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STUDII ŞI DOCUMENTE 

CU PRIVIRE LA ISTORIA ROMÎNILOR 

VIII.



Citeva note asupra famililor oltene şi muntene, ce se 

întimpină în corespondența Casei Pop din Sibiiii. 

5216. Vol. VIII, IL



Scrisorile cuprinse în acest volum fac parte cu toatele din 
corespondenţa familiei de negustori Pop din Sibiii. De şi am 
mai dat știri asupra ei înnaintea altor scrisori publicate, supt 
titluri speciale, în «Analele Academiei Romîne» (« Contribuţii 
la istoria literaturii romîne în veacul al XVIII-lea: scriitori 
bisericești, scriitori mireni, scriitori greci», «Contribuţii la 
istoria învățămîntului în țară şi în străinătate» şi «Un boier 
oltean la Karlsbad»), cred că e bine să amintesc şi aici care 

a fost dezvoltarea şi însemnătatea ei. 
Hagi Petru Luca, zis mai pe scurt Hagi Luca, a fost unul 

din tovarășii Companiei Grecilor din Sibiiu, înfiinţată încă de 
la începutul veacului al XVIl-lea!, Luca neguța de prin 
anul 1747, cînd el nu făcuse încă drumul la Locurile Sfinte, 
care-i adause cucernica poreclă de Hagiii?. Și la 1760 el 
facea afacerile sale cu boi pe carii trimetea să pască pe 
plaiurile Vilcei?. În 1764, i se zicea acuma, în loc de «chir 
Petrus, cjupîn Hagiul» 4. Era un om bogatși avea legături cu 
negustorii greci din Triest și din Veneţia. 

Încă din 1771, în capul cunoscutei Case de mijlocire între 
Răsăritul romănesc şi buigar și Apusul ceuropean» stătea 

1 V. vol. XII, p, v şi urm, 

2 Vol. XII, p. 46, n0 XCI1; p. 54, 09 Gail. 
3 Jbid., pp. 72-3, NICCXXIX-XAE. 
+ Zdid., p. 76, n OxXxVI. 

5 Jdid., p. 78, n 0xL, 

 



1V FAMILIA POP 

fiul sai mai curînd ginerele bătrînului Hagiu, care-și va fi 

îngrijit pănă la sfirşit de afaceri. chir Constantin”, a cărui 

mamă purta numele, neîndoielnic romănesc, de Stana sai 

Stanca. Constantin însuși luase în căsătorie pe fata lui Hagi 

Luca, rudă după mamă a familiilor Murgăşanu și Jianu, Păuna, 

căreia i se zicea în casă, dezmierdat, Păunica sai Păuniţa, 

pe cînd Sașii și alți străini din oraș o cunoşteaii supt numele 

de Paulina. Lăsîndu-şi acasă soția tînără, al doilea negustor 

din Casa Pop făcu şi el hagialicul la Ierusalim, de unde se 

întoarse «la anul /776 sai 77 toamna», spune mult mai tărziii 

o cunoștință a neamului ?. 

După întorsul de la Sfintul Mormint, Hagi Constantin Pop 

dădu tot mat multă întindere afacerilor sale. Pe lîngă casa 

cu prăvălie pe care o avea în Sibiiii chiar, unde se arată 

locul ei pe piaţa cea mare, el îşi zidise o prăvălie, închiriată 

altui negustor, la Craiova. Făcea negoț de cordovane, lucra 

pielea în țară, pe o moşie de lingă Craiova, Giorocul, și pe 

altă vecină, luată în arendă, Giormanul, unde-și avea și /aba- 

naua sau fabrica; la bilciul cel mare de la Riureni el își tri- 

metea agenții, pe cînd alții colindaii, pentru cumpărarea ma- 

teriilor prime, malul turcesc din fața Olteniei, avind legături 

mai mult cu Aga din Rahova. Era mai ales linar şi pielar 

cu toptanul; nu se pare să fl făcut și negoţ de vite ca înnain- 

taşul săii. Imprumuta dese ori bani boierilor şi oamenilor de 

afaceri de la noi, și necontenit el primia de la dinşii cereri 

pentru a li se trimete tot felul de lucruri de mîncare şi îm- 

brăcăminte, de noutăţi plăcute, care-i veniai din Apus lui 

însuşi saii pe care putea să le capete de la Casele sibiiene, 

vienese, venețiene cu care era în corespondenţă. 

Hagi Constantin Pop trăi pănă în Octombre 1808?. 

EI lăsă afacerile în sama văduvei sale, cea de-a doua 

«Hagiică», Păunica. Aceasta puse în fruntea firmei pe un 

1 Zbid, p. 86, n 0LX. 

2 Vol, acesta, p. 91, n 87. Hagica e arătată în două locuri (VIII, p. 9 

si XII, p. 115, n0 OCXXVI ) ca soacra lut Hagi Constantin. Se poate şi aceia 

ca însuși Constantin să fi fost un nepot al acelor boieri, 

3 Acest volum, pp. 45-7. 

 



FAMILIA POP vV 

vechiii credincios al familiei, Bănăţeanul Stan Popovici, şi pe cel 

mai mic div fiii ei, Dincă. Acesta din urmă nu trăi însă multă 

vreme, şi, la mai puțin de un an după moartea soțului, vă- 

duva primia alte scrisori de compătimire de la rudele sale 

oltene, pentru încetarea din viață, la o vristă de tot fragedă, 

a fiului care purta același nume. Dincă trebuie să fi murit în 
lulie 1809!. 

Păunica avea o fată, Măriuţa, logodită încă din 1791 cu 

unul dintre fiii bogatului concurent al Casei Pop, Gheorghe 

Manicati Safrano, cu Iosif, şi măritată cu același la 3 Oc- 

tombre 17922. În 1808 trăia încă fratele ei Ienachi, care 

fusese amestecat şi el în afacerile lui Hagi Pop5. Dar deocam- 

dată toată grija întinselor legături de negoţ rămase asupra 
lui Stan Popovici. 

Al doilea fii al Păunicăi era atunci la Buda, ca ofiţer în 

oastea împărătească î. Zamfir al lui Hagi Constantin Pop 

fusese întăii unul din școlarii dascălului grec din Sibiiu, 

foarte bine plătit de Companie. Apoi, pentru desăvirșirea 

învățătorii elenice, el trecu la București, unde era pe atunci 

ca învățător la școala domnească un vestit cărturar, Lambru 

Fotiade. Păunica ar fi vrut ca fiul ei să nu fie așezat la cine 

știe ce gazdă, de unde dusul la școală să-i fie cu îngreuiere, 

şi ea îşi arătă dorința ca el să fie primit chiar în casa lui 

chir Lambru ; episcopul de Argeș, Iosif, cu care răposatul 
Hagiu fusese în legătură de cînd cu tipărirea cărților bise- 
ricești ale lui Moinar la Buda, fu pus să stăruie. Cu toate 

că cei patru dascăli, al căror director era Fotiadi, nu prea 

trăiaă în larg în chiliile de la Doamna Balașa, care adă- 

postiai atunci «frontistiriul», un așa de puternic mijlocitor 

pentru un copil dintr'o așa de bogată casă trebuia să fie 

ascultat. Zamfirachi fu primit deci «la un conac şi lao 

masă» cu Lambru, în Maiui-lunie 1799. Cu «protimia» copi- 

lului, care se dovedi foarte isteț, şi cu cepimelia» învățăto- 

1 Jbid., pp. 47-8. 

? /bid., p. 22, n0 100; p. 25, n0 119. 

3 V, tabla. 

+ Acest volum, p. 45. n0 269,



VI FAMILIA POP 

rului se ajunse la o bună «procopsire»!. Între Zamfirachi, 

care fu numit, după cel mai elegant onomastic elinesc, Ze- 

nobiu sai, pe romăneasca de atunci, Zenovie, și între pro- 

fesorul săi se înnodară astfel legături care dăinuiră și mai 

tărziă: în 1803, pe socoteala celui d'intăii se tipăria la 

Viena tratatul de Mezrică al celui de-al doilea. <E o cinste 

pentru Zamfirachi», strigă bătrinul învățat grec, «o glorie 

pentru Pop> — Hagiul, care era încă în viață —, <o mîndrie 

pentru Lambru»?! 
Zamfirachi-Zenovie învăţă trei ani la Bucureşti. Îndată 

după isprăvirea învățăturilor de aici, tatăl săi îl trimese la 

Viena pentru a începe cursuri nouă, apusene, la profe- 

sori cari întrebuinţaii altă metodă pentru alte scopuri. De și 

se îmbolnăvi şi aici, îndată după strămutare, încă din 1803 

el putea să se laude că știe, nu numai limbile germană și 

francesă, dar şi ştiințile comerciale, pe care le avea mai 

mult în vedere Hagiul, doritor ca fiul cel mai mare să 

meargă pe urmele lui. Încheind şi aici studiile sale, care ţi- 

nuseră doi ani, el porni spre Pesta, în obișnuita călătorie 

care pe atunci pregătia pentru viață pe tinenii ieşiţi din 

şcoli 3. 

Pe acele vremuri, cînd războaiele napoleoniene cuprindeaii 

toată Europa, şi Zenovie Pop fu ispitit a intra în oaste. 

Peste puţin îl aflăm ca ofițer în Timișoara, apoi în Viena, 

scriind tatălui săi destul de rar şi primind din cînd în cînd 

înfruntări de la înțeleptul negustor, carei arăta în ce împre- 

jurări de viață cuminte poate «avanțerui» supt steagurile 

împărătești un tînăr «de alt neam», ca dinsult. 

Moartea fratelui săi Dincă îi stricâ însă cariera de ofițer. 

Zenovie Pop se întoarse în Sibiiii pentru a se îngriji de 

afacerile Casei de negoț a părintelui și bunicului săi. Apoi 

lăsă afacerile din acest oraş în mîna lui Stan Popovici, pe 

1 «Contribuțiile» citate, «Scriitori bisericeşti», p. 36. 

2 Jdid,, «Scriitori greci», pp. 1-2. 

% «Contribuţii la istoria învăţămîntului», pp. 16-7. 

4 Acest volum, p. 168, no 1.



FAMILIA POP VII 

care putea să-l supravegheze și bătrina jupăneasă Păunica, 

care trăi încă multă vreme, pănă în 1827!. Capul firmei se 

aşeză la Viena, împreună cu soția sa, Iosefina, şi fetele. 

Acolo petrecu el încă atiția ani, păstrind toate legăturile 

sale cu ţara noastră, de unde îi se recomandară pe rînd cei 

d'intăii dintre studenţii bursieri cari merseră pentru a că- 

pâta o învățătură mai înnaltă în Apus: de la Poteca, Mo- 

roiii, Pandeli și Petrachi Poienaru, Muntenii, pănă la Anastase 

Fătu, din Moldova. Om foarte bogat, el reparâ temeinic bi- 

serica din Groapă de la Sibiii, unde erai astrucaţi toți ai 

lui, de la Hagi Luca încoace. Bancher cu influenţă, fu 

numit director la Banca Naţională Austriacă și căpătă, ca 

răsplată pentru slujba lui cea bună, titlul de cavaler de 

Băhmstetten. Firma din Sibiii o părăsi de la o bucată de 

vreme, vinzind şi casa care văzuse desfășurindu-se atita 

muncă romănească în curs de aproape un veac întreg; bise- 

rica singură, frumoasă și mai ales foarte solidă, rămase pen- 

tru a-i pomeni numele: piatra de de-asupra uşii de intrare 

aminteşte întăia clădire, cu cheltuiala Hagicăi Stana, la 

1788-09, dărîmarea la 1802, prin vestitul cutremur din Oc- 

tombre2, şi facerea din noii, din temelie, de nepotul Ha- 

gicăi, cavalerul și directorul din depărtata Vienă; un po- 

melnic săpat în piatră e prins în zid, pentru a se păstra 

"numele răposaților din acest neam, ale căror rămășițe fură 

dezgropate şi așezate la un loc de însuşi Mitropolitul Șa- 

guna, la 3 Mart 1856; în sfîrşit, un tabloii pe pînză dă chi- 

purile, lucrate încă din 1831, după porunca lui Zenovie și 

a Mariei Manicati, ale celor trei ctitori: Hagi Petru Luca, 

Hagi Constantin Pop şi Păuna, soția lui î. 

Corespondenţii romîni ai Casei Pop, aceia cari trimet scri- 

sori de familie, de prietenie și de afaceri Hagiului Constantin, 

Păunicăi lui Stan Popovici şi lui Zenovie, sînt mai toţi oa- 

1 Jdid,, p. 75, n% Ş22. 

2 Gr. Ştefănescu, Cutremurele de pămînt în Romănia; « An. Ac. Rom», XXIV, 

partea ştiinţifică, p. 21. 

3 Vol. XIII, pp. 179-80.



VIII FAMILIA ARGETOIANU 

menii cu însemnătate din această vreme, Fireşte că Oltenii 

sînt mai bine represintaţi în lista scriitorilor, ca și în lista 

datornicilor Casei, Pe cînd de la mulți se află numai o scri. 

soare dovă, cu un caracter desăvirşit negustoresc, ciţiva 

poartă, ani de zile, o călduroasă și intimă corespondență de 

adevăraţi prieteni. Necontenit e vorba de nunțile, de cumetriile, 

de nenorocirile lor de familie: rudele lor apar în toate împre- 

jucările. Nişte simple note n'ajung pentru a lămuri atitea în- 

rudiri încurcate, și ele s'ar uita poate de la o scrisoare la 

alta. E, deci, mai bine să se vorbească în deosebi, mai pe 

larg, de prietenii, tovarășii şi clienţii Casei Pop, dindu-se tot 

odată citeva pagini din acea «arhontologie», din acel «no- 

biliar» al Olteniei, așa de bogată în boieri şi boierinaşi, cu 

neamul păstrat pănă astăzi, ce lipsește încă din mijloacele 

obişnuite de informaţie ale știinţii trecutului nostru. 

S=> rinduiesc oamenii după familiile lor, iar acestea se ur- 

mează în ordine alfabetică, 

Il. 

Argetoianu. 

De la Argetoienii din Craiova şi Tirgu-Jiiului n'avem nici: 

o scrisoare. Trei membri ai familiei sînt pomeniţi însă. La 

venirea din 1802 a Pazvangiilor fug la munte Tuţa, soția lui 

Ioniţă Clucerul, şi Serdarul Gheorghiţă, cu copiii săi. Acesta 

din urmă e pomenit și ca datornic al Casei Pop în 1820, 

cînd era acum Pitar. 
Argetoienii, al căror nume e scris une ori: Hargetoianu şi 

dese ori Argintoianu, sînt din satul Argetoaia. Însemnătatea 

acestei familii doljene începe cu Serdarul Constantin Arge- 

toianu, care iea pe o fată a lui Mihai Spătarul Cantacuzino. 

Fiul Cantacuzinei și al Serdarului fu botezat Constantin; el 

luă pe fata lui Nicolae Slătineanu și jucă un rol mai şters 

în Oltenia austriacă. O soră a lui, Maria, fu soția lui Rădu- 

canu Bengescui. 

1 Genealogia Cantacuzinilor, <A. Lorga, pp. 349-50; Studii şi doc, V, p. 316, 

 



PAMIL'A BĂLĂCEANU IX 

Constantin acesta, fiul Marelui-Pitar, era el însuşi fost 
Logofăt al treilea la 17411. « Genealogia Cantacuzinilor» 
pretinde că al doilea Constantin n'a avut urmaşi. Totuși 
în 1773 aflăm pe un Constantinal Ill-lea, care poartă titlul 
de Clucer?. Ca Mare-Logofăt el face parte din Divanul ol- 
tean pus de Rușii cuceritori, în 17748. 

Fii ai lui par să fie Ioniţă și Gheorghe din scrisorile noastre. 
O mătușă a lor, Balașa, măritată în familia Bibescu, pomeneşte, 
în testamentul ei de la 1813, și pe un al treilea nepot, Dincă, 
mort la acea dată. Nu ştiii ce urmași a lăsat Gheorghiţă, dar 
Ioan (Ioniţă) avu cu Tuţa sai Ecaterina pe un al patrulea 
Constantin, care luă pe Anuţa, fiica lui Şerban și a Zam.- 
firei Otetelişanu. Aceasta singură trăia ca văduvă în 18275, 
Și o altă căsătorie unise cele două familii; Constantin Ote- 
telişanu luă la 1794 pe fata «Slugerului Argentoianu»> €. 

II. 

Bălăceanu. 

Înalte locuri (v. vol. V, pp. 712-3). am arătat genealogia vechi. 
lor Bălăceni. Badea, fii al lui Barbu, are de fecior pe Constantin 
Aga, ucis în lupta de la Zirneşti, unde luptase și pentru Domnia 

„sa, ca soț al Domniței Maria, fiica lui Șerban Cantacuzino. 
Fiul lui Constantin fu Ioan, care muri omorit și el de Turci, 
întrun alt războiii purtat de Germani împotriva lor. El lasă 
numai trei fete, dintre care una singură fu măritată, cu un 
Manu. Deci cu loan se stinge ramura Badea a familiei. 

O altă ramură începe cu Pătrașcu, fratele lui Badea, mort 
supt Antonie-Vodă. El are pe Matei, din care vin Hrizea și 

n 85; Hurmuzaki, VI, p. 461. Un căpitan Dumitrașcu (1697), la Hasdei, 
Magnum Etymologicum, Li, col. 1617. 

1 Studii şi doc V, p. 320. Cf. vol. XII, p. 87, no oux-v. Un Vasile, la 
1720, în Hurmuzaki, VI, p. 322. 

2 Gen... Cant, p. gta. 

3 /bid,, p. 189. 

4 Vol. XI, pp. 2334. 

5 Ştefulescu, Gorjul îstoric și pitoresc, p. 89. 

5 Acest volum, p. 29, no 144.



X PAM.LIA BĂLĂCEANU 

Pătrașcu și trei fii a: acestuia. Apoi pe Barbu, tatăl lui Ştefan. 

În sfîrşit, pe Drăghici, care fu unul din fruntașii partidei 

oltenești filo-germane din 1716!, şi a cărui ramură urmează cu 

Barbu şi ajunge la Constantin, care şi el are un fiii Constantin. 

Din acestelalte ramuri, şi anume din a lui Matei, prin 

fiul acestuia MHrizea, face parte Ioniță Bălăceanu, care 

joacă un rol în Domnia fiilor lui Mihai Racoviţă, împotriva 

acestora?. El nu e același cu loan Bălăceanu care se întil- 

“neşte şi în Divanul bucureștean din 1774 al Rușilor ca Mare- 

Clucer: acesta era fiul lui Pătrașcu, fii şi el al lui Matei 

bătrinul 5. Ioniţă era căsătorit cu o Ecaterina £, care se întil- 

neşte pînă în 1775; «Catrina Stolniceasa» iscăleşte ca martură 

în acte cantacuzinești, Ea făcea parte din această familie, 

ca una ce era fiica a doua a lui Pirvu, din ramura Drăghici a 

Cantacuzinilor. Fiul săii, rămas în fragedă vristă fără tată, e 

pomenit şi în actele noastre, şi în «Genealogia Cantacuzinilor»5, 

Spiţa neamului redactată de însuși Iosif episcopul de Argeş, 

după spusele lui Ioan fiul lui Hrizea 6, dă mai mulți urmași ai 

acestuia, fără să putem afla altă lămurire în această privinţă. 

Nu ştim deci care e acel fiii al lui Ioniţă cu care Ștefan 

Prășcoveanu își măritâ la 1781 fata, Sultana. 

În scrisorile noastre întilnim pe un Constantin care începe a 

se ridica odată cu veacul cel noii; era fiul Stolnicului Con-" 

stantin din ramura Drăghici. Îl vedem în fruntea boierimii 

noastre prin anii 1820; Vornic şi Logofăt, el ajunge Ban la 

1825 și rîvnește Domnia?. Are o fată, care se mărită după 

Matinco Cantacuzino-Rifoveanu, Agă și ispravnic de Ilfov 

(1825)5, şi doi fii: Ștefan sau Ștefănică, care scrie în 1824, 

cînd era Hatman, şi un Constantina tinărul (al IV-lea), poate 

1 Hurmuzaki, VI, p. 193. 

2 Gen, Cant, p. 141. 

3 fbid., pp. 187, 487. 

4 Doc. Cant, p. 255. 

5 P. 116, 

& Magnum Etymologicum, LI, col. 2983-4. 

1 Hurmuzaki, X, tabla; Lorga, Zascrizții din bisericile Romăniei, |, p. 242. 

3 Hurmuzaki, X, p. 323. 

 



FAMILIILE BĂLEANU, BĂLTEANU, BELU XI 

acela care iscăleşte scrisoarea din 1823 în culegerea noastră. 
Prin semnăturile lor, amîndoi dovedesc, ca și tatăl lor, o 

îngrijită cultură înnaltă grecească. 

III, 

Băleanu. 

Dintre Băleni, scrie in 1801 Grigorașcu Clucerul, care era 
în 1814 Mare-Logofăt, iar în 1821 Spătar, și ajunse şi Vor- 
nic în anul următor!. E acel Grigore Băleanu care tipări pe 
socoteala lui, în 1826, <Povăţuitorul> lui Gheorghe Lazăr. 

IV. 

Bălteanu. 

Grigore Bălteanu sau Bilteanu, care se afla în Banat, bol- 
nav grei, în 1824, e dintr'un neam gorjean. La 1757, Dră- 
ghici Bilteanu, boierinaș fără dregătorie sau titlu, face o cum.- 
părătură?. Pomelnicul Tismanei pomenește pe călugărul Iosif 
Bălteanu, de pe la 1802î. Un Bălteanu e amestecat în îm- 
prejurările de la 18214. În sfirşit, la 1830 găsim pe un Clucer 
Gligoraș Bălteanu ?. 

V, 

Belu. 

Rude ale vestitului Vistier Constantin Belu, al lui Vodă 
Caragea, se intilnesc prin anii 1820: Dimitrie, fiul său, Alecu, 
Constantin, fratele acestuia, şi acel care scrie în 1823 o scri- 
soare lui Hagi Constantin Pop, Ștefan. Acesta era Vornic 
în 1827, cănd găzdui la moșia sa de lăngă București pe pu- 
ternicul diplomat rus Minciaki5. Mărioara, de la care avem 
scrisori din 1826 şi 1830, trebuie să fie soţia lui Ştefan, 

i Hurmuzaki, X, tabla; Papiu, Zesaur, 1], p. 368. 
= Ștefulescu, Gorjul istoric și pitoresc, p. 404. 

Acelaşi, Zismana, ed. a 2-a, p. 142. 

4 Același, Ziîrgu-Yiul, tabla. 
5 Același, Zismana, p. 221. 

$ Hurmuzaki, X, p. 424.
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VI. 

Bengescu. 

Un boier Benga, cu numele turcesc neobișnuit, cade în 

lupta de la Clejani pentru moştenirea Scaunului băsărăbesc, 

după moartea lui Vodă Neagoe!. La începutul veacului al 

XVI-lea se întîlneşte un alt boier cu numele de aceiași obirşie 

răsăriteană şi păgînă, Hamza, care-și avea moşia la Qhislav 

în Vilcea și ţinea pe o Slavna, ceia ce mă face a credecă 

amîndoi erai trecuţi la noi din lumea, străbătută a Islam, 

a Sirbilor din Bosnia. Hamza a fost supt Neagoe pe rînd 

Comis şi Spătar, iar în 1533, fiind Domn Vlad-Vodă, el 
capătă şi Bănia-cea-Mare 2. De şi se află în Sfatul lui Basarab 

al IV-lea, el pare să fi avut şi legături strînse cu Vlad Că- 

lugărul, căci și el și fiica sa Stanca sînt îngropaţi în mănă- 

stirea acestui Voevod, Glavaciocul. 

Hamza era vecin cu Benga, ale cărui moşii se aflaii în 

Gorj, unde unul din satele sale, cu voie de la Domnie, se 

prefăcu în tîrg, Tirgul Bengăi sau al Gilortului, pe cind, după 

cel d'intăiii nume al săi, se chema Cărbuneștii. Benga lăsase 

un singur fiii, Stanciul, și acesta luă pe Stanca Hamzăi. 

Stanciul fu Spătarul muntean din vremea lui Mircea Cio- 

banul, și el se înseamnă prin apriga luptă pe care o duse îm- 

potriva acestui Domn și, mai tărziii, a Goleștilor, sprijinitorii 

lui Mircea și -a neamului săi. La 1571, €l nu mai era în 

viață, și Alexandru-Vodă lua măsuri de răzbunare față de 

văduva rămasă pe urma lui cu mai mulți copii: Hamza, Stan- 

ciul, Vlad, Drăghici și Barbu. 

Barbu se întimpină încă din 1577, ca Postelnic; despre 

ceilalți nu se află nimic în izvoarele tipărite cu privire la 

! Cronicile muntene. 

2 Vol, V, Doc. Brincoveanu; Stoica Nicolaescu, Doc. slavo-române, pp. 

26, 83. 
3 După Nicolaescu, Î, €., vestitul Socol ar fi fost frate cu Stanciul, Și 

acest nume amintește Bosnia, 

+ Hurmuzaki, XI, pp, Viu, XI; Nicolaescu, p. 83. 
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veac! acesta. Se pomeneşte un Mihai al Bengăi, Spătar în 
oştile .ui Mihai- Viteazul !. 

Avem în mînă firul sigur numai tărziii în veacul al XVII-lea, 
cînd, la 1630, la Tirgul-Bengăi ca și la Jupăneşti, stăpîniă 

Hamza Bengescu, care fu unul dintre boierii ce pribegiră în 

Ardeal şi aduseră Domnia lui Matei-Vodă Basarabul?. Una] 
doilea Barbu era Căpitan; ceva mai tîrziii, la 1665-8, un 

Vlăduţ Bengescu e Postelnic. Tot pe atunci trăiesc Du- 

mitrașcu şi Alexandru Postelnicul, Bengeșştii?. 

La începutul veacului al XVIII-lea, ni se înfăţişează trei 

Bengești. Un al treilea Barbu, Păharnic, apoi Pitar, iea parte, 

pentru Nemţi, în războiul turco-german şi cîştigă o mică 
biruință la 1716. Căsătorit cu Ancuţa, el are o fată, Despa» 

care se mărită după Ilie Știrbei, un stilp al ţerii pe vremea 

cînd Împăratul de peste munți stăpîniă cele cinci județe 
oltene £. 

Diicu Bengescu are și el o, fată, pe Maria, care ajunge 

soţia lui loan Băleanu 5. Mormiîntul ei se vede la mănăstirea 
Hurezul 6. 

În sfirșit, consilierul Staico, cel mai neastîmpărat și cu 

mult cel mai bine cunoscut, frate cu Diicu şi şi cu Barbu, 

şi, ca și ei, fiii al lui Matei și llincăi, are în stăpînirea sa 

locul de Scaun al neamului, satul Bengeștii, unde înnalță o 

biserică la 17209, şi Negoieștii, unde se sfințește alt lăcaș de 

închinare peste doi ani. El are, cu soția sa Maria, patru 

fete: Anica, Balașa, Stanca şi Safta, dintre care aceasta din 

urmă iea pe Mibai Glogoveanu și, răminînd văduvă, trăi încă 

mulți ani, pănă pe la 1794, împodobind cu daruri carei 

veșnicesc numele, mănăstirea bătrină a Tismanei. Fiii săi fură 

Mihai, apoi Constantin, care cîrmui Oltenia cu putere de 

1 Ştefulescu, Gorjul, pp. 34-5. 

? Studii și doc., VI, p. 491, n9 168; XI, p. 219. 

2 Ştefulescu, Gorjul, pp. 22, 34; Zismana, p. 191; Studii şi doc, V, p. 

481, n 123. : 

4 Ştefulescu, Gorjui, pp. Lyi, 28; Studii? și dec., VI, p. 488, n 150. 

5 did, pp. 36, 189. 

S lorga, Zascrifții, 1, p. 189, n” 397.
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Caimacam în 1747, Radu şi loan. Cei doi fil mai mari sint 

amestecați în afaceri încă de la 1734-5, cînd vedem pe 

loan judecîndu-se cu un Brăiloiu. El învățase la Sibiiu la 
«pateri» sau la călugării franciscani, prin 1723 1. Luă pe fata 

lui Constantin Strimbeanu. Radu sai Răducanu, simplu vătav 

de aprozi la 17452, se însură cu Maria Argetoianca; el 

ajunse pănă la caftanul de Stoinic şi fu ispravnic de Vilcea 

(1768). În scrisorile noastre întîlnim pe văduva lui, «Stolniceasa 

Bengeasca», la 1781%. 

Cred că urmaș al acestui Radu e Constantin saii Cos- 

tachi Bengescu, din scrisorile noastre, care era la 1700 Agă, 

la 1792 ispravnic de Vilcea și care se stinse în 1793. 

Poate să fie un frate al lui Costachi acel Gheorghe sait 

Ghiţă Bengescu, care se logodește în luna lui Mart 1784 cu 
fata bogatului Ban Dudescu şi care serbează peste puţin şi 

nunta sa la București. El avea moșia de baștină a Bengeş- 

tilor și o alta: Breasta, lingă Craiova. Era în 1788 Ciucer 

şi ispravnic de Gorj; în 1798 purta tot numai titlul de Clu- 

cer. Moare în 1810, lăsînd mai mulţi copii. Se pare că Tiţa 

Bengeasca, ce se afla în casa lui Barbu Știrbei în 1801, era 

soţia — o a doua soție — a acestui Gheorghe. Un fii al lui 

este “Titu Bengescu, care se logodește în lanuar 1810 cu fata 

cea mijlocie a lui Corniţă Brăiloiii 4. În 1822, el se afla la 
Rimuic, — ca ispravnic, credem. 

S'ar putea ca tînărul Medelnicer Răducanu din 1803 și 1808 

să fie un frate al lui Titu. În 1814 trăia un Serdar Alecu 
Bengescu 5. 

Uu văr al lui Gheorghe Liiii era Tache (Matachi, Dumitru), 

care. se judeca în 1827 cu ruda sa. Și pe el îl aflăm la 

1 Vol. XII, pp. 22-3, n xXx. 

? Pentru Staico, Ștefulescu, 7ismana, pp. $3-5, 115; Gorjul, pp. LY, 34, 36, 

38-09, 377. Penuu loan, Szdii și doc, V, pp. 318-9; XI, p. 334, nota 4; XII, 

pp. 224-5. Pentru Radu, Ștefulescu, Gorjui, p. uit; cf. Gen. Cant, p. 350. 

3 Vol, V, p. 330, n 99. 

4 Contrid. la îsi. înv, p. 8. 

5 Năsturel, MVeamul boierilor pîrscoveni, București, 1906, p. şo. 
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Rimnic, în 1829, după ce în 1821 îi arsese casa din Craiova. 

Stăncuţa Bengeasca din 1811 poate să fie soția lui. 

De prin acești ani 1810 înnainte, întîlnim pe un al 

doilea Gheorghe, poate şi el fii al celui d'intăiui. Pe cînd 

însă bătrinul era Clucer, acesta e numit totdeauna Păharnic. 

Îi afăm şi în 1827. Soţia sa se chema Zmaragda, și din că- 

sătoria lor se născu un fii, Grigoraşcu, pe care părinții îl 

trimeseră la învățătură în Sibiiit, după potolirea turburărilor 

eteriste, împreună cu un nepot al lui Gheorghe, Costachi 

Glogoveanu (1822-4). Şi o fată, Stăncuţa, e pomenită în scri- 

sorile către Hagi Constantin Pop !. Grigorașcu a fost direc- 

torul Teatrului din București supt Vodă Știrbei?. E tatăl d-lui 
G. Bengescu, bibliograful lui Voltaire. 

VII. 

Bibescu. 

B oieri gorjeni, din cei mărunți, Bibeştii se ivesc cu un 

Tudor, care trăiește încă în al XVII-lea veac. Nici nepotul 

de fii al lui Tudor, loan, nu se ridică din mulțimea mici- 

lor stăpînitori de moşii. loan, căsătorit cu Călina, își face 

diata în 1742. Pe urma lui, rămîne un fiii, Ștefan, și un aitul 

despre care ştim numai că a luat pe o fată din familia Ar- 

getoianu, Balașa, ce trăia încă în 1813, pe cînd soțul ei 

murise de foarte multă vreme. 

Ștefan, care ajunse Păharnic, luă o femeie foarte vrednică, 

Maria, care se împărtăși şi dînsa de o lungă văduvie. 

Ea avu pe următorii fii și fiice: 

Dumitru sai Dumitrachi, cel mai mare, era Șătrar în 1786. 

La 21 Februar 1794, însemnatul și foarte avutul boier Barbu 
Știrbei, care n'avea moștenitori, îi dă pe nepoata soției sale, 

Catinca Văcărescu. Foaia de zestre, foarte îmbielşugată, cu- 

prinde darul mai multor moșii: Măghireștii, Săcelul şi Șeasa, 

1 Contrid. la ist. înv, pp. 13-4. 

2 lorga, Mărturii istorice privitoare la Știrbei Vodă, pp. 2317-41, Lu alt 

ion Bengescu a fost Vel Clucer şi ispravuic de Gorj în 1791 (Ștefulescu, 

Gorjul, p. Lu).
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în Gorj, Viădenii în Ialomița, Dălbanul în Săcuieni, Nunta 

fu strălucită, şi oaspeţii se îndulciră cu cele mai scumpe vi- 

nuri apusene: de Tokai şi de Rin. Pe atunci mirele era 

numai Stolnic. 

Încă de la 1809, Dumitrachi Bibescu, al cărui fiii mai mare, 

Barbu, fusese botezat şi era să fie înfiat de Știrbei, era 

Logofăt. În 1811, el se află în Divanul Craiovei. Supt 

Domnul pămîntean, era Mare-Logofăt de Țara-de-jos. După 

mîntuirea Domnici lui Grigore Ghica, el făcu parte, în 1829, 

și din «Divanul săvirșitor> al Ruşilor. Muri puţină vreme 

după aceasta. Prin negoțul de vite, de porci. de vinuri — el 

fu cel d'intăiti care scoase la iveală vinul de Drăgășani —, 

Bibescu căpătase o mare avere. Făcind ca unul din fiii săi 

să fie ales pentru a purta mai departe numele de Știrbei și 

izbutind a căpăta pentru cel de-al doilea, Gheorghe, pe ne- 

poata altui bătrîn fără moștenitori, Banul Brîncoveanu, din- 

du-li cea mai bună creștere în ţară ca şi la Paris, elli asigurâ 

cariere strălucite, la capătul cărora era să fie Domnia lui 

Gheorghe Dimitrie Bibescu și a lui Barbu Dimitrie Știrbei. 

Nu știm pănă la ce dată trăi soția lui Dumitrachi, Ca- 

tinca, pe care o întîlnim încă în vălmăşagul anului 1821). 

Îndată după Dumitrachi pare să fie Balașa sai Bălăşica, 

numită după mătușa ei. Pe cînd mamă-sa era o jupăneasă 

săracă şi fratele săii nu se ridicase încă la însemnătate, ea se 

mărită cu un fecior de boier mare, Stănuţ Jianu, în 1792. 

Soții trăiră împreună cel puţin opt ani, dar bătrinul Jianu 

găsi îndată că şi această noră a lui e o cheltuitoare și o 

leneșă, care nu se poate asămăna cu minunata femeie ce 

fusese maică-sa. La urmă, Balașa-și părăsi bărbatul, om bi- 

cisnic şi cu mintea slabă. Testamentul și-l făcea în folosul 

nepotului Iorgu, al lui Dumitrachi, în 1811, şi în 1816 i se 

încheiait zilele?. 

1 Cf, Iorga, Viaţa și Domnia bi Barbu Dimitrie Știrbei, |, p. 2 şi urm.; 

Studii și doc., XI, p. 221 şi urm.; acest volum, tabla; Co/ribuţi? Ja îst. 

învățămîntului, p. 18 Și urm. 

2 Ultimele două izvoare din nota precedentă. 
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O altă soră, Catinca, era măritată pe la 1800 cu loniţă 
Gaănescu. dintrun neam care se întîmpină încă în veacul 
al XVII-lea, cînd trăia Logofătul Mihai Gănescu!. Fii al 
unui bătrin boier, care muri înnainte de anul 1795, loniță 
era Păharnic la 1807, ca şi la 18t1. În acest răstimp, la 
1808, el ajunse ispravnic, de Vilcea, cred : Catinca scrie în acest 
an o scrisoare pe care iscălește cispravniceasă>. Mai tărziu, 
el fu Clucer, și în 1821 se află printre boierii dați ca sfetnici 
Caimacamului Alexandru Nenciulescu, venit după Eterie. 1o- 
niţă scrie încă în 18262, 

Al doilea frate fu Constantin sai Dincă. Era Serdar în 
1802, cînd Turcii lui Pazvan, năvălind în Oltenia, îl prin- 
seră, împreună cu soția sa Elena, sora Cluceresei Smarandei 
Oteleleșanu din Tirgu-jiiului. Dionisie, eclesiarhul Episcopiei 
Rîmnicului, amintește astfel, în « Cronograful» săi, despre 
această nenorocire: «<Fost-ai prins cirjaliii şi pre un boier 
Bibescu, cu soția lui, robi în tîrgul Cleanovului, și mare ne- 
voie ai tras pînă aii scăpat, însă dînd bani pe la alți Turci, 
de i-ai făcut cale, cu chibzuire să scapeî.» Și pănă astăzi 
casa de la Craiova a acestui Bibescu se zice a «robitului», 
așa de adincă întipărire a lăsat în minţile oamenilor de 
pe atunci prinderea celui doi tineri boieri, 

Dincă nu se înnălță mai:sus de Serdăria pe care o avea 
şi în 1802; îl mai întîlnesc la 1807; la 1811 el nu se mai 
afla în viață. Văduva sa, care avea moșia Zmiîrdeștețul, ră- 
mase să îngrijească, luptindu se cu datornicii, de cei doi 
copii pe cari-i avuse cu răposatul: Tinca și Tachi (adecă 
Dimitrie). Ea trăia încă la 1824. Constantin Bibescu, care 
la această dată era Mare.Logofăt 4, e din altă ramură a fa. 
miliei, pe care n'o putem urmări deocamdată. 

Mai mult trăi fratele cel mic, Ştefan saii Ștefănică. Abia 
Medelnicer în 1811, cînd stătea la Tîrgu. Jiiului, Spătar 

1 orga, Documentele Cantacuzinilor, p. 20. 
2 Acest volum ; v, tabla, 
3 Papiu, Zesaur, p. 202, 
* Hurmuzaki, X, pp. 1839-90. Celelalte ştiri, după scrisorile din acest 

volum, 
: 

5216. Vol. VIII. 
2
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în 1821, el e amestecat în răscoala lui Tudor, care-l inchide 

cîteva zile. Citva timp, stă și el'ascuns în Sibiiii, apoi către 

sfirşitul anului se întoarce ca să fie ispravnic la Cerneţi. în 

mai găsesc pănă în 1830. Căsătorit cu o Marie, el avu doi 

copii: pe Nicolae și pe Maria. Nicolae era căpitan şi adiu- 

tant domnesc supt vărul săi, Gheorghe-Vodă, în 1844!. 

VIII. 

Bojoranu sau Bujoreanu. 

Alecu Bujoreanu din 1817 e un urmaș al Vornicului Șerban 

de pe vremea stăpinirii nemţești, pe care, ca Mare-Ban al lui 

Nicolae Mavrocordat, el o pregătise în Oltenia 2. Pare să fie 

același cu boierinașul pomenit la 1822 de rapoartele consu- 

lare prusiene din Bucureşti, unde el îşi avea locuinţa. 

Soţia sa, Catinca, și o altă Bujoreancă, Luxandra sai 

Ruxandra, scriu către Casa Pop, —aceasta din urmă între 

1824 şi 1835. 

Un Preda Bojoreanul era între boierinașii olteni la 1720-30 %. 

IX. 

Brăiloiu. 

Neamul Brăiloilor ajunge la: oarecare însemnătate abia 

în a doua jumătate a veacului al XVIl-lea. Urmaşi ai unui 

Brăilă sau Brăiloiii, cițiva din acest neam se înfățișează între 

boierinași mai ales între 1664 şi 1668, și anume: Brăilă și 

fata lui, Dumitra, apoi un Barbu, un Matei, un Constantin 

fiul lui Udrea, un Breahă, un Drăghici, cari trăiau toți în 

părţile gorjene ale muntelui, unde stăpiniai anumite plaiuri. 

Stoica, Drăghici şi Barbu erau frați, fiii lui Brăiloiă şi ai vă- 

duvei sale din 1644, «Brăiloaia»€. 

1 Hurmuzaki, X, p. 489; Srudiă și doc., XII, p. 168, no ccoLvuir. Cf şi 

Ştefulescu, 7îrgu- Fiului, ed. a 23, p. 49. 

2 V. şi Cronica lui Radu Popescu, în Magazinul istoric, IV, pp. 48, 54. 

3 Hurmuzaki, VL, p. 320; Ștefulescu, 7 cu p. 114. La 1808, Stolnicul 

Ştefan (4did,, p. 117), 

4 Studii şi doc, V, p. 119, 00 9. 
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Dintre aceștia, Drăghici singur lasă urmași pe carii pu- 

tem urmări: pe Fotea şi Barbu, cari stai alături în 1726. 

Ancuţa, văduva acestui Barbu, cu fiul ei, purtînd acelaşi nume, 

de Barbu, și cu o fată, Măriuța, fac o vinzare la 1767. Din 

aceste ramuri sărace, trăind în colțişorul lor, în mijlocul 

moșnenilor, fac parte, în veacul următor: un Stoica (1722, 

1726),un Stanciu (1726), un Diicul din aceiaşi vreme (—1741), 

căsătorit, se pare, cu Ileana, un Barbu al lui Udrişte, un 

Lăpădat, tot supt Nemţi, un Chircu din 17891. 

Ramura care e mai bine cunoscută şi care se ridică foarte 

răpede la o mare bogăţie și la o deosebită înriurire în afa- 

cerile politice, începe cu Cornea. Acesta era în 1685, supt 
Șerban Cantacuzino, încă un boierinaş de țară, împodobit 
cu titlul de Postelnic și trăind în liniște la moşia sa, Orbii, 

din Gorj, sai la Drăgoieni, în același judeţ. La sfirşitul Dom- 

niei Cantacuzinului, era Vistier. Constantin Brîncoveanu, 

care se vede că-l cunoștea bine și-i prețuia agerimea şi hăr- 

nicia, și-l alese, îndată după ce se urcâ în Scaun, Mare-Agă, 

făcindu-l astfel să suie cea d'intăiii treaptă a puterii, Pă- 
harnic între 1691 şi 1695, Cornea e înnâlțat la Bănia-cea- 
Mare în anul 1695,şi rămîne în această dregătorie, mai mare 
şi mai strălucită decit toate celelalte, pănă la moartea sa, 
întimplată tot supt Constantin-Vodă, în cei din urmă ani 
de mare bielșug și de adincă pace ai acestuia. Evlavios în 
aceiași măsură în care era bogat şi cu trecere, Cornea drese 
mănăstirea Ţinţărenii şi făcu biserică nouă la Baia-de-Aramă 
şi la Vădeni, în munte. A fost însurat cu Stanca, care trăia 
încă la 1735 2, 

Cornea avu şese băeți și două fete?. Dintre toţi copiii, 

1 Studii și doc. V, p. 318 nota 1; Ştefulescu, Gorjul, pp. XXXVUI, 106, 

171, 325; Hurmuzaki, VI, pp. 323-4. Un Fota Vlădoianu e fiul unei fete a 

luf Fota Brăiloiii (vol. XI, p. 226, n? 14), El ţinea pe o nepoată de fiii saii 

de fiică a Banului Cornea Brăiloiă (vol. XII, pp. 225-6, n% XII). 
2 Ştefulescu, Gorjul, p. 3u1 şi urm.: Zismana, p. 142. Soacră-sa face 

un schit la Jupănești (vol, XI, p. 220, n” 1v). 

3 Dobrescu, /sforia djserici din Oltenia, p. 463; Studit şi doc. V, p. 315, 

no Sr. !
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pare să fi fost mai mare Dumitraşcu. El e lăudat de Nemţi, 

pe cari i-a slujit, pentru <cuminţia, cunoştinţa de lume, iuțimea 

şi dibăcia lui>1. Trecuse de partea Imperialilor, în campania 

munteană din 1716, pentru a-și răzbuna împotriva lui Nicolae- 

Vodă Mavrocordat, care prigonise pe acest om brîncovenesc, 

silindu-l, pentru a scăpa de moarte, să iea rasa călugărului, ca 

părintele Dositei, Dosoftei. Veșmîntul de umilință şi singurătate 

nu schimbă însă pe strașnicul om, menit să poarte zalele lup- 

tătorului. Din Tismana, unde-l închise urgia domnească, el 

ieşi răpede, pentru a purta, în 1716, toate firele uneltirilor îm- 

potriva Grecului din Scaun. În schimb, fu făcut, cu tot comă- 

nacul săii de om închinat lui Dumnezei, căpitan de Cerneţi; 

îi era frică să se răspopească și-i era silă să se ţie de post 

şi de rugăciune. Încă de la începutul regimului celui noi, 

el se mindriă cu titlul de consilier împărătesc și ajuta cu 

folos la cîrmuirea celor cinci judeţe. În 1735, vevi cu zgo- 
mot în soborul pentru alegerea de episcop, şi, ca să se 

aleagă Climent, Nemţii trebuiră să-l scoate din adunare, si- 

lindu-l a se mulțămi cu plingerile împotriva unui ales carei 

era neplăcut. Poate că el însuși, osîndit să fie cleric, doria 

să dobindească mitra de Vlădică. Rămiînînd numai <părin- 

tele cinstitul consiliar Dositheu Brăiloiul», el se apucă atunci 

să adauge cu orice prilej stăpînirea sa de pămînt. Moare 

bătrîn, la 7 August 1747, şi numai atunci el își află în sfir- 

şit odihna, supt paza pietrei de mormiînt la Tismana. Slo- 

vele săpate pe mormîntul săi zic: «Supt această piatră 

odihnesc oasele răposatului robul lui Dumnezei Dositheă 

monah, unul din ctitori, snă Banului Cornei Brăiloiă, şi s'aii 

pristăvit în zilele Mării Sale Constandin Vodă Nicolae, la 

luna lui August 7 i la leat 7255 2.» 

Călugărul avea, din căsătoria sa cu fata Banului Barbu Mi: 

lescu și a unei surori a cronicarului Constantin Căpitanul 5, doi 

1 Hurmuzaki, VI, p. 307. 

2 Ștefulescu, 7ismaza, pp. 117-8. Pentru el, v. același, Gorjul, pp. LV, 

310, 316-9, 321-2; llurmuzaki, VI, tabla (mai ales, pp. 307, 407); Studii 

și doc. V, cap. II, şi p. 318 nota 1; Dobrescu, o, c,, tabla. 

3 V. şi Năsturel, . c., p. 38. 
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copii, cari crescură, trebuie să credem, mai mult la în- 

timplare. Fata, Stanca, se mărită cu Obedeanu, de bună samă 

tovarășul de sentimente politice al lui Dositeii, Serdarul Petru !. 

Ea închină Tismanei o candelăde argint care să ardă de- 

asupra locului de îngropare al tatălui ei?. 

Fiul, Toma, era slab de minte. Ştiindu-l că nu poate chi- 

vernisi o avere așa de mare ca aceia ceera să-i rămiie, tatăl 

săii, care îl însurase în chip strălucit, căpătîndu-i de soţie 

pe însăşi fiica beizadelei, principe de Imperiu şi Ban olte- 

nesc Gheorghe Cantacuzino, Marica, îi lasă ca epitrop pe 

un prieten al săi, boierul Dumitrachi Geanoglu. De şi avea 

din această întăie căsătorie doi copii, pe Zoiţa şi pe Șerban, 

numit după Şerban-Vodă, Toma face însă greşala de a se 

însura după moartea Maricăi, luind pe o fată de Grec, om 

de rind, pe Chiraţa lui Mihai Vameșul. Ea-i mîncă mai toată 

averea și apoi, lăsîndu-l bolnav la Tirgu-Jiiului, se strămută 

la Bucureşti. În 1759, bietul npetot, părăsit de cheltuitoarea 

şi nestatornica lui nevastă, era în judecată cu dinsa£. 

Și un frate al lui Dosoftei se făcu călugăr, păstrind numele 

din mirenie, Vasile. Ei nu trecu însă cu sila în mănăstire, 

ci fu aşezat acolo de tatăl săă însuşi, pentru cine știe ce 

boală sai neajuns. Vasile fu un monah supus: nici-odată nu 

se pomenește de dinsul în turburatele împrejurări oltene de 

la începutul veacului al XVIII-lea. El păstrase moșiile Orbii 

și Jupineștii, unde făcu un schit. Încă din 1704, se simția 

aproape de moarte, şi el nu va fi trăit mult după această 
dată a testamentului săi ?. 

Barbu, alt frate, fu privit ca uneltitorul de căpetenie pentru 

aducerea stăpinirii nemţești dincoace de munte. Fiind Serdar 

1 FHurmuzaki, VI, p. 193. 

2 Ștefulescu, Zana, p. 118. 

2 Gen. Cant., p. 284, nota 3; p. 311. E ciudat că în biserica de la Vă- 

dent se afiă și chipul lui Dosoftei și al lu! Dumitrașcu; acestuia i se înseamnă 

ca fii, din Marica, Constantin și Barbu (Ştefulescu, Gorju/, pp. 310-1). lasă 

locul din Hurmuzaki, VI, p. 307 (raport al administraţiei oltene) vorbește de 

«der Monachus Domitrascus Brailoi». Cf. și sfid., p. 323. 

4 Studii și doc, V, pp. 137-8.
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în 1716, el putea să fie de ajutor catanelor, cu slujitorii ce 

stăteaii supt poruncile lui. Pentru curtenii lui Nicolae Mavro- 

cordat şi sprijinitorii Domniei veaite de la Țarigrad, el e deci 

«tălhariul cel mare», «<începătoriu! turburărilor și al strică- 

ciunii țării>, <capul hoţilor și al tălharilor»!. De sigur că 

s'ar fi împărtășit în chip larg din cinstea Nemţilor, dacă nu 

l-ar fi strins moartea încă de prin 1718, spre marea bucurie 

a dușmanilor săi, cari nu uită să însemne în Cronica mavro- 

cordătească peirea lui de o boală strașnică ; caii crăpat», scrie 

Radu Popescu, «și s'aii dus la dracul», pe cînd «viermi mari, 

aibi cu capetele negre», îi sfășiau trupul?. Locul săii de îngro- 

pare nu-mi este cunoscut. 

Un Cornea tînărul, care ar fi al cincilea frate, e zugrăvit 

pe păreţii bisericii din Vădeni; văduva sa, Maria, trăia prin 

anii 17308. Un fii, Matei, se întîmpină la 1773%. Tot acolo 

vedem și pe Matei, fiul lui Cornea bătrinul, care e pomenit 

în 1719 şi era Vornic de Jiiul-de-sus supt Nemţi 5. 

Între chipurile ctitorilor de la Vădeni nu se întîmpină însă 

alţi doi Brăiloi din acest timp: Ștefan, pe care-l găsim la 

1719-32, căsătorit cu Aniţa $, şi Constantin, Clucer în 1723, 

Stolnic în 1734, ispravnic de Cîmpulung în 1743, care lasă 

urmaşi mai mulți. fii şi fete?, 

Ei pot să fie coboritori ai lui Barbu Serdarul, nepoți de 

frate față de ceilalți membri ai familiei însemnate mai sus. 

Tot din numărul fiilor Barbului sînt, în sfirşit, poate Gheor- 

ghe şi de sigur Radu sai Răducan Brăiloii. Cel d'intăii 

! Radu Popescu, /. e, pp. 55-8. 

2 fbid., pp. 109-10. V. și Sfudit și doc., I-II, pp. 229-30, 448 (no ni). 
3 Ştefulescu, Gozju/, pp. 310-1, 322; Hurmuzaki, VI, p. 321; Sudir și 

doc. V, p. 153. 
î Studii și doc. V, p. 329, no 128. 

5 Hurmuzaki, 4. e; Ştefulescu, 7. c., pp. Ir, 31, 322; Studi? şi doc, V, p. 

315, n0 80. 

$ Hurmuzaki, VI, p. 321; Sud? și doc. V, p. 152; XIL, p. 222, n9 via; 

p. 226, no xu. 

1 Ştefulescu, 7. c., pp. 322-3; Hurmuzaki, VI, pp. 321, 494; Studii și doc. 

III, p. 291, no XLIU; pp. 301-2, n LăIY; V, p. 315, ale Sr, 84.



PAMILIA BRĂILOIU XXIII 

era ispravnic la 17311; cellalt avea aceiaşi dregătorie la 1730 

şi se judeca în 1734 cu Bengeştii pentru moșiile Voinigești şi 

Jupănești; el e numai unchiul altui Radu, Vel Pitarul de la 

1748, 1756 şi 1767-82, 

În a două jumătate a veacului al XVIII-lea, vedem prin 

scrisorile noastre, de la 1781 înnainte, pe un bătrîn boier 

Ioan saii Ioniţă, fost Stolnic-Mare, care vestește însuși, la 1784, 

despre sine acestea: «Am îmbătrinit, am slăbit, am lăsat și 

barba, să fie lucru mai frumos». El se află printre aceia cari 

fură scoşi din ţară, în timpul noului războiă cu Nemţii, început 

la 1786, de bănuiala lui Nicolae-Vodă Mavrogheni. ÎL aflăm 

la 1787 în Divanul nemțesc al Craiovei. Soţia lui, Balașa, 

trăia încă în 1802. Un fiii? al lor fu logodit la 1791 cu fata 

lu Hagi Stan [ianu. 
Ioniţă arată să fie din ramura Barbului, poate un fii 

al lui Constantin. Se poate iarăși ca un fiii al săi să fie 

Constantin sai Costachi Brăiloiu, care fu ispravnic la dre- 

gerea mănăstirii 'Lismana î, În 1798, acesta era ispravnic 

al Vilcei și purta titlu de Pitar, pe care-l schimbă peste 

puțin cu acela de Stolnic, apoi, în 1809, cu Cluceria. Era 

un om foarte îndatoritor pentru mai marii săi, îngrijit tot- 

deauna de nevoile Căimăcămesei saii de găsirea unor «cîni 

mici de tot, cu părul mare, de care ai damele cele mari 

lîngă dinsele», pentru domnișoara, pentru «mamuzelul», scrie 

Costachi, care ştia şi ceva nemţește, a cutărui Vistier pu- 

ternic. Îl vedem, după întîmplările vremii, cînd la Craiova, 

cînd la Rîmnic ori la Tirgu-Jiiului, cînd la Sibiiii, pentru 

adăpost, cînd la băile Mehadiei, pentru sănătate. La 1825 

îl găsim încă în viață, de şi trebuie să fi fost foarte bătrin. Era 

căsătorit cu Elena sau Eleni şi, în lipsa lui din ţară, nu 

uită a pomeni cu înduioșare de «<iubita-i soţie Stolniceasa». 

Ca o femeie cuminte şi luminată, ca o bună gospodină 

i Ştefulescu, Gorjul, p. 7I. 

2 fdid., pp. Lu, 50; Tirgu Fiul, pp. 34, 40-1, Cf. vol. XI, pp. 2245; 

XII, pp. 224-5, n-le X-x1; pp. 2256, n-le XIl-iY. 

3 Vol. XII, p. 110, n0 coxvI. 

1 Ştefulescu, Zismana, p. 142.
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se înfățișează această Eleni Brăiloiă, pe care o tot întîlnim 
cerind de la Păunica Hagiului «croazele», «creditori», «ce- 
tarii», postavuri, umbrele, «gherlanturi», iar, din ale mîncării, 
ciocolată, ceaiii, rom, şampanie, puncii, siropuri, pe lîngă 

apa de lavandă. Din cînd în cînd, vine la Sibiiă de la Brăi- 
loaica rugămintea de a se lucra «un rînd de haine», cu căița 
ce se cuvine, pentru cite un noi copil pe care-l va cciștiga». 
Scrisorile ei se opresc cu anul 1815, cînd și ea mersese la 
Mehadia, pentru reumatismul ce prinsese la un picior, dar 
soțul ei o pomeneşte încă în 1820. Avea la această dată o 
fată măritată, Anica, și printr'insa era bunică. 

În același timp cu Costachi, trăiesc alţi Brăiloi. Un Cor- 

nea, saii Corniţă, frate cu Costachi, face parte în 1790 din 
Divanul pus la Craiova de Nemţi. În 1806 el se afla la 
Craiova şi la 1811, purtînd titlul de Clucer, Cornea era unul 
din membrii Divanului din acest oraș. Soţia sa e Smaragda, 
şi se pomeneşte şi fata lor, Maricuţai, 

Clucerul Dumitrachi, căsătorit la 1802 cu Uţa, era poate * 
fiul Saftei Brăiloiii din Tirgu-Jiiului, care avea moşie la Gu- 
reni 2. Frăția lui cu cei de mai sus nu e dovedită. Fugar 
înnaintea Pazvangiilor, cu mama şi soția, la 1802, îl putem 
urmări pănă la 1822, cînd era Logofăt. 

Un frate al lui Costachi și Corniţă era însă Nicolae, că- 
ruia i se mai zicea Nicoliţă sai Nicolăiţă. El ajunse până” 
la Spătărie şi Păhărnicie, şi-l pierdem din vedere abia la 

1835, cînd se afla la moșia Deveselul?, 

Nicolae avu mai mulţi copii decit fraţii săi. O fată a lui 

învăța la Sibiiă în 1822, în mănăstirea sai c/oașterul Ursu- 
linelor. Fiii săi, Constantin zis şi Costică, Dincă, Costachi, 
după vristă, și Gheorghe, merseră şi ei la învățătură. Cel 
din urmă nemeri la o școală franco-rusească din Odesa; 
cel mare se duse şi el în Sibiiii, unde fusese, în 1803, și un 

văr ai săi,—el îi zice: «neica»— Dincă, pe care unchiul, 

bătrinul Costachi, care-i era epitrop, îl -trimese la 1810 să 

! Pe lîngă acest volum, v, și Contribuţii la istoria învățămîntului, p. 8. 

? Ștefulescu, Zismana, p. 208. 

3 fbid., p. 2.
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înveţe în Viena!. Acestălalt tînăr își începu pregătirea eu. 
ropenească, — după ce, în ţară, cercetase pe dascălii craioveni 
Stancu, Grigore şi Constantin Munteniotis, —la 1822, după 
Eterie. Mătușă-sa, Smaranda lui Corniţă, şi unchiul Costachi 
îi purta de grijă ca şi tatăl şi mama, Zoița. Şcoala sibiiană 
a Sasului Trantmann desfăcîndu-se, Costachi porni în Apu- 
sul cel adevărat și fu înscris la o școală din Geneva, unde 
avea de colegi pe verii săi Goleștii, fiii lui Dinicu, scriitorul. 
În 1829, el doria să treacă de acolo la un şi mai bogat 
izvor de ştiinţă, Parisul, care începea să ispitească încă de 
atunci pe ai noştri. Acolo el avea de gînd să stea la un- 
chiul său, la fratele mamei sale, Constantin Vlădoianu, care 
ținea pe Frosiniţa, sora lui Mihai-Vodă Suţu. Brăiloiu doria 
pe atunci să se facă diplomat; el ajunse însă un învăţat 
legist, care fu unul din întemeietorii științei dreptului la noi. 

X. 

Brătianu. 

În 1816 şi 1822 scriii doi boierinaşi argeșeni, poate fraţi, 
Toma și Dincă, Brătienii, acesta din urmă Stolnic titular. 
Toma, care iscăleşte în limba grecească, era epistat al poş- 
telor, iar Dincă epistat al vătăfiei Loviştei: el e tatăl lui 
lon Brătianu, care s'a născut la 1821, şi al fiului mai mare, 
Dimitrie, născut încă din 1818, 

XI. 

Brîncoveanu. 

De la Brincoveni, avem foarte multe scrisori ale Vorni- 
cului Grigore, care petrecea la București saii la Brașov sat 
în castelul său de la Simbăta-de-sus. Pe tatăl săă, Manolachi, 
îl găsim de două ori la Craiova, în 1770 şi în 1802, şi avem 

1 Coptribuţiile citate, pp. 6-8. Dincă era în 1821 la Haţeg. Poate fi Stol- 
nicul ce scrie din Craiova la 1832 (acest volum). O Aniţa și o Safta Brăiloiii 
sînt între ctitorii de la biserica Almăj, lîngă Craiova. 

2 Contribuțiile citate, p. 11 şi urm., Hurmuzaki, X, pp. 621-3.
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chiar o scrisoare de la el, iscălită romănește — nu grecește, 

ca ale fiului săi, învăţat, dar, prin aceasta, înstrăinat, — din 

ultimul anl. 

XII. 

Bucşănescu. 

Neamul Bucşăneştilor vine din al Bucşanilor veacului al 

VII-lea 2. El se ridică la însemnătate prin căsătoria dintre 

Clucerul de arie Sandu, om de casă al Ghiculeştilor, carii 

dat epitropia ctitoriei lor, Pantelimonul, cu Ilinca, fata lui 

Radu Creţulescu, care, el însuși, era nepotul de fiică al lui 

Vodă Brâncoveanu. Supt fiii lui Mihai-Vodă Racoviţă el 

ajunge Serdar, apoi Stolnic, şi face călătorii la Constanti- 

nopol, iar în 1774 îl aflăm Păharnic?. Dar după Sandul, fa: 

milia cade iarăși în întunerec, afară de ramura strămutată 

în Moldova. 

Scrisorile noastre dai în 1823 pe biv Vel Căminarul Con- 

stantin şi pe soţia sa, Sofia, cari, departe de Curtea Bucu- 

reștilor, își aveau sălașul şi odihna, ca şi Brătienii, pe plaiu- 

rile Argeșului. Pe aceleaşi timp traia Medelnicerul Anton 

Bucşănescu, care, în bejenia sa din Ardeal, la 1821, dădea 

bisericii din Ludoş un iliton de învelit antimisul pe care se 

pomenesc și numele lui Gheorghe, al Antiţei și al unui al 

doilea Gheorghe $. 

XIII. 

Buzescu. 

In 1821, un Căminar Constantin Buzescu scrie, din Craiova, 

Casei Pop. Avem de la el și o scrisoare către soţia sa Ca- 

tinca, din anul următor. Îl mai aflăm la Rimnic, în 1823. 

1 V, pentru Briacovanii veacului al XVill-lea, lorga, Brașovul şi Romi- . 

miei, tabla, și Cîteva manuscriple și documente, seria 'a doua (din cân. Ac, 

Rom.>, XXVIII), p. 17 şi urm. 

2 V, Szudi? si doc., V, p. 712. 

3 Jorga, Inscripţii, |, pp. 70,72; Gen. Cant., pp. 126-7, 375; Studii şi doc, 

-II, p. 236; V, p. 453 (n0 52). Pentru ramura din Moldova, v. Hurmuzaki, 

X, tabla, 

+ Vo). XIII, p. 125, n0 4i5.
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Se vede a fi un boier bătrîn fără multe legături cu lumea, 
trăind la o parte, cu mijoace destul de puţine. 

El era totuşi singurul urmaș al vestiților frați Buzești, 
cari ajutară înnălțarea lui Mihai Viteazul și pănă la sfirşit 
stătură în jurul lui, aducîndu-i apoi, după cea din urmă ne- 
norocire, corpul ce se odihnește în mănăstirea Dealului, 
unde o piatră din mijlocul bisericii aminteşte slujba credin- 
cioasă îndeplinită și față de jalnicele rămășițe -ale Domnului 
şi stăpînului lor de <jupan Radu Buzescu i jupănița eg[o] 
[= lui), Preda.» 

lată cum s'a coborit pe încetul în uitare şi sărăcie acest 
neam care avea odată în mînile sale o avere de peste 300 
de moşii: 

Vlad, purtind un nume domnesc, lasă pe Buzea; acesta e 
tatăl lui Radu Armașul, care iea pe bogata jupăneasă Maria, 
urmașa Logofătului Giura și a lui Mogoş Banul, cari ai trăit 
la începutul veacului al XVI-lea şi fiii acestor, sînt cei trei 
mari Buzești: Stroe, Preda și Radu, 

Afară de «Preda Spătarul din Cepturoaia, nepotul Predei 
Buzescu» — ei are numai o fată, care iea pe Parascheva 
Păharnicul Cocorăscu?, — nu rămase din această familie, peste 
cițiva ani, decit fiul lui Radu Clucerul și al Predei, anume 
Radu Postelnicul, care avea, se pare, și o soră Marea-Bă- 
neasă Maria 4. Și Preda avea, de alminterea, o soră, pe 
Caplea, care, măritată cu Dumitru Filișanu, unul din boierii 
cari aduseră în Domnie pe Matei Basarab, născu pe Mihai, 
cel ce încheia o învoiălă cu unchiul săi, la 1642 5. 

Radu ajunse Ban, dar muri tînăr, lăsînd o văduvă, Ilinca 
și un copil nevristnic, Matei, numit astfel după Domnul 
ocrotitor, care fusese şi el unul din luptătorii supt stea- 

1 Iorga, /useripfii, |, p. 99, n 196. 
? Cf. Nicolaescu, Doc. slazo-rom., p. 56; Înscripțit, p. 168 şi nu; Studii și 

doi V, p. 298, n0 23; p. 683; Ştefulescu, Tîrgu-Yiului, p. 59 şi urm. Viad 
are ca frați pe Dumitru Pircălabul şi pe Spătarul Balica. 

