 

Perilipsisii de încheiarea socoteli oeritului că cătă sumă de 

vite aă prinsi judeţu acesta pă acestă următoră ană. 

Micăpo Mari Ploconă Toată  Vite mară | 
ani 11 poani10 poaniS0 suma poani 33 

6.363 34.962 160 41.527 382 Plaiă Vălcanului. 

3.786 106.909 337 110.695 1.405 Plai Novacilorii. 

  

2.382 1.009 27 : 3.391 —- Hamaradiia-de-Susi. 

4.858 2.715 80 7.373  —  Hamaradiia-de-Josii. 

4.303 1.605 33 6200  —  Gilortulti-de-Susii. - 

3.450 1.201 37 4.631  —  Gilortulii-de-Josă. 

830 6037 LI 1.507  —  Jiiu-ae-Susă. 

1.432 422 14 1.854 —  Jiiu-de-Josti. 

324 103: 3 427  —  'Tismana-de-Susi. 

1.591 654 20 2.245  —. Tismana-de-]osu. 
  

20.743 120.327 722 180.070 1.757 

Taleri Bani 
  

  

12.527  — pă vite mari 150.327 po bani zece. 

2.726 53 pă vite mici 29.743 po bani unsprezece. 

| | 180.070 
481 40 pă plocoane 722 po bani optzăci. - 

491 69 pă vite mari 1.784 po bani treizăci și trei. 

16.226 42. a 
Tuleri_ Buni Dintr'aceştea răspunsă: 

[| 6.235 30 Septem. 17. 

3.012 60 Octom. 3. 

  

  2.300  —  ipacti 20. 

12,631 43 153. 73 pacii pentru caşcaval să vorii 

Î | cere acești bani. | 

| 250  —: toate dările de la dum. Pahar. 

[ Brăiloiu. 

3.574 117: cusuru care sai trimisă acuma cu catastihă. 

16.226 42 ! 
'818, Noemv. 1.



 
 

o  
  



 
 

 



TABLA NUMELOR. 

Acherman, 7 (17). 

Adacale, 128 (287), 187 (14). 
Adam (Dimitrie), 6 (16), 9 (32). 

Adem-Aga, 20. 

Adrianopol, 77 (183). 

Agenţie, 9 (29). (tuncţionari: 1. 

de Brauner, A K. Apor), 8 (29). 
(căprari), 6 (16), 9 (32). (Stoica), 

5 (11). 
Agi: Alecachi, 46-7 (124), 54 3), 

Albeşti, 75 (173). 

Mexiovici (Mihail Cc , negustor), 

173 (30). 

Almăj, 17 (51), 33 (84), 62 (154), 
67, 146, 147 (313), 180-1 (49- 
50), (rit), 145 (312). 

Almăşanca, 119 (276). 

Aman (Alecu), 158 (342), 

(357). 
Aman (Costachi Dimitrie), 22-3 

(62-4), 29 (74), 38 (97), 62 (151), 
65, 67, 75 (173-4), 98 (235),112, 

121 (278), 127 (286), 129 (290), 
430 (292-3', 142. (309), 1534 
(329), 177% (28), 1734 (345), 
186 (64). 187-8 (73-4). 

Aman (Despina), 47 (126). 
Aman (Dimitrie), passim. (tatele 

16! 

A... 

  

săi), 74 (170). V. şi Dirnu (Mi- 

hali şi Dimitrie Mihaji) și Mam- 

mos. Ă 

Aman (Dimitrie C., Dimitrachi), 

142 (309). 
Aman (Marița, soţia lui Costachi), 

142 (309). - 
Aman (Pipica), 62(131), 75 (175), 

87 (219), 98 (235), 112, 119.20 
(275-6), 140 (305), 141-2 (808. 
9), 147 (314), 148.9 (:16), 1:0u., 
158 (3434), 159-60 (350.2, 254), 
161 (356). (via ei), 57 (433) 

(mama ei, Luxandra, Luxiţai, 

98 (235), 194 (90). 
Amaradia” (Hamaradia, plaii!, 

141 (313), 149 (318, 208 u, 
- Amărăşti, 107 (237), 

Anastase (negustor), 51. V. și 
Zoe (Anastase). 

Andrei (căpitan de artilerie), 127 

(285). 
_ Anghelis (Petru, negustor), 168 

(14). 
Apor (Petru, funcţionar al Agen- 

ţiei austriace), 116 (123). 
Apostolos (Petru, negustor), 61 

(147),
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Ardeal, 105 (caporali), 8-9 (28. 

Arghiropulo (Alecu), 18% (57). 

Arghiropulo (L.ucachi, Postelnic, 

Caimacam. al Craiovei), 29-30 

(75.6), 32 (81), 128 (289). 

Armeni, 75 (174). 

Babadag, 181 (51). (Mustafa-Pașa 
de), 204. 

Badea (sat), 119 (275). 
Baia (plasă), 209. 
Bairactari: Husein, 114 (267). 

Băjescu (familie), 60 (146), 121 
(279). 

Balta-de-Sus şi de Jos (plaiuri), 
207 u. 

Balta-Verde, 159 (350). 
Bălută (Siuger), 75 (177). 
Bărcaciii (localitate), 123 (281). 
Barkowitz (contesă), 74 (169).. 
Barlowski (contesă), 133 (293). 
Belgrad, 47 (125), 97 (233). 
Belu, 181 (51). 
Bender. 6-7 (17), 166 (6), 167.8 

(9). Paşa de), 67 (47). (sama, 

7 (49. 
Bengescu (Ghiţă), 86 (315). 
Bengescu (lancu', 119 (276). 
Bengescu (Ştefan), 160 (355). . 
Bercovcia; 77 (185). 
Bibescu (Dumitrachi),92 (58), 32 

(81), 70 (463), 175 (37), 197 (99). 
Bibescu (Ştefan. Ştefănică, Spă- 

tar, Agă, Logofăt, 67, 70-1 
(163), 72-3 (1646), 119 (276), 
140 (305), 139 (8348-50), 161 
(336), 209. 

Bicleşul (noşie). 135 (298). 

Birlad, 166 (6). 193 (85). 

Bistrita (Ardealului), 8-9 (28). 
Blahniţa-de-Sus şi de Jos (plati), 

156-7 (340), 193 (86), 209,   

Arnăuţi, 118 (212),182(53).(mum- 

başiri), 15-6 (50). V. şi Arvaniţi. 

Arvaniţi, 78 (189). 
Atanasachi (negustor), 42 (107), 

181 (51), 192 (82). 
Austria, 15 (48), 20-1. 

Brădescu (Băluţă), 147 (313). 

Brădescu (Constantin, Nicolachi 
şi Petru), 147 (313). 

Brăila (capuchehaiaua), 181 (51). 

(cămăraşi), 205. 
Brăiloii (Bica), 133 (298). 

Brăiloiii (Constantin, Costachi), 
104 (251), 128 (287), 140 (305). 

Brăiloiii (Dincă Clucerul), 74 

(474). 
Brăiloii (Dumitru, Dumitrachi), 

32 (81), 70 (163), 72 (166). 
Brăiloii (Elenco), 74 (171). 
Brăiloii (Grigorașco), 128-9 (289). 
Brăiloii (Nicolae), 120 (276), 140 

(305). - 
Brâiloiă (Păharnicul), 212. 

Brăiloiă (Radu), 147 (313). 
Brăiloii (Leodor), 22 (58) 

Brăiloiii (Vasile ?), 80 (198). 

Brăiloiă (fără nume), 172 (27). 

Braşov, 61 (147), 144, 200 
Braşoveni, 33 (81). (Anghel, ne- 

gustor, braşovean), 75:(174). 
Brătăşanu (familie), 126 (284). 

Breasta, 83-4 (211), 85 (213), 88 

(222), 88-9 (224), 91 (229), 99 

(238, 244, 411, 146, 197 (98). 

Brincoveanu (Banul Grigore, Vis- 

"_tier). 14 (47), 23 (65), 174 (36). 

Brincoveanu (Catinca, . 75 (174). 

Brezniceanu (loan), 42 (103), 117 

(970). 
Broscari, 141 (303), 197 (99). 
Bucureşti, 5-6 (7, 13, 156), th.
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17 (50), 35 (89), 43 (109.44 
(118). 49 (129), 59 (14%), 61 
(147). 70 (163), 75-6 (177), 78 
(189), 81 (207), 87 (921), 1014 
(252), 105, 106 (252), 121 (279), 
128 (987), 138 (302%, 173 (30), 
175 (37), 177 (43), 183 (57, 
190 (80), 192 (83), 206. 

biserică, 7 (18). 
Colțea, 56 (13.0), 98 (233), 199. 
Agenţia austriacă, 79 (195). 

Calafat, 97 (233), 109 (259), 114 
(267), 115, 120. (Nicola din), 

„58 (143). | 
Calaigiu (Anastase, negustor), 

76 (177, 179). 
Călimăneşti, 110-1 (264), 120 (276). 

(ostrovul), 120 (276). 
Callimachi (Scarlat-Vodă), 499, 

199, 204, 

Callimachi (Eutrosina). V. Suţu 

(Eufrosina). 

Calotescu (treti Logofăt), "129 
(291), 181 (00). 

Cămăraşi (Iancu), 186 (66). (Hagi 

Mihalachi), 97 (233). 

Capanlii: Mola-Mustafă, 38-9 (99). 

Capeleanu (Ceauşul (iheorghe), 

136 (337. , 

Căpitani: Preda, 191 (80). 

Capugibaşi : Samsivaroglu, 176 

(41). 
Caracăl, 42 (42), 35 (90). 

Caradima (negustor), 50 (131). 

Caragea (loan: Gheorghe-Vodă), 

12 (40), 1% (46), 19 (68), 25-4 
(86), 30-1 (76), 3 (87), 113-6 

(39.40), 177-8 (43-4), 119-80 (47). 

Caravia (Vasile, eterist), 59 (144), 

Castriş (Gheorghe), 166 O 169 

(16)   

Consuli (1821), 59 (144). 

Budişteanu (Alecu), 154 (924) 
Buicani, 166 (6). 

Buiescu (loan), 117 (271), 
Bujoreni, 155 (334. 

Bulucbaşi: Costa. Ciolac. 23 (66). 
Buşu (agent de comerţ), 1531, 

171-2 (25), 
Buzescu (Alexandru, Serdar), 7 

(23). 

Caşovia, 74 (169). 

Cătuneanu (loan), 134 (295). 

Cavuropulos (Manoli, negustor), 

200, 
_ Cavvaleris ((iheorghe, negustor), 

198 (101). 
Cazaci, 109 (259). 

Ceauş (turc, comandant: în Cra- 

iova, la 1821), Gt (147). 
Ceauşi : Dinu, Dicu 42) (tovarăș 

de afaceri al lui Aman), ÎÎ, 

15 (44), 38 (97). Istrati, 76 (179). 
Cernătescu' (Dumitru), 20. 
Cernătescu (Dinu), 10 (36). 

Cernele (Dolj), 102-3 (249). 
Cerneţi, 14 (46), 70 (163), 72 

(164, 166), 76 (179), 79 (49), 
141 (808), 160 (351), 187 (71). 
(Hristescu din), 159 (346). 

Chinezu (Sluger), 75 (173). 
Chişinăi, 166. (6). 
Chitu (ispravnic), 119-20 (276). 

Ciineni (scală, vamă), 45 (119), 
30 (131), 39-80 (145.6), 74 (170), 
174 (86), 179 (46), 195-6 (93). 
(Constantin Golianu Logofătul, 

vaineş), 50 (1:31), 39-60 (145). 
Cimbru (localitate peste Dunăre), 

97 (233), , 
Cîmpeni, 33. (84).
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Cimpineanu (Loyofătul), 404 (232). 
Cimpu (plaiii în Romanați), 207, 

244, 

Cimpu-de-Sus şi de-Jos (plase), 

193 (86), 208 u. 
Cimpulungul muntean, 38 (97), 

60 (146), 112, 118 (375), ti 
(278), 124, 128 (28P,. 

Cioroiă (sat), 114 (267). 
Cirjalii, 60 (146). ÎN 
Ciuturoaia (Cepturoaia, sat), 9 

(30), 33 (84), 65, 67. 
Cladova, 21, 115, 125 (2% )), 128 

(287). 
Cluceri: Hristu, :32 2 &w. 
Coca (Uheorghe Mihail, frații şi 

fii, 447 (314, 155 (335), 158 
(81%), | 

Coca (Mihali, negustor), 17 (51), 

4 (10), 49 (129), 51,.55 (32), 
28-90) (149-3), G1-2 (149-539), 7 
(467), 126 (233), 143 (311), 178 
(44), 189 (76). 

Cocea (Cotca,; Nicolae), 17 GV 
49 (128), 128 (287).. 

Codrescu (Mihalachi), 150 GQ; 38), | 
Comişi: Constantin, 77 (181). _ 

Constantinopol, 7 (17), 2U, 4 

(116), 47 (126); 14, 170 420), 

187 (12), 496 (95), 205, „(Zar 
'phaneaua), 204. 

Coressi (negustor), Ti (182). 
Corlăţe!, Cornățel, 39 (100), 4ă-t 

(111, 11%), 63 (156), 6t (138), 
65 (161), 67, 63 u. (162), 71, 172 
(166), 74 (171), 109 (259), 110.u., 
114-5 (267), 117-8 (270, 272), 

„121 (278), 122 n. 1, 134 (290), 
156.7 (3340), 158 (3140), 139 (347), 
1539-60 (351), 186 (65), 187 (70). 