3 Vol. V, pp. 303-4. 

+ V. ibid. 

5 Studii și doc., Î. c.
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gurile lui Mihai. Cu copilul în braţe, Ilinca Buzeasca venia 

? 1650 înnaintea patriarhului de Ierusalim, Paisie, care so- 

sise în ţară, cerînd sprijin împotriva încălcătorilor ce sfăşiaii 

moștenirea lui Radu. Ea birui în 16561. Matei muri tînăr, 

ca Postelnic dintre cei mărunți, 

Sălașul familiei era acum moșia Cepturoaia, în Romanați, 

căreia î se mai zicea şi Ciuturoaia, pănă ce, în timpuri mai nouă, 

ajunse a fi cunoscută supt numele de Ştirbei, al noilor săi 

stăpîni. Aici crescură fiii lui Matei, cari purtai numele brîn- 

coveneşti de Barbu şi Constantin. Amindoi se ivesc în anii 

1687-95 ; li se zicea Cepturoianii, cu toate că adevăratul și 

gloriosul nume de Buzești nu era uitat ?. O Caplea Buzescu 

trăia în 16835. 
Barbu muri încă tînăr, şi nici celalt frate nu se învred- 

nici de bătrîneţe. Constantin-Vodă Brincoveanu îi făcea cea 

mai mare cinste, scriindu-i şi de-a dreptul; dar capul familiei 

Buzeștilor nu părăsia bucuros odihna sa de la moşie, ne- 

avînd nici-o tragere de inimă pentru valurile lumii. Viaţa lui 

era liniștită ca a unui călugăr. În tinereța cea d'intăiii, el 

fusese Postelnic, ca şi tatăl, ca și fratele său; la 1712, cînd 

era acum «slab şi neputincios», aproape de moarte, Brinco- 

veanu nu-i dădea alt titlu decit acela de «boiariă al Domniei 

Mealet>. Și în acte «Constantin Cepturoianul» nu poartă 

numele vre unei boierii. 

Pe atunci creștea lingă dînsul un nepot, fiul Barbului, — 

un al doilea Constantin. Constantin l-ii pare să fi murit 

după 1714, lăsînd o văduvă, pe Predă, care se întilneşte la 

1730. Constantin, nepotul acestuia, n'avu nici el zile multe; 

la 1743 trăia o Maria Buzeasca care e văduva lui. 

O soră a lui Constantin tînărul, Despa, luase pe Șerban 

Vistierul, fiul lui Constantin Știrbei, și avuse cu dinsa un fă, 

alt Constantin, care era Postelnic titular, boieria de drept a 

«băieţilor de familie», în 1740. Preda murise la această dată; 

1 Zid, V, p. 300, n0 73; Zinerimea romînă, ser, a Ll-a, 1, p. 90 și urm, 

2 Jbid., p. 308, no GL; p. 308. 

3 Jbid., p. 319, n 93. 

4 Ibid., p. 308; pp. 311-3, DO 75. 
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Maria locuia la Străjești, în ceartă cu nesățiosul nepot Ştirbei, 

care stătea el acuma în Cepturoaia, așa încât Bizeştii nu se mai 

numiai Cepturoieni ca în apropierea anului 1700. În adevăr, 

acest nume singur îl poartă al treilea Constantin Buzescu, 

vre-un nepot al celui de-al doilea, prin Ilie, care era un 

simplu biv Logofăt de Vistierie la 1781 și care, ajungind 

Şătrar, muri pănă în 1782, lăsînd o văduvă, Maria, și pe 

acest singur copil!. 

El e boierul ce scrie răvaşele din acest volum. Constantin 

n'are urmași din căsătoria lui cu Catinca, așa încît cu dinsul 

i se stinse viţa, Aceasta se și înseamnă în versuri de plin- 

gere pe epitaful, din lanuar 1831, de la Străjești, ultim adă- 

post pentru marele neam în decedenţă, al «smeritului Con- 

stantin Buzescul, sfîrşitul neamului săi» 2. 

XIV. 

Călinescu. 

Între pribegii de la Sibiiă în 1821 e şi Pitarul Grigore Că- 

linescu, boierinaș cu iscălitura grecească. 

El se înrudia cu Cantacuzineștii printr'o depărtată legă- 

tură, căci înnaintașul săii Șătrarul Matei Călinescu luase pe 

o fată a Ancuţei lui Mihai Spătarul Cantacuzino și a lui 

Chirca Rudeanu ?. Un loan Călinescu iscălia grecește tot pe 
atunci, la 1684%*. 

Prin acești ani 1820 se întîlneşte în alte izvoare un Portar. 

Bașa, apoi capuchehaie și ispravnic de Ialomița Călinescu, 

care e același cu Serdarul din 1834 5. Pare să fie tot Grigore 

din 1821-33. Păharnicul Ioan Călinescu, cîrmuitor al Gorjului, 

1 did., pp. 321-2, n9 99; p. 325, no 112; pp. 329-30, n-le 129-30. Un 

Nicolae Buzescu la 1757: era frate cu Ilie, cred (;2id,, p. 326, no 116). Un 

Clucer Ioniţă, care ţinea pe fiica negustorului Petru Ilie şi făcea însuși comerţ 

în Ardeal, la 1804 (vol, XII, pp. 155-6, n* ccozvIal). 

2 Zascripții, p. 113, Do LXVIUI. 

3 Gen Can. p. 347. 

+ Studii și doc. V, p. 307, n 55. 

5 Hurmuzaki, X, tabla,
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căruia-i sînt adresate niște scrisori ale lui Vodă Ştirbei, e 

și el din această familie olteană. Prin anii :850 avem doi 

ofiţeri, Atanasie şi Constantin Călinescu, asupra originii că- 

rora nu se poate avea o părere. 

XV. 

Cantacuzino. 

Dintre Cantacuzini, întîmpinăm întăi pe cei doi fii ai lui 

Iordachi şi ai Maricuţei lui Ștefan Prășcoveanu?. Amîndoi 

scrii în timpuri de pribegie, iscălind scrisorile lor grecește 

saii franțuzește, căci și unul și altul fuseseră trimeși la învă- 

țătură în Viena, încă din 18093; scrisoarea lui Constantin e 

din 1821, ale lui Grigore, din 1826 şi 1828. 

Elena Cantacuzino, fiica lui Constantin Bălăceanu, care 

merge la băi în 1825, e soţia unui Cantacuzin din altă ra- 

mură, Matinco Rifoveanu. Despre dinsul știm că a fost Agă 
Și ispravnic de lifov în 1825 £. 

XVI. 

Cernătescu., 

Din această familie de boierinași avem la 1801 pe Gheorghe 

biv treti Logofăt, care-şi recomandă nepoţii săraci, şi pe doi 

pribegi din anul 1821, Postelnicul Ioniță, adăpostit la Haţeg, 

și Constantin, ascuns la Orșova. 

XVII. 

Cîmpineanu. 

Familia se ridică in veacul al XVII-lea, prin căsătoria Ca- 

liţei, fata lui Drăghici Cantacuzino, cu Manta Cîmpineanu, 

care a fost comisariii-suprem în Oltenia germană și muri 

1 Iorga, Mărturii istorice privitoare la Știrbei. Vodă, tabla.— Cf. şi Ştefulescu, 

Tirgu- Fiului, pp. 80, 93, 117-8. 

2 Despre Cantacuzini, pp. CUVII-VIII. 

3 Jbid,, pp. 230-3- 

+ Hurmuzaki, X, p. 323.
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in 1727, în rasă de călugăr, la Mănăstirea dintr'un lemn. 

Din această căsătorie se naşte Pîrvu, care iea pe Chiajna 

Grădişteanu!. Pe cînd un alt fii al lui Manta, — cu Despina, 

care a fost apoi soţia lui Constantin Strimbeanu, — Constantin, 

moare fără urmaşi?, ramura lui Pirvu represintă mai tirzii nea- 

mul. Pantazi, fiul Pirvului, face o căsătorie strălucită, luînd pe 

o mlădiță domnească, din neamul Cantemireştilor, pe Maria, 

fiica lui beizadea Constantin, o orfană ce trăia în Bucureşti 

pe lingă mătușa, sa Ilinca Balş?. 

Pantazi joacă un rol supt Racoviţeşti. Războiul ruso-ture 

din 1769 îi apucă în boieria de Clucer: el e unul din solii 

trimeși la Petersburg în 1770. Îndată, mulțămită ocrotirii ru- 

seşti, care era firească pentru soțul unei Domniţe Cantemir, 

Cîmpineanu ajunge Mare-Vornic*. 

Avu doi fii: pe Scarlat, numit după Scarlat-Vodă Ghica, 

şi pe Constantin, care purta numele bunicului săii după mamă:. 

N'avem știri multe despre cel d'intăiii, care e lăudat de 

Sulzer pentru învăţătura lui, și pe care scrierile noastre îl arată 

în «străinătatea» moldovenească, la moșia Bozieni din Ținutul 

Neamţului, în anul 1789, cînd alt războiii tulbura țara. 

Constantin fu unu! dintre fruntaşii boierimii muntene din 

epoca sa. 

Eteria-l găsi Logofăt de străini, şi, la întoarcerea vremilor 

liniștite, el e numit Caimacam al Craiovei, loc pe care-l pă- 

răsește numai în 1824, pentru Spătarie. Fiul săi Constantin 

învăța la şcoala din București, de la Doamna Balașa, lingă 

Zenobie Pop, la 18007. 

Odată, în 1792, întîlnim ca wartur într'un document şi pe 

un loan Cîmpineanu, care nu lăsă urmași. Căci Ioan cellalt, 

1 Gen. Caut, p. 418. Cf, Sudit și doc., V, pp. 685-6, 

? Studii şi doc, V, pp. 316-7, 322-3. Pentru Manta, mai vezi Dobrescu, 

Î. €., Pp. 50, 109, 202, 214. 

3 Gen, Cant, pp. 448, 487. 

4 ibid, pp. 121, 187. 

5 Zoid,, pp. 448, 487. 

6 Doc. Cantacuzinilor, p. 313. 

1 st. lit. rom, în secolul al XVIII-lea, |, p. 4.
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revoluționarul de la 1848, apoi ministrul lui Vodă Știrbei, 
era, cred, fiul lui Constantin *. 

XVIII. 

Comăneanu. 

Adecă boieri din Comana. O soră a Fălcoienilor de la 

sfirşitul veacului al XVIII-lea, Păunica, iea pe boierinașul 

Comăneanu. Un fiu al lor trebuie să fie Alexandru din 1834, 

care-și înseamnă pe grecește numele în josul unui bilet către 

Casa Pop. | , 

Un Matei Comăneanu, Căpitan, se află între boierii lui 

Briîncoveanu ?. 

XIX. 

Coţofeanu. 

Spătarul Mihai Coţofeanu din anii 1620-30 începe a face 

cunoscut neamul. Fu unul din luptătorii cei mai credincioşi 

ai lui Matei Aga din Brîncoveni, Oltean ca și dinsul — 

Mihai își avea Curțile, păstrate şi pănă astăzi, în satul doljean 

Coţofenii, — și fu fruntaș oștilor ce biruiră la 1632 între 

Dudeşti și Mărcuţa, aşezind în Scaun un Domn noi, de 

țară. Ca răsplată Matei-Vodă îl făcu Stolnicul săii$, 

Apoi legătura documentată se pierde, pănă la trei frați ce 

se întîmpină tocmai la sfirşitul veacului al XVIII-lea. Unul, Stol- 

nicul Ghiţă, apare, în scrisorile noastre, la 1808, ca văr al Elenei 

Brăiloii ; soţia lui, Păunica, scrie la 1823; ea se călugări în 

văduvie, luînd numele de Palaghia. Un Nicolae Coţofeanu scrie 

în același an din Slatina; era un frate al lui Ghiţă, se născuse 

supt Mavrogheni-Vodă și un Bengescu-i fusese naș. Frate al 

lui Ghiță Stolnicul şi al Medelnicerului Nicolae e alt Medel- 

nicer, Constantin, care trăiește pănă în Novembre 1828; cu 

soția sa, Smararida, el are numai o fată, Păuna. 

1 V. Hurmuzaki, X, tabla; Corespondenza Îui Știrbei. Podă și acest volum. 

Cf. traducerea, de Gervescu, a capitolului despre Cantemirești din cartea lui 

Bantiş-Caminschi. 

2 Sfudiă și doc. V, p. 309, no 66; p. 191, n? ş2. 

3 Studit și doc. LX, pp. 1» IL, 14,
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Innaintaşii ai acestor trei frați par să fie alții trei: Ştefan 

Medelnicerul, Gheorghe și Grigore. lar o a treia generație o 

represintă Gheorghe Păharnicul sai Ghiţă şi un frate, amindoi 

fii ai lui Gheorghe Stolnicul și ai Păunei, care scrie la Sibiiu 

în 1824 că are doi fii, dintre cari unul e ispravnic la Caracăl, 
iar cellalt la Tirgu-Jiiului. 

Gheorghe cel de-al doilea trăi mai mult decit acel frate 

care nu lăsă urmași. Lui î se născură nu mai puţin de şepte 

copii, din căsătoria cu Ecaterina saii Catinca, pe care o luase 

în 1811. Dar nuii trăi decit o fată, Zoiţa, care luă poate pe 

ofițerul Paznanschi ( 1861), dintre Rușii războiului din 

1828-9 cari se opriseră la noi. La 1845, Ghiţă punea să se 

sape frumos pe marmură albă versuri de laudă în cinstea 

soţiei care se stinsese în acest an. E! duse cu sine în mor- 

mînt numele acestei vechi familii, care. pornește de la un 
viteaz ostaș şi puternic boier. 

XX. 

Creţulescu, 

Creţuleştii sînt boieri însemnați ai ţerii numai în veacul 

al XVIl-lea. Atunci se ridică din ce în ce mai mult, pănă 

la Vornicia cea Mare și la căsătoria cu fiica unui aşa de 

puternic și de bogat Domn ca Brîncoveanul, Iordachi Creţu- 

lescu?. Acestuia îi zicea «nepot», de și era cam de aceiași 

vreme, așa încît îl putea întitula și frate, un Matei Creţulescu. 

Acesta era fiul lui Pădure și al Doichiţei, cari mai avuseră 

copii: pe Mărica, pe Manuil și pe un Radu, care, ca Vel 

Pitar, își făcea testamentul la 16972. Din partea lui, Matei, 

care era Mare-Stolnic în 1719, cînd nepotul și «fratele» săi 
păstra încă Vornicia cea Mare 4, își scrie diata în acestași 

an. El fusese însurat întăi cu o fată a lui Mihai Corbeanu, 

iar în a doua căsătorie luă pe o femeie de neam mare, nepoată 

1 Inscripţii de la bisericile din Coțofeni şi Almăj, 

2 Gen. Cant, tabla, 

3 Doc, Cant., p. 164 şi urm. 

4 Studii şi doc. X, p. 375. 

5216. Vol. VIII. 3
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de Domn fără zestre, fiică a unui beizadea căruia lumea-i 

zicea în batjocură Sărăcilă, pe Zoiţa lui Matei Ruset al lui 

Antonie-Vodă !. 

O a doua generație de Creţuleşti o alcătuiesc, pe de o parte, 

copiii luă Iordachi Vornicul şi ai Domniței brîncovenești Ancuţa. 

Radu sai Răducanu iea pe Safta Leurdeanca. Un altul, Con: 

stantin, Spătar în 1752, se ridică pănă la Bănia cea Mare, 

Toma, Clucer la aceiaşi dată, e şi el apoi Mare-Ban, în 

1775-62. Nicolae, fratele cel mic, are mai puţină însemnătate *. 

O fată, Maria, fu soția lui Constantin Văcărescu. 

Din seminţia lui Matei Pădure, pe de altă parte, sint urmă- 

torii: Ancuţa, numită după fata Brincoveanului şi soția Vor- 

nicului lordachi ; loan-Vodă Mavrocordat cel d'intăiu o mărită 

în 1716-90 cu Postelnicul Pătrașcu Bălăceanu. O altă fată, 

Saftica, era încă nemăritată la 1719. O a treia, Zoiţa, nu 

mai trăia la 1719f. 

După numele aceluiași influent Vornic Iordachi e numit 

ful cel mai mare, Iordăchiță, pe cînd cel mai mic e botezat 

Mateiaș, ca şi bunicul și unchiul după mamă. Mateiaş era Şătrar 

în 1716,cînd iscălia o petiție către Nemţii. El luă peo 

Grădișteancă. 

O a treia generație are din ramura cea d'intăii pe copiii 

lui Răducanu Comisul: fetele, Ilinca, soţia lui Sandu Bucşă- 

nescu, o mezină, măritată după un Pantazi, de neam Bulgar, 

şi o a treia, care fu dată cupă un Glogoveanu$, apoi un fiii, 

al doilea Iordachi, care n'avu pe departe norocul și trecerea 

celui d'intăiă, bunicul săi. Tatăl săi îi găsise o soție de 

neam strălucit: pe Maria, fiica lui Matei Cantacuzino, din 

ramura lui Șerban-Vodă. Apoi pe ai lui Constantin și ai 

Luxandrei Guliand: fetele se duc după un Brezoianu și 

1 “Pestamentul în Doc. Cant. p. 198 şi urm, Beizadea Matei avuse cu soţia 

sa, Cristina, şi doi fii, pe Mateiaș și pe Dumitrachi (6:;d.). 

2 Doc. Cant, p. '95. 

3 Gen. Cant, p. 371 şi urm. 

4 Gen, Cant, p. 378. 

5 Cf. testamentul lui Matei Pădure şi Hurmuzaki, VI, p. 193. 

5 Gen. Cant, p. 315.
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după un alt Creţulescu, poate. Băieţii se ridică la cele mai 

înnalte trepte: Manolachi, purtînd numele altui ginere brin- 

covenesc, Manoli Lambrino, e Mare-Vornic în 1793 şi Mare- 

Ban în 1809!, iar al doilea frate, Istrati, care iscăleşte 

cu mindrie Eorpăros, scrie ca Păharnic, în 1770, către Hagiul 

din Sibiiu. Pare să fie acelaşi cu Vornicul-cel-Mare de 'Țara- 

de-sus din 1822. El luase pe o fiică a lui Dumitrașcu Raco- 

viţă ?. Toma-şi mărită fetele după Radu Slătineanu și Con- 

stantin Geanoglu (1779) şi lasă şi un fiii, care poate fi 

Dinu, Ban în două rînduri prin anii 1820-2%. Nicolae, căsă- 

torit cu Balaşa Gulian, nu lasă urmași. Alecu Creţulescu 

din aceiași vreme poate fi un fii al lui Istrati, făcînd parte 

dintr'o generaţie a patra 4. | 

Dintre ai lui Matei Pădure acum, Matei al doilea are pe 

Ioniță. Acesta mărită fetele sale între boierinaşi. Fiii, Costachi 

şi Iordachi, oameni fâră însemnătate, mor în 1814 şi 1822. 

Fata celui d'intăiă iea la 1830 pe Grigore al lui Iordachi 

Cantacuzino 5. 

XXI. 

Darvari. 

Medicul grec Constantin, fiul lui loan Darvaris, care scrie 

la Sibiii în 1804, învățase în Gâttingen, odată cu Silvestru 

Filitis, luîndu-şi doctoratul în 1785 cu o tesă «despre coa- 

cerile la boală» (De şigunis cocrionis în morbis). Era la Mag- 

deburg în primăvara acelui an ; peste puţin se așeză la Bu- 

cureşti“. Ceva mai tărzii se întîlnesc ca negustori în Viena, 

Gheorghe fiul lui Constantin Darvari și Dimitrie al lui Ni: 

colae din aceiași familie, de loc din Clisura ?. Mănăstirea 

Icoanei din Bucureşti e clădită de Căminarul Mihalachi Dar- 

1 Gen. Cant, p. 316; Doc. Cant., pp. 222, 232; acest volum. 

2 Hurmuzaki, X, tabla. 

3 Joia. Cf. Studii și dec, XI, pp. 103-4, no 24. 

+ /bid, 

5 Gen. Cant, p. 377 nota 1. 

& Vol, XII, pp. 107-8, ule covul-rX. 

î st, dit, vom. în secolul al XVIII-lea, LI, pp. 339, 345-
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vari, fiii, se pare, al lui Constantin şi al Elenei (1797-1854); 

între ctitori, se află Anastasia, soţia lui Mihalachi, și două 

Arsachi, Olimpiada și Elena!. S'ar părea că dr. Arsachi, de 

la care avem o scrisoare din 1826, a luat pe o fiică a lui 

Darvaris. ! 

XXII. 

Deşliu. 

Ștefan Deşliu din Craiova, numărat în 1820 între dator- 

nicii Casei Pop, e rudă cu Gheorghe, care era Mare-Clucer 

în 18247. Numele e turcesc. 

XXIII. 

Drăgănescu. 

Neamul Drăgăneştilor, deosebit de al Știrbeilor-Drăgăneşti, 

dă pe acela care e pomenit aici în 1790 ca «nepot al lui 

Ipsilant>. Vornicii lancu și Istrati represintaii familia în 

18232. Un Vel Căpitan de Slatina, Gavril Drăgănescu, apare 

la 1721. 

XXIV. 

Dudescu. 

Încă una din învaltele familii care se ridică pe vremea lui 

Matei Basarab şi Constantin Brincoveanv, în jurul Curţii 

acestora. Dimitrie Dudescu, al doilea Vistier în 1625 5, e Vis- 

tier, Mare-Vornic şi Mare-Logofăt supt Matei, pentru suirea 

în Scaun a căruia el se luptă. Un Radu Căpitan Dudescul, 

care avea și o soră, Ilinca, se afla în fruntea slujitorilor lui 

Vodă între anii 1670 și 1679. În 1680, el nu mai era în 

viață, şi multă vreme are de purtat piri pentru moștenirea 

Znscripții, p. 285. 

Hurmuzaki, X, p. 271, n0 CCOLT, 

Ibid., tabla, 

Studit și doc., V, p. 195, n0 65. 

Vol. V, p. 525. 

Vol. IX; el e acel care dă la 1642 actul din vol. I-II, pp. 298-9. e
p
 
m
o
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li văduva, Neacşa, care avea doi copii mici, doi «<coconi», 

pe Răducanu și pe Gheorghe. Acesta din urmă nu trăiește, 

pe cînd lui Radu îi era menit un mare viitor. Spătar în 

1692, Postelnic în 1697, el se căsătoreşte înnainte de 1701 

cu Maria, fata atotputernicului unchii, sfătuitor şi cîrmaciii 

al lui Constantin-Vodă, Stolnicul Constantin Cantacuzino. 

La 171r,era Marele-Păharnic al Brincoveanului !. De la 1714 

înnainte, cînd Ștefan, fiul Stolnicului, înlocui pe Brincoveanu, 

ei fu cumnat domnesc, dar ispăși această cinste prin moar- 

tea silnică ce-l ajunse, odată cu Ștefan-Vodă, la Adrianopol, 

în 17162. 

EL lăsă o fată, care fu măritată cu Grecul Constantin No- 

tară, Dintre cei trei fii ai săi, Ştefan, botezat poate de cum- 

natul donnesc cu acelaşi nume, Ioan și Constantin, cel mai 

mare, care amintia în numele săi pe bătrinul Stolnic, — numai 

acesta din urmă avu zile. Îndată după peirea neamului săi, 

temindu-se de Turci, el voiă să treacă pentru totdeauna în 

Imperiu: purta, încă din aceste tinereţe nenorocite, nu ştiii 

cu ce drept, titlul de graf, comite?. Pe urmă se hotări to- 

tuşi să rămiie, şi avu o lungă și furtunoasă carieră de boier 

ambițios care nu vrea să sufere nici un tovarăş puternic, 

nici-un Domn poruncitor. Căci doar însuși avea singe dom- 

nesc și luase pe o Domniţă, Maria, fiica lui Antioh-Vodă 

Cantemir. Mare-Logofăt încă din 1734, Mare-Spătar la 1749, 

Mare-Vornic în 1760, iar la urmă baş-boier, îmbrăcat cu un 

caftan deosebit şi decretat ca fără păreche și samăn, el lu- 

crează împotriva Ghiculeştilor celor tineri, aduce mazilia lui 

Constantin Mavrocordat, stăpinește o bucată de vreme pe 

tînărul Constantin Racoviţă, apoi se strică, din mîndrie, cu 

acesta, e jăfuit de 20.000 de lei, închis mai multă vreme, 

pănă ce alt Racoviţă, Ștefan-Vodă, îl silește a lua rasa că- 

lugărului, supt care trăi, mîncat de păreri de răi pentru tot 

ce pierduse, numai cițiva ani, pănă în 1766, acest! strașnic 

: Srudit şi doc, V, p. 195, n9 64. | 

2 Doc. Cant, pp. 98-100, 110, 154-5, 166, 176. 

3 Gem. Cant, pp. 286-7; Doc. Cant., pp. 176-7,
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fruntaş al boierimii pe care Domnii îl învinuiaii că «turbură 

toată ţara şi strică odihna tuturor Domniloro»!. 

Încă din 1741 el făcuse ca fiul săi Nicolae să fie numit 

al doilea Postelnic 2. Tînărul Dudescu era Păharnic în î754:. 

În clipa celei mai mari puteri a sale, bătrinul făcu chiar 

din fiul săii, încă nepotrivit pentru o asemenea sarcină, un 

Mare-Vistier al ţerii . Era Vornic-Mare în 1775-6, supt Ruși, 

cînd părăsi ţara pentru a se adăposti în Brașov, de unde 

trecu în Moldova. În 1784 el îşi mărita o fată după Gheor- 

ghe Bengescu și apoi pleca în călătorie, pe «la sfintele mă- 

năstiri pentru închinăciune». La 1798, comitele Nicolae nu 

mai era în viață 5. Soția sa murise încă din 17906. 

Pe lingă Nicolae, Constantin Dudescu avu o singură fată, 

Zoița. Ea se mărită întăiă, prin voia tatălui ei, cu Matei 

Cantacuzino, din ramura iui Şerban-Vodă, și apoi, din prostia 

ei, cu un Turc sărac, în casa căruia se stinse la Constan- 

tinopol această urmaşă a Cantacuzinilor. În ţară, ea fusese 

închisă la mănăstirea Mărgineni, cu poruncă domnească, 

pentru neplăcerile pe care le făcea fratelui ei î. 

Nicolae lăsă două fete. Una, Elena sait Elencu, acea care 

se măritase în 1784 și trăia despărțită de bărbat, iscălindu- 

se numai Clucereasa Elena Dudeasca: o întîlnim în scrisoa- 

rile noastre pănă la 1810. Ea ţinea la dinsa copiii ce avuse 

cu Bengescu. Alta luă pe Scarlat Ghica, fratele Domnului 

din 18228. 

Fratele Elenei se chema Constantin. Era de tot tînăr la 

moartea părintelui săi, care-i puse epitrop pe Vornicul Go- 

lescu, frate cu mama lui Constantin șia Elencăi. Dar acest 

fecior de bani gata nu voiă să trăiască supt supravegherea 

1 Gen. Caut, fassim ș Studii și doc. I-II, tabla. 

2 Doc, Callimachi, |, p. OXXXIV, nota 1. 

3 Studit și doc., I-II, p. 435. 

4 Gen. Cant, p, 134. 

5 Acest volum. 

6 Hurmuzaki, X, p, 517, nota *. 

î Gen. Cant, pp. 287-9. 

s Zbid., pp. 549-50. 
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nimănuia. Li ardea să răspindească prin larga străinătate lu- 

minată a <Evropei» averea strinsă în mai mult decit un veac 

de înnaintaşii săi. Se plinse la Agenţie că Golescu vrea să-l 

călugărească pentru a-i răpi moştenirea, şi Merkelius, repre- 

sintantul Austriei, îl ajută să treacă hotarul în Ardeal !. Că- 

lătoria aceasta d'intăii a boierului muntean din această vreme 

care a văzut mai multe ceruri străine, trebuie să fi. început 

după anul 1798, cînd «comitele Constantin», îiscălind gre- 

ceşte, ca un om cu creștere, scria către prietenul diu Sibiiui 

al Casei sale, la Viena, unde, era încă la 1816 2, aşteptind 

să-l scoată ginerele din apartamentul ce luase în Leopold- 

stadt. Din Austria, el fu ispitit să treacă pănă în depărtatul 

Paris napoleonian. Cînd se întoarse în țară, avea 75.000 de 

galbeni mai puţin și părăsise o soție care-i mîncase juvaierele, 

lăsîndui, în schimb, două fetițe. Nemai putind suferi ase- 

menea purtări, Clucereasa Elencu se plinse, în 1805, Cîr- 

muirii, şi Căminarul Constantin Dudescu fu pus astfel, pen- 

tru a doua oară, supt epitropie, adăugindu-se, pe lîngă Vor: 

nicul Golescu, şi bogatul boier Barbu Știrbei*. 

În 1799, pare că Dudescu era acum la Viena 4, 

Cîţiva ani, Dudescu putu să se astimpere în ţară. În vre- 

mea Ruşilor, el avu chiar ambiția de a.iînsemna ceva în po- 

litica țerii sale, şi-și cumpără Căimăcămia Craiovei, se zice, 

cu o mie de galbeni, daţi Catincăi Gulian, ţiitoarea, cunos: 

cută de toată lumea, a unui atotputernic general rus. Apoi, 

la 1813, el îşi luă iarăși lumea în cap. Făcu împreună cu 

Francesul Lagarde, pe care şi-l înfrăţi de cruce, după da- 

tină, «pe cruce, pe pită, pe sare», drumul pănă la Baden, 

lingă Viena. În cale, el căuta societatea femeilor frumoase 

din Apus, şi, fiind mic şi cocoșat, le uimia cu darurile sale 

de bani şi de lucruri răsăritene, mergînd cu «galantomia» 

așa de departe, încît își descoperia capul ras și-și descingea 

mijlocul pentru a împărţi damelor șalurile răsăritene. 

1 Hurmuzaki, X, p. 517, nota, 

2 Acest volum. 

3 Jdid. şi p. 154. 

+ Aici, p. 36, n0 188.
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Își măritase o fată cu maiorul rus, de obirșie Grec, Ia- 

nachi Dimitrie Cariboglu. Nu mai avea acum pentru cine 

să cruţe, În cîţiva ani, toată averea i se topi în petreceri şi 

daruri. Întors în țară, el se însură a doua oară, luînd, la 

1817, pe fata lui Iordachi Cantacuzino, dar în 1820 aceasta-l 

lăsa!. Împrumută, și nu plăti. Pentru a veni în ajutorul unui 

datornic, Clinceanu, Vodă Ghica numi pe Dudescu Căminar, ceia 

ce era pentru dinsul o adevărată batjocură, dar îi aducea un 

veniț de 40.000 de lei, pe care Clinceanu-l popri fără zăbavă. 

Domnul de ţară fu mai puţin milos pentru dinsul decit 

Chehaia-bei, Paşa turcesc din 1811-2, care-l trimesese la băi 

pe socoteala sa. Căci acuma era damblagii și nu se mai 

putea mișca. Une ori se lăsa dus la minunata mănăstire din 

lac a Cernicăi, iar în ultimii ani pare să se fi adăpostit la 

Cîmpulung, unde, încă în 1830, el boteza, împreună cu o 

Caterina Odemskowski, pe fiul cavalerului de Carimani și al 

Amaliei Berard, pribegi ai Apusului în ţara noastră, ce in- 

trase în prefacerea cea mare?. Puţini vor fi știut de sfirșitul 

acestui strălucitor vlăstar din urmă al unei mari familii, 

dar multă vreme se vorbi despre felul, neauzit pănă atuncea, 

în care el răspindise aurul pămîntului romănesc. 

XXV. 

Fălcoianu. 

«Boierii din Fălcoiit» — cum li se zicea la început, —aveai 

moșie și în Coteana, în părțile Oltului, de lingă Slatina. 

Încă de la începutul veacului al XViIl-lea, aflăm pe Radu 

Fălcoianul, mai încolo pe Petru și pe fratele săi, Neagoe, pe 

Drăgoiii. La 1672-7 erau în acel sat mai mulți Logofeţi și 

Căpitani Fălcoianu: Neagoe, Barbu, Gheorghe, Preda, Voicu 

fiul lui Lumotă, Radu, Vartolomeii, fiul Căpitanului Neagoe. 

Un Matei Căpitanul se vede la 1705; el avu acelaşi no- 

roc ca şi Căpitanul Radu Dudescu. Ajunse și Mare-Vis- 

tier. În același timp, în cei d'intăii ani ai veacului al 

1 Năsturel, 7. c., pp. 66-7. 

? Hurmuzaki, 7, c. şi Studii și doc., I-L, p. 324. 
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XVIII-lea, Andriiana, fiica lui Matei, iea pe însuși Șerban 
Cantacuzino, fiul lui Drăghici, — o înrudire de cea mai mare 
însemnătate, şi un Fălcoian, Asan, se însoară cu o fiică a 
beizadelei Gheorghe Cantacuzino, fiul lui Șerban-Vodă. Nu 
e fără preţ nici căsătoria unui Mihai Fălcoianu, biv Vel 
Șătrar, în 1743, cu sora celui de-al doilea Matei Creţulescu 
din ramura Pădure!. Ceva mai tărziu vine Radu, a cărui 
fată văduvă ajunge la 1776 soția lui Nicolae Brincoveanu. 
Fălcoienii erai înrudiți şi cu neamul Bauiceștilor, căci un Făl- 
coian, fiul lui Radu, ținea pe Ilinca, fata lui Vintilă, care 
iusese însurat cu Dumitrana, fiica lui Papa Comisul şi ne- 
poata de fiii a lui Diicul Spătarul Buicescu, din vremea 
Brîncovanului-Vodă2. 

Acest fii al lui Radu nu era Dumitrachi, căci soția acestuia 
se chema Maria, Mariuţa. El purta titlul de fost Mare-Clu- 
cer încă din 1771. În acest an îl găsim călător în Ardeal 
pentru a-și căpăta drepturile față de fraţii comiţi Szekely, 
înrudiţi cu Buiceștii. EL îşi cîştigă drepturile şi vinde moșia 
sa ardelenească lui Ladislas Thury8?. Ivindu-se însă contes- 
taţii, el merge în 1792 la «Chesarul>. însuși, în Viena. În. 
tors și de acolo, bătrinul Clucer traduce din grecește Pravos- 
Iaunica mărturisire, care s'a şi tipărit 5. 

Avea două surori: pe Păunica, măritată după Comăneanu 
(v. acest nume), și pe o Săftica, soția lui Răducanu Slăti- 
neanu. O Ecaterina Fălcoianu se desparte la 1792 de Anton 
Fotins $. Un nepot al lui Dumitrachi era lenachi, ce se întîm- 
pină la 1792 *. Dacă el e același cu Păharnicul Ioniţă, atunci 
un fii al său fu Costachi, care călători, spre învățătură, în Eu- 
ropa, odată cu viitorul poet Iancu Văcărescu 5. Nu știii în ce 
legătură se găsia acest Costachi cu Grigore Fălcoianu, Clucer 

1 Gen. Cant., la acest nume, 
2 Corespondenţa lui Hagi Pop ; atestat unguresc, 
3 Bi. bit. rom. în secolul al XVIII-lea, L, pp. 374-5. 
+ Acest volum și vol. XII, tabla. 

5 det. Bi. rom LI. 

6 Zbid., p. 105. 

1 Acest volum, 

3 Zet. dit. rom, citată, HI, p. 44,
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şi Logofăt de obiceiuri în noua Domnie romănească a lui 

Grigore Ghica !. 

XXV. 

Fărcăşanu. 

Fărcăşanii din satul Fărcaș au un trecut ca şi al Fălcoie- 

nilor: un Radu Vistierul se întilneşte la 1648. El ajunse 

Stolnic-Mare în 1657, supt Mihnea al III-lea. Contemporani 

cu Brincoveanu sînt Pirvu, amestecat într'o conspirație 

împotriva Domnului, și Barbu, Fărcăşanii. Cel din urmă era 

fost Mare-Pitar la 16952. Pe vremea Nemţilor trăia în Oltenia 

un Constantin Fărcăşanu. 

În mijlocul veacului al XVIII-lea, un Matei biv Vel Şătrar 

traduce din grecește o Viaţă a lui Petru-cel-Mare, de Alexandru 

Amira, iar un Constantin Fărcăşanu, fără titlu de boierie, 

apare în 1743. 

Dintr'o și mai nouă generație face parte Serdarul din 

1807, pomenit în scrisorile noastre. E Răducanu 5, care avea 

Serdăria încă din 1804. 

XXVII. 

Filipescu. 

Dintre Filipeşti, al căror neam l-am desluşit în prefața la 

«Cronica lui Constantin Căpitanul», avem pe Constantin sau 

Dinu cel bătrîn, de supt Mavrogheni (foc. cf, p. XXX), pe 

Grigore din 1824-6, fiul lui Radu (2id., pp. XLVI-VII), pe 

Alexandru, zis Vu/pe, fratele lui Radu (4627., pp. XXXVII-VIII), 

pe Constantin Vistierul din vremea Ruşilor (2did., p. XXX 

și urm.) şi pe un Manolachi din 1832. 

1 Hurmuzaki, X. 

2 Sfudi? şi doc, V, p. 183, n9 32; p- 185, n9 40; p.188, n 47; p. 190; 

nl 49-50. 
3 Zst, Mi£. rom, L, p. 304 și urm. 

4 Vol, XI, p. 224, nota 4. 

5 Ştefulescu, Gorjul, pp. 48-09, 54, 57-61, 286; Papiu, Zesaur, li, p. 337. 
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XXVIII. 

Filişanu. 

Nepot al Banului Dobromir din veaculal XVI-lea, un tînăr 

boier din Filiaşii Gorjului, Dumitru, ajută pe Matei Aga a 

lua Domnia. Supt Voevodul Oltenilor el ajunge Mare-Pitar 

şi Mare-Sluger. Cu soţia sa, Ilinca, zideşte schitul Crasna, 

dar n'apucă a-l zugrăvi, căci moartea-l iea pe la 1640. El nu 

lasă urmaşi, şi neamul dispare din istoria ţerii. În 1719 doar 

mai aflăm pe un Constantin Filișanu 1. 

În răvașele noastre vedem familia trăind sărăcăcios într'un 

colț de ţară. La 1790 era bătrin Mateiţă Filişanu, care fusese 

Mare-Serdar. O fată a lui, Aniţa, o mârită cu un Murgă- 

şanu, Clucerul Şerban, iarăși din boierimea măruntă?. 

XXIX. 

Frumuşaru. 

Constantin sai Dinu Frumușanu, biv treti Logofăt, care 

scrie o scrisoare din Tirgu-Jiiului, la 1829, e pomenit şi la 

1822 în aceiaşi calitate. Moare la 1839. Un Grigore Lăudat 

Frumuşanu trăiește pe la 1830-58. Familia e de loc din satul 

Frumușei, în Gorj:. 

9.9.8 

Gănescu. 

Familia  căpătă însemnătate numai prin căsătoria dintre 

Ioniţă şi uua din surorile lui Dumitrachi Bibescu (v. Bibescu). 

Strămoșii lui Ioniță sînt Mihai Logofătul, fiul acestuia, Du- 

mitru, și nepotul, Radu, toți din veacul al XVII-lea +. 

1 Zâid., p. 199; Hurmuzaki, VI, p. şi. 

2 Vol XII, p. 154, n COVXYII. 
3 Ştefulescu, Zirgu- Fiul, pp. 147, 165 (pomelnic). 

+ Doc. Cant, p. 20. Un Sluger Barbu în 1795; Ștefulescu, Tirgu- Fiul, 

p. S9. La 1823, Ştefan (îi, p. 117).
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XXX. 

Geanoglu. 

Geanoglu înseamnă «fiu! lui Giani». Un Grec cu acest nume 
veni cu vre unul din Domnii întăii jumătăți a veacului al 

XVIII-lea. Dumitrachi Geanoglu era fost Stolnic-Mare în 

1753, cînd făcea cumpărături de moșii!. Se însurase cu fiica 

Clucerului Obedeanu, Fiul, Constantin, crescut cu totul ro- 

mănește — nici-odată el nu iscălește 2zud7a?, în limba de salon, 

grecească — apare în 1778 ca Păharnic. Peste un an, else 

însoară ca Luxandra Creţulescu (v. această familie) ?, 

Încă din 1773, Dumitrachi moare. Era atunci Ban-Mare și 

făcea parte din Divanul de războii numit în Craiova de 

Ruşi. El fu îngropat la 26 Maiii, cu o deosebită pompă, fiind 

așezat în biserică pe un «tron» acoperit cu sandal de Ve. 

neţia, şi piohodit de însuşi episcopul Chesarie al Rimni- 

cului, dus pe umeri de boieri și petrecut la mormint de ofi- 

ţeri împărățești cu zăbranice negre; husarii dădură cu puștile 

asupra locului săii de odihnă:. 

Fiul era în 1774 fost Mare-Clucer; în anul următor, avea 

isprăvnicia Gorjului. Vodă Mavrogheni îl cinsti, de sigur nu 

pe degeaba, cu caftanul de Spătar, dar boieriile lui Mavro- 

gheni fură. nimicite, așa încît lui Geanoglu îi se dădu şi mai 

departe numai titlul de Clucer. Pe atunci a fost ispravnic 

de Gorj. 

La 1788, Nemţii întrînd în Oltenia, el li fu necontenit 

spre ajutor; cînd ocupară Craiova, ei găsiră înnaintea lor 

pe acest prieten în fruntea orășenilor scoşi întru întimpinarea 

lor. La 1791, luîndu-şi atestatele de nevoie, el fâcu un drum | 

Ja Viena, unde, iarăși, ise recunoscu public slujba ce făcuse. 

Încă din 1789, ca Spătar, el fusese și Caimacam în numele 

Nemţilor, în locul unui oarecare Papuc, pe care-l așezaseră 

Turcii. De şi atit de compromis cu duşinanii Sultanului, el 

1 Cf. Ștefulescu, Zirgu- Jiul, p. 116. . 

2 Sfaedi? și doc., XI, pp. 103-4; Ștefulescu, Gorjul, pp. LII, I1,0-1; Gen. 

Caut., p. 376. 

3 Socoteble îngropării, în Gen, Cant, p.-183, nota 1, 
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îndrăzni să se bucure de amnistia hotărită prin pacea de la 

Siștov, şi încă în 1796 îl aflăm iarăși în ţară!. 

N'a avut nici-un fii, şi averea-i pare să fi trecuta o rudă, 

vre-un nepot, Constantin Samurcaş (v. această familie). 

XXII. 

Ghica. 

Dintre Ghiculeşti întilnim fii şi nepoți de-ai Banului Du- 

mitrachi, care a stat şi el o bucată de vreme la Craiova. 

Dumitrachi a fost căsătorit în tinereță, în 1751, cu Maria, 

fiica lui Barbu Văcărescu?, Din această căsătorie s'a născut 

întăiti un fii Scarlat, care primi numele lui Scarlat-Vodă Ghica, 

în cea d'intăiă Domnie a căruia — 1758-61 —el trebuie să 

se fi născut. Acest Scarlat saii Scarlatachi fu Clucer, apoi 

Agă; Mavrogheni îl făcu Postelnic în 1786. Peste unspre- 

zece ani (1797), el era Marele-L.ogofăt al Ţerii-Romănești. 

Trăia încă în 1802, cînd fu printre puţinii boeri ce rămaseră 

în Bucureşti, dar el nu apucă nici mișcările de la 1821, nici 

Domnia din 1823 a frateiui săi Grigore. 

Fiul lui Scarlat cu o fiică a Banului Nicolae Dudescu e 

Alexandru, căruia îi se zicea Barbd-Roșie ; el fu ministru de 

Culte, apoi de Finanţe supt noul' regim al Regulamentului 
Organic, în 1832-73. În scrisorile noastre întîlnim pe acest 

" boier, care se iscăleşte totdeauna grecește, între anii 1827 

şi 1831. 
Ca al doilea fiii al Banului Ghica privesc pe Constantin 

sai Costachi. Încă din 1804 el era Bau, în 1804 Logofăt, 

apoi, în 1806-12, căpătă de la Ruși titlul de general-maior. 

Căsătorit cu fiica lui Răducan Cantacuzino, Luxandra, el avu 

un singur fii, Matei, căruia i se zicea Matinco. Banul Ghica 

muri în Brașov, în timpul pribegiei din 1821, la 10/22 April 

1 Acest volum; vol. XI, p. 104; Ștefulescu, 7. €., pp. 51, 170-1; Gen. 

Cant., p. 284, nota 3, p. 376. 

„2 Acest volum, vol, XI, p. 296, no. V. Gaz. Cant, p. 440. 

3 Hurmuzaki, X, tabla.
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1822. Îngroparea lui la biserica din Șchei produse o adincă 

intipărire asupra locuitorilor acestui suburbiu românesc. Sic: 

riul era aşezat pe o «caleaşcă» infăşurată cu postav negru, 

trasă de șese telegari, pe cînd patru cai povodnici mergeaii 

înnainte; erai şeizeci de preoţi, din toate părţile, patru 

arhierei, douăzeci de egumeni şi însuşi Mitropolitul muntean 

Dionisie Lupu; «domnii maghistratului», Sfatul orășenesc al 

Saşilor, îl petrecură pănă la mormiînt. Lăsa numai în bani o 

avere de 70.000 de galbeni!. 

Încă în 1804 apare în scrisorile Casei Pop și unal treilea 

frate, Grigore, care pomenia în numele său pe Grigore-Vodă 

Ghica, ucisul de Turci, frate al Banului Dumitrachi. | se zi- 

"cea atunci încă celebiul, adecă tînărul Grigoraşcu. El ajunse 

Domn în 1822 și muri ciţiva ani după sfirșitul stăpinirii sale, 

Se însurase încă de prin 1803 cu Marghioala Hangerii, 

fica Domnului ucis la Bucureşti în 1799, atunci cind Dom- 

nița avea 20 de ani. Pe timpul pribegiei din 1821, boierul 

Alexandru Filipescu, căruia nu i se zicea în zădar VWz/ze, 

aduce o neînțelegere, care nu mai conteni, între puternicul 

boier şi frumoasa, agera și ambiţioasa lui soție. Cind Gri- 

gore se aşeză în Scaun, soția sa nu veni să-şi iea locul lîngă 

diusul. Totuși, în toamna anului 1822 ea se apropiase de 

graniţă, ajungind pănă la Brașov ; primi însă porunca de a 

nu încerca să o treacă. Din scrisorile noastre o vedem în 

Novembre la Viena, în Decembre la Radziwillow, în Po- 

lonia rusească, pe pămîniul Țarului, care-o ocrotia. De aici 

trece la Cremeniţa, unde se afla în: primăvara anului urmă- 

tor. Iarna o petrecu însă în Petersburg. Prin stăruinţile con- 

sulului rusesc din Bucureşti se ajunse în sfirșit la o înțele- 

gere, şi astfel, în Iulie 1826, Doamna, care se afla la Lem- 

berg, cu cei trei mai mici copii ai săi: Scarlat, Panaiot și 

Dimitrie, trăind din pensia de 600 de ruble pe care i-o dă- 

dea Curtea împărătească, putea să anunțe prietenului de la 

Sibiiu că va putea să-și plătească datoriile, de oare ce soţul 

ia făcut un venit de 2000 de lei pe lună. Pe neaşteptate, 

1 Zpid. şi Sfudi? și dec X, Pp- 265.6. 
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Bucureştenii văzură sosindu-li Doamna, în Decembre al ace- 

luiaşi an. Dar, după citeva zile, ea pleca din noii: Vodăii 

pupase mina, o încărcase de complimente, dar o poftise — se 

zice — să-şi caute locuinţă aiurea decit în reşedinţa domnească. 

Totuși, ea se întoarse în 1827 şi nu mai plecă pănă ia 

1829, anul ocupaţiei rusești celei nouă, ba nici la această 

dată, rămiind spre a primi bine pe Ruși în castelul săi de 

lingă biserica Doamnei, care e încunjurată astăzi de mor: 

mintele familiei sale. Ea jucă un rol însemnat în toate Dom- 

niile următoare, supt Alexandru-Vodă Ghica, un cumnat 

— din altă căsătorie a Banului Dumitrachi —, supt Gheorghe 

Bibescu şi chiar supt Știrbei-Vodă, căruia salonul ei îi făcea 

o strașnică oposiţie. În palatul Doamnei Maria fură oaspeți 

iubiți, onoraţi cu un necurmat şir de baluri, şi Ruşii, și Tur- 

cii ocupaţiei celei nouă. Trăi să vadă Unirea, pe Vodă 

Cuza şi chiar cei d'intăiă ani ai principelui Carol. Moartea 

o culese numai la 30 Maiui 18711. 

Cel mai mare dintre fiii săi, purtînd numele de Constantin 

al bunicului domnesc, s'a născut la 6 lunie 1804. Tatăl săi 

îl trimese ca ostatec şi capuchehaie în Constantinopol, de 

unde-l goni scandalul stîrnit de iubirea lui pentru o Ar- 

meancă, pe care și-o luă soție. La întoarcerea lui triumfală, 

fără fata furată a lui Agop Tinghiroglu, tatăl săi îl făcu 

Ban al Craiovei, și-l vedem scriind de acolo în 1827. ȘI 

el făcu oposiţie lui Ştirbei-Vodă, dușmanul familiei. Muri ia 

1867, şi e îngropat în cimitirul bisericii de la Teiu, a Doam- 

nei. Tatăl său îl însurase cu Sultana, fiica Stolnicului Con- 

stantin Costescu, născută în 1809, și cu dinsa el avu două 

fete: pe Elisa Ghica ( 1894) şi pe Sofia Solomon (+ 1892). 

Fii nu s'ai născut din această căsătorie?,. 

XXXIII. 

Golescu. 

Al doilea neam al Goleștilor pleacă de la Matei, fiul ves- 

titului Stroe Leurdeanul și al Vișei, fiica și singurul copil 

1 Hurmuzaki, X, tabla și Zzzscrizii, |, p. 27. 

2 Jbid. şi Sfudi? şi doc. XL, pp. 1056,
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ai ultimului dintre vechii Golești, şi se urmează cu Logofătul: 

cel-Mare Radu, din vremea Nemţilor, căsătorit cu fata lui 

Tamara negustorul. Nici Radu nare fi, ci numai trei 

fete, dintre care una, măritată cu un Ştirbei, începe al treilea 

neam L. 

Întemeietorul acestuia este al doilea Radu Golescu din ra- 

murile acestea lăturalnice. Încă din 1784-7, îl întîlnim ca 

Spătar, făcînd o hotărnicie?. La începutul veacului următor, 

purta titlul de Vornic şi era amestecat într'o mulțime de 

afaceri, avind şi datorii destule. Se iscălia biv Vel Vornic 

în 1807. În 1809 el făcea parte din Divan?. La 1815, 

supt Carageă, Radu Golescu era numai Vel Ban (încă din 

1805, cu acest titlu el se înfățișează ca epitropul cheltuito- 

rului boier tînăr Constantin Dudescu; v. Dadescu); el nu 

era să înainteze din noii, mai departe £. 1 se zicea: Răducanu. 

Arată să fi fost un om isteț, cărturar și priceput în tot 

felul de daraveri$. 

Ai lui sînt măcar trei printre Goleștii cari se întîmpină în- 

20 vristă matură la 1821, și adecă: . 

Nicolae sati Nae. El era încă din 1799 ispravnic, la Pi- 

:eştă6. După tulburările din anul prefacerilor, ele pomenit ca 

boier bătrîn, Vornic, candidat de Domnie; pentru firea lui 

pornită şi apucată, i se zicea: «deli-boier». După numirea lui 

Grigore-Vodă, nu i sa încredinţat nici-o dregătorie?. Pare 

să fi murit la 26 Novembre 1829. 

Un lenachi Golescu, de sigur frate cu Nae, era Mare- 

Păharnic în 1805 8. Îl mai aflăm în pribegia din 1821. 

1 Studii și doc V, pp. 631-2; Gen. Cani., p. 113, nota 3 (cariera lui 

Radu); Doc, Caut, p. 97, 00 XXXVIII (Vişa), pp. 154, 164-5, 176. Radu L-iă 

e în 1691 Agă, în 1699 Comis, apoi Logofăt (1715), Spătar în 1716. 

2 Studii şi doc., LIU, p, 236 și urm. 

3 Acest volum. 

4 Bbid. 

5 “Pestamentul lut inedit ar fi foarte frumos, îmi spune d, Nerva Hodoș. 

5 Hurmuzaki, X, tabla. 

1 Papiu, Zesaur, Îl, pp. 339-40. 

5 Hurmuzaki, X, p. LXXIU. 

? Papiu, Zesaur, IL, p. 357. 
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Gheorghe saii Iordachi Golescu era încă un tînăr la școala 

grecească atunci cînd fâcu să apară, în grecește, o hartă a lumii. 

Încă de la 1817, însă, era Logofăt-Mare!. Născut pe la 17682, 

el se apropia acum de vrista bătrinețelor. Era Vornic pe 

vremea Domniei romăneşti a lui Ghica-Vodă. Fusese printre 

cei d'intăii sprijinitori ai şcolii naţionale, și Gheorghe Lazăr 

îl pomenește cu recunoştinţă; cînd nevoile bănești ale ţerii 

făcură pe unii boieri să se gîndească la atingerea venitului 

şcolilor, el fu apărătorul călduros al așezămintelor de lumi- 

nare în care era să se făurească viitorul nostru. Trăi și 

supt Domnii Regulamentului Organic, și în 1840 el tipăria 

o gramatică romănească, nemulțămit, se vede, cu a lui 

Eliad. Ajunse și pănă la revoluţia de la 1848, în care era 

amestecat şi fiul său Alexandru, zis Arăpilă. În acest an, 

i se sfirși viața, la Orşova, unde căutase liniştea, potrivită 

pentru un bătrîn de 80 de ani. Lăsa în manuscript un Drc- 

Ponariii romănesc-elin, altul elin-romănesc și o foarte întinsă 

culegere de proverbe, mîntuită încă din 1845 î. Poate să fi 

scris şi satire asupra Domniei lui Carageă. 

În sfirşit Dinu Golescu, care, după ce umblă mai muit 

timp prin Europa, își zicea Constantin Radovici din Golești, 

fu Logofăt, de și numai titular. E cunoscut mai mult prin 

culegerea lui de tratate, prin «Adunarea de pilde bisericeşti 

şi filosofești» după o carte a Francesului Lemoine și după un 

manuscris al dascălutui săi, Ștefan Comita, și prin vestita «În- 

semnare a călătoriei sale». De dinsul ne vom ocupa, pe larg, 

aiurea. Murind la 1828, el lăsa patru fii, cari creşteai în străi- 

nătatea «Europei»: pe Nicolae, Radu, Ștefan și Alexandru. 

O soră a lor a fost mama lui Constantin, unul dintre Du- 

dești. 

1 Papiu, Zesaur, condica lui Carageă. 

2 Zanne, Proverăele Romînilor, |, Prefaţa (în parte după lLambrior, în 
Convorbiri literare, VUL, p. 66 şi urm.), 

3 Jbid.; Isi. dit, rom, în secolul al XVIII-lea, pp. 140, 364, 521-3. 

5216. Vol. VIIL. 4
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XXXIV. 

Grădişteanu. 

În 1599, la 26 Novembre, Badea Stolnicul din Grădiște 

şi Comisul ani dai o chitanță ca pircălabi ai Făgăraşului 

stăpinit de Mihai Viteazul, care abia cucerise Ardealul!. Un 

Bunea Grădişteanu era Vistier la 1659. El are trei fii: pe 

Gheorghe, dela care avem o scrisoare către Braşoveni ?, pe 

Vilcul, care se ridică pănă la Vornicia-cea-Mare în 1677 şi 

are de suferit prigonirile lui Şerban Cantacuzino (el moare 

în chinuri ia Snagov):, și, în sfirşit, pe Grigore, care, înce- 

pind ca Șătrar în 1659, moare cam pe aceiaşi vreme, ca 

Logofăt. Acesta din urmă lasă o văduvă, Stanca, și un fiii, 

Matei, îar ca avere moşia Nucșoara şi o vie la Piteşti. Întrun 

zapis al bietei femei, năpădite de datornici, se întimpină ca 

martor încă un Vilcu, care era Postelnic, atunci, în 1686, 

şi făcea parte, de sigur, din aceiaşi familie î. Un alt Gră- 

dişteanu din acestă epocă e Nica Slugerul-cel-Mare, al cărui 

fiu Bunea era numai al doilea Logofăt în 16838 5. Fata vre 

unuia din ci, aşezat la Albeşti și zis chiar Albescu, Chiajna, 

iea pe Pirvu Cîmpineanu (V. această familie)6. Pe vremea stă- 

piînirii nemţeştă în Oltenia găsim, în sfîrşit, pe un Şerban 

Grădişteanu 7. 

Apoi familia pierde ori-ce însemnătate. În cronica lui Mihai 

Cantacuzino, care cuprinde mai tot veacul ai XVIII-lea, nu 

e pomenit nici-un Grădişteanu. Abia pe la 1780 se ridică 

un Manolachi Medelnicerul, căsătorit cu Maria; mamă-sa 

trăia încă la această dată, dar nu cunosc numele tatălui săi. 

EI înnaintează pănă la cele mai mari boierii. Păharnic în 

1785, el e ispravnic de Gorj la 17888. În 1790 îl găsim ca 

1 Documentele Bistriţei, |, pp. 3-4. 00 Vi; Hurmuzaki, XII, pp. 5345. 

1 Români? și Braşovul, pp. 298, 303, n9 6. 

2 Constantin Căpitanul, pp. 197-8. Cf. Doc. Cant, passim. 

4 Studii și documente, ÎN, pp. 64-35. n LX 

5 Doc, Cant, p. Lai. Ținea pe o Grăjdani (Inserizții, |, p: 241). 

4 Gen. Cant, p. 108. 

7 Ştefulescu, Zîrgul- Fiul, pp. 380-1, 

3 did, pp. 38, 116. 

 



FAMILIILE GRĂDIŞTEANU ŞI HARALAMBJE LI 

Mare-Logofăt. În 1802 e Vornic-Mare, în 1811 Caimacam al 

Craiovei. Stătea pe rînd la moșiile sale Grădiştea și Poienarii, 

saii în București și Craiova. Soţia sa era fiica lui Constantin 
Știrbei. 

Fiul său, Scarlat, însurat cu o Catinca, își pierde soția la 

1802. Se însură apoi cu Ruxanda, dintre Ghiculeşti, care-i 

dădu pe acești copii: Ion, Elencu, Maria, Anca și Marcu (?) 1. 

Fost Clucer, în 1821 el era și Agă, și, supt Domnia cea 
nouă, romănească, e numit Vornic al treilea 2. 

Frate cu el e Grigore, căsătorit cu Frosa Roset, care scrie 

încă din 1823, cînd, știm de aiurea, era numai un boierinaș. 

Ispravnic de Ilfov în 1825, el era Clucer-Mare în 1832, Vistier 

în 1836?. Apoi găsim pe Constantia sai Dincă, aflător în 

Brașov mult timp după Eterie, şi pe Şerban Stolnicul£. 

Dintr'o generaţie și mai apropiată de noi fac parte apoi: 

Manolachi, secretarii de Stat al lui Vodă Bibescu, în 1843, 

şi Grigore, Logofăt și judecător de Divan supt Vodă Știrbei, 

după ce fusese unul din revoluționarii de mîna a doua în 
1848 5. 

XXXV. 

Haralambie. 

O familie grecească nouă așezată în părțile Oltului e 

familia Haralambie. Clucerul Constantin se întilneşte în Di- 

vanul Craiovei la 1811. Soţia sa Ruxanda scrie prietenește Pău- 

nicăi Pop încă din anul 1803 și-și urmează scrisorile pănă foarte 

tărziii. Fiul lui e Dumitrachi, care era bolnav în 1818 şi pe 

care-l găsim în viață lingă maică-sa,—tatăl său, Clucerul, fiind 
mort acuma,—la 1820. 

1 Zdid., p. 146. 

2 Hurmuzaki, X, tabla, 

3 Acest volum și Hurmuzaki, 

+ Năsturel, Î. c., p. 52; cf. pp Ic. 

5 Mărturii privitoare la Știrbet- Vodă, p. 321 (i), 444, 664 (xy).
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XXXVI. 

Hrisoscoleu. 

Un Hrisoscoleii ridică la însemnătate familia luînd pe una 

din fiicele lui Gheorghe-Vodă Duca. Fiul săi Aristarho ajunse 

Spătar pe la 1750!. 

Pe la 1700, lanachi Hrisoscoleii iea pe fata Agăi Mamona 

şi a unei fete a lui Matei Ghica beizadeă cu fiica lui Alexan- 

dru Mavrocordat Exaporitul 2. Trăia încă pe la 1750-4, și el. 

Astfel, find rudă cu Mavrocordaţii, el vine cu Nicolae-Vodă 

şi ajunge a fi Ban-Mare. 

Fiul săi ţine și el pe o fată de neam mare, pe fiica lui 

Dumitrașco Ramadan, Grec, cu Sultana, care fu pe urmă 

Doamna lui loan a! II-lea Mavrocordat. Cam în acelaşi timp 

şi o Elena Hrisoscolei face o bună căsătorie ajungind soţia 

lui Pîrvu, fiul lui Matei Cantacuzino, Banul Craiovei 5. 

Fiă al lui Scarlat Hrisoscoleii şi poate nepot de fii al 

lui Lanachi, Constantin iea pe Marica sai Măricuţa, fiica lui 

Şerban Fărcășanu şi al Mariei, fiica aceluiaşi Matei Canta- 

cuzino: era astfel a doua legătură cu acest neam mare şi 

bogat î. Toată viaţa sa, el rămase Medelnicer, cum îl găsim 

de o potrivă, la 1770 și după 1790: el avu numai o fată, 

pe care o dădu după un Alexandru Logofătul ?. 

Grigore Hrisoscoleii, un mai însemnat boer, merse în Rusia 

la 1770 cu solia munteană $. El ajunse Ban, apoi Postelnic, 

şi Vodă Mavrogheni îl făcu Ban din noii ?. 

1 Zoe. dit. vom. în sec. al XVII-lea, UL, p. 48; Studit și doc., LII, p. 

107, n9 LI. 
2 Gen. Cant., p. 398. 

3 Studit și doc, L-IL, p. 305, no LXX: p. 455 no XUl. 

+ Ibid., p. 391. Cf. pentru Agoaia lui Hrisoscoleii (| 1776), Jnserizfii, Î, 

p- 257, 09 590. 
5 fiid, p, III. 

e Jbid,, p. 117; Doc. Cant, p. 216. 

1 Doc. Cant, p. 223. 

s Gen. Cant, p. 181. 

? Acest volum. 
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Sultana Hrisoscoleii, care scrie în 18321, trebuie să fie 
soţia vre-unui nepot de fii al acestuia, 

XXXVII. 

Jianu. 

Din causa strînselor legături de înrudire între familia Hagi 
Pop şi între neamul oltenesc al Jienilor întîlnesc în corespon- 
denta Casei de negoţ sibiiene un mare număr de acte pri- 
vitoare la Jieni, multe scrisori pornite de la dinșii. 

În 1781 era Sluger şi ajunsese la o vîrstă înnaintată un 

Hamza sai Amza Jianul din Caracăl. El pare să fie fratele 

celui a cărui viață e schițată în rîndurile următoare. Vor- 

bete atunci și de nora Ilinca, mama unui fii, Amzuţă, care 
nvaţă în Sibiiu 2. 

În 1751 Stan Jianul va fi fost un logofeţel fără însemnă- 

tate, trăind sărăcăcios în Craiova, de și bătrînul Păharnic 

Constantin Obedeanu şi-l lăsă epitrop în 1753, alături cu 

ginere-săii, Ștefan Părșcoveanu, cu marele boier Constantin 

Strimbeanu și cu negustorul Hagi-Gherghe, al cărui fii 

Zamfir, după care și Jianu-și boteză fiul cel mai mare, e 

pomenit în corespondenţa noastră?. Peste cinsprezece ani, 

deci în 1768, el iscălia Hagi Stan Jianu: făcuse deci 

drumul mîntuitor de păcate la Ierusalim. Pănă la venirea 

Ruşilor în ţară, el era numai biv Vel Medelnicer, ceia ce 

însemna. foarte puţin lucru. Cind se luă hotărîrea ca boierii 

munteni să trimeată în 1774 o solie la Constantinopol pentru 

a cere Domnie pămiînteană, unul dintre cei aleşi, boierul Coco- 

rescu, se înbolnăvi, și în locul săi merse Hagi Stan, ca unul 

ce călătorise și avea cunoştinţă de locuri, de oameni, poate 

chiar şi de limba turcească. 

Pe vremea Rușilor încă, el fu făcut Păharnic, și acest titlu 

îl păstrează el pănă la războiul cel noii, cînd Vodă Mavro- 
gheni-l face de-odată, nebunindu-! de bucurie, Mare-Postelnic, 

1 fig. 

2 Contribuţii la ist. învăţ, p. 3. 

3 Năsturel, 7. c., p. 43.
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a doua dregătorie în Divan. Ca să-și arate recunoştinţa față 

de acest Voevod darnic în caftane, Hagiul voiă să-i facă în 

1787 la Craiova o primire fără păreche, EI ceru de la Hagiul 

cellalt, din Sibiii, vinuri de Tokaj și de Rin, undelemn de 

Provența, tacimuri scumpe, lămii şi portocali în ciubere, lu- 

mînără albe de lux, o «dumbravă cu jigănii de argint» de 

pus pe masă, un caufsaţi (Aufsats, budincă) de zahăr»; voiă, 

în acelaș timp, să dea lui Vodă, ca o «taritet», cai de rasă 

scumpă, anume aduşi din Ardeal. 