Corzul (moșie), 135 (298).- 

Coţofeanu ((iheorghe), 140 (303). |. 
Craiova, 4 (5), 6-7. (16.7, 21-2), 9 

(32), 10 (38), 12 (40), 12-3 (434), | | 
20, 28 (72), 38 (97), 41 (40),   

12 (409), 45 (122), 53 (432), 
58 (442-3), 61 (147), 62 (tot, 
153), 6% (157), 65, 66 (161), 29 
(462), 73 (166.7), 7% (472),7 
(481), 78 (188), 80 (49), 3 
(205.6), 82.3 (210), 86 (215), 
100 n, 107 (235, 257),109 (239), 

113 (262. 264), 4119-20. (27456, 
122 (279), 423-6 (283), 198 (287), 
134 (293), 135 (298), 143 (311), 
144, 145 (310), 18 (315), 
160 (335), 165 (1, 2), 166 (7), 
168 (12.3), 169 (167), 4 (23), 

174-5 (7), 193.4 (57), 190 (78), 
206, 203 u. . 

ulița cea. mare, 18 (12). 
Tirgul -de-afară, 18 (5%). 

bisericile, 7 (18)... 
Sf. Troiță, 10 (37), .65, 66 

(461), 75 (4756), 9 n. 230), 
113 (262), 418.9 (273), 119.20 
(274-6), 141 (308), 142 (310), 
147 (35). protopopul Luca), 
143 (311). (preotul Ioniţă), 10 

(370). | 
spitale, luzareturi, 128 (287). 

„Uspitălul. cel veichit“, 121, 

(278). | 
Spitale ruseşti (1823 u.), 119. 

(276). 

“ham, 419 (276). 

carvasaraua, 4124), 63156), 
63, 66 (161). 74170), 81 (202), 
179 (45),. 180 (48). 435 (59:60), 
183 (63), 189 (76, 78). (grămă- 

ticul 6i). 134 (291). 
vama şi vameşi, 21, 7% (170), 

179, 480 (48), 184-5. (58), 186 
(62). V. şi carvasaraua, 

zalhauale, 47 (127), 35, 192 

(82). 
magazia de bucate din, zidul 

Baraţilor“, 22 (60). » 
scaune de carne, 12 (40). 
căimăcămie şi caimacam, 12
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(40; a. 1813), 14 (46; 3.1814), 
17-8 (51-2;, 1816), 19.20 (57-8), 

22 (60: a. 4817), 245 (a. 1818), 
32 (81); 44 (118; a. 1820), 47-3 
(427; a. 1420), 51-53, 58 (442: 
a. 1820), 61 (447; a. 1821), 
62 (150.1; a. 1822), 70 (162; 
a. 1822), 70 (163; a. 1822), 
72 66), 87 (220; a. 1826), 
414 (267), 177-8 (43), 188 (74), 
191 (80), 196 (95). 
Anume: 

Nicolae Scanavi, (1843 u.), 
12 (42), 14 (46). 

Spătarul..., 5% (131). 
Hatmanul Costachi Ghica, 

100 (244), 104 (251), 106 (253), 
116 (268), 120 (277). 
Alexandru - Scarlat: "Ghica, 

129 (294). 
vechilul Constantin Sumur-: 

caş, 176-7 (40.1). 
Constantin “uţu, 177-9 (43-15). 
Romaniti, 183 (53). 
Gheorghe Suţu, 188.9 (75). 

V. şi Arghiropulo (Lucachi), 
Depalta, : Scanavi, Suţu (C., 
Gh. şi N.). 

( ătăşia: Căimăcănmiei: Pita- 

rul Mihatachi), 15-6 (50) 
(Iordachi), 79 (192). 
(efor în 1821: Serdarul Dia- 

. mandi), 61 (137). 
(Divanul), 174-5 (37), 185(59). 

(Maghistratul), 138-9 (303). 

(Compania negustorilor şi 

meșterilor), 170 (22), 172 (26): 

Dardanele, 170 (20). 
Depalta (loan, Caimacam al Cra- 

iovei, 38-9 (99). 

- Deşli (Safta!, 98 (235). : 
Deşli (Ștefan, Ştefănică, negus- 

  

"(hresle), 4 (106).. 
(starostele . Naum Gunarej 

171 (23). N 
(Braşoveni), 126 (284).. 
(Uiermani), 10% (232).. 
(hacalbaşa), 171 (23). (Hagi .. 

Dimitrachi;, 4804), 4 (4), 168. 
(13), 170 (18). (hăcani: Hagio- 

alu, 74 (171). (negustori. Dincă 

Andrei). 160 (353). (Iancu Ioa: 

nul şi unchiul Băluţă” oanut); 
100 (234). (boiangii), 174-3 (37), 

(dascăli), 19 (274). (Cris-. 

todor al lui Ioan; a, 1847), 

283 (71). 
(„dohtori ai poliliei“) 32 (a); 

133 (59), 188.9 (75). 
(Agenţia: Frederic Alexân- 

der, spiţer), 7 (21), 8-9 (27, 32), 

12.3 (43), 75-6 (177), 169 (17) 
209. 

(cousulul şi drașzomainul ru- 

"sesc), 102 (247). 

(Purei în, la 1821),623(156,, 73. 

Crăpatu (Vasil căpitan de pan: . 
duri), 12%. E 

Creţeanu (tiheorghe), 119 (276). 

Cruţescu Alexandru, Vistier), 85 

(213). “ 
«Curierul românesc; (foaie); 128 2 

(288), 153-1 (82-30), 
Curti (Mihail Costa, negustor),. 

3 (1). 
Curti (Mihail Dimitrie, negustor), 

3 (10.1), 8 (27), 170 (19). 
Cuzmir (localitate), 25 (94). 

tor), 12 (4), 18 (55), 31-2 (79. 

80), 34 (85), 38 (98), 63-4 (37 
8), 71, 188 (73). 

Dimitriu (Polizachi, negustor ), 4, 
14. (45, 47), 36-7 (95), 46- 7:
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(124-5), â0 (131), 53, 56 (134), 
59 (144), 74 (170), 76 (178), 73 
(188), 79 (190-1, 193.5), 80 (49%. 
7. 199), 81 (20%, 174 (38), 182 
(33), 186.7 (66-8, 71), 196 (9), 

199. 200-4. 
Dimitriu (Leohari), 3-6 (9, 10, 13). 
Dimo (Mihali şi Dimitrie Mihali). 

„165 (1. 
Dimo (Elisa), 74 (169). 
Docuzul (Păun Gheorghe, negus- 

tor), 83 (210) 

Dolj (judeţ),,34 (431), 65, 69, 12 
(166), 120 (276), 183.4 (57), 

„207.0 o 

_Dolj (judecătoria), 147 (313-4), 
150. (319), 153 (336), 139 (348), 
160 (332). 

Dolj (cele şepte sate pentru că- 

vatul zaherelei Vidinului), 40 
(103), 190 (78). 

Englesi, 170 (20). 
Etsrişti, 59 u., 199. 
Europa, 167 (8). - 
Eustatie Comisul, 74 (112), 77 

(182, 185), 78 (187), 79 (19), 
193, 195), 80 (196.7), 84 (203), 

Farfară (ispravnic de Dolj), 147 

(315). 

Fartară (Catincai, 441 (315). . 
Parfaroaica. V. Ştirbei (Duri- 

trana). * - 

Perraris (dr. Petru, .medic al 
oraşului Craiova), 185 (59).. 

Fetislam, 187 (71): V. şi Cladova. 
Filiaş, 4146, 190 (79). 

  

Dracovăţ, 7 (22). V. şi Voicu (Lo- 

gofătul). 
Drăgăşani, 39 (143), 63 (136.7), 

64-5, 72 (166). 79 (192), 12 
(2605), 414 n. 1, 116 (268), 119 
(376), 120 (278), 123 (231), 124, 
139 (304). (popor de vinăriciii), 
-115 (266). 

Drăgoieni (moşie), 36 (94). 
Drumtiş (localitate), 18 (5%). 
Dumba (Anastasia), 160 (353). 

Dumba (ieni), 158 (342). 
Dumba (Nicolae), 100 u., 116 

(268), 118-9 (273), 119, 120 (2717), 
125-6 (283), 128 (287), 1334 

(891). | 
Dumbrava-de-Sus și de-Jos (plăşi) 

209. . 
Dunăre, 20, 31-2 

(80). 
486 (66), 190 

86 (213). 87 (219.20) 
Evrei, 33 (85), 110 (261). 11122, 

443 (264), 120 (278), 136 (299), 
137 (341), 196 (92). (în Craiova), 
74 (71), 15 (474). (zarafi), 80 
(200-1). 

Filip (Postelnic şi Vistier), 59 
(144), 79 (190, 195), 198 (101), 

199, 202-4. 

Filipescu (Logofătul Gheorghe), 

32 (19), 187 (71). 
Filişanu '(Iache), 146. 

Plorea (isprăvnicel), 89-99 (225). 

Florentin (localitate), 77 (18%, 
183). |
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Florescu (2), 109 (259). 
Florescu (ispratnic de Vilcea), 

42 (407). 
Floresti (lîngă Craiova), 17 (51). 

Focşani. 59 (144), 169 (16). 

Galati, 205. 

Gănes:u (Ioan, biv Vel Clucer), 

74 (172), 19 (195), 81 (205), 119 

(26). 

Gănescu (Stefan), 140 (305). 

Gărdeşti, 149 (316), 156 (337). 

«Gazeta Transilvaniei», 157 (342). 

Geanoglu (Vistierul Constantin) 

34 (87). 

Germani, 65. 

Gheorghiu (Grigore), 5-6 (13). 

Gheorghiu (Mihalachi). 160 (335). 

Ghica (Alexandru - Votă), 134 

(331). : 

Ghica (Alecu Scarlat, Logotăt, 

Caimacam al Craiovei), 79(19)), 

104 (252). 

Ghica (Costachi beizadeă), 79 

(491). 

Ghica (Grigore Dirnitrie- Vodă), 

79 (191), 86 (215), 87 (220), 

103.7 (953), 143-5 (311), 148-9 

(316), 150 (322), 151 (323). 

Ghimpa (Constantin), 102 (247). 

Ghimpați, 121 (2:9). 

Ghimpeţeanu (Pitarul Juncu), 34 

(87). 
Gigirtu (Mihali, Medel nicer), 168- 

9 (15). - 

Gilortul-de-Sus și de-Jos (plăși), 

242. 
Gioroc, 110 (261). 

Giurgiu, 30 (76), 198 (401), 199,   

Fotină (Dionisie, ' istoric), 36-7 

(93). 
Frâncesi, 170 (19), 172 (27-8), 173 

(84). | | 

(Paşa de), 189-090 (78). (capu- 

chehaia Luca de), 143 (311) 

190 (178). 
Glogoveanu (Clucerul . Nicolae), 

34 (87), 116 (268), 185 (39). - - 

Goga (Dumitrachi), 76 (175). 

Gaga (Maria, soţia lui Mihali), 

73.5 (477), 100 u., 120 (277). 

Goga (Mihali), 102 (247), 133 (294). 
Goga (Radu Mihali, și fiică-sa, 

Rlenca), 400 (243). . 

Golescu (Bica), 121-2 (279). 

Golescu (Logofătul Nicolae), 34 

(87), 421-2 (279). 
le Golianu (Constantin), 39-60 (148). 

Gorj. 38 (98), 42 (107), 51,53, 

56 (136), 61 (148), 73 (173), 419 

(276), 177 (42). 194 (88), 19% 

(95). 

Gorj (jndecătoria de), 18-9 (33-6), . 

Gorj (plăşi de oierit), 34 (86). 

Gorj (vite), 45 (119). 

Govora (mănăstire), 148 (315). 

Grămătici (Fanaiot, tovarăș la 

negoț cu ID. Aman), 11, 18 

(70). 

Greceanu, (Păharnicul Matachi), 

130 (324), 136 (337). 
Greci, 15:49). (boieri ce uu știu 

== este), 21. 

Grecia (revoltată), 87 (220). 

Gredeşti, 150.(320). V. Gărdeşti. 

Guran (Saudu), 107 (256),
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H. 

Hachi-Pașa, 198 (101), 199. 
Hagi Costa Mihalachi” (Slugen), 

62 (192). 
Hagi-lenuş (negustor craiovean), 

38 (97), 184 (57). 
Hagi-Ismail-Aga, 201. 

Hagi-Mihalachi (negustor, „tata 

Hagiul“), 54-5 (132), 77 (185). 
Hagi-Mustaiă (negustor), 49-50 
4130), 35 (133). 

Hagiadi țlenachi). 160 (332). 
Hackenau (Fleischhackel vin, 

Agent austriac), 13 (43). 756 
(173). i 

Haralambie (Haralamb; Cluce- 
rul, Portarul” Constantin), '22 -   

laşi, 167 (8), 181 65, 20i. 
Ignatie (Mitropolitul Ungro-Vla- 

hiei), 86:7 (216). $ 

Ingineri: louiţă Druiulescu, 441 
(308), 

Inova (şi moșneni inov en). Ad. 
2 (308). 

loanu (Teodor), 8 (26), vV. Şi 
Craiova (negustori) 

Iordachi (Căpitanul), 60 (146). 
Ipsilanti (Alexandru), 61 (147). 
Isailot (Constantin), 134 (29%).   
Jiauu (Păbarnicul Şiefan),. 81 : 

(203), 87 (218), 43. oa 
„Jiiă (rîit), 83 (211), 84. 
Jiiul-de-Sus şi de-Jos (plaiă); 

208 u. - 

CORESPONDENŢA LUI DIMITRIE AMAN 

(38), 54 (87), 37 (96). 
Raralambie (Ruxandra), 39 (100). 
Hasan-Paşa (Gezaerli, Capudan- 

Paşa), 167 (8). 
Batman munteanu în 18256, 86 

(216), 87 (220). | 
Hodol (şi moşnenii -eni), 146, 147 

(313), 149 (317). 
Hrises:u (?) (Grigore), 131 (333). 
Hristari (—iai, Constantin), 189 

(55-6) 
Bristodulo (Ciheorghie, egustor), 

204. 

Hurez  (pircălabul. din 1816, şi 

sătenii), 22 (50).. 
Husein-Caimat (7), 205.. 

Ispir (negustor craiovean), 6, 
69-70 (162), 71. 

[suf-Aga, 49 (130), 57 (139), 116 
(269). . 

Işalniţa, 78 (188), 179.80 (47). 
Italiană (limba), 174 (33), 
Iziaz 37 (96), 58 (143), 143 (311), 

144, 145 (311), 182 (3) 190 
(8). | 

Izvoranu (Ioniţă), 143 (308). 
“Izvorul (moşie), 142: (308), 

Jilțurile-de-Sus (plasă), 193 (83); 

Jitianul , (mănăstire), 90 (227), 
99 (241), 172 (29). (Grigorie 

eclesiârhul) 99 (241),
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Kaludas (Constantin: şi familia), 
165 (13), 

Kaludas (Petvu Nicolae), 170 (22), 

Lăceanu (Elena), 104 (251). 

Lăceanu. (Grigore), 34 (87), 103 
(250), 106-7 (235, 116 (268; 
112 (971), 

(291.5), 483 (298), 147.3: (315), 
156 (338), 157 (342), 158 (3%), 
160 (335) 

Lăcusteanu (Mihai), 63-4 (156.7, 

62.71 (161-3), 72-3 (166). 
Lăcusteanu (Nicolae Armaşul), 

+2 (42), 15-6 (50). 
Lăcusteni (sat), 13 (42). 

Lahovari (loan Stolnicul), 38 
(98), 74 (170), 78 (488), 80 (197), 

Macedonia, 130 (293). 

Măcescu (lordachi, Medelnicer), 

21, 33, 56 (13%), 90 (226), ț11, 
191-2 (81-2). 

Macri (Gheorghe, Pitar), 42 (107). 
Magazieri (Logotătul Teodorachi , 

190 (79). 
Mal (localitate), 150 (320), 155 

(48). 
Măldărescu (Medelnicerul Cos- 

tachi), 38. (97), 40-1 (105) 42-3 
(109), 36 (135) 

Mammos (Mihail Adam. negustor 
în Sibiiit. fratele lui Aman), 
22 3 (62-3), 50 (180, 60 (146), 

4 (169), 73 (175), 98 (235), 
119 (273), 120 (276), 170-1 (20, 

429. (291), 1di 

K. 

  

  

47 (1- -3) ' 

Korterisi (Mareu), 200. 

97.8 (233, 149 (316), 130 u, 
Lens “Filip, epitrop al Armăşiei). 

-YV. şi Filip. ă 

Logetăta -Mare în 1820, 30 (131). 

Logofeti: Constantin, al lui Scar- 
Jat Stoienescu, 37 (96). Peti:achi 
din Craiova (a. 1821), 61 (147). 
Radu (a. 1816), 19 (56). 

Lom, 77 (183), 90 (225) 97 (233), 
186 (66). 

Lucachi (Celehi, negustor), 60 
(146). - 

Ludeşti (sat), 155 (33%). 

2:), 173-4 (3%-5). (testamentul 

săi şi inventariul averii), 129 

u. (292). 
Manikati Saphranos (iirmă. în 

Sibiiă), 9 (33). 
Manu (Vornicul), 80 (200); 

Manu (D. Adam şi Mihail Adam), 

3). 
Manu (neguster). 5% (131). 

Mărcuta (mănăstire), 196 '(94). 
Mărgineni (mănăstire), 199. 
Margulas (Ștefan, negustor), 5 

(9). 
Markos >) (A.), îi (78). 

Medelniceri: Costachi, 43 (109). ! 
Teodorachi, 48. - Si 

Meyaspilson (inănăstire),  36-7
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(95), 38 (98), 47 (126), 81:(203), 
196 (94). (egumenul Ioanichie), 

32 (80), 33-4 (85). 
Mehedinţi, 38 (97), 51, 32, 72 

(166), 50 (198, 201), 117 (271), 
119 (276), 183 (5%), 197 (97). 

(ispravnici de), 42 (107). (ju- 

decătoria de), 50 (131), 159. 
(347). 

_Meitani (Ştefan), 81 (207), 143 
(311), 14%. 

Merkelius (Agent), 5 (9, 11), 6 

(6). 
Metei (moşie), 145 (312), 146 

447 (313). 
Miculescu (Ştefan), 147 (815). 
Mihaileanu (Constantin), 158 

(342). 

Neagoe (negustor), 41 (105). 46 

(124). 
Nenovici (Radu, negustor şi aren- 

daș). 136 (337). 

Obedeanu (Petrachi), 120 (276). 

Ocnele-Mari, 63 (156), 152 (53), 
183 (56), 186 (66), 187 (689). 

Ocolul-de-Sus şi de-Jos (plase), 

193 (86), 209. | 
Odoleni (din Odol), 145 (312). 
ont (îi, 59 (143), 110 (265), 182 

(53). 
Olt (judecătorie), 50-41 (131), 134 

(295), 181-2 (52), 186 (6%). 
Olt (cele cinci judeţe de peste), 

28 (12), 31-2 (19-80), 34 (86), 
37 (96), 45 (122) 147 (127), 

  

  

Mihalovici (Gheorghe, agent de 
comerţ), 4 (5), 6-7 (16-17). 7-8 
(24, 26), 166 (6-7), 167, 169 
(16-7) 170 (18), 493 (83-6). 

Mijlooul (plasă), 211. 
Mimi (Alecu). 37 (9%), 194 (88). 

Mimi (lenachi), 58 (142 3), 143 

(311), 144. 
“ Mischii (sat), 33 (88), 110 u. (281). 

196 (96) 
Mitropolitul Nectaris (al Ungro- 

vlahiei), 32 (80;, 33-4 (83). (ne- 
poți), 33-4 (85). 

- Mocani, 167 (9)... 
Moshu (loan B.), 74 (112).. 
Munte (piaiii), 209. 

Murgăşanu (Anuţa), 141 (309) 

Nicoli (Hristo, negustor), 9 (29). 

Nicopol, 39 (99), 57 (139), 98 

(933), 186 (65), 205. 
Novaci (plaiti), 212. 

52 3, 125 (288), 183-4 (7), 198 
(86). 

Olteţ, (rîti). 110 (961) 
Olteţul-de-Sus și de Jos (plase), 

210. . 

Oltul:de-Sus (plasă), 414 (266). 
(de Sus şi de Jos; plasă), lt 

(266), 210. . 
Opran (tihiţă, negustor: ), 14 (46) 

17-8 (32), 19-20 (57-8). 79 (193). 
Oreavita, 193 (85). 

Orevza (moşie), 123 (282). 

Ornescu (Ștetan) 42 (107).



    

TABLA NUMELOR o 225 

Orşova, 20. V. şi Ruşava. 

Ostrov (localitate), 115 (Paşa de), 
115. . 

Oteteleşanu (Catinca), 85 (213), 
88 (222, 224), 98 (236), 99.100 
(240, 242). 

Oteteleşanu (Constantin), 83-4 

Paciure (Nicola), 87 (221), 173 

(31). 
Paglamelis (Teodor), 82 (2(:9), 85 

(212). 
Păharnici: Nicolăi ţa, 70 (163). 

72 (166). 
Paia (localitate), 123 (281). 
Păianu (Teodorachi), 173 (31). 

Pandeli (loniţă, negustor), 79 
(192), 82 (210). 

Panduri, 66 (161), 121.(278), 124, 
135 (296). 

Pantelimon (mănăstire), 199. 

Panu (Iordachi), 18-9 (56). 

Papadopulo (Vasilachi), 61 U 49), 

134 (295), 186 (64). 
Paris, 134 (293), 158 (342). 

Paris (Dumitrachi), 189 (77), 196 

(95). 
Paris (Luxandra, Luxiţa). V, 

Aman (Pipica; mama €i), - 

Paris (Stamati), 61 (149), 62 (50. 
3), 98 (234), 157 (341). 

Pathmos, 196 (94). 

Patrino (Sterio), 3 (1). 

Pătule (sat), 141 (308). 

Patzuras. V. ! aciure. 

Pavlovici (Costi), 101-2 (246). 

Pavlovici (Vasile), 38 (97), 73-4 

(168). 

Pazvangii, 171 (23). 

Peloponesianul : (loan, Serdar), - 

2 (19). 
Petcovici (Hagi), 4 (6). 

Aman 

  

(211), 185 (59). 
Oteteleşanu (Grigore), 146, 153 

(329). 
Oteteleşanu (lancu), 81 (204), 119 

(076), 124... 
Oteteleşanu (Iordachi), “04 639) 

Petersburg, 86-7 (216). 
Petrişor (ispravnic), 120 (276). 

Pihto (fraţii Gheorghe. Teodor şi 

„Anehiri, negustori), 4-6 (7, 412- 

7 (22), 8-9 (47,29), 12-3 (413),. 
po (19). 

Pindo (de, Casă în Viena), 5 (9, 
"10), 7 (48-20), 9 (29), 12-3 (43), 
22-3 (62 4), 170 (19). V. şi 
Poshari. 

Piteşti, 4 (5), 6-7 (16 7), 9 (32), 
59 (145), 60 (146), 121 (279), 
466 (7). 167 (9), 168 (41, 14), 
178 (26 7), 170. (18),- 174, (36). 
(Todor loan de la), 170 48). 
(vama), 14 (44), 37 (97) 

Pleşoiii (sat), 99 (237).. 
Poienaru (Manolachi), 147 (313), 

149 (317), 130 (319). 
Polcovnici: Gheorghe (1803; to. 

varăș cu D. Aman), 6 (15),141, 

14 (44). Panaioti, 74 (1:0). V. 
„şi grămătici. (Panaioti) Petra- 

chi, 58 (143). 

Polovraci (egumenul . de), 129 

(291). 
Pop (Hagi Constantin, negustor), 

20V-1. 
Popescu (Alecu,. ispravnic), 120 

(276). 
Popesca (Matei) 135-6 (299), 137- 

8 (3800). , 
Popovici (Gheorghe Mihali; 1905) 

6 (16).
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Poroina (sat) 111 (38) 
Poroineanu (Ioniţă Clucerul), 41, 

14. (44), 65, 67. 70 (163, 71. 
Portar (Vel; 1820), 188 (74). 
Portarbaşa (1820), 44 (116), 189 

(78). 

Portari: Haralamb, 48, 191-2 (82). 

Portăreasa: Luxanâra din Cra- 

iova (şi fiul ei Stamati), 185 
(60). 

Portărescu (Medelnicerul Dumi- 

trachi, Matachi, 87 (218), 88-9 

(224), 96-7 (231), 98 (234) 
Poshari (Casa-—şi Teodor, Dimi- 

trie), 12-3 (43). 

Postelnicul-Mare (1820), 54 (132), 

57 (137). 
Postelnici (Diamandi,. epistat al 

Armășiei), 26-7 (69). Ivan (1807) 
3 (26). Mihai, 89 (225). Nico- 

Racoviţă (Spătarul), 47 (124). 
- Radovici (Catinca), 130 (292). 
Radovici (Nicolae), 17-8 (52). 19 

(57), 21, 79 (192), 185 (59), 189 
(75). 

Rahova, 77 (185), 97 (233), 186 
(66), 187 (71), 190 (78 

- Ralet (Logofătul), 104 (252), 103. . | 
Răstoaca (moşie), 150 (320). 
Rede (iccalitate), 10 (37), 4. 

(33). 
Regep-Aga, 19 u. (8). 

Rimnicu-Vilcii, 129 (-91), 149 
(316), 150 (320). 

episcopia, 114 (266) și n. 1. 
medicul dr. Adam âin, 183 

(56). 

Riul-Vadului, 60 (146). 

Riureni, 78 (188). 
Rizu (Postelnic), 143 (814), 144, 

196 (95). 

  

  

lachi, 47 (12%), 5: (131), 196 
(95). . 

Postelnicei (Gheorghe), 6 (15). 

Prasăs (Catinca), 87 (219), 
Prasăs (Serghie Diamandi), 2 7 

(216, 219-20). | 
Prasinos (bancher din Constan- 

tinopol), 205. 

Prastanu (2) (Barbu), 120 (276), 

Preajba, 186 (63) 
Prisiceanu (Nicolae), 140 (305). 

Prisiceanu (Medelnicerul Teodo- 

rachi), 191 (8). 

Prisiceanu (Zamfira cehi), 402 

(104.6), 42 3 (109), 46 (124),48 
53, 194 (88). 

Procopiu (fenachi), 416 (269), 143- 
5 (311). 

Rodă (Mărgărit, negustor), 205 , 
Rogova. 141 (308). 

Romanați, 19 (56, 23 (67), 3 

(98) 61 (48) 120 (276), 128 
085). 210 tispravnici de). 27- 

R (70), 38-9 (99). (magazierul 
Nica), 19 (56). 

«Romăniâ» (ziar), 157 (342). 
- Romaniti (locţiitor al Caimaca- 

muluă Craiovei). V. Craiova 

Roset (Dumitrachi) 34 (171). 
Roset (Scarlat). 120 (276). 

Rumelia. 77 (183). 

Rumiui, 657, 68 (62), 72 (166), 
82 209). 99 (231), 115. 

Rusănescu (Nicolae), 82 3 (210). 
Rusciuc, 3 (21, 5 (12), 30 (16), 

23 0, 204-5. (bairactar, beșiii, 

negustori evrei), 3 (2). 

Ruşava, 72 (16%), 79 (193), 170-1 
(22-3), 172 (26), 200-1.
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Ruşeţ, 146 

Ruşi, 109 (289), 170 (21), 19% 
(87). (în Oltenia), 117 8 (272), 

„420-4 (278). (general), 114 (267). 
(vice comandant; dragoni ie- 

Săcşoara (rii), 145-6 (312). 
Sadova (sat), 35 (90). 