Hagi Stan Jianu era dintre aceia cari traseră nădejde mai 

tărzii că stăpînirea turcească nu se mai întoarce la noi. 

Văzu această nădejde înșelată. Supt noua Domnie de la 

Poartă el izbuti să-și păstreze titlul, cu toate că boieriile 

lui Mavrogheni fuseseră desființate. În 1793, era acum bătrin 

şi foarte bolnav, așa încît ajunsese a scrie că «poate s'au 

apropiat de a face datoria călătoriei cei de obşte». Dar se 

întscmă, şi boala mai păsui doi ani pe bietul om, care era 

văduv, îşi pierduse cel mai iubit copil, vedea pe ceilalţi 

sau bolnavi sai netrebnici, era încunjurat de nurori care 

i se păreaii cheltuitoare și leneşe și bea astfel în zilele 

sale de slăbiciune drojdia cea mai amară a vieţii. În 1795 

trebui să meargă la București pentru procesele de despăr- 

ţenie și de plată a zestrii pe care le începuseră nurorile. 

Se întoarse grei bolnav, și nui mai folosiră nici prafurile 

roşii, nici exercițiile de călărie pe care le prescriseseră me- 

dicii. În Iulie 1796 el nu mai era în viață!. 

Fiul săi cel mai mare, Zamfir, învăță la școală în Sibiii, 

unde-l găsim scriind un act în 1766 încă?. La 1780 tatăl 

săii îl căsători cu o Ilinca, nu știm din ce neam. Avu două 

fete «curate ca argintul» și un băiat, mut și surd, pe care-l 

boteză loan și care trăi multă vreme o viaţă de îintunerec. 

Zamfir se îmbolnăvi în 1785 de o boală ușoară, şi medicul 

îi făcu rost de drum în altă lume. Cu o nesfirșită jale vor- 

bește nenorocitul tată despre pierderea copilului săii celui 

1 Acest volum și vol. XII, p. 61. 

2 Vol, XII, pp. 7-9.
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«prea-iubit şi procopsit și înțelept», pe care nu se poate de- 

prinde a-l crede mort, ci-l socoate doar dus pe citeva zile nu: 

mai în «vre-o călătorie saii în vre-o slujbă». Văduva lui, Ilinca, 

rămase cu mingiierea rochiilor celor scumpe ce-și făcea ne- 

contenit; «aine peste aine», strigă odată, deznădăjduit, socrul. 

Un al doilea fii, Gheorghiță sai Ghiţă, îşi serba nunta 

la 178i cu o Zoiţa, care era fata puternicului boier Ștefan 

Părscoveanu, a cărui Domnie romănească o ceruseră în 1774 

fruntaşii țerii prin glasul Jianului chiar!. Peţitoarele fuseseră o 

Ştirboaică şi o Bengească. Înnainte de căsătorie, Ghiţă, care 

nu fusese încă îmbrăcat cu vre-un caftan, merse la București, 

unde viitorul socru îi mijloci demnitatea de Mare-Șătrar, 

pe care pănă foarte tărziă nu fu în stare s'o întreacă. 

În 1793, el era „grei bolnav, și tatăl săi intrase în grijă 

că-l va pierde și pe dînsul ca pe Zamfir. Dar Ghiţă se în- 

tremă: la 1802, înnantea cetelor prădalnice de Pazvangii, 

el se adăpostia la Cîneni. Acuma i se zicea Medelnicerul 

Jianu. De la acest an înnainte, nu mai dăm de dinsul. În. 

tr'o vreme, la 1795, nevasta voise să-l lase. La o vristă 

destul de înnaintată, Zoia, rămasă văduvă, luă pe Grecul 

Constantin Lazaru, Serdar ?. , 

Fiul cel de-al treilea se numia Stan şi el, iar, pentru a 

se deosebi de tatăl săi,i se zicea Stănuţ sai Stănică. Încă 

find foarte tînăr, el căpătă din mîna așa de largă a lui 

Vodă Mavrogheni titlul de Vel Serdar. În 1797, după ce fu- 

sese ispravnic supt Nemţi, arătîndu-se fudul, aprig, bătăuș 

— cum însuși tatăl său mărturisește —, el se imbolnăvi grei, 

de friguri unite cu o rătăcire a minții lui pornite; merse 

pănă la mănăstirea Bistriţei ca să ceară tămăduire de la 

oasele sfinte ale lui Grigore Decapolitul. Citeva luni după 

aceasta, Hagiul îl însura cu fiica, nu tocmai bogată —era 

sătul de trufia Zoiţei!—, a lui Ștefan Bibescu, care se do- 

vedi însă răpede a fi numai un «chip zugrăvit, dar, încolo, 

nimic». Și Stănuț fuge înnaintea Turcilor de la Vidin, cari 

1 Năsturel, 4, c., p. 46. 

2 /bid., p. 50; acest volum, p. 70, n9 470.
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pătrunseră în țară. La 1815,el se însura a doua oară, luînd 

pe o nepoată, adusă din Constantinopol, a influentului boier 

grec Samurcaș, Smaranda, căruia . el îi spunea Smărăndica. 

Amiîndoi se întîlnesc şi prin anii 1820. La 1827 mai scrie 

Stan. care iscălia acum ca Păharnic. 

Nu ştii dacă el a lăsat urmași. Jienii cei tineri, cari se 

scriii şi dezmierdat, pe grecește, Zianos, Zianu, Amza, Gri- 

gorașcu, Dumitru şi Iancu, Șătrar la 1821 — mai era și o 

soră, măritată cu Dumitrachi Greceanu —, sînt din Caracăl, și 

unii din ei par a fi copiii Zoiţei Părșcovencei, cu toate că și 

Ilinca lui Zamfir îşi petrecea văduvia acolo la Caracăl. Avem 

de la Zoiţa o scrisoare în care ea se piinge de multele nă- 

cazuri ce o împovărează și de atitea lipsuri ce îndură. 

Jianul cel bătrin a avut și o fată, pe care o măritase 

după Nicolae Vlădoianu. Murind amindoi, și soţul şi soţia, 

bunicul mărită pe fetele: lor; cea mai mare, Tiţa, luă în 1791 

pe un Cămăraș Constantin; de nunta celei dea doua era 

vorba în 17931. 

XXXVIII. 

Lahovari. 

Un lancu Lahovari apare la 1821 ca boier de tot noi, 

purtînd titlul de Stolnic; avea un rost administrativ în ju- 

dețul Vilcea și-l căpătase prin căsătoria sa cu Bica, fiica 

unei Socotence, Stanca, văduva lui Dinu. Mai tărziă numai, 

se ivesc, iscălind grecește, ca «celebii>, fraţii lui Iancu, Mihai 

și Nicolachi, cari trăiaă pe lingă dinsul. După știința familiei, 

care a avut un mare noroc în vremurile constituționale, 

Iancu, mai departe de care nu merge genealogia, ar fi trăit 

pănă în 1854, dar părerea ca Manolachi, zis Cupariul, ar fi 

fost Caimacam al Craiovei la 18v4, e, firește, greșită. Căimă- 

cămia olteană nu se dădea decit unor boieri mari înrudiţi cu 

Domnii. În 1803 o avea Costachi Carageă, iar în 1805 era 

s'o aibâ Mihalachi Manu2. Manolachi Cuparul, care nu e 

+ Acest volum. 

2 Cf. Discursurile lut Al. Lahovari, Bucureşti, 1905, pp. 11 -1Y şi vol. VI, 

p 509, nule 280-6, 
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numit și Lahovari, era ispravnic de Vilcea în 1792 1. Fiul cel 
mai mare al lui lancu Lahovari fu și el ispravnic al Vilcei, 
supt Vodă Știrbei 2. 

XXXIX. 

Manu. 

Mihalachi Manu, care corespunde cn Casa Pop de la 1803 
la 1825, e din alt neam decît acel Alexandru Manu, care 
luă în căsătorie pe Rali, fiica lui Alexandru Ipsilanti, şi dădu 
familiei o mai mare însemnătate în ţerile noastre, Acesta 
avu, pe lîngă Dimitrie şi Constantin, morți în 1817, la ar- 
derea caselor din Terapia ale familiei, cînd muri și Domnița 
Ralu, încă doi fii, pe Ioan şi pe Gheorghe, cari se întîlnesc 
încă în 1819. loan avu un fiu, Alexandru, pe care-l expul- 
sează Vodă Știrbei 3. 

Mihalachi, fii al lvi Gheorghe, era vărul lui Dimitrie, 
Spătar pe lingă Vodă Alexandru Moruzi în cei din urmă 
ani ai veacului al XVIII-lea și apoi (1799) Postelnic î. În 1803, 
Mihalachi însuși, crescut de Francesul Martinot 1, iscălia ca 
Postelnic. Ajunge apoi Hatman în Domnia moldovenească a 
lui Scarlat Callimachi, trece, după plecarea acestuia, la 1819, 
în Țara-Romănească iarăşi, şi mişcările de la 1821 îl găsesc 
cu titlul de Vornic. A fost Mare-Logofât supt noul Domn 
pămintean Grigore Ghica 8. În 1825 îl vedem la băile din 
Mehadia. Naum Rimniceanu i-a cîntat laudele. Căsătorit cu 
Smaranda Văcărescu, a lui Constantin, el e tatăl acelui loan 
Manu, care, Agă supt Alexandru Vodă Ghica şi supt Bibescu 
și dușman al revoluției din 1848, jucă un rol mare supt 

1 Mărturii istorice privitoare la Știrdek. Vodă, p. 649 
2 Acest volum, p. 22, no 103. 

3 si, Hi. rom. în sec. al XVIII-lea, LL, p. 16. 
* Vol, XI, p. 42 și nota 1, 
5 V. tabla documentelor Ştirbei. 
5 Vol. XII, p. 121, no 251; Doc. Cant, p, 222. Un medic Mihalachi 

Manu, tatăl Doamnei Zoiţa a lui Grigore Matei- Vodă Ghica, în Gaz. Cant. 
p. 399. 

? Zsz. dif, citată, II, p. 38, nota 10. 

3 Hurmuzaki, X, tabla,
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Vodă Ştirbei (e ministru la secretariatul de Stat în 1850) şi 

chiar mai tărziii, fiind însemnat în arhondologie cu titlul de 

Logofăt. E soţul Anicuţei Manu, născută Ghica, sprijinitoarea 

nouăi literaturi romantice a Romiînilor 1. . 

Tot pe atunci trăia în Bucureşti şi o Vorniceasă Smaranda 

Manu?. 

XL. 

Merişanu. 

La 1823, corespondenţa noastră arată doi Merişeni: pe 

Pirvu Serdarul şi pe fratele său, grei bolnav, Dumitraşcu. 

Din acelaşi neam e Pitarul-cel-Mare Barbu din 17195. Un 

Serdar Nicolae, fiul unuia din cei de la 1823, trăia în vre: 

mea lui Vodă Ştirbei *. 

XLI. 

Murgăşanu. 

Rude de aproape cu familia lui Hagi Constantin Pop sînt 

Murgășenii, ai căror nume vine de la satul, pe care-l stăpi- 

niai încă la începutul veacului trecut, ridicîind şi biserică 

nouă într'insul, Murgaşul. 

Pe la 1800 erai acești trei fraţi: 

Cel mai mare, loan, era Păharnic în 1802-3, cînd îşi ținea 

la Sibiiui, ca învățăcei de negoț pe lingă Casa Manicati, pe 

amindoi fiii, Alexandru și Scarlat 5. Soţia lui pare să fie Ru 

xanda. 

Al doilea arată a fi acel Constantin care şi el iscălia ca 

Păharnic la 1803 şi ajunse apoi Şătrar. Ținea pe o Smaragda, 

care era văduvă în 1816, cînd se plinge că prin pierderea 

soțului a aflat că lumea e «floare trecătoare». În 1823 ea 

îngrijia de cei doi fii cei avuse cu răposatul: Alexandru 

şi Constantin. 

1 Y, G. Bogdan-Duică, în Sămănăorul, 1906, Mart,. 

2 V. tabla documentelor Știrbei. — Cf. Genealogia familiei Manu [Bucu- 

rești, 1904]. 

3 Vol, X, p. 375: 

4 Mărturii, etc., p. 441- . 

5 Vol. XII, p. 144, n0 295; pp. 1534 n” zis. 
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În sfirşit, Șerban era Clucer în 1809; cînd îşi mărita fata, 

născută din căsătoria lui cu o Aniţa, despre care unul din 

cumnațţi zicea cu răutate că ce de acelea care o rid toate 

cocoanele în Craiova». 

Fraţii scrii une ori laolaltă, încă din 1700. Ei erai încus- 

criți şi cu neamul Filişenilor (v. Filişanu)!. 

XLII. 

Nenciulescu. 

Alexandru Nenciulescu e cel d'intăiii din această familie 
care să se fi ridicat la o situaţie înnnaltă. Proprietar al mo- 
șiei Văcărești-de-Răstoacă, din Dimboviţa, unde pănă astăzi 
durează încă biserica ridicată de dînsul, cînd era Pitar, la 
1784, el fu Vistier pe vremea cînd amiralul Ciceagov ţinea loc 
de Domn la București. În Domnia romănească, începută la 
1822, el purtă titlul de Vornic de politie: în vara celui d'in- 
tăiu an al lui Grigore. Vodă Ghica, el trece la Craiova în 
calitate de Caimacam, de şi boierii de acolo cereaii un Oltean. 
În curînd ajunge a fi rău văzut de Domn fiindcă nu îngă- 
duia să i se amestece nimeni în afaceri. Scos în lanuar 1823, 
pentru a face loc lui Cîmpineanu, el e surgunit peste puţin 
timp la Snagov, unde rămine pănă în 1825. Cu Ghica pare 
a nu se mai fi împăcat nici-odată, dar, supt fratele și ur- 
mașul prigonitorului săi, supt Alexandru-Vodă Ghica, el 
fu Vistier pănă în 1835. Avea o fată, măritată cu Iancu Fili- 
pescu 2. 

In acest volum sînt scrisori ale lui din anii 1811-32, toate 
de afaceri, iscălite totdeauna grecește. 

XLIII. 

Obedeanu. 

N'avem decit două mențiuni privitoare la acest neam. 
La începutul veacului al XVIII-lea, trăia în Oltenia nem- 

ţească doi Obedeni: Pătru, Serdarul, apoi Armașul, și Con- 

i! Acest volum. 

? Hurmuzaki, X, tabla; /ascrzgzi?, fasc. Il (supt presă),
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stantin, corsilier împărătesc, care luă pe Stanca fiica lui Do- 

site Brăiloii călugărul!, şi avu de ginere, pentru fiica sa 

Elena, pe al doilea Ștefan Părșcoveanu (v. această familie). 

În a doua jumătate a veacului, întîlnim pe Clucerul Con- 

stantin, pe Ştefan, care iea pe Sanda Izvoranca și are cu 

dinsa un fiii, Nicolae, şi pe Băluță?. În actele noastre apare 

la 1820 Petrachi Obedeanu. Între ctitorii de la Logreștii- 

Birnici din Gorj e şi o Ilinca Obedeanca, măritată cu Costachi 

Pănădia biv Vel Clucer$. 

XLIV. 

Otetelişanu. 

Boierii din Oteteliş se ridică la sfirşitul veacului al XVII-lea : 

la 1692 iscălește ca martur întrun zapis Papa Otetelişanul, 

vătav de copii din casă a Brîncoveanului f. Ceva mai tărziii 

găsim pe cei trei frați Radu, Gorgan și Constantin «ot Ote- 

teliş», : 

[lie Otetelișanu era Vornic în Oltenia germană la 1719 şi 

făcea prin 1729 negoţ de lînă cu Ardealul€. El are un fă, 

Ioan Șătrarul, care trăia încă în 1784. Urmași ai lui sînt 

acești boieri din a doua jumătate a veacului XVIII-lea și diu 

cei d'intăiii ani ai celui următor. 

Constantin Otetelişanu apare în scrisorile noastre la 1791: 

e pe rînd Șătrar, apoi biv Vel Păharnic, în 1792, Medelnicer 

în 17047. În acest an el se însoară, luind pe fata boierului 

Argetoianu (v. şi acest nume). Dar se pare că numai în 

a doua căsătorie se însoţi el cu o fiică a lui Costachi Pă- 

nădia, Smaranda, care-i dă mulți copii. După o scrisoare 

prin care cere hărți pentru învățătura sa, Constantin scrie 

o alta în care se mărturiseşte strîmtorat pentru că «pă tot 

t Ştefulescu, Gorjul şi Tirgu- Fiul, tablele. - 

2 Gen. Cant, tabla și vol. I-II, p. 230, nota 1. 

2 Ştefulescu, Gorjul, p. 389. 

4 Vol. V, p. 308, no 61. 

5 Jbid, p. 309, n% 63, 
6 Vol. XII, p. 31, n9 47; Ștefulescu, Zirgu- Jiul, p. 88. 

1 Ștefulescu, Tirgu- Fiul, p. 40, 09 116. 
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anul ne cîștigăm cite un copilaș». In adevăr, între chipurile 

ctitorilor bisericii de la Logreștii-Birnici, făcută de el la 1808, 

se văd aceste odrasle ale lui: fiii Nicolae și Gheorghe, fiicele 

lleanca, Sevastiţa și Marghioala!. La 1811 el se intitula Clucer, 

și în acest an el cumpăra o moșie în judeţul Gorj. El apucă 

şi revoluţia de la 1821, în cursul căreia îşi caută un adă- 

post la Haţeg. 

Dintre fiii lui Constantin, Nicolae ajunse Sulger și ocîr- 

muitor al Gorjuiui în 1830, trăind și după 18402, 

Un alt Otetelişan era ispravnic, la 1792-6: Şerban, care. 

purta titlui de biv Vel Clucer?. Soţia sa, Smaranda, scrie 

încă în 1824: ea era soră cu Elena Bibescu (v. această fa- 

milie). Alte femei din acest neam sînt: Săftica Serdăreasa şi 

Păuna din 180r,apoi Catinca din 1824, Ruxanda din 18205. 

Ceva mai vechiii decit Şerban Otetelișanu e polcovnicul 
Drăghici din 17814. Mai tîrziu se ivesc: Iordachi din 1823 

şi Grigore din 18298. 

În sfirşit, în epoca lui Știrbei-Vodă găsim pe Gheorghe 

şi pe loan Otetelișenii, dintre cari cel de-al doilea fusese în 

trecut tovarășul lui Știrbei ca ispravnic de Ilfov$. Căsătorit 

cu Elena Filipescu, el nu avu urmași, și întreaga lui avere 

fu lăsată Academiei Romine, care întreţine din venitul ei 

un institut de fete în chiar castelul de la Măgurele, în mar- 

ginea Bucureștilor, al ctitorului de şcoală. 

XLV. 

Părşcoveanu (Prăşcoveanu). 

După părerea acelui ce a făcut genealogia familiei, gene- 

ralul P. V. Năsturel, Părșcovenii vin de la Grecul. Trufandă 

Vistierul de pe la începutul veacului al XVIl-lea, prin fiul 

1 Același, Gorjul, p. 165. 

2 Acelaşi, Zîrgu-Yiul, pp. 78, 124. 

8 Ștefulescu, Gozjul, p. 165. - 

4 Același, 7îrgu- iul, p. 24. 

5 V, şi vol. I-H, p. 252, nota 2, 

6 Mărturii despre Știrbel- Vodă, tabla. Un Costică Otetelişanu, în Zirgu- 

Fiul, p. 184.
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acestuia, Iordachi, care-și avea moşie la Părșcoveni. El face 

o căsătorie care-l strămută în mijlocul celor d'intăiii neamuri 

muntene, luînd pe Ancuţa, fiica lui Preda Brincoveanu, mă- 

tuşa lui Constantin-Vodă. De la dinşii rămîn o fată, care luă 

pe Barbu Bălăceanu, și aceşti fii: Matei, numit după Matei 

Basarab, alt Brincovean, Papa, după tatăl lui Vodă Brinco- 

veanu —el se călugări ca Pahomie —, şi Preda, după bunicul 

de pe mamă. 

Preda fu începătorul Părşcovenilor mai noi, cari şi poartă 

acest nume. Abia în 1700 el se înnălțase la dregătoria de 

Medelnicer-Mare.' Moare însă în curînd, lăsînd grija casei 

în sama văduvei, Stanca, o Golească. Aceasta-și mărită fata, 

botezată după numele bunicăi, Ancuţa, cu Constantin Năs- 

turel. 

Băiatul, frate al Ancuţei, Ștefan, era numai Postelnic al 

doilea sai al treilea, în 1716, la sfirşitul vechii Domnii pă- 

mîntene. Ca atiţia dintre tineri, el ţinu cu Nemţii, în tul- 

burările războinice care începură chiar în acest an. Pentru 

bogăția și înrudirile sale, Părșcoveanul ajunse în Sfatul de 

Cirmuire al celor cinci judeţe anexate de Austria. lar, după 

îatoarcerea lor la Scaunul din Bucureşti, el rămase în siujba 

Domnilor de la Poartă. 

Şi dinsul avu, ca și tatăl săii, numai un băiat şi o fată, cari 

repetă numele generației de 'nnaintea lor: iarăşi un Ștefan 

și iarăşi o Ancuţa. Aceasta luă pe un boier oltean, Cons- 

tantin Olănescu, iar, după moartea acestuia, pe un ordahi 

Colfescu: foaia de zestre e din 3 August 1739; la urmă, ea 

se făcu călugărița Ana”. 

Ștefan al doilea era numai Clucer în 1760, dar peste doi ani 

iscălia ca Vel Stolnic, peste alți trei ca Păharnic-Mare: încă 

de pe atunci el era însurat a doua oară (întăiti ţinuse pe [linca, 

fata lui Constantin Obedeanu) cu o fiică a lui Constantin și 

Dumitranei Știrbei, care trăia încă pe la 1780. Părşcoveanu 

fu un sprijinitor al Rușilor, cari-l făcură, pe vremea cînd stă- 

piniati țara, Mare-Ban oltenesc”. Craiovenii se gîndiră a face 

1 Genealogia familiei Olănescu.; cf. Sfudit şi doc. V, p. 149, D* 88. 

2 Gen. Cant., p. 189; Năsturel, p. 44. 

  

N
R
 

II
 
pe
t 

ii
i 

    
 



FAMILIILE PĂRŞCOYEANU ŞI RALET LXIII 

din el chiar şi un Domn şi stăruiră pentru aceasta la Constan: 

tinopol, printr'o solie anume. Biruitorul săi, Grecul Alexandru 

Ipsilanti, nui ţinu în nume de rău această dorință şi-l des- 

păgubi pentru cuca pierdută prin toiagul de Mare-Logofăt; 

ba-i dărui şi moşia Slătioara, în părţile Oltului. Tot dela 

prietenia lui Ipsilanti îi veni Părșcoveanului și alt scump 

caftan, cel de Mare-Vornic al Țerii-de-sus (căci Alexandru- 

Vodă împărţise în două Vornicia-cea-Mare). 

EL se îngrijia acum de ctitorii pe la schituri și mănăstiri 

şi, în același timp, de măritatul fetelor .sale, —căci băieți 

n'avea. «Fiindcă am avut dăruite de la Dumnezeii fete multe», 

scrie el odată lui Hagi Pop, «carele viind la virsta căsăto- 
riei, una după alta, tot mărităm cîte una», —el şi Vorni- 

ceasa, — «din an în an». La 20 lanuar 1780, el mărita astfel 

pe Sultana după fiul Stolnicului Ioniţă Bălăceanu (v. această 

familie). Am văzut că Zoiţa luă pe Jianul cel tînăr. Maricuţa 

ajunse soţia lui Iordachi Cantacuzino de la Măgureni. Durai- 

trana, numită după bătrina Știrboaică, fu soția lui Farfară; 

Uţa, a lui Vlădoianu Clucerul. lar Ancuţa ajunse Bengească, 

fiind nevasta Clucerului (v. această familie)!. 

Pe vremea Nemţilor, el făcu parte din Divanul craiovean, 

la 1790. De şi avea lingă el nevastă tînără, pe altă Vorni- 

ceasă, Grecoaica Chiriachi, dintr'un neam de jos, Părșcoveanul 

era foarte bătrîn. Ar fi vrut să înfieze, neavînd însuşi urmaș, 

pe fiul Ancuţei, botezat de dînsul Ștefan, dar moartea.l prinse 
în 1792, din care an avem încă o ultimă scrisoare către 

prietenii din Sibiiă. 

XLVI. 

Ralet. 

Avem mai multe scrisori de la Raleții din veacul al XIX-lea. 

Rostul familiei (de obirșie grecească; “Pahsroc din Rali, 

cu desinenţă italiană, ca Gianetul, Ttavsros, din Giani, vene- 

țianul Zanni), începe la noi cu un Ralet de pe la 17ş0, al 

cărui fii, Căminarul Costachi, iea pe una din Domniţele lui 

! Năsturel, o. c., p. 4b şi urma,
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Constantin-Vodă Moruzi !. Un Isac Ralet se întimpină la 

1786, cînd Vodă Mavrogheni, în răspîndirea darnică a caf- 

tanelor sale, îl înnalță de la Postelnicie la Logofeţia-cea- 

Mare 2. Desfiinţindu-se astfel de înnaintări, el era numai Clucer- 

Mare la 17933. Cu titiu de Logofăt îl întilnim și în 1809. 

Un biv Vel Vornic Grigore Ralet iscăleşte la 1824f. Atunci 

trăiai, în rîndurile d'intăii ale boieriei muntene, cei doi fi 

ai lui Isac Ralet, Dimitrie saii Tache și Constantin: cel d'in- 

tăiii, mai însemnat, e printre boierii din 1814 ai lui Scarlat- 

Vodă Callimachi 5. Ca și Mihalachi Manu (v. acest nume), el 

trece, după căderea lui Callimachi, în Țara-Romănească : era 

Agă în 1822, iscălește ca biv Vel Hatman între acest an 

de schimbări si anul 1824, e trimes Caimacam la Craiova, 

în locul lui Cîmpineanu, în primăvara anului 1824, și stă 

acolo pănă în 1825, cînd face loc lui Alexandru Ghica, fra- 

tele Domnului $. În scrisorile noastre] mai vedem pănă la 

1832. Constantin, Costachi, avu o carieră mai puţin stră- 

lucită. Fu ispravnic de Ilfov, inspector de zaherea și isprav- 

nic de străini, în aceiaşi stăpînirea lui Grigore-Vodă Ghica ?. 

XLVII. 

Rioşanu. 

Micul Armaş Ion sai Ioniță Rioşanu, care se afla, in anii 

1821, printre corespondenţii Casei Hagi Pop, vine dintr'un 

neam de boieri mari cari aii avut altă dată un rost însemnat. 

Strămoșul săi a fost întăiii Logofăt al doilea supt Mihai 

Viteazul, între cei mai de aproape credincioşi ai căruia el 

se număra, fiind trimes de diînsul în atitea solii de taină. I se 

zicea Stoichiţă pentru a-l deosebi de Stoica Vistierul, o per- 

sonalitate mult mai hotărîtoare decit dînsul, Se știe că falșa 

1 Gen. Cant, p. 394. 

2 Acest volum. 

3 Doc. Cant. p. 222. 

4 Jbid,, p. 234 

5 Doe. Callimachi, |, p. 219, 

* Hurmuzaki, X, tabla. 
7 Zid 

  

 



PAMILIA RIOŞANU LXV 

«scrisoare de trădare» a lui Mihai era îndreptată către Negre 
Vornicul şi acest Stoichiţă !. În vara anului 1601 el și Clu.- 
cerul Radu Buzescu se aflaii în fruntea oștilor ridicate pentru 
Domnul cel vechiii şi adevărat. În acest timp el era împo- 
dobit cu titlu de Postelnic?. Scăpase din închisoarea'n care-l 
pusese pentru o bucată de vreme răzbunarea lui Simion- 
Vodă. 

Și mai tărziă, supt Radu Șerban, în 1604, Stoichiţă-și 
avea legăturile sale cu Imperialiiî. Nu se putea înţelege cu. 
urmașul lui Mihai Viteazul, care-l întorsese la vechea logofeţie 
de treapta a doua, şi în 1608 elseaflaca pribeag în Ardeal, 
la Curtea dușmanului acestui Radu, Gabriel Bâthory 4. Peste 
vre-o zece ani, Stoichiţă era Vistierul cel Mare al lui Gavril 
Movilă 5, după ce fusese unul din răsculații din 1618 împotriva 
Grecului Alexandru Iliaș £. Atunci făcu el în Ținutul săi de 
naștere, Gorjul, schitul, astăzi mai mult în părăsire, de la 
Strimba, pe care nu apucă să-l mintuie, 

Fusese căsătorit cu o Dochia, fără să aibă copii. Averea lui 
trecu deci la un nepot, Miloș Logofătul, căsătorit cu o Bălașa. 
Urmașii acestuia, Stamatie, Mare-Păharnic, şi Dumitraşcu,—fii, 
Barbu Căpitanul,—fiul acestui din urmă și al Hirșovei, Radu 
Logofăt, nepotul de fiii al Dumitrașcului, se strecoară în mai 
slabă lumină. Constantin Rioşanul, fiul lui Radul Şi al Asprei, 
era Armaş-Mare la 1793, și, după trecere aproape de două 
veacuri, el isprăvi, în sfirșit, cu totul ctitoria familiei, îm. 
preună cu soţia sa Păuna. Pe atunci erati «coconi mici» fiii lui 
Constantin Armașul, loan și Barbu. Cel diintăii e Ioniţă 
din scrisorile de faţă. 

! Hurmuzaki, XII, p. 1198, nota 1; pp. 1205-6, no.1771. 
2 Jbid., p. 1231, Do 181; cf. vol. IV! din acea colecţie, pp. 249, 255. 
3 Hurmuzaki, 1Vi, pp. 365; 405. 

4 Studit şi doc., IV, p. 75. 

5 Vol. VI, pp. 466-7, n” 64. 

6 Studii şi doc IN, p. 297, n0 19. 

1 Ștefulescu, Gozjul, p. 216 şi urm, 
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LAVI FAMILIILE ROSETI ŞI SAMURCAŞ 

XLVIUIL. 

Roseti. 

Roseteştii munteni pleacă sai de la Matei, fiul lui Antonie- 

Vodă din Moldova, căsătorit cu fiica lui Grigore Ghica (el 

are doi fă, pe Matei şi pe Dumitrachi, zis Carabatachi!), fie 

de la comitele Nicolae Roset, din: vremea lui Nicolae Mavro- 

cordat. Matei cel de-al doilea face parte, ca Vistier, din Di- 

vanul de la 1752 al rudei sale Matei-Vodă Ghica, şi lîngă 

el se află şi un alt tînăr Roset, loan Banul 2. Acesta însă 

venise din Moldova, deși nu se mai întoarce acolo, căci fiica 

sa luă pe Comisul muntean Dumitrașco Racoviţă ?. 

E grei de spus, în starea actuală a izvoarelor, - cărei 

ramuri îi aparţine Dumitrachi— purta deci numele lui Cara- 

batachi de la începutul veacului—, pe care-l găsim în scrisorile 

noastre, căsătorit cu o Anica. Acest boier muntean de pe 

la 1821 trăia în liniştea unui colț de țară. La 1824 el era ispravnic 

al Gorjului £. Poate că Dumitrachi era fiul Mărioarei ce se întil- 

neşte ca văduvă la 18125. Fiul săi a ocupat funcții înnalte supt 

Vodă Știrbei: în 1847 era încă ocîrmuitor de Gorj și elf. 

Scarlat Roset, Rosetti, coboritor al comitelui Nicolae, era 

în 1821 numai -unul dintre boierii tineri, dintre «cilibiii» cari 

puneau la cale la Brașov schimbarea în sens «european» a 

ţerii lor 7. El a cheltuit cu tipărirea gramaticei lui Eliad în 

1828. Se ştie că el a fost și pe urmă cel mai vestit sprijinitor 

al culturii printre toți boierii munteni ai generaţiei sale. 

Asupra familiei moldoveneşti, v. vol, VI, pp. 54950. şi 

R, Rosetti, ore asupra familiilor Buhuș şi Rosetti, în «An. 

Ac. Rom», XĂXVIII. 

1 Gen. Cant, pp. 397:8. 

2 Vol, I-II, p. 233, 00 x. 

3 Vol. XI, pp. 259-60, n” 99. 

+ Ştefulescu, 7irgul-Fiului, p. 117. 

5 Contribuţii da istoria învățămîntului, p. 10. 

6 Ştefulescu, o. c., p. 118. 

1 Hurmuzaki, X, p. LXXUL 

 



FAMILIILE SAMURCAŞ ŞI SLĂTINEANU- LAVII 

XLIX. 

Samurcaş. 

La 1809 scrie un răvaș către Casa Hagi Pop. Zoiţa Sa- 
murcaș și, un an după aceasta, Constantin Samurcaș, o rudă 
a ultimului Geanoglu (v. acest nume), era Ban. Pe atunci 
Ruşii ţinea ocupate țerile noastre, și acest boier de obirșie 
constantinopolitană îi slujia într'ascuns, căutindu-li tot felul 
de știri tainice cu privire la Turcil. Peste unsprezece ani, 
Constantin era Vornic; i se recunoșteaii mari însușiri de 
dibăcie, și pentru aceia el primi în 1821 sarcina dea merge: 
în Oltenia pentru a potoli răscoala începătoare a lui Tudor; 
ajunse la Craiova, cheltui banii ce i se încredinţaseră — sai, cel 
puţin, nu-i dădu nici-o dată înnapoi — și se întoarse la Bucu. 
reşti fără nici-o ispravă?. În timpul de turburări ce urmă, el se 
adăposti la Brașov, de unde scrie încă la 1824. Poate chiar 
să nu se mai fi întors nici-odată în țara care prigonia acuma 
pe Greci, și să fi murit în pribegie. Viaţa i se încheie la 1825 &. 

Frate cu el va fi fost Iancu Samurcaş, pe care Scarlat 
Callimachi, numit Domn al Țerii-Romănești, îl trimese. în 
1821 pentru a ţinea Scaunul Craiovei. În această dregătorie 
moare el prin Mart 1822. Căimăcămia trecu atunci asupra fiului - 
săi, numit şi el Costachi, care fusese pănă atunci ispravnic de 
Rimnic, Acesta fu scos din locul săă la numirea Domnului celui 
noă, în ziua de 5 lulie 1822, și dus la Vidin, unde i se luară 
cu asprime socotelile. Ca să se puie la adăpostul oricărei răz- 
bunări și pedepse, el se făcu Turc, luînd numele de Mustafa 5, 

Averea lui Costachi cel bătrîn trecu asupra unui nepot, 
Alexandru, care se întilneşte de la 1825 înainte, făcînd po- 
litică rusească 5. Soţia lui pare să fie acea Marghioala Sa- 
murcaș care se despărția de bărbat în 1832 €, 

1 Vol. XI, p. 105, n0 30. 

2 Hurmuzaki, X, tabla. 

2 Vol. XI, 7. e. 
+ Hurmuzaki, X, p. 200; 4cie și fragm., II, p. 662. 
* Vol. IX, pp. î05-6. - 

$ Acest volum,



LĂVIII FAMILIILE SLĂTINEANU ŞI SOCOTEANU 

L, 

Slătineanu. 

Un Ioniţă Clucerul Slătineanu se însoară în cea d'intăiii 

jumătate a veacului al XVIII-lea cu Smaranda, fiica celui 

de-al doilea Pirvu Cantacuzinot. Tot în aceste vremuri trăia 

şi un Nicolae Slătineanu ?. 

Fără legătură de familie poate cu aceştia, fiit al unui cÂr- 

vanitohorit> de lîngă Tirnova, deci Bulgar, al lui lene, dar 

și al Stancăi, fiica lui Stati Leurdeanu şi nepoata de fiică a 

lui Constantin Stolnicul Cantacuzino3, Răducanu Slătineanu 

era Clucer la căsătoria sa cu Sultana lui Toma Creţulescu *. În 

1761, el iscălește Comis-Mare?. La 1793, fiind acum L.ogofăt- 

Mare, titular, Răducanu era soțul Săfticăi Făjcoianu $. Om har- 

nic şi priceput, el fu și întemeietorul unei fabricide postav ?. 

Pe la 1790, Răducanu avea doi fii la şcoala grecească: 

pe lordachi, care traduse în 1797 din Metastasio pe «Achille 

la Skyros», şi pe Scarlat. În 1821 se aflaii la Braşov doi 

Slătineni, Dimitrie şi Gheorghe *. 

Soţia vre unuia din doi era acea Catinca Slătineauu, cu- 

noscătoare de franţuzește şi meșteră în a cinta din piano, 

care avea un rol de frunte la Curtea fără Doamnă a lui 

Grigore-Vodă Ghica 10. Și în acest volum se află scrisori 

de-ale ei scrise franțuzește saii grecește. 

LI. 

Socoteanu. 

Încă din veacul al XVII-lea se întilneşte în Moldova, supt 

Radu Mihnea, un neam de Socoteni din care face parte 

3 Gen. Cant., p. LI6. 

2 did, p. 349. 

3 Jbid., p. 321. 

* Zbid,, p. 376. 

5 Vol. XI, pp. 289-90. 

5 Acest volum. 

1 Iorga, Negoful și meșteșugurile în trecutul romănest, p. 187 și urm, 

8 fst. lit. române în secolul al XVII-lea, LL, p. 103. 

9 Hurmuzaki, II, tabla, 

10 Zâid. 

    
 



PAMILIILE SOCOTEANU, ŞTIRBEI ŞI VARLAAM LĂIX 

Toma, scriitor domnesc în 1624!. La începutul celui următor, 

între boierinașii munteni era şi un Gheorghe Socoteanu 

(1719)? Un al treilea Socoteanu se făcu călugăr, şi fu epis- 
copul de Rimnic Grigore. 

Constantin sai Dinu Socoteanu, care avea în Rîmnic «ca: 

sele sale cele mari», zicea lui Grigore: «moș»?. În 1796 era 
ispravnic de Vîlcea și, între altele, se îngrijia de canari şi 
de căţei de prin străinătate pentru boierii cei mari de cari 
avea nevoie. Căsătorit cu Stanca, sora lui Dimitrie Greceanu, 
el era în 1804, ca Stolnic, ispravnic al Gorjului şi în 1808, 
fiind Căminar, avea aceiaşi slujbă +. 

Fiica sa, Bica, fu soția lui Iancu Lahovari; și după căsă.- 
toria cu acest străin, ea iscălia însă tot «Bica Socoteanca» 
(în 1823 incă). Barbu, frate al Bicăi, cred, era judecător la 
Tirgu-Jiului în 18295. În scrisorile noastre-l găsim încă de la 
1823. 

LII. 

Ştirbei. 

Pentru cei trei Știrbei din vechea ramură, Barbu, soția sa 
Catinca şi mama lui Barbu, Dumitrana, v. memoriul miei 
«Un boier oltean la Karlsbad», în <Analelele Academiei 
Romine» pe 1906. Familia are legături strînse cu Casa de 
negoț din Sibiii și o adevărată prietenie o uneşte cu Cons:- 
stantin Hagi Pop, cu soția acestuia, Păunica, și cu bătrina 
Hagică, 

LIII. 

Varlaam. 

Numai în a doua jumătate,a veacului al XVIII-lea se ivește 
Și această seminție de boieri munteni. Un Dumitrachi Var- 
Jaam e amestecat în uneltirile de pe vremea ocupaţiei ru: 

1 Vol, XI, p. 49, no 13. 

2 Ştefulescu, Zîrgu-Yiul, p. 33. 

3 Vol. I-II, p. 458, no 18. 

4 Ștefulescu, 7iîrgu-Fiul, p. 117. 
5 Jdid,, p. 124.



LXX PAMILAILE VARLAAM ȘI VLĂDĂIANU 

sești de la 1769-74; el și scrie istoria întîmplărilor de răz- 

boiii din această vreme !. Un Costachi Varlaam are apoi în 

altă ocupaţie a Ruşilor, de la 1806 la 1812, un rost însemnat 

ca Vistier. Era dușmanul puternicului Constantin Filipescu 

şi se afla în fruntea unui număr de boieri de neam mare, 

între cari vedem şi pe un Ghica, pe un Brincovanu?, Încă 

de la 1802 el era în corespondență cu Hagiul din Sibiiă, 

căruia-i dăduse în grijă pe fiica sa, așezată la Ursulinele din 

acel oraş. Din scrisorile sale care urmează cu acest scop, 

pănă în vremea războiului pomenit, aflăm că soția lui Var- 

laam se chema Frusinica, iar fata de la călugărițe Marița 5. 

Balașa Medelnicereasa, văduva lui Ion Hiotu, era tot din 

acest neam. Și la 1822 întîlnim în răvașele noastre pe un 

Nicolae Varlaam, care era bolnav. 

După 1812, familia, compromisă cu Rușii, își pierde însem: 

nătatea pe care tot Ruşii î-o dăduseră. 

LIV. 

Vlădâianu sau Vlădoianu. 

Înrudiți cu Brăiloii (v. această familie) sînt Vlădoienii. Un 

Păharnic Fota Vlădoianu face, la sfirșitul veacului al XVIII-lea, 

o danie pentru școală uneia din bisericile craiovene. Era 

Vel Medelnicer numai, în 1768%. Un M. Vlădoianu iscăiește 

la 17426, Scrisorile noastre sînt privitoare la Clucerul Ioan 

Vlădoianu (e. 1811) și la Constantin Vlădoianu (1827). Un 

altul, ginere al lui Hagi Stan Jianu (v. această familie), nu 

mai trăia la 1793. 

Unul din Vlădoieni ţinea pe Eufrosina, sora lui Vodă 

Mihai. Suţu *. | 

1 V, Zoe, dit. rom. în secolul al XVIII-lea, tabla. 

2 Constantin Căpitanul ed. lorga, p. XXXIII şi urm, 

3 Contrid, la ist. învătămîntului, pp. 2-6. 

4 sf, Hit. rom. în secolul al XWVIIIlea, LI, pp. 22-3, Cf. Gen. Cant, p. 512. 

5 Vol, XIII, pp. 225:6. 

$ Vol. XI, p. 225, nota. 

3 Vol. X din colecţia llurmuzaki, 

  

  
   



PAMILIA ZĂTREANU LXXI 5. 

LV. 

Zătreanu. 

Boieri gorjeni, de la Zătreni, trei membri ai familiei: 
Radu, Vlad, Matei apar la 17191. Un Iordachi măsură moşii 
la 17812. Un Constantin sai Dincă se află: în scrisorile 
noastre la 1821-3. Fiul săi, Nicolae, era secretarii de pre- 
fectură în 18373. 

  

1 Ștefulescu, 7izgu- iu], pp. 32-3. 
2 Vol. XI, p. 226, nota. 

3 Alărturit privitoare la Prirdei- Vodă, p 669, 20 57. — Comunicări de 
acte și știri privitoare la aceste familit oltene şi muntene sati și la altele sunt 
așteptate de da interesul cetitorilor.
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1. 18 Iulie [c. 1750]. Ilavamţedrre ... nzp. poruncește unui 
Costandin Popescul a duce pe Păvel Roșiianu și Matei Mo- 
rănglavul la hotărîtul moșiei Reace, cînd vor veni sătenii 
cu popa. | 

2. «Lăzăret>, 14 Iulie 1768. H[ajeţi] Stan Jianu, biv Logit. 
za Vist., pentru o socoteală de tovărășie la negoț, avută, în 
1756, cu Pătru Luca. Vindeaii cordovane. 

3. lanuar 1778. D[umitrana) Știrboica!. Pentru cumpărături. 
<Foiţa de tărgueli, cum arată în jos: ...1 toc tipsii și un 

toc talere..., 1 sită de cele bune, deasă, 2 oc|ă] arpăcaș 
bunii, mărunti, 5 dramuri şoflan, p! oc[ă] candel albă, 1 mă- 
nuşi fămeeşti albe, 1 funt paleri, 2 funturi alice de ale mă- 
runte de vrăbii, 1 funt alic[e] de epuri... Săminţii, însă de 
napu, dă gulii, de varz[ă) nemţască i lăptuci de cele învaălite.> 
Adauge: «2 părechi de nasturi mari de aur, unii suciţ, iar 
alţii cu robine în vărfă, 1 cămaşa voiniciască, 1 păreche îz- 
mene neprinsă, 1 brănişor, care va fi mai arei, de fir, 1 blană 
de guș de vulpe de Mosc, cu capacele ei». 

4. 13 Iunie 1778. D. Știrboaica. Pentru o carătă. 
5. Craiova, 3 Mart 1779. Zamfir H. Gherghe. Pentru «2 

părechi desagi cu cărți», ce are în /ăzăret D. Ştirboaica. 
6. 15 April 1779. D. Știrboaica. Pentru un clopot stricat, 

«Acest clopot iaste cumpărat de răposatul tatăl miei de ![a] 
Lipsca, ci, după) cum vei vedea dum[neata] slovele ce sănt 
la margină, tot acele slove să să fac[ă] şi acum ; ci, fiindcă 
aii fost madem? foarte bun..., mademul să nu să schimbe, 

1 Era fata lui Constantin Strimbeanu şi văduva lui Constantin Ştirbei 
(v. vol. V, p. 326, n0 116; p. 328, no 121). 

> Metal, 

 



4 SURISORI DE BOIERI 

— că glasul acestui clopot nu s'aii aflat din Olt încoacie.» 

Cere şi cață nămțasc[ă], candei albi». 
7. rii Maiii 1779. Edorpămos Kpertovhâsxos llayăpwxos. 

Pentru bani. — Grecește. 

8. 6 Iunie 1779. D. Ştirboaica. «Pentru clopotă..., erea 

şi madem bun într'ănsul.> Salută Bărbucianu şi Catinca !. 

9. 1779-80. «Mariia Foteasca, Ciucereasa,» Pentru afaceri. 

10. 19 lanuar 1780. Barbu Știrbei], Serdar. Cere «patru 

sfeașnice». de. biserică. | | - 

11. 2:Februar 1780, D. Știrboaica. «Să ei: materie de o 

gubea de care 'ştii că mi 'ai "mai luat». Și pentru «sfeşnice 

de biserică..., mai lungi şi mai groase decit ceale de la 

Maica Precista și de la Sfeti Gheorghe... Nu ştii, cocoana 

dumțitalji ce ş'ai mai: căștigat, ci, orice va fi, să le aveţi 

bucuriia... Si trimiță și ponienicu casii dumfita)]i ca să s[4) 

pomenească la biserică... Şi -ciai: de cel bun de Rusiia să-m 

trimiți vre o 25 de deamuri, și materiia să fie cină coţi, ca 

să-m ajungă.» 
12. Maiii 1780. Hia]gi Sţau Jiianul, Pah[araic). Plăteşte la 

nuâtă, la fiu-săă Zamfir. Vrea «o salbă de galbenii mari, pre- 

cum ai „dat. şi lui Zamfir salba răposatei». 

- 13. 25 Tuâte1782, «Șt[efan] Prăsco[veanu), Dvorlnic]? „» Să 
i se caute ui grădinar. Va da 100 de lei «cu zapis». .<Să 

fie meșter și de altuitu pomilor. > «Dvorniceasa» mulțămeşte 

pentru mănuși, 

14. 6 Septembre 1780. D. Ştirboaica. Pentru un ceasornic 

de dres. | 

156 Septembre- 1780. Ștefan] Prăşco[veanu], Dvor[nic]. 
Pentru iun grădinar. Va avea «și rămători şi alte bacșăşuri». 

Să 'fie:măcar pe trei ani. Avind «simbrie grea», să-și. aducă 

«uneltele». “După trei ani, «ei îl voi trimite cu chieltuiala 

mea... Pentru lămăi, ce-m scrii, vei şti că s'ati prăsit și aici 

răulți, ci oameni nu: avem, ca aceia să poarte de grijă.» 

16. 3: Novembre 1780. Șt[efan] Prăş[coveanul, Dvoi[nic]. 

1 Fiul ei (ultimul Știrbei din ramura veche) şi nora, 

2 Fost candidat la Domnie. 
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Despre grădinar. <Aşa socotescu că, daca să va lipi de mine, 
nu va mai găndi de la urmă, ci, cum eii, dupa viaţă murind; 
imi va vedea săvărşitul, sai el mai nainte de mine... Va 
avea de la mine milă și căutare.» 

17. 12 Novembre 1780. D. Știrboaica. «Pentru ciasornic, 
să mi-l.trimeţi la Vălcia, fiindcă este Mariuta, fii-mea, isprăv- 
niciasă la acest jude]ț.» Trimete «acest folcăluci (sic) de olă, 
15 de untu și 2 cașcavale». Cere «o jumătate de funtu de 
ciaiii fain, 50 dramuri de candel albu fainu, 50 dramuri roz- 
marin pentru bucate, 1 sticlișoară cu untu de anason». Să 
caute «mărgăritar, oriunde-i. vei găsi, pentru Catinca, după 
cum ai cumpărat fii-mii Stancăi Părșcoveancăi, să fie ase- 
menea, și albu, curatu». 

18. 6 Decembre 1780. «Marlia] Grăd[ișteanu], Manolachi 
Grădiștea[nu] Medelnicer].» Să Ii scrie cit costă o carătă, cîn- 
năuntru cu catifea de lănă roșie, p'afară cu o vargă de auru 
şi cu una verde, şi păn varga cea verde să aibă floricele, și 
dricu să fie iar asemene roșii. Trimise maica un burdufu cu 
untu şi doi cașcavali». i 

19. 20 anuar 1781. St[efan) Prăşce[oveanu], Vor|nic). Pentru 
grădinar. «De la o vreme încoace, alte lucrări nu avem, de- 
căt, fiindcă am avut dăruite de la D[umne)zei fete multe, 
carele, viind la vărsta căsătorii, una după alta, tot mărităm 
căte una din an în an, precum şi acum, în luna aciasta, la 
IO zile, am avut veseliia a nunții a fiicii noastre Sultanii, pe 
care am dat-o după fiul al răposatului Stolnecului Ioniţă 
Bălăcean, cu care rămăsese maică-sa micu de taică-său, şi 
acum, fiind venit la vărstă, l-am făcut ginere.» 

20. 21 lanuar 1781. .D. ȘŞtirboaica. Pentru «rozmalin de 
care să face în grădini, ca să ne fie pentru bucate, iar dum- 
[neata], în locul rozmalinului, mei trimis stafide negre... 
Pentru policandrul Sfintei Troiță ..., să aibă 24 de sfeșnice.» 
Cere și un grădinar. 

21. 12 Februar 1781. Amza Jianul, Slugfer). Sint: sănă- 
toși «Costache, Grigorașcu, noru-mea Ilinca». El e bolnav 
şi «pătimesc viiat[ă) foarte slabă», fiind şi bătrîn. «Lăudat 
să fie numele Domnului pentru toate... Al doilea, stati la 
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mirare că, păn te chemam: nepotu Costandin, scurt, tot eram 

mulțămit de căte o fiiască scrisoare, ce priimiam de la dum. 

[neata], iar, de cănd milostivul Dumnezăi te-au invrednicit 

de te-ai făcut hagiii, vaz că cu o mare părăsire ne-ai pus 

la uitare, — din ce pricină, nu ştii. Ci te pohtesc, nepoate, mai 

întorce-ţ firea de mă bucură, păn am viiaț|ă] dea mai priimi 

fiiască scrisorea dumlitalji. Pentru altele întru care ne aflăm, 

nu iaste mai puţin decăt bătaia Eghipetului, care Dumnezău 

arătă prin Moisi prooroc: atăt ai fâcut Dumnezăii milă păn 

acum, de nu iaste moarte între oameni, iproci.2 Cere cuțite, 

linguri de argint și «o carătă pentru noru-mea, saii o botcă 

bună cu coperiș dinainte; numai drugi să fie modă ca de 

Beci, iar să nu fie piș în lat..., că să folășază în jos numai 

decăt, ci să fie muchie... Văpsala hutcii să fie roșie, și 

lucru ţapăn.» 

22. 18 Februar 1781. Șt[efan] Părş[coveanul, Dvor[nic]. Î 

pare rău că grădinariul are dropică. Dei află aitul la Mart, «de 

bucurie ce aş dobăndi, nu ştiit ce mulțumită aș da dujmiltalji.» 

23. 20 Mart 1781. Ștefan] Prăș[coveanu]. Pentru grădinar. 

L-a căpătat prin judecată. 

24. 17 April 1781. B[arbu] Ştirbei], Serd[ar]. Cere co ladă 

de farfurii, adec[ă] un tacăm de masă de 24 de. personii, 
cu tote cele trebuinciosă, şi 24 de șervete şi cu masa lor, 

să-m cumperi d[ulm(neata) şi un cort nemţesc, de cele de 

care vei socoti d[ujm[neata)». 
25. 17 April 1781. D. Știrboaica. Pentru boala soției sale, 

Catincăi. Să trimeată doktor. «Îi vom da ti. 500, și alte da- 

ruri vor fi pe d'asupra, iar, cănd nu va vrea Dumnezei, îi 

vom da acei şo de galbeni; și cheltuiala d[ujm[nealui] va fi 
de la noi, măncarea în casa mea, şăderea în casă.» 

Notă: «Inștințez dum(ital]i pentru noru-mea Catinca: s'a 

măritati, de 6 ani acum, la Mai; au fost atunci ca de ani 

16... Natura este iute, şi s[ă] mănie de fieștece, și are dor 

în şale şi durere la oase și slăbiciune... Fie-miei Bărbu- 

ceanu este ca de ani 28.» 

26. 29 April 1781. Hagi Stan Jianu, Pah(arnic). <Înştiin- 
țăm pă dumlitalji pentre vesăliia fi-miei Ghiţă, că, măcar
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că dum[neajtui Dvor[nicul| Prăşcoveanu să află la București, 
dar, puind tot feliul de silință şi mijlocitori pă dumnei 

Stolniciasa Știrboica i pă dumnei Stolnicias|a] Bengească 

de i-ai scris dumisale, și l-am plecat de ai primit să vie 

du:mn[ealui) aici, să facem nunta, undei sint toate rudeniile 

du nisale și ai mieci.2 Poftește pe Hagi Constantin Pop la 

nuntă. Păunica să schimbe așa caeru». E pace; «aerul este 

frumos și drumul bun... Pohtesc doi pui, unul de lămăe, 

aliul de năramză..., în o ladă, dar să fie de iemnu, ca să 

nu să spargă, și să fie căt de mici.» 

27. 3 Maiă 1781. B[arbu] Șt[irbei]. A trimes feciorul «cu 

rădvanu și cu un podvoniciă (s:c)>, pentru a lua pe Zofforiă. 

«Pentru doi coţii de orbote albe faine şi pentru o apără- 

toare Catincăi... Pentru o ladă cu farfurii.» 

28. 25 Maiu 1781. Zamfir Jianu, Clucler]. Pentru do/torzz/e 

fratelui, Gheorghiţă. Trimesul lui Știrbei Serdariul a venit 

cu <doftorul». Se ceruse și cunt de scorţişoară, ce-i zic lăti- 

neşte: «oleum canneilae», scrie Gheorghe însuşi. 

29. 24 lunie 1781. D. Știrboaica. «Fiindcă, cu ajutoru iui 

Dumnuezei, zugrăvesc sfânta biserică și nu am aur, să-m cum- 

peri doaozeci de tefele,—numai să fie bun, să nu fie de cel 

leşăsc ..., tefeaoa căte ti 3 p!, dăn cel bun... Din pririna 

omului stă lucru jos... De acest fel de văpseală de care 
trimisei dum[italji mostră.» 

30. Craiova, 26 Iunie 1781. H(a]gi Stan Jianu, Pah(arnic]. 

«Pentru lămăiă, portocalii și alte ce mi ai trimis dum[neata) 

pentru nunta fiu-miei.... Hotărărea ce am fost avut cu dum. 

[nealui] Dvor[ni)e[ul] ca să facem nunta în Rusalii, dar, fiindcă 

Mării[a] Sa Vod[ă] l-aă făcut pă dum[neaiui] iar Vel Dvor(nile 
halea, și, după milostivirea Mării Sale, vrănd ca să cinstiască 

şi pă fiu-mieii Gheorgh|e] cu boerie, l-ai trimis în Bucureşti, 
şi l-ai miluit Măriia Sa Vod[ă] cu boerie: Vel Șătr(ar], şi 
s'aă întărziiat la Bucureşti... La lulie va lua voe casă vie.» 

31. 11 Iulie 1781. B[arbu| Şt[irbei], Serd[ar]. Pentru «niște 

vină de muşcatii». - 

La 30 Maiii ceruse și «cort şi farfurii». 
32. 13 lulie 1781. D. Ştirboaica. Cere văpseli pentru bi-
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serică: aur, argint, grișăpani..., aspru la. mănă şi greu la 

trasi ... Acum aste vreme de lucru.» 

33. 15 'Novembre 1781. loan Brăiloi, Slug[elr. Pentru bani. 

34. C. 1782. [Barbu Știrbei.]. Pentru «<o cutie piluri de 
curățănie, ce să numescii piluri de Francăfurtă, să le fac[ă] 

la apătecărie, că iar mă ciarcă neputința ce am». 

35. 26 April 1782. D. Ştirboaica. . Pentru «doao basmale, 

fachiolă, cu mărginile de mătasă..., pentru Catinca», şi 

«pentru policandru», la o biserică, pentru «zaharii» (în Craiova 

oca era 2 taleri), «doao părechi mănuși de piiale: o păreache 

să fie albă şi alta albastră,—numai să fie mai micșoare». 

36. 8 April. 1783. D. Ştirboaica. Cere «doao basmale fru- 

moasă, de cel[e] ce portă domnele la pepti, şi o păreiche de 

mănuși pentru Bărbician», și basmallele] mele să nu fie albe, 

să fie altă faţă, și să fie lucru mai noo. Pentru pantofi ce-mi 

scrii dum(nea]ta să te înştiinţăz cătu să fie de mari,—să fie 

pe picioru cocone Păunicăi.» 

37. Craiova, 9: August 1783. B. Ştlirbei], Pah[arnic). « Pentru 

răm[ăjtori miei de strănsură, flindcă de atunci iam pus pe 

porumbii, şi sănt grași... Pote vor veni niscai neguțitori sirbi 

din Ţara Turciască.» Cere «10 sticle fruntineag» !. 

38. Craiova, 21 Mart 1784. Zamfir H. Gherghe. <D[u]m- 

nealui coconi Ghiţă Bengesc[u] s'ai logodit cu fiica d[ujm- 

'nealui Banului Dudescul? şi, după Paști, numai decăt ieste 

trebuință de a veni eii singur... Va să meargă duminea]lui la 

Buc[u]reşti, să facă nunta.» 
39. 22 Mart 1784. B[arbu] Știrbei], Pah[arnic]. Cere a se 

aduce Catincăi de la Beciu «apă de obraz». 

40. 22 Mart 1784. B[arbu] Știrbei], Pahlarnic!. Cere să 

i se trimeate gazefurile prin negustorul Iovipale. . 

41. Craiova, 4 April 1784. B[arbu] Șt[irbei), Pahjarnic). «Pen: 

tru apa de Spa [şi] 100 pahară de vin, să nu fie de criștal, ci 

de cele urdinari, și fr'o 40 caranfile. Pentru reţetă ce am 

1 Frontignan, vin muscat, 

* E jupăneasa cu işlic de blană pus spre ceafă şi cu părul ridicat în sus 

de o panglică, de care vorbeşte lady Craven, în Voyage en Crimâe et ă Con- 

stantinopie, eu 1786, Londra, 1789, p. 417 şi urm. . 
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trimis dum[itale], scrisă letinește, de. nişte apă de obraz care 
au eșit acum.» , | | 

42. 5 April 1784. D. Știrboaica. Copii? ei, Bărbuceanu și 
Catinca, sînt bine; ea, cu «patima durerii capului». <Miliortă, 
cățelu, care mi l-ai trimis în trecutu av, aă murit; care mare 
englengeă şi petrecere dăn vreme făceam cu dănsul.» Să-i 
afle altul, <frumoșei şi costiri>. Salutări soacrei, Hagiica, și 
soției, Păunica. “ o 

43. 24 April 1784. B[arbu] Știrbei], Pahfarnic). Trimete o 
scrisoare grecească la Gheorghe Vendoti, la tipografia Iosif” 
Baumeisiter, în Viena. «Trimisei “dumitale şi aciastă carte a 
lu chir Gheorghe Vendoti, ca să o ceteşti. > 

44. 17 Mai 1784. Blarbu] Și[irbei], Pah[arnic]. Pentru nişte 
cai ce ar vrea să cumpere în Ardeal. 

45. 17 Maii 1784. D. Ştirboaica. «Să-m gătiţi un căţăluş, 
după cum era Miliortii, ca să-m fac cu dănsul puţintică en- 
glengea, pentru trecerea din vreme; numai să fie după cum 
era Miliort, cilibit.» 

46. 26 Iulie 1784. B[arbu] Și[irbei], Pah[arnic]. Pentru 
gazeturi, ce ai sosit lui, lui Jiianu, Sărdatriului Farfara, Cai. 
macamului ; una a dat-o «Pit[aru[lui] Nicolaches. Trimete «2 
părei[chi] papuci de Țarigrad». 

47. 7 Angust 1784. Ioan Ot[eteleşanu], Șătr[ar). Se plinge 
că i sa scris «cu semeție: nu mă pohtești prieteneaşte şi 
a-m scrie ca unui boiari, ci-m poruncești întocmai ca unui 
supus al dum[italji; care, de erea să dau răspuns după scri- 
soarea dumitale), te împărtășai și dumnleata] la întristarea 
mea ce m'aii măhnit din scrisoarea dum[italej ... Chir Hagi, 
noi numai dorim de dum[neata], iar nu ne teamem: locuri 
sfinte ai călcatii, în Seriptur[ă) eşti adăpatu, ci ado-ţi aminte 
că zice Sfânta Evanghelie: «cine eşti, de judeci slugă striină». 
A împlinit diata tatălui, Vornicul Ilie, şi cu privire la bi- 
serica din Craiova, 

În alt bilet, cu aceiaşi dată, cere «o butcă, măcar să fie şi 
puţintel purtată], și să fie, ori englezasc[ă], sai de Beci: 
numai să fie naimodu, frumoas(ă] şi țapănă... Să nu fie la altul 
asemenea ; frumoasă), țapăn[ă), uşurică, şi mai eftioar[ă]». 

        mi
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48. Rimnic, 10 August 1784. Gheorghe Jianu, Şătrlar|. 

«Pentru servisul de porțulan..., am scris la Beci la sor 

Raicovici, ca să le cumpere, şi să fie totun felii, de 48 per- 

soane, care să le aşez în trei lăzi ... Astăz luarăm înştiinţare 

cum că dum([nealui] Banu Dudescu ai plecat din Bucureştii şi 

vine la sfintele mănăstiri pentru închinăciune. Poftess pă 

dum[neata] ca să-m cumperi trei buteluri vin de Tocaia şi 

patru de mușcat, însă patru de mușcat şi trei sticle brabanţăel 

şi patru funturi pişcoturi, însă, dă cele lungi, doao funturi, Şi, 

dă cele mici, doao funturi... Și rozol de Breslau.» 

La 14 lulie spusese că tacimurile sînt pentru «trei obroaze». 

Se cerea «un obraz mare». — Doria la 14 Novembre «bu: 

teluri fruntiniiac, buteluri untdelemnit>. 

49. 14 Novembre 1784. Cost. Gian[oglu], biv Vel Ciucer. 

Cere <un cățăluşi de cei! mici, flocos; un zăvod de cei mari, 

de Beci... Foarte să fie mic, încăt să nu mai fie în 

toat[ă] Evroapa mai mic decăt acela; să fie şi flecos, cu păru 

slobozit și mole, — fiie şi căţea... Zăvodul să nu mai fie altul 

mai mare nici în Beci, şi învăţat la vite.» Și pentru dofiorii. 

5o. 15 Decembre 1784. Ion Brăi[loii], biv Vel Stoljai]e. 

Pentru «o butcă noaă, nu vre o coptură veaiche şi suliminit[ă], 

ca ceale neveaste bătrăne, ştirbe și suliminite, ci să fie tânără, 

frumoas[ă] ; postavu să fie verde, și denapui să aibă 2 oa- 

meni loc a șed[ă] pă lădița, iar de nainte să aibă scaun 

umblător cănd va fi trebuință să poată şădea și pă scaun 

alț 2 oameni; burdufu să fie nalt și corona cea de asupra 

să aibă acel meșteșug să s[ă] sloboază pân aproape de bur- 

duf, ca să nu zbicească ploia, şi să aibă 2 sticle mai mici şi 

la coroan[ă], ca să s[ă] vază înnainte cănd să va slobozi şi 

perdelele, dup[ă] obiceiă; scăriie să fie ca la carătele cele 

englizăşști, să s[ă] închiză supt butcă, şi la picere jos cu lă- 

diţ|ă] pentru de a pune în călătorie tipsii, talere şi altele, 

În locu ce şade viziteu, să aibă burduf păn jos, de a pute 

pune viziteu trăistele, frăne şi altele ; şi să nu fie grea: căt 

de ușor de s'ar putea, şi bună, dar şi mai eftioară... Am 

înbătrănit, am slăbit, am lăsat și barba, să fie un lucru mai 

frumos.»
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51. 29 lunie 1785. D[umitrana) Știrboaica. Pentru ce a dat 
«să cumpere Catincăi: o basmă de orbot[ă] albă de găti..., 
aseamine cu care aii cumpăratii nepotei Dumitranei». Și 
pentru cun funtă de candelii albă». 