Săliştioara (moşie), 36 (94). 

Samurcaş (Constantin), 17 (5)), 

34 (87), 177 (41), 179 80 (47). 
V. şi Craiova (Caimacami). 

_ Sănătescul (Vistierul Constan- 

tin), 74 (171). 
Saphranos (Manikati, Casa—din 

Sibiiu; şi Gheorghe), 9 (33), 
"10 (83), 172 (27). 
Scanavi (Caimacam al Craiovei, 

20-41. 
Serdari (Panaioti), 18 (53). Pîrvu, ” 

183 (54). Polihronie, 88 (222). 

Răducanu, 50 (131). 

Stungară (familie). 3 (1). (Gheor: 
ghe), 74 (169) 

Sibiiă, 5 (9), 7 (19), 89 (28), 10 

(35), 59 (145), 73-4 (168-9), 75 
(475), 76 (17), 98 (235) 104 
(251). 1427 (286), 142 (3409), 201. 
(Pleischergasse), 601 (146). 

(spitalul), 130 u (293). (capela. 

şi gcoala grecească), 74 (169). 

(Saşi: Susana Greger, Matthias 

Pilder), 60-1 (146).. (Friedrich 

Rietz, dr. Ludwig). 74 (169). 

(Compania grecească și „pro 

estosulk“' Stan Popovici), 130 

(293), 131. (alță Grecă: N. Pa- 

naiot Steno), 74 (169), 142 

(309) 
Silistra, 200. 

Sîrbi, 44 (417), 68 (461), 89 (225), 
147 (270), 146. (răscoala, lor),   

gări), 113 (262j. (ofiţeri), 113 

(262). (ofiţeri), 113 (263), (su- 
puși ai-ilor), 402 (247). 

Ruțu (Ruciu. Mihali, negustor), 

5 (9-14), 8 (23). 

19 u. (58), 47 (125), 125 (28). 
Sirbească (limba), 141 (303). 

Siştov, 5 (12), 186 (66), 201, 205 
Slănic, 187 (69). 198 (101). 
Slatina (Neda Gheorghiu, negus- 

tor), 6 (16) 193 (84). 
Slătineanu (Constantin, isprav- 

nic de Rîmnic ?), 44 (118), 157 
(841). 

Slătioara (moşie), 82 (208), 90 

(227). 
Slătioara-de-Sus, 99 (241). 

Slavoneşte. 141 (308). 

Slugeri : Mihai, 201-3. Mihalachi 

„ (acelaşi ?), 61 (149). 
Slugiaroglu  (Postelnicul), 143 

(31. 
Socolescu (Dimitrana), 160 (355). 
Socolescu (Iacov), 32 (81), 178 

(44). 
Socul (moşie), 36 (94). 
Solomon (Siuger), 114 (267), 12î 

(278). 124. 
Sophianos (sluger), 119 (276). 

Spătari: Dincă (1820), 39 (111), 

Stoienescu (lanachi loan) 50 

(130), 35-6 133), 58 (143). 74 
(70). 

Stoienescu (Scarlat Căminarul), 

36 8 (95-7), 40 (104), 41 (108), 
42 (107), 4 (116), 44-5 (119), 
46.7 (124), 48, 49-52 (129-341), 

5&-d (182), 58 (143), 74 (170), 
17 n. 1, 78 (188-9), 79 (198-4), 
80-1 (202), 116 (269), 137 (301), 
143-(341), 472 (46), 183 (54)
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188 (14), 189-90 (78), 102 
(82), 196 (94-5), 201, 203. (cum- 
patul Petrachi), 50-1 (131), 55 

(132). 
Străhaia, 124, 186 (65). (bilei), 

39 (100). 
Strogonov (ambasador al Rusiei 

la Constantinopol), 86 7 (216). 
Suteşti, 150 (320). 
Suţu (Alexanâru-Vodă). 37 (96), 

38.9 (99), 47-8 (427), 144, 190 
(78), 198-9 (101), 199, 205.   

Şătrari; Dincă, 140 (305). Ştefă- 
nică, 47 (126). 

Ștefănescu (Serdarul), 77 (186). 

Tataria, 6 (16), 166 (7). 
Tatomireşti, 190 (79). 
Tăzluiă (plasă), 211. 
Telega, 187 (69), 198 (101). 
Telman (Ştefan), 136 (339). 

Teodosiu (Hagi Cristu), 9 (3!). 

Teologul (Costachi), 170 (19). 

Terapia. 196 (94). 
Tîrgovişte, 61 (147). 

Tirgujiianu (Grigore), 120.1 (218). . 
Tirgu-Jiiului, 41 (106), 141 (308). 

(negustori bulgari din), 15 (48). 
"Tîrlă (hoţ), 160 (331). 
Tismana-de-Sus şi de-Jos (plasă), 

212, 

Trăsnea (Nicolae, 
(192), 98 (235). 

“Troca, 170 (21). 

Troian (localitate), 155 (334). 
Tudorachi (negustor), 53, 56 

(3%). 

Clucer), 79 
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Suţu (Constantin, Caimacam as 
Craiovei), 19 (57), 22 (58, 60). 
V. şi Craiova (Caimacami). 

Suţu (Doamna Euftosina, ă lui 
Alexandru-Vodă), 143 (311),. 
444, 204. 

Suţu (Gheorghe, Caimacam al 
t râiovei), 30 (15), 185 (69). 

Suţu (Nicolae, Caimacara al Cra- 
iovei), 28 9 (73), pi 

Suţu (Spătarul), 47 (124). . 

Știrbei (Dumitrana), 94, 56 (230) 
Știrbescu (localitate), 34 (87). 

Tulimeni (soldaţi turci), 69. 
Tunuslii (negustori), 170 (19). 
Tunusliu (Hristu), 126 (283). 

Turci, 20, 28 (72). 110 u., 170 
(20), 196 (96). (în Bucureştila 
1821). 61 (147). (în Craiova), 
66 (161). (în Oltenia), 114-5 
(267), 116 (270); 121 (278), 123 
(280), 125 (283) (în 1821, pe 
la, moşii), 69. (la 'scos datoriile 
proprietarilor olteni)..67. (1 he 

haia-beg; 1828), 115. (Saraolu), 
111. (bani-—eştă), 10 (38).“ 

"Turcia, 14 (46), 20-14, 73 (467), 
134 (294), 206. 

Turnavitul (Toma), 200. 

Tzamasopulo (negustor), 201. 

Tzigara (dascăl în Craiova), 74 
474). .



  

PABLA NUMELOR 229 

Ţara-Romănsească (”aimacami în 
1821), 59 (444). | 

Țigani, 7 (23), 16, 35 (91), 57 
(438), 73 (466-7), 99 (337).411, 
126 (233). 135 (298),"150 (320), 

Udricki, 18 (53), 

Văcărescu (Bărbuceanu), 487 

(74). 
Văcărescu (Logofătul [Nicola- 

chi), 32 (81), 58 (142). 
Vălcaneşti, 82 (210). 
Vălceşti (moşie), 36 (94). 
Valea Merilor, 156 (338). 
Vălenii-de-Munte, 15 (48). 
Vameşi (Atanasachi), 98 (97), 41, 

(104). V. şi Atanasachi. (Nea- 

goe), 49 (128), 55 (132), 75 

(173). V. şi Neagoe. 

Vellaras (Alecu. Aga), 56-7 (137) 

143 (311) 144, 190 (80). 
Vendoti (Ecaterina), 3 (1) 

Vidin, 12 (40-00, 17 (51), 18-9 
(56), 22 (60), 23 (65), 27-8 (70), 
28-30 (72-38, 75), 33 (84), 37 

(96), 40 (103), 43-4 (114, 118-9), 

45 (420, 122), 46 (124). 47-8 
(427). 49, 5% (131), 57 (137, 
139), 39, (143), 61-2 (149-533), 

69, 72 (164), 77 (182, 1846), 78 

(489), 79 (195), 80 (196), 97 

- (933), 443 u,, (311), 165 (1), 172 

(26), 175-6 (39-40), 177-8 (43-   

155 (334). (ai Curţii), 8%. (dorma- 
nești de peste Olt), 23-5 (68). 

(lingurari. lăiesi,' ursari, cu: 

buluobași şi vătafi), 26-7 „(69). 

(potoovari), 112. 

Ungureni, 36, (135). 

4), 183 (35), 186 (66-7), 189-90 
(77-8), 201, 205. 
Mitropolitul Paisie, 77 (181-2). 
Paşi de, 34 (78), 45 (420), 37-' 
(137), 58 (143), 61 (150), 62 
(151, 153), 77 (83), 79 (195), 
415, 187 (72), 191 (80). 
Ienicer- Apa și Teniceri. 6I- 3 

(150), 62 (153), 187 (72). 
Capuchehaiaua munteană (0o- 

misul Eutatie). 45 (119-20), 57 
(137), 62 (150) (celebi Nicola- 

chi şi Mihail Chiru), 77 (180, 
184). 
„Veresiile“, 79 (190).- 

Căruţe, care pentru 'zahereă, 

57.8 (139-40, 142). cele şepte 

sate pentru zahereă, 58 (144). 
Vidinlii, 51-2. 

Viena, 7 (18-20). 74 (169), 150 
(320, 161 (357), 170 (19.20), 
179 (27), 173-4 (34-5), 2001, - 
(Reul - Akademie, Spital: der 

Barmherzigen Schwester, în Leo- 

poldstadt), 3 (1). (şcoala gre- 

" cească şi biserica Sf. Treime),
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3 (1). (negustori greci anume, 
1:03, 3 (1). (|. Poschari și ]. 
Nikolides de .Pindo). V. Pindo. 

(Gh. Patzani), 3 (3, 4-3 (68). - 

-Viişoreanu (Constantin), 82 (210), 
402-3 (249). 

Vilcan (pas), 179 (42-46), 242. 

- Vilcea (judeţ), 38 (98), 53. 119 
(276), 182 (52), 196 (95). (pol- 
covnicia şi „examiniile“ ei), 
23 (66). (strîngătorul de unt 

Antonie Isac), 23 (65). (jude- 
cătoria), 50-1 (130), 

Vînju, 110 (260). 
Virciorova, 121 (278), 425 (283), 

128 (287). .   

Virvoreanu (Anastasia), 68 (161) 
71, 72-3 (166), 86 (215). (ne- 
potui săi Spiru), 68 (161). 

“ Vlad (Stanciu) 62 (453), 178 (44). 
Vlădoianu (Căminarul),42-3 (109). 
Vlădoianu . (Maria), 114 (267). 

Vlădoiapu (Smaranda şi Grigo- 
raşco), 33 (93). 

Vlah-Seraii (mănăstire), 32 (80), 

33-4 (85), 36-7 (95), 38 (98),61 
448). (egumenul Ghermanb), 

31-2 (79), 41 (126). (egumenul 
Ioanichie), 47 (126). 

Vogoridi (Hatmanul), 204. 

Voicu (Logofătul Gheorghe), 4-5 
(7, 10, 12), 7 (20). 

Xenovici (Mareo, negustor), 10 (38). 

Zabarianăs (Postelnicul Dimitrie, 

negustor), 77 (184), 79 (19, 

494), 80 (496), 85 (213), 9 
(226), 135 (288). ' 

Zaharov (Dimitrie). V. Zaharia- 

 nNOs, 

Zamadoviţa. 133 (298). 

Zănoaga, 63 (156). 66 (161), 69, 
73 (466), 87 (217), 111, 121 
(2181, 153 (329), 

Zaroianu (polcovnicul Dumitra- 

chi), 185 (60). 
Zass (generalul), 173 (30). 
Zătreanu (Constantin), 80 (198). 

Zătreanu (Dimitrie), 56 (136). 
Zettiri (Adam şi Elisaveta von), 

3). , 

Zimnicea 186 (66). 
Zoe (Anastase), 17 (51), 55, 186 

(64), 187-8 (73). V. şi Anastase.
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Agiesc (Departamentul), 175 (37). 

Agneţ, 9%. 
Aier ( „haier“ de biserică), 93, 9%, 
Amanet, &i (106), 101 (246). 
Antimise, 96 (230). 
Apostasie (Eterie), 82 (210). 

Aproză (vătafi de), 147 (313.. 

Aramă, 136 (299). 

Arendă, 90 (227), 99 (241), 128-9 
(289), 158 (343), 159-60 (851). 

(a moşiei), 83 (211), 197 (99). 
Arendaşi. 125 (282). 149 (316), 

156 (537). 
Arginatării, 105. 

Arginturi, 91 (230). 

Băcani, 10 (36). V. și Craiova. 

Băi, 79 (191, 193). 
Bani, 207 u. 

Bani albi, 35 (90). 

Beceri, 5% (131). 

Beciuri, 102, (246), 122 (230). 

Bederniţă, 9% (230). 

Bejenie, 110 (261). 

A. 

  

Arhitecţi, 157 (342). 
Armăsari, 150 (320), 

Armaşi, 47 (124), 168 (12). 
Armăşie, 26, 35 (91). (şi Ţiganii 

ei), 23-4 (68). 
Artilerie, 127 (285). 
Arvună, 4 (5), 166.(6). 

Arvuni (a), 104 (252). 
Atiaz. 93, 95. 

_ Avaeturi, 46 (124), 48, 52.3, 545 
(131.2), 59 (148), 
(202, 

78 (48%), 8v 
98 (238), 150 (312), 174 

(36), 479 (45), 180 (48), 134 
(5%, 186 (62, 191 (81, 192 
(&3., 195 (93), 159 

Belacoasâ, 95. 

__ Berbeniţă. 37 (U3), 19% (85), 
Beşlici, 32-4 (82-3),. 206. 

Bilciu, 72 (66), 78. (189), 126 
(299, 159 (348), 17980 (47). 
(oboruil—ului), 116 (270), 135 
(299), 186 (63, 63). 

Bimuiţă, 85 (211).
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Bir, 65, 69, 70 (163), 72 (166). 
Birnici, 1425 (282), 197 (97). 
Bisacteă. V. pezacteă. 
Bivoli, 85 (211), 112, 415. 
Blane (blăni de lemn), 57 (138). 

(de brad), 125 (285), 193 (87), 
194 (91). (de nuc), 126 (285), 

193 (87), 194 (91). - 
Blăniţe, 194 (91). 
Bleai, 127 (285), 194 (91). 
Blestem (carte de), 100 (243), 105. 
Boi, 49 u., 63 (456), 68 (161), 85 

(211), 207 u. 
Boiangii, 174-5 (37). 

Boltaşi, 41 (106). 

Bolte (=prăvălii), 101-2 (246). 
Borangic (haine de), 113 (263). 
Borcane, 127 (285), 196 (91). 

Bresle, 18 (56).. 

Căciulari, 146, 

Cădelniţe, 92, 94. 
Cafea, 133 (294), 171 (25), 191 

(80), 194 (91). 
Caftane, 201. 
Cai, 67, 68 (161), 69, 83 (21), 

97 (233), 114-2, 124. (de poștă), 
28 (223). (banii—lor), 7 

Caiale, 113 (265). 
Caice, 190 (78). 

Calabalic, 65, 67, 99 (237), 105. 
Călăraşi, 44 

Caleaşcă, 6 (14), 70.(162), 150 
(320), 181 (51), 194 (94). 

Calem (avaetul— ului), 37 (96). 

Cămară, 104 (25). (domnească), 
24, 24-6, 

Cămăraşi, 182 (33), 202 (i sca- 

lelor), 199. 
Căminărit, căminărie, 13-4 (44), 

38 (97), 186 (64), 187-8 (73). 

  

  

Breaşte galbene (ia uși), 105. 
" Bucate, 63 (156), 99 (237), 106 

(255). 
Buduroiii, 160 (354). 

Bumbac, 172 (27), 205. 
Bumbaşir (mumbaşir), 12 (42), 

15, 17 (50), 28 (72), 53, 124, 
143 (311), 144, 145 (811), 182 

(52), 191 (81). 
Bunget, 159 (351). 
Burduşe, 176 (40-14), 189 (78). 
Burghiă, 174 (25). 

Butcă, 168-9 (45), 19% (91). 
Bute, buţi, butii, 63-4 (157-8), 

113 (265), 114 (265), 118 (272), 
426, 194 (89, 91), 198 (100). 
(de vin), 105. (şi cerâuri), 114 
(265). (şi butoaie), 126 (285). 

Buturi, 87 (71). : 

Canapeă, 196 (92). 
Canavăţ, 95. 

Candele, 92, 96 (230). 
" Cantar, 49 (128). 
Cantâragii, 67, 75 (174), 168 (12), 
Capace, 127 (285), 196 (91). 

Capan (împărătese), 17 (51), 18-9 
156), 30 (76), 39 (99). 

Capanlii (negustori aă capanului), 

30 (76), 48, 50 (130), 4, 3 
(133), 58 (241), 78 (489), 176-1 
(44), 187 (12). 

Căpitani, 66 . (160). (de judeţ), 
24-5, 27 (69). (de poteră), 23 

(67). 
Capitaţie (birnici de), 157 (340). 

Căpitănii, 182 (52)... 
Căprari (ai Agenţiei), 169 (47). 
Căprari (negustori), 17 (51), 49 

(129), 178 (44). 
Capre, 19 u., 37 (96), 47-8 (127),
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49 (129), 33,85 (211),417 Q7)), 
135 (298), 178 (4%), 188 (74), 
189 (76), 191.2 (82), 197 (98), 
209, (păr de—ă), 9 (82). 

Căpriori (lemne), 73 (176), 196 

(87). 
Capuchehăi, 190 (80) 
Cară, 40 (103), 85 (211), 96(235), 

(cu boi), 9t (229), 96 (231),93 
(234), 99 (237), 169 (16). (eu 
calabalic), 110 (261). (cu lemne), 

99 (238.9). (al Crăciunului), 83 

(211). 

Carăte, 12 (107). 
Carăuşi, 7-8 (23-4), 169 (16), 482 

(33), 193 (84) 

Cărţi (bisericeşti), 92u. (de joc), 

172 25). (banii--lor), 37 (97). 
Căruţe, 12 (109), 58 (141), 167 

(9), 163 (11), 1*3 (56), 186 (66), 
187 (171). 

Carvasară, 15 (49), 38 (97). V. 

şi Craiova, (cavvasaraua). 

Casa datoriei, 204. p 

Casapi, 78 (188). 
Caşcaval, 212. | 

Cătane, 46 (124). 

Catastişe, 2t, 39 (145), 60 (146), 
89 (125, 124, 177 (43), 189 
(17), 193 (85), 211-2,. 

Catifea, 45. 

Catran (a arde cu), 112. 

Cauce, 194 (91). 

Ceapă. 117 (270). 

Ceară, 65, 73 (166), 118 (273), 
194 (89). 

Cerc (de fier), 194 (91). (de bute), 
127 (285). 

Cerviş, 2!, 48. 
Cetaşi (Țigani), 27 (69). 
Cheie (de caleașcă), 194 (91). 
Chelbează, 73 (166). 

Cherestea, 160 (352). . 
Chezaşi, chizeşi, 18 (54-5), 19 

(56), 30.1 (76-7), 66 (160),-139 ,   

(304), 168 (12), 170 (48), 1745 
(36-7:, 185-6 (61). 

Chezăşie, chizăşie, 9 (32), 15-6 
(30), 31, 33, 35 (132), 80 (498), 
81 (206), 144, 153 (3289) 154 
(330). - 

Chiatib, 201, 
Chiligi (bani), 206. 

Chilimuri, 205. 

Chingi, 19% (91). 
Chiriă (cărăuşilor), 166 (7), 163. 

- (16), 172 (25), 190 (80), 
Chirigii, 37 (96). 
Cinepă, 66 (161), 57, 87 (217), 

138 (300, 171 (25). 
Cintar, e, 18-9 (56), 10 (403), 90 

(226), 127 (285), 138 (303), 141 
(307), 482 (33), 193 (84, 196 
(90). 

Cintărit, 189 (78), 190 (&0). 

Ci bani, 106 (254), 

Ciocănari, ciocănaşi (de Ocnă), 
98 (233), 199. 

Ciorne, 149 (316). 
Circinume şi cîrciumari, 63 (156), 

67. 69, 73 (166), 79 (192), 84, 
122.4 (280-1), 137 (300, 4142 
(310), 156 (339), 

Ciroserdari, 68 (162). 
Cirmiz, 133 (294). 
Cislă, 27 (69), 178(44). (a săului), * 

AT (124). (a baza în—ă), 49 
(129). 

Ciubuce, 157 (342). 
Ciucuri, 93. 
Ciumă, 119 (276), 124-2 (279), 

125.6 (283), 128 (287). 
Ciură, 194 (9). 
Ciurez, 69. - 
Cizmiari, 65, 73 (166), 

Clacă şi. clăcaşi, 83 (211), 89 

(225), 97, (232), 116-7 (270), 122 
(280), 124, 125 (282), 137 (301), 
139 (351), 460 (334), 

Clondir, e, 127 (285), 19% (91).
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Coase, 104 (252), 133 (294). 

Cochii-vechi, 174 (86). 

Codru (de pămînt), 149 (317). 

„Cojosari, 56 (435), 97 (232), 102. 

3. (249),.156 (338). - 
Colane (de paftale), 92. 

Colibă, 83 (211). 
Colimvitră, 93, 96 (230). 

Colivă, 119 (273). 
Colţuri, 183 (56). 

„ Companie (sudiţească), 10% (251). 
Conace, 121 (278). 
Condicari, 106-7 (255). 
Copaci (verzi), 99. (241). 

Copie (sfinta), 92. 
Coşare, 170 (18). 

Cotină, 19% (87). 
. Coturi, 138 (302). 

”- Grasie, 95. 
Crontaleri, 32 (81), 20%. 

Cruci, 9%. (în patru; bani), 32-32 

Dăjdii (ale Țiganilor), 245, 26-7 
(69). (de sat; şi scutire de), 22 

(89). 
Dară, 167 (9), 169 (16), 193 (84). 

__ Darap, ură, 138 (302). 
" Dărimături de pădure, 8. 

Dascăli, 127. (285), 139 (304), 1442 
(309), 157 (340), 173 (34), 1% 

(92). | 
Dăvarniţă, 127 (285). 
Degetar, e, 174 (35). 

Delă, e, 148 (316). | 
Departamentul de Șapte, 22 

(61) 
Deputăţie, 150 (321). 

__Dereclii, 32-3 (82. 3). 
Dervişi, 115. 

Diaci şi diaconi, 146. 

. 

r 
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(82-38). (a împreuna în— de bir), 

26, 
„Cutere, 7 (19). 
Cuhne, 101 (246). 
Cuie, 56 (133), 58 (143), 75 (176). 

- (de fier), 57 (138). (în butoaie), 

1405. 

Cumaşuri, 200. . 

Compănă (cu dramuri), 138 (302). 
Cură (a—o luncă cu toporul), 

102 (249). . 
Curituri, 83 (21), 
Curăţi (a—un-loc), 137 (300). 

Curâle (ale caselor), 101 (246). 

Cureluşă (de moșie), 99 (241). 

Curs (schimbări de—a monede- 

lor), 40. (35), 32.3 (82-3), 200-2. 

Cutii, 457 (340), 196. (91). (de 
argint), 73 (173). (— a Milelor), 

32 (79), (—ile satelor), 159 (347). 

Cutiute, 127 (285), 19% (91). 

Dijmă. 45 (422),73 (166),87 (217), 
123 (281), 135 (299), 1401 (307), 
160 (331), 187 (72). (a pămin- 

tului), 103 (249). (de moșie), 

63 (136), 66 (161). (a finului 

şi a griului), 122 (280), (foi 

de), 124. 
Dijmui (a), 67, 68 (462). 

Dijmuri (ale bucatelor), 83 (211). 

Diligenţă, 7 (19). 
Dirvari, 83 (211), 84. 
Discos, oase, 92-3. . 

Divaniţi, 100 (243). 

Dobindă, 39 (100), 407 6%) 186 

(65). 
Dodicari, 111. 
Dorobanţi, 160 (331). 
Drojdie, 65. .
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Droşcă cu telegari, 149 (316), 
155 (33%), 156 (337). 

Dulap, uri, 110 (261), 194 (91). 
Dulceţi, 200. 

Epistaţi (de moșie), 137 (340), 

Epitafe, 93. 

Epitrahile, 95. 

Făclii, 118 (273). 
Păină, 119 (276), 

(91). (spălată), 10 (37). 
Farturie (porțelan), 127 (285). 

Farfurii, 196 (91).. 
Fedeleş, 89 (224). 
Felegene, 172 (25). 

Felinare, 196 (91). 

Perdele, 67, 68 (162), 73 (166), 
86 (214), 87 (217), 123 81), 
140.1 (307). 

Piară, 63 (156), 65, 120 (277). (de 
"prăvălil), 133 (294). (de fe- 

reşti), 105. 

Fiară (a pune în), 177 (143). 
„Pier, 205. (de vînzare), 17-8 (52), 

Găini, 35 (90), 89 (225), 127 (285), 
133 (299), 137 (300). 

Galbeni, 35 (90), 42 (107), 19 
(192), 144 (308), 137-8 (342, 
345), 161 (357), 197 (99), 201. 
(împărăteşti), 137 (300', 156 

(339), 186 (67). (olandesi şi 
venețieni), 186 (67). 

126 (283), 196 

Pin, 66 (161), 67, 

  

Dulgheri şi dulgherie, 57 (438), , 

75 (476), 142 (340), 156 (339). . 
Dvere (advere), 9%. 

Epitropia. sărmanilor evghenisi, 

1129 (290). 

Ergalii, 175 (37). 

„ Examinie, 23 (6. 7), 184 (50). 

19 (57), 20, 24, 22 (58). 
Fierari (nemți), 81 (206). 
Fierotii, 133 (294). | 

68 (162), 87 
(217), 103 (249), 111, 416 (270), 

- 422 (280), 123 (281), 135 (299), 
137 (300), 168 (41). (clăi, şire 
de), 16, 67. (bani — ului), 23. 

(63). 
Fir (de aur), 95. 

Foale (foi), 41 (106), 183 (57), 191 
(80). (de sare), 19 (56). 

Focace (sticlă de), 196 (91). 
Franci, 158 (343). 

Punduci, 33 (83). 

Funii, 97 (233). 

Garduri, 36 (135), 
“(168), 445, 

Gărdaşi, 193 (85). “2. 
Gazdia văilor, 53, 74 (170), 8” 

(203), 90 (226), 98. „633, 1 1%, 
201.2. 

Geamuri, 65. 

Gelepi, 196 (95), 211, 

63 (137), 72 

Ha e .
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Gereomeă, 7 (17). 
Ghindă, 160 (351), 197 (98). (din 

pădure), 83 (211). 
Gindaci de mătasă, 120-1 (278). 
Gişte, 194 (87).. 
Gloabe, 188 (73). 
Gorunărit (2), 78 (188). 
Goruni, 15 (48). 
Grădinari, 62 (134). 

Grădini, 83 (241), 104 (252). 

Ham, 472 (25), 194 (91). (guri de), 
172 (25). 

Han, uri, 57 (138), 63 (136), 103 
(250), 110 (261), 119 (276), 
126-7 (285), 140 (305), 149 
(316), 150 (321), 156 (337), 493. 
4 (87), 1945 (91-2). 

Haângii, 113 (264), 117-8 (272). 
Hărăci (a), 198 (100). 
Hărţi, 132, 
Hăvalele, 39 (102). 