52. 14 Iulie 1785. B[arbu) Şt[irbei], Pah[arnic). Pentru butcă și 
«doi telegari» ce se vind cu 20 de galbeni. 

53. Tirgu-Jiiului, 1-ii August 1785. MavovijA Ipaâ|isrăvoc] Ila- 
X[&pwos]. Pentru bani. 

54. 16 August 1785. H[a]gi Stan Jianu, Pah[arnic]. Pentru 
moartea « prea-iubitului şi proc[olpsitului şi înțăleptului miei fu 
Zamfir», mîagiindu-l ca pe Iov. « Focul ce arde apururea în inima 
mea... Mie tot mi s|ă] pare căci este în vis acest foc ce 
m'ai călcat; îm pare câ este dus în vre o călătoriie sau în 
vre o slujbă, de nu-l văz înnaintea ochilor miei, iar, cănd îm 
vine căte o scrisoare de la vre o rudenie sai de ia vreun 
prieten, de măngăere, și-m scriii de măngăiere, cunoscănd că 
este adevărat focul ce m'aă călcat, îm aprind focul jale,.. 
Aş fi pohtit, pentru păcatele mele să m(ă] fie pedepsit Dum- 
nezeii ori cu pagublă] de a pierde tot ce ami, ori miie să-m 
fi dat patim[ă] de boală], să pătimesc păn la sfrşitul vieţii 
mele, în scărbe și în dureri, şi să fie trăit răp[olsatul, că, la 
lipsa ce m'aş fi aflat şi la durerile boalei, m'aș fi chivernisit 
şi m'aș fi măngăiat după înțălepciunea ce avea; numai, nepu- 
tănd în.oarce focul ce m'ai călcat, zic şi ei că: Domnul ai 
dat, Domnul aă luat, și pote fi că va Dumnezei la sfărşitu 
miei să n'am nici-o măngăiare, că la el îm era toată nădej- 
dea... Și vrăjmaşii miei vor fi la măhnire, și vor zice de ce 
să nu pătimesc ei dureri de lipsă şi de boal[ă] pentru pă- 
catele mele, ci să întămplă moartea lui fără vreme și fără 
pricină de moarte, că, fiind sân(ăjt[os] vrănd să fie mai să- 
n[ă]:os. s'a înşalat de un becisnic doftor ce avem aici, și, 
din doftoriile ce i-aă dat, la noa zile l-am îngropat. Oh, oh, 
ce foc m'aă călcat!» 

55. 20 August 1785. Cost[anja[in] Gian[ogl]u. «Fiindcă acum 
au venit vremea prepeliților şi coteiul ce l-am avut, aii murit, şi 
acum mă aflu făr cotei... Să-m găsești un cotei bun, frumos, 
cu urechile lăsate, lungi; să fie soi bun, a căuta şi prepeliţ, şi 
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a scoate din apă, mai în scurt cu toate şarturile lui. şi, de 

să va găsi să fie căţă, şi mai bine ar fi, iar, de nu să va 

putea găsi căţă, să fie şi căine, numai să fie soi bun.»—P. Ss. 

Fac o bisericuță «şi-i trebuie două sfeşnice de alam[ă).. ., 

și doao mici, de umblă copii cu ele». | 

56. Bucureşti, 26. Novembre 1786. H(ajgi Stan Jianu, biv Vel 

Postelnic. A venit aici ca să se: judece pentru moşia Drăgo- 

teşti, ce o are de 20 de ani, cu «nește șăreț dă ciocoi»,. 

Domnul l-a făcut Postelnic paiă, «De* acum înnainte, cănd 

îmu vei scrie cărţile, de supr[a] cu acesti tit[lu]: biv Vel 

Postelnic». , 

57. Craiova; 28 Decembre 1786. H[ajgi Stan Jianu, biv 

Vel Postelnic. «Pentru cinstea boerii Postelnicii ce m'aii miluit 

Măriia Sa Vodă, că, înştiinţare. luînd, aț avut mare bucurie, 

făcăndu-mi oraţie ca să trăiască Măriia Sa Vodă şi eu să 

mă învrednicescu şi la altă cinste, mai mare... Și eii rog pe 

milostivul Dumnezei ca să trăiască Măriia Sa Vod[ă], să-l 

avem Domn şi stăpân pănă la adănci bătrăneță în luminat 

Scaunul Mării Sale, cu norocire... Pentru că aciastă cinste 

este mare boerie, din . protipendadă, şi, măcar că din proti- 

pendadă este al doilea după Vistieri-Mare, dar mai nainte 

vreme, la Domnii trecuț, aciastă boerie o avea boerii greci 

din cei mari, feciori de capichihaele şi gineri de capichihaele, 

cei care erea tot omurul! în măină-le : care Măriia Sa răp[osajt[ul] 

Grigorie-Vod[ă]? pe dumnealui Banul Hrisoscoleă din Pos 

telnic l-ati făcut Ban-Mare, şi Măriia Sa Mihat-Vodă cel bătrăn? 

pe răp[ols[ajt[ul] Postelnicu Ianache Muruzi, tatăl Dvornicului 

Muruzi de la Bucureşti, din Postelnic l-aii făcut iar Ban (pre- 

cum și alți Domni asemenea), şi apoi iar pă dum[nealui 

Banul Hris[osjcolei Măriia Sa Alecsandru-Vodă Ghica din 

Ban-Mare l-ai făcut iar Postţelnijcii, iar din boeri greci 

cei mai mulți, din Postelnici dragomani și apoi Domni, şi 

aciastă boerie, cum zic, o avea numai boeri greci, fiind la 

1 Toate trebile. 

2 Grigore Matei Ghica. 

3 Racoviţă.
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Țarigradii cea. mai cinstită boerie, şi aici în ţară cu toată 
puterea, iar Mătiia Sa Vod|ă], ca un milostiv Domn şi stăpăn, 
nu deosăbeşte pe boerii greci dintre boerii pămănteni, nici 
pe boerii pămănteni dintre boeri greci, ci voeşte ca. să fie 
toți de o obște, și pe cei vrednici și credincioş boeri greci 
i-au cinstit cu boeriie din boeriile pămăntenilor, precum pă 
dumn[ea]lui Post[elni]c[ul]-Ralet L-ai făcut Vel L.og[ofă]t. Așa şi 
pe boerii pămănteani, le-ai dat boeriile Grecilor, și, din boeri 
pămănteni, pă dumn[ea]lui Dinu Filipescul, din Cluci(a]r halea 
Postelnic, şi pă dumnealui Scarlat Ghica, fiiul dumnealui 
Banului Ghica, din Cluci[aJr şi Agă iarăși. -paiă Postelnic, ca şi 
pă mine (vrănd Măriia Sa ca să -nu să deosăbească nici 
partea Craiovei de București), pă dumnealui Cluci[a]r Gianoglu 
din Cluci[aJr paiă, Spătar, pă mine din Pah[ajr[nic] paiă, Post[el- 
nijci. Ei, după trebile ce aveam la Bucureşti, după ce m'aii cin- 
tit Măriia Sa cu boeriia, mi s'au făcut Şi tain -de - cheltuială 
și alte icramuri!. Hotărirea îm erea să şezi, nu numai Cră. 
cinnul să-l fac acolo, ci şi Paştile, dar, întămplăndu-să o tre. 
buință aici la..Craiova, m'ati pornit Măriia Sa Vodă cu menzil, 
de am venit, şi, pănă cănd va fi voia Mării Sale lui Vodă,-mă. 
aflu aici la Craiova.» | 

58. Craiova, 23 Mart 1787. H[a]gi Stan Jianu, Post[elnic).-«Şi 
Țara-Turcească şi Ţara-Rum[ăjaească la un Turc sai la un 
cioban, căte trei-patru neguțători au dat bani, -şi oile de 
iarnă -s'ai prăpădit -mai toate, și acum unii din lănari ai 
tremis oameni de străng piei de oi moarte, cu ce preț le 
găsesc, şi ai prins toţi tabaci de le zmulgu, 'și -zmulturile 
le-aii tocmit căte 13 parale, apoi lăna de tunsură, unde va 
mai rămănea, socotește la ce preț va să iasă ?» | 

59. Craiova, 14 April 1787. H[ajgi Stan Jianu, Post[elnic]. 
<Astăz, viind dum(nealuji Cluc[ejru Şerban de la Buc(u Jrești, 
me-aii adus veste că Măriia Sa Vod[ă] vine curănd aici la 
Craiova, şi aicea nu-i găsesc cele ce trebuesc orănduiala 
meşii, ci te pohtesc ca aceste ce le însămnez însuş : dum[i- 
talji, să mi le “cumperi ca s[ă] -fie bun[e| de masă]: dom- 

1 Onoruri,
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neasc[ă] ; însă şi să le așăz dumitalji în cutii cu bumbac 

şi cum vei ști mai bine, ca s[ă] nu s[ă] farîme, şi să le puie 

în doa lăzi, ca s[ă] poată pune pe cal să le aduc[ă) mai în 

grabă păn la Călimăneşti, că scriu și lui Costandin Ocnaru, 

ca iarăş pe cai să mi le încarce, să ajungă mai înnainte, păn 

a veni Măriia Sa. Însă: 12 sticle vin de Tocai, 12 sticle 

vin de Ren, 6 sticle undelemnă de Provenţiia, 6 sticle de 

rozol de Franţi sai de alt feli, nu de cel ce s[ă] vinde în 

targii, de 24 de persoane un aufsați de zahar, cu tot felu 

de figuri, precum îierea și cele ce le-ai trimis la nunta fiu- 

mieii Ghit[ă], așăzîndu:le în cutii rătunde cu bumbac; un 

naimod ce-m spus(e] nepotu că obicinuesc la masa domnilor, 

de zahar, ca o dumbrav[ă| şi cu jigănii cum obicinuesc de 

le fac, şi de argint, pentru podoaba mesci; 4 copuri arpăcaș 

de cel fino, mărunt, 4 funţi prezintin, 6 funţi orez de Italiia, 

4 funți pişcoturi de tot felu, 2 funți cărnați, salami duși (sc), 

numai să fiie proaspeţi; de .s[ă] va găsi şi nescaivaş vin de 

muşcat, să-m trimiți 12 sticle, numai să nu fiie stricat, atăt 

acesta căt și. cel de Tocaia. 2 pom[ulșori, unu de lăm[ă)i 

şi altul de naramză în lădița, de s[ă] va putea și cu rodu 

lor sai cu flori, fiie şi mai mici, dup[ă] cum i-ai trimis și 

la nunta lui Ghiţă. Să cercetezi de să vor găsi doi armăsari 

telegari, murși sau galbeni, cum numai să fie frumoș|i], ş 

nu tocmai mari, ca cei negri ai Cluc[ejrului Stirbei, numai 

tineri şi sănlăt]oș, și să m[ă] înştiințez ca ciţi bani să pot 

lua, și o pereche hamuri cum iai fostii ale Caimacamului 

Suțu ... Aş vrea vre-un lucru raritet, măcar şi de treizeci 

galbeni, numai nu știi; ci pentru aceasta să m[ă] înștiințez 

mai în grab[ă) ca să trimiți, în cai de olac, doacă șfeșnice 

de argint cu mucările lor: știi că are dumnei vară-mea... 

Poftesc ca să mi le trimiteţ, înștiințăndu-mă şi căț bani au... 

Şi să-m trimiţi și patru funturi lumănări albe, mici ca de 

cele de său; ...naimod, ce-m spusă nepotu lanache că obici- 

nuesc domnii la masă, ca o dumbravă şi cu jigănii de ar- 

gint, să mă înștiințăzi căți bani are, ca, de-m va fi trebu- 

incioasă și să prinză loc, să scriu să vă trimiț... Căte doi 

loţii frunzișoară, scorţişoară, nucșoara, poftesc să trimiţ».  
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60. 24 Maiu 1787. Nedescifrabil. «Postav verde tăiat cu 

colțuri... să se puie pe marginea unor piei... Și mai ales 

la botu piei, fiindcă este tăiat oareşce...> Pentrn o piele 
de urs. «Fiindcă, precum zic, pielea de ursu voiu să o aibu 
pe pat în loc dă mindiriă, iar pieile de capră voii să le fac 

în loc dă perine; însă să fie boia, adec[ă] văpsea, de aceia 
care să nu să curețe, să s[ă] mănjască hainele.» 

Gr. Craiova, 4 Iunie 1787. Hiajgi Stan Jianu, Post(elnic]. 
Pentru armăsari: «cănd ai priimit scrisoarea, i-ai trimis grofi 
afară pe la iosaguri... Ai găsit doi murgi şi doi negri, dar 
bătrăni, de căte zece ani, iar la grofi Micheşi ai găsit o pă- 
reiche armăsari galbeni cu coama neagră şi cooada asemenea, 
şi picerile din genunche la vale negre, numai la un picior 
dinnapoi pintenog, și de căte 6 ani; numai unul, cănd este 

în grajdi, ține ureche lăsată, dar, cănd îl pune la ham, ţine 
ureichile bine. [Cerea 105 galbeni. Îi află cu meteahnă.| Că 
aceștiia voi să dau Mării Sale lui Vodă). Ci, fiindcă venirea 
Mării Sale aici, cum poruncea, văz câ i s'ai mai făcut ză. 

ticnire, nu ştii pănă cănd», să mai caute. Ar vrea şi el 

doi, «jigani». «Măcar că Măriia Sa n'ai venit pănă acum, 
dar tărguelile ce mi le-ai trimis, le-am trimis Mării Sale, și 

leai priimit cu mare cinste. Ci aş vrea mai frumoasă încă 
sărviţiia aceia care este la domnii cei mari, şi cu picerele 

de argint.» A scris și la Viena, Vin de Tokai să caute acolo, 
la Tokai sau la Viena. 

62. 29 lunie 1787. Bfarbu] Şt[irbei], Cluc[er]. Pentru «patru- 
zeci de porţioane de doltorii». 

63. Craiova, 23 Iulie 1787. H[a]gi Stan Jianu, Post(elnic). 
«Fiind milostivirea Mării Sale lui Vod[ă] asupra casii mele, 
pe fiul mieă Stănuț l-ai cinstită cu boieriia Vel Sărdari, 

care dupe vărsta lui iaste prea mult, dar, vrănd Măriia Sa 

ca să miluiască şi să cinstească casa mea, l-aă făcut; care 

nu sănt vrednic a face căzuta mulțămită.» 

64. 8 August 1787. Ştlefan] Pârş[coveanul, Dvor[nic). Aude 

că va veni la Craiova. Pentru Ion Ungureanu grădinariii, 

care se arătase beţiv. 

65. Craiova, 27 Aug|ust] 1787. H(ajgi Stan Jian, Post[elnic].
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«Să-m cumperi zece. copuri de ulei, că foarte im trebuește, 

că aici la beserică la Pătru Bodu (sc), tămpla fiind veiche, 

am surpat-o, și am făgut-o din noă,. şi cu ştocaturi şi stălpi 

de dveri, şi coroanele foarte frumoasă, şi. am tocmit un zu- 

grav, iarăş meşter mare, ca să o. poleesc. cu -aur și cu argint: 

am trimis la Beci de mi i-ai luat Raicovici.». 

66. 12 Novembre 1787. Ywophăros [Scarlatachi] Lxizas, 

Meyas .Aoyo[05rns]. Pentru afaceri. Pecete cu un leii privind 

într'o oglindă. a NE 

67. Decembre 1787. H|ajgi Stan Jianu, Post[elnic]. :< Pentru 

fii miei,—Ghiţ[ă], vei fi înţăles că iaste ispravnic la Tărgu-Jiiului, 

cel mic iaste la Meh(ejd[inţi] cu oeritu; ei sănt încărcat aici 

cu toate orănduelele zah[e)reli; care vă va. spune Costandin 

Ocnarțul] că nici măncarea nu-m tihnește.» & 

63. 21 Iulie 1788. Lucruri depuse de Portarul Marcu: 

anterie cu saiale (de vară şi de iarnă), «1 ceainic de ar- 

gint..., o cutie de zah[ă lr, de argint; -un toc cu șase perechi 

cuțite ...., şase izmene de borangic noao, 1 berberlic! cusut, 

doaă tocuri de pieptine, cusute cu fir..., o şea de argint, 

I giubea canarie cu cacomu, o părechi scări de cal galbene, 

de alamă». 

69. 5 Mart 1789. «De la Bozieni, din “Pioutul Niamţului, 

al Moldovi.» Scarlat -Cămpineanu.. Pentru un împrumut. E 

în «ţară streină». 

70. Craiova, 10 Decembre 1789. Hagi Stan Jianu, Pos- 

t[elnic].. Pentru fiica fetei lui și ginerelui mort, Nicolae. 

71. 6 Ianuar 1790. Varlam Sărd[ar], Budișteanul. Vrea.să 

aibă de la Bec: două butei. «Potcile să fie pă fiară engle- 

zeşti, să s[ă] legene, și să fie poliite, cum și butea cu .aur 

din destul poleită, și jugrăveala frumoasă. lar făptura. să fie 

precum să obicinuește aice la noi, iar nu de cele cu uși, şi 

înlăuntru înbrăcată. cu -flus frumos». Pe vi «Ișprănici de la 

Piteşti». 

72. 8 anuar 1790. Trei. Murgășeni, pentru o nuntă în fami- 

lie, «cu copilu d[u)m|nea]lui Mateiţă Fileșanu, biv Vel Sărdar». 

„L Prosop' de bărbierit. 
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73. Craiova, 5 Maii 1790. Hja]gi Stan Jianu, Post[elnic]. 
Pentru noră-sa, supărată de «gazdă!», care-i spine să-și cate 
«alt sălaș». Ar cumpăra el casele. «Am multe calabalăcuri, 
dulapuri, mesă, scaune i alte bagateluri. Boltele ce aveam 
cu chirie, de țineam marfa mea.» 

74. 9 Maii 1790. Hjajgi Stan Jianu Post[elnic]. Pentru 
întorsul nurorii şi boala lui de piatră. «Totdeauna mă apuc[ă] 
în partea din stănga, în deșărt, aproape de spinări; pe semne 
la rănunchi... Noru-mea, acum ia plecare, fiindcă am avut 
cunoștință cu toţi domni, ca să-ș ii zioa bun(ă) dupe la 
doamne, va găsi vre-un hinteă cu plat[ă], să nu meaarg[ă| 
pe jos, măcar că am scris şi o carte de închin[ăjciune la 
Măriia Sa grof Betlen Ghiorghe, şi am dat rug|ăjciune Mării 
Sale doamni ca cu Măriia Sa să meaargă pe la gubărna: 
torița şi pe la alte doamne, ci poate că nu va imerge pe la 
toate doamnele, ci numai unde va pitea să meaargă ,.. Pă- 
rintelui duhomnicu mă închin.» 

75. 30 Maiă 1790. Cost[an din Viișlojrfeanu], Agă. Să i se 
trimeată două sfeșnice lucrate la Sibiiă cu alama lui. Pău. 
nica să-i spuie ce scule se află de vănzare. 

76. 10 lunie 1790. Cost(an]din Bengescu, Agă. Trimete 
Hagicăi «23 perechi broaşte». 
„77. Craiova, 13 lunie 1790. H[a]gi Stan Jianu, Postelnic. 
Pentru boala sa. <Fiind[că] apoteca sati arădicat de aicea de 
multă vreme şi s'aii dus peaste Dunăre, că acolo este şteabu. 
Și acuma să apropie și Sfete Petre, unde să slobod şi zi- 
lele de post.» Să trimeată doftoriile de acolo. 

78. 26 Iunie 1790. Barba] Știrbei], Vor[ni)e. Trimete lu- 
cruri acolo ; să-i cate deposit. «Numai pă supt cumpăt săo 
faci dumn[eata], aciasta, pentru ca să nu să facă tevaturi». 

79. August 1790. Lucruri depuse «în păstrariță» de Vel 
Logofătul Manolachi Grădişteanu la Sibiiii : <1 rahtu de ar- 
gint cu reşmeaoa? lui..., trei flori de hașă, o strecurătoare 
de cafea, t lacrăciooară cu hărtii.. -» I tas de argint poleit, 

! Era la Sibiiii, în bejenii, pentru războiă. 
2 Rostul. 

5216. Vol VIII. 
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2 farfurii de dulciaţ[ă] poleite..„» 1 căţiie poleită, 1 bur- 

dar 1..., 3 cabarale şi oblănc de argint, de şea.... | sepeţel 

de paie cu mărurțișuri, ! pielcea de capră neagră; bogcele, 

cu zapisele moșiilor Grădişte şi Poenari.» 

80. 13 August 1799. Co[stan)ilin Bengescu, Agă. Pentru 

«două inele» de prefăcut. 

81. Craiova, 18 August 1790. Zamfir, Serdar]. Acum ai 

venit aici poruncă de la Bucureşti, pentru căte mănăstiri şi 

biserici vor avea preveleghiuri şi hrisoave, să să triimiță copie 

adeveriti de cinstitul Div[aln de aici, ca să să prenoiască 

de cătră prea-încălțatu prinţip2.» Să-i caute şi lui daniile mă: 

năstirii, de la .Alexandru Ipsilanti şi Nicolae-Vodă Carageă. 

__ Scriitorul era tatăl lui Tudoran. 

82. 21 August 1790. Co|n]st[antin] Bengescu, Agă. «Pentru 

acele doao căciuli», comandate «întocmai ca furma căciuli 

mele», «zarife». Şi pentru «venirea Exelenţii Sale doamnei 

ghinărălesi>, ce are să se întîmple. 

83. Craiova, 18 Septembre 1790. Zamfir, Serd(ar|. Înţelege că 

acum nu mai sînt să se înnoiască hrisoavele. A trecut «pe- 

ricolul». 

84. Craiova, 11 Octombre 1799. Hţa]gi Stan Jianul. Despre un 

Lipcan, ce duce lui Pop scrisori ale lui Merkelius?. «Să deş- 

chideţi lada cea de chiparoz şi una neagră: şi să scoaţă o 

giubea mohorătă, cu vergi de fir ce este cu nurcă, şi O rochie, 

iarăş asemene, cu antereu ei... Giubeaoa [lincăi este cu jder, 

şi rochia este fără mănecă, iar a Zoiţăi este cu nurcă, şi rochia 

cu anterei ia îă, și un binis a lui Ghiţă, de postav, cu jder, . 

şi să facă un tenculeţii; numai să pue scănduri supțărele, ca 

să nu să sfărame.> 

85. 30 Octombre 17909. B[arbu] Şt[irbei], Vorjaile. Pentru 

ca să i se trimeată işlicele, «şi să le scuture și săiă tutunul 

cel vechi, care aii fostii pe dănsăle, şi să pue altul, să îm- 

brace zagaraoa cu tutun, pentru ca să nu ie mănănce moliile, 

şi să le asaze iarăși la locul lor... 12 păreichi pene de 

1 Cadelniţă,' 

2 De Coburg, comandantul oștirii de ocupaţie. 

2 Agentul Austriac din București. 
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care aii venit la Sibii, să-m trimiţ pentru Catinca; numai să 
nu fie negie, ce orlijce alt feli de formă.» 

86. 25 Novembre 1790. Barbu] Ștlirbei], Vorfnile. Şi 
«pentru un clopot..., pentru o sfăntă biserică de aici, însă 
de o sută de funţi». 

87. 3 Decembre 1790. St[an] Jianu, Sărd[ar). Cere «doao 
duzine masalale... 1 lebadea de maldeh ca norul... O pa- 
laşcă de cele de iegăr, cu cheie... Praf gros.» 

88. 22 Ianuar 1791. H[ajgi Stan Jianu, Păh[arnic). Pentru lo- 
godna nepoatei Tiţa cu Cămărașul Costandin, «fiind şi Măriia 
Sa ghinărari cu toţ ofițerii şi toată boerimea.» S'a stricat 
logodna cu fiul Stolnicului Brăiloiu, ce fusese la «Surgunie». 
Cere «macaroane i fidea, confeturi i condite». 

89. Craiova, 15 Mart 1791. H(a]gi Stan Jianu, Păh[arnic]. 
Află dela Pop că generalul Mitrowski a înlocuit: pe generalul 
Enzenberg!, , 

90. 27 lulie 1791. Hla)gi Stan Jianu, Pahfarnic]. « Acum 
înţălesărăm cum că ministrii nostrii ar fi încheiat pacea cu 
Turcii, şi, măcar că nu s'au pobliculuit, dar mă tem că vom 
rămănea cum am fosti, ci Dumnezăii să-ş facă milă, nu știi 
ce urmare să fac, ci voi vedea ce ias[ă] afar[ă] de pace și 

„cu ce condiţione, apoi voi mai înştiința pe dum[neata]. Spătaru 
Geanolu?, sănt acum 15 zile de cănd au plecat la Beci; ci 
ştiă că de acolo vei înțelege la ce ati mers şi ce va isprăvi.» 
A întrebat de boală pe «un doftor de la Beci>, venit acolo. 
«În loc de ap[ă] dulce, să bei apă acră... Doftoru îm dete 
în scris că asupra Brașovului, la un loc ce să chiam[ă] Irgan, 
este apa de să chiam[ă] Borsec; dar ei știi că să află Şi 
şi către Orăştie.» | 

91. 12 August 1791. H[a]gi Stan Jianu, Pah(arnic). <În 
trecutele zile, viindu-ne vestire de negăndita pace şi cu Rușii, 
nu aveam ştire de s'aii făcut pace, cu toţii eram: spereați 
că poate vor veni sumă de Turci ca să prinz[ă] pe 6 luni... 
Socotind că, fiind pace cu toț, trebue să vie Domni în țară 

+ V. Acte şi fragmente, UI, pp. 322-3, 

* Cf, atestatul ce-i dă, în 1790, colonelul Kray, în vol, XI, p. 104, no 26.    
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făr oste turciască, şi, ca ui Domni, va fi cu înblănzire, şi va 

judeca, şi apoi va pedepsi pe cei vinovaţ,—acum ne-ai venit 

şi cărţi de la Măriia Sa Mihai-Vodă Suci, de înblănzire. Scriie 

din Şumna, de la 4 ale aceștii luni, şi scrie că l-ai făcut În- 

părăţiia Domni aici la Ţara-Rum[ănească, și i-am făcut și 

răspuns cu oraței, şi vedem că oștile chesaticești, unde era 

gata să plece, s'au mai oprit: zic că, păn să va isprăvi de- 

săvărşit pacea cu Muscali, vor fi tot aici în ţară. Ci milostivul 

Dumnezăi să-ş facă milă, că nu știm ce să mai facem, dacă 

am avut aciastă parte; ci, pentru sălaş, să rămăe, să nu 

prinzi.» 

92. 26 Aug[ust] 1791. Hia]gi Stan Jianu, Pah(arnic). «În 

trecutele zile, țam scris puţintică măngăiare ce am luat, în- 

țelegănd că s'au făcut pace şi cu Muscalii; acum aici că 

numai ştilştant?, opt luni, dar tot nădăjduim că să va face 

desăvărșit|ă] pace, de nu va mai pătimi țara. Și noo ni-aii 

venit luminate cărț de la Măriia Sa Vodă), de ia Tur- 

tucaia, dar caimacamii Mării Sale aii venit în ' București 

da la 19 ale aceștii luni. Este nepotul Mării Sale, care ai 

fostii aicii caimacam, celibii lorgache Suciu, şi poate păn 

acum va fi sosit şi Măriia Sa Vodă] în București; și poate 

astăz, măine, va sosi caimacam și aici. Oştile chesariceşti, az, 

Duminică ce vine a lunii, vor pleca de aicii. Preasfinţiia Sa 

părintele episcopu îm scrie cum că ştie că am copiile fer- 

manurilor, cănd s'aii făcut pacea cu Rușii; şi, cănd am fostii 

la Țarigrad, le-am luat copiile;, şi, dup[ă] înștiinţarea ce are 

de la Ruși, cum că ait arătat la pacea ce vor să facă 

1 Cf. raportul olandes din Constantinopol, 22 Mart 1791: 

«De prins Michei Zasso, die voorheen prins van Wallachien geweest, 

dog gedeposeerd was, is taus weeder tot die waerdigheyd verheeven en 

door den Visir in het leeger ontbooden, ten eynde voort na het sluyten van 

den vreede, als dat prinsdom weder aan de Porte zzl ingeruymd zyu, ge- 

installeeră te kunnen worden>. («Principele Mihai Suţu, care a fost Domn al 

Țerii-Romăneşti, dar a fost mazilit, a fost ridicat iarăși la această demnitate, 

şi a fost chemat în lagăr de Vizir, pentru a fi așezat în Scaun, îndată după 

îacheiarea păcii, cind acest principat se va întoarce iarăși la Poartă>). 

> Stillstand, armistițiu. 

3 La 1774, 
4 
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și pentru Moldova şi Țara-Rum[ăjnească, să fie cu prono- 

miile ce ai fostii mai nainte, şi sănt trebuincioase acele fer- 

manuri, și scrie să i le trimiț, că vor fi de mare folos, şi, 

măcar că i-am făcut răspuns că acele copii de fermanuri, de 

nu să vor fi răpus prin lăzăreturi, cănd am trimes scrisorile 

în lăuntrul!, vor fi la Sibii între alte scrisori ce am acolo;ci 

te poftesc să chiemi un lăcătuș, să deşchizii la sepetu ce este 
la dumneata, şi să cauţi în scrisori, că este un plic desupra 

rupt, şi sănt numai aceale fermanuri, și să le învălești într'o 

hărtie groas|ă]. şi într'o pănză să s[ă] coase, şi, cu om sigur, 

ori pănă aici, ori la Rămnic, la chir Nicoliţa, să mi le 

trimeţ, că acum la tărg vor veni din rudeniile (?) mele; nu- 

mai să nu s(ă] ude, ori să s[ă] răpue, — că poate vor fi de 
trebuinţă.» 

93. Craiova, 25 Septembre 1791. <Cheraţa, soţiia răplosa|- 

tului Mibai Socolescu.> Pentru un deposit. 

94. 9 Octombre 1791. H[ajgi Stan Jianu. Pah(arnic]. Pen- 

tru fii-miei Stănuţ», bolnav de friguri. cUne ori îș vine 

în fire, apoi iar să zmintește, ci am hotărăt să-l dai la Bis- 

trița, să-l las acolo cătăva vreme, fiind şi alte sfinte moște, 

și Sfetii Grigorie ca să nu vaz[ă] pe nimeni de ai noștri, doar 

va face Dumnezei vro minune.» «Nepotu Cămărașu», pirit, 
a fost dus la Vodă, dar liberat. 

95. 16 Octombre 1791. St. Jian, Sărdar (9). Pentru «<doa 

sobe de her, de cele supţiri, una să fiie de şasăzeci funți, mare 

bun[ă], oarbă, nu de cele cu foc, şi alt[a] mai mic[ă|, ca de 

treizeci funţ, iar orbă, adec[ă] dintr'alt[4] cas[a] să s[ă] 
încălzească, adec[ă] cu orloi, să ias(ă) fumu într'alt coș, numai 

să hie zarif făcute, și zece sticle Auspruh de Tocaia..., și 

4 funț pișcote». 

96. 24 Octombre 1791. C|ostan]d[in] Otetel[elșfanu]. «Am 
văzut că-m scrii şi mă iscălesc creștineștea, căci nai putut 

pricepe iscălitura. Eu prea ales mă iscălesc, numai dacă 

omul dum[neavoastră] n'a ştiut carte bună, ca să înveţie) a 
cunoşte iscălitura...». 

! În. Ardeal, 
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97. 5 Novembre 1791. H[ajgi Stan Jianu, Pah[arnic]. « Fiii-mieii 

Stănuţ, de multe strapaţie ce ai avut cu isprăvniciia, la vreamea 

trecută, mai ales la plecarea oștirilor, s'ai bolnăvit, întăi cu 

friguri, care puţintei oameni aii scăpat, apoi ca o ther- 

molimico!, și îl caută doftori deo lună în casă, și trebue să 

fie tot lăngă ei, să nu fac[ă] vro ataxie... Toate boeriile lui 

Mavroghenii s'ai stricat cu hatişerif înpărătesc; de altele, 

"cine au jăfuit, vor plăti săracilor.» 

98. 20 Novembre —2 Decembre 1791. Nedescifrabil. Cere 

«un măjări, adecă piuliță... şi un her de călcatu rufelor, de cele 

de alam(ă]..., 'hiară de copturi şi vre un socaci sai soc[ă]ciță». 
99. 27 Novembre 1791. Dimitrache Fălc[oianu). <Măriia 

Sa Vod[ă] către mine întru una îm scrie că bine am făcut 

de am înștiințat Mării Sale, şi încă Măriia Sa va orăndui de 

a să păzi drumu acela foarte, ca să nu să strice, și încă să să 

dreagă pă vwnde să va strica. Asemenea scrie și pentru mă- 

năstirea Cozii, că va da tare poruncă egumenului. Îm scrie 

şi beizadă, şi îm scriă ca săi înștiințăzu, atăt pă Măriia 

Sa Vod|ă], căt şi pă Măriia Sa beizadă, pentru treaba ce am 

făcut, ce am isprăvit>, făgăduind ajutor cu «cărții tari dă la 

Țarigrad». Are şi scrisoare de recomandaţie de la Rathkeal, 

Internunţiul. 

Şi, din ţară, de la Mapia Ponor. 

100. 1o Decembre 1791. H[ajgi Stan Jianu, Pah[arnic). Pentru 

logodna fiicei lui Pop, «nepoțica» lui, cu Iosif, fiul lui Manicati 

Șafran. 
101. 1792. «Dimitrache Schiliţă, Pit[ajr», întreabă unde e 

generalul Spl€ayi. 
102. 1702. Îxaphăros pertuăvos. Pentru plante de la Pop, 

care s'aii trimes de Domn la Poartă şi a căror descriere e 

dorită acolo. 
103. 20 lanuar 1792. Dimitrache Fălc[oianu). Pentru ar- 

gintării: «12 cuțăte cu farculițăle lor, 19 linguri, -1 lingură 

mare, 24 zarfuri». Ispravnic'la Vilcea e «Cuparu Menolache». 

104. 1iă Februar 1792. Blarbu] Ștlirbei], Vor[nije. Cere 

i Tifos. 
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«doaăsprezece scaune cu posiav fistichiii, însă scaune tot de 

cele care mi-ei cumpărat dum[neata] odată, şi doaă canapele 

iarță]şi să-m cumperi dum([neata), cu asemene postav fis- 

tichiă». 

105. Craiova, 3 Februar 1792. H|a]gi Stan Jianu, Păh[ar- 

ni:]. Peatru o logodni. «Măcar că țam fost spus și dumlitalji 

că at fost şi de i[a] alte locuri vorbe, dar este o vorbă ru- 

mănească, că unul odată s'a arsu cu lapte dulce fiert şi pă 

urmă aducănduii și lapte covăsit să mănănce, luănd cu lin- 

gura, aă suflat, şi, zicăndui de ce suflă în lapte covăsit, că 

este rece, au dat răspunsul 'că cu acest fel de materie ş'aii 

arsu gura. Şi, ca să nu mai auz și pă noră-meaaciasta că e 

fata cutăruia de neamu mare, neamul, înștiințăndu-mă că co- 

pila Păh[ărnilce[sii] Bibeascăi este şi de chip curăţică și de 

mumă sa pedepsită, că văz, că, de cănd ai murit Pahfarnije[ul] 

Bibesc[u], ai chivernisit copii și casa stă pe loc, încă mai cu 

spor, de aceia m'am bucurat, făcănd şi logodna cu ierologhie,— 

că nunta, daca voi trăi, va fi după Sfânta Inviere, îar, de mi 

să va întămpla și moarte, încă voi lăsa cu blestem de a să- 

vărşi şi veseliia în scurtă vreme.» Îi pofteşte la nuntă.i 

106. 13 Februar 1792. Şt|efan) Prăşcovean[u]. Pentru bani. 

107. Craiova, 29 Februar 1792. Ampjrpros Maibros |=Bi- 

bica], Kauiyăpms. Pentru bani. 
108. Craiova, 1-ii Mart 1792. Hla]gi Stan Jianu, Pah[ar- 

nic). «Am venit la cumpăn[ă] de moarte... Am logodit pe 

fii-mieu Stănuţ cu copila dumnfejei Păh[ă)r[niciasăi Bibeascăi: 

după Sfânta Înviere, de voi avea viiaț[ă], voi face și 

nunta. Şi acum, cu mila lui Dumnezei, sai făcut şi pace.» 

Cere depositul. Ua dulap de dres la zzăsari, e la enepotu 

Yanache». Fusese el și la Timișoara. 
<Conteş mi€ cel cu ciișoare... Rahtul cel pe curele cu 

ciucuri albastri, sfeșnice 12 de alam[ă), de părete, tipsioarele 

de dulceţuri 6, un brăii țar|igrădeaaj, turungiu?.» 

1 Ştefan Bibescu Păha:nicul are, cu soţia sa, Maria (care muri după 1782 

şi înnainte de 1786), o fată, Bălașa, care luă pe Stănuţ Jianu, Ea trăia încă 

la 1811, despărțită de bărbat (v, vol. XI, p. 224 şi urm.). 

2 Portocaliă.
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109. ri April 1792. B[arbu] Și[irbei]. A primit amanetul 

săi. Trimete bani pentru doctorul Horvat. «Pentru canapele 
şi scaune», cere să trimeată. 

110. 27 April 1792. B[arbu| Șt|irbei), Dvor(nijc. Mulţămește 
pentru «scaunele și canapelele care mi le'i trimis dumn(eata]». 

III. 24 Maiui 1792. Dimitrache Fălc[ojian. Cere «doocă 

îeșăli de pieie frumoasă, dă cele ce să țăne pungi cu praf 

de pușcă și alice... Să fie pă afară cusute: iagăru, unde în- 

pușcă cerbu... 20 funţi paler bun... Crezu că te vei domiri 

ce fei de teșăli voescu: dă cele dă vănătoare, ce cbișnuescu 

boeri: sus, rătunde, jos rătunde; sus are fieru frumos; cu 

chei să închide». 

Pecete cu coroană, un capac şi AA. dk. 

112. 29 Maiă 1792. B[arbu] Ștlirbei]. Îi trimete o bute de 

vin și cere să-i aducă niște cărţi de la Viena. 

113. Craiova, 30 lunie 1792. «Fii-mieii Stănuţ, măcar că 

lau făcut Măriia Sa Vod[ă] Vel Pitari, dar păn acum n'a 

mai venit; nu ştii ce mai face, că aii avut făgăduială şi de 

isprăvaicie; ci i-am scris cu destule mustrări, să lasje] toate 

şi să vie, ca să-l văz căsătorit, să văz ce urmare vor avea: 

doar voi avea noroc de nora aciasta, să m[ă] caute la bă- 

trănețţe... Aş vrea să-m însor nepotu lanache: văz că-m 

scrii că este la Beci şi este bolnav». 

114. Craiova, 30 Ivlie 1792. Să îi se puie «tutun» cpă sa- 

muri». Să i se aducă «doaă îșlice». 

115. Rimnic, 1-ii August 1792. Kosrăvi Mzevr(toxoc, Pen. 

tru bani. 

116. Rimnic, 4 Septembre 1792. Costandin Bengescu, 

pentru ceaprazuri cu «mărginile de sărmă galben[ă) şi mij- 

loacele de sărmă albă, şi în mijlocii să s[ă] facă floarea de 

cabarale, adecă de fluturi galbeni și albi: pentru care, ori- 

căț bani va merge, cu dragoste îi voi răspunde dumjitali)..., 

fiindcă săntii trebuincioasă de iarnă.» Se zice «parolistii». 

Mulțămește pentru «doftoriile de cium[ăj>. Salutări de la 

Spatarul Geanoglu. 

117. Caracal, 2 August 1792. Ilinca Jăianca, Pah[arniceasa]. 

Pentru un <boșcealăc». 

s
p
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118. 9 Octombre 1792. Catlinjca Știr[boaica). E bolnavă 
de o mină, «şi la spițăriia de aici, de acestă feli nu să gă- 
sesci ; iată că făcu doftoru aciastă Tăţătă». A cusut Hagicăi 
«doocă păreichi de izmene». 

119. Craiova, 24 Octombre 1792. H[a]gi Stan Jianu, Pă- 
h[arnic]. Pentru nunta fiicii lui Pop, Mariuţa, la 3 ale lunii, 
cu Iosif «Şofran» (Saffranos). 

120. 30 Octombre 1792. Ca[tinca] Știr[bei). Pentru doftorii 
«împreună şi cu doo păreichi conduri și una păreiche ștrimf 
ce S'aii ostenir ginerile dumneavoastră] și cocona Mariuţa 
fica dum[nea|v[oastră]». 

121. 6 Novembre 1792. Ștefan Prăşcovean[u]. Cere un 
grădinar «numai pentru sălătruri şi pentru verdeţuri și, de 
poti să-mi altuiască, şi de să va pricepe şi la flori, nu strică». 
Oferă 7pust pritocit,  «Sinior Dumitrachie, bunii doftoră, să 
închină dumitale», care l-a îndreptat, «căci am veniti păn la 
cumpănă». Să fie lăsat încă lingă el: ceste și om dulce la 
graiu dumisale». 

122. 10 Novembre 1792. «Filaret, Mitropolitul Ungrovla 
hiei», adeverează. | 

1 La leatul 1771 mergănd dumn[ea]lui unchiul nostru Du- 
mitrache Fălcoianu biv Vel Cluci[ajr în ţara Ardealului, la ru- 
dele noastre, grofii Secheleştii, dă spre familiia noastră Bui- 
ceştii !, dă aicea dăn Ţara-Rumănească, au căutatu dumnealui 
unchiul nostru pricina moștenirii familii noastre Buiceştii 
dă cele ce ai fostu acolo în Ardeal, prin judecată, însă 
numai cu grofu Sech(elji Lașlu, fratele cel mai mare, iar cu 
Sechil Adam, frate mai micu al lui Sechel]i Lașlu, n'aii căutat.» 

În 1792 merge și la Viena, la Chesarul, de şi muriseră 
fraţii. Întăresc cele făcute de dinsul: 

loan Cămpineanu, lanache Fălcoianu ?. 

Două peceți stricate. 

! A lui Diicu Buicescu, doritor de Domnie din vremea vi Matei Basarab. 
? Pentru rosturile ardelene ale familiei Fălcoianu, v. vol, XII, p. 120, 

n9 CCXLYVII. 
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123. 2x Novembre 1792. Costandin Brăiloi, Cluci[a]r. Pen- 

tru nişte rimători. 

124. Li lanuar 1793. Hlajgi Stan Jianu, Pah(arnic). Pen. 

tru nişte bani. 

125. Craiova, 3 lanuar 1793. H(ajgi Stan Jianu, Pah[arnic). 

Pentru boala sa şi bani. 

126. Bucureşti, 7 lanuar 1793. «Blarbu] Ș|tirbei). Pentru 

nişte «porțioane de doftorii», pentru care avea şi «rețeta». 

127. 20 lanuar 1793. Dimitrache Fălc|olianu. Scrie fra- 

ţilor «Turi Laslo protonotarie»", «Fabiian». «<Nepoţii miei, 

pentru că lelea soru-mea, Păunica Comăneanca, ai dat opştescul 

sfărşăt». Se ceruse în proces «ca să fie iscălită [cartea] dă 

Vodă. Ci, întăi, că la aceste madele? ale noastre pă Domnu 

nu-l amestecăm, că îiaste un strein: astăzi iaste, măine nu 

iaste, şi acum Sai Șă schimbat; merge Mihai-Vod[ă] la Mol: 

dova şi vine Alexandru-Vod[ă] aice.» Thuri avea să-i dea 

3.000 de florini. A murit ispravnicul de Vilcea, Dinu Bengescu. 

«Cum am venit aiciii în ţară, am dat peste boala ciumi aiciu 

în București, şi zece zile am şăzut şi am eşăt afară, şi am 

umblat păn cinci județă, dăn loc în locu, spăimăntat, și n'am 

avut mijloc de a scrie, că Bucţulreștii rămăsese pustiu; iar 

acum s'a mai osteiat, dar nu dă tot, că totizbește la căm : 

[==căte] doaă trei locuri, că Domnu ţări nu sta să facă purtările de 

grijă cele cuviincioase,—că nu s'ar fi umplut ţara,—ci sta numai 

de jăfuia păcătosu norod cu multe nedreptăţăi, încăt jafurile 

lui Mihai-Vod[ă) ai întrecut jafurile lui Mavrogheni, cănd ai 

stinsu ţara, și el şi oameni lui, — Dumnezeii să-l răsplătească 

şi trupește și sufletește. Acum dar să duce la Moldova, să 

mai jăfuiască şi acolo. Salută « Mariuţa, copii». 

Pecete cu coroană și un copac în scut, ținut de lei, cu 

literele: A. m. &. K- 

128. 26 Ianvar (2) 1793. Un nepot al lui Pop. «M'au pof: 

tit prea mult dum[neaji[ui] Caimacamu ca să scrii dum[nealta 

ori la Viena, ori unde ai socotți, pentru o hartă de gheo- 

1 Vi vol. XIL, p. 120, n0 CCXLVII. 

2 Afaceri. i 

2 V, articolul mieii Un Mitropolit de altă dată, în «Convorbiri literare» pe 1901 

o
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grafie acestor cinci. județe și acelor 12 ale Țării- Rumăneștă 
care S'aii făcut în căt aii fost stăpănirea chesaricească aicea, 
fiind şi toate satele anume însâmnate, care, de s'ar putea 
găsi în limba franţozască, prea bună ar fi, iar, de nu, măcar 
și latinește, numai ceste după urmă să fie, şi, oricăţi bani 
va fi, voi răspunde cu mulțumită.» 

129. București, 24 Februar 1793. Barbu! Şt[irbei]. Se plinge 
că nare gazele. Pentru «dofrorii de la Lipsca». 

130. 13 April 1793. Blarbul Ștlirbei]. Pentru bani pe 
«doftorii», <hamuri» de carătă» și «butcă» («doi rotași»), 
La urmă, autograf. «La d[ujm[neaei cocona Păuniţa ei și 
Catinca ne închinăm cu frățască dragoste.» 

131. 15 April 1793. H[a]g[i] Stan Joian (szc), Paharnic. «Ei 
tot cu slăbiciune mă aflu, că poate s'au apropiiat de a 
face datoriia călătorii cei de obște, care, fiind supărat de 
patimile şi nenorocirile ce am avut cu fii miei, va să fie şi 
sfărşitu cu măhnire.» Să vie el şi cu «dumneaci nepoată». 
spre a-l sfătui. Are două nepoate dela ginerele Vlădoianu; 
vrea să mărite pe una. —P. S$. de la «Gheorghie sin Hagi 
Stan Jianu». 

132. Craiova, 2 Maii 1793. Hlajgi Stan Jianu, Pah(arnic]. 
Despre nunta lui chir Todoran. «Vaz, pentru păcatele meale, că 
clironom n'am: Ghiţă tot mai spre răti merge, care poate să 
şi moară, dar, şi căt va trăi, partea lui la ce casă las? 
Din fi-miei Zanfir! au rămas un copil care acum este de 
15 ani, și este mut și surd; mamă-sa o am aice în casă, și 
o 'ştii ce felii este, şi poate să s[ă] mărite, după cum îi este 
firea. Fii-mieui Stănică l-am însurat, socotind că va fi noru- 
mea ca mumă-sa, dar este numai.un chip zugrăvit, dar, în- 
colo,—niinic. Fii.mieă, dup[ă] cum i-ani cunoscut firea: măndrie, 
iuţime, care, cum ai-fostu Nemţii aicii, au fostii tot ispravnec, 
şi au căşștigat și păn la 30 pungi de bani, și acum auz că 
este şi datori să-i dă banii: au cheltuit cu cărțile, cu măn- 

drii: care l-am trimes la București, de aii luat boerie, stri- 

căndu-s[â] boeriile lui Mavroghenii. Și i-am făcut nunta ca și 

1 V. p. x, n0 54. 
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celorlalţi, încă mai cu multe scule şi haine; care am cheltuit 

cu boeriia, cu nunta păn la 7.000 Iei. L-am plătit şi de datorie, 

dar măine este iar la loc; să-i dai să facă negustorie, dar 

el cere isprăvnicie, să jăfuiască, să bată, să fie cu pompă: 

numele şi l-ai stricat din isprăvniciile Nemţilor.» Ar vrea să 

li dea numai venitul moștenirii; banii capitalului i-ar depune 

la «Casa Înpărătească». 

133. 16 Maiui 1793. Blarbu] Șt[irbei]. Pentru hamuri şi 

doftorii. Cere «apă acră». 

134. 16 Maia 1793. Dimitrache Fălc[olianu. Pentru un îm- 

prumut cerut de «fratele cumnatu Răducanu Slătineanu, biv 

Vel Logofăt, care ţăne pe soru-mea, Săftica». 

135. Craiova, 2 Iunie 1793. Kovoravrivos Kapartăc, Kipa- 

mâpos. Pentru o datorie a răposatului Pitar C. Bengescu. 

Pecete cu coroană şi iniţiale întrolocate. 

136. 26 Iulie 1793. Dimitrache Fălc[oianu]. Nepoţii vor 

iscăli, «N'ai ce face, că avem Dom[n]! cu judecată». 

137. 29 lulie 1793. B[arbu| Ștlirbei]. Cere «nişte apă acră». 

E pe cale la Craiova. Cere și «dooă sticle cu vutcă fran- 

tzozască ce să cheam[ă] rum». De nu va fi, s'o comande. 

«Aciastă vutcă să face din drojdii de zaharii.» 

138. Rîmnic, 24 August 1793. Un boier cere «să-m gă- 

seşti doi canari buni, învățaț bine, căntece frumoasă», și 

«şase rogojiooare de cele de masă, de care pun tipsiile pă 

dănsăle», «farfurii de masă, atăt cele de bucate, căt şi tă- 

lerile». 

139. 12 Octombre 1793. ExapMitos Dperţiăvoc. Pentru afa- 

ceri. ” 

140. 31 Ianuar 1794. H[ajgi Stan Jianu, Pah[arnic). «Dum: 

nialui Stolnic Dumitraiche Bibescu s'aii logodit cu o ne- 

poată a dumnealui Vistieriului Știrbeai î, şi Duminecţă], la lă- 

satu postului de carne 3, iaste și nunta, şi, fiindcă aicia vinuri 

bune de alte țări nu să găsăsc, și nun iaste dumnialui Cai- 

1'Pe Alexandru Moruzi. 

2 Catinca. 

3 21 Februar, 
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macamu, ci m'aii pohtit ca să serii dumitale.» Și lui, pen- 
tru boală, îi trebuie așa vinuri. «Dară şi pentru trebuința, 
că găndesci să mărită vre o copilă din nepoate; şi să 
vorii face doo lădiţea, şi să voră învăli cu ţol veichii, 
ca să fie povară mai ușoară de un cală.» Pentru clopotul 
cerut. 

[Listă:] 16 sticle vin de Tocaia, 12 sticle vin Aispurh, 
8 sticle vin de Reni sai de alt feali de vin de afară, 4 
sticle untdelemn de Luca, 4 funţ capere, 2 funţ stainvain 
adec[ă] tirighie, în loc de oţet, 2 șticuri de pănz[ă| de Pe- 
riiaş !, adecă bogaciii vănăt, pentru căptușăle la perine.» 

141. 20 Februar 1794. H[a)gi Stan Jianu, Pah[arnic]. Pen- 
tru un copil al răposatului său fii Zamfir, născut după 
două fete, «ca argintu de curate». Acesta — en'ar fi mai 
apucat să s|ă] nască» —e mut. «Pă chir Dumitrache Marcu 
dohtoru, mai mult pentru aia l-am adus de la Bucureşti... 
Aine peste aine», vrea mamă-sa. 

142. 11 Mart 1794. Un Brăiloiii, se pare. Cere «o bucă- 
tăriță săsoaică: si fie meșteră, curată, care să aibă știință şi 
pracsis de uscături, de bucate și de zaharică, şi din casă de 
boer să să iă, iar nu din cele din prostime.> 

143. [August 1794.] H[aJgi Stan Jianu, Pah[arnic). <Ve- 
nirea mea aicea la Bucureşti este fiindcă amăndoaă nuro- 
rile ai dat la Măriia Sa Domnul jalbă: Joița, ca să s(ă] des- 
parță de fiu-mieu şi aite fleacuri ce mai cere; Ilinca cere 
iarași lipsa zestrilor şi ce ai rămas de la fia-mieii, fiindcă 
trăește mutul, nepotu-miei Ioniță, ca să fie la îi... Numai 
la Măria Sa Vod[ă) şi la căţva din boeri am apucat de am 
mersii spre închinăciune.» Va judeca pe Joița Mitropolitul 
şi D.vanul. E bolnav. 

144. 10 Augist 1794. Cjostan]i[in] Ot[eteji[i]ştanu], Medel- 
nicer. «Mă încurcară și pă mine: învoindu-mă cu dum- 
n[eaji[ui] Slugţie)r(ul] Argentoianu, am luoat întru căsătorie pă 
fiica dum|nea]i(ui], şi nunta să face la opt de Săpt[em|v[rie].» 
Să-i cumpere unchiul deci: «6 ocă zaharicale mari, deosăbit 

! Eperjes.
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fizuri și altele, -2 ocă capere bune, 12 sticle vin de $panu, 

de Tocaia, 6 sticle undelemn de Franţa, o suta de sardeie.> 

145. 19 Septembre 1794. Blarb.] Ștlirbei]. Se miră că n'a 

venit, împotriva «parolei», «sinior Gheorghe Martin Hailain». 

Era un medic, se pare. Și pentru doftorii. + Moşiia mea Ciup- 

turoia, unde și ei mă aflu.» O «doamnă» vine pentru a 

face dofforizle. 

146. 21 Novembre 1794. B[arbu] Ștfirbei]. Are 700 «de 

rămători, mari, grași, frumoşi, gata de drumii». 

147. 25 Februar 1795. B[arbu] Şilirbei]. «Pentru plastru ce 

aă trimisă Madama Catincăi, curma și cipcele le-ai adus.» I-ai 

priit dohtoriile: «încă de le luam dupi cum seriei dum.- 

[neata|, patru luni, mă făceam copilaș.» Să vie şi Madama. 

<Un cizindariă, adec[ă] un leii şi jum[ă]tate», îi va da hrană pe 

zi. «Hagiiașule, în grabi să am răspuln]su.» 

148. 15 Mart 1795. B[arbu] Ștlirbei). Ar veni «sinior Mar- 

tin», mai scump decit soția lui, Madama. Cere «cătevaș pi- 

tuşci». | 

149. 15 Mart 1795. Constian[d[ia] Xozozivos. Pentru gră- 

dinar şi sămînță, între care: «calarabe, rădichi de lună roși 

şi albe, lăptuci, căpăţini mari, şi alte feliuri, anghinare, nis- 

careş sămințe de flori alese». 

150. 22 Mart 1795. B[arbu] Șilirbei]. Pentru seminți de 

flori şi o «madamă», de care să nu spuie căaaduso el: «aici 

poate găsi dumn[eajei pe mulţi de a-i căuta; știă eu un obraz, 

dar nu-l numesc în scrisore, carele mi aii și zis că, viind 

dumneei sai domnul, atunci să. va arăta». 

151. 3 April 1795. Hagi Stan Jianu. S'a îmbolnăvit la 

Bucuieşti, «neşezănd în casă, ce tot unblănd..., suind și sco- 

borănd scările boerești şi domnești.» A venit cu episcopul 

«Feciori mă iaii de supțiori și mă daii jos [din pat]. Numai 

mulțumim lui Dumnezei că am ajucs săn[ă) tos ja căşcioara 

mea.» Cere un grădinar şi o «soclălciță»: «că, de va fi fat[â] 

și de cinste, și curată, și cu omenie, îi făgăduesc că voi şi 

mărita-o, că eii voi să daii toţi Țigani afară, că m'am su- 

plăjrat de ei.» Să știe şi copturi. Pentru telegari: «acum la 

tărgu Sibiiului ştii că vor veni şi din nemeși şi din popi 
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nemțești şi din alții... Să fie murgi curaţ, şi să nu fie spe- 

tiți sati armăsari, macar să dai zece forinți mai mult, şi 

pân la treizăci de galbeni, iar mai mult nu, că de acum 

înnainte voi găsi și aicea, că s'aii deșchis tărgurile.» 

152. Craiova, 19 Iulie 1795. H(ajgi Stan Jianu. Pentru 
<ostenelile Bucureştilor, cu suitu şi scoborătu scărilor, şi alte 

supărări;, după ce am venit, toate acele osteneli mi au căzut 

în picioare, și mi s'ai umflat ca uleele, și, de ce merge, să 
sue unflătură în sus, pănă mi sai umfiat şi păntecele, de 
s'aii făcut clopot, şi, osăbit de dohtorul Pal, ce ai fost aicea 

acum, aii venit și un Grec, ce zice că aii învăţat dohtorii la 

Franţa, şi are şi spițieri cu el, şi mi at orănduit nişte 

prafuri roşi, de le iai numai cu apă dimineaaţa şi sara, și 

mi ai hoi[ărăt ca să es la primblare, încă mai mult să umblu 

călare, care m'au făcut și am cumpărat și un cal scumpu... 

Era să mă duc si la bălț, fiindcă am luat vama bălților, dar, 

înţelegănd că sănt neşte sate zbreduite de cium[ă], nu m'am 

dus, că m'am temut. [Să întrebe și pe dr. Wazștader.] Socă- 

ciță n'am găsit la aciastlă] vreme, ci-m caută şi îm trimite, 

numai să fie creştină şi cu omenie, —că ei voi să trăesce 

viiaț[ă] căt va vrea Dumnezeii, îar nu voi să-m tiranipsesc 

viiața. Şi pe Ţigani voi să-i dau pe toţi afar[ă]. [Despre epitropia 

Casei sale, căci se teme a nui ajunge] mai răii decăt de 

casa Obedeaanului, precum şi a Gănescului: de n'ar fi 
făcut Obedeaanu măn[ăjstire, precum și Gănescul, s'ar certa 

ca neşte dobitoace. Care şi ei Preaajba găndesc să v[ă) fac 

să aibă căte tl. 1000 pe an, dar nu închinat[ă] la altă mă- 

năstire, ci sipt epitropie, și să aibă școală, să înveţe de 

pomană, și să mărite fete sărace, că clironomi miei ai ce le 

rămănea: bani şi scule și moșiia; numai dacă n'ar fi ca Băluţă 

Obedeaanu,» Cere cjinblulițe, numai să fie coapte tare, 

pentru supă... Ştiii că să vănd armevechi și bune, și vănă- 
tori, am 6, șți] mi s'ai stricat pușcile; ce să-m ei dooă flinte 
cu patu jumătate, pentru vănat, şi alicii, şi mai mari, şi mai 

mici... Căt și vre o păreche pistoale englezești saii de Beci, 

că acum mai mult oi să umblu pe afar[ă]. că am scăpat de 
Divan.»
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153. Novembre 1795. Spă[tarul] C. Cluccerioglu. A fost numit 

ispravnic. «Am trebuință de un bucătar şi o Nemţoaică spă- 

Jătoarez. 

154. 20 Novembre 1795. B[arbu] Șt[irbei]. «Pentru pricinile 

nepotu-mieii Stolnicu Dimitrache Bibescu.» Și pentru «gaze: 

turi». «Din năprasnica boala ciumii, și dini răzvrătirea vremilor, 

după cum vei fi auzit, mă aflu cu totul aici la Tărgul-Jiiului.» 

155. 25 Decembre 1795. B[arbu] Știrbei] «Acum sati 

apropiat şi sorocul gazeturilor de a eşi pă anul acesta.» 

156. 3 lanuar 1796. Rusi Caragicu, biv 3t[i] Logofăt. Pen- 

tru o butcă, 
157. 11 Ianuar 1796. C[ostan]d[in] Oi[ejt[ejifi]s[anuj. Cere 

«doă batiste musulin» și prezentin «și doă telatinuri.» 

158. 21 lanuar 1796... Postlelnic). Pentru «o butcă cu un 

drug la mijloc, să umble roatele denainte pe didesuptu, dar 

să fie foarte uşoară, numai de doi oameni, şi cu veziteu trei». 

159. 5 Februar 1796. Stoian Post[elnic), zet H[agi] Mătei ot 

Pitești. Păharnicul lordachi Filipopoliti cere «2 topuri de hărtie... 

Dar i ai spus părintele episcopol Argeşului că mărginele la 

asfel de hărtie nu sănt tăete... Să o dai la meșteri ce leagă 

cărţile, că să-i tai mărginele.» El cere <2 funţi tăbac, de la 

Peştea, de cel negru», și «o vermia (sic) pănză ce să cheamă 

Linţi 1, pentru legat la găt.» 

160. 17 Februar 1796. Stanciu Șuşăscu, biv v! Comis. 

Pentru rămători, ceasornice: «un ciasornic bun de purtată 

în sănii, şi acolea la Săbii să găsăscii ciasornice bune, en- 

glezăști». 

161. Rămnic, 29 Februar 1796. Costandin OtfeteJ![i]s[anu]. 

«Pentru doao harte de Țara-Rumănească și alte doao de 

Ţara Moldovei, ce s'aii făcut în anii trecuţi.» 

162. 3 April 1796. <Părvul, biv 3t Logofăt, ginerile lui 

Tudoran Băjoii.» «Ne aflăm sănătoși, cești care trăim pănă 

acum, iar dumneaci, maica, soacră-mea, aii răpăosat, de este 

acum la Paşti un an, precum și dumnealui taica socru-mieii, 

Tudoran Bojoi, să află în patimă dă boală... și nu poate 

i De Linz, 
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umbla în picere... Fiindcă copila cea mică, sora Măndiţi, 
soţii mele, aii venit dă vărste, aă început a ne veni uni alți 
după obicei, şi, nefiind gata din multe, întocmai ca o fată 
Săracă, nn putem ao da.» Săi dea «un rănd dă haine 
cum te va lumină Dumnezeu... Este aici un ipochimen, 
anume polcovaecu Dragomir, dă la dumnjea]lui Vistieriul Știr. 
bei, carele, fiindu-mi prieten mai dănnainte, i-am şi dăşchis 
eă vorbă pentru copilă, şi nu ar fugi, dar, cum l-am price- 
put ei, fâră voia dumitale să cam ferește. Şi pentru aciasta 
iarăş mă rog să binevoești dumn[eajta a-l îndemna cu o 
scrisoare, să iă copila și să nu fugă dă neamul acesta ; dar 
te vei face dumn[eata] că nu știi dă scrisorea mea; dum- 
neata învățat ești dă Dumnezeu, — că, în credință, unchiule, 
nu sănt astă dată oameni ca aceia, și-mi pare răti dă aşa 
copilă, și vom avea şi păcat a nu face silință să o dăm după 
om dă potrivă... Cumnatul miei, iarăș, și el abiia îș agoni- 
seşte casii dumisale: n'aă putere măcar cu căt dă mic lucru 
să ajutoreze copila; pănă și înbrăcămintea ci o agonisește 
tot dă aiurea. Unchiul Ilie, fratele socră-mea, iar a răposat... 
La bolțile dă aici nu este nimic procopsală...» Să pri- 
mească un copil, cumnatul scriitorului, la el. 

163. 9 April 1796. Blarbu] Șt[irbei]. Pentru «zece copur 
de vin vechii de Ardeal», «ro părechi ştrinfi de mătasă> 
sai bumbac, supțiri, zahăr, cafea, pesmeţi, «coț cipce>, «mă- 
nuşi albe de mătasă», «șuhă pantofi», «fără futuri şi prin 
prejur cu piele neagră sai albă sau de atlază și o masă le- 
şască cu 12 șărvete.» 

164. 12 April 1796. B[arbu] Șt[irbei]. Mulţămeşte pentru: 
vin : «şi, din căt beam pănă acum, îndoit voi să beau, ştiind 
că este de la dum(neataj». Mulţămeşte pentru mănuși date 
Catincăi. 

165. 21 Maiii 1796. Kovor. Jooriivoc. Cere doi canari şi 
35 1) zpia wuvaiăra («două ori trei minarete»), E numit is- 
pravnic de Vilcea. 

166. 23 Mai 1796. Kuwvor. Xoxotudvos. Trimete scrisori ale 
Canticăi Știrbei. Cere canari Şi, fără zăbavă, «gazete». 

167. 7 Iulie 1796. Cost[andin] Gianoglu. Cere împrumut. 

5216.—Vol. VIII. 3 
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Intervine și Constantin Otetelişanu, pentru «Vist[ierul) Gea- 

noglul, unchi-mieii și naşu-miei». 

163. 8 Iulie 1796. St|an] Jlianu], P[ostelni)c. «Fiindcă răpo- 

satul taica 1, la sfărşitu vieţii, n'au apucat să-ș fac[ă] diiata, 

ori că vrăjmaș[i] nu i-aii dat vreme, ori că, ştiind că are diiată 

făcut|ă) de la Temeșvară, nu este trebuință de altțăj», să 

trimeată, dacă o are. - 

169. Rîmnic, 9 lulie 1796. Kuvar. Hoxonăvos. Nui trebuie 

canari «numai cu căte o notă», ci «să ştie note mai multe, 

spre a fi vrednici dă cinstea unui mare person, unde am 

să-i trimiț peșcheş>. Să caute «şi la patrii franțişcani». 