Iatac, 60 (146). 
Iatagane, 60 (146). 
Ibrictari, 33 (84). 
Ichilici, 33 (82.3), 
Icoane, 92. 
Icre, 160 (354). V 
Jedec, 196 (95). 
leniceri (şi lenicer-Aga de vi. 

din), 33 (84), 187 (72). 
Iepure (piei de), 60 (145). (-ilor, 

bani), 68 (161). . 
lerbărit, 21, 207 n. 
Iernatec, 20. 
lertaţi (cu cărțile Stăpînirii), 136 

(340).   

Grajd, uri, 57 (138), 101 (246), 
104 (252). - 

Gripsor! (bani), 208. 

Griă, 65 (161), 67, 69, 87 (217), 
-89 (225), 111, 115, 122 (280), 
125 (282), 136 (299), 138 (301). 

Gros, 115 

Groşi (de pădure), .84. 
Grosuri ale ispravnicilor, 24 
Gunoiti, 198 (100). 

Hierotichi, 120 (277). 
Hirdău, aie, 114 (265), 127 (285), 

194 (94). : 
Hirtie „tărcapel“, 174 (25),. 

„Hirtii parale, 33 (82). 
Holtei, 157 (340). 
Hoţi, 35 (90), 1359-60 (351). 
Hotomani, 39 (145). 
Huzmet, uri, 21, 35 (89), 37 (95), 

£0 (198), 140 (805), 182 (83), 
196-7 (97), 202-3, 205. 

Iesle, 57 (138). 

lezi, 49 (129), 209 
Inamuri (domneşti), 176 (39). 
Încălţăminte, 91 (229). 
inchisoare, 165 (3). 
Înfiera (a—foi de unt cu nu: 

mele), 19. (56). 
Îngropa (a—lucruri de frica nă- 

vălitorilor), 112. 
Întreiala (untului Vidinului), 22 

(60), 40 (103), 49.50 (130), 58 
(143), 77 (186), 191 (80), 193 

(82), 194 (88). 
Ipsos, 157 (342). 
Irat, wi, 77 (480).
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Irsalisle, 39 (99). 
Ispăşitori, 86 (214). 
Ispravnicat, isprămnicat, 8 (26), 

197 (98). 
Isprăvnicei, 64 (158), 66 (161), 

Jitari, 197 (98). 

Jurăminte, 22 (58), 46 (124), 

“Lăcuste, 119 (276). 
Ladă, lăzi, 196 (96). (cu martă),: 

65. 

Lămuri (a—untul), 19 (56). 
lanţ, uri, e, 98 (24). 
Lanuri, 137 (300). 

Lăteţi, 196 (87). 
„Lăţcaie, lăscaie, 19 (56). 

“Lazaret, 79 (191), 198, 124, 142 

(309). e 
Legume, 57 (138). 

Lei, 79 (195), 81 (205), 83 (211), 
36 (215), 100 (243), 103 (250), 
104 (252), 119 (274, 276), 123. | 
(280, 283), 128 (2889), 133 
(294), 135 (298, 140 (316),150 
(323), 155 (332, 334), 136 (338), 
157 (340), 158 (343, 345), 170 
(48, 22), 186 (65, 67), 195 (93), 

Măcelari, 4 (5). 
Madeă, 13 (43), 27 (70), &i (106), 

58 (442), 173-6 (38-9), 177 (43). 

(rua, vitelor), 32. 

Madem, uri, 93-4, 96 (230). 

Măgazie, ieri, 18-9 (55.6), 31 (6), 
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86 (214), 91 (228-9), 106 (254), 
144, 121 (273), 

Ispravnici, 40 (103). 

luziuci, 33 (82.3), 206. 

145 (312). 

Juvaiere, 8-9 (28). 

197 (99), 199, 201, 204, 205 
(102), 207 u. : 

Lin (călcatul-ului), 114 (265), 
Lină, 4 (5), 6-7 (17), 7 (17, 20), 

9 (32), 136 (338), 166 (7), 487, 
168 (13), 169 '(16-7), 170 (18), 
472 (27-8), 184 (51), 193 (84-). 
(bîrsană), 4 (5). (stogoşă, ţi- 

gaie), 4 (5). (preţul), 6 (16), 7 

(17). (—a, ocnei), 98 (233). 

Linari (negustori), 6 (16). 

Lingurite, 92. 

Livadie, 102 (249), 137. (300). 
Livezi (poprite), 83 (211); 

Logodne, 100 (243). 

Logofeţei, 88 (223, 106-7 (255). 
Lubeniţe, 191 (80). 
Lude; +3 (114), 182 (32). 
Luntri, 160 (331). 

40 (103), 4t (106), 43 (114), 4 
(118), 49 1128), 62 (153), 63 
(56), 71, 104 (232), 107, 143 
(310), 177 (142), 183 (54), 489 
(77), 480 (80). 

Măgură, i. &.
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Mahmudiăle, 33 (82- 3), 74 (172), 
„205 (102). | 
Maiori, 3% (87): 
Mălaiăi, 89 (224), 149 (276), 126 

(283). 
Maltei (malteh), 93. 
Mămulari, 138 (302). 
Mărăcini, 56 (135), 57 (138), 32 

(210). 
Mărgăritare. 95. 

Mărgean (grăunte de), 3 94. 
Mărtăci (a), (9), 123 (281). 
Măsuri (inspectori de), 138 (302), 

(comisari de — și cumpene), 

138.9 (303), 
Mătasă, 121 (278). 
Mazili și breslaşi,- 39 (10) 157 

(840). 
Mehtup, uri, 181 (51). 

Melci, 168 (10). 
Meliţă (a), 138 (301); 
Menzil, uri, 98 (233). 
Menzilhanăle, 116 (59) 
Meri, 18 65). . 

Nălbani, 142. 

Neamuri, 156 (340). 
Negustori (judocată de), 8 (25). 

Obor, 72 (166), 74 (171). 186 (62), 
197 (88). 

“Obroace, 87 (217), 198 (100). 
Obştirilor (epitropia), 36 (215), 
Ocale de aramă (şi drazauă), 

138 (802). 
Ocne, 81 (204), 

(75), 191-2 (82), 199, 90011. 
(cumpărate), 85 (89). - 

181 50, 188-9 . 
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Mertic, e, 186 (66). * 
Mese, 196 (91). (de brad), 194 

(91). (cu. postav), 196 (92). ! 
Mezat (de moşie), 159 (349.50). 

Miere (pentru Vidin), 17. (31), 
'37 (96), 40 (103), 44 (416, 119), 
mă (120), 47 (124), 64 (158). 66 
(161), 77 (184), 188 (70, 194 

(88-9). 
- Mile (la mănăstiri), 61 (8), 8. 

(203), 191 480). 
Minzată, e, 66 (61). 

Misir (monedă), 33 (82). 
Moară și morari, 84,-150 (320), 

159 (351), 150 (38%). | 
Monede, 32-3 (82-3). (cursul lor), 

V. cursul. 

Morcovi, 142 (309). 

Moşneni, 147 (313). 

Mucări. 172 (25). 
Mumbsşir. V. bumbaşir. 
Mutpac, 33 (84), 51 1150), 191 

(80). 

, Neselnici, 156 (840). 

Nuiele, 57 (138). 

Ocne (gazdia — lor), 182-3 (53), 

198-9 (100), 205. ” 

Ocne (cămăraşi de), 90 (226), 
191-2 (82). 

Ocne (epistaţi de), 188-9 (75). 
- Odăjdii, 91 (230). 
0em (al morii), 84. 

Qi, 19 u., 66 (161), 68 (1692), 73 
(166), 85 (24), 106 (254, 197
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(98), 207 u. 

Cieri, 209 

Oierit, 32 (81), 34.(86). 
Opritoare, ori. 194 (91); 

Orariă („urari”, de diacon), 95. 

Ordie, 118 (272). 

Orînduială, 29 (73). (a: judete 

pentru unt), 12 (4t) 

Păduri, 83 (214), 84, 135 (298). 
. Pattale, 92, %. 
Pâhare, 91 (230). 

Păhărnicei (vătafi de), 22 (61) 
Palanţe, 138 (302). 

„ Pantofi, 112 (309). 
Papugii “(udin mahalale“), 126 

(283). 
Păpuşi de sfoară, 17|! (25). 

Paraclisieri, 157 (340). . 
Parale, 42 (108), 48, 49 (129),62 

(153), 64 (157), 67,.70 (162), 
74. 73 (466), 74 471), 83 (21), 
442. 414 (966), 146 (270), 118 
(272). 119 (276), 120 (278), 125 

(282), 133 (294), 135 (299). 137 
(301), 441 (308), 170 (18), 182 

(52), 188-4 (57), 186 (65), 187 

(12), 191 (80), 192 (82), 19% 

(89), 2024, 205 (402), 207 n. 
Pari, 56 (135). 
Parucici, 160 (335) 

Părpore, 193 (85), 197 (97). 

Patrafir, 9%. 

Pătule, 85 (211). 

Paturi, 66 (61), 194 (91). | 

pături, 172 (25), 173 (23), 19% 

00. - 
Pecetluituri, 72 (466). 

Pehtisap, 9l (230). | 

Pente de fier, 194-5 (912). 

Perdele de lemn, 194 (91),   

Orţi, 128 (289). . 
Orz, 87 (217), 173 (33), 199. 
Otaştină, 82 (210), 113 (265), 114 

" (266). - 
Otnoşanie, 138 (302), 139 (345). 

Oţet de trandafir, 196 (92). 
-0uă, 35 (90), 90 (225). 118 073) | 

Ovăs, 87 (45). 

Pi 

Perii, 171 (95). 
Perperi, 32 (79). 
Pesmet, 171 (25) 
Peşcheş, uri, 42 (107), 98 (2305). 

" Peşte, 160 (50. i 
Păzacteă; 195" (92).- 

Piersici, 112. 

Pînză, 433 (204). (din Tadă): 417 
(212). (bucăţi de), 112. 

Piper, 171 (251). - 
Pircălabi- de: sat, 18 (49), 4 

(144), 62 (154), 117 (270), 123 
(280), 124-5 (282), 196 (96). 

Piroaie, 127 (285), 193 (92). 
Pislă, 89 (225). 
Pituşte, 119-(274). 
Pivniți, pimniță, 72 (166), 85 

(211), 102 (246), 104 (232), 107 
(255), 122 (280), 196 (96): 

- Plaiă (vătaşi de), 245. 
Plaste (de fîn),. 116 (270), 123 

(981). “ 
Plic, 46 (124), 5! 2, 53 (132). 
Plocon, cane, 181-2. (152), 491 

(80) 207 u. . 
Ploscă, sce, 89 (225), 127 (285), 

196 (91).. | 
Plug, uri, 82 (209), 90-41 (228), 
425 (282), 157 (340), 159.60 
(350). ” 

Poale (de. icoane), 93. (de. ico: 

nostas), 93. (de pristol), 94.
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Poame, 105. 

Pod stătător, 83 (211), 84, E8.9 

(224). (avaetul trecerii); 31, 
88-9 (224), 96-7 (231), 98 (234), 
99 (237-9).. . 

Podari, 187 (69). | 
Podărit, 13 (44), 179. (45), 

(48), 184 (58), 192 (83). 
Podele, 194 (87). 

Podvezi, 121 (278). 
Polc, uri, 131 (301). 

180 

Polcovnici, 10 (34), 24-5, 27 (69),: 
102-3 (249), 124, 135 (2%) 182 

(92) 
Polcovnicie, 188 (33). (iscălituri), 

175 (37). (închisoarea. eă), 111. 
Policandru, e, 94. 

Poliţe. 10 (33), 18 (33), 23 (63), 
35 (90-1), 42 (109), 80. (199), 
81 (204), 137 (341), 153 (345), 
169 (16), 205. 

Poliţie, 142 (310). 

Pomeniri (ale morţilor), 106 (252). 

Ponturi, 419 (47), 192 (82). (dom- 
+ neşti), 88 (324), 174 (36). 
Popoare de vie, 32 (79), 37 (95), 

114 (066). 
Porci, 46 (124), 30 (134), 55 (132), 

60 (145',63 (457), 85 (211), 415. 
Portari, 110 (26 ). 

Portrete, 158 (342). 
Pomocinici, 149 (316). 

Porumb, 20-1, 66 (161), 68 (162), 

Răboj. 73 (166). 
Rachii (și spirt), 6 416),63 (136), 

tiă, 67, 69, 73 (166), 89 (925), 
115, 122-3 (280), 129 (289), 136 
(290), 137 (801), 168 (14), 109 
(7) 

Raft, uri (de cai), 194 (91), . 
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73 (166), 86 (214), 87 (247),90 
(226), 111, 115, 128 (281), 136 
(300), 138 (301) .140 (3C8), 160 
(51). (slobozenie de), 52. (ină- 
răcini de—uri), 36 (133), 

: Posluşnici, 24.5, 437 (301, 
Postav, uri, 200. (fue ), 133 

(294). 
Postelnicei, 39 (99), 156 (340) 
Poştă, 123 (281). (—e; cai de), 

173-6 (39). fa scoate), 4 (5). 

Potcoave, 112. 

Potere, 23 (67). 
Potire, 92, 94. 

Povarnă, erne, 6 (18). 
Prăşi (a), 198 (10). 
Praşilă, 37 (138).: 

Prăvălie, 63 (156). 
Pravilă, 83 (214), 84, 99 (24), 

403 (249), 107 (236). 
Prăzniceriă (icoană), 96 (230), 

Pritoci (a), 10 (34). 
Procovăţ, 93, 96 (230). 
Prosop, 94. 

Protimisis (scrisoare de), 121 

(279). 
Prune. (albe, vinete), :136 (299), 

437 (301). 
Pungi de bani, 11, 16, 207 u. 

Purcari, 147 (313). 
Putini, 127 (285), 183 (56), 194 

5 (91-92). 
Putinică, 196 (91). 

Răi de plată („v oresiit), 44 (44), 

80-1 (202). 
Raiale („otomaniceşti“), 102 (247), 
Răspetii, 94. 

Rae, 127 (283), 
Răvaş (la unt; abuş), 18 (36). 
Răzeşi (vecini), 8), 125 (282), 

444 :(308).
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Recitoare, 19% (92). 
Roate, 194 (91). (de loc), 127 

(285). 
Robi (la Turci), 110 (260). -(răs- 

cumpărare de), 107 (256). 
Rosolin, 73 (167), 47i-2 (25). 
Rotari, 68 (161), 181 (49). 

Sacă, ale, 89 (224). 
Saci, 170 (21), 174 (25). (de me- 

rinde), 88 (224). (de pînză), 110 
(18). 

Sacnasizi, 76 (178). 

Sad de vie, 82 (210). 
Salbe de icoane, 94. 

Saltele, 19% (91). 
Sameşi, 106-7 (255), 
Sănii, 99 (238), 126 (285) (zu- 

grăvite), 194 (91), 

Săpunari, 65. 
Sarasir, 43, 95. 

Sare,  SNgL3 73,118 (272), 
120 (278), 4 (53), fe) 
187 (68, 70.1), 196 (91), 198.9 
(101). (boierească), 187 (70). 
(măruntă), 183 (56). (car cu), 

85 (211), 187 (69). (banii sării), 
63 (161). 

Săpe (pentru Vidin), 17 (31); 40 - 
(403), 44 (116, 119), 45 (120.1), 
47-8 (124, 127), 49 (429), 5122, 
55 (132), 58 (143), 61-2 (149- 
50, 153), 88 (224), 177-8 (43-4), 

- 483 (55), 190-1 (80), 192 (82). 
(banii—ă), 74. 

Scale, 98 (233), 186 (66), 199, 

201-2. (cămărași de), 90 (226). 

Scări de raft, 127 (285), 194 (91). 
Scatulcă, i, 172 (23). 

" Scaune, 10 (38), 196 (92). 
Schile, 21, 182 (53). 

Aman 

  

Rubiele, 74 (172), 93 (182.3), 9, 
206, 

Ruble (ruseşti, şi cu cruci), 32-3 

(82-3). 
Rucaviţe, 93. 

Rufe, 133 (294). 
Ruşiet, uri, 13 (44), 180 (48). 

Scinduri, 58 (143). (de brad), 135 
(294). 

Scoabe, 191 (80). 
Scria, uri, 196 (92). 

Scrisori favaet al—ilor), 14 (41).. 

Scrobeală, 19% (91). 
Scutelnici, 31 (77), 55 (132), 63- 

4 (136-7), 65,67, 69, 70-1 (163), 
72-3 (166), 150 (320), 181 (50. 

Secure, i, 89 (221). 
Serdari, 184 (57). 

Serhat, uri, 49 (130), 59 (040). 

Sfanţi, 33 (82. 3). 
Sfeşnice, 91 (230). 
Sfite, 91 (230), 93, 95, 111. 
Sioară, 171 (25). 
Silibdari, 68 (16:), 70 (162). 
Silişte, 116 (270), 125 (282), 147 

(313). 
Sîmbrie, 19 (56), 69, 9i (229). 

(a magaziei), 49 (128). (de 

slugă), 35 (92). 
Sinet domnesc, 24%. 

Sipet, 126 (285), 194 (91). 
Sirmă (fi), 9%. 
Sită, 194-5 (91). (mistreaţă), 171 

(25). 
Slobozenie (cărți de), 188 (74). 

Slugi, 180-1 (49, 185 (61). (con- 
tract de angajare), 91 (229). 

Slujitori, 182 (52). 
Slujnice, 105. 

Snopi („zinopi“),:67. 
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„ata 

Sobe, 10 (38), 63 aa 65, 66 

(461). 
Spanac, 142 (309). 
Spătărie, 181-2 (32). 
Spitale, 199. | 

Spornici (la bir), 137 (310). 

Stambă, 93. 
Stamboli (galbeni), 206. 

Stăvari, 143 (:10). 
Steag de biserică, 9t. 

Sticle, 127 (285), 195-6 (91-2). 
Stihare, 93, 95. 

Stinjeni (preţul pe), 36 (94). 

Şcoli greceşti, 185 (60). 

Șferturi, 181 - (50), 192 (83). (de 
bir). 72 (166). . 

Şindilă (măruntă). 75 (176). 
Șiret de fir, 93. 

Tabac, 111-2 
Tabaci, 4 (5), 106 (234), 165 (3), 

167 (9), 181 (49), 193 (84). 
Tabanuri, 166 (6), 2.0. 

Tablouri, 132. 

Tacim (de cal), 112. 

Taleri, 42 (108), 43 (110-2, 114), 
4 (15. 117, 46-7 (123-4), 49 
(128), 33, 59-60 (145), 63 (435), 
64 (157), 66 (160-1), 68 (162), 
69, 70 (162), 71, 72.3 1166), 
14-5 (176), 79 (192), 80 (198), 
81 (205), 82 (208), 8ă (222) 91 
(229), 99 (241), 101 (246), 103 
(250), 105 (222), 441-9, 143 
(264 5), 116 (270), 118 (272), 
119 (276), 120-1 (278), 129 
(299), 183 (23%), 135 (239), 139 

  
“A
 

  

GORESPONDENȚA LUI DIMITRIE AMAN 

Straşine, 56 (135). 

Struguri, 191 (80). 
Stupari, 43 (112). 
Stupărit, 211, 
Stupi, 61 (158), 66 (160), 

123 (280), 194 (89). 
Sudiţi, 134 (29%). 

Suhat, uri, 87 (217). (de iad), 

124 (078. 
Surec, uri, 48, 5!. 

Sureccii, 177 (4). 

Surugii, 123 (281). 

145, ? 

Șuatetă, : 37 (96), 77 (183). 
Știr, 67. 
Ștraf, 138 (203). 

Şubă, 89 (224). 

(304), 142 (310), 143 (311), 437 
(340, 342), 167 (9), 168 (10, 
12), 168.9 (15), 170 (18, 21), 
172 (29), 175 (37-8), 1178 (44), 
181 (50), 182 (52),183-4 (7-8), 
185 (61), 193 (84). 

Tălhari, 134 (296). . 
Tămiie, 118 (273). 
Tarif, 143 (294). : 
Tatos (de argint), 91 (230). - 
Taxildari, 210. 
Taxildărie, 117 (271). 
Tei, 114 (265). 
Telali, 61 (147). 
Telescop, oape, 181 (54). 
Testele, 171 (25). 
Teşchereă, ele, 143 (31%) 45 

(311).



TABLA IUCRURILOR 

Tinicheă, ele, 111-2, 196 (91). 
'Tipare, 157 (342). 
Tirgari de săptămînă, 158.9 (346). 

- “Toc, uri, 96 (230). 
| 'Topoare, 98 (234). | 
Trăistari, 170 (21), 197 (98). 

Treapăd, treapede, 16, 17 (50 

“Țelină, 82 (210). 
“Pesală, 114 (25). 

Ugiret, 88 (223), 98 (233), 175-6 

(39). | 
Umblători, 34 (87). 

Undelemn, 118 (273). 
Unguţe (= undiţe), 460 (350. _ 

Unt, 3 (2, 4), 12 "(40-1), 18.9 
(55-6), 22 (60), 23 (65), 27-8 
(70), 28-31 (72-3, 75-6), 31 (78), 
37 (96), 38-9 (99), 39-41 (102.4, 
106), 42-3 (109), 43-4 (114,416), 
44-5 (419, 122), 46-17 (124), 49- 

Vaci, 49 u., 66 (161), 85 (211), 
445, 112 (260), 

Văduve da birnici, 156 (340), 

Vămi, 29 (74), 46-7 (123-4), 50 
(431), 52, 54 (431), 59 (41445), 
60 (445-6), 64 (147), 76 (178), 
77 (480, 183), 87 (221), 126 
(283), 134 (294), 472 (25), 174 
(36), 189.90 (78), 191-2 (82). 

(vama pămîntului), 60 (145), 

489 (76). (olteană în 1823 u.), 
78 (188), 184 (58), 195-6 (93). 

243 

191 (81). (a aduce cu), 9 (30), 
_ Trepădători, 139 (304)... 

  

Tutani, 84. 
Tulum, urî, 42 (409), 58 (143), 

118 (44), 
Tutun, 196 (95). 

“Ţinte, 191 (80): 

50 (128, 430), 54 (131), 55-6 
(433), 57 (437, 139), 138 (44, 
143), 77 (186) şi n., 87 (220), 
90 (225), 116 (269), 135-6 (299), 
437 (300), 143-5 (344), 176.7 
(40-1), 177 (42), 479 (46), 183 
(54, 57), 187 (72) 188 (74), 189 
(77-8), 190 (79), 191 (81), 194 
(88), 196 (95). (preţul--ului), 
39 (103), 30 (76). 

Urcior, oare, 198 (92). - 

(arenda ei), 74 (170). (vama 
vadurilor), 11. (pe capre), 21. 

„(pe vite). 14 (46). (banii vămil), 

49 (57). (Casa, vămii), 52. (pon- 
turile şi catalogul), 14 (46), 134 
(294). (socoteală şi vînzare pe 
1844), 43-4 (44), 14 (47). (de 
300), 134 (294). „ntocmire)' 
31-8 (97). 

Vameşi 187 (71). (de judeţ), 38 

(97). 
Varniţă, 494 (91).



244 CORESPONDENŢA LU DIMITRIE AMAN 

Vătaţi, 97 (233). (de Divan),101 
(245), 478 (44). (de plaiur)), 
50 (431). 

Văzduh (de biserică), 92, 
Vechilimeă, 141 (308). 
Vedre, 53 (156), 64 (458), 194 

(91). 
Vedriţe, 127 (285), 19% (91). 
Veresii, 81 (204), 200-2. 
Vieri, 18 (54), 31 (17), 63 (57, 

65, 67, 68 (162), 83 (241), 84, 
405, 407 (257), 445, 43Y (304). 

Vii V48 (54),V31 (77,V37 (138), 
V6a (162), 72 (168), 79 (192),80 

(200), 82-3 (210.4), 89 (225), 
104 (231), 108, 407 (237), 42, 
443 ap) 115,416 (268) V117 
(272),4120.1 (278),Y437-8 (301), 

V139 (304,450 (320),455 (334), 
VI60 (351) 69 (17),V498 (190). 
ta tăia) V (30). (a, ego) VA 

Zabeţi, zabiţi, 23 (68), 167 (9). 
Zahăr, uri, 119 (273), 133 (294). 
Zahereă, ele, 14 (26), 20, 45 

(120), 73 (166), 111, 126 (283), 
447 (315), 170 (22), 174 (23), 
172 (26), 175-6 (39). (cară de), 
121 (279). 

Zalhană, ale, 4 (5), 20.1, 78 (189), 
4778 (43.4), 4192 (82). V. şi 

Craiova, (zalhanaua). 
Zăloage, 88-9 (224), 98 (231), 9 

(239), 168 (2). 
Zapcii, 22 (61), 26 (69), 41 (106), 

69, 70 (163), 72 (166), 107 (256), 
121 (278), 136-7 (299-301). (ar- 

  

  

(p ăsite), 2-3 (210). 
in, 0 (34), je. (136.7), 5,56 

(461),Y67, 69, 71, 72.3 (166),82 
(209), 84, 85 (212), 89 (333, 
404 (254), 105, 107 (257), 112, 
143 (2603), 114 (266), 415, 117.8 
(272). 419 (276), 4201 (878), 
422 (280), 123 (234), 428-9 (289), 
437-8 (301), 142 (310), 136 (339), 
193 (83). (vase cu), 7 (18). 

Vinăriceri, 105. 
Vinăriciă, 47 (126), 36-(136), 61 

(148), 80 (201), 81 4203), 104 
(251), 106 (255), 496-7 (97). 
(al Mehedințului), 80 (198). 

Vite, 37 (96), 129 (291), 13 
(300), 177 (43), 178 (4), 483 
(74). 

Vizitii, 68 (461), 171 (23). 
Vrăjitori, 44 (114, 117). 

măşșeşti), 23 (68). 
Zarată, 74 (474), 113 (264), 137 

(341). (de judeţ), 43 (409). Y. 
şi Evrei. - 

Zărăfie, 72 (166). 
Zeciuială, zeciuieli, 15-7 (50), 18 

(36), 56 (133), 68 (162), 84, 99 
(241). (la procese), 4% (114). 

Zeit, 191 (80). 
Zestre, 16, 76 (119), 150 (321). 

Zgripsori, 33 (83). 
Zidari, 37 (138), 157 (342). 
“Zlătari, 66 (160). 

" Zugravi, 157 (342).



VOCABULARIU. 

Abonament, 157 (342). . 

Aconto, 157 (342). 

„Adiaiorie, 151 (323). 
Adiaiorisi (a se—de ceva), 24. 

Adincat, 154 (331). 

Adres, 152. 

Agrichisi (a, a se), 18 (53), 54 
(131), 188 (74). 

Alilografie, 133. 

Amăgi (a se — încredinţărilor 
cuiva), 107 (256). 

Bagatel, 156 (337). 

Baletă, 171 (95). 
Başca, 125 (982). 

Batalisi (a), 160 (351). 

Bazis, 147 (315). 

Betermeă. 184 (57). 

-Cacirdisi (a), 30 (76). 

Calem, 48, 191 (82). 

Cămin, 147 (313). 
Cap (om cu; fără părinţi), 62 (154). 

A. 

    

Analoghie, 49 (129). 

Analoghisi (a), 179 (44). 
Andipricăn, 103 (250). 
Anerisi (a), 88 (224). 
Antileri (artilerie), 127 (285). 

Apandisi (a), 107 (256). 