P. S. «Am multe havalele del[a] mari persone de I[a] Bu- 

cureştii ; trebuință am de șase canari..., cu 2 sai şi 3, 

înc[ă] şi mai multe note să ştie... lar, pentru preț, ei nu 

bănuesc, numai faini să fie, buni, cu organele lor... Doi 

cățăluş(i] mici, frumoş, vrednici de damă mare, de domniţă.» 

170. Rîmnic, 22 Lulie 1796. Constantin [Cluccioglu], Spătlar). 

<Cănd eram la Sibiiti, am mersu la grădina domnului Bran: 

cantari 2, unde am găsit un soii de poame ce să numește 

ananas, şi am cumpărat.» Să-i iea şi acum cineva. 

171. Rimnic, 29 lulie 1796. Kovsr. Soworuăvog. <Păntru că- 

țăluş, am văzut măsura ce mi S'aii trimisă şi, fiind mare, nu 

face de acea persoană.» Mai cere doi canari. 

172. 4 Novembre 1796. St[an] Jianu, Sărd[ar], cere «sticle 

de Aouspruh». | 

173. Craiova, 21 Novembre 1796. <Şărban Otetelişanu, biv 

Vel Cluci[er], isprav[nic]. Pentru“vinzare de miţe şi rimători. 

«Să pui să-mi facă o argintărie...: doosprăzăce părechii de 

cuțite, cu lingurile lori, doo solnițe, doo sfetinice şi o lin- 

gură mare». - 

174. 15 Decembre 1795 (1796). Nixâhaoc Ilporpxofăvos. Pen- 

tru hamuri și cai. — Greceşte. 

Întovărăşeste cu un bilet Dimi[trie] Bib[e]s[cu], Stol[ni]e 

(12 anuar 1797). 

1 Hagi Stan Jianu, 

2 Bruckenthal,
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175. 9 Februar 1797. Catinca Știr[boaica]. Voiă să trimeată 
Păunicăi «căteva lucruri de Țaligradiă». 

176. 9 Maiii 1797. Catinca Știr[boaica].' A trimes ş.000 de 
lei. <Şi mă rog, chir Hagi, cum mai în grabă să triimiți 
dumneata scrisorile la dumnealui, înștiințăndu-l și dumneata 
de priimirea banilor, ca să primescii şi ei răspunsii de la 
dumnealui, să-mi odihnească și mie inima.» 

177. Tărgu-Jiiului, 17 lulie 1797. Dim(itrie] Bib[escu), Stol- 
(nic. «Pentru hamurile ce pohteşte dum[neallui Banu Brăn- 
coveanu..., cu căte doao lanțuri pă supt barbă». Cere «şi 
doi telegari murgi închiș». — Și la 4 April precedent. 

178. 24 lanuar 1798. «Costandin Dudescu, graf.» «Să să 
păzească și spre mine de către dum[neajta tot acel vecu prie- 
teșug și dragoste ce o avea către casa noastră şi către ră- 
posatul taică-mieă.> Îi. vine marfă din Viena. 

179. 28 lanuar ;798. Blarbu] Șilirbei]. «Mulţi de aici, din 
boeri, din neguţători au scris pentru gazeturi, aă şi dat 
bani, și nu le-ati mai venit; S'ati auzit o vorbă că pă gazetari 
l-ar fi închis, dar nu putem şti, cu adevărat este sai nu: 
dum[neajta poate să ştii de va fi aşa, şi cum că s'ar fi oprit 
cele greceşti, să nu să mai dea afară). Ci te poftese pă dum- 
n[eata], fă un mijloc şi îmi triimite nemţești de aci, din Sibii: 
știii că mulți obicinnesc de aii gazeturi, mai vărtos chir Enache, 
cumnatul dumlitali], trebue să aibă; plătește dum[neata), și 
îm trimite doaă, trai partide, de la Ghenarie, și de aci înnainte 
fu dumn[eata] rănduială de-mi triimite totdeauna.» Și pentru 
<0 rățată». . 

180. Rîmnic, 16 Februar 1798. Const[andin] Brăil[oi), Pit]ajr. 
«Dumnei cinstita cocoană Căimăcămeasă ! să află venită aicea 
la Rîmnic şi, din naşterea unui cocon, să află lehusă şi cam 
zaifă ; dum[nea)i[ui] dohtoru ce să află lăngă dumnei, dete aciastă 
rețetă... Să cercetezi la grădinari de acolea, sau la grădina 
lui Brocăntal, pentru nește poame ce: le zic: ananas, să ali- 
verdiseşti dumnțeajta doaă poame de acelea, să mi le trimiț 
în grab[ă], fiind trebuincioase iarăș pentru dumnei.» , 

1 Soţia lui Iancu Carageă, biv Vel Postelnic. V, vol, VI, p. 507, no 267.
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81. 9 Mai 1798. Gheorghe Ben[gescu], Cluciţe]r. Cere îm- 

prumut 7.000 de lei, oferind garanţie în moşia Bengeşti sai 

Breasta. 
182. ti August 1798. B[arbu] Ştlirbei]. Cere «alice mărunte 

ca meiu, și alice mai mari, de epuri, praf paler de la sinior 

Albert... De cel de Beci să-m dea, care vaavea mai bun.» 

183. 2 Octombre 1798. B[arbu) Şt[irbei]. Cere «zahar și 

cafă», calice mărunte de vrabeţ..., că-mi trebuesc pentru păsării], 

— că aici nu să găsesc; numai să fie de cele mai mărunte». 

184. 9 Octombre 1798. Const[andin] Brăil[oiu], Stol[niJe. «În 

trecute lun(i] am fost scris d[ujm[itaji[e] pentru nește săpun ce 

scriu gazetele că ai eșit pentru spălat cocoanele pe obraz: să-m 

trimiț patru calăpuri pentru dum(nJei prea-cinst[ita] cucoana 

Caimăcămesa, şi atunci mi-ci răspuns dumitale) că este 

departe, ce, de poftește dumnei, să scrii dumlisall[e] ca să 

scrii acolă, ci, fiindcă d[ujm[njei vede că ai adus alţ[i], pof: 

teşte... să i să aduc[ă] şi dumnei.» 

185. Craiova, 1799. Scrisori de la «Drăghicean Ot[eteli- 

şanu], Stol[ni]e». 

186. 6 Mart 1799. C[ostan]dţin] Otletejilislanu]. «Și ei 

mă aflu cu casă cam grea, că, din mila lui Dumnezău, pă 

tot anu ne căştigăm căte un copilaș.» 

187. Mart 1799. B[arbu] Șt|irbei]. «Să-m trimiț cevaş se- 

minți de grădină, de ale măncării, pentru că aici totă ne-am 

prăpădit Turci; conopidii, amdidi (sic), de varz[ă], căte fe. 

liuri vei socoti... Îm vei însemna d[u]m(neata] fieștecare felu-. 

rime cum să s[ă] pue în pămănt.» 

188. 27: Mart 1799. «Nicolae Golesc|u] şi ispravnic de 

Piteşti.» <Cunoscănd prieteşug[ulj ce ai dum[neajta cu dum- 

(neallui taica Vornecu Răducanu Golesc[uj și cu dumn(ea]lui 

văr|uj Constandin Dudesc[u], nu lipsăsc a mă ruga ca şi 

amăndoi să avem tot acelaş prieteşug bun. Deci mă rog du: 

m[itajle să trimiţi aciastă scrisoare ce scrie italieneşte, la Viena, 

la dum(neallui chir Ghianache Dimitrie Cariboulu. Trimiseii 

dumfitajle şi un sfanțih pentru creiţari poștii, pă care-l puseii 

în plic. Ci mă rog să am şi răspunsul dumnlijtale, de pri- 

imire... Cu însuș măna mea scrisă.» 
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189. 8 Maiu 1799. Grigorie Ghica!. Pentru «niște broaște 
broaște cestoase», ce trimete Constantin Socoteariu, isprav- 
nicul Vilcei cuiya la Sibiiă, în numele săă, ! - 

190. 18 Novembre 1799. B[arbu] Șt(irbei]. «Să scrii la 
Beci, să-mi vie și mie gazături italienești, fiindcă am început 
Şi €ii să cetesc talienește, și mai bine mă deșchizi din ga- 
zeturi, iar, cănd şi cănd vei cunoaște dumneata) că nu e cu 
putinţă de a-m aduce talienești, îmi vei trimite tot nemţești.» 

191. Bucureşti, 18 Novembre 1799. Manolache Grădiş- 
teanu. <Aii murit noru-mea Catinca, soțiia fiu-mieu Scarlatii ; 
de care săntem foarte întristați acum.» 
192. 5 Mart 1800, Îrâv[os] Ziâvos. «Pentru aceste arjin- 

tării i fac beserici Prejbii». P. S. grecesc. 
193. 12 April 1800. B[arbu] Ştlirbei]. Pentru. «zăce so- 

lame și fo trei, patru ocă piezăntin» (sc). 
194. 9 Novembre 1800. Barbu) Șt[irbei].. Cere «prezătin 

şi solamiă», 

195. 29 Decembre 1800. Grigorie Greceanu, [Căminar]. 
Pentru un deposit. 

196. Căineni, 23 Februar 1801. Safta [Săftica] Ot. [Săr. 
dăreasa Oteteleșanca]. Venise cu «opt telegari». 

197. Mart 1801. Scrisori de la Grigorașcu Băleanu (Mza- 
Advos), biv Vel Clucer. — Greceşti. 

198. 14 Mart 8or. B[arbu] Ştlirbei]. «Să află aci cocona 
Tiţe Bengiasca și dascalu Dimitrie.» 

199. 18 Mart 1801. Costachi Loglolflătul] za Div[aJa. Se 
poate lămuri despre el «de la dumn[eajlor boerii Bibeşti, și 
mai vărtos de la cumnatu dumn[ea]lor, dumnțea [ui] Sărd(ar] 
Stănuţă Jiianu, fiind al dumțital)i rudeaie». 

200. 26 Mart 1801. Vornicul Raducanu Golescu. Pentru 
afaceri. Iscălește grecește. — Și în Octombre, Novembre, scrisori 
de la el.—În Septembre, oferise mierea şi ceara ce stringe 
prin țară.—La 9 Decembre: «Pănă acum din huzmetul ce i-am 
băgat, n'am făcut săvărşirea de luatu banilor». 

La 25 Februar, cerea seminți de flori. 

1 Domnul de la 1822.
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20r.:21 April 1801. Costfan]dlin] Viis[oJrleanu], Slugi[e)r. 

Pentru nişte «păftăluțe... Vre o modă mai zarifă... Aşijde- 

rea, trimisei și acest ceasornic, ca să s[ă] petreacă o sticlă, 

și s[ă] să spele.» 

202. 16 Maiu 1801. B[arbu] Șt[irbei]. «Pentru d[u)m(nea]lui 

Cluciţaru] Bengescu, adevărat au muritii, încă de la luna lui 

- Aprilie; pe care l-am şi îngropat la biserica Sfinţilor Apostoli, 

unde este şi cocona dumisale îngropatlă].» 

203. 29 August 1801. «Dinul Logfojf[ă]t, saraf.» Pomeneşte 

pe soacră-sa, «Chiraţa Socoleasca», 

204. 11 Septembre 1801. B[arbu] Șt[irbei]. «Să apropie 

Sfânt[a] Ecaterina, și atunci avem masă : să ne treimiţi nescarva 

salami, ananas şi ceva pezăntin, că crezi că cu păciuirea 

Fronţezului să vor găsi în destul.» 

205. 26 Octombre 1801. Păun[aj Otetelișlanje[a], Sărdă- 

reasa. Pentru afaceri. ' 

206. 19 Decembre 1801. Gheorghe Cernătescu, biv 3-ti Lo- 

gofăt. Cere «să primeşti pe aceşti doi nepoțăi ai miei în 

cinstite palaturile dumitale, de vreme că ai rămas săraci de 

tată, şi să fie dați spre învăţătură, fiind din neamu dumitale». 

În schimb, li se dă pensie de 100 de lei pe an. 

207. 4 Februar 1802. R[a]dţu] G[ollescu. Arată de ce 

nu poate plăți vechea datorie. În 1801 îi amanetase pentru 

acei 3.000 de galbeni moşiile Golești și Brătuleşti. 

203. Bucureşti, I-iii Mart 1802. Vornicul Manolachi Grădiş- 

teanu. Pentru bani. 

209. 23 April (18023). Cost|anjd|in] Viişţo]r[eanu), Sluger. 

Pentru darul unui ceasornic, «și un lănțuș dă aur, zarif. sup- 

țăre», al soției lui, Iriniţa. 

210. 31 Octombre 1802. B[arbu] Șt[irbei]. Trimete genera- 

lului său a«ginărăresei> Cadalin «un şalii», făgăduit cind a 

plecat el din Sibiiă. 

La 14 Octombre, el arată pe Catinca răcită de drum. 

211. 8 anuar 1803. Rad[uj Golescul, Vel Vorlni]e. Are 

la Golești de vînzare niște fin, se pare, și <uruială dă porumbu». 

212. 13 PFebruar 1803. B[arbu] Ștlirbei]. «După ce am 

venit aici la București, prin scrisoare am fost pohtit pă dum” 
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neata ca să scrii la Beci să înceteze gazeturile şi pă anu 
acest, și văz că tuturor le vine, numai ale mele s'aii oprit». 

213. 18 Februar 1803. C[ostan]d|in] Ot[eteji[i]ș[anu]. «Fiindcă 
aici ai căzut zăpadă foarte mare, încăt mijloc dă a-m putea 

găsi melci pentru măncare nu este, și fiindcă am întrat în 

sfânt[ul] post aces:[a]..., rog pi d[ujm(nea]ta să binevoești a 
porunci să să cumpere de acești zece zloți căț melci să vor 

putea lua.» Răspuns: «2000 melci a 10 x., 2 cupe un lei, 
2 urcioare 18 x., 1 sacii la melci 30 x.» 

214. 22 April 1803. B[arbu] Șt[irbei]. Cere «doi-trei funţi 

de crămatartar, fiindcă să găsește şi aici, dar nu e bun, 

curat... Armăsari care avem, mi-at: luat Pazvandoglu, dar 
mi aă plătit.» 

215. 27 April 1803. Nrx6hăoc [Mzpzyxoâivyoc] Pentru ră- 
dăcini de flori. — Greceşte. 

216. 28 April 1803. “Potâvy5a Xapaţhăpatos].. Pentru «doă 

oc[ă]. bumbac supţire şi o jumătat[e] oc[ă] tiriplic sup- 
țire». 

217. 30 April 1803. [Pahjarnicul Nic[olae] GlogoJv[eanu].: 
«La plecarea mea de aco(lo), am lăsat doaă pungi la un bles. 

temat de lăcătuş, căruia i-am dat şi un galben pentru lucru... 

Și la arminţaşu de acolo am dat 14 florinţi, pentru 2 cai 

arminţie !, şi apoi acei cai i-am scos în ţară, și aii rămas ca 

să-m întoarcă arminţiia.» Cerc «fluturi şi sirme, după proba 

ce s'a dat». 

218. 6 Maii 1803. Spăt[arul] Petrachi Ritoridi. Pentru 
mărfuri. — Grecește. 

219. 10 Maiii 1803. C[ostanjd[in] . Otfeteji[i]s[anu]. Pentru 
o ladă ce trece pe la vamă, 

220. 15 Maiii 1803. Dimiltrie) Bibescu]. Pentru o datorie. 
Pomenit «chir Tănăsuicăe, 

221. 30. Majii 1803. Șărban Murgeşeanu. Pentru «haca- 

returi» și o „aferfieie măritată a doua oară... Să s[ă] împece.» 

222. 10 lunie 1803. Dumitrache Săndulescu, Cluceriii, Pep- 

tinariii. Pentru bani. 

1 Vamă,
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„223. 10 Iulie 1803. B[arbu] Şt(irbei]. Catinca trimete gene- 
rălesei «o gevrea de cele care pune la găt.» 

Ea însăși cere «10 dramuri de fluturi», «10 ace de ciur: să 
chemi dumneata pe o dascalit[ă], să le aleag(ă], să fie bune». 
Şi pentru gevrea (autograf). 

224. 11 lulie 1803. Mihalachi Manu, Postelnic. Pentru un 

amanet. — Grecește, 

225. L-iii August 1803. Rad[u)c[an] Bengescu, Med[eli[ni]- 
c[e]r. Pentru bani. 

226. Caracal, ş August 1803. G[rigorașcu) Jianu, Cluci[a]r. 
«Pentru Ioniţă Lazar, de aici, din Caracal, fiul al preotesii 

Măricăi», mort acolo. Era cu simbrie în Sibiiii. 
227. 22 August 1803. B[arbu] Șt[irbei]. Cere «ro acacheli 

(sic) mari, buni, frumoși, că de acum înnainte crezi că le 
iaste vremea, încep să să coacă; fiindcă și noi vom să dă- 

ruim Mării Sale lui Vod(â).» 

228. 9 Septembre 1803. St[ănuţă] Jiianu. Pentru «Ioniţă 

sia Nicolae Vălcănescu şi unchiu Răducan[u]» și « Vasile Tu- 

"fecciu, nepotu Răducanului», <Clucifajr Şărban Otetelişanu». 
229. 14 Octombre 1803. Radu Golescu, Pentru o vănzare. 

« Acestă iaste vorbă brașovenească, şi nu voi să ştii.» 

230. 9 Novembre 1803. Nixshaoc [Mapoxolăvoc]. Cere 
ananas. — Greceşte. 

231. București, 30 Ianuar 1804. Cost[an]d[in] Ghica Banu 

şi un boier grec, Vel Postelnic. <Fiindcă Avgi-Başa, adică 

baș-vănător al Mării Sale lui Vod[ă], vine acii în partea lo- 
cului, să cumpere cincisprezece samsoni !, să înlesneşti cu 
a găsi și ai cumpăra... Că şi Măriia Sa Vod[ăj, pliro- 
forisindu-să dă buni prieteșugul nostru ce este între noi, 

într'adinsi mi-ati poruncit ca să scrit dumlitali], pentru 
aceasta 2.» 

232. 6 Talie 1804. Cati[n]c[a] Bib[easca]. Pentru 100 de 

funţi de bumbac. — Greceşte. 

i Dulii. 

> Pentru astfel de daruri de dulăi ce se fâceaii la Poartă, v. şi Doc. Cu- 

Zimachi, ÎI, p. 123 şi 129. 
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233. 14 August 1804. C. Varlaam. Pentru niște brățări, 
castroane de supă, farfurii, talere, ete, — Grecește. 

234. 2 Iulie 1805. Dimi[trachi] Bib[escu]. Întreabă de pre- 
țul vitelor: le-ar trimete și la Haţăg. Scrie şi «cumnatului 
Ioniță Gănescul», pentru un «cusur», 

235. 21 August 1805. Dimi[trachi] Bib[escu]. Pe itru o 
trimetere de boi, 

236. 23 August 1805. Costandin Ot[eteji|i]șfanu]. <La Po- 
rumbac, ca să facă noăzăci de jeamuri după gergevelele ce 
trimeasăi... Să-m facă baglamalele de noaăsprezece feresti, 
căte să voar putea mai zarife şi fapene.» 

237. 16 Maiii 1806. Coast[antin] Brăi[loiu]. Cere «pantofi 
de piele fără toc, însă verde una şi doo negre», «ţelină sau 
țeler, calarabi», Pișcoturi, pesmeţi, «apă acră». 

238. Ciineni, 21 Octombre 1806. Ioniţă Borănescu, Postel. 
nic. Pentru afaceri. 

La 29 Iunie precedent, pentru sfeşnice ce sînt a fi se tri. 
mete într'o «lădăţue». 

239. [Brașov], 8 Mart 1807, Blarbu Şt[irbei]. Omul «dum. 
nealui Log[oji[ăjt Bibescu» serie că s'aă vindut rămătorii, «și 
să află la satul Bradul, încolo de Deva», 

240. [Bucureşti], 2 Maii 1807. Radu Golescu. Cere «doao 
căntare de silitră şi doao căntare de bronştain», prin Cii- 
neni. Pomenit «căpitan Comănel». 

241. 3 Maii 1807. Grigore Coţofeanu, Stol|ni]e. Pentru 
afaceri. Pecete cu rp. kg. 

242. 19 lunie 1807. Cost[andin] Murgesanu, Şătr[ar]. «S'au 
făcut cu voia lui Dumnezeii mare izbăndă, de ai biruit pe 
necuraţi Turci, și au venit Melencu, văru lu Cara-Gheorghe, 
și au vorbit cu ghinăraru, ce vor fi avut sfatu, și ati trecut 
peste Dunere și uni din jos, și așa ne-ai venit veste că ai 
făcut mare izbăndă. Până ai fost ajuns ocaoa de mum- 
bac căte treizăci de parale torsă, și cel netorsii căte pa: 
rale doăzăci, osăbit de alte lucruri „.„.. Pentru Craiova, 
ai început a să strânge din negustori, din mahalagii, 
dar păgîni de Turci ai stricat case, ușii, ai scos fiară 
duprin bolte; numai s'au întîmplat cilibi Iorgache Suţu cu 
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ei, că aprindea și oraşul; Dumnezei să-i dea bine un de 

va fib 

243. 14 lulie 1807. B(arbu] Șt[irbei]. Pomenit Păh. Ioniță 

Gânescu, care are o poliţă. Cere ştiri «pentru pacea Fraţe- 

zului cu Muscalu, în ce chip s'aii făcut», «ci numai o armis: 

tiție», cşi pentru Sărbi: ai bătae cu Turci și pănă unde aii 

mersi şi ce fac». 

244. [Bucureşti]. ro August 1807. «Radul Golescul. biv 

Vel Vornică.» La Bran, bănuială de boală în ţară; afaceri de 

vamă. 

245. [Bucureşti], 17 August 1807. Radu Golescu. Cere 

să-i afle «o bucătăriță foarte bună, să știia să-m facă bucate 

bune, numai pentru mine, căte trei feluri dă bucate și o frip- 

tură bună, şi prăjituri să ştie să facă, feluri dă feluri.» 

246. 2 Septembre 1807. Dumitru Brăiloi. «D|ulmn(eajlui 

Dvorjni]cul Grigorașco Ghica în scrie cum că sănt săi vie 

doao butci de porunceală de la Beci cu ceamu.» Ceamurile 

trag la Ruşava sai la Rusciuc. «Vremile pănă acum ai fost 

înpotrivă, şi nu vor fi cutezat să le pornească cu ceamu pă 

Dunăre.» 

247. 21 Septembre 1807. Comandă a lui Stănuţ Jiianu: 

«o broască mare pentru magazin, numai cu zăvoară făcută 

pe măna stăngă, o broască mai mică...„ pă măna dreaptă, 

dooă piroie cu gănştile lor.» | 

248. 28 Septembre 1807. Sevastiian Costanda, Medelnicer. 

«Nu ne-ai rămas nici casa unde să lăcuim.» Le ai prădat 

«păgânii». Complimente, ca la rude. . 

249. 2 Octombre 1807. [Sărdarul]. Cosjtan]dţin] Bib(escu]. 

«Cu ajutorul lui Dumnezei am trimisă să rădice pe Elenca 

de acolă, cu copiii, că neam speriiat cheltuelii în doo părț.» 

Pentru datorie, la care şi-a călcat «parola». «Cu ajutorul lui 

Dum[nejzăi socotim că pe iarnă vom avea linişte, că auzăm 

că oste are să vie mult(ă]; Turci foarte Sai înfricat, a nu 

mai trece Turci dincoace, care de cătăva. vreme nu mai trec; 

dar ce feli va rămănea la urmă, Dum[nejzăi știe: noi, omos), 

1 “Opus, oricum. 
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avem, cu ajutorul lui Dum(aejzăă, nedejdi mari că vom scăpa 
din măna tiranilor. Pentru dum[nea]i[ui] neica, că l-ai scăpat 
Dum(ne)zăă, ştii că întocmaşi ca și noi te vei fi bucurat, ca 
un bun creștin.» 

250. 11 Octombre 1807. B[arbu] Șr[irbei]. Cere ananasuri 
pentru Vodă. , 

251. [Braşov], 22 Octombre 1807. Barbu Șt[irbei]. Tri- 
mete o scrisoare «la dumn[eajlui Sărdariul Fărcășanu». Cere 
veşti «de spre partea Craiovi.» 

252. 27 Novembre 1807. Fraţii Murgăşanu. «Necazuri şi 
frici destule am pătimit și noi, fugiţi prin păduri, cu chir loan 
Mathei, de răzmiriţi, dar, acum, mulțămită lui Dumnezei, 
avem linişte şi în ţara noastră; cum au venit ghinăraru Isaia ! 
aicea la Craiova, cu oaste muscălească, nu mai pot Turci să 
mai treacă Dunărea din coace, fiindcă nu-i țin curelele.» 

253. 25 Novembre 1807. loan Vlădăianu, Ciucer. Cere 
un grădinar, «găzături franțuzăști». Doreşte și sămințuri : 
«rocii, cardamă şi alte feluri de săminţii de sălături». 

254. 2î Decembre 1807. Eleni Brăil[oiă]. Cere «vin de 
Peşta sai unguresci». , 

255. Braşov, 23 Decembre 1807. Barbu) Ştlirbei]. Pentru 
gazeturi. «Mă rog scrie-m, şi mie ceva mai noti: cum aii 
rămas ţara, la Turci ai la Muscali,. şi cu Englezu are Mus- 
cali bine.» 

La 14 lauvar 1808, cere «apă de melisa». 
256. 1808. Corespondenţă cu Iordache Tufan, Medelnicer. 
257. 24 Februar 1808 Eleni Brăil[oi]. Pomenește pe «văru- 

miei, Stol[ni]c[ui] Ghiţă Coţofeanu». 
258. Bucureşti, 2 Mart 1808.. Costachi Ghica Banul (gre- 

ceşte) şi Ipnyâptos Taixas (ecilibi Grigoraşcu Ghica 2»). Pentru 
lucrurile 705 re paxapirov ăpy. Ildvov, TATp6s pas, ai pinrpetas pas 
(«ale răposatului dumnealui Banul, tatăl nostru, şi ale vi- 
tregii noastre»), 

Nouă rugăminte la 12 Mart. Aveaii hirtie patriarhală 
pentru a le descoperi. 

! [saiov. V. Acte si Prag, LL p. 432; Îpescripțik, | p. 244. 
2 Viitorul Domn,
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259. 17 Mart 1808, B[arbuj Șt[irbei). «Aici auzirăm că pă 
la schela Căineni s'ai triimis salahori şi bumbașiri, mazili, 

_ boerănaşi, ca să dreagă drumul Cozii, spre Rămnic, fiindcă 

iaste ca să s[ă) pogoare oștiri în ţară Nu am crezut, ci, de 

va fi ca să pogoare niscaiva oștiri, trebue să știi: te poftesc 

ca să mă, înștiințezi de iaste cu adevărat, și cele [ce] să 

aud de spre partea Craiovei... Acestea ne-ai spus unul ce 

aii venit dă la Rămnic, dar n'am dat crezămănt.» 

260. 7 April 1808. Eleni Brăi[loi]. « Chiriia mu, multa dragoste 

ce s'aii încuibat în inima mea, mă parachinisăște [==mișcă) şi la | 

bagateluri să supăr dragostea dum[ita]le.» Cere seminți. 

«Și să mă crezi, cocoană Păunico, că nimic nu ne-aii rămas, 

şi umblămiă să facem casă noocă de acum înnainte... Să să 

iă de la vreun grădinar de ispravă, să nu fiie semințţile veichi, 

că nu răsar.» Cere «cartofiol, cunupide, varză nemțasc[ă), 

cararabi, rădichi dă lună, roși, rădichi albe și negre, mor: 

covi, selină, pătrănjel, sălată de cea învăluit[ă), dă ciailaltă 

ce să face ca verzile, gălbiniciosă, varză roşie.» 

261. [Brașov], 19 Maii 1808. B[arbu) Ștlirbei] «Aici să 

află ua evghenis, om al Mării Sale prințipului Îpsilaat: are 

un copil care va fi să-l facă doftor, ci, fiindcă-mi iaste un 

prieten prea bun, mă pofti ca să şcrii dumiitalji, iaste ca să-l 

triimiță la Beci, să spudacsască ! acolo, și să înveţe și doftor; 

dumneata] ştii răndul acestor lucruri, şi poftesc ca să mă 

înștiințezi cu căţi bani poate să înveţe carte la școla înpă- 

rătească sai unde socotești dumn[eata], şi cu mâncarea și 

înbrăc[ă]mintea, şi dă aci, dă la Beci, iaste ca să meargă 

la Lipsca: acolo iar știi dumn[eata] cu căt poate să chel- 

tuiască întrun an; și cu poșta mă rog să am răspunsii.» 

262. 8 lunie 1808. "loâvyqs Xiorăvos. Pentru dresul unui 

juvaier. 

263. 24 Iunie 1808. <Părvu grăm[at)ecu, biv 3 Log[ojf[ăt], 
ginerile răposatului Tudotan Boji ot Craiova.» «După bles- 

temul și păcatu ce are țara aciasta, în trei rănduri mi s'a 

jăfuit dă “Turci casa, şi în trei rănduri am năcăjit şi am fă- 

cut la loc, iar acum la urmă m'ai stinsu dă tot; toaţe do- 

! Sîrguiască. 
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bitoacele mi i-au luat, cai, boi, vaci şi toate sculişoarele, 
și tot căpitalu ce am avut, încăt nu am avut cu ce fugi, 
să vii dreptu la dumneata, ci am umblat prin băjănii cu 
satele pin păduri: trei copile am, din care doaoă sănt de 
vărste: la cea mai măricică mi i-au început a veni peţi- 
tori, şi, din pricină că nu-m dă măna să-i fac zăstrișoară 
după potriva noastră, le daă răspunsu pețitorilor că nu săntu 
gata... Mi iai arsu și casăle, ci șăzi la ţară, la o moşăoară, 
Robănești Pătez[ullui, lăngă poștă.» Cere ajutor: cun răndu 
dă haine copilii şi niscaiva Sculișoare sai vasă... Mă pri- 
pește vărstea copilii.» 

264. lași, 8 Iulie 1808. Iacumi Stoinicul, — Grecește, cu 
o foarte urită scrisoare. 

265. Rîmnic, 4 Septembre 1808. Dr. Ullrich. Pentru afa- 
ceri. 

266. ş Septembre 1808, Rad(ujc[anu] Bengescu, Med[elni)- 
ci[ar]. <Aici s'au dat porunci de la Stăpănire în toat[ă) țara 
pentru galbini olandez, să umble de căte ti zăce.» 

267. [Brașov), ş Septembre 1808. B[arbu] Și[irbei]. Pen. 
tru do/btorii, esenţă. 

Şi în Iunie scrie de acolo, pentru gazeruri. 
268. Braşov, 23 Septembre 1808. Barbu] Şt[irbei]. «Am 

aici la Braşov trei mie dă pici de oae», cumpărate. - 
269. Buda, 23 Septembre 1808. Zamfirachi Pop. «Astăzi 

pleacă de uici Văcăreasca şi merge la Bucureşti,» 
270. [Braşov], 6 Octombre 1808. Barbu] Ştlirbei]. Pentru 

fier. Are de gind a veni la Sibiiă. Pentru apă de melisa. 
271. Craiova, 13 Octombre 1808. Eleni [Elinca] Brăil[oi). 
În cea de la 28 April: «Am venit aici la Craiova cu nă- 

dejde că, vrănd Dumnezeii să ne miluiască cu vre o pace; 
să mă apuc de săvărşirea unui han ce-l avem început, și, din 
pricina răzmirițelor, şade nelucrat.» 

272. [Braşov], 3 Novembre 1808. B[arbu] Şt[irbei]. Jale 
pentru moartea, ciubitului miei prietini chir Hagiu». «N'am 
ce să mai zic, soro, numai milostivul D[ujmnezeu să-i odih- 
nească sufletul răposatului în corturile drepţilor, şi pe dum. 
(neata] să te păzască apururea cu întreag[ă] şi fericită să..
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n[ăJtate, înpreună cu tot cuprinsul. Nu trebueşte dum[neataj, 

cocona mea, să te scărbești şi să te întristezi păn într'atăta, 

căci aciasta este o datorie de opşte; ci să nu să întămple 

şi dumlitalji, din multe întristare, vre un zariflăc, ci numai să 

rogi pre milostivul D[uJmnezei pentru sufletu răposatului, ca 

să-l odihnească.> Pentru «amaneturile» ce are la ei. <Eram 

eii singur gata să viii la Sibii pentru oareșcare trebi ale 

mele, dar m'am embodisit din altă pricină... Să scrii la 

Beci pentru gazeturile ce vin, italieneşti.> - 
273. [Braşov], 6 Decembre 1808. B[arbu] Șrlirbei]. «Ami 

văzut și aia ce-mi scrii dumneata că, că, după cum am fost 

cu răposatul, și dumn[eata] vei fi tot asemenea; pentru care 

foarte mulțumesc dumitale] de dragostea ce ne arăţi: să dea 

Dumnezeă să trăeşti dumneata şi coconi, şi eii tot acelaș 

sănt, şi poftesc dragostea şi prieteșugul cel bun care am 

avut cu răposatul, asemene și cu dumn[eata] să fie, pentru 

care mu sănt la îndoială, știind evgheniia dumlitalji.» Pcn- 

tru gazeturi. 

274.. Braşov, 8 Dacembre 1808. Blarbu] Știrbei]. <De 

te-ai și supărat cevaș, să-m erţi, și să fim cum am fost, căci 

ei prieteșug|ul| răposatului și dragostea dumlitalli nu o poci 

uita nici-odată.» Pentru e«gazeturi». 

275. 28 Decembre 1808. Catinca Găn[easjca, [isprăvniceasa]. 

A fost bolnavă de «junghi»; acum o dor minile şi «picerele». 

Ce a făcut fratele Păunicăi, chir lenachi, care a avut aceleași 

dureri în miîni? 

Soţul ei, Păharnicul, scrie la 23 Novembre. 
276. 24 anuar 1809. Post[elnicul] loniţă Borănescu. Pentru 

boala sa și o datorie. 

277. 5 Februar 1809. Șerbân Murgăşanu (iscălitură gre- 

cească). Condolenţe. Şi-a căsătorit «copila ha mare». Asi- 

gurări de credinţă, 

278. 18 Februar 1809. Eleni Brăi[loi]. «Treiluni nu m'am 

arădicat din aşternut, ajungănd la moarte; acum de vre o 

lună m'am mai îndreptat. Şi, cănd am luat amarnica vestire 

pentru prea-iubitul nostru prieten, ei chin de chip de :am 

(sic) şi cu amar am plănsi; dar ce să facem? că aciasta nu stă   ]
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în măna noastră, că Dumnezei, cănd poruncește, trebue tot 
omul să să şi ducă. Să trăești dumi[[al]i şi să te bucure 
Maica Precesta cu viiaţa și săn[ăjtatea coconilor dumfitalți, 
şi pă răposatul să-l învredniciască întru Înpărățiia cerului. » 
Salută pe Maria, fiica Păunicăi, 

279. Braşov, 19 Februar 1809. B[arbu] Ştirbei]. A trecut 
un om al Log[ofătului] Bibescu cu 600 de porci de vinzare. 
Să vadă ce s'a făcut cu el. 

280. 9 Mart 1809. Dimi[trachi] Bib[escu]. Are un grădinar. 
281. 12 April 1809. Stanca Clucereasa. «Pentru acest 

ciasornicari, că noi, avănd trebuință de a face un ciasornicii 
şi a să pune la besărica noastră de aici din Craiova, ce să 
prăznuiește hramul Sfântului Arhanghiel, s'aii găsit dum[nea|- 
[ui] ca să-A facă dupe cum să cade.» Ceruse 800 de lei, «Lăngă 
acestea, cocoană, iarăși mă rog dum(ital]i ca să chiemi dum- 
n[eata] pă meşteri cei ce facii clopotele, să tocmești să facă 
un clopot dupe cum va spune ciasornicariu că trebue la 
ciasornic, şi mă-rog ca să mă înștiințăzi, căți bani l-ai toc- 
mit, ca să ştii şi eu. Măcar că dum(neajta nu mă ştii pe mine 
cine sănt eu, dar sint tot una cu dumn[ea]i[uji: Cluceriu 
Murgăşanu.» 

282. [Braşov], 30 April 1809. B[arbu] Şt[irbei]. Pentru ga- 
zeturi. «Pricina lui poșteamaister iaste că au pierdut mulți 
bani în cărți, şi pierde, şi, dă aciasta fiind mănios, cu altă nu 
poate să-m facă răă; numai opreşte gazeturile şi zice că nu 
au venit.» 

283. [Riîmnic], 25 Mai 1809. Costa[n]dfin] Vulturescu, Sar- 
d[alr. <Am trimis bani pă dascalu nostru, ce ai venit dă au 
luat pă doftoru Pintel.» : 
„284. 4 lunie 1809. Zoyjrta Xapodpxa59%. « Acum avem liniște 
în țară.» — P. S, grecesc. 

285. Craiova, 2 Iulie 1809. Amuirpos "Apus. Scrisoare de 
afaceri. 

286. Craiova, 8 Iulie 1809. Const[an]d[in] Brăi[loi], Cluciţe]r. 
«Din suflet m'am întristat pentru pierderea prea-iubitului dum[i- 
tale) fiu dumlitale]!; toat[ă] dreptatea ai, cocoan[ă] Păunico, 

1 Dina,
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ca o maic[ă] doritoare să te întristezi, dar, fiindcă acestea 

sănt de la ziditoriu nostru pe care nici-odat[ă] nu trebueşte 

să-l hulim cu multă jale, ci să zăcem, ca lon: Domnul ai dat, 

Domnul aii luat, și să mulţămești lui Dumnezăii că tot ai 

pe cine iubești lăng[ă] d|umneata], căruia ăi pofresc toate cele 

bune şi viiaț[ă] îndelungat[ă] cu toate fericirile, ca să să 

măngăe bătrăneţele dum[isale). Lăudat[â] este urmarea d[ujali- 

tale], care ai făcut însărcinănd pe prea-iubit fiu |zenobie]şi pe 

chir Stancu toat[ă] daravera casăi: amăndurora mă îachin cu 

frăț[easjc[ă] dragoste, şi le poftesc noroc şi toate cele bune.» 

287. [Braşov], 23 Octombre 1809. B[arbu) Ștlirbei]. «Din 
mila lui Dumaoezăii, acum s'aii făcut pace.» Cere gazeturile, 

care, «din pricina răzvrătirii rozboiului, să poprisă şi nu mai 

veniia; acum dar, după ce să va deșchide Beciul, trebue 

poșta să umble necurmat». Cere de la spifărze cşasă cepe 

mari dă mare». 

Tot așa, Păunicăi şi lui chir Stan. 

288. Rimnic, 29 Novembre 1809. Constantin Brailoy. «Scri- 

soare germană de afaceri. 

280. Piteşti, 3o Decembre 1809. «loan [loniţă!, Căpţi]t[an] 

și epistat poştilor din drum[u] Căinenilor.» Pentru afaceri. 

290. Rămnic, 25 lanuar 1810. Elenco Brăiloi. Pentru «doi 

copii ai răp[osajtului unchiu-mieă Cluci|ajr Bengesc[u]... Pe 
cel mai mare, Titu, l-am și logodit acum cu fiica dum[nea]i[ui] 

Clucijajr Corniţă Brăiloii, fratele cel mai mare al soţului miei, 

însă cu fiica dumlita]le cea mijlocie». Pentru «nuntă, adecă 

săvărșirea cununii», are nevoie de zahăr, migdale. <«Chiria 

mu, la noi este obicei, precum va fi știut dum[italji, la mi- 

reasă să pue pă cap peteală dă aur; mă rog... să faci du- 

m[italji osteneală... să găsești o sută dă dramuri peteală 

dă aur; însă mă rog să fie mai lată decăt aceia care miai 

trimis dumnleata] dăunăzile.» Zenobie Pop e acolo saii la 

București ? 

291. 4 Mart 1810. Catin[ca] Bib[easca]. <Am auzit că ai 

grădin[i] foarte frumoase, cu flori, cu zarzavaturi feli de 

feli>. Cere seminţuri, cu ţidul|ă], fieștecare săminţi de ceeste.» 

292. [Brașov], 19 Mart 1810. B[arbu] Şt[irbei]. Pentru pri-   | 
| 
| 

| 
| 
| 
| 
| 

ÎI
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mirea unui «botoiaşi dă vin... precum şi doi pui de co. 
poiaşi ...: i-am dat să-i crească, sa-i fac[ă] mari. Și, dănd Dum. 
nezeii să mergem în ţară, şi vănănd cu dănşii vre un cerbi, 
Sai altii vănat, voi trimite şi dum[italji.» Pentru gazăzuri şi 
<Viiaţa Înpăratului Bunăparte». —P, S. grecesc autograf. 

293. 1810. Scrisori de la Vornicul Hagi Moscu. — Gre- 
cești. 

294. 9 lanuar 1810. Dimitrie [Matache] Bengesc[u). Pen. 
tru afaceri. 

295. [Braşov], 22 Mart 1810, Blarbuj Șt[irber]. Lui Zenobie 
Pop. Pentru «tomurile de care am poftit pă dum[neata), noaă sai 12, acele italienești: Viiaţa lu Bunăparte, şi gazeturile, 
că le tot aşteptăm.» Ă 

296. Craiova, 27 Mart 1810. Catinca) Bib[easca]. Pentru 
«sămință de flori». Pecete roșie, cu coroană, stea, două pa- 
seri pe un pom şi A. p. 

297. Craiova, 23 April 1810. Kovoravrivos Xauobprdsns, 
[Mzzvos]. Pentru o scrisoare, — Grecește, 

298. Iulie 1810. Constlan]din Brăi(loi], Cluci[e)r. 1 s'a pri- 
init cererea de împrumut; soţia sa, El«nca, va primi banii. 
«D[ujm[nealui] Vistieru Ştefan ' Făcărescu (sic) este bolnav, 
avănd o slăbiciune, şi doftori l-ati orănduit, lăng[ă] alte doftorii, 
să bea şi căte puţin vin foarte veichi, de care vin, din pricina 
răzvrătirilor, aici nu să găseşte.» Îi dă 200 de florini pentru 
8-10 vedre din cel mai bun vin. 

299. București, 17 Iulie 1810. Coasltanjă|in] Brăi[loiu]. « Acum 
să vănd slujbele ţări: dişmăritu şi vinericiu, avand Vistieriia 
trebuință de bani; aceste doaă slujbe, dup[ă] cum să vănd 
acum, va trece peste o mie doaă sute tu[r]e[e]șt[i]; săntem 
căţva tovarăș, ce, fiindcă trebuesc bani mulț a să număra, 
te rog, de ți să întămplă vre o sumă de ban[i], să mă îm- 
prumuț cu tl. 25.000..., la pung[ă] căte lei ș pe lună... 
Dup|ă] aciast[ă], fiindcă mamuzelu Zinca Văcăreasca are mare 
plăcere la căini mici de tot, cu păru mare, de care aii damele 
cele mari lăng(â) dănsăle, şi m'aă rugat ca să scrii la vre 
un prietin să glăjsasc[ă], de nu doi, măcar unu, căriia ma. 
muzel as vrea să mă arăt cu slujbă la aciast[ă] mic[ă] cerere.» 

5216.—Vol. VIII. 4
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Săi caute «un căine mic flocos, care să poată totdeauna 

a-l avea în măini... Mamuzela Zinca, fica dum. Vist. Ștefan 

Văcărescu 1.2 

300. [Braşov], 28 iulie 1810. Cat[inca] Știr[boaica]. «Să 

pui să-mi facă și mie o perucă, fiindcă mă poftește o prie- 

tenă dă la Bucureşti; mi ai triimis și bani, lei nemţleşti] 40... 

Pentru cele care le'i triimis coconi Marghioliţii, mi-ai plăcut 

făptura, dar amestecarea părului nu mi-e plăcut, căci că 

este scurtii cu lungii amestecatii, şi la înpletit vine foarte 

urăt; ci trebuește lungi cu lungu şi scurtii cu scurti. Aşa 

dar rog, pentru hatătul şi dragostea mea, să chemi dum: 

nfeata] pă perucaşi şi să-i poruncești ca să-mi facă o pe- 

rucă, şi, după cum arăt dumlitalji, părul să fie ales, după 

fața părului care triimisăi dumlitalji ornechi (szc). lar făptura 

să fie tot ca acelea care le-am făcut: așa de nalte, așa de 

largi... Faţa părului iaste tot ca cel care ai fost la petu- 

cile coconi Marghiolițăi, tot așa să fie dă închisă, forma să fie 

toti ca acelea, şi de largă și de naltă, tot ca aceia, şi, după 

cum este forma aceia, așa să fie şi aciasta, că mi i-aii plă- 

cut; numai atăt nu mi i-au plăcut..., că părul nu este țesut 

tare, ci, de unde îl apuci, dă 'acolo ese. [Dă 2 4 =— 40 flo- 

rini, la Brașov însă, 50.] După cum este proba părului; 

căt să va putea, şi mai închisă, fiindcă acesta este din vărfă, 

şi totdeauna din vărfă este mai deșchisă părul... Cel din 

dărătii să fie lungii, iar numai cel care vine denainte, să fie 

mai scurti, iar cel care vine de dindărătiă, să fie tot o po- 

trivă.» 

301. 18 August 1810. Cat|inca) Știr[boaica). Fusese bolnav 

Zamfirachi. Pentru perucă. «N'ai fosti după cumă a[m] 

scrisă eu, că ai grămădit păr foarte multă: poate că dum- 

[neata] nu ai căutat-o; ar fi fost destulii cel care este pe spate 

să. fie de lăngă cel din frunte ; că-li vei vedea dumn[eata], care 

este alesii dă mine, să să scoaţă, că l-am legat cu aţășoară, 

să-l cunoști dum[neataj), fiind scurt şi ciupit. .. Că, fiind atăta 

pării, iaste o bajocură prea mare... Este un lucru care nu-l 

* eMamuzela» a murit abia în 1878, ca principesă văduvă Bagration. E 

îngropată la biserica Mavrogheni din București (Zscrizfiz, L, p. 283,09 3 sus). 
grop g ș aj p. 253  
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poci purta, find păr prea multi, şi să face capu căt o baniţă, 
şi nu sănt obicinuită acel feli,.. Toată peruca să fie şo dra.- 
muri, cu scufă cu tot, fiindcă aciasta modă iaste după cum 
purtăm, numai în dooă măini părul... Să fie mai lărguliță 
ca o jumătate de dejet.» 

302. Bucureşti, ş Septembre 1810. “EXEyan Aovă[£oxa]. Pen- 
tru un deposit de argintărie al ei. — Greceşte, 

303. 27 Septembre 1810. Marioara Roset (iscăleşte cu li. 
tere greceşti). Pentru <a mi să face doaă peruci». 

304. 19 Decembre 1810. Dimi[trachi] Bibes[cu]. <Cănd ne 
aflam şi noi acolo, ştiă că, fiind la dum[nea]v[oastră] la masă, 
aţi adus nește vin la masă, foarte bun și curat, limpede, aratăn- 
du-ne că este vin de Țara-Romănească, de Drăgășani, care, 
după gustu ce avea, noi nu credeam că este acel vin de 
Țara-Romănească... Să-m făci o rățătă, arătănd de cănd sa 
culege şi pănă cănd să pritocește, în ce chip să lucrează şi 
ce să mai pune într'ănsul, de să face așa limpede și cu aţa 
gust bun, ca să știm și noi să. facem, ca, cănd va veni co. 
conu dumitale sănătos pă aici pă la noi, să avem săi dăm 
şi dum[nealu i să bea... Să fie cu desluşire, atăta la prito. 
cire, căt și cănd să turbură, cum să să limpezască, cum 
Și, de va face trebuință cevaş a să lua de la apetică 
pentru via, să va lua și să va da la omul lui chir Dinu 
David » 

305. -1811. Scrisori grecești de la Noddoc Tptovea. 
306. 1811. [Comandă a Elenei Brăiloii.] Croazele cu flori 

mărunte i vărgate mărunțăl, poale de croazele, creditori cu 
vergi mărunţele, cetarii de care să văndu de căte o haină, 
cetarii de care este bucata rif 34, rifu pănă în 4 sloţ, pos- 
tavii bun, fain, negru, postavi pistriț fain, să fie mai închis 
la faţ[ă), umbrele de matasă, de dame și de cele mari, um- 
brele de pănză, gherlanturi dă flori, să fie zarife, ciocalată, 
ciai, romii, șampanie, sirop de ponci; lavantă dă tot felu, 
șiropuri dă lămăie, de migdale.» 

307. 9 Februar 1811. Arătarea lui Gheorghe Teodor Pihtu, 
“care cumpărase, la 1805, moșia Kosanz în Gorj, la mezat, hotăr- 
nicită de Medelnicerul 1. Simboteanu. O vinde lui C. Otetele-
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şanu, Clucer. O usurpase însă Vistierul Pirvu și o vinduse 

răposatului Clucer Facă, dar acesta o pierduse. 

Arătare a Divanului Craiovei din 1811 (Manolachi Vornic. 

Caimacam, D. Bibescu biv Logofăt, Cornea Brăiloiu biv Clucer,. 

1. Vlădoianu Vel Clucer, C. Haralamp, V. Clucer, |. Gănescu,. 

Păharnic), 
308. 18 Februar 1811. loan Vlădăianu, Clucifejr. Pentru un 

grădinar. «Că Rumăni grădinari nu să găsăsc, fără numai 

Nemţi, cari cer preţ mai mult decăt ceia ce scrisasăm dumi: 

tale, avănd şi dum[neajta unul tocmit pă lună 40 de florinț.» 
309. Io April 1811. Stănuţ Jianu (iscălitură grecească).. 

Și pentru «venirea madamii doftoroiei». 

310. București, 1-iu Mai (?) 1811. Eh&yn xovrâsa Aovdsoxz. 

Pentru nişte argintării. — Greceşte. 

311. [Mehadia], 24 Iulie 1811. Dimi(trache] Grecianu. «Am: 
ajuns bine aici la băi, încă dela 14 ale iuni, și am început: 

a mă înbăia: ce folos îm vor face, Dumnezeii știe, eu atăta. 

văz că m'ai adus la mare slăbiciune.» 'Trimete scrisoare curn.. 

natului de la Rîmnic. «Pentru pricina cu egumenu Cotră- 

ceanu.» 
312. Craiov[a], 29 August 1811. Eleni Brăil(oi]. Cere ai se 

mai scrie. Și pentru «acest borcan cu dulciaţ[ă] de coarne». 

313. Rămnic, 29 Octombre 1811. Dimi[trachi] Grecianu. E 

«oareșce mai binișor, dar tot șubred. Am primit și scrisoarea 

dohtorului de l[a] Cluj!, înpreună și dohtoriile cele trimise de 

dumneata] după răţeta lui, și foarte foarte am mulțămit dra- 

gostii d[ulmlitale] ce'i pornit asupră-m.» 
314. Craiova, 30 Octombre 1811. Elen: Brăiloi]. Pentru 

'«ananasuri». Şi cun rănd de haine copilului ce va face, dar, 

fiindcă aici nu sănt meșter(i] ca să facă lucruri deosebite după 

pochimeni ... Or la Cloșter, or la alt meșter, care vei socoti 

dumneata să pui, mă rog să facă un rănd de haine de copi-. 

mic, foarte zarife.; să facă și o căiţă... A să face lucruri del 

sibite şi zarife, după tabiietu dumi| tale.» 

_315. Craiova, 14 Novembre 1811. Stancuța Bengeasca.. 

e: Molnar  
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“«Să-m cumperi o periucă, sai să porunceşti dum|neajta să-my 
facă după părul care trimisăi... Înlăuntru, să fie țăsătura 
ca orbota, după cum le făcea mai nainte, Şi foarte voi mul. 
umi dragosti dum[itajle dă acest mare bine.» 

316. Craiova, 16 Decembre 1811. Elena Brăil[oi]. Pentru 
«aște haine de copil». 

317. Craiova, 23 Decembre 1811. Cere «patru telegari 
negri. potriviţ la trupă, cum unu şi altu, potriviț la păr: să 
nu fiie unu mai închis sat altu mai deșchis; dă tiner[i), mai 
mare pănă la șapte ani să nu fiie, or[i] jugan[i], or[i] armă- 
sari şi frumoși la chip». 

318. 6 Iulie 1812. Anica Caminaresa. Se află la Meha- 
“dia, la băi. 

319. 20 August 1812. Stan Jianu. «Cu venirea dum(neallui 
doftorului Șfap... Telegari nu am de leac; te poftesc să-m 
găsăști vre o păreiche buni, tineri, învăţaţi bine,— ori în ce 
păr vor fi, numai albi să nu fie, și cu preț pănă la cincizăci 
de galbeni.» 

320. lunie 1813. «Constantin Brăil[oiu], Clucţie)r. «Fiindcă 
Elenco, iubită soţiia mea, pătimeşte de durerea unui pici[o]r, 
ai şi plecat la băile Meh(a]dii și vine pe acolea.» 

321. [Craiova], r-ii Decembre 1815. Sr pavos Intoxoc. «Am 
făcut aici la Craiova o grădină nouă, aducănd ierburi ŞI 
flori din Turcia și din Europa.» Cere un grădinar. — Gre- 
cește. 

| 
322. 28 Septembre 1815, St[ănuţ] Jianu. «Cu mila lui 

Dumnezei m'am căsătorit, luănd o copilă greac(ă) din Ța- 
rigrad, Zmaragda, nepotă dumajea]lui Logfo]flăt] Samurcaş.» 

323. [1816.] Vlăduță Mandacovici. «Să meargă la meșteru 
acela ce au făcut 6 făclii de ciară în sfeşnicele cele mari 
pentru Mănăstirea dintr'un-lemn, ca să cerceteze pricina cu 
meşteru acela, că ei am dat de aicia ro oc[ă]. 175 de dra- 
m[ujri ciară. Şi acum arată Radu că meşterul i-ai oprit o 
jumătate», 7pîsturnd.-o. 

324. [1816.] Zuapdvâa Movpyoadyxa, Jerpepăoa. Se plinge 
că nu i se mai scrie de la moartea Hagiului. «Ci, de vreme 
ce aă chemat Dumnezei şi pe soțu-miei, văzi că aciastă
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lume iaste ca o floare trecătoare. Ei așa am hotărit ca să 

caut numai pentru ale sufletului. Rugănd pre milostivul Dum- 

nezăi, m'am îndemnat şi m'am apucat de o sfăntă biserică, 

de am făcut întăi cărămida şi apoi să o rădicăm unde[va], 

la moșia nostră Murgașu.> S'o ajute, inpărtășind ctitoria. 

325. 1816, Rîmnic. Scrisori de comandă de la 'Iowyns 

. Bhawobrtms. Şi pentru o umbrelă. 
326. Sibiiă, 22/3 Martie 1816. «Moisi Fulea, norm[alicesc) 

direct[or!.» Pentru o datorie. 
327. 15 Mart 1816. Pouâc Ilparidvos, Emtorărns râv 20aT6y 

[Toma Brătianu, îngrijitor al poştelor]. Trimete o scrisoare. — 

Grecește. 

328. 25 April 1816. Zoiţa Jiianca. Rămiind săracă, se 

roagă a i se primi un copil «la dumn[eajta, ca să să învețe 

la partea neguţătorii, că vei avea mare poman[ă], dup[ă] 

cum văz că mulți mănăncă păine dia cinst[ită] casa dum|nea)- 
vostră ; şi s'aii făcut oameni cu chiverniseli bune și trăescii 

în cinste.» 

329. București, 6 Septembre st. v. 1816. Luc de Kiricos. 

«M. VAgent de Fleischhackel, ă son retour de Hermanstade, 

m'apprend que l'on trouve des bonnes perruques prises chez 

vous, tandis [qu'] ici les paruquiers manquent, et de cheveux 

et de lart de les bien faire: mes fluxions frequentes aux dents 

m'obligent de m'en servir desormais.> 

330. 30 Septembre 1816. B[arbu| Stoian, biv Vel Slugi[ețri. 

Iscălește: «Barbu Stojani». Pentru moștenirea din Ardeal a 

părintelui săi, 
331. Arad, 26 Novembre 1816. Ghiţă Tolea. Pentru că- 

răuşie. — Scrie şi din Pesta. 

332. 24 lulie 1817. Alecu Boj[oran], Medelnic[ejr. Pentru o 

trimetere de rămători. 

333. 8 August 1817. Nico Vlădescu, Sărd|ajr. Pentru o 
datorie. ! 

334. Craiova, 28 August 1817. Eleni Brăii[oiu]. «Prin băile 
Mehadii mi am dobăndit tămăduirea.» Cere «doi fonți de 

bunbac de acesta de care trimiț dumitale aciastă mostră..., 

înnălbit... Am mare trebuință pentru o caretă dă drum, 
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sigură, ţapănă; să aibă şi cripsioane unde să poată pune 
cinevaș d'ale drumului trebuincioasă... Să mi o zugrăvească 

pă o hărtie. Și pentru patruzeci oca lumănări de ciară albă 
de cele ce sănt pentru polieleon şi pentru arsii în casă.» 

335. 26 lanuar 1818. Eleni Prai(loi]. Cere o 6vr4 (odaie), fru- 

moasă, 12 luminări, ş. a. — Greceşte. 

336. 23 April 1818. “Potăvâpa Xapa[hăuny. Cere o apă 
minerală pentru fiul și bolnav. Salutări de la Clucer. — Gre- 
cește, 

337. 6 Maiii 1818. "EXsyn [lgpaiM[6]. Pentru mobilele ce a 
avut. 

338. 22 August 1818. Eleni Brăil[oi]. «Ei am mare tre- 

buință pentru o practicoasă muere, care să aibă știință a face 

doaleta și a îngriji pentru haine, spălături şi de rochii ; aciasta 

o voesc pentru trebuinţa copilei mele, care, cu blagosloveniia 
dumfital]i şi ajutoriul lui Dumnezeu, acum o am fată mare: 
de aceia şi cei acest felă de muere, ca să știe cum să o 

gătească şi cum să îngrijască pentru hainele sale. Știu că 

poate acolea din Nemțoaice să să găsască vre una asemenea 
precum cei... Să fie așăzată şi să aibă și curățenie.» Salutări 

de la fie-sa, Anica. 

339. [Craiova), 9 Ianuar 1819. Dimi[trachi] Bib[escu). Pen- 

tru un fecior ce trimete, spre a urmări judecătoreşte niște 

hoți. — Și la 29 Decembre 1828. În Iunie şi în Iulie, el scrie 
pentru rimători. 

340. lași, Februar st. v. 1819. <C[omte] Nicolas] de 

Rossetto Roznovano.» Pentru un transport. — Franțuzeşte. 

341. [București], 23 Februar 1819. Dimiltrachi! Bib[escu]. 

Poate să mai stea vre o 15—20 de zile. Pentru vinzarea 
rimătorilor. 

342. Bucureşti, 27 Februar 1819. «Sion.» Pentru divorţul 

baronului Sakellario. 

343. 7 Mart 1819. Dimiltrachi] Bib[escu]. Pentru feciorul 

săi trimis în Ardeal. <Eu mă aflu aicea la București, și 

poate să mai zăbovescii.> 

344. Rimnic, 22 Mart 1819. Nica Vlădese[ul, Sărdjajr. 
Pentru o trimetere de bani ai lui.
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345. 19 lunie 1819. Alecu Glogoveanu, [Pitar]. Pentru un 
împrumut. 

346. Roznov, a: Septembre 1819. Nixdhzoc “Pusotros. 

Pentru o trată.— P. S. frances, de complimente, pentru lose- 

fina, soția lui Zenobie Pop. 

347. Rimnic, I-iii Novembre 1819. Elena Anastasiu. «lar dă 

supărată şi năcăjită săntă ziao și noaptea, mai răi ca cănd 

aș fi bolnavă; ce boala mea o fac dăn picioare, —care ale 

mele supărări săntii datoriile ce le-ai făcut soţiia mea, ne- 

ştiute de mine... Nu vor să mă izbrăneasc[ă] acești crădi- 

tori.» O roagă pe Hagica, «pentru sufletul răposatului boe- 

rului Hagiu». «Să te lumineze şi să te umbreze Duhul Sfăntu 

a-m erta acești taleri 1000, şi, căt voi trăi ei şi copiii miei 

la pomelnic, voi pune mai întăi numele dum(nea|v[oastră] dă 

să vor pomeni, dăcăt ale părinţilor miei, şi, la moartea mea, cu 

blestem voi lăsa copiilor miei dă nu vor pomeni... Ochii miei 

caută la a dumitale milostivire.» Iscălitură grecească. 

348. [1820. Comandă.] 1 plapomă dă copil, fața să-i fie 

or dă creditori sai dă orce altă matarie să va socoti dă 

d[ujm[neat]a; care materie să să dea la closteri să o cosă cu 
orce cusătură să va putea mai zarifă și grea .. 1 plapomă 

dă pichet albă, ușoră... 

4 scufiță, adecă căiță... 

4 cămăș, iarăș pentru copil... 

2 loţi sămință dă cunupidii de iarnă. 

2 litre bumbac supţire, înnălbit... 

! litră bumbac pentru vaperuri, nici prea supțire de tot 

nici gros.» 

349. [Bucureşti], 11 Ianuar 1820. Dimiltrachi) Bibfescu]. 

Pentru «niște rămători ce-i am puș pă porumbi, și sai în- 

grășat». 

Și la 3 Februar. 

350. [Bucureşti], 15 Mart 1820. Dimiltrachi] Bib[escu]. 
Pentru vînzare de rîmători. 

351. 18 Mart 1820. C[ostan]d|inj Otleteliţejșfanul, Ciu- 
ci[a]r. Pentru un proces. 

352. 20 Mart 1820. Scrisoare de prietenie de ia Elena 
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Brăiloiu către «chiria mu, cucoană Păunico.» «Pentru căpăti ce-l voi căștiga... Socotească căț bani tae aceste lucruri... Cu totul voi rămănea robită frățeşte și evghenii dum[ital]i ...» 353. Bucureşti, 7 April 1820. Dimiltrachi] Bibfescu). Se vor da banii pe rimători, de Logofătul Ștefan Golumbeanu. — Autografă, se pare. 
354. [București], 29 August 1820. Dimi[trachi] Bib(escu]. <La viile mele de la Drăgășani să face cel mai bun vin, și fac vin multă (cănd păzăște Dumnezeii de brumi şi de piatră), 

căte 40, 50 de buț, și auzi că sint aciia la Sibii neguțători care vin și cumpără vinuri din țară.» Să-i îndrepte la el, pe I-ii Octombre, «la dealul Călinii, întrebăndi de viile Log[o]- flătului] Bibescul, că sint știute de toți: am acolo şi vieri și vătași de vieri... Și, văzăna Struguri, şi gustănd mustul, 
apoi vom tăia prețul, pentru că i-am obicinuit de le culeg tocmai în urma altor vii. Și care din neguțători va lua de 
la mine estimpă vin, crezi că în toți anii va lua,— că vinurile 
mele sănt şi știute de toț, că am vinur(i] de căte 12 ani, şi, 
de ce șădu, dă aceia să fac mai bune, și foarte voi mulț[ămi] dlu)m[itale. Dţujm(neji cocoani Păunicăi și eă şi !d[ujm([neți 
cocoana Catinca Dvorniceasa Ştirboica și Catinca mea ne în- chinăm cu frățasc[ă] dragoste.» 

355. Ti(mişoara], 23 Septembre 1820. Kwvsr. "Orrecsh|oăvos], Clucer. Pentru afaceri cu Mavrogheni Hatmanul, charşă Zaffaires al Porții la Viena. 
Același scria, în Iunie, din Craiova, că Vodă Carageă a 

recomandat afacerea sa lui Nicolae Rasti, agentul săi la 
Viena. 

356. Bucureşti, 19 Octombre 1820. Dimi[trachi] Bib[escu]. Scrie lui Zamfirachi la Viena. 
357. Brașov, 1821. Scrisori grecești de la loan Moschu, 

Vistierul, 
- 

358. 1821. Scrisori de afaceri grecești, din Sibiiii, de la 
Nicolae Rasti 1. 

359. Sibiiu, 1821. Roxandra Haralambi, pentru bani, 

  

1 V. vol. X din col, Hurmuzaki, tabla. 
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360. 15 Mart 1821. Kovor, Kavyraxovlmyâs 1. Roagă a se da 

o scrisoare Spătarului Rali. — Greceşte. 

Pare a fi din Brașov. 

361. [Brașov], 19 Mart 1821. Dimiltrachi] Bibescu]. aÎn- 

ştiințăză d[ujm(itajle că am întrat şi noi aicea la Brașov, nebăn- 

tuiț de oţomani, şi așteptăm să ne vie şi dum[neae|i cocoana 

Catinca Vorniciasa Știrboica, și cu toț să plecăm și să venim 

aciia la Sibii; că aicea nu-i mai încape casăle, şi mai multii 

că ne apropiem şi de moșii şi de casă, ca'să scoţi și vitele 

ce le am cu mine: boi și cai, şi măine pornesciă cu doo 

cară ce le am, cu boi, cu calabalăc. Mă rog, chir Stane?, să 

binevoeşti să ne cauţi o casă ca să ne încapă familiia noastră 

şi pă dum[njei cocoana Catinca Știrboice (sic), ca, viind, să 

le găsim prinsă, şi cu luna să să închiriiască, că nădăjduim 

să nu şădem multi... În cetate mă rog să mi să prinză casa.» 

362. [Braşov], 21 Mart 1821. Dimi[trachi] Bibescu). Re- 

petă întăia scrisoare. Să fie casa «cu odăi mai multe, de 

doo familii, ca, viind, să nu ne stenahorisim... Poimăine, 

Miercuri, socotim să plecăm și noi.» 

363. 26 Mart 1821. Acelaşi. N'a venit Ştirboaica. <Jordache 

feciorul va veni înnainte». 

364. Braşov, 21 April 1821. Cosţtan]d[in] Nicolae] Iovepali. 

«Am înţălesii că dum(neaji[uJi Serdaru Nica Vlădescu, sameșu 

de la Vălcea, s'ar fi aflănd acolea în cetate.» Să vorbească 

de bani la «dumneei cocoana Clucereasa Stanca Socoteanca i 

dum(neaji[uli Stolnicu Iancu Lahovari, ginerele dumniai.» 

365. Haţeg, 30 April 1821. Costandin Oteteleșanu. «Fiind- 

că, din mila Înpărat[u]lui ceresc, scăpănd și cii din ţară, și 

venind pănă aici la Haţeg, nu lipsii mai întăiii a cerceta cea 

miie mult dorită fericire sănătății dumitale, ca, pă deplin aflăn- 

du-s[ă], să mă bucur. Al doilea, fac supărare și rugăciune dum[i- 

tal)i ca această scrisoare ce să emblericlisi? într'a dumlital]i, 

să faci bunătate să o trimiț la Braşov prin poște, la vre un 

1 Viitorul Caimacam din 1848. 

2 Agentul de căpetenie al firmei, Stan Popovici, un Bănăţean. 

2 "Rumeprudeta, închid,    
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prietin de ai dumjitalji, de a să da la soțiia mea, că afiai că 
să află acolo; scriind dum|neata] la acel prietin ca să trimiță 
şi răspuns, ca, cănd voi veni şi ei acolea, să poci afla răs- 
puns la acea scrisoare, și, oricăţi creiţari vei da dum[neata] 
la poşte pentru scrisoare, îi voi răspunde cu venirea mea 
acolo. Și mă iartă, frate și prietine, de supărarea ce-ț 
aduc, Dum(nejei cocoani Păuniţi mă închin cu plec[ăjcijune], 
şi sărut măna, asemenea și cocoani Măriuţi... Și sănt a du- 
m[italji ca un frate.» 

366. Rășinari, 2 Mai 1821. Sultana Caradimoica, Pentru 
o datorie și un noii împrumut, 

367. 16 Maii 1821. Catinca Viișlojrleanca]. Pentru bani 
primiți prin «dum[neajiuji chir Ghiţă Opran dă la Rușava». 
Ea fusese la Sibiiă. «Eu am venit aici, la Haţăg, unde și alți 
prieteni, după vreme, locuesc » Trimete o poliţă «cu fiii-mieut 
Ioniţă», 

368. 22 Maiă 1821. Grigoraşcu Zianu. «Ne aflăm cu viiață, 
iar de altele ce am pătimit cu rebelionu ce S'ai făcut, numaj 
unul Dumnezăi știe: la vreme de bătrănețe să ajungii in starea 
ce mă aflu, neavăndiă nici de cheltuială, nici haine de pre- 
menit... Am rămas şi et mai pă urmă ca să vii acolea... 
Pentru fii-miei Ştefan, ce vine acolea, să-l aibi întocmai ca 
pe un copil al dum[italji... Făcăndu-să pace, voi răspunde 
dumnlitali), că crez că, în starea ce-l vei vedea, nu-l vei mai 
cunoaște că-m este fii, că am ajunsi cum n'am găndit. .. 
Fii-mieă acolea este striină : pe altu nu ştie; să află şi cu 
copii mici.» 

369. Haţeg, 25 Maiui 1821. Costandin Zătreanu. Pentru 
scrisori ce a trimes şi trimete «dum[nealuji Siuger Băluţă.. 
la Braşov». 

370. Zalathna (Zlatna), 11 Iunie 1821. «Szenpâteri Janos,» 
Pentru bani. — Romănește, cu litere latine. — Tot așa scrie 
de acolo şi «Katrovits Jakob» (şi ungurește însă). 

371. Rușava, 17 Iunie 1821. Gheorghe Opran. Cluceriu 
Dincă Brăiloii era la «Aţăg». 

372. Orăștie, 25 Iunie 1821. Scrisoare scurtă de la Zinca 
Teișan.
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373. Orăștie, 27 lunie 1821. Zowma Teioăvov. — Răvaș gre- 

cesc. 

374. «821 Iullie] 4. Băile Meh[aJdii.» Cost[an]d(in] Brăilloii)- 

E la băi. Trimete scrisoare și «Elencăi, iubite mele soţăi»>. 

375. Haţeg, !!f23 Iulie 1821. [Stan) Popovici. Vine <dum- 

nealui Postelnicu Ioniţă Cernătescu.... ca să afle de băjăniia 

dumnealor, unde să află». 

376. Braşov, 14 Iulie 1821. "owns Fenplmains), Bopyos!. 

Pentru o datorie. — Grecește. 

377. Sibiiu, 15 lulie 1821. Pitarul Ip. Kohhwtoxoc. Pentru 

bani. 

378. Haţeg, 22 lulie 1821. C. Zătreanu. Pentru un îm- 

prumut ce vrea să facă. În curind nădăjduieşte a se putea 

întoarce «în ţară». | 

379. Sibiii, 27 Iulie 1821. Dumitru Jianu. «lubite prietine 

şi frate,» Pomenit «frate-mieii Jancul, mai vărtos că mort era 

și ati înviiat, pierdut şi Sau aflat, și altele, știute și du- 

mitale». 

380. Sibiiti, 27 lulie 1821.. D[imitrie) Jianu. <Frate-miei 

Șăt|rarul] lancul Jăianu și cumnatul miei Sluger Dumitrache 

Greceanul, cu trecerea a multei vremi dă cănd săntem să 

riți dăn casele noastre a ajuns în trebuinţă»; cer împru- 

mut deci. 

381. Orșova, 27 lulie 1821. Stan (Stănuţ) Jian, Păharnic. 

Pentru bani. 

382. Sibiiu, 17 August 1821. Kovor. Ilpai Asi], Xr6hwxos. 

Pentru o vinzare de juvaier. — Grecește. 

383. 23 August 1821. Pavei Post[elnicul] Vălceanu. A scă- 

pat de boală. Pentru monede. 

384. Bucureşti, 30 August 1821. 'Adstavâpos Nevrtobheoxos. 

Pentru afaceri. 

385. 11 Octombre 1821. [Păharnicul) I. Zianos. Pentru 

afaceri, — Greceşte. 

386. Braşov, 17 Octombre 1821. Dimi[trachi) Greceanu. 

Cere ştiri «de la sora mea Clucereasa Socoteanca, şi nici 

+ Din ramura Drăgănescu. V, Hurmuzaki, X, tabla 
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ştii unde să află de cănd au eșit d'aci din Sibiii... Am. 
auzit că să v[a| fi aflănd la Boiţă» | 

387. Craiova, 21 Octombre 1821. Șerban  Murgășanu. 
Pentru schimb de bani. 

388. Craiova, 23 Octombre 1821. Căminarii Cost[andin] 
Buzescu. Într'o afacere de bani. 

389. [Braşov], 24 Octombre 1821. K. Aauzprvec. Pentru 
afaceri. — Grecește. 

390. Craiova, 26 Octombre 1821. Ioan Gănescu, Clucer. Re- 
comandă pe familia lui, care e la Sibiiii. 

391. Lăz[ăjret, 27 Octombre 1821. Băluțlă] Teișan(u]. Tri- 
mete vin. Să i se plătească în «ștucuri talari cu zgripsori». 
Pomenește «niște vite de vacă». 

392. Sibiiu, 5 Novembre 1821. loan Rioșanu, [Armaș), pen- 
tru bani. Maică-sa e la Haţeg. 

393. Rușava, 18 Novembre 1821, Gheorghe Opran. Despre 
o poliţă de 1000 de lei a lui Spatharu Ștefănică Bibescul. 

394. Ruşava, 29 Novembre 1821, Gheorghe Opran. Pentru 
<amaneturile dumnealui Spăthariului Bibescu... 250 dă măjă 
de săii de capră în burtă.» 

395. Sibiii, 23/5 Decembre 1821. Stan Popovici. «Pe Lo. 
gofătu Dumitrache Bibescu eri l-am așezat în casa dumn[ea- 
lui: de astă dată am cam scăpat de o greutate.» 

396. Rușava, 6 Decembre 1821. Scrisoare de la Costandin 
Cernătescu. 

397. Craiova, 16 Decembre 1821, Ion Rioşanu. Pentru un 
amanet lăsat acolo. 

398. [Craiova], r-iii Ianuar 1822. Nic|olae] Brăiloi. Felicitări. 
Pentru «gazetele de Francfort, franțozăşti». — Şi la 21 Mart. 

Acelaşi scrie de la Rimnic, din 25 April, 15 şi 18 Maii, 
pentru bani. 

399. 2 lanvar 1822 st. v. «Aflu cu mirare că al doilea 
beizadea, Gheorghe, al răposatului Domn Alexandru Voevod 
Suțu se află la Viena: se gîndeşte a se rindui (vă 3b671,5%) 
pe sine și pe fratele-i mai mare, beizadea Nicolae, și prin mij- 
locirea celor de acol o să orinduiască Domnia: 34 u.6voy eis rijy 
dvorvy1) Bagiay dv zepunsom ei zoabras 1 poata es petpas vă dotx:003
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5md zotobtoy poy6npây Xa ăuadeorăroy bou («dar numai pentru 

nenorocita “Țară-Romănească, dacă ar cădea în astfel de mîni 

grecești, ca să fe cîrmuită de astfel de oameni răi şi prea- 

neiuvățaţi») Pentru D[umnejzei, musih Pop, dacă ştii ceva, în- 

ştiințează-mă şi sîrguiește-te ca Romîn bun patriot să sfârmi 

un astfel de plan al tânărului», ca să scape țara de «petre 

şi primejdie, precum şi supt răplosatulj tatăl său sai în- 

tîmplat atitea neauzite grozăvii, pentru reaua şi lacoma lui 

Ctrmuire». 

400. [Ciineni), 10 lanuar 1822. Costandin Zătreanu. Pentru 

o trimetere de bani. 

401. [Sibiiii, gizI lanuar], 1822. "E&m Iipaiid6r]. Pentru O 

poliţă. — Grecește. 

402. [Craiova], 9 Februar 1822. Dimi[trachi] Bib[escu]. 

«Fiindcă Măriia Sa Paş(a] Vidin-Muhafăzi m'ai însărcinat 

ca, prin prieteni ce-i am, să scrii ca săi găsească patru tele- 

gari mari, frumoși, potriviți la păr, şi orce păr vor fi», să 

caute şi «la Cluș, că acold am auzit de la boeri care aii fost, 

că cai telegari au fost și prea eftin[i]. Măriia Sa Paşa pă 

patru aşa telegari dă pănă la lei tl. trei mii... Să nu rămăe 

hatărul Mării Sale jos, să scap şi ei de așa havalea.» ȘI 

pentru rămători. Păunica «să să roage la D|ulm(nejzei şi 

pentru noi, ca să ne erte păcatul care ai căzut pă noi». 

403. [Craiova], 10 Februar 1822. Barbu Soc[o]t|eanu]. Pea- 

tru un împrumut. 

404. [Craiova], 17 Februar 1822. Dimi[trachi] Bib[escu]. 

Pentru o poliţă: «să să dea Catiacăi, că nu are de chel: 

tuială... Pentru dooă tacămuri rămători ce am triimis... Pen- 

tru vinuri îm scrie Catinca că Pau descărcat, neavănd preț... 

Aicia noi petrecem prea bine, cu toţ; cei mari nu ne supără 

întru nimic; mai vărtos ne ai la dragoste şi ipolipsis. Fer- 

manuri peste fermanuri: boeri, lăcuitori să-ş stăpănească TMo- 

şiile şi toată averea lor în bună pace, și să ne avem pri: 

veleghiurile noastre; şi să ne stăpănim moşiile şi averile 

noastre mai bine de cum stăpăneam în zilele Domnilor. Dar 

lăcuitori pătimesc, — nu de alt ceva, ci de angarale și de 

multe ce sănt pă dănșii, și, cănd pătimesc ei, pătimim şi  
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noi de opște. Ci Dumnezău să-ș facă milă cu o pace și li- 
nişte |» 

495. [Ocna], 6' Mart 1822. Ioan Lahovari. Pentru un îm: 
prumut. 

406. București, 10922 Mart 1822. Xrwpăains. Pentru Ioana 
Vizastra, «doica fetei mele Zoe, Ardeleancă». 

407. 12 Mart 1822. Const[antin] Glog[o]v[eanu]. Cere «doă 
puști de vănat... și să mănănce glonţi numai de 6 dramuri, 
să bată cu alice 40 stănjini bine, uşure şi lucrate frumos», 
cu preț de pănă la 40 florini una, «şi pentru un răsboi de 
struguri (526), cu tot tacămul lui... Pentru trei bricege.» 

408. Rimnic, 16 Mart 1822. Titu Bengescu. «Dum(nea]lui 
coconu Costache Samurcași, Caimacamu, voeşte a să aşăza 
în numărul celor ce iaii gazeturi, însă dă Francfort.» 

Și altele de la el, de acolo, din Februar-Mart, pentru afaceri. 
409. [Craiova], 17 Mar: 1822. Cost[anjd[in] Zătreanu. Să 

se dea maicei sale bani de întors. 

410. Craiova, 21 Mart 1822. Niw. Ilpaidons, Ennbipms. A 
căpâtat voie a-și trimete copiii în «luminata Europă, ca să 
studieze ştiințile și limbile străine». Popp i-a mai dat vestea 

că nicăiri nu e mai bine şi mai ieften ca în «Academia» 

Vienei. În timpul şederii familiei la Sibiii, rel mai mare fiii 
începuse a învăța şi franţuzeşte. Cei doi copii să învețe 
deci: «matematica și filosofia, limbile germană, francesă și 
italiană». Cit costă? Vor sta la dascăli, deosebi? — Greceşte: 

411.18 April 1822. Nic. Brăiloi. «M'am orănduit ispravnic aice 
la Vălcea, unde am găsit judeţu cu sumă de bani rămăşiţuri şi, 
pe deo parte, lăcuitori în vremea aciasta nu aă nici-un aliș- 
veriş, al doilea, de către cinst[ita] Caimăcămie ni să face zor a 
praftacsi! bani, să silesc pă lăcuitori la răspundere peste a 
lor neputinţă: cugetul nu mă lasă, şi mai bine priimesc ca 
de la mine să mai pierz și să nu-i aduc la stenahorie.» Cere 
împrumut de 10.000 de lei pe 20 de zile. 

412. Rîmnic, 15 Maiă 1822. loan Rioşanu, Armaş. Pen- 
tru poliţe. 

! A orîndui,



64 SCRISORI DE BOIERI 

413. Brașov, 12 lunie 1822. Nicolae Varljaam). « Ale boa- 

lelor mele supărări mă popreă.» Cere 5.000 de lei. 

414. [Craiova], 26 Iunie 1822. Stefan Jianu. Trimete bani 

la Brașov Zmărăndicăi. 

415. Caracal, 29 Iunie 1822. D|imitrajch(i] Roset. Pentru 

bani. | 

416. [Rimnic), 19 Iulie 1822. Nicolae Brăiloi. «În numele 

Domnului am hotărit să-m scoț şi ei familiia de acolea, pen- 

tru care și trimisăii oameni cu cai şi cu care, ca să să ri- 

dice nevasta și copii să vie aici... Dascălul ce l-am avut 

aci pentru învăţătura copiilor îm scrie că ai hotărît. să ră. 

măe aci, şi are să iă din leafa sa una mie cin'sute»: săi se 

dea cît se poate. 

417. «Cu doritță] dragoste mă închin dumi[talje prea-iu-- 

bita mea. 

Alaltăeri, viind in Ji la Olt cv isprava havaleli ce, pre 

cum am scris dumi[talje că am fost însărcinat, măine plec 

la Craiova ca să-m daii raportu şi să mai văz cee, și cum; 

după care înțălegănd de venirea veliților noştri boeri de la 

înpărăteasca cetate, și luînd niscavla] vestiri de bucurie, pre- 

cum nădăjduim, voi trimite (de nu mă vor lăsa şi pă mine) 

ca să pogori și dum(nea]ta aici, la Rămnic, în cășla; pentru 

care umblu astăzi-măine să priuz şi o căşcioară de odihnă, 

să prinzi de acum să mai meremetisăsc ce va fi de mere- 

met să fie gata. Pentru cheltuiala dum[itajle cu iconomie, în- 

țălegem cu fratele chir Stan că şi mai în trecutele zile i-am 

întrat ti adecă lei 2000, prin chir Nestor, și deosăbit că-m 

scrie în dooâ-trei rănduri că pentru cele. de trebuință du- 

m[itale îngrijește ca pentru soru-sa. Şi, pentru daravera ce 

iaste între noi, după eșirea dumţitajle ne vom înţălege, și, 

dac[ă) îț place, șăz păn să va lumină desăvărșit, că şi aici o 

să cheituim ca şi acolo. Copilele dulze cu dorită părintească 

dragoste te sărut. Dăunăzile după drum le-am trimis cu 

chir Dumitru Ciupec, ce mi saii întămplat aciia, ca să-ş iă 

pălării: crez că va fi priimit. Ci şi peatru aceaia voi avea 

răspuns ; de căte ori vei avea să-m scrii, prin dumneei 

cocoana Catinca Bibeasca, fiind ocazion sigur, şi că eii sănt 
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cu dum[nea]lui Logfo)fȚăjt inclinat. Dum(neajei cumnăţicăi mă 
închin cu dorită frăț[easjc[ă] dragoste, precum şi tuturor 
ai noștri simbatrioți, mari și mici, ap[u]r[uJrea arată-le că. . 
zutele închin(ăjciuni; și să ne bucure Dum[nezău să te vedem 
săn[ăjtoş. Iar ei, cu toată dorirea, sănt al dumțitale)] dorit soț. 
822, luli 26. 

Constantin Buzescu. 

[V*:] Celi mele iubite şi dorite soţie dumnei Căminăresii 
Catincăi Buzascăi cu dorită dragoste să s[ă] dea, la Sibii. 

418. Cerneţi, 1-ii August 1822. C. Buzescu. Pentru călă-: 
toria la băi a soţiei lui, Catinca: merge la Mehadia. 

419. [Craiova], 22 August 1822. Ruxandra Haralambie. 
«Că-m vin vestirile lui lov pă toate zilele, de stingerea și 
prăpădaniia casăi, la care nu mai știi ce să mai facil.» 

420. [Craiova], 27 August 1822. Eleni Brăilțoii]. N'a putut 
duce careta cacolea în Țara Nemţască, cănd am întrat... 
Acum după întoarcerea mea dă acolea, văz că dă cătr[ă] 
apostați s'a dezbrăcat careta, luăndu-i-să postavul, atăt din 
năuntru, căt şi după capra viziteului, iar încolo să află bună... 
Am trebuință dă căruță nemțască bună, carea să fie cu uși, 
învălită coveltiru pe din năuntru cu canafas, apoi de-asupra 
rogojină, iar pă din afară cu muşamă.> Ar da pe cea stri- 
cată și pănă la 150 de lei. «Și ei, scriitoriul, Costache Brăi- 
loii, mă închin dumțital)i.» 

421. Braşov, Septembre-Octombre 1822. Scrisori grecești, 
pentru bani, de la Smaranda Jianu. 

422. |Rîmoic], 12 Septembre 1822. Ioan Lahovari. Pentru 
boala de stomah a soacră-sa. . 

La 7 August ceruse gazete. — Odată şi pentru vin de 
Drăgășani ce ar voi să vindă. 

423. [Craiova], 23 Septembre 1822, "Avima “Poootrm. Pen- 
tru o trimetere de perini și pentru «copila doici mele». Sa- 
lută şi D|umitrajch(i] Roset. 

424. |Cîneni), 26 Septembre 1822. «Stol[ni]eju] Dincă Bră- 
tianu, epistatu vătăfii Lovişti.> Pentru trecere de vite. «După 
poruncile slăvitului Divan al Bucureștilţo]r, putea să s[ă] și 

5216. Vol. VIII, 5
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poprească... Dar ieu, după datorie, am făcut cunoscut Stăpă- 

nirii de a nu rămănea supt învinovăţire.» 

La 3 Ianuar 1821, de la același, pentru cercetarea unui 

abus. 

425. Ko6' fpâs (ela noi» în castel, la Simbăta-de-sus), 3 

Octombre 1822. Fpnyâpros Mrporxobăvos. Civilități. Cere știri 

privitoare la congresul din Verona. La urmă, P. S. al Brîn- 

coveniței, cu salutări lui Spatar Rali şi baron Sakellario şi 

mulțămiri către domnișoara Stiirmer, fiica Internunciului. — 

„Greceşte. 

Şi la 3, 23 din Septembre, Braşov. Scrisoarea din 7/19 

Iulie e din Baden. 

426. [Rimnic), 15 Octombre 1822. Nicolae Brăiloi. Pentru 

<o ladă mică noo, cu neşte cărți bisericești, care, fiindcă ni 

sănt trebuincioase acum», o cere, 

La 31 Iulie, se jură pe Dumnezei și copii că w'a refusat 

a primi pe Dumitrașco. 

427. Craiova, 5 Novembre 1822. D(u!'m[itru] Br[ăiloii). « Aici 

în ţară, astă dată, aflăndu-ne în lipsă de dascali pentru în- 

vățătura copiilor şi auzind> de şcoala din Sibiiu, trimete și 

el «copii noștri, adecă pă nepoți miei, copii fi-miei»!. 

La 10 Februar, scrisese pentru împrumutul săi din pri: 

begire. Şi la 24 Decembre 1821 (plătise o parte). 

428. Braşov, 8/20 Novembre 1822. Nwxshaoe Mabpos. Re: 

comandă pe beizadea Gheorghe Suţu, care merge la Viena. 

— Greceşte. 

429. Viena, 13/25 Novembre 1822. Mapbpa Xavrtepij. Dă 

sinet pentru 2.000 fl. de hirtie. 

430. [Braşov], 14/2 Decembre 1822. Ep. Kahpăyns 

(văduva lui Alexandru-Vodă Suţu]. Cere a se trimete o scri- 

soare la Viena fiului ei Gheorghe, care e recomandat în 

special lui Pop. — Către Stan Popovici. — Greceşte. 

Pecete cu Gp[woobvn] Adetăvâpoo Klan) B[oe]â(6âa] * 

(ceară neagră) şi cu armele Moldovei. 

1 V, memoriul mieii despre școlarii romîni în străinatate, în «Analele Aca- 

demiei Romiîne» pe 1906. 

* Eufrosina era fiica lui Alexandru-Vodă Callimachi. 
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431. Braşov, 15 Decembre 1822. Grig[ore) Brăncov|eanuj. Pentru un amanet. A scris la Hurez pentru arendarea Gio. Tocului, în hotar cu Giormanul lui, <dă nu s'or fi dat mo. şiile măn(ăsjtiri pe cite mai mulți ani în arendă, după cum să obicinuiește». 
Pecete cu «Stephanus Bassaraba de Brancovanis»>! și vulturul muntean în scutul încununat. 
432. Radziwillow, 12/24 Decembre 1822, Maptopa. Xawtepij. Pentru nişte polițe, 
433. 1823 şi 1824. Scrisori grecești ale lui Grigore Brinco. veanu. Cea din 4/16 Ianuar ar fi din Bucureşti, celelalte din 

Braşov. 

434. 1823. Scrisori de afaceri, greceşti, din Bucureşti, de la Vornicul "A)etavâpoc Nevrtovăcoxoe. 
435. Tirgu-Jiă, 1823. Scrisori romănești, de afaceri, de la C. Brăiloiu, Clucer, 

” 436. 1823. Stanca [Perieţeanca], Polcov[niceajsa. Pentru neamurile ei. O nepoată a măritat-o <naintea apostaţilor» 
(=1821). 

Pecete roșie, cu crucea într'o ghirlandă, fără inscripţie. 
437. 2 lanuar 1823. Bica Soc[ojt[eanca]. Pentru un deposit al ei. 

438. [Rimnic), 1ş Ianuar 1823. I[ancu) Lah[o)v[a)ri, [Stol nic). Pentru afaceri de bani. — Romăneşte. — Si la 2 Ia. nuar (P. S. grecesc). 
La 2 Novembre 182 3» grecește. La 20 Septembre, romăneşte. 439. Rimnic, 16 Ianuar 1823. C. Buzescu. Pentru datoria sa, 440. [Rîmnic], 30 Ianuar 1823. Ioan [Ioniţă] Vlădescu. Pentru postav civit și un împrumut, 
441. Cerneţi, 12 Februar 1823. Nicolae] Glogoveanu. Pen- 

tru afaceri, 

442. Ocnele-Mari, 14 Februar 1823. My. Aayoâălons. Po. menit fratele săi, Tceheni) Liiwos Aaxobăpns Şi abridehpoa 
pas, Gedern? Nixohămu. 

! Vezi în Aa. 4e. Rom., XXVII p. 528. — E pecetea lui Ștefan, fiul lui Vodă Constantin Brincoveanu,
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443. [Craiovaj, 16 Februar 1823. Stan] Jianu. Pentru ple- 
carea la Sibiiii a «<Zmărăgdicăi». 

444. 28 () Februar 1823. Eleni Brăil[oiă]. Cere <«bumbacă 

supțire şi potrivit», seminţi, «24 şervete cu 2 mese dă pănză, 

în ocuri mici, d'ale fino». Fie-sa, Anica, salută, 

La ir lanuar: «Anica, fie-mea.., să roagă să-i scrii pentru 

copila doici, dă este sănătoasă și dă să caută de muierea ce 

o crește.» ! 

La I-iă Februar scrisese pentru datorie. 

445. I-iă Mart 1823. Safta Prisăceanca către biv Vel Că- 

minari Const[aaJd|in] Bucșănescu, la Sibiiă. Veşti de familie. 

446. Craiova, 31 Mart 1823. Scrisoare de afaceri de la 

Vistierul Răduț Frătoștițeanu și C. Braboveanu. 

447. 3 April 1823. Amza[chi] Jianu. Cere a i se scrie. 

448. Bucureşti, 3 April 1823. Dimi[trachi] Bib[escu]. Pen- 

tru rîmători de trimes <înnauntru». Cere să i se spuie ce 
preţ e pe acolo. «Şi, pentru vinuri, cum staii.» 

449. [București], 13 April 1823. Ruxandra Otetelișanca. 
Pentru o datorie. 

450. 17 April 1823. Dimi[trachi] Bib[escul. «Ca vre o tre; 

sute rămători ai casii mele, de căte patru ani, avănduii foarte 

grași, încăt nu pot umbla, n'am mai vrut săi trimiț acolea, 

căci mi s'ai urit şi cu Sibiiu dum[neajv[oastră].» Să vie la el 
mușteriii. 

451. Liu Maiui 1823. Păulna] Coţoilealal ca), Stolnic[ea|s[a]. 
Pentru un deposit, 

452. Kremenitza, 27/09 Maii 1822. Magrpa Xovrtepij. Vrea. 

să i se vindă două șaluri pentru o datorie. Nu e drept că 

Domnul îi dă 4.000 de lei pe lună, ci că el a luat banii de 

pe caleașca și caii ce trimesese ea să se vindă la București. — 

Grecește. 

453. 10 Maiu 1823. Ioan Lah|ojv[ari]. Pentru gazezar:, beer 

(fier) și «telatinuri bune». 

454. 10 Maii 1823. Lpmyopios Ilpomofăvos. Scrisoare de 

afaceri. Şi alta din 15/27 Septembre. — Grecești, 

455. Brașov, 3/15 lunie 1823. N. Mabpos. Scrisoare gre- 

cească de afaceri.  
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Și alta din 10/22 Iunie. 
456. [Slatina], 28 Iunie 1823. Nic[olae] Coţofeanu. Pentru 

haine ce a lăsat. 
457. Muereni, 24 Iulie 1823. Zmaragda Mourgasanca, Se- 

trărasa. Pentru «o păreiche rucavețle] besericeşti», ce tri- 
mete la biserica ei. Are doi fii, pe Alexandru și Costaiche. 

458. Înprumutarea domnului d. Vornicul Alexandru Nenţu- 
lescu în Căimăcămiia dumnealui de la neguțători ce săntii 
arătaț mai jos, păntru trebuinţa oștirilor înpărătești ce să află la 
Craiova; 1823, Septemv[rie] 1, 4.420 taleri; dobindă la2 5.000. 

[Copie.] Se va plăti capitalul «pe la judeţe, din triminiia 
breslelor de Septemvrie]>. 

459. București, 21 Septembre 1823, Scrisoare grecească 
de afaceri de la [Logofătul] Er. Ilshror. 

460. [Craiova], 283 Septembre 1823. Dincă Zătreanu. Scri- 
soare de afaceri, 

Şi alta, la 15 Novembre. 
461. 11 Novembre 1823. Iordachi Otetelişanu. Pentru bani. 
462. 17 Novembre 1823. Zoița Şătră[reasa] Deleanca. Cere 

amaneturi. Nu poate veni însăși la lăzăret, «după cum sint 
zaifă şi delicată». 

463. Bucureşti, 11 Decembre 1823. Kovor. M. Mza)artâvov. 
Pentru niște afaceri. — Grecește. — Copie. 

464. Sibiiă, 143 Decembre 1823. Stan Popovici. <Rolu cu 
ţaihnungurile l-ami dată la Barbuceanu Știrbei, care jarăş le 
voi trimite dumitale.» 

465. |Braşov], 10f22 Decembre 1823. I'pijrâpros Ilparxofavoc. 
Scrisoare grecească de afaceri. 

Pecete cu coroană, vulturul muntean și R. B. (inițialele 
numelui lui Radu, fiul lui Constantin-Vodă Brincoveanu). 

466. Bucureşti, 27 Decembre 1823. *Q pwtâptos Lpaesrăvos. 
Pentru o comisiune. Salutări de la 1) Ebppoobvn pov xai Gat 
doimais inot God ciyay riîjy zipiiy, vă oâg "Tvogisovy 1. 

467. 1824. Scrisori grecești, din Brașov, de afaceri, de la 
Constantin Samurkassi, Vornic. 

" «Frosa mea și toate celelalte dame ce aii avut cinstea dea vă cunoaște.»
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468. Craiova, 10 lanuar 1824. Const[antin] Brăiloi. Vrea 

să-și împodobească casele «cu pănză de &a zugrăvit[ă] ca o 

materie». — În acelaşi an, și de la Nicolae Brăiloiu, pentru bani. 

469. Tărgu-jiiului, 12 anuar 1824. Const[antin] Brăil[oi). 
Trimite scrisoare prin Medelnicerul Grigoraşco Bălteanu: 
Pentru datorie. 

470. Craiova, 20 lanuar 1824. Costache Ţigară. Pentru 

o fată săracă ce e la Sărdăreasa Zoița Prașcoveanca» 

<a dumn[ealui Sărd(ajr[ullui Cost[an]d[i]n Lazar». 

471. Petersburg, 8/20 Februar 1824. Mapbpa Xovrtepi, 

Litenoi tzasti, Newskoi-Prospect, n” 189. Scrisese din Kre- 

minitza, în Mai. Să i se vindă două șaluri pentru datorie. 

« H&ebpere. ră Svorouias pod vai Tod v&p6s 400 Ti Tpăs pă 

d6wiay 1.» A vîndut la București cai și caleaşcă, CĂ val 

adră nov ră fpmasev 6 abdăvrae?. 

Pe Vo: First: Gyka. 

472. București, 23 Februar 1824. My. Măvos. Pentru o 

caleașcă şi plata ei. — Greceşte. 

Şi la 29 Ianuar st. v. 

473. 23 Februar 1824. Păulna] Coţo[feanjca. Pentru niște 

lucruri lăsate «la vama Săbiiului, serie fii-mieu Pah|ajr|nicul] 
Ghiţă] Cot[ojfeanu». Dintre fiii ei, <unu este ispravnic la 

Caracal și altu la Tărgu.Jăiului». 
474. [Arad), 4 Mart 1824. Grig|ore] Bălteanu, Med[elni)t[er]. 

E bolnav de moarte. Cere nişte scrisori, --Pecete cu coroană, 

un cocor şi iniţiale. 

475. București, 15 Mart 1824. Lpqtâpros Piurnmtoxoc. Pen- 

tru afaceri. — Grecește. 

476. Craiova, 24 Mart 1824. Sava loannovici. Costache 

Brăiloii e numit ispravnic la Romanați. Făgăduieşte a-și 

plăti datoria. 

477. Bucureşti, 5 April 1824. My. Mâvos. [Vornic). Pen- 

tru o caleașcă. Vrea să-şi facă în primăvară casă nouă. 

! «Ştiţi nenorocirile mele şi nedreptatea bărbatului mieii [Vodă Grigore 

Ghica] față de mine,» 

2 «Dar şi astea ale mele mi le-a răpit Vodă.» 

.
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Şi scrisori din 23 Februar, 29 lanuar st. v., 26 Octom- 
bre, 22 și 28 Decembre 1823, pentru bani. — Grecești, 

478. București, 5 April 1824. My: Mâvos. Pentru o da- 
torie. — Greceşte. 

„479. [Sibiu], 13/25 April 1824. Sepbalins. Mulțămeşte pentru 

capela soţiei sale. Cere să i se cumpere pînză de albituri 

«după cea mai nouă modă ce este acum». - 

Capela o ceruse de acolo, la 9 Mart: de paie de Italia, 
Ambele, — greceşti. 

480. [Brașov], 25 Maii st. v. 1824. Fpnrâpros Mrpanofăvos. 
Pentru afaceri. — Greceşte,. 

481. 29 Maiu 1824. Dimiltrachi] Bib[escu]. Pentru o da- 
torie. «La soroc adăvărat nu s'au plătit, fiind şi noi ember- 
derfsiți cu huzmeturi, şi ne-ati trebuit mulți bani să răspundem... 
Am văzut cele ce-mi scrii, și, pentru vin, că doo buți s'au 
dat Bărbuceanului, prea bine ai făcut d[ujm[neata], că ale lor 
lor sint toate ale noastră; şi să l[e] bea sănătoşi.» Salutări 
şi de la Catinca, 

482. [Caracăl), 2 Iunie 1824. Grigorie Jiianu. Pentru ai se 
drege o carătă. 

x, 483: 113 Iunie și 14/26 Iulie 1824. Tpnyâptos MzporpnoGă- 
e. Scrisori de civilitate. — Grecește, 

484. Craiova, 17 Iunie 1824. Catin|ca] Ot[eteiji]ș[anca] 
Se plinge de năcazul datoriilor. 

485. Braşov, 18/30 Iunie 1824. Elena Laptiev. Pentru nişte 

bani. — Greceşte. 

4386. [Sibiii]. Primit la 22 lunie 1824. XepBains. Ce preț. 

aii dodecarii, Gwdenăpia ? 

„487. [Craiova], 26 Iunie 1824. Elenca Bib[easca]. Cere un 

împrumut, «Soru-mea Cluăfelresei] Zmarandii Otetelișancăi», 

488. [Craiova], 2 Iulie 1824. Catinca Otfete)Ifi]sanca|- Pen- 
îru arendarea moșiei Breasta. Şi pentru datoria ce avea 
<Milostivirea dumiltajle să privească asupra văduvii mele, 
şi a greutăți casii ce am, și a multor datorii cu care mă aflu 
împovărată... De nu va fi prin putință a să socoti galbenu 
mai jos din dooăzeci lei turceşti... Să nu mă laşi înnecată 
mai mult, peste putinţa mea.»
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Şi la 21 Iulie. 
489. Piteşti, I-ii August 1824, Sofia Bucslă]oea[scal, Pen- 

tru un împrumut. 

490. 5 August 1824. St[an] Jianu. « Verișoară, vremea ţării 

noastre nu ne pov[ălțuește a rădica şi a aduce acea la.. 

toate arginturile bisericil[oJr şi ale casăi.> 
491. [Brașov], 13 August 1824. Aobtăvăpa Ilovtopăyxz. 

Pentru veşti, pe care le cere. — Romăneşte. 

492. 23 August 1824. Elen[co] Bib[easca]. «În multe rănduri 

am scris dumnei cocoani Zmarandii Clut[ejresăi, suroru-mea, 

pentru cărțile moşii mele Zmărdeşteţul, ce ai fost lăsat la 

dumnealui amanet pentru bani cu care mă înprumutasem la 

casa dum[nea]v[oastră].» 
493. Petersburg, 27 August st. v. 1824. Mapin Xavrtegi). 

Pentru o datorie, «Pensia de 6vo ruble ce are bunătatea 

și-mi dă Împăratul pentru hrana mea şi a trei copii, şi n'am 

alta, — cu care abia îmi ajung la cheltuielile de toate zilele.» 

Va plăti «cînd voii încheia cu soţul mieii şi voii lua cele 

ce mi se datoresc>, — Grecește. 

494. București, 18 Septembre 1824. Ludwig Drexler, spiţer. 

Comandă. 
"0 

495. Bucureşti, 18 Septembre 1824. Nicolaie Rasti, Cămi- 

narul. Se plînge de boale lungi și sărăcie. Pomeneşte pe 

Mărioara. 

496. Vilcea, 30 Septembre 1824. Ştefan Bibescu, St[an) 
Jianu. Cer «puţintică vațină pentru altuitul copiilor.» 

497. București, 27 Novembre 1824. r&zovos Ilodarbavos. 

Pentru o ladă cu cărți ce-i vine de la Brașov. 

498. [Craiova], 15 lanuar 1825. Nicolae Brăiloi. Pentru bani. 

499. Craiova, 5 Februar 1825. Ampijrptos “Pahsroc [Caima- 

cam]. Trimete o scrisoare lui Panagiotis Kahhovăobpo, dascăl 

la Braşov. — Grecește. 

Scrisoare de civilităţi la 6 Ianuar. —Idem. 

509. Bucureşti, 20 Maiii 1825. Costandin Bălăceanu. «lu- 

bita fiica noastră Eleni Cantacozini merge pănă la băi.» 

Să-i fie de ajutor. 
or. Craiova, 22 Iunie 1825. Bălașa Varlam, Medfelni]- 

  

: 
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tlereajsa. Declară că răposatul ei soț nu era Iordache Ru. sănescu. c<Numele îi era Iancu și clitada 1, Hiotu.» 
502. București, 27 Iunie 1825. Mai) Mâvos, Bâpwmxos, Pentru ducerea sa la băile de la Mehadia. 
La 2 și 3 Iulie scrie din lazaret. — Grecește. 
503. [Bucureşti], ro August 1825. Constlantin) Bălăceanu. 

Pentru o poliţă şi <trebuințele fiicii mele, Elenca... Pentru- cărțile de musichi ce aă rămas nevăndute ?, de a le cumpăra 
fara, ştiut fie dumitale că dintr'o mie dă trupuri ce ai cum- părat, d'abiia au văndut pănă acum cincizeci, şi, pănă a nu 
vinde o sumă bună dintr'ănsele, nu poate a să însărcina şi cu acelea; de aceia va fi îngăduială pănă să va desface din cele cumpărate, și poate le va cumpăra şi pă cele nevăn- dute.» Fiica sa era la Viena. 

504. [Craiova], 4 Decembre 1825. Ruxandra Otetelişanu. 
Cere niște acte. 

505. 22 Decembre 1825. Const[anjdţin) Brăil[oiu], Clu- 
&lejr. Pentru «plata arminții». 

506. 16 lanuar 1826, Tpmrâptos Pinntoxos. Pentru o afa 
cere cu Cancelaria rusească, — Grecește, 
3507. [Craiova], 9 April 1826. Zmaranda Ot[etejife]ş[anca]. Pentru procesul cu un locuitor din Coșoveni. 

508. Bucureşti, 27 April 1826. Bilet grecesc de la “A. 
"Apoduns Xâzplavoc] 2. 

509. [Craiova), 12 Iulie 1826. Ioan Găvescu. Pentru niște 
sineturi. 

510. Lemberg, 29 Iulie 1826. Mogia Taina Xavrteţi. <Aţi 
auzit că Domnul îmi plăteşte o sumă însemnată: aceasta e 
de 2000 de lei pe lună. Dorinţa mea ar fi să se puie un 
capital la Banca din Viena, ca să-mi dea cite 80 de florini 
pe lună. Și această dorință a mea a fost primită de Domn, 
după înscrisele ce am în mînile mele și după asigurarea ce 
mi-ai dat mijlocitorii, şi aceasta m'a făcut de am părăsit 

1 Porecla, familia, 

3 Ale lui Macarie. V. ale mele Contribuţii la istoria literaturi? romiîne, 
“Scriitori disericejtt (1906 ; din «An. Ac, Rom.>), p. $1 si urm. 

2 Cunoscutul dr, Arsachi,
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Rusia. Acum, de altfel, cum îţi scrii, îmi plătește cîte 6.000 

pe trimestru.» Na mintuit cu el, căci nu vrea ai se 

plăti în lei. Dar Hakenau scrie că Domnul a făgăduit de- 

punerea capitalului la Viena. Atunci va plăti și ea. — 

Greceşte. : 

511. 12 Septembre 1826. Maptdpa IlEhe. Hagicai e «ca 

o mumă a mea», de cînd a fost în Sibiiu. Cere semințuri 

de flori și ananase. P. S. grecesc. 

ş12. 4 Novembre 1826. Dimi[trachi] Bib[escu]. Salutări 

ae la Catinca. Pentru o ladă ce lăsase ea în deposit. 

513. [Craiova], 19 Novembre 1826. Ruxandra Oteteli- 

șanu. Pentru nişte amaneturi. 

514. [București], 8 Decembre (1826). G[regoi)re Cantacu- 

zâne. «Les apparences politiques de mon pays me donnent 

Pobligation de mettre ă labri quelques effets qui me sont 

precieux: comme quelques papiers et plusieurs autres cho- 

ses.» 

515. 1827. Scrisori greceşti din Bucureşti, de la Luxiţa 

Bujoreanca. 

516. București, 4 lanuar 1827. My. Măvos, Bâpwtxos. Cere 

un grădinar. — Greceşte. a, 

Ş17. Craiova, 13 lanuar 1827. Tache Bengescu. Fusese 

el şi frații nevristnici la moartea tatălui, şi li sa prăpădit 

averea, «dar încă şi moșiile s'aii încotropit cu totu dă că- 

[re] vecini rezași... Păh[arnicul] Ghiţă, vărul miei.» E în 

proces cu acesta. 

ş38. x-ii Mart 1827. Stan Jianu. «La Viena aii eșit o le- 

gătură de surupătură, fără a mai avea ca mai nainte încin- 

sori de desupt și la mijloc, ci numai o jumătate dă cerc.» 

Și pentru sămînță de «<conopidii». 

519. [Craiova], 11 Maiii 1827. Zmaragda Brăiloaica. Cere 

un împrumut. 

520. Turnu-Roșu, 19 Mai 1827. 'loăwns Xharwrăvos. Bilet 

grecesc. 

Scrie apoi din Viena, tot greceşte. 

521. Rîmnic, 13 August 1827. Cost|an]d[in] Vlădăianu. 

«Măcar că am vorbit nepotuiui Costică Brăiloiu, ca să slă] întil-   
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nească cu mosiu Ghenţu! și să-i provalisască? din parte-m, ca, 
de va voi, să vine dascal aici la mine... Voesc a fi dascalîn casă 
la mine, cu cafea, dulceața, masa, spălătura de la mine, şi 
drept plată făgăduiesc t[aj![e]r[i] una miie pă an. Poate avea şi 
doao ceasuri pă toată zioa pă seamăii, care să le întrebuin- 
țeze la altă vizită, dă va voi a le face pentru deosăbit en- 
teresu-i.» Trimete soția lui, Frosinița, Hagicăi c<aciastă bo- 
tiță cu piuliță de sare matah (sic) de acest jud[e]ț». 

Pecete cu ghirlandă, K. V. şi, cu litere latine, «Constant: 
Vlad.» 

522. București, I-iă Novembre 1827. "Ahstavâpos Fainac. Con- 
dolenţe pentru moartea Hagicăi și instrucții pentru o expe- 
diţie de pachet. | 

523. Craiova, 1-iă Decembre 1817. Kovoravrivoc Lutzac, Xdr: 
pavos. Pentru o expediţie. “ 

De conveniență, 12 Novembre 1827, Craiova, 
534. [București],. 19 Iunie [1828]. Ip. Kavraxovtnvâs. Pentru 

9 ladă. — Greceşte. 
525. Bucureşti, 17 Decembre 1828. "A)Etavăpos Dyixas. Seri- 

soare grecească de afaceri. 
La 13 Novembre. scrisese despre «mauri de tulumbe, de 

cinepă». — Traducere romănească. 
526. Bucureşti, 18/30 anuar 1829. Xrpfains. Pentru o dia- 

demă a soției sale. — Grecește. 
527. 18 Februar 1820. Alexandru Filipescu. Răvaș grecesc. 
528. București, I-ii Maiu 1829. M. Lxixas Xawtepi. Pentru 

socoteli prin Casa Meitani. — Greceşte, 
529. [Craiova], 20 Maiă 1829. Constfanjd[in] Ghica. Reco- 

mandă pe generalul «Cfitinschi», care merge la Viena. 
530. Olăneşti, 29 Iunie 1829. Grigorie Otetelişanu. Cere 

<doao cazane de aramă roșie pentru făcutii spirtii din rachiu». 
531. 6 Iulie 1829. Xr&o. Ilntoxoc. Pentru bani. — Greceşte. 
532. [Rîmnic), 23 Iulie 1829. Tache Bengescu. Pentru un 

pachet. 

1 Fireşte că nu e vestitul cavaler de Gentz, corespondent vienes al Dom- 
nilor noștri, 

2 Propuie,
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533. Tirgu-Jiiului, 27 Septembre 1829. Costandin Frumu 

şanu biv 3 Logfolf[ăt]. Pentru bani. 

534. [Rîmnic], 21/4 Octombre 1829. Tache Bengescu. 

Pentru plingeri de hotar. <La aceasta mă rogi a binevoi, 

domnul miei, să nu o socotească greșală a mea, ci a proş- 

ților Rumini ai noștri, care prea cu anevoe să vor obicinui 

a păzi orînduiala tacticească.» 

535. [Craiova], 18 Octombre 1829. Kovoravrivos Tyinas. Ră- 

vaş grecesc de afaceri. 

536. [Braşov], 24 April 1830. Mapiopa IIE[Ao]. Merge la 

băi: a lăsat în lazaret un preot bolvav al ei, de la Pitești. 

537. Riîmnic, 2 August 1830. Ștefan Bibescu. Pentru 

cumpărături ce face pentru Ruşi. 

Şi la 13 Decembre 1829, la 17, 31 lanuar, 12 Februar 

1830. — Grecește. 

538. 1831. Scrisori francese de la «Catherine Slatinian» (un 

P. S. grecesc). Pentru mobile 1. Se vorbește şi de un «superbe 

bal» de Sf. Nicolae. 

539. Bucureşti, 13 April 1831. Aljexandru] Ghica (iscăli- 

tură grecească). Pentru afaceri. — Greceşte. 

540. Craiova, 12 lunie 1831. '"AM&6avăpos Pxaphănov Lixas. 

Pentru o transmitere de scrisoare. — Grecește. 

La 14 Maiă, pentru bani. 

dq. Rîmnic, 19 August 1831. "1, CoX&sxoc. Cercetare pen- 

tru un Nicolas lota. Cere şi o puşcă London. — Greceşte. 

542. Rîmnic, 11 Septembre 1831. Zo& de Golesko. lasă 

vie la Craiova: e cam bolnavă. Cere un împrumut. 

543. 1832. Corespondenţă grecească, de urgenţă, cu Ale- 

xandru Nenciulescu. 

544. [Craiova], 9 lanuar 1832. Ampijrptoe “Paherms. Pentru 

o afacere de bani. — Greceşte. 

545. Bucureşti, 4 Februar 1832. « C[atherine) Slatinian.» 

Pentru mobile şi datoria la Grabovschi. 

La 22, pentru afaceri. «Ne doutez nullement, mon cher 

1 «Lit de repos en merino rouge, 1 divan et 6 chaises en popeline graine, 

2 fauteuils.>
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oceuie de Domna Balacha, que je ne fasse tout ce que de- 
pendra de moi pour m'acquiter le mieux du monde de cette 
commission>. Cere <une femme de chambre et une bonne 
cuisiniere». 

546. [București], ro Februar 1832. Mov, Puua[ntoxos]. Pen- 
tru afaceri.—Greceşte. | 

547. 15 Februar 1832. Fpajyâptoc Mzpayxofăvoc. Peniru o 
comandă. — Grecește. 

Şi la 4 Februar, 
548. București, 4/16 Mart 1832. «Catherine Philippesko 

Balche.> Ceruse scaune şi fotolii, care nuii plac. 
În Februar trimete I19 ocă de ceară. Așteaptă lumînări. 
549. Craiova, 6 Mai 1832. Fraţii loanovici. În curînd se 

judecă procesul cocoanei Marghioala Samurcaşoaia cu soțul ci. 
550. Craiova, 20 Iulie 1832. Roy. Movwrawmârns !. Servește 

de zece ani pe Zenobie Pop. — Greceşte. 
551. [București], [5/17 August 1832. "A)stavâpos Nevrt[ob. 

AE5x0s). Pentru nişte bani. — Grecește. 
552. Bucureşti, 24 August 1832. '0 Fpyipos Lpaărorăvoc, 

Meyas Khorttpns. Pentru niște cai. — Greceşte, 
553. [Bucureşti], 17 Octombre 1832. Xovhrdva Xpvoooxovh- 

daia, Pentru o comisiune. — Greceşte. 
554. Craiova, 18 Novembre 1832. Stolnicu Costandin 

Brăiloi. Cere să se iea informaţii cu privire la un bilet de 
lotărie cumpărat în Mehadia. 

555. București, 11 anuar 1834. Atnarep. Txixa. Răvaș grecesc. 
556. 19 April 1834. Bilet grecesc, din carantină, al doam.- 

nei M. S)aziuâvoc. 
557. București, 26 Decembre 1834. "AA. Kop[awăvoc]. 

Răvaş grecesc. 
558. Brașov, 1835. Scrisori greceşti, de la Roxanda Bujo- 

reanca. 

1 Pentru acest dascăl, v. Hurmuzaki, X, p. 623, nota 1,
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1. 27 lulie 7241 (1733). «Costandin Iscrovici» se tocmeşte 
cu «jupănul Coșcă> pentru «doo copile dă Tigan și un 
copil dă Țigan, dreptu zloț 100». 

2. 25 Mart 1778. Plingere a unui «Costache». «Bani roși 
„ce mi-ai rămas.» 

3. [1779.] [Comandă :] tipsii în coriinuri, taere în coră: 
nuri, păpușel[e] de zaharu pişcat, pesimetii de Braşov, linte 
de zupă, coriidg de torăce la bumbac, tabac violet bun, cu 
mirose, cuțite de Sibii. 

4. 14 April 1779. Zamfir Hagi Gherghe cere : <cuișoare, 
şofran de Beci, aţă albă de Sibii, 1 carte cu hambac lati- 
nesc, cu toc, ciapsă copilii cei mic d'un an, mănuși coconi 
Aniţăi Pităreasei, de piele roşe închise, 1 părech[e] deto de 
ibrişim, 1 tenechea tabae violet, 1 păreche forfeci de ber- 
bieri, basmale albastre, pantofi cu cătărămi», 

5. Craiova, 18 Iunie 1779. Hagi Gherghe. cAm înțăles că 
ieste să vie Preasfinţia Sa părintele Mitropolitu de la Bucu- 
rești aici la Craiov(a], înpreună cu dum[nea]lui Banu Ghica, 
spre vederea Craiovei, şi pote că la Săntămărie vor fi aici. 
Me-aii zis și Preasfinţia Sa părintele episcopu, care acum 
să află în eparhie, cum că la praznicu sfintei biserici va să 
fie aici, să slujasc[ă] sfănta leturghie. Pliroforisindu-să și 
Măria Sa Vod[ă] de sfănt[a] iconă, și tot boerii cei mati, 
mai ales iară fiind dumnealui Manolachi Brăncoveanu aici, 
la Craiova, denadinsi asară au venit la Maica Precest|a]: în- 
preună cu dum[neallui Vornicu Preşcoveanu aii poruncit de 
le-ai făcut un paraclis. Și de loc ne-ai zis dum[nea]lui: Brăn- 

„coveanu că de ce nu facem o respetie ; am spus dum[nea]lui 
că să face la Sibii şi respetia, și candela, ş|i] i-ai părut bine.» 

5216. Vol. VIII. 
6
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6. 1780. Nicoliţa, Iovipale. Cere «doaă sobe de fier de ta- 

ble>, dind modelul, 

7. «Anul 1784. Să să ştie safiiene, s'ai cumpărat de la 

Moldova... 

Pei verzi de la uncheaş Necula de la Prut. 

De la Dimitrache Gălăţanu. 

Ale Iancului de la Tecuci. 

Ale Hatmanului de la lași. 

Ale Nenului Bulgar de la Nistru. 

[Lucrate, de la:] 

Hagi Vărtan, Sava tăbăcar, Covăţăcă, feciori Dragomiresi, 

Toader Cornea, lon Bontea, de la Galaţ. 

„__10 cai chiria păn Grozeşti... Vama la Cimpina. Vama 

la Focşani... Până în vamă, lei 6.600.» 

8. [1784-] Seminţile ce iaste să să aducă dă văuntru... 

Cunopidii de Becii, cartafion, frucalarabii,. mușăţel învoltu, 

frusil, selină roşie, micșunele roșii, albe și cărmizii, învoalte.> 

9. Belgradi, 21 lanuar 1784. «Eu Raţiu Dragoşu.» Să 

vadă cu ce datorie a rămas el la răposatul Hagiu Petru 

Luca, tată! lui Pop. «Mă mortificăluește şi mă cheltuește... 

Este scrisorea hameșe, și nu este iscălitura mea... Înnaintea 

înnălțatei Gobearnii... Nu numai cu jurămîntu..., ce cu 

tăerea miînilor meale, de va fi iscălitura mea... Un mîncă- 

toriii. Aşteptu în poșta căa d'intăiti mila şi volos... Eă, popa 

loan, parohi orașului, neunitu, martor.» 

10. 1784-5. Corespondenţă la Craiova, cu Iordachi Gheor- 

ghie. 

11. 1784-5. Corespondenţă romănească cu loan Vlad din 

Brașov, pentru piei. 

12. Suteşti, 2 Novembre 1785. Antonie Nicolantin (din 

Rămnic). «Pentru rodul viilor, vei şti că îera darul lui Dum- 

pezei: eă socotiam să trec iestimbii peste 3 m. de vedre, 

dar bruma aă prăpădit tot, şi, cu mergerea mea în Cămpu- 

lungă, am întărziatii cu culesul, de s'aii uscat struguri; care 

nu Sai mai pomenit; şi numai ce m'am ales cu 1.500 de 

-vedre, dar bun, vin prăjită. Mulţumim Înpăratului ceresciă 

şi de atăta, că, pe alte părți, nică n'a cules oameni viile
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de-ai năpustit vitelor, fiind struguri cruzi: cu totul i-au pră- 
pădit bruma.» 

13. 25 lanuar 1788. Hrjijs[tea] Ban, pentru niște lucruri ce 
a trimes la Sibii: <o pălaşcă argint». 
„14. Novembre 1788. <«Dimitrach[i] Nicolau, ginerele H[agi) 
Barbului.» Oferă bumbac, «au crețu, aii cu papură». 

15. Brașov, 13 Decembre 1788. Ioan Ionovici Marcus. Un 
copil al săii a adus din Moldova «ca vr'o 50 de cantare 
miere bună, albă». Să vadă dacă e acolo «harciu»>, «căutare». 
'Cu cit se vinde «cofa», «şi putea-s'ar cheltui toată suma... 
Preţu cel mai jos, cofa pe loc aici, căte ban[i] 80, de s'ar 
găsi nescai mușterii», 

16. [Craiova], | . . . 1789]. Ioan Albulescu. Trimete o scri: 
soare de negoţ la Veneţia. 

17. 1789. Corespondenţă la București, cu Chiriac Polizu, 
„Nicolae Heliades. 

18. 1789. Corespondenţă la Iași, cu Atanasie Vasiliu. 
» » la Braşov, cu Barbul Arion (scrie romănește), 

19. 1789. Corespondenţă la Roman, cu un Xrodpos. Era 
Sluger și membru al Divanului de acolo. 

20. Gherla, 21 Ianuar (?) 1789. Joszef Deakul. Pentru o 
trimetere de pietre de moară. <Le av azuns [carelor| po- 
ronke empereteaske se marge ku ilisuri.» 

21. Criuleni, 15 Septembre 1789. Corespondenţă a lui 
<M... Port[ariu]», care pomenește pe Stavros din Roman. Serie 
și din Iași, pentru «chivere negre de husari». — Greceşte. 

22. Craiova, 1790. «Tudoran Mihail.» «Pentru gogoșile 
aceste carel[e]-mă scrii dum[neajta, nu cred că voi putea 
face, că omenii, să pui să lucreze pentru căte 15 parale, 
nu să găsescii, să lucreze. Dară gogoșii să străngă ferdela 
cu 4 parale? Oamenii alte lucruri nu vor să lucreze, că S'aii 
umplut Rumănii de bani.» 

23. Craiova, 10 lanuar 1790. Marco. «Aicia sănt trebile 
cam hurda, burda... Muşterii prea mulţi: nu știi la ce cale 
va rămănea treaba, că eii am ăncepută a mă cam răci.» 

24. Craiova, 17 lanuar 1790. Marco. «Ocnele, .la strigarea 
cia d'intăi, ai eşit la 35.000, vămile numai 8.000, fiind multe
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şarturi, adecă ponturi; astăzi însă strigă al doilea, și Sâm-. 

bătă va fi isprava. Socoteala este cam pe la 50.000 ocnele şi 

vro 15.000 vămile: vede-vom istovul cum va fi, şi vei avea. 

ştire dup[ă] ispravă. Mulţi voesciă să ăntre, şi eii mare ghimpe 

'le sănt ăn ochi tuturor, măcar că nici nu m'am ivit la me- 

zatul cel d'intăi. Treaba cu Cămărașu i nepoata Jianului să. 

isprăveşte : nu s'ai lăpădat bătrănu.> 

25. Craiova, 21 Tanuar 1790. «Vei în sus, vei ăn jos, 

noi ne făcurăm şi Cămărași, şi Vameşi-Mari într'aceste cinci 

judeţe. Deci vei sti că, strigăndu-să ăntăi vămile, le-am 

luat ei asupra mea, și s'ai hotărăt pe numele miei, apoi, a 

aoora strigăndu-să ocnele, ai rămas pe numele lui chir 

Enache și pe al dumitale. De a-ţ scrie toate cu amăruntul,. 

ponturile ȘI condiţioanele, nu am vreme, numai atăta ăţ 

scrii că să aibi de știre, că nu am venit giaba ; însă, ajutănd. 

Dumnezeii să nu ne fie vremile ănpotrivă, bun căştig va fi. 

după cum toți zăc. Dar vei să zici, de ce nuţ scrii preţul 

cu căt le-am luat. Eă te ăntrebi: oare nu te vei speria 

cănd ț'oi zice că am dat 200 de pungi de bani pe amăndoă 

huzmeturile, şi oare crezi-mă ? EX, ce zici? Şi cum ţi să pare? 

Aşa că am forte tovechelii (sic), şi am cumpărat orbește. 

Ei dar ce să faci acuma: ce sai făcut s'au făcut; ăntinde 

pe unde este zgărcit. Noi vro 2— 3 zile caută să mai 

şedem păn la datul banilor; care trebue să s[ă] dea mai ăn- 

nainte bani pe 2 luni, și ceialalți pe toată luna. Frate, ne-au 

grămădit lumea de aicia, şi prea mulţi ne cer purț (sic), însă. 

și jalbă să gată uniisă dea la prințipul, ca să s|ă] mai strige 

odată, și poate că, după nestatornicii care'am' văzut aicia, vor 

face și aciastă mișălie. 

[Prințul va pleca. Armistiţiu pe șese săptămăni cu Turcii.) 

“Adăcă, la Timoc, ai noştri cu Dieni ai pus armele jos... Cauţio- 

nul hausbrifurilor noastre... H[agi] Crăciun, acum scriind, 

Vai lăsat sănătate, şi-i trag clopotele... Cocoanei Păuniţi cu 

părintească dragoste mă ănchin. Spunei să spue lui H[agi] Cos- 

tandin Pop ca să nu fie cu gheaţa ăn săn de acele 200 de 

“pungi de bani care i-am scris ăn scrisoare, fiindcă noi numai 

cu 120 le-am luat, dar poată că vor vrea să ni le mai sue:
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și a patra oara. Deci am vrut să te sparii puțintel ăntăi ; 
De nu ne vor mai năcăji alți puşti, care ne dușmănesci că 
le-am fi luat prea eftine, bun căștig nădăjduim : le-am făcut 
părți şi altora destule; dar tot ne mai năcăjesci, şi ar vrea 
să rămănem mai la nimic şi să punem dintr'ănși Cămărași, 
ca să poată roade. Dar le-am spus că trăbue să fie unul din 
noi, adecă chir Enache, carele aii şi primit, şi celelalte Anas- 
tase, care este și acuma, fiind om de treabă. Ansă vei şti 
că Ocnele ai eșit 44.000 şi vămile 15.150 lei, care, cu chel: 
tuiala noastră şi altele, vor trece ceva peste 60.000 amăndoă. 
De altele, aicia este bine şi pace, numai betegi cam mulți, 
iar de ale măncării din destul... La copile, voe bună acasă, 
la mine, şi să șază frumos.» " 

26. 13 April 1790. loan Albulescu cere «20 răf[i] creditor 
săngepiii, 20 răfi creditor albastru, 1 bucat[ă] parcal 'ase- 
mene, I tuţun ştrămfi de bumbac, 1 tuţun ştrămfi de aţă, 
camerhol de cusută, 50 sucitur[4] albă». 

27. Craiova, I-iă Maii 1790. Tudoran Mihail. «Pentru ca- 
pacel[e] bunzii, adecă blan[ă] de vulpii, car|e] mi ai trimis-o 
să o vănzii.> 

28. Caracal, 8 Maiii 1790. «lon Moldovan, Landescomisar.» 
Aşează <măgăzia la loagăr, că noi avem măgăzia ce mai mare 
in Caracal». 

29. Gherla, 10 lulie 1790. Narses Pekurar. Pentru cordovane. 
30. 1796. Lista de comande. <Șiftuh vănăt închis, firotrop 

negru-verde, cartonuri, basmale purţulan, umbrele de pănză 
de cele mai bune, tropiur[i] fine». - 

31. Rimnic, 21 Iulie 1706. Matei Popovici. Cere «6 plos- 
chit|ăj de sticlă din care sugă copii». 

32. 23 Decembre 1796. Băluţă Teişanv. Comandă: «te- 
fele sfisgoltă, butoi ulei de 10 sai 12 copuri, păreichi zăbale 
de Sibii, tocuri macavă, leg|ă]turi' cuțite cu alamă, mici, 200 
piepteni, irop urdinar, carton de bumbac, ştuc getructii, pro- 
coveţe de Brașov, pentru învălit». 

33. București, 30 Mai 1707. «Merkelius, aghentu înpăr[ă- 
tesc]», către «Opre Știreciu și Coman Bede». Pentru o afacere, — 
Romănește.



86 SCRISORI DE NEGUSTORI 

34. 1801. Corespondenţă romănească cu un Mihai Mihail, la 

« Varadin» (Oradea-Mare), şi cu un «lenachi», la Viena, « Beci». 

35. 1801. Flori cerute din Sibiiti : «rojmarin, muşcate crețe, 

vioale, ce să zic micșunele învolte, flori domneşti adecă ga- 

rofe, măgheran, însă răsad, sămănţă de foltine învolte, rădă- 

cini de rujă de cele mari, rădăcini zambile învolte, marțiuşi,. 

ce să zic tiparojă, tilipan, adecă lalele, șpicu». 

36. 1803. Proces cu un Armean al Evreului Leiba David 

din Focşani, pentru lină. 

37. București, 1804. Corespondenţă grecească cu oiyrjs 

Edorăoc Mnohraperbovc. 

38. Bucureşti, 3 August 1804. Scrisoare grecească de la 

Eustatie Pencovici. Pentru afaceri. 

39. 1806. Corespondenţă romănească la Cluj, cu Vasile 

Onofflrii. 

40. «Năsăud, 22 Aprilie 1806. Sofiia Ramtăl şi Helena Ma- 

cedon.» Pentru o datorie. «Doară să va mai înputera.> Ram- 

tă] făcea negoț la Peștea. «Ne aflăm sănătose.» 

41. 26 April 1806. «Stoica Petru, vemașu Devi», scrie ro- 

măneşte. 

42. 1808. Cerere de mărfuri între care «cetarie dă Lipţcă, 

tacămuri şăreturi, șăret legături, nasturi». 

43. Belgrad (Ardeal), Mast 1808. Scrisoare grecească de la: 

Costantin Gheorghiu Carcalechi. 

44. |Rîureni], 9 Decembre 1808. Zaharia Polizu (). «<Trăind 

dela o mie opt sude doi cu sluşba fumăritului într'aceste cinci 

judeţe, care slujbă să vinde cu cărți domnești şi a Divanului, 

după veichiul obicei, ci-au fost în trei măini: cinci lei și as-. 