Arăci (a), 72 (166). 
Aridica (a), 63 (157). 
Articule, 179 (47). 

Atacuri, 151 (824). 

Avuturi, 152. 

Binefacere (facere de bine; îm- 

prumut de), 43 (113),44 (117). 

Buiurdizmă, 86 (215), 100 (244), 

150 (323), 197 (98). 
Buletin, 159 (349). 

Capetal, 52. 

Capete (= capital), 88 (222). 

Catalog, 179 (47). 
Catalarie, 117 (270),



246 

Getanie, 91 (230). 

Cheltui (a—pe cineva), 102 (248), 

Chinimă (= mişcare), 49 (129). 

Comisioner, 13 (43). 

Condeie (=articole), 100 (243). 
Conţ (= consul), 167 (8). 

Contract, 128 (289). 

Copie, 46 (124). 

Corespondarisi (a se), 28 (70. 

Corespondenţie, 149 (316). 

Dăiaima (a i se—cuiva o aser- 
țiune în judecată), 104 (251). ' 

Davagilic, 76 (178). 

Decindea, 14 (46). 
Delicat, 177 (43). 

Delicatenţie, 15 (326). 

Depozito, depoziton, 

17-8 (32), 21, 
(13%). 

dipoziton, 

191 (81), 53, 56 

Eczamen, 2%. 

Emanetarisi (a), 154 (329). 
Energhie, 43 (109). 
Enteres, 30 (76). 

Familie, 103 (250). 
Felurime (= feluri), 14 (46). 
Ferpot (oprelişte, sechestru; Ver 

bot), 6 (16), 7 (22), 76 (437), 

| 
D. 

6, 

CONESPONDENȚA LUI DIMITRIE AMAN 

Coroană, coronă, 94, 148 (316). 
Coroeri (= curieri), 167 (8). 

Coronice (= coroniţă), 92, 
Credet (= credit), 20. 

Creditori, 76 (179). 
Cureleşte (adverb), 103 (230). 
Cureşpondenţie, 7 (22). 

Curgere (= mers), 6 (16). 

Curonă, 92. 

Deştepta (a; a înştiinţa), 52: 

Dezgărdina (a), 150 (322). 
Dezvolt (=pe larg), 149 (816)... 

Diatoră, 46 (123, 

Diastimă, 100 (243), 440 (205). 
Discolie, 26, 50 (131). 
Dogori (a se—de persoana cuiva), 

150.1 (823). - 

Enteresat, 48. | 
Exoflisi (a se), 73-4 (168). 
Extract, 18 (56). 
Extrucţie (=instrucţie), 133 (302), 

169 (17). 
Festă, 52. 
Firosi (a se), 63 (156). 
Formal, 155 (331) 

Git (legată de—o afacere), 166 (7). ?



VOCABCLANUU 24 

Haractir, 152. 

Kazmodie, 32. 

Iconomitos (răvaș), 35 (93) 
Iconomie (= vicleșug), 15 (50, 

56 (133). 
Iconomisi (a—o treabă!, 28 (:0) 

35 (133). 
Împiezişări, 120 (322). 
Împleteciri, 150 (323). 

Împreuna (a =a uni), 191 (8). 

încărcătură (la poliţă). 10 (33). 

Încutropit, 149 (317). 
Îmdăstui, 35 (132). 
Întenevi (a se), 32. 

H. 

  
L. 

1
 

Hileă (9, 46 (124). 

Inlenevire, 31 (76). 
Înnăuntru (= în străinătate), 21. 
Interes, 105. 

Ipolipsis (reputaţie), 24. 

Ipotesis, 152. 

Isprăvenie, 142 (310). 
Isterisi (a se), 82 (210). 

Istov, 45 (121). 

Istovi (a—un judeţ), 19 (56). 

Izbrăni (a, a se), 73 (168). 101 

(245). 

Legătui (a se), 116 (238) 

Magbhistrat, 138 (302). 

Măglisitor, 154 (330). 

Meserie, 173 (39). 

Metabirisi (a—ceva), 20, 79 41). 

Militari, 156 (340). 

Miliție, 150 (321). 

Naht (în), 39 (145), 139 (303). 
Nămiazi (= amiază), 110 (251). . 

Năpusti (a-şi—casele), 117 (272). 

Nart, 12 (40). 

Mină (a—judecata), 103 (220). 

Mistreţ (adiectiv: aspru),171 (25). 

Moştenesc, 149 (317). 

Mulțumită (=dobindă), 42 (108), 

Musaadeă, 105, 192 (82). 

Musahă, 50 (130). 

Năsadă, 82 (210). 

Natură (în), 43.(114), 136 (299). 

Neamuri (de lină), 4 (5). 

Negustoreşte (adverb), 187 (10).



248 - 

Neguţătoreală, 16. | 
Neguţături, 60 (145). 
Nepravilnic, 131 (326). | 

Ocazion, 41 (105). 
Omos (= însă), 121 (279). 

Opritură, 135 (298). 

Paradosi (a), 100 (243). 
Paraponisi (a se), 30 (131). 
Paraxen, 150 (322). 
Parigorie, 52. 

Partidă (de stabilit), 134 (294). 
Păstui (a), 70 (163). 
Patrie, 106 (235). 
Patriot, 148 (316). 
Păzi, 121 (278). 
Pericol, 145 (311). 

Perilipsis, 53 (131), 181-2 (152), 
Periusie, 86 (215). 
Persoană, 149 (316). 
Pirlej, 27 (69). 
Plirexusii, 5 (11). 

Plirotorie, 23 (68).   
Rămas (= rămăşiţă), 101 (246). 
Raport, 149 (316). 
Răzvlătire, 105, 107 (257). 
Reclamaţie, 149 (316). 
Redacsie, 153 (329) 

Săciestru, 148 (316). 
Safi, 49 (128) 
Scară (=—scală), 39 (99). 

CORESPONDENŢA LUI DINITRIE AMAN 

Neştire (a avea), 175 (37). 
Nizan (= ordin), 20 (76). 

Ordin, 100 (243), 188 (75). 
Orghina!, orighinal, 13 (431,432. 

Poftoritor, 132. , 

Posluşi (a), 62 (13%. 
Pravilnic, 149 (316). 
Pretendălui (a), 74 (468). 
Pretenderisi (a), 19 (56). 
Prezedent, 147 (314). 

Prinţipat, 149 (316). 

Procoror, 153 (326). 

Proect, 152. 

Proitaxi (a), 32,54 (131,177 (43), 
Prop& (moşii cu), 67. 
Propetar, 148 (316). 

- Proposiţii, 155 (331. 
Prostico, 51-2. 

Protexie, 12 (43). 
Provlimă (= aserţiune), 21. 

Rezon, 155 (334). 

Rostire, 27 (70). | 

Rudă (a prinde = sămînță), 123 
(280). 

Secsie, 149 (317). 

Secvestrui (a), 152, 
Sfeterizmos, 46 (124).



  

VOCABULANIY 249 

Siguranţie, 52, 434 (294). 
Sigureisi (a), 48, 191 (82). 
Siguripsi (a se), 79 (192). 
Simionisi (a se), 79 (192). 
Simperasmos, 48. 
Simvivasi (a—pe cineva cu al- 

tul), 38 (97). 
Sincatavasis, 192 (82). : 

Pacim (= fel), 52. 
Taclir, tacrir, 13 (43), 101 (245), 

102 (248). 
Talent, 154 (330). 

Teorisi (a), 100 (243). 
Tertip, 17 (51), 44 (419). 
Teslim (a face), 6 (16), 58 (143), 

Țâncui (a—o bute), 118 (272). 

Vechil (locţiitor), 53. 
Vechilet, 102 (247). 
Viclenească (prelungire), 101 (34%5) 

Zapt (a da), 65. (a se face), 182 
(53). (a tinea, supt), 120 (277). 

  

Z. 

Sistimă, 153 (327). 
Sparge (a—un zapis), 83 (211). 
Stăngănire, 153 (326). 
Stănţii (=instante), 152. 
Suditiic, 12 (43). 
Sudiţeşte (adverb), 104 (231). 

Surmaiă, 209. 

100 (243), 115, 143 (311), 182 
(53). . 

Teslimat, 135 (60). 

Teslimatisi (a, a, se), 37 (96), 144, 
143 (811), 183 65). 

Total, 155 (334). 
Trebunal, 141 (308). 

Țivil, 149 (317). 

Vidimului (a), 76 (477), - 
Voiagii, 158 (342). 

Zburătui (a), 125 (282). 
Zmăcina (a), 101 (246).



ONOMASTIC. 

N. B. Nume în grupe la p. 33, n-o 84; pp. 107.9, n-o 258; p. 1%, 

n-o 297; pp. 156-7 (330). 

Agoţa, 3 (4). 
Alădan, 90 (228). 

Băiatul, 49 (129). 
Băluţă, 102 (247). 
Bătrinu, 4% (117), 86 (214), 117 

(270). 
Blicar, 110 (261). 
Boia, 173 (30). 
Bologa (Boloagă), 10 (37), 173 

(33). 
Bondoc, 117 (270). 

Cărăţoiii, 43 (110, 113), 68 (161), 
86 (2414). 

Cărtăţor (9), 117 (270). 
Cătreanu, 117 (270). 

Alagrin, 90 (228). 

Braia, 113. 

Bratie (Brătie), 39 (100), 66 (160), 
68 (161), 137 (3C0), 156 (340). 

Brozbă, 9 (30). 

Bubăilă, 181 (49). 
Bucică, 167 (9). 

Buhăilă, 62 (151). 
Bunciu, 33 (88). 

Buriţa, 126 (283). 

Cebucă, 68 (161). 
Cernătescu, 49 (129). 
Chiciu, 22 (39). 

Chirciu, 197 (98).



ONOMASTIC 

Cirjoiu, 117 (270). 
Cojoveanu, 168 (10). 
Costănţarii, 44 (144). 

Dănuţ, 102-3 (249). 
Dică, Dicu, 22 (59), 62 (154), 181 

(50). 
Dovleac, 170 (21). 

Floca, 90 (227). 

Gheorghinoiu, 86 (214). 

Gherlan, 82-3 (210). 
Ghircovanu, 119 (276). 
Giobe, 56 (135). 
Gioroceanu, 146. 

Giucă, 196 (96). 
Giurgescu, 22 (59). 

Hodoleanu, 146. 

Horezanu, 170 (18). 

Ianuş, 28 (71). 

Mandea, 87 (232). 

Manta, 43 (111, 113), 68 (181). 

251 

Coşcu, 211. 

Creţu, 44 (115). 
“Curcă, 64 (157). 

Drăgăneanu, 107 (257). 
Drăguţă, 143 (310). 

Prînceanu, 68 (161). 

Fotoiu, 97 (232). 

Gravilă, 90 (2283). 
Grecu, 68 (261). 

Grindeanu, 181 (49). 
Grinducu, 62 (154). 

Gusu, 167 (9). 
Guguianu, 137 (300). 

Hrindămar (2), 196 (87). - 

Împuşcatul, 91 (229). 

Mata, 156 (320). 
Măteica, 86 (214).
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Moghiri, 149 (318). 
Milia, 44 (417). 
Mititelu, 146. 
Mitraichi, 36 (135). 

Nedea, 169 (17). 

Oprişor, 91 (229). 

Panţucu, 107 (257). 

Panuşcă, 181 (49). 
Picioruş, 196 (96), 
Piele, 146. 
Pistolea, 44 (114). 

Rada, 91 (229). 
Răduţ, 35 (88). 
Rafailă, 158 (345). 
Raicu, 146. 

Răsca, 167 (9). 

Sănicaş, 90 (228). 
Sfirlează, 97 (232). 
Sirbu, 43 (142). 

Mitran, 110 (261). 
Mociolcă, 68 (161). 
Moinescu, 126 (294). 
Mustaţă, 167 (9). 

Neghină, 97 (232). 

Orezanu, 22 (59). 

Pistriţu, 124. 
Ploscă, 181 (49). 
Podbăniceanu, 147 (313), 
Prună, 43 (114), 45 (414), 68 (461). 
Puşcăşoiu, 146. 

- Ripanu, 97 (232), 
_ Ristea, 120 (278). 

" Rogojana, 83 (210). 

Runcea, 75 (176), 

Soare, 139 (304). 
Sorea, 97 (232). 
Spătaru, 97 (232). 

Şerdoii (2), 143 (310).



OXOMASTIC 253 

T. 

Tataru, 44 (114-5), 97 (233). Truşcă, 62 (454). 
Tatomir, 86 (214). 

V. 

Văgaiă, 44 (114), 68 (461). |. Vaitiş, 35 (88). 

Z. 

Zablău, 35 (88). |  Zgodea, 97 (232). 
Zălbu, 196 (96). Ş 

  VERIFICAT 
2017 i!



  

  

N. B. Citeva greşeli în partea grecească le vă îndrepta cetitorul 

priceput. 

ERATĂ. 

1
9
 

La p. 26, v. 13 de jos: zapcii, pentru: zapciii. 

n 
» 385, n-o 93: Br. pentru: VI. 

» 58, r. 11 de jos: tulumură, pentru zulumuri. 

„ 60, n-o 146, în titlu: Golianu, pentru: Golia Pr. 

„ 74, n-o 169, r. 2 de sus: Mamo, pentru: Manio. 

„ 75, n-o 173: Chinezu, pentru: Chinessu. 

„ 76, r. 41 de jos: Calaigi, pentru: Calaiti. 

„81, n-o 208: gazâie, pentru: gazdă. 

„ 98, n-o 234, a se suprima, adresa. : 

„ M2, r. 17 de jos: Hristea, pentru: Hrin. 

„ 119, nota 1, a se adăugi: po5ăx:—moșşie. 

„ 126, n-o 284 e urmarea nlui 283. 
„ 127, n-o 286, 1831 pentru: 1830.