[pri] 66 prăvăliile cu marca de Beci, braşoveniile şi lipţică- 

niile (i 2, as|prij 96, prăvălia, ori cu ce feali de marfă va. 

avea într'ănsele, în uliţa tărgului t! 1, aslpri] 48, prăvăliile de 

pe la mabalale i cărciumile, care acest venit este afierosit 

la spitalul bolnavilor al mănăstiri Sfăntului Pantelimon din 

București.» Pentru bolta lui Hagi C. Pop, pe care o ţinea 

Enache Mihail. 

45. 1810. Corespondenţă la Craiova cu Dim. Constantin, 

Băluță Ioan, Fitochi şi Calaigi, şi cu Nic, Radovici.
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46. Boiţa, 10 Iulie 1810. Dumitrache Done. «Ce am pățit. 
din Sibiu pănă în Veştem, plecînd cu nește cărăuși dim 
Șebeșu-de-sus, încărcate carele cu marfă, și ei şăzăînd desu.- 
pra, aprope de Veștem m'aii răsturnat, şi mi am frânt mîna 
ce sștingă, şi mi am sdrobit chieptu; acuma zac la Boiţa, 
fiindcă aci iaste o muere meștere, şi s'a făgăduit că mă 
va vindeca.» Cere so de florini, «și ei cu mulțămite voi pleti 
sai voi trimite de la Pieteşti... Pe acest om Dumitru Şer- 
pelie din Călimeneşti,» 

47. Zărneşti, 9 Săpt[emvrie] (2) 1814. «Bratul Baiul, prot[o- 
pop]. Oferă carăle sale, <auzindii de Oprea Coleş cum că 
să află marfă la Sibii, mai gloată a merge la Peștea.» 

48. Rodna, !h3 Decembre 1814. «Hellena Macedon.» Cere 
«7 glăjuță de ieruzalemitanişi balzam». Se «închină de 
sănătate» eleli Niţi». 

49. Sighișoara, 17 Iulie 1815. «Vassilike Moysse.> Pentru 
afaceri. — Nemţește. 

50. Focşani, 14 Decembre 1815 « Costand[in] Paraschivii.» 
Trimete o scrisoare lui Iovipale. 

51. lliia, 21 Decembre 1815. Felicitări de la «Săbăă Da: 
nil, birtaș la Ilia, în varmeghiia Hinedori.» 

52. M[oroș]-Vașarheiii, 3 lulie 1816. «Chirilă Pintea, timariu,» 
Pentru o datorie. 

53. Botoșani, 25 August 1816. «Hagi Chircor Buiucoglu.» 
Pentru o socoteală. Era. din București insă. — Scrie grecește. 

54. Zărneşti, 22 Februar 1817. «Nuţu Bratu.» Oferă ca- 
rele sale. 

55. Orăștie, r-ii Maiii 1817. «Jeney Majoru.> Pentru un 
schimb de valori. 

56. Zărneşti, 27 Maiă 1817. Învoială de cărăuși: Ion Iuga, 
păsgar, Şerb Coleș, Aldea Giurea, Stoica şi Ion Tipei, Dimă 
a Badiului, Aldea Bulmei. 

57. Zlana (Zlatna), 9 Septembre 1817. Șendruţ Dobre. Pen. 
tru nişte plăți. — Romănește. 

Și Ghiţă Tolea, de acolo. 
58. Craiova, 7 Octombre 1817. «Velie Pavlovici.» Pome- 

neşte pe Paharnicul Nicoliţă Brailoi.
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59. 1818. Corespondenţă la Piteşti cu Andreitso Hagi Zenos, 

N, şi C. Zapanioti, lanachi Dem. Russi, Gh. Mihail, (1814). 

La Argeș cu Ioniţă Lazarovici, P. Nanu, Paraskevas 

Ioannu (1814). 

La Călimăneşti cu Drăgoii Gheorghiu, 

60. 1818. Corespondenţă la Bucureşti, cu Abraham de Lion, 

Isaac Elias Kohen, Moses Sissu et Comp,, |. G. Nikolopulo, 

St. Ioan, Hatzi Stauris, Apostol Georgiu, Aratun Dilanoglu, 

Sarkis, Asadur Anedov, Michael Daniel, St, 1. Moscho, 1. 

Dim. Russu, Luca Garabet, M. Cornescu, Efraim Nachmias, 

]. Cealicovici, Velea Pavlovici, Sch. Friedmann, C. Piga, C. 

Cuciuchi, Gh. M. Papadupolo şi Statie Constantin, Garabet 

Melicovici, Marchand, lanachi Moscho, Gh. Paapa, frații Isaac 

Kohen. 

61. Bucureşti, 26 Mart 1818. «Nic. lovepali și fii.» <Dum- 

[nealuli Caimacamu aii trimis şi ai văzut careta, și nu i-au 

plăcut, zicănd că ieste prea grea şi modă veche.» 

62. Bucureşti, 22 Iulie 1818. Ştefan loan. «După toată 

aciastă lungă boală, sînt hotărît de dohtor a merge la o bae 

în pămăntul Ţării Turceşti, la oraşu, lă Brusa.» 

63. Zărneşti, 16 Septembre 1818. «Bratul Baiul, preot.» Pen- 

tru nişte cară. 

64. Craiova, 21 Ianuar 1819. «Vasili Pavlovici.» Pentru e«căr- 

mez bobonată». 

65. Cluji, 22 Ianuar 1819. Elisabeta Mavrodi. Cere să să 

stăruie la Iovipălești în Rimnic și la Mavrodii, în Craiova, 

«să nu peii în locul esti strain... Și să mă ajute, să-m iad 

nigostoriia, iară înnapoi, cu feiciorul miei, Nicoliţa... Beteșugul 

de atița mari de ani» al soțului. A cheltuit «pe doctori şi 

conţiliumuri». Slujise el la Slugerul Băluță. <Sintii tari de 

inimă, că nice răspuns nu ne-aii trimeș.» Era soţia lui 

Gheorghe Marinovici. 

66. Riureni, 9/21 Septembre 1819. Savva Ioan, «Tirgul 

Riureanilor ai fost cam de mijlocii. S'ar fi făcut și mai bunu, 

că au fost tot vreame frumoasă, numai astăzi, în zioa cea după 

urmă, ai început a stropi ploaia. Dară, din pricina avaetului 

domnesc care acum aii crescut la vitele ce să vind în oboa-
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răle bilciurilor, s'aă întors mulțimea de Turci cumpărători 
de cai fără a-m Cumpăra un capi, și așa, rămiind vitele oa- 
menilor nevindute, şi lipsindu-le moneda din mînă, aii simţit 
tîrgul mare scădeare. Din toț negoțătorii, boltaşii și cojocari: 
Craiovei aă avut slab alișveriş, ceaialalți tot ati au făcut cite 
cevaș. Aici, la începutul tirgului îi aduna oamenii căte 143/4 lei cu beșluci; eii i-am ţinut pănă astăzi la săvirşit.» 

67. Craiova, 1820. «Însemnarea datornicilor pentru d[ujm- [nea]lui celebi Zinovie Poppiă.» În Craiova: Elenca Bibeasca, Ştefan Deşliu, Dinicu Oteteleşan[u], Episcopu Galactionu, 
Smaragda Brăiloaica, Stănuţ Jianu, Avraam Ovreaiui, Necolae 
Coţofeanul, Anica Poenăreasa, Ioniţă Rioșanu, Pitarul Gheorghe 
Argetoianul, Ioniţă Pleşoianul, Ștefan Jiianul, Eleni Viişo- 
reanca, Șerban Ovreaii, Savva Boșneagu, Rucsandra Otete- 
leșanca, Radu Lăcusteauu, Tache Bengescul, Dincă Zăt- 
reanul, DumjiJtrache Ruset, Gheorghie Bengescul, Stolnicu Costachi Brăiloiă la Tirgu-Jiului, Dum(iltrache Jianu de la 
Caracal, Petrache Obedeanul, Nicolăiță Brăiloiu, Ruxandra 
Haralamboaia și fiu-său Duwm(ijtrache. În Rimnic, Iancu La. 
hovari, 

68. Riureni, 6/18 Septembre 1820. Savva Ioan Tetoveanul. <Tirgul ai fost slab de tot, care altă dată nu s'au pomenit; 
dar nici mărfuri n'aă venit atitea ca ani; s'au tras oamenii. La obor să pling vameșii că mai nimic n'aui fost, ci numai Dumnezeii să-ş facă milă! Cafeaoa aici 8 lei, 8,20 parale, "dar puţină, şi întreabă de cafea, că aici oamenii sînt cu gindul 
mai mult la luxus decît la ale mîncării... Aici am dat de un dascăl bun, călugăr, anume Dositheu, cerac al lui Neofit Duca, carele sîngur mi i-aă cuvintat să viie la Sibii ; dar cîn- tăreţ nu iaste, fără, în vreame de lipsă, poate numai în stînga cînta. După ce voi cerceta de haractirul şi purtarea lui, că procopsit să arată a fi foarte. | 69. [Craiova], 30 Octombre 1820. «Iordachi iconom.» Face <omilincioasă rugăciune» pentru un fii al lui, de 15 ani, pedepsit grecește, care vrea să înveţe negustoria la Casa Pop. 

70. 1820-1. Corespondenţă comercială cu Bucureştenii 
Chiriac Christodulo, veuve Bounin, Gh. Sakellario, Sch. Fried-
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mann, Ovanes Vertanoglu și Vertan Hagicov, Hagi Chiricu 

Mangiuc Buiucluoglu, Moises Sussii (Evrei; iscăleşte evre- 

ieşte scrisori nemțeşti), L. Gh. Nicolopulo, Triandafil N. Gume, 

Cristu Papazoglu, Dinu Cogeamuș, M. şi Nic. Baltoridi. 

Joan Manovitzis, C. Piga, Gh. Galtz, loan Schermelly, Cris- 

todulo Mummiali, Ascher Levi, C. Nic. love-Pali, H. Chircor 

şi H. Mangiuc, Moises Semo, Sarchiz Aracagloglu, Isaac 

Elias Kohen, Gh. Stavro. 

"71, Craiova, 1821. Scrisori de afaceri, romănești, de la 

Hagi Mladen Stoianovici. 

72. Rîmnic, 1821. Scrisori de la Nicoliţă Iovipale şi fii. 

Alţi corespondenţi de acolo : Matei Popovici, Nicolachi H. 

Mihail, Adam Uilrich, Teodor Sevanos (scrie romăneşte), 

Vasile Pavlovici şi D. Popovici, Grigore Mavrodoglu. 

73. lași, I-iii lanuar 1821. «Johann Christy Balasan.> Scri- 

soare de afaceri. 

74. Craiova, 5 Februar 1821. Constantin Braboveanu. Afa- 

ceri. — Grecește. 

75. Beligrad, 14 Februar 1821. Scrisoare de afaceri de la 

Ampijrproe Kapayroyn. 

76. |Argeş), 4 Mart 1821, Petru Petru Nanu. Trimete în 

păstrare «bani şi zapise de moşii... Aicea avem mare frică.» 

77. 29 Mart 1821. Chiru Mincovici. Cere să vie la /ăzăre/ 

cu <optiisprezece teancuri de cordovane».—Scrie și grecește. 

78. Haţeg, 16 Iulie 1821. Voicu Stolnic. Pentru banii ce 

i se datoresc. Anunţă că va veni și el la Sibiiii. 

79. Rușava, 19 Iulie 1821. Gh. Opran. Cere «novini» și 

«paşoșii» pentru Solomon. 

30. Sibiii, 2 Novembre 1821. «Baronu C. Sakellario.» Pen- 

tru o afacere de bani. 

31. Braşov, 21 Novembre “1821. «Efrosina doftoroae». 

«Cumnatu-mieii chir Gheorghe Hagli]-Radu.» Pentru o plată. 

82. Craiova, 24 Novembre 1821. Scrisoare de afaceri de 

la Nestor Pavlovici. 

83. Craiova, 24 Novembre 1821. Scrisoare de afaceri de 

la Stămate Mărgărit. 

84.Craiova, 22 Decembrei 821. Petru Dimitriu, pentru o plată.
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85. Suceava, 13 Mart 1822. «Megerditz H. M. Bojiukly.» 
Vine din Botoșani. Va merge la bilciul de la Lipsca. — Ro- 
măneşte. 

86. 16 Maiui 1822. Mapăltpds) Sefapr[av]âe. Vrea să cumpere 
«huzmeturile acestor cinci judeţe, adecă: dijmaritul cu tutu- 
năritul, și oieritul, și vinăriciul». Cere împrumut. — Greceşte. 

87. Cluj, 18/30 lunie 1822. Vasilachi D. Vlad. Arată ne- 
goţul ce face. A trimis în țară zambile învoalte, «Ei, din 
copilăria mea, am cunoscut prieteşingul, de cănd au fost venit 
de I[a] Ierusalim răp[osa:ul] Hagiu, spre întămpinare la olaltă, 
cu mare dragoste, la anul 776 sati 77, toamna, fiindcă tată. 
mieii în Sibii, la casa unde ședea dumnealui, în ulița Poplăci, 
în răndul biserici, s'au întălnit frățește, unde şi cocoana Ha- 
giica, fiind tănără atuncea, despre care și răp[ojsatu, în ridi- 
carea mea, în drag[ojste m'aii avut, păn ati fost în viaţă, însă 
neavănd eii lipsă de ajutor.» 

Altă dată scrie, cu litere latine, pentru averea, oprită la 
Giurgei, a lui Hagi Moscu din Moldova. 

88. Craiova, 2/14 Iulie 1822. Nestor Pavlovici. Cere în 
zădar datorie de la Bibescu și Gănescu. 

89. Bucureşti, 28 Novembre 1822. Erșăl Fincălștain. Scri- 
soare de afaceri romănească. 

90. Craiova, 30/12 Decembre 1822. Dumitrașcu |Stan Po. . 
povici]. Listă de bani: luidor, ţechini, cremnițer și holan- 
dezi, stamboli, misiri, nisfiele, rubiele, funduci, tulus, lei noi, 
beșlici, rubi€, iusluci, ichilichi, crontaleri, dereelii, gripsori, 
şpeties, mariiaş, petaci, groșițe 1. | 

91. Craiova, 22 anuar 1823. Amunrpioe Aus. Scrisoare 
grecească de afaceri. 

92. Craiova, 28 Ianuar [1823]. «Pervu Sărdar Merișanu.» 
Fratele lui, Dumitrașco, a fost bolnav, scuipînd «copturi cu 
sînge... Și curajul l-ai ajutat, și mai mult crasesul?, că e făcut 
din topor, iar nu cioplit cu barda,., Dobindă cite şapte la 
sută pă lună,.., acest fel de dobindă n'am auzit, nici am po- 

1 V, Zstoria în chipuri și icoane, II, ultimul capitol şi apendicele. 
? Constituţia,
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menit; crez că nici d[ujm[nealta... Aici o să plătesc zgripţorul 

+1. 6, 20 şi sfanţul un lei.» . 

93. 30 Mart 1824. Vasile I.ocusteanu. Pentru niște îndatoriri. 

94. Craiova, 8 lulie st. v. 1824. Savva loannovici. « Asea- 

minea au venit şi neguțători de la Machedoniia și Ipiros, de 

cumpără vite mari cu coarne, şi cer să îă şi săli de capră... 

Monedele ai început ceva a scădea: + 20, 20 par.a 21, 

mabmud[tle) 251 a 4.» 

95. Căineni, 26 anuar 1826. «lenache Por[um)bariu, vă- 

t[a]f.» Pentru afaceri. 

96. Craiova, 25 April 1826. N. Jotta. «Aici avem o sumă 

de negustori din Ţară Muscălească. Vinde margele, cercei 

și cumpără păr de porci, şi pe Podulii Craiovi numai gura 

ior să audă: zbeară şi bei. Că marfâ au puţine. Astăzi, din 

pricina uniia mueri, s'a bătut cu Turci pe podi, şi mai tot- 

deaună au asfeli de intrigă la negustoriia lor. Sînt mai uniți 

decăt Ghighifţi! de aici, că toți ai 0 marfă, și umblă gră- 

mada. De cinstiți, sînt omeni cinstiți: nu fură; şi, ce beaii 

plătescii înnainte.» 

97. Govora, 10 Septembre 1826. N. Iotta. Pentru blănuri. 

Ia Riureni, «tărgi Sai făcut, dară vănzare cam slabă, la 

toate articurile; mărfuri deosăbite cu rădicata nu s'au văn- 

„dutu, fâră cu cotul, din mărunţişuri. Marfă de Lipsca, bam- 

boli Ware aii vănd[ut] cevaşilea Sachelario, cu rădicată. Tăr- 

guli ai fost prea bun: oameni mulți, văazări puţine. Deosăbit, 

vănzări cu rădicată nu s'au făcutii după cum să face alți ani.» 

Serie şi din Rimaic, 

98. Sibiiti, 15 Septembre 1827. Ştefan Basarab. Pentru o 

poliţă. 

99. 1829. Scrisori grecești de la A4tapoc Rahevâspârhob. 

100. Ciineni, 21 Novembre 1829. A. Brooapaâ8oxoc, Găuuzons. 

Pentru afaceri. — Greceşte. 

Și una romănescă, prin care el se plinge că oamenii Casei 

aă voit să treacă cu mărturii din Bucureşti lînă culeasă și 

prin Ialomiţa și spălată la Pitești. 

1 Dela Ghighiu, Ghighen, peste Dunăre,
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IOI. Braşov, 1832. Scrisori de la Nicolae Ioanu Voinescu. 
Pentru afaceri, 

102. «Turcheș», 10 Februar 1832. «Preotul Oprea Odor.» 
A primit scrisoarea prin protopopul Ignatie Carabăț. Pentru 
vinzare de piei. 

103. Turchiș, 18 Februar 1832. P[reotul| Oprea Odor. 
Pentru cărăușie, 

104. Piteşti, 1835. Toma Nicolai, Neculaie Pop. Cores- 
pondenţă la Bucureşti cu Baca!oglu și Nedelcovici. 

105. 1836. Corespondenţă din Robești cu Demeter sati 
Matache şi Costandin Robescu. Odată cere «5 măji hier lung 
de Țara Ungurească și ş măji de'l scurt de Hinidoră, şi 2 
lănţișoare ; care hier şi lănţişoare îm face trebuinţă la un pod 
umblător peste apa Oltului».
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III. 

SCRISORI DE STRĂINI.



1. [Rimnic], 1781. «Pater Ludovicus Kiss, guardianus 1.» Pen. 
tru dresul unui <ciasornic al mănăstiri». «Să poruncești la Țigani de la Sibii să ne fac[ă] 25 mii de cuie de acest feli, dup[ă) 
cum trimisăi un cui de mustră, fiindcă ne trebuiesc pentru 
mănăstire, de coperit.» . 

2. București, 17/28 Iunie 1784. B. la Roche. Cere «ze- 
chini imperiali, Kaisserlil detti, osia vassilică» ?, pentru plata 
corespondenților. 

Și la 24 Ianuar 1785. 
3. 1785. Scrisori pentru afaceri de Bancă, în italieneşte, 

de la D. Philadelphy. 
4. București, 20 Decembre 1792. Il. Koâprăs3. Pentru afa- ceri. Pecete roșie cu II. N. K. A. 
5. 1799. Scrisori din București, nemțești, de la Lucas de 

Kiriko (consul rusesc). 
6. 1802. Corespondenţă grecească cu consulul rus Barozzi, 

«de Barozzi», din Brașov și București. 
7. Bucureşti, 18 Iunie 1803. «Athan. Johannides, doctor medicinae în Bukeresty..— Greceşte. 
8. 15 Octombre 1803. «D[ocjtor Filian, Oberfeldarzt bey der K. K. Hoff.-Agentie.» Pentru o bucătăreasă (în răspuns: «chehenițe»). 
9. București, 25 Maiti 1804. Kovoravrivog Aipapis, tarpăs £. 

Pentru afaceri. 

I0. Bucureşti, rr Octombre st, v. 1805. «Luc de Kiricos.> 
1 V. vol. 1, p. 408, no xy. 
2 Împărăteștă, sultanii, 

3 Panaioti Codrica, secretariă domnesc, 
1 V. vol. XIL-III, tabla, 

5216. Vol. VIII. 

=
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Pentru «Monsieur le baron d'Hospied!, qui se rendent (sic) de 

Constantinople ă Viene pour y rejoindre Monsieur son pere». 

11. eKineni», 7 August 1809. Comandă de la B. Geismar. 

(ofiţer rus).—Și la 28 August st. v.—Era «căpitann ot Ciineni» şi 

baron.— Vameș era Grecul Giigoraş Dimanciu (Anyuăvr(ob). 

12. Craiova, 4 April 1810. Dr. C. P. Ferrarj. Pentru un 

ceasornic. 

13. ri April 1810. «Helene de Kirico.> Cere o croitoreasă 

în casă. 

14. Bucureşti, 30 August 1810. «Alexandre Tirlet, entre- 

preneur de la Ressource.» Trimete o scrisoare către soţia sa. 

15. «Vakarest den deal», 18 April 181x. «Le general- 

comte de Belleval.» Cere lucruri care sâ se facă de un şelar. 

«Car ă Bukarest les ouwvriers sont d'une cherte folle et ne 

finissent jamais rien ; jhabite d'ailleurs une terre ă peu 

pres aussi €loign€e de cette ville, que des frontieres de la 

Transilvanie... Mon neveu, qui est ă Autun, prisonnier espa- 

gnol et bless€...; il a fait son devoir, et je suis content.. La 

prochaine arrivee du general Koutousoff, qui est dâjă ă Jassy 

et qui vient prendre le commandement de Varmee.» E vorba 

de a se drege o trăsură. 

16. Bucureşti, 21 Iunie 1811. Ledoulx (consul frances). Reco- 

mandă pe «Madame de Jucheran[d), pouse d'un colonel fran- 

cais, et qui se rend ă Paris par Hermanstadt», 

17. București, 14/26 Februar 1814. «Le g[ener]al-clom]te de 

Belleval.» Mingiieri pentru o moarte în familie. Pentru «le 

petit Max» şi esa măre». «Mes affaires ăutant que ma sant€ 

m'obligent Egalement ă quitter ce pais-ci, et je n'attends pour 

Je faire quun tems un peu moins apre... Si ce tems conti- 

nue, je prâftrerais la voie de Craiova et Mehadia... Je vous 

prie cependant de ne point €bruiter mon projet de voyage; 

fai les plus fortes raisons, que je vous dirai, j'espere, de 

vive voix, pour le cacher gâncralement, jusquau momment 

de mon d&part. Mr. de Montesq. (sic) et Mr. Vagent seront les 

seuls depositaires îi de mon secret... La haine envers le 

1 Hochepied.
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perturbateur du monde 1, qui, je le suppose, doit, ă V'heure qu'il est, avoir reque la punition de tout le mal qu'il a fait.» 18. I-ii Mart 1814. Belleval. Pentru socoteli. Cere pe «le petit Max». 
19. 28 Novembre 1820. Schladen [comitele de; ambasador prusian la Constantinopol]. Scrie din lazaret. 
20. Paris, 12 Februar 1821. <Flemme] Gregore Zalyk, Rue S-te Barbe, n* IO, quartier Bonne Nouvelle.» Trimete o ladă cu «de largenterie, de la librairie et des effets ă usage “d'homme», soțului ei, la București. 
21. București, 10 Mart 1821 st. n. C. Danutz, bancher, din Constantinopol. E în trecere. 
22. București, 23 Septembre 1822. Hakenau. A avut opt zile la el pe Strangford și Ottenfels [ambasadorul engles de pe lingă Poartă şi Internunciul). 
23. București, 15 Decembre 1822. Tancoigne [consul fran- ces la București]. Recomandă pe Samuel Green și Lewis Arthur, cari merg la Viena, 
24. Bucureşti, 14 Februar 1823. "A Bavâstog Zevoxpărme. Sa- lutări, 
25. București, 16 April 1823. Comandă de la «Giovani Noe, Slugier und Apotheker». 
26 București, 20 Iunie 1823. «Giovany Noe, Slugier.» Pen- tru un pachet. 
27. București, 23 Septembre 1823. «Le chevalier de Zea Bermudez, ministru spaniol [la Constantinopol).> Pentru co. respondenţa sa. 
28. Sibiiii, 17 Novembre st. v. 1823. M. Minciaky [ministru rusesc). Pentru «accident qui m'est arriv€: merge în cin- sprezece zile la Constantinopol. 
29. București, 22 Novembre st. v. 1823. C. Dantz. Seri- soare de afaceri, 
30. Sibiiă, 5/27 April 1824. «Le gencral-cojmte de Bel. leval.» Pentru călătoria sa. 
31. Craiova, 13 Iunie 1825. «Franz Klinger, Ingenieur.» 

Pentru o hotărnicie. 

Napoleon,
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32. București, 5 Octombre 1827. «Giuseppe Molajoni, v[es- 

covjo di Nicop[olli ed amin[istratojre di Vallachia.» A primit 

de la Fleischhackl «due stupendi pezzi di stochfisso, che lo man- 

geremo, ricordandosi del buon e caro amico sig[nojre Pop». 

33. Bucureşti, 1/13 Februar 1828. Minciaky. Pentru o ladă 

cu sticlărie. 

34. București, 24 Maiii st. v. 1829. M. Minciaky. Soţia sa, 

bolnavă de «la fievre de Boukarest>, merge la Sibiiu să se 

caute. 

35. Bucureşti, 23 Decembre 1830. «V[icomtelte de Gram- 

mont.> Pentru plata abonamentului la «Journal des dames et 

des modes de Francforth». 

36. [Craiovaj, 1831. «Ludwig Bodor, Missionăre des Heil. 

Stuhles und Pfarrer 1.» Scrisoare de complimente. 

37. Bucureşti, 17/29 lanuar 1831. Generalul Chiselev. Pen: 

tru trimiterea unei casete de la Casa Sina din Viena. 

38. București, 19 lanuar 1831. «Giuseppe Molajoni, v[escov]o 

di Nicopoli.» Cere doi cai murgi şi un vizitii : «non ubriacone : 

questi di Bukarest tutti sono tinti di una pece». 

39. Bucureşti, 28 Mart 1831. Virginie de Mordouville. Scri- 

soare de civilitate. — Venise prin Pesta. 

40. Rimnic, 15 Octombre 1831. N. van den Elsche. «Nous 

avons intitult le voyage que nous fimes, M-me Golesko et 

votre trăs-humble servante, d'Hermanstadt ici, la Traversce 

sentimentale ou Voyage romantique, A cause de la beaute€ 

des sites que nous rencontrâmes ă chaque pas.» Pleacă la 

Craiova. 

41. București, 3 Novembre 1831. Minciaky. Recomandă pe 

«Monsieur, Frangois Monari, chanteur de Popera italienne». 

42. Bucureşti, 20 Februar 1832. E. L. Bluite. «Jai ă vous 

remercier de m'avoir procure le plaisir de la connaissance 

de M. Poânar, qui m'a remis ces jours passes vos obligeantes 

lignes du 31 decembre dernier. Jai ât€ bien aise de causer 

avec lui sur bien des objets que son sjour en Angleterre 

lui a fourni le moyen d'observer et qui m'Etoient inconnus 

1 V, vol. I-II, tabla, unde şi despre Molajoni.
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ă moi, sorti depuis si longtems de mon pays. En un mot, 
je puis dire que c'est un jeune homme qui a voyage avec 
fruit et qu'il fait exception aux jeunes Valaques qui, pour 
L'ordinaire, retournent dans leur patrie pires qu'ils n'en €toient 
sortis.> 

43. Cernăuți, 15/27 Maii 1832. Rud. von Tschudi. Vine 
din București, 

44. Braşov, 22 Mai 1832. E. L. Blutte. Va trece pe la 
Sibiii, în calea spre băi sai «la întors». E bolnav. 

45. Bucureşti, 14 Novembre 1832. Lagan!. Recomandă pe 
concertistul Monari, care merge de la Petersburg la Viena. 

465. București, 17 lulie 1833. <Le vicomte de Grammont,» 
Pentru o trimetere. 

47. București, 2 Maiii 1834. «Giuseppe Molajoni, v[escov]o.» 
Pentru afaceri. — Și la 10 Octombre. Şi în 1833. | 

48. București, 17 Decembre 1834. Zalyk. Trimete o sctri- 
soare pentru «Monsieur Lagan». 

1 De la consulatul frances,
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SCRISORI ISTORICE. 

   



1. Viena, 2 Octombre 1787. Agentul austriac din Bucureşti, 
Merkelius. <P. S. Unser First! hârt noch nicht auf, mit seinen Vortrăgen das Land unruhig zu machen.» 

2. 11 Februar 1788. «În vam[ă], la Turnu-Roș.» Costanjd[in] David. <Vr'o 70 de câtane ce să află la Răm(nic], Simbăt[ă) 
[5], ai venit scrisor[i] a lui Portar de la Vodă, şi i-ati dat toate 
cătanele asupră-i, boerindu-l a fi bimbaş. Ce, poruncindu.i Vod[ă] 
să mai strîngă păn la şoo pe iună, cu 5 lei, și aii avut poruncă să-i ducă în Coziia, să le duc[ă] zah[eJră din țară acolo la ei, și dum[nealui] Porjtarul] i-ati închis în Coziia, și acum ai trimis aici 
la Rimnic pe Ierpalie și pe Anişca, ca să trimeată domni de 
la Ciineni vre-o 100 să-i dea în mină, şi de aice văd că fac 
întărziere fiindcă tocma er au dus 2 tunurți] în Căineni, şi 
podu la Olt nu e, nici păn ast[ă]zi nu aă adus pod. Ce nu 
ştii ce să va alege. lar Vel Spătariul era la Arge[ș], şi, cum 
au trimis cărți tipărite înpărăteşt[i), de loc au fugit la Pi. 
tești, și păn acum nu ştim unde să află. Păn eram acasă, 
ni-ai venit poruncă domniască că ai eșit la Rușava Nemţi, 
ce scriia și la vătaş Vod[ă] să să străjuiasc[ă], iar de la | Craiov[a] păn Duminec[ă] ai fost pace.» 

3. Caransăbeși, 19 Februar 1788. Ioan Radovici. «Acuma 
Sai oprit: nu lasă Turci de la Cerneţii să triacă porci la 
Țara Nemţască... Nu găsii pe chir Iova aicia, că s'au fosti 
dusi la Checiichemet... Chirii Ionii Coșărină... Acuma mă 
duci la otar, să așteptă, căndi va eși Niamțu în țar[ă], să 
esii și ei de loci, ca să-m tragă porci afară—că Niamţu 
stă gata să iasă, numai are zăbavă pentru Ostrovii, că nu 
poti bate, pentru zăpadă,—că este mare aicia. Am auzit pecum 
că pi la Turnu-Roșu aii eșit “Nemţi în ţară; de ară fi cu 
istina, așu veni și ei de ași eși în țară pe acolo.» 

1 Nicolae Mavrogheni.
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4. București, 5 Mart 1778 (17882). Antonie Nicolantin. «Aste 

doă zile ai dat boierii la boiari: pe Părșcoveanul l-ai făcut Vel 

Vornic de Ţara-de-sus, ci nu sai făcut Divan. Calea iaste 

foarte cu primejdie, fiindcă Turci unii mergi şi alți să în- 

torcii, şi, mai în trecute zile, mergănd Cămăraș Jane Alexi 

de aicia păn la Craiova, l-ai întălnit neşte Turci de cei de 

la oaste întorș și d'abia ai scăpat.» 

5. Rîmnic, 27 Octombre 1789. Todoran Mihail. Frică de 

cvolintiri sai alți omeni răi... Pe aicia să ferască Dumnezeu 

ce au făcut volintiri: pe mulți i-ai ariisii, şi au şi omorăt, şi 

i-ai jăfuită cu totul; păn acuma ai prinsii fr'o 20 de volin- 

tiră, tot de ai noştri, şi i-ati pusă la prinsoar[e], şi ai şi găsit la 

iei bao[i] cat[a] aine (==gata, haine), tot fealul de lucrur[i]. Asară 

ati gasit conacii la Jibulea pentru ostă ce au rămas înnapoi, 

şi astăz socotescii că va sosi toţi aicia... Luni vomă pleca, 

iară cu usari, înnainte, că conacele S'ati rănduit toate.» 

6. Zevedeni, 2 Novembre 1789. Tuodoran Mihai. «la 

Craiova zicii că la 28 Oct[omvrie] ai merșiă ai noştri, şi Turci 

ai fugit, şi nu s'ai făcut nici-o stricăciune.» Anul trecut, se 

vindea ceara cu 72 de parale oca. 

7. Craiova, 17 Novembre 1789. Todoran Mihai. «Papuci 

au fostii Caimacam la Turci, și, venindii Nemţi, ai pus pe 

Gianul; şi acuma au scosii pe Gianoli, şi aii pusi iar pe Pa- 

pucii, — din ce pricină, nu ştii 1.» 

8. Craiova, 26 Novembre 1789. Todoran Mihail. «Soldaţi 

săntii pe la tote casele căte 10 şi căte I2, şi au arsi toti 

gardurile, de aă rămasi tot cămpii Craiova.» 

9. Craiova, 27 Decembre 1789. Todoran Mihail. « Alaltăer 

au adusi aicia 7 Turcii vii, și 5 ai tăiatla Calafla]t, că ai fosti 

trecut numai 20 de Turcii la Calafat, mai multii 40 ; aceştia 

săntii cu adevărat, că l-am văzut; şi ostea păn acuma tot la 

Calafat este.» 

1 «Caimacam ai pus pe un Ioniţă Papuc; tori Clucer, care acest ciocoii 

arăta la nazix și la Derviș-Aga cu foaie pe care știa că are bani» (Dionisie 

Eclesiarhul, îu Papiu, Zasaur, LI, p. 176).
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IO. Craiova, 25 Mart 1790. Todoran Mihail. «Astă[z] au venit o scriso[re] cu boerii care să fie la Divană, Dup(ă) cumii amii înţeles, Părșcoveanul la Divanul cel mar[e], pe lună lei 250, Ştirbei 150, Jiianul 150, Brăiloiul cel bătrăn 150 Glogoveanul 200 pe lun[ă), Ghiţă Jiianul pe lun(ă] şo, Clu- cerul Murgeșanul 5o, Corniţă Brăiloiuli şo, și ispravnicii pe la județă căte 200 pe lună, şi, Logofăt, marii, 3, căte 30 pe lun(ă), cei mai micii căte IO, și, cumi ami auzită, va să-i puii pe toţii la jorămăntii. Zaharea are oșiterel[e] destul[ă] de la Dumnezeă, numai moriite multă este între soldaţii şi între ceilalții omenii: moră de să Sstăngi de lungore; zacii ca doviilegii; unde intră bola, cadă toții la pămăntu. Dumnezeu și Maica Precista să-şi întorcă mila sa.» 
II. Craiova, 28 Mart 1790. Todoran Mihail. [Zăpadă de Paşti.) A treia zi dup[ă] Pasti, sara la 7 ciasurii, 45 minotorii, S'ai făcut aicia, s'aii cutremurat pămăntu! forte tar[e], căt m'am spăriiată, cătii socotiiam că va să caz[ă] casăl[e) pestu minle), așa cutremur mare au fostă: aii ținut 1ş minotorii.» Pentru <lănă de tabăcie». 
12. Craiova, 4 April 1790. “Tudoran Mihail. «Altăeri a mersi patrola la Salciia și au fosti eșit cățiva Turcii, ca la o sută, şi mai mulţă, și erea gata fr'o treizăcii de caice, la carel[e) şi pornescu; şi aii venit păn în marginea Tunării, dincoce ; şi patrolle] aă fostu fr'o 80 volnătir[i], 30 usarii, 26 dragonii, și i-ai apucat pe acei de trecusă, şi i-au lovit, şi aă căzut din Turcii 50, şi ai prinsă vii 2ş, la carți] astăz ca ducu (sic) aicia. Şi ceilalți Turcii, văzăndă că-i strică, aă început a da cu tunurilfe] din săicii, și au mai nemeriti iară o șaică cu Turcii deaj lor, și a spart-o, și, căți au fostii în şaică, toții s'au înnecat, şi ceilalți au trecut iar Dunărea dinco[lo]. Omiă carele] ai fostu acolo, mi ati spusii, carejle) aii fostă acolo la bătaia lor. Peste 5 zile amii auziti ca să iasă tot[ă] ostea la margine Dunării, din tote părțile. Dumne. zeu și Maica Precista să le fie într'ajutorii !» 

13. Craiova, 8 April 1790. Tudoran Mihail. «Ostrovul s'a luată la 6 April cu bu[nă] samă (sic), că au venit eri scri- sorți] aicia la Divan : unii zică că s'au închinat, alții zică că
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cu bătae l-ai luati, dară mai curăndă credii că sai închi- 

nat. Dumnezău să i(e] ajute să îă şi Diiulă.» 

14. Craiova, 15 April 1790. Tudoran Mihail. «Ai adusi 

aicia 2 tunuleţă, întrun carii; ca pot|e] că acele vor fi. 

Astăz a plecat călărime multă, şi păn Mercurii vor să iasă 

toți la margine Dunării.» 

15. L-ii Maii 1790. «V[lăjațută] Tet[oianul, Stol(ni Je.» cÎn 

anu trecut, în vreamea “Turcilor, maica, socră-mea, aflăn- 

du-s|ă] la Şărbăneşti, pă Olt, la schitu Morănglaului, cu 

copii, şi trecănd ostaşi în sus şi în jos, nemai putănd şădt, 

ai fugit în pădure, şi, din pricina fumului, umblănd prin că- 

tune şi prin covercii, i s'ail întămplat de ai orbit de tot; şi 

la un oichi avea patim[ă] mai denainte, iar unul era săn[ă)- 

tos. Ci, frăţioare, de iaste acolo vre un doftor meșter de 

oichi, să m[ă] înştiințăzi, să o aduc[ă] cumnaţi miei acolo, şi, 

deos[ejbit de plat[ă], vei avea și dumneta pomană), că oicul 

iaste zdravăn, nu iaste cu albeață: numai vedere nu arc.» 

16. Craiova, 8 Mai 1790. Tudoran Mihail. «Veste noa, 

asară ai venit Turnavitul, dinpreun[ă] cu nepotul lui Ma- 

vrogheni şi cu Cămăraşul lui Vodă !; omenii a lui Vodă cei 

mai credincioșii ai fugiti de la Mavroghenii de peste Du- 

năre: pe la Ariiciari au trecut Dunărea, și, duplă] cumiă să 

aude, Vodă ai venit păn la Palani cu 10 mii Turcii, ajutorii 

Dienilor. Aceştia care ai fugit, sănti 7 înşiă, dară nu i-am 

aflat cumi îi cheamă pe toții; pentru ce pricini] au fugit, 

nu ştii, și astăz pleacă la Bucureștii, dup[ă] cumii am înțăles.> 

17. Craiova, 12 Maii 1790. Tudoran Mihail. « Alaltăerii 

ami auziti că sar fi loviti la Turnu, şi ar fi căzut 80 Turcii 

şi 60 rencţi, și ai fostii porniti de la Nicopolea căteva, 

şăicii cu un Pașii, și, venindă pe la mijilocul Dunării, ai în- 

ceput a da cu tunurilje], şi ai noştrii, fiindă mai meşterii, 

le-ati înnecat o șaică, cu toți omenii căţi or fi fostu, și la 

alta ai pecetuluitu un tuni, şi, văzindi Turcii așa, s'au în- 

torsii iar înnapoi. Duplă] cumă ami auzitu, i-au stricatii răi 

pe Turcii.» 

1, De izvodă (576).
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18. București, 19 lunie 17g0. Matei Popovici. «3 boiari 
de Divan afar[ă) din Bucureşti: 1 este Slătineanu, altu, Lo- 
gofăt Ioniţă, al lui Ipsilanti nepot, ginere cei fit Drăgă- 
nescu (sic/). Iar oștile stau pe locu; doarme pămăntu; nice 
Turci nu să mișcă, nice Muscali, nice ai noştri ; ci dormă. 
toţi,» 

19. București, 23 Iunie 1790. Matei Popovici. «Au venit 
Cazaci la 18 luni, f'o 2.000: ai trecut pin Focșan, să meargă 
la Gura ialumiții, la Suhai, înpotriva Selistri, şi cu v'o 5.000: 
soldață pihot[ă]; iar gheneral Suvaronă ai trecut Siretu cu 
6.000 asupra Brăilii. Aciasta me-ai spus-o Sardaru Stanciu, 
Logofătu-cel-Mare al Divanului, că au scrisă ispravnici de 
la Focșan. De aciasta ; şi Dumnezăi să fie întrun ajutoriă 
armadiilor Înpăraţilor creştineşti !» 

20. Craiova, 29 Iunie 1790. Tudoran Mihail. [Lupta de 
la Timoc.) Iar volintiri au ajunsă la Zmaritani! și stau 
aco[lo] straj[ă]. Podul de la Praova (sic) l-ai scoborătiu den 
susii de Florentu?, și l-ai pusă pe Dunăre... Cătă şi de la 
Turnu amii înțălesă că să fii stricati forte răi: vii ar fi 
prinsi 40, la loci să fie picat 30; ce ai avuti, le-aă luată 
tot, şi iar, şi i-au goniti păn în cetate. Dumnezeti şi Maica 
Precista să [e] fie întru ajutor! La Giurgiul iarășii s'au lovitu, 
și i-au stricat pe Turcii, şi au lipsiti frica de la Bucureștii 
care ai fostu. Musicalii ati scoborăt la Focșanii, şi, cumti să 
vede treaba, vor să mărșăluiască şi ei mai înnainte.» 

21. Craiova, 3 Iulie 1790. Tudoran Mihail. Pomenit Ioniţă 
Brăiloiulă. «Aice, în 5 județă, ai făcută socoteală ca să iasă 
260 de mii de carțe] de făn, la tot cărul căte 5o de pur. 
țione. Bucatel[e) aicia săntă frumosă, grăvel[e), orzăle, ovea- 
săle; numai porumbii sănti cam proșiti, că n'aii ploată de 
atăt[a) vreme; iar, făcăndu Dumnezeu o milă ca să ploo, să 
vor face porumbii destuii.» 

22. Craiova, 6 Iulie 1790. Tudoran Mihail. «Auzu de pe 
tote părțile că ai noștri s'a trasă, căt și de la Timoci ai 
trecut toții în "Țara-Rumănească, şi, dup[ă] cumi vorbescu 

1 Smîrdan. 

2 Rahova, Florentin.
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omenii, Turcii să fi: ajunsi păn la Cladova, și de la Giur- 

giul să să fie trasi tot|ă] ostea la Văcăreștii, — pentru ce 

pricin(ă], nu ştim.» 

23. Craiova, 13 lulie 1790. Tudoran Mih(ail]. «De peste 

Dunăre, adevărat că n'aă eșită dup[ă] cumă ami scrisă du- 

m(ijtal[e], făr ai fostii o șarmiț; noi căte le auzim, pe 

urmă iasă tot minciunii. Destul că ai noștră, de căndi 

Sai trasă de la Timociă dencoci, păn acuma nu s'aii mai în- 

torsii, stati pe locu. Aicia, la Calafatii, dup[ă] cumii să aude, 

să fie trecut iar Turcii, şi mă temi că va să să lovească 

acumă căt de curăndă. Altă veste slabă auzirăm astăz: că 

ar fi prinsi pe căpitanul Stoiani cu 35 de volin]tirii la 

Zăvalu, de la vale de Oreva, Turcii, și i-ar fi trecut Dunărea. 

Aciasta am auzit-o de la ome[ni] de ispravă. Să dea Dum- 

nezăti să nu fie aşa: dară celle| rele] iasă tot adevărat, iar 

ce![e] bun[e] iasă mai multe minciuni... Pentru o bășică 1a- 

bacu de Peștea.» 

24. Craiova, 15 lulie 1490. Tudoran Mihail. «Ai noştrii 

ai luati iarășii varoşul, şi stai dăn zi în zi ca să bată şi 

cetatea; alţii spun că să fi luată şi cetate, pe aicia pe mar- 

ginii sănti tote schelele cuprinsă cu puternică oste; la care 

cu ajutu lut Dumnezăi n'avemit nici o grijă aicia, — că de 

multe or[i] aii cercati Turcii de aii trecut la Calafatii, dară 

nici-o procopsai(ă) mau făcut, măcar că astăz amii auziti 

multe tunurii dăndi; mi să pare că iară la Calafat să să fi 

lovită.» 

25. Craiova, 17 lulie 1790. Tudoran Mihail. «În trecut|a] 

postă am scrisă dumiltal[e] că ai prinsi pe Stoianii căpe- 

tanu, dinpreună cu 35 feciorii; dară ai fosti minciună,—că 

s'au prinsi numai 5 feciorii şi un căpralii, iar căpitan Stoiani 

au scăpati.,. Frică cami avemu și pe aicia. Destul că la 

Bucureşti mai mar[e] frică este, după cumii vei fi auziti de la 

alţii. Altă veste nă auzirăm asară de la Sfiţia, cum că s'aii 

bătut de Muscalli] forte, dup[ă] cum trimet copia dum[i)tal[e], 

carel[e] aii venită aicia în scrisă.> 

26. Craiova, 22 Iulie 1790. [Retragerea de la Timoc.] Şi 

at rămas numai fraicorpă, şi, avăndi şi podi ai noștri peste 
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Dunăre, la Praova, de trecea în țar[ă], și l-ai strănsă şi podul, și, pricepăndă Turcii, au îatrațiă în Craina, și s'ai lovită cu fraicorpi, și i-au stricatu pe Turcii, şi aă venită sumă mai multă de Turcii, și atuncia ai noștri iar și aii tinsu podul pe Dunăre, şi i-aă luată la mi[j)locă, și, dup[ă] cumii vorbesci omenii, să fii perit Turcii păn la 13 mii. 
Aşa au eşitu vorba că i-ai stricat forte răi; la Turnă aşijidere l-au făcut, că i-aă gonit păn i-ai băgat în cetate, și aă perit şi acold Turcii mulții. > 
27. Craiova, 26 Iulie 1790. Todoran Mihail. « Aicia, din mila lui Dumnezăi, n'avemiă nici-o frică păn acuma, că negustorii aducă mărfurți], și în trecute zile s'ai mai ivită Turcii la Turnu și la Tiiă, şi iau lovitii ai noștri fără veste pe Turcii, și iară i-au stricat forte rău pe Turcii, şi i-ai gonitu păn în cetatea Turnului; aă luati atiimăsarii, aă găsit banfi), cor- turii, lucru de măncare; păn acuma tot Turcii să biruesct 

petutinde.» 
28, Craiova, 27 Iulie 1790. Tudoran Mih(ail]. <În trecute zile s'aă mai bătut ai noștri cu Turcii în dreptul Florin: tinul, în Țar[a)-Rumănească, şi iar i-au stricat pe Turcii, că aii căzut noo morţii şi 3 șăicii le'u înnecat, cu omen[i] cu tot ; de ai noştii forte puţin[i] s'au rănit.» 
29. București, 4 August 1790. Matei Popovici. Muscalii se retrag. Dacă vin Turcii, el va fugi la Brașov. 
30. Bucureşti, 7 August 1790. Matei Popoviciă. «Boi pe sama oștilor nu mai iaă mai mulţi, şi la aciasta simberim! a fi pace.» Coburg, cu 30.000, ar ajuta pe Ruşi. Turcii ar că- păta cele pierdute. «Dar niminea nu crede de a fi făcut așa scmfonie oarbă Înpărățiia noastră, și, de va fi adevărat aciasta aşa, vai de Țara-Rumănească și de toate locurile ce le-ai fost luat Neamţu, că sabie şi robie va fi la săraci creştini; făr Dum- nezăi să facă milă cu creștini, să nu fie așa pecum să vorbește.., Șpitaluri totu facă întinsă, şi de la Cotroceani la vale tot îae mărăcinți], mai mult ca 3 mi de oameni, de faci cămpi 

limpede.» 

! Bănuim,
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1. București, 14 August 1790. Matei Popovici. cAicia 

măine este vorba să spănzure pe Polizo, văr bun al lui Pa- 

naiot Hag(i]-Diamantu, şi un Logofăt al episcopului Dărsti! 

del[a] Doamna Bălasa, fiindu şpionii şi mărturisăndi ei săn- 

guri şpionlăcu; iar acestii Polizo este omal Hag(i]-Moscului, 

avănduil la margine Hag|ij-Moscu, vameş la Zimnicia; şi 

aciasta este de bunţă] sam[ă)... Aă mai prinsă un boiar, iar 

pentru acestă fel de pricini, ce-i zăcii Drăgănescu, și este și 

el la ordie prinsă. Și ai mai adus un ispravnică ce-i zăcii 

Paraşcheva, iar prinsi pentru acesti fel de pricini... Întw acesta 

ciasii adusără pe Mavrodi aicia, la Spătaru, cu toții căpitani 

lui, şi, ce vor să-i facă, nu ştii.» | 

32. București, 15 August 1790. Matei Popovits. <Pe Ma- 

vrodi zicii că astăz să-l fie trimisii înlăuntru la robie, pe 10 

ani, cu toat[ă] familia lui... Pe Polizo şi celalalti șpion dimi- 

neaţă la 9 ciasuri să sfărșaşte viaţa lot, spănzuraţ, cu care 

astăz la 10 ciasuri am și vorbit, săraci, la loagăr, şi i-am văzut, 

și le-cm văzut şi locu cel de sfărșit al lor, la care aii zis săngur 

săracu ce zăcii: «<dup[ă] păcatul mieai mă pedepsesci cu 

aciastă pedeapsă». 

Pe ficioru lui Delibaşi Nicoli Maioru, ce aii fost la jup[ă- 

nul] Mancatie, l-am văzut şi pe el în fiar[ă], pentru că ai 

omorăt 6 Ovrei neguţătorți], şi le ai luat tot ce ai avut 

lăngă dănșşi, el şi cu 3 Arnăuț ai lui, și, cum i să va alege 

şi lui, iar voi scrie dumitale.» 

33. București, 18 August 1790. La ș Septembre, «militari 

de Ardal vor să mașiruiască în lăuntru, adică ia Ardeal, şi 

din husari iar la Țara Leșască... [Ai osăndit] pe Mavrodin la 

şanţ pe 10 an[i]; (pe) răposatu Pulizo și Logofătu Gheorghe 

au perit Vineri [15], la 9 căasuri dimineaţa. Pe baron Arberă 

[Herbert] astăz îl așteaptă să vie de ![a] Bender. Serghie [Laș- 

carev) încă maii venit păn astăz de la Viziru, nici curiru ce 

s'au dusi la Ţarigradi.» 

34. Bucureşti, 8 Septembre 1790. Matei Popovici. <Aicia 

aciastă veste avem, că vor să erneaze aicia fo căteva bata- 

1 Dristor, Silistra. 
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lion[ujrți), dinpreun[ă] cu prinţipu [de Coburg], iar la Moldova, adică la la Roman și la Băcău, mergii ţfaiti Volohăr 1, și hu- Sari săcui, şi husari lui Barco gheneral; dar aicia călărimea este de spre Dunăre orănduit[ă) să erneze, și la Ardeal vor să vie nu ştii căte batalion[e] de Neamţi pedestraș.» 35. 15 Decembre 1795. Neînţeles. <Sănt 15 zile de cănd nu saii mai auzit [de ciumă], cum şi la București.» 
36. Rîmnic, 12 Ianuar 1796. Hristea Varadi, «Înpăratul ceresc ș'aii făcut milă de ni-auă bucurat cu mîntuirea morţi de patima ciumei, și s'a adunat oraș|ul] tot, și s'au deșchis și tirgu.» 

37. 15 Decembre 1799. « Cost[an]d[i]n Loglo]flă]t za Divan.» «Aici, înprejurul Craiovii, în anul trecut, din întămplarea vre- milor ce era, n'aă fost putință a-ș face oameni hrană : să află lipsiț, neajutănd încă nici timpul, şi soacră-mea să află la scăpătăciune de Păinea de toate zilele, căci cumnatu-mieu ce l-am dobăndit, aă fost un becisnic, și, orice ai mai avut soacră-mea, i-ai prăpădit tot.» 
38. Novembre 1800, «Const[antin] Brăiloiu, Pah(ajr[nijc.» E bolnav. Cere «patru vedre vin vechi curat, bun, limpede, să nu fiie amestecat cu nimic: nici să fie dulce, dar nici acru, ce vin cum este din firea lui, veichi, limpede... Cinzeci ră. dăcin[i] de conopidii, cinzeci rădăcini selină de cea groasă] şi o oca pesmeţ cu zahar.» 
P. S. «Din acatastasiia țerii noastre ne aflăm fugi aici Ja Rămnică, multe familii, după cum îţ va spune chir Dinu David; casăle noastre le-am lăsat pline de Turci; Dumnezet să-ş facă milă să le scăpe de foc! În trecutele zile, de la Dii au fost eșiti în judeţu Mehedinţului un Cara-Osman cu vr'o șaizeci Florintineni, căci acesta erea Sărdar la Florintin; aă fost poruncii de Osman-Paşă, să ii zaherea de unde vor găsi, strănsuri și după la arendaș. Dar ei n'a urmat așa, ce, pe unde ai ajunsi, ai arsi casă boierești, au luat zaherele şi vite, făcănd și alte răutăţ multe și, înștiințindu-s[ă] Osman- Pașă la Dii, ai triimis de i-ai rădicat, şi pe acel Cară-Osman 

1 Al doilea regiraent romănesc. 

5216. Vol. VIII. 
8
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l-ai scos din Sărdăriie, adec[ă] din mansupu ce-l avea. S'ai 

dus şi din cei jefuiți acold, să jeluiască: ce vor face, nu ştii, 

Ostea care este aici în țară, șade, mănăncă şi îiaă lufă!, 

altă treabă nu face. D'abiia îi ţine Măriia Sa Vod[ă] cu sila, 

macar că în toate zilele fug. Eri, viind în plaiu Cozii opti 

fugar[i], vrăndă un ciauş Dincă, de potecașş, să le stea înpo- 

trivă, a să întoarce înnapoi, după poruncile ce sănt date, 

au dat de l-ai înpușcat, și de loc ai murit. Au pornit dum- 

[nea]lor ispravnici potere după dănşi. Asupra Diiului să aude 

că vine de la Țarigrad un Batal-Pașă, cu doaăzeci de miie de 

ostaş. Să aude că vine și Beligrad-V alesi, cu cincisprezece mile. 

Pe Ghiurgi-Osman-Pașa, ce-i erea Rumeli-Valesi, l-ai schim- 

bat, căci au făcut zăbav[ă] de n'ai venit de grab[ă] asupra 

Diiului, şi l-aă făcut Silistra-Valesi; pe Trestenicli-Oclu să aude 

că l-ati făcut lucituilu-Paşa |, şi l-ai orănduit asupra Diiului. 

Sinior Marchel? scriie la toț sudiți, să meargă la Craiova să-ș 

arate fiieşcare paguba ce li sai intămplat păn acum la orăn- 

duitu ce l-ai triimis. La Craiova nu ne putem pricepe pentru 

vre un bine sai răi...» Întreabă «pentru Franţoz i Muscali». 

39. Jiblea, 28 Decembre 1800. «Zamfir Rl.» «Ne aflăm 

aici, la satu Jiblea, înpreună cu tot calabalăcu nostru, cum şi 

sfintele icoane amăndoaă le avem cu noi... Socotim că tu: 

burările să vor fi mai potolit în spre Craiova, dar bine nu 

ştim, făr numai auzim că d(ujm(neallui Caimacamu s'ar fi aflănd 

în județu Caracalului, la un sat Bobiceşti, mai aproape de 

Craiova, şi poate că cu chiverniseli să va mai potoli în- 

tărătarea ce s'au făcut.» 

40. 7 anuar 1801. «...Paharnic.> «Vei fi auzit de halu Ţări- 

Rum(ănești și de arderea Craiovei cea cumplită, care n'are 

nimeni a o jăli, de negustori prădați și de jupănesă batjo- 

corite de păgăni. Și, văzindiă şi noi atăta pradă şi jale, și omăni 

omorăț şi negustori, am sărit de pin casă, şi am mersi la 

locuri ascunse, și acolo neprieteni noștrii aă adus pe păgăni 

la noi, iar mila Înpăratului ceresci ne-ai apărat şi i-am bi- 

1 Leafă. 

2 Pașă cu două tuiuri, 

3 Merkelius, Agentul austriac la Bucureşti.
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ruit, şi aii fugit ca nește păgăni rușinaț. Și, văzindă într'acestaș 
chipă, am venit iar în casă, că avem bucurie că într'aceste 
zile sosăște şi Măriia Sa Vodă în Craiova, cu oști foarte multe, și ai închis pe dujman în piscupie, și prin alte casă Ş'aii început a eși de să închin[ă). Noi numai ce căutăm către 
slava Înpăratului ceresc, ca să supue pe vrăjimași supt pi- 
cioarele Mării Sale lui Vod[ă], și noi să lăudămii pe stăpunu H[risto]s ca s[ă] scăpăm de această cumplit[ă] mănie.» 

41. Jiblea, 19 Ianuar 1801. <Orașul nostru și ticăloasa Craiov[ă], care să înpodobisă cu casi mari și bolte frumose, 
astăz iaste pulbere și cenușe: me-ati venit omul care l-am fost trimis la Craiov[a], și ai mersă de s'a plimbat pin Craiova]. Din tot tărgul Craiovi, căt îl știi dum[neata] cruciș şi cur- 
mezăș, s'aii făcut cenușe, numai zidurile stai negre, şi numai 
boltele Căm(ăjrașului lene au scăpat, fiind închiși de Ar- 
năuț la meterez, iar celelalte boite și prăv[ăllii toate ai arsi, cum și casăle de ][a] Tărgu-de-afară, păn în Căm[ăJrașu Iene, 
toate ai arsi. Mai în scurti, ati scăpat casăle Brăiloilor, ale 
Glogoveanului, ale Bengescului, ale Jiianului, ale lui Farfara, 
ale Prășcoveanului, ale lui Știrbei, ale lui Gianoglu și ale 
meale, ale Cocei şi ale Tircăi şi ale lui Naum, iar celelalte 
toate aii ars. Bine ar fi fost, mai bine să fie arsi şi casăle 
meale, decăt am trăit să auz focul ce aii fost și ieste și acum 
înlăuntru în sfănt[a] biserică a Maicâi Preacestei. Că omul care 
l-am trimis, sai dus cu Țigani miei de s'au uitat cu ochi: 
de la ușa bisericii păn la Sfăntul altar asi fost trei focuri, 
adecă în sfănta biserică înlăuntru și pe foc ce aii fost jățu- 
rile toate, jăţul episcopuloi, foișorul unde ședea femeile, am- 
vonu diiaconului de sus, din sfintele icone,—care de 2 sfinte 
icone me-ai arsi inima; stălpi cei mai poleiți de lăngă 
sfintele icone, sfănta respetie, răsticnirea de sus. Și fumul 
focului au negrit sfănta biserică, iar prăpăditele de chilii a 
fost stăndă,—poate de vor fi arsii și chiliile și casăle meale, 
că înprejurul casei ai fost arsii tot... Satele din sus de 
Craiov[a] sai fost spartă: Mischii, Mlecăneştii, Pieleștii, 
Gărleşti, Nichitoaia, și Sai jăfuit de Turci și de Rumăni 
noştrii. La Preajba, unde avem pieile, nu s'aii îndrăznit să
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meargă nici trimisul, nici oameni miei, de frica 'Turcilor, că, 

dacă îi prindea, zicia că sănt şpioni și de loc îi spănzura. 

Și în Preajba aii fost Aidin-Pașă cu oaste înpărătească; ce 

vor fi făcut, nu ştim. Iar de spre Ișalniţă aii fost încărcat Turcii 

lui Pazvandoclu cordovane în 2 cară, şi, mergănd pe la Jii 

spre Bucovăţ, ai găsit la Moflea[ni), la u tabac al miei, 250 piei 

lucrate, uscate, și le-ai luat... Marţi au fost omul mieă în 

Craiov[a], şi Miercuri s'ai întors la băjenia Gărleștilor, unde 

erea fugiţ spre Olteț, de me-aii adus un răvași de la isprăv- 

nicelu miei, vestindu-mă de toate, și Joi dim[ijneața ai plecat 

omul încoce, iar Miercuri spre Joi noaptea [16-7] ai fugit Cara- 

Mustafă cu oastea lui la Dii, iar 200 ostaș de ai lui, care 

ati fost la casăle Cocei, s'aii închinat la cei înpărătești. Acum 

auzii în ciasul acesta, de la un fecior ce veni de la Rămnic, 

că Caramustafă ar fi la Cioroi, şi dum[neajlui Caimacamu 

iaste în Craiov[a]; de va fi cu adăvlălrat, rău şi prea răi... 

Astăz Sămbătă mă duc la Boj[ojreni... Gătirea de la Cioroi 

aii rămas jos, fără fr'o 100 ostaşi aii venit și au trecut spre 

Tărgu-Jiului. Ci, mergănd la Boj[olreni şi la Rămnic, orice 

voi auzi, iar voi înștiința dum[itale). Noi așa am ştiut că Turcii 

de ai lui Pazvantoulu n'aii fost rămas în Țara-Rum(ă)nească, 

fără prea puţini la Cerneţ, care și aceia ar fi trecut Dunărea 

şi cum că Plevenu l-aii luat cei înpărătesti; încă fr'o 2.000 

cărjalii de ai lui Pazvandoolu sar fi închinat la cei înpără- 

tești, și, cănd ar fi cu adăv[ălrat, iată Pazvandoolu să steno- 

horisește rău. Ci, cum zic, vom vedea ceva mai naște. Măria 

Sa Vod[ă] scrie că de alaltăeri au plecat de la Slatina la 

Craiov[a], şi avem mare nădejde la Măria Sa Vod[ă)»!... Zanfi- 

rachi biv 3ti Logofăt. 

42. 27 Februar 1801. «B[arbu) Ștlirbei].» «N'am scris de 

multă vreme, cu întămplările acestor răzvlătiri şi cu prăpă- 

deniia Craiov[i], care vei fi auzit dum[neata] de nacazurile ce 

am pătimit: numai unul Dumnezeii știe căte am tras... Acum, 

mai răsuflănd puţintel, nu lipsii a cerceta... Să-m vie gazături 

italeineşti şi pă omul acesta.» 

1 Alexandru Moruzi,
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44. 29 Mart 180r...., Pah(arnic). «Că căzură ale pă- măntului acestuia, veţi fi înțălesă dumneav[oastră), şi noi le-am trasii, și păn astăzii tot într'aceia măhnire ne aflăm... Ami fostii fugiț la Olt, și, dăndu Dumneizăă de ai venit Mătiia Sa Vodă la Siatină, s'au dat nezam hoţilor celori ce umbla făr de rănduial[ă), că să numiia ostaș înpărăteștii şi făcea rele, iar acum de fr'o doe săptămăni ne aflăm la casăle nostre.» 44. Craiova, 4 April 1801. Matei Popovici. «Pentru Craiova, am scrisă dumitale că ati ars-o Pazvandoulu de tot; așa şi Lomi și Țibru toti ati arsi Pazvandoulu.> 
45. Slatina, 10 April 1801. Stan Popovici. «Cei înpără.- tești sint și astăzi în Negotin; acela Manafi-lbraim spun că au venit, dar numai cu 30 de oameni, că l-au stricat nește Sirbi răi. În Diiă spun că n'are putere. Destul că cei înpă- rătești roagă [pe] Dumnezeii să ție mult așa: că leafă iaă și mănîncă geaba.. Și la ordii spun că facii foişoare ca să șaze la vară.» 
46. Craiova, 10 Iunie 1801. Matei Popovici. De Joi, zvon de pace cu Pazvan. La 5, Tatar dela Constantinopol. «Pașa cesta, de cănd aă venit aicia, ai sugrumat fo 7 Turci păn acum.» 
47. Bucureşti, 4 Decembre 1801, Antonachi N. Theochari, Va cerceta dacă Hatmanul Grigore Balasachi, ginerele lui Mihai-Vodă, a venit cu Domnul. A murit Domnița. 

48. [1802.] Manolachi Brincoveanu, Banul, Pentru ordinul domnesc de a găsi bani ca să plătească «oastea ce este în țară». Îi cere împrumut. Să se învoiască, dacă vrea, Și cu Manicati, — Greceşte. 
Răspuns la 3 Octombre. 
49. 1802. «Săntii încredințat că dumneata vei fi avănd în ştire de la lăzăretul Vălcanu de spre Haţăg, fiindcă noi am luat înştiinţare prin auzire că acol, la hotaru Vălcanului, ar 

fi scăpat călări cu toate familiile d|ujm[nea)lor, cum ai dat 
Dumnezeii. 

Adecă: 
dum[nea)lui Vistieriu Dumitrache Bibescul cu familia dum.- 
[nea|lui, afară din Sărdariul Dincă, fratele dumisale, care am
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auzit că l-ai tăiat pazvangii, și cocona dumnealui !, tănără fiind, 

dupe ce aii ajunsi la mezat văndută, pănă la al treilea 

măini, de Turci pazvangii, auzind că pe soțul ei l-ai tăiat 

Turcii, de loc și îă ticălosa s'au dat sfărșitul, adecă ai mu- 

rit, și avutul lor sai văndut la mezat și în Rămnic de cei 

înpărăteşti: haine, scule și altele. Apoi socotiț d[ujm[nea]- 

v[oastră] în ce ne aflăm noi, şi supt ce păzitori! 

Dum[neajlui Pah[arnicul) Dincă Brăiloiul, cu cocona d(ujm- 

(neajlui, tot pe la Vălcan ai scăpat, dar ce pagubă va fi avut, 

nu ştim. 

Dumnealui Sărdariul Stănuţ Jiianu auzim că tot pe acolo 

ar îi scăpat, dar ce pagubă va fi avut, nu ştim; că dum: 

nealui Medjelni)c[erul] Ghiţă, fratele dumisale, să află aici la 

Căineni, cu toate calabalăcurile, dupe cum va fi scris du- 

mitale. 

Dumneaei cocona Uţa, a d[ujmo[eallui Clucier Dumitrache 

Brăiloiul, şi cu maica dumneaci şi cu cocona Tuţa a dum- 

[neallui Cluc(e)r Ioniță Argintoianu, cu mare fugă ai scăpat de 

la bălciul Cleanovului, din Mehedinţi, de Pazvangiă, şi, din butcă 

sărind, ai fugit în pădure, şi încă pănă mai alaltăeri nu s'a 

fost mai găsit: sai auzit că sai infundat în lunca Jiului. 

Apoi socotește d[ujm[neata] cale de zo de ciasuri cum aii venit 

tot prin lunci și prăpăduri; şi tot nu s'aii fost aflat unde 

sănt, fără slugă, fără nimic, nemăncat, neadăpată. Ci, cum zic, 

poate dumneata de la Sărdarii Stănuţ Jianu vei avea fr'o 

înştiinţare unde să află şi cum să află. 

[eri am luat înştiinţare că d[ujm[neajlui Cluc[e)r[iul] Vlă- 

dăianu, cu cocona d[ujm[neallui și cocona Dumitrana Farfaroia 

și Sărdariul Gheorghiţă Argintoianu, cu toți copii dumnealor, 

ai scăpat de la Tărgu-Jiului călări pe cai, şi coconele înbrăcate 

cu zăvelci şi cu şube rumănești, și călări pe cai, cu copil cu 

tot, şi peste munţi aii eșit la Călimăneşti, și au trecut Oltul, 

şi să află la mănăstire la Brăslăveşti. Cu cine va mai fi scă- 

pat, nu știm, şi de avutul dumnealor, ce să va fi făcut, nu 

ştim ; iar a[ujm[nea]lor așa călări ai scăpat. Iar alţii, cum ai 

1 Elena. V. vol. XI, p. 225, nota.
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scăpat, neștiind de soția lui și de copii lui, încotro sănti, nu 
să mai ştie, şi alții de la bălciul Cleanovului, unde ati. lovit 
pazvangii întăi, căţ cu nasurile și urechile tăiate, şi răniţ, și 
omorăț, nu să mai știe; jale și țipete să va fi auzit în ceri, 

Acum am auzit că vine Ali-Paşa Tepenliu! și alții Pașe cu 
mulțime de oaste înpărătească asupra lui Pazvandoulu, la 
Dii, dar nu știm, fi-va ceva sai nu. În ciasul acest luarăm 
înştiinţare prin grai cum că cei înpărăteşti, gonind pe Manaf- 
Ibraim cu cărjalii, l-aă înnecat la Baia-de-Aramă, şi acold 
Sava Bimbașa ai înpușcat pe Manaf.lbraim, şi i-ar fi luat 
și capul: de va fi cu adăv[ăjrat, apoi am scăpat aciast(ă] 
dată, slavă lui D[umne]zeiă. Dumneaei naşa, Stolniciasa Bălaşa 
Brăiloica, să află aici la Căineni: să închină dum(nitale] și co- 
conei Păuniţăi cu frățască dragoste.» | 

51. Craiova, 10 Mart 1802. Stan Popovici. [A sosit azi, 
Fratele lui Hagi Todorcea din Vidin au scris la frate-său 
aici, cu ună Rumîn din Calafatu, şi scriia precum că Pazvan- 
dolu aștaptă pe Manaifilbraim cu 2 mii de cîrjalii să vie, 
și face gătire să treacă încoace; şi scrie ca să spue la negus- 
tori să să gătească din vreme, ca să să rădice, să nu pățască 
ca în anu trecut. [Grijă mare pentru multa marfă. ]» 

52. Slatina, 18 Mart 1802. Stan Popovici. «Acum avem 
isihie?, și s'aii strins negustorii destui cu prăvăliile.» La pri- 
mejdie, va fugi cu ei. 

53. Slatina, 20 April 1802. Stan Popovici. «Craiova s'aă 
spart eri: toţ negustori ridicasă mărfurile, și eşisă vorbă ca 
să fie trecut ai Pazvandolului în Țara-Ruminească, dar iară 
mulți zic că sînt minciuni; că aceste vorbe iasă de la ordii, 
că, cît este linişte, n'au ostași nici-un ipolipsis?, și nu-i caută 
bine cu tainu. Destul, toți vorbesc că Pazvandolu n'are putere. 

[Notă pentru o moșie.) Fiind acolă la moșie, veniră la mine 
vr'0o 20 de oameni de la Bratovăști, zicînd să vie să să așeze 
cu casăle aci, și le-am spus să vie, și m'am tocmitu cu ei, 
să facă pe anul acesta 3 zile clacă și 30 păr. de vatră, şi 

1 De Tebelen. 

2 Liniște, 

3 Trecere. 
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pe aici ani (sic) făcîndu-să pace, după pace vor face și mai 

multe zile clacă, şi zisă că vor fi vr'o 20 casă, Sirbi încă sint 

vr'o IO sai 15 casă, şi tot mai vin, şi cu vreme socotescii 

să să intemeiaze sati,» 

54. 4 Maiă 1802. <B[arbu] Șt[irbei].> «Fiindcă dumn[eallui 

Vistier Dumitraichi Bibescu, nepotul 'nostru, ai fost cu co- 

coana şi cu copii la Tărgul-Jiiului, în judeţ Gorj, şi acum, cu fri- 

cile hoţilor ce aii eşit, dă ai călcat în bălci din Meh[ejd(in)ț, 

S'aă spăreat şi dum(nea]lor, şi ar fi trecut muntele pă schela 

Vălcanului la Haţeg; ce te rog, chir Hagi, să cercetezi dum- 

[neata] ca, de va fi acolo, să-i triimiţi acest plic de cărți, în- 

științindu-mă şi pă mine. Iar, nefiind, îm vei triimite plicul 

iarăși înnapoi, fiind cu trebuință. 

[De aici, autograf!] 

Frate chir Hagi, vei fi auzit d[ulm[neata] focu ce este pe 

ţara noastră, că, după ce aii lovit hoţi cărgialii bălciul de la 

Clenovi din Meh(ejdinţă, ai prinsi şi pe Dincă Bibescu, cu 

nevasta lui, cu tot, și, trăgănd să lovească și Tărgu-Jiiului, 

acolo să afla mulți din boeri, să afla și Vistierii Dimitrache 

Bibesc(u] cu Catinca; și nu ştim cu adevărat unde să află: 

ai scăpat în lăzăret sau nu. Ci rog pe dum[neata], ori cu ce 

mijloc vei şti, să trimiţ dum|neata] scrisorile nostre, și să ne 

trimiţ şi răspunsă de la dum[neajllor, ca să știm unde să află, 

precum şi dela dum(neata]... 2. S. Pe hoţii] cărjialii îi are ostea 

înpărăteasc[ă] încungiraţ, dar nu știm ce vor face: sănt în 

Tărgu-Jăiului înnăuntru.» 

55. 8 Maiă 1802. «Costfan]d(in] Murgășanu, Pah[ajrlnic].> 

«Din mila cerescului Inpărat, ne aflăm și noi sănlăJtoş aicea la 

Piteşti, fraţi căte trei; mulțămită lui Dumn[e]zăi că am scăpat 

cu copii; iar ce am avut, am lăsat tot în casă, fiindcă ne-au 

cuprins acei vrăjmași fără de veste, și, din ce ne-ar fi fost 

putinţa a lua, nu ne-ai dat vremea îndămănă, că, pe unde au 

ajuns acei păgăni, aii făcut mare robie şi ardere. Poate că 

teii fi înștiințat şi dum([neajta că pe Sărdaru Dincă Bibescu 

l-au robit, cu cocoană cu tot, osăbit de alții; iar tăeri de ne- 

gustori şi jafuri, cine poate să le spue?... Ci facem rugăciune 

dumiltajie ca, de să va mai întămpla a să mai lungi aciastă
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pedeapsă ce au căzut pe Țara-Rum([ă)nească prin bun ajutoru dumi[tajle, să nu ne lași, şi, cine ce vom lua la sorocu ce ne Vom pune pune, vom şi răspunde, că cred ca să tragem al Căineni, dar aă venit 300 de Turci, la Rămnic, de cei înpă- răteşti. Dar socotească înțălepciunea dumi[ta]le că aceia sănt înpărăteşti, nu făcători de rele. Ci cu aciasta ne-am tras la Piteşti. Măcar că și aicea destulă frică ieste, numai Dumne- zeii să-și facă milă să ne izbăvească de acest păcat greii ce ai căzut pe norodul săi. Zmaragda, cumnata Aniţa, cumnata Ruxanda să închin[ă).> 
56. Brașov, 24 Maiii 1802. Antonachi H[agi] Teohari. F uga lui Mihai-Vodă Suţu. <Elg Bovxobpsor, Săy Epetvav mpeg 6hior Xoprătai Ghâyot sis răc pazadiăze1», «cari n'aveai care și boi; dintre Pazvangii n'a venit la București niciunul..., şi acest ticăloş [Vodă], a lăsat ţara pustie, și a venit aici! [Se aude dela poşta rusească că ar fi la București 7.000 de Turci ai lui Tersenic, «Și aceia iese din Bucureşti: pănă acum n'aii făcut nici-un răi». Se așteaptă Moruzi ca Domn.) 

57. Brașov, 14 Iunie 1802, Antonachi H. Teohari. Mihai-Vodă Suţu, 6 Gpoptaptvos, Sn05 ăpâmoz răy 1dayoy. Toy Gzotoy Ouvovy bpepovy ăxb 893 âtă Gotic mpostorţîis uă Eva Gprxdoy vai pă Ebâexa poțibvoby wi sv Tuioivovy eic 'Tiuzodpa pă Ghove rod; avOptove xai dobhong mov... “Qe my pay 605 Exoiwos 6 Mixâhme Sodrtoc, 5 ăpy. Răoârs îjtov sie ză movdu 100: dota nd rd napitopov 2ovpyiâwte răv x5u.0v God Sovyiy0q vă 183 măy piosvuăv zob Miyăin Xobrtov, mai Dorepoy ebyijxe marone zdy 5 owmâp Kăoâns ut răy 83 xobumvrdvri, God zby "ps ră dr 6 Miine dă vă ăy Eunpofodiooby wai oi 2Toxoi xpertrâpot 2, Om0d EXovy vă hăfovv Euatway pă rd Stâyara vouă, notrătoyas rove?. 
! <La București n'a rămas decit Puţini localnici romîni din mahalale.» 2 <Urgisitul, care a prăpădit lumea. Pe care-l scot astăzi de aici, cu po- runcă împărătească, cu un ofițer şi cu doisprezece dragoni, şi-l duc la Tinaie șoara, cu toți oameni! și robii lui... În ceasul cînd a pornit Mihai Suţu, d. Gaudy (secretariul Agenţiei] era la conacul lui ; şi din pridvor a probozit () lumea ce se adunase să vadă pornirea lui Mihai Suţu, și apoi a ieșit în urma luY d. Gandy cu comandantul de aici, căruia este a se mulțămi că Mihai a putut pleca, și sărmanii creditori ce aveai să iea, aii rămas cu gurile căscate. uitindu-se Ja ei.»
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58. Brașov, 21 Iunie 1802. Antonachi H. Teohari, Se zice 

că e liniște în București. Domnul n'a plecat din Moldova. Să 

nu facă ca Suţu și să rămiie Bucureştii în mina Turcilor. 

Filipescul a mers la Iași, cu copiii și ginerii și fiul neînsurat, 

mai mic, al lui Ghica. 

59. Bucureşti, 30 lunie 1802. Antonachi H. Teohari. "Ard u6- 

adov wivăvvoy EyhbTooe ră Bovxovpeare: ăNo dv Îjrov zapă OUROVONIA 

Qerx:i, ânod Eorădq T600!6 Îj&pais Xopie îtovorasrv xa Xops 

ăvpânove, Et pdvov mă. apăntdec, hERTaL Xa mehmLopâvobs 

ăvBpomove, ad Vă pân To Bobxobpsori xadâs 'ijrov Xopis vă 

îpr 46 wăvtva enim i] ceypasrijpt. Bic răs 28 105 adrod TjXdev 

sai. 6 adBevens ănd Mohăifav, vai 2hoitowau sis zby âmrto dev 

vă piv Exopat XăvEva pâfov ară Tă mapăy. [N'a venit încă 

Merkelius?.] 

60. 4 Lulie 1802. «Const[antin] Brăil[oiă], P[ajh(arnic].» <Au- 

zind că Măriia Sa Vod[ă] ai întrat la Brașov, am rămas foarte 

îngrijat dă preariubiți miei frați, știindu-i pă aimăndoi isprav- 

nici, şi puindu-m în gănd că ostași ce să numescă înpără- 

teşti, prinzind dă veste dă fuga Mării Sale lui Vodă] din 

Bucureşti, nu vor lăsa pă fraţi miei să fugă ; ce, neștiind ce 

să mai fac, n'am venit cănd am scris dumţitajle, căci am trii- 

mis oameni şi pă schela Vălcanului şi la Rușava, auzind că 

este o cumnată-m[ea] acolo, scriind ca să mă înștiințeze dă 

fraţi mei, ei ce știință ai. Și sănt azstăz opiii zile dă cănd 

am trimis, şi n'am putut să capăt nici-o ştire. (Să-i trimeată 

scrisorile aici la Saşvaroș)». 

61. 16 Iulie 1802. «Costlan]dlin] Murgţăjslanu] 0), Pahlalr- 

(nic].> «Auziii că ar fi venit şi frate-miei Şărbao acolea la Sibii, 

măcar că frate-miei nu strică nimic la aciasta, numai cum- 

pată-mea Aniţa, că, în locu frății nostre, ai luat pe fata Sultanii, 

1 Constantin, V. ediția mea a cronicii lui Constantin Căpitanul, p. XXEII. 

2 «Din mare primejdie a ieșit Bucureştiul ; dar n'a fost nimic alta decit o 

îngrijire dumnezeiască, căcă a stat atitea zile fără cîrmuitor şi fără oameni, 

decit numai dintre crai [oameni stricaţi ; cf, Fotin, la această dată], hoți și 

desperaţi ; şi să rămiie Bucureștiul precum era, fără a se strica vre-o casă ori 

“prăvălie ! La 28 ale lunii, a venit și Domnul (Alexandru Suţu] din Moldova, 

şi cred în Dumnezeii sfintul că nu mai e nici-o frică acum.» 
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care iaste știută de toți, care nici-un boeri nu o are la nici-o 
cinste, numai cumnată-mea o are la nazar, căii place urmarea 
ei; mare năcaz am, vere Hagi, şi nu ştii printr'a cui mănă 
vine cartea, să scrii tot păsul mieă cel otrăvit. Cu toate [că] 
dumn[eajta ești înțălept, să dai strajnică poruncă copiilor 
miei să nu calce în casa Filișancăi, nici să aibă vre o des- 
potaţie cu îă, că găindul ei cel drăcesc să-i cază în capul 
ei: pentru aceia poartă curvele cu îă, că cumnată-mea nu 
face prieteşug cu cele cinstite, ci cu de'l de acelea, care o 
răd toate cocoanele în Craiova... Grăie, pe unde ai fost, s'aă 
negrit cu totu de lipsă, tăciune; şi ploae de patru luni nici 
au picat. Nădăjduim la Dumnezeu, că păgăni cei făcători de 
rele ai trecut toți Dunărea prin venirea solilor care ai 
mers la Dii.» 

62. 21 Octombre 1802, «Cos|tan]d[in] Viişor[eanu], Sluger.» 
«La răzvrătirea aciasta, am întrat și eă vreo trei-patru zile în 
Braş|o]v, apoi am eşit de locii afară, aflindu-mă tot isprav- 
[nijcă cum și acum; însă astăzi plecii la Bucureşti, spre în- 
chinăciunea Mării Sale lui Vodă, și peste o săptămînă iarăși 
mă întorc.» 

63. 9 Decembre 1802. Gheorghe Jiianu, «Cu mila lui 
Dumnezei toţi Turci din cinci judeţă s'a rădicat, şi, căte o 
cerere ce face Pazvandoulu la Divanu Craeovii de căte ceva 
pentru trebuința lui, o face cu mare politică, iar nu ca mai 
nainte. Măriia Sa Vod[ă] este forte bună şi drepti, și, pentru 
toate rugăciunile ce i-am făcuț noi, pentru folosul nostru și 
al tutulor lăcuitorilor din cinci judeţă, ni l-ai făgăduit, şi ni 
l-ai dat tote.» | 

64. Căineni, 17 Octombre 1806. Băluță Teișanu. «Într'acestu 
cias primii scrisoare că Turci s'a dus toți de la Craiova și 
de la Rămnic.> 

63. Muereni, 22 Novembre 1806. Ion Matei. «Aici la Mue- 
reni, și cînd la Craiova, și la Preajba, și la Almăji, findcă 
Craiova iaste tot strămutată, și avem frică din toate părţile, 
și, negustori, unii sînti la Pitești, alții sîntt la Cîmpulungi, cu 
mărfurile, după cum și dum(neajta vei fi auzit. Iar, din boeri 
Craiovei, să află numai Caimacamu şi Cluc[ie]r[ul] Corniţă



194 SCRISORI ISTORICE 

(Brăiloii] și cu vreo cîţiva Anăuţi. Pentru paza Craiovei, pentru 

prăvăliașii, venisă, să strănsasă şi iar ai dat spaimă și aă fugiti.» 

66. Muereni, 1-ii Decembre 1806. Ion Matei. «Pentru 

Craiova, ştiut să fie că iar sai spart, și, pentru boeri, Cai- 

macam[u) şi Corniţă stai călără pe cai: destul că frică este 

multă și, care merge călări, mergi zioa, şi către sară iasă 

afarță), precum și ei; dar frica tot de la Dii. [Dumitrachi) 

Bibescu şi capichihaia sănt la prinsore, de nu văd lumina; 

numai cere patru sute cinzăci de pungi de bani, și, înpli- 

nindu-să bani, zice că-i va slobozi.» 

67. Craiova, 28 lanuar 1807. Ion Matei. <Acuma nu știi 

pe undă să mai șăzi, că pîn sat săntă tot plinți] cu pandurii), 

şi faci jafur(i] pe la negustorți] ; și din Craiova păn în Albeşti 

este un satii unde aii prins pe Postelnicul Vaslijle şi pe 

cumnatu-săă pandurii), şi i-ai luat tot ce ai avut, şi ai şi 

legat cu dănși. în Craiova să află un vătaf de Căimăcan: 

este călar[e] pe cal. Și înștiințeză, jup[ă]ne, pentru Pasman- 

dolul, că at murit, sănt astăzi doosprezece zile, şi este cu 

bunță] samă, dară în cetate este forte turburar(e]: agalele 

ce[le] mari cu molao, findică ai ven[it] în cetate cu zurbă, 

de la Cladova, că el va să fie în locul Pașii), şi agalele nu-l 

poftescă pe dănsulii.» 

68. 17 Februar 1807. Un Murgășan, Șătrarul. E cu Ia- 

naiche la moşie; Șerban, alt frate, se află la Cotmeana, fugit. 

69. rii Mart 1807. Lon Matei. «Ţara este toată spartă. . 

pentru frica Turcilor ce să află în Craiova, veniţi de la Dii, 

fiindcă, oricăți neguţtori s'aii aflat în Craiova, căt şi pe de 

lături, toți sai jăluit. Și pănă astăzi să află Turci tot în 

Craiova, şi destule răutăți fac... Ce au fost chirigii, toţii s'ai 

dus, ai fugit... Ei umblu mai mult noaptea pin sat, fiindcă 

zioa nu cutez, că umblă Turcii.» 

70. Pera, 20 April 1807. Consulul rusesc Chirico. Arată că află 

de la «Manuc Păharnicul, locuitor al Țerii-Romănești că, în toată 

Domnia lui Vodă Ipsilant, Măria Sa-l întrebuința cu izbindă 

în toate prilejurile critice ale Țerii-Romănești ca mijloci- 

tor devotat intereselor acestui principat, ocrotit de înnaita 

Curte Împărătească a Rusici, către serhaturile vecine ale Giur-
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giului, Rusciucului, Nicopolei și Silistrei, în favoarea stipu- 
laţiilor întărite şi prerogativelor țerii.» Avind, după ordin 
anume al Împăratului, de la consulatul rusesc din Iași, un pas 
ca locuitor al Astrahanului (<Ostrehon»), a fost <confident tainic 
al consulatului împărătesc din București, mai ales în vremu- 
rile furtunoase ale lui Mustafă-Bairactar și Pazvantoglu. Prin 
creditul și influenţa lui au izbutit boierii Divanului muntean a 
așeza hrană şi furaj pe toate punctele unde trebuia să treacă oastea 
împărătească a Rusiei; prin puterea lui Manuc asupra minții 
lui Ahmed-Efendi, comandantul trupelor lui Mustafă-Pașa în 
Țara-Romănească, boierii acestui Divan ai putut să scape 
Plausiblement de pe teatrul războiului şi să se retragă spre 
graniţa Ardealului la apropierea oștirii împărătești ruseşti, 
pe care acei Turci voiau s'o atace; prin silințile şi jertfele 
lui, Bucureștii n'au fost arşi și prădați. Manuc a știut să îm- 
pace minia lui Mustafă-Bairactar din Rusciuc pentru mani- 
festul pe care consulatul rusesc din București avuse porunca 
de a i-l transmite, în numele comandantului în șef, d. ca- 
valer de Michelson din lași şi Mustafă-Bairactar, iritat 
de plingerile consulatului Franciei că Rușii răpiseră con- 
sulul lor din Moldova, luînd ca represalii pe consulul Rusizi 
din Bucureşti şi închizindu.l în cetatea Rusciucului, cu gînd 
de a-l jertfi acestor pofte precare de răsbunare, Manuc a știut 
să-l scutească şi să-l scape din mînile dușmanilor săi și ale 
protivnicilor Rusiei, făcînd să se escorteze familia lui de la 
București, cu siguranță şi cinste, la hotarele Ardealului.» E1 
a ştiut a să păstreze pe Mustafă-Bairactar în disposiţiile lui 
prielnice față de Ruși, față de Țara-Romănească şi de Dom- 
nul ei, pirit ca devotat Rusiei; el s'a priceput să oprească rîvna 
acestui comandant al oștirii de la Rusciuc de a cădea asupra 
acestei provincii, aşa de golită atunci de trupe, și de a prăda 
fara pentru a duce în robie pe locuitori. El n'a cruțat nimic 
pentru a liberă și mîntui, pe chezăşia lui, pe prinşii ro- 
mini pe cari Regeb-Aga din Orșova şi alți comandanți turcă îi 
trimeteaii la Rusciuc.» Combătea cinsinuările perfide ale Fran- 
cesilor>, cari trimeseseră un colonel al oștirii din Dalmația să 

1 Meriage.
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cu depeși ale lui Marmont către Mustafă, «ca să primească pe 

teritoriul săă 30.000 de Francesi, destinaţi a se uni cu Turcii 

pentru a combate pe Ruși în 'Țara-Romănească şi Moidova, 

şi a trece apoi în Polonia, pentru a face, pe Bug și pe Nistru, 

diversiuni în favoarea oștirii francese.» Se dă acest certificat 

de Chirico, «pendant sa detention en Turquie». 

71. Bucureşti, 18 Decembre 1808. Prozorovschi arată că 

«boierul Ţerii-Romănești Manuc-beiii» a dat toate dovezile tru- 

pelor sale, încă de la începutul ocupației. Îi recomandă tuturor 

autorităţilor rusești și-i scuteşte de cvartir casa din București. 

— După o traducere francesă. 

72. București, 5 lanuar 1809. Sfatul muntean (Dosoftei 

Mitropolitul, Nectarie de Rimnic, Costandie de Buzăi, Ma- 

nolachi Creţulescu Ban, C. Filipescu Vistier, Răducanu Go- 

lescu Vornic, Isac Ralet Logofăt, C. Dudescu Vel Logofăt) 

mărturisește că, de la venirea lui, dragomanul Manuc <a 

arătat în mai multe prilejuri, pe vremuri furtunoase, fără 

cel mai mic interes, și chiar cu primejdia vieţii sale, senti: 

mentele sale binevoitoare, făcînd mult bine ţerii noastre și 

neamului nostru. A dăruit 60.000 de lei pe cari-i împrumu- 

mutase «înte'o clipă cînd Vistieria ţerii wavea fonduri şi nu 

era în stare să plătească». «Acum patru luni, întro clipă 

foarte grea», a mai împrumutat 100.000 de lei refusînd 

dobinda lor de 6.000 de lei. E «un adevărat patriot». Cere 

numai a i se «şterge din catastiful isprăvniciei și a se arăta 

atîrnătoare de-a dreptul de Vistierie, plătindu-se birul de-a drep- 

tul către ea, moșiile lui din Ilfov; Tincăbeşti («Dingebeschti») 

jumătate, Dragomirești, jumătate, Pupăza («Pubiza»), Alhas, 

Haggi, Gergt (alias Hagi-Gherghe), Paserea.» «Procesele ce 

locuitorii acestor moşii vor avea între €i, vor fi judecate și 

miîutuite de Spătărie sai la Divan, fără ca ispravnicii să 

aibă dreptul de a se amesteca în vre-un chip. Dumnealui are 

dreptul de a chema străini şi de a face cu dinșii slobozii 

pe acele moșii; va fi. îndatorit numai a plăti pentru ei birul, 

numărind zece case de moșie; ei vor avea aceleaşi privilegii 

ca şi supușii păminteni şi se vor bucura de aceleași înles- 

niri pe care le-aii încuviințat prin aceasta locuitorilor de pe
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acele moșii»,—primirea străinilor fiind în favorul Vistieriei ţerii. 
Se acordă cu unanimitate. «Boieri fraţi, respectaţi acestea ; 
noi, urmaşi în locurile noastre, cheltuiți-vă puterea pentru a 
păstra aceste scutiri.» — După o traducere francesă. 

73. Bucureşti, 1-ii lulie 1809. Dosoftei Mitropolitul. Cer- 
tificat pentru «dumnealui Dragomanul Manuc-beii, din vre- 
mea nenorocită cînd Pasvant-Oglu, Paşa de Vidin, însărci- 
nase pe neomenosul Manaf-Ibrahim să prade această țară 
cu o bandă de hoți şi să ducă în robie pe nenorociții creș- 
tini. Atunci acest prieten al Creștinătăţii, după stăruințele 
Domnului și rugăciunile boierilor țerii, s'a dus la Rusciuc și 
a căpătat de la Mustafă-Pașa, care comandă atunci în oraș, 
trupe, la sosirea cărora această bandă a părăsit ţara şi am 
scăpat de prăpastia care ne ameninţa numai prin înrîurirea 
și activitatea sa. La cea d'intăiti declaraţie de războiu între 
Rusia .și Poarta, Domnul Ţerii-Romănești, lo Constantin Ale- 
xandru Ipsilanti, puindu-se supt ocrotirea oștilor rusești, — 
țara noastră, în prada năvălirilor Turcilor dunăreni și în mij- 
locul oștilor ce se războiaă, copleşită de un esces de anar- 
hie, se înfățișa în chip jalnic. Manuc-beiu, văzînd această stare 
de neorinduială, ne-a convocat, ca ȘI pe cei d'intăiă boieri, 
şi după sfatul lui am trimes la cvartirul-general al oştilor 
ruseşti pe Logofătul Varlaam ca deputat, și am orînduit tot 
pentru hrana oștilor rusești şi ușurința mersului lor, Manuc. 
beiu a făcut şi mai mult: a adus prin influența lui ca oastea 
turcească să se puie în mișcare cu o lună mai tărziu, ca 
Rușii să poată cîştiga vreme. Din nenorocire, Rușii întîmpi- 
nînd piedeci și Turcii lutand pănă atunci Bucureștii, Manuc- 
beiă a adus ca şef al trupelor turcești din București pe prie- 
tenul săii Ahmed-Efendi, care, chemîndu-ne, a declarat că, 
prietenul săi Manuc-beii rugîndu-l a lua comanda orașului, 
ne îndemna să fim liniștiți. <Nu se va întîmpla nici-un răă, 
nici vouă, nici țerii», — așa spunea el—; «poruncile priete- 
nului pe care le aduce cuprind osînda la moarte şi Surgunul 
a mai multora din voi, pentru că aă ajutat intrarea oştirilor 
ruseşti în această țară, Prietenului miei Manuc-beiă datoriți 
păstrarea vieţii voastre şi ţerii voastre. Vă jur pe legea mea
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că, dacă Turcii se arată cu putere, voiti părăsi acest oraș, 

fără a face cel mai mic răii, dar, știind că această declarație 

ar putea să-mi atragă urmări nenorocite, păziți taina şi nu 

spuneți nimănui nimica.» Așa ne-a scăpat de moarte, așa a 

scăpat țara de pradă, fără să cruţe nici bani, nici osteneli, 

abia cu primejdia vieţii, şi, în loc să primească o răsplată 

oarecare, datorită meritelor sale deosebite, a plătit însuşi o 

datorie de 60.000 de lei pe care țara o avea față de Mus- 

tafă-Paşa şi al căreia sinet se află încă în archivele Sf. Mitro” 

polii a Bucureștilor.» Dă și el acest certificat, «ca şef de bi- 

serică și în bună cunoștință... Îndreptind fierbinți rugăciuni 

celui veșnic pentru liberarea acestei feri nenorocite de jugul 

necredincioșilor, îndrăznim a crede că mărețul şi generosul 

monarh, ilustrul Alexandru, va răsplăti și apăra pe binefăcă- 

torul ţerii noastre.» 

74. Înnaintea Silistrei, 13 Septembre 1809. Generalul Ba- 

gration recunoaşte meritele lui Manuc și-l îndeamnă a le 

înmulți. 

După o traducere francesă. 

75. București, 15 Septembre 1809. Certificat. După ce- 

rerea lui Manuc-beiii, «dragoman titular al Porții Otomane», 

care a servit Rusia şi oștirea ei, <şi mai ales pe răposatul 

mareșal principe Prozorovschi, în corespondenţa lui secretă..., 

și chiar, în Viziratul răposatului Mustafă-Pașa, în Capitală, pe 

care a ştiut să-l păstreze totdeauna în disposiţii priincioase 

Rusiei, disposiţii care ar fi adus înnapoi pacea, spre mulţă- 

mirea de obște, dacă moartea n'ar fi luat, în ultima răscoală 

de la Constantinopol, pe acest mare Vizir împăciuitor», el, 

Chirico, urmînd ordinele lui Prozorovschi, nu putea da decit 

această adeverinţă lui Manuc, care na voit să primească 

nici-un fel de plată. 

După o traducere francesă. 

76. Bucureşti, 25 lanuar 1810. Generalul Miloradovici. 

Certificat pentru Manuc-beii, care a oprit prădăciunile turcești 

în “Ţara-Romănească. 

77. 18212 Către «Alecu Samurcaș, biv V[el) Cluci[ar), Si-. 

bi.» «Canapealile şi scaunile s'a prăpădit la beșliaga cel d'in-
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tii, cit şi la acesta care au venit acuma, fiindcă noi nici-o pu- teare nu avem... Cînd ai venit Turcii întâi și erea întăritați, 
și erea frică estimp, nu s'au Prăpădit nimic, dar acum că este pace, o să prăpădească, fiindcă să umbriia de dum[neajlui 
răposatu Căimăcamu ; dar acum nu este niminea, fiindcă 
dum[neaJlui Armaşu Enache», etc. 

78. Bucureşti, 8 Februar 1821. < C[ostandin] Nic[olae] Io- vepali.» <Acum ne aflăm în Oareșcare supărare, că, din răz- vrătirea unui Sulger Theodor, care s'ati arătat cu Arnăuţi la judeţul Gorjului i al Mehedinţului, vrănd a merge şi la Cra- 
ghiova, s'au spăimintat orașul ; pentru care zăc că ar fi ieșit pre afară] cu familiile și cu mărfuri, apoi, profthasănd cei de aici trimeși pentru paza Craghiovi, zăc că s'ar fi potolit spaima 
ce să făcusă, și acel Theodor cu oameni lui s'ar fi întorsii la mănăstirea Strehaia : poți socoti dumneata] cătă pagubă să 
pricinuiește dă opște; nu știm cum va rămînea lucrul, că 
poate și la Rîmnic să vor fi spăimintat de auzirea Cra- 
ghiovi. Miie, din oameni ce avem acolo, nu mi-ai scrisă ni- 
mic pentru aciasta, dar o Spun alță care ati venit aici acum dă cu- 
rănd; cu venirea Mării Sale lui Vodă nădăjduim că să vor potoli toate.» Cer împrumuturi Serdarul Nica şi Stolnicul Lahovari. 

79. Sibiiu, g21 Februar 1821. Stan Popovici. «Dumi- trașco ne-ai adusi neplăcută veaste din ticăloasa de Țara- 
Ruminească, că Craiova și Rimnicu s'aă spart: au fugitu 
boeri, negustori foți, care încătrăă au putut, după cum din 
periclisita 1 notă în limba nemțască te vei pliroforisi.., Craiova 
Joi şi Vineri, la 4/16 Fevruarie, s'ati spart: Caimăcamu Joi ai: 
umblat prin tîrg, și noaptea aă fugit. Dumitrașcu Vineri di- 
mineaţa ai plecat de la Craiova... Din Ţara Turcească nu 
lasă pe niminea nici să treacă în țară, nici din Ţara Turcească 
nu lasă pe niminea să treacă încoace; deci, și să vie nes- 
carva Turci în țară, fiindcă toți “Turci pe margini ne sînt 
prieatini cunoscuţi, că toți faci negustorie, socotescă să fim 
apărați, mai vîrtos că Turci tabanaoa o cinstescii foarte.» 

80. Giorman, 16 Februar 1821. Stămate Mărgărit. «Săn. 

1 Închisă. 

5216. Vol. VIII, 9
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tem în pace, cu totă frica ce ieste că omul acelii ce ai ieşit 

spun că început a face răi, — măcar mie numai frică nu-m 

ieste, că-m prietin şi cunoscut bine.» Cere cun ferdel de 

crumpin de hele mari, ce să chiaamă turcești, să am barem 

lucru lă vară>. 

31. Sibiii, 12/24 Februar 1821. Stan Popovici. «Întracest 

ceas luai ştire de la mai mulți prieteni din Bucureşti că au 

venit veaste că s'ai rănduit Domni Țării-Rumineşti Scarlat 

Calimahi Voevod, și aștepta din ceas în ceas să viie ve- 

chilii Mării Sale ca să îă stăpînirea în mină.» 

82. Sibiiui, 16/28 Februar 1821. Stan Petrovici. «Noi n'am 

auzit nimica din ţară sigur, iară vorbe sînt: Rîmnicu să să 

fie strinsă, în Craiova să fie întrat Slug[e)r Theodori, cu mulți 

oameni.» 

83. Drăgăşani, 18 Februar 1821. Vasili Pavlovici. « Acesta 

spargere și rasipa din Craiova nu sa va aduna curăndi, toţi 

aceste. Slugeri Theodor este rasitit (sic) petutidena peste 

Ji, şi umbla pe unde este voia: înţii avă omeni puțini, dar 

acum are mai mulți. Astazi sear[a] aă vinită păna la Coţo- 

feni, şi Sardaru lama(n]di s'a tras la Işalniţa; vine oste de 

la Bucureşti, și, de batuti, nu sa bate cu nimin; pe Ştefa- 

nica Bibescu l-ai sloboz[it]. Vacarescu aii vinit cu vr'o 130 

omeni şi, cănd pleca odataa merge spre Ținţareni, adeca se 

vorbasca, fiindă trimis din București, ait eşit cu 30 inși, și 

ceialalți s'au închis la Svănta Troiţa, zicăndii că ei nu mergă 

sa sa bata cu fraţi lor. Sardaru lamadi, Capitan Eordachi și 

alți mulți ce au vinită de la Bucureşti, nu vor să margă să 

sa bata. Vornicu Samurcaș ai vinit să potolasca aciasta 

traba, fiindi omi a dumlitale] cunoscut, şi, de căndi ai 

Vinit în Craeova, eli s'ai tras la Ținţareni şi peste Jii, 

pe la manastir[i] umbla petutindena ; ai vinit pe Amarade 

și ali vreută să prlijnza pe Pitar Ene, pe chir Anghelachi; 

lă protopopu, lă ciocoi le iă ce gasescă. Pe Zota de la Sur- 

cecuța la-o loat arghelie cu cai; de la Brca au loat pe ne- 

vasta Clucerului Silimonii și pe multe locurți] cai, arme, 

unde gasescă, iai şi pe la moșier cămii strica. Aice este 

Slugeru Baluţa și chir Craciuni, și alți mulți, cu merfurile.
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Dupe cutremur ce aii fostii acuma, s'a ivită o stea cu coda, 
și vorbescii omeni care cumii sa pricepe: iata copie de ce-au fostu scris către negustorli], şi dum[nealui] Caimacamu au 
pusă lă rascruci de ai arsi omeni, Juţa dumlisale) Sardaru 
Polihroni s'aau însoratiă ; aii loat pe fata a lu Caminar 
Iancu, și chir Naciu pe fata alu Capitanu Mihai. Nemți, căți 
săntii la Craeova, s'aă vorbiti că nici vinu să nu sa redice 
nicaire, foră numai doftoru Ferarii este aici, cu totu.» 

84. Dragașani, 22 Februar 1821. Vasili Pavlovici. «Că păna 
astaz avemi liniște, păză[njdu-ne Dumnezei a nu vini alți 
omeni streini. Dar aceşti facii ce vor peste Jii; ispravnicu 
Dinuco l-o pusi la Cerneţi ispravnicii, și să iă de ludi 4,16 
pla)r[ale]; alt nu; și banii să le trimița la Visteeriia, Aciastă 
traba, păna nu va sosi Donii, o sa fie totă aşa. > 

85. Sibiii, 26/10 Mart 1821, Stan Popovici. [A sosit din 
țară omul cu cordovanele.] Carele îmi spune că pănă acum 
să fie strinsă aproape la vro 4.000 oameni oaste şi la mînas- 
stiri: Motru, Ținţăreani şi Tismana, string și cară înlăuntru 
tot feliu de zaheră; ei s'au lățiti de pe marginea Dunări, din 
Rușava la vale, pănă la Cioroiul, și pănă în Jiiă, lîngă Cra- 
iova, şi pe iii la deal la Tirgul.Jiiului, pănă supt munte, iar 
în Craiova pănă acum n'a întrat. Zici că fratele lui Haiducii 
Velcu, ce era în ani trecuți în mînăstirea Sinaia pe Prahova, 
în drumu Braşovului, de ai fost închis drumul atuncea, încă 
este la Slugeriit Theodor acold la Țînțăreani: acești oameni 
la negustori, lăcuitori și călători pană acum nici cea mai mică supărare n'aă făcut, încă, dîn potrivă, pe călători și ne- 
gustori îi parachinisăscii! să-ş caute trebuințăle ce ai, fără de 
nici-o sfiială, că însuș le va da ajutori şi pază cu oamenii 
lui: de unde ce iai, plătescii tot cu bani, [Chir Vasili e la 
lahană, la Giorman, să lege cordovanele.] Am văzut și dela 
București au adus scrisorile: spaimă destulă, nu-i paracsine; 
le țiție curu de frică—mai virtos boerilor, fiindcă nu sîntii în. 
vățați cu fuga ca Craioveani, că acestora fuga le este o en- 
glingeă:: sînt obicinuiţi. Cu plecarea mea acold, frate, poate 

1 fi roagă, 

2 O distracţie.
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că să va mai întîrziia pănă să va aleage şi cu răzvrătirea în 

Ţara-Ruminească.» 

86. [Călimăneşti], 29 Februar 1821. «Gheorghe Ocnariu.> 

Se apucase a duce marfa lor peste Olt. «Şi, cănd noi cu 

carăle acolo, s'aă fosti opritii şi podulă acela, şi acuma nu 

ştiii ce să faci, și mă rog dumitale ca să ami cinstită po- 

runca dumitale în ce chip, să urmeză, că vademi că boeri și 

neguţitori își dau peste capii. Rugîndu-mă, ci, cumii poţi mai 

susi, să ami cinstită porunca dumitale, că, dacă nu ne-ai 

lăsatii să trecemiă, noi le-amiă descărcati.» 

87. Sibiiui, 12 Mart st. n. 1821. Hakenau. Ştie ce se întimplă 

în ţară. <Zu bedauern ist es wahrlich dass eine so schâne 

Provinz und ihre Einwohner ganz ruiniert werden muss, und 

es schon ist. Wie diess alles enden wird, weis der Himmel... 

Ich verliere alles was ich habe wenn Bukarest eingeaschert 

wird, woran ich nun nicht mehr zweifle. Nur den mindesten 

“Theil meiner Effecten habe ich hieriiber retten kânnen. Gott 

vergebe es dem, der an alledem Ungliick schuld îst. Seit 

ich hier bin, sehe ich tăglich beraubte, misshandelte und 

zugrund gerichtete Menschen aus der Wallachey herein kom- 

mea. Die Kleine Wallachey bat ihren Wohnsitz în Herman- 

stadt, die Grosse în Kronstadt aufgepflanzen. Da treiben die 

Boyaren ihr Wesen nach Belieben. Es eckelt einen an, alle 

die Umtriebe mitansehen zu miissen... Ich schliesse hier das 

famose in Bukurest gedruckte Poeme bey, was Sie aber 

wahrscheinlich schon besitzen werden. Es enthăllt reine 

Wahrheit, und ist nicht ibertrieben. Er ist an Allen 

schuld.» 

38. Bucureşti, 13 Mart 1821. Hakenau. Constată «die 

gegenwârtige hăchst kritische Lage der Dinge». 

89. Sibiiii, 2/14 Mart 1821. Stan Popovici. «Atit este ade- 

vărat că Theodor Slugeriă, citit mearge, tot să întăreaşte; 

are pănă acum la 4.000 oameni, şi mănăstirile Ținţăreani, 

Motru, Tismana le întăreaşte şi le umple cu zaherea, să 

aibă; însă din griă macină făină şi pune în minăstiri. Astăzi 

am auziti ca să fie venit şi pănă la mînăstirea Urez şi Bis- 

triţa , aceasta trebue să fie adevărat, că boerii cu calabali-
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curile loră de vre-o 3 săptămîni au umplut lăzăretu și Cii- 
neni; acum aă început și dinși cu familiile lori a veni în: 
launtru. Aseminea auz că şi dinti Bucureşti a început a 
trimite la Brașov lucrurile ceale mai bune ce ati boeri, la 
siguranție: cum să veade treaba, și acolă este frică, [Veste 
cu Turcii aă ars Galațul și corăbiile.] Una este mai mare 
care mă bagă în gînduri, fiindcă Slug(eriii] Theodori face vi- 
zite mînăstirilor pe marginea țării, de spre partea noastră, nu 
cumva să vie și pănă la Coziia, Rimnicu, să ne tae potecu, 
să nu ne putem aduce cordovanele ce mai avem la Giorman. 

„«„ Scrisorile de Bucureşti le-am trimisi iară cătră Samur- 
caș la Craiova, că acold să află trimis de Divanu Bucu- 
reștiilui, spre înpăciuirea cu Slugeriu Theodoriă ; iară mi să 
pare că puţini va isprăvi, fără îș va umplea punga, după 
obiceaiu ţării.» 

90. Călimăneşti, 4 Mart 1821. Hagi Dumitru către Du. 
mitraşcu. <« Vindi aici, la Călimăneşti, Marţi sara, [= I], auzind 
că vinii ai lui Theodor, amu şăzută la Călimănești pănă au 
şi veniti, şi Vineri [= 4) aă plecati, și n'aii facuti nici-unti răă, 
şi Vineri aă plecatii. Și eii, văzăndă că nai făcută nici-un 
răi, ami plecată la vamă și am lăsată marfa totă la Căli- 
mănești. Dar, de poruncitii, toti amă poruncitit că, de să va 
auzi că vină niscai oste mai multă, să le încarce, să le ducă 
pănă la Brăslăveşti, și le-am lăsatii și tale|ri] 25, ca să dea la 
car să le ducă; şi eă, plecindă la Craiova, pănă la cinci, şase 
zile trebue să vii aici cu răspunsii de la Craiova. Şi, cătă 
pentru răutate, să nu te prea superi, că pănă acumi au 
fostă bine, iar, căndă vom auzi de răi, vom triimite om în- 
tr'adinsi cu scrisoare, de vom face de ştire dumitale. Și 
ai fostii hoţu ce ai venită aici, ai fosti Gheorghie Cărjaliu 
de la Ocnă și cu uni popă, şi ei sai răpezită de ai lotă 
și poduli de la Jiblea, și l-ai trasi dincoace, zicănd ca să 
meargă la Brăslăvești, zicăndii că sănti boeri acolo, și vă. 
tafu de plai mai multi după dănsulă ai ublatiă, și, cănduă 
ei în Călimăneşti și vătafu apucase de trecuse Oltu, ati apu- 
catii vre o cățiva boerenași aici, şi i-ai spoveditii bine, după 
cumii să cade.»
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91. Sibiii, 5/17 Mart 1821. Stan Popovici. «Noi dinii ţară 

avem minciuni multe, dară cine poate creade toate! Atitii, 

eri am înțăles că Slugeriu Theodor tot să mai întăreaște, 

carele ai trasi cordon marginea Dunării, însă în halbmond!, 

de la mînăstirea Urez, pe la Tirgul-Jiiului, Ținţăreani, la 

vale pe Jiiii în josă, pănă cătră Orehova, şi, la Sadova, aă 

trecut Jiiulă dincoace ; acolo ai ordie saii comando, iară în 

Craiova nai întrat. Am oareșcare bucurie că Giormanu și 

Craiova săntii ocolite: doare milostivul Dumnezei ne va feri 

de pagubă... De altă parte, am înțălesă că Muscalii aii tre- 

cut peste Prutii în Moldova și Țara-Ruminească, și în co- 

loane mașirluescii cătră Bucureşti.» 

La București, S. Mosho e <în frică.» 

92. Iași, 9 Mart 1821. <Măgirdici H. M. Buiucliu,» <Acu 

Moldova, înpreună cu Domnul, s'a sculat zorbă la supra Tur- 

cului: voința lor ei să fi singur stăpănitor la Moldavie, ȘI, 

căte Turc s'a aflat în Moldoua, pă toţ ai tăiat.» 

93. Sibiiă, 9/21 Mart 1821. Stan Popovici. Trimete «vr'o 

3 proclemațioane ale prinţului Ipsilant... Poșta Bucureştilor 

astăzi adusă veaste că Bucureşti în 5 zile sai spart: au 

fugit toți în toate părți; baronu Sachelarie îmi scrie că o 

să vie aici. Minciuni multe sînt, precum că avantgarda lui 

Ipsilanti să fie întrat în București și iarăşi că Muscali, adecă 

oastea muscălească, va să gonească pe Ipsilanti, căci ai fugit 

de la Rusiia cu atîta oaste, tunuri și muniționi, etc,, etc. Slu. 

geriu Theodor ai intrat în Craiova, aii cuprins Rimnicu pe 

Olt la vale, aii venit și la Călimăneşti din oamenii lui; acolo 

avem și noi destulă marfă: civit, cavea, fesuri ce le-aii ridicat 

din Craiova, şi iarăşi destule calabalicuri negustoreşti şi boe- 

rești. Dară n'ai făcut la niminea nimica, ci din potrivă ai 

poruncit la setii (sic) să iă foarte bine sama, ca nu cumva să să 

facă la cineva cea mai mică pagubă, că atunci ei vor fi răs: 

punzători. Ei căuta pe ispravnici şi zarafi și zapcii ca săi 

spovedească, dară luasă frunză în buză aici la Sibii, la sănă- 

toasa... De astă dată avem destui musafiri în Sibii, numai 

sînt cam uşori de bani, cum mi să pare.» 

1 Semilună,
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94. Gioroc, 10 Mart 1821. «Stamati Mărgărit.» «De om 
ave linişte v'o 10 zile, dar nu cred. În Crăiovă n'aii rămas 
nime, că Tudor săngur ai dat de știre lă nigostori să să dă 
înlăuntu, că Turci vin. Și iei mă rog de dumneta să-m scrii 
ce să mă faci, că aici, în cămpul acesti, nu pot să şez, şi 
marfă nu pot să o las... Pe semne, dacă mi-o fi rănduit să 
mă prăpădescii de Turci, iară, de oi vide că n'am und[e] 
scăpa, mă duc la Todor, că priimește omin[i] căt de mulți, 
căci și arme capăt,—că altă putere nu-i, că să duc şi alți, și 
Petcu, fratele lui chir Savă, și Nicolă, cumnatu lui chițr] Vă- 
sile; de căt să umble fugănd: n'are unde scăpa.» 

95. Sibiiu, 12/24 Mart 1821, Stan Popovici. «Sîntem sănă- 
toși, numai cam învăluiți, din pricina deaselor vizite ale boia- 
rilor, că ne-ai cutrupit deodată: unii poftesc case, alți me, 
bele [= mobile], care aici e discolie a găsi, și alţi cer bani 
că n'aii de cheltuială, că sînt toți ușori, că Caragea şi Suciu 
Domnii Ţării-Rumineşti, cu meşteşuguri i-ai stors pe toți: 
Domni ai rămasu cu banii, iară boeri cu ranguri mari boe- 
reşti: tităl one mităl [= Titel ohne Mittel].» 

96. Sibiiă, 16/28 Mart 1821. Stan Popovici. «În ceasul 
acesta am auzit o minciună, că Slugeriu Theodor ară fi strinsă 
pe toți oamenii ce i-ai avut risipiţi prin țară pănă la Cii- 
neni, ca fără pierdere de vreame să să stringă la Slatina 
toți, căci ar fi trecut Turci în Țara-Romînească.» 

97. Sibiiă, 19/31 Mart 1821. Stan Popovici. <Spună că 
S'ară fi aşezat ispravnic la Rîmnic, Pitești și vătaf la Cîineni 
şi pe hoţii ce jefuia țara, să-i fie prinsă, etc. Vedea-vom, 
Astăzi au sosit și Madame v. Flaișhacăli aici.» 

98. Orșova, 20 Mart 1821. Gheorghe Oprani vorbește de 
izbucnirea «revoluţii», supt «Theodor Schusser>, și de fuga 
boierilor la Sibiiu. — Nemţeşte, 

99. Braşov, 21 Mart 1821. Edorădoc Mzahsvrtag. Acolo 
sint «toţi boierii, precum şi negustorii Bucureștilor». 

100 Gioroc, 22 Mart 1821. Stămati Mărgărit. Pentru marfa 
ce a încărcat. «Doră ne ajuta Dumnezeii să ne vedem barem 
de marfă curățiți: apoi ce o vrt Dumnezeii! Că aici-i mare 
frică: una de Turci, altă, de Rumăni, — că totă țara să în-
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vrăjbelș]tle], că merg de să scrii la oste și predeză pe 

unde ajung.» 

I0r. Sibii, 2344 April 1821. Stan Popovici. «Din ceasii în 

ceasi ne cutrupesciă boeri Craiovi, Rimnic, etc., etc., încît 

ne-ai mai zalisit dia deasele vizite ce ne faci; nu pot căuta 

nici-o treabă ; mai virtos că noi eram obicinuiţi cam cu sîn- 

gurătate, iară acum ni să pare cam plicsis, pănă ne vom 

obicinui.> 

102. Craiova, 26 Mart 1821. Nestor Pavlovici. «Spun că 

să să fi sculat Sărbi în piciore... Aicea ostea care aii fost, 

S'ai dus la ]itiian la mănăstire: aii şi steaguri], şi pănza 

steagului este în 3 fețe: 1/5 roșu, Ls vănăt, 1/ alb. Aicea 

nu este niminea; aicea S'aii strigat eri pin tărg că toț ne- 

gustorți], Arnauţii] şi to cari ai arme, să meargă la ordiia 

cea mare înparatească la Jitiian și să să scrie și să să bată pentru 

patrida și pentru lege, și li sa vor da leafa înparatească, iară 

care nu vor vr& să meargă, să nu fi slobod să porte arme 

la sineș. Caimacamu ai venit la Dii, şi spunu ca va să vie 

aici cu Turci 6jm. Aicea aii scris la s. Şolomon și s. Pana” 

iot că să-i trimit[ă] cai de poşte, să vie, şi nici unu, nici alt|u] 

matii vrut să-l asculte. Ce va fi, Dumnezăă știe. Destul[e) 

străji sănt, destul[e] pe drumuri): nici pănă la Giorman nu 

poate omul merge fără de răvaş de străji: una; al doilea, te 

desbracă. Socoteala scaunașilor am primit, și voi vedea să scot 

ce va fi cu putință de la dănși, cu toate [că], după cum am 

arătat du[mitali, mai toț sănt duși la ostea... Vre o negus- 

torie nu este să facă cineva, fiind oraş pustii... Aicea spun că 

Allexander Ipsilanti soll mit 21/m. R. in B. eingeruckt sein.» 

103. Orșova, 29 Mart 1821. Opran. «ln unserer Gegend 

hărt man dass der Theodor mit seiner Mannschaft mit circa 

3.000 Mann in Slatina sich einfindet, seit welcher Zeit auch 

în der Nachbarschaft sehr ruhig ist. Die Tiirken sollen zwar 

einen Ferman haben in die Wallachey zu riicken, allein 

bis zur Stunde sind sie alle ruhig, und haben noch nichts 

vorgenohmen.> 

104. Craiova, 29 Mart 1821. Nistor Pavlovici. Știri de 

peste Dunăre, că Sirbii nu s'au răsculat și Turcii n'aă de
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gînd a trece. «Aicea noi tot în frică ne afăm, Caimacamu care erea să vie de la Dii, n'a mai venit: tot la Dii este, Ostea de aicea, tot la Jitiian să află, și să întăresc cu mete- reze și cu şanţuri, etc. De $. Thodor spun să fie la Cotro- ceni langa Buc[ureşti), alţi spun să fie întrat în București : destul nu poate omul nică de a un[a] să afle adevăru.» 105. Craiova, 30 Mart 1821, Nistor Pavlovici. «Aztăz au venit știre de la D. precum că D. s'a închis, şi să fi venit afară din ostea care este acolo încă 15/m., şi esti să mai vie încă 40/m. de Tiirken ; la Nicopoli, să fi venit 2 Pași cu oste. Spun ca să să fi poblițarluit dincolo că au batae cu Musclali] și să să scoale și mic și mare, S[luger] Thodor este la București, şi amăndoi ficior a lui Ipsilant spun ca să fie în București cu vr'o 20/m. de oste; de la S[luger] Theodor ai venit înştiinţare aicea, precum că pe Caimacamu dela Di să-l primească aici fără decăt să să scole și să meargă să prinză pe Poroineanu și încă unul, şi pă un beșleagă, cari aceșt[ia] toț să află spre Calafat și fac rele, și ati și Turci cu dănși, însă nu mulţ, numai vr'o 49. Şi aşa au plecat eri s. Șo- lomon cu 700 de inş ca să-i prinza şi legaţ să-i ducă pe toț 3 la București. Aici la Jitiian avem cu s. Costin cu vr'o 200 înș. Zaherea tot străng de pe la toţ, și de la boeri, şi de la arendaş, și de la negustori, unde găsăsc; ai luat şi de la schit Pitar () o clae cu făn. Aicea eu aztăz săntem în frica mare. În trecutele zile ai înpușcat aicea s. Șolomon 2 inş, însă aceștea erea omen din Banat: unu Sărb şi altu Ungur, şi, fiind aicea C[ăpitanj Iordachi, s'a scris la dinsul Arnăuţi, și, după ce au fugit Samurcas de aici, cu C[ăpitan] Iordachi cu totu, ai fost și dănși cu dănsu, apoi s'au rupt, adecă ai fugit dela dănsu şi s'au străns cu vr'o I4 inş, și ati jefuit pe mulți, și să fi omorăt și un negustor de la Slatină, și aceștea eșisă înnaintea Nemţilor ce plecasă, ȘI, vrănd a-i je- fui, ai dat s. Șolomon peste dănşi şi i-ai prins; iară altfe] crea vai de ei: erea și Speţieri şi d. Șvabu și toţ, toț, cu tot calabalăcu lor. Deci ie] pe acești 2 i-ai scos aprope de rascruce, și întăi i-au înpuşcat, apoi le-ai tăiat capu și le-ai trimis la București; iară trupurile le-ai spănzurat la Carachiz
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afară. Mam mirat pe omen[i] de altă ţară, să li facă așa: 

să cădea să li trimiţă acolo, şi acold să li să facă îndestulare.» 

106. Sibiiii, 2/14 April 1821. Stan Popovici. Abia în toamnă 

de se vor aduna satele. <Eri cu gheneral rusescii Pini, aghent 

în Bucureşti, aii venit, și miine pleacă drept înpreună cu ghe- 

nerari la Laibah cu poştă [Stavru Ioan]... Spuni că şi Ipsi- 

lanti ai întrat Miercuri, la 29 sai 30 Mart vechi, în Bucu- 

reşti: vedea-vom ce va naşte.» 

107. Sibiiă, 618 April 1821. Stan Popovici. «Toată Crai: 

ova s'au risipit: altfeliii este pace; oastea este afară la Ji: 

tiianu, străj în toate părțile.» 

108. Giorman, 7 April 1821. Stămate Mărgărit. «Frică 

peste frică: să mai alineaza căte u zi saii dou, și iară vine 

căte u undă, de nu ştiii ce să fac; număi acum mă'm dedat 

cu frică, şi, pănă nu-i videa cu ochi, numai cred, că toți şeai 

făcut cunace în păduri; numai iei șed acie la Dog..., mă'm 

mutat în pod, că mai bine mă pot apăra decăt din casă, că 

S'aii redecat hoți şi umblă nopte a gefui, şi pentru de hele 

mă pot apăra din pod. Dară de Turci nu e vorbă să ste 

omul cu arme, făr de căt să le esă înnăiate, şi, de o cere de 

măncare, să le dai, după vorbă dumitale, că ştiu bine că 

Turcu nopte nu vine, fără ziua, şi, din ce oi pote, nu m'ăi 

mișca de aice, văzănd cum să cruiaște lucru.» 

109. Sibiu, 13/25 April 1821. Stan Popovici. Kreuchely e 

la Rusciuc: «dară este platnic răii, şi este şi adetoriii la mulţi, 

și nu plăteaşte». 

110. Braşov, 14 April 1821. Băluță Teişanu. «Despre Bu- 

curești scrie un ipochimen dum[nea]lui Vistierului Filipescu 

cum că cu adevărat pă doo locuri arfi trecut Turci Dunărea 

dincoace, și la țărani nu fac nimic, dar pă Arnăuţi, cum și pă 

arendaşi arnăuţi, pă unde-i găsesc, îi curăță. De Ipsilant, cu 

adevăratii la Tărgoviște să află, şi Slugle]r Theodor la Cotro- 

ceni ; o scrii unii că și Slug|e]r(ul] Theodor s'aă apucat a face 

şanţuri la Cotroceni, cum şi Ipsilant la Tărgoviște. Vre un 

adevăr, niminea nu poate să afle.» 

111. Sibiiă, 20/2 Mai 1821. Stan Popovici. În ţară nu 

e treabă: în toate zilele tot vin oameni cu calabalicuri; ai
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umplut Sibiiă și satele prin prejurii. S'aă strânsu bieţi boeri şi negustori cu totu, că fără de veaste i-ai lovit fuga, şi bani n'a de cheltuiala, și iarăși aici scumpetea din zi în zi creaşște. > 

112. laşi, 22 April 1821. Buiucliu, <Pomunten boiari a focut jalba la Ture; a tremes cum că să vii și să gonească zorbali de aiciu; act ș[i] Turcul a făgăduit cum că are să Vii. Pașa de la Ibrail a scris la aghent că: spune la sudiţi dum[ijtale să nu se spareaă nimine, fiștecare să cavută tre- buința lui. Eă cu neguţitor ş|i] cu boier n'am treabă; eă am treabă cu zorbali: noi avem să vinim pentru dănşă.> 113. Sibiiă, 27/90 Maiu 1821. Stan Popovici. «Nici Ipsi- lant, nici Slugțerul) Theodoră nu auzim să facă vre o miş- care. Eri au trecut pe aici doftorul lui Ipsilanti cu alți doi oameni în uniformul alu lui ieros lohos  [iepăs A6Xos = legiunea sacră], acold la Viena, pe seamne cătră monarh ; ce vei afia, mă rogiia mă înștiința,» 
II4. [Călimăneşti], 28 April 1821. Petru Ocnariul. Vătăşia i-a luat din marfă o rogojină. S'a plins la lăzăret, <Și, cumii ami scosi grai dinu ură, ai pusi plăiași ca să mă bată, și ami avuti norocire cu unii prietină de mă scăpat.» 115. [Pitești], 3o April 1821. Gheorghe Mih(ajili. Trimete Scrisoare către fiul săi Audrei, care e <înnăuntru», «Și noi aici în mare pericol ne aflăm, care ne-am speriată şi nu știm ce facem, că ni-am drage (sic) spre dumneavoastră, la Sibii, dar, fiindcă avem case grele, ne-am Sahtișit, şi nu ştim ce facem. Și ne Tugăm și noi că o povățuire de la dum[neavoastră], ori în ce chip de va fi cu putință să am cinstită răspunsu dumneavoastră, » 

116. Craiova, 1-ii Maii 1821, Nistor Pavlovici, Hagiul a fost la Rahova de a vorbit pentru lină cu Ali-Aga. «Iară, căt despre rasvratiri, aă zis Ali-Aga așa: la ei dincolo nu-i nici-o grijă, iară de dincoace nu știm ce va fi. Ostea să trage la vale şi la deal, spre Diiu, Cerneţ, Giurgiă, Brăila, Caimacanu tot la Calafat să afla : aici ati scris cătră vechilu de Aghenţie precum ca să şaza toț la casăle lor, că nimin nu să vor supara, și, cănd va veni aicea cu ostea, nu să va
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pune în case negustorești, ci la hanuri şi la manastiri, și 

scrie d[ujm[nealui] Caimacanu precum că omeni, pănă nu va 

veni dănsu, să nu plătească la alt cinevaș nimic, nici bir, nici 

zaherea să nu dea, nimic, nimic, zicănd că aceste toate n'aii 

locul lor. Destul aicea nu ştim ai cui săntem. Caimacanu orăn- 

dueşte un fel, de la S|luger] Thodor, alt fel. D(ujm([nealui] Cai- 

macanu rănduisă vechil de pocovnic pe un om al d[um)nealui, şi 

Şolomon ai trimis er vr'o 20 de înș ca să-i iă armele, și aşa 

l-ati scos din pocovnicie. Mai venisă eri dimineață vr'0 40 

de inş, şi să închisăsă în casăle Vorvoreanului, și ne cam 

perdusăm: numai ai navalit norod mult la dănși, și, văzănd 

norod mult, s'aii îngrozit, şi s'aii dus. Întăiaș dată, zicea pre- 

cum că vin de la Cerneţ şi să duc la București, pe urmă, 

după ce plecară, să dusără și trecura Jiiu, ci, cum zic, eri 

uitasăm de Turci: m'erea mai frică de aceștea, și așa în 

toate zil[eJle cu frică. Damnezăii să-ș facă milă şi să aleagă 

odat[ă] la un fel! Nene Hagiu, cănd sai dus acolo, s'ai 

fost schimbat din haine, s'aii înbrăcat cu haină albă, şi l-ai 

cunoscut Turci, și l-aii închis la aianu, şi, de nu-l conoşt[ea] 

aianu, bine, și alți scapă cam urăt, ca să scolasă no- 

rodu, adecă prostimea, și zicea că este iscoda şi de 'bea 

aii scapat. Destul și vechilu de consul aicea ai trimis un 

om la Calafat la Caimacanu, cu niște scrisori de la Tărgu: 

Jiiului în pricina Ungureanilor pentru de bir) să nu să 

supere, şi și acest de 'bea abea l-aă lasat să vie iară înnapoi. 

Caimacanu nu-l oprea, dară ceialalţ staii înpotriva, că tre- 

mura de frică. Nene Hagiu ai vorbit și pe la marginea Du- 

nări cu Sărbi care ati oi, şi spune că şi de acolo pot să 

iasă vro 6/m de oca. [Tocmeală cu Novăcenii.] 

Eu zic aşa că la Rahova nu va să fie nici-o frică, fiindcă 

toat[ă] frica şi puterea mare spre Diiu să strănge.» 

117. 3 Maiu 1821. Buicliu. Turcii vor veni în zece zile.— 

Din Cernăuţi, la 18 lunie, el scrie apoi că dînşii ar fi ars 

Galaţii, Birladul, 

118. Sibiiă, 4/16 Mai 1821. Stan Popovici. «Te poftesciă 

să beșteluești gazeta grecească «Teligraful» pe adresulii arh. 

Stolnicu Ianco Lahovari pănă alt Dezember aici la Sibii.»
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119. Sibiii, 7/19 Maiui 1821. Stan Popovici. cÎmi scrii ca să mă păzescii a nu înprumuta boieri: bine ar fi, frate, dară poate omul scăpa? Cu toate [că], după cum și pănă acum bani la boeri n'am păgubit, socotescă şi de acum înnainte că nu vom pierde, că la cei cu catastasis dai, însă cu amanet; apoi avem şi datorie la ast feli de vreame să ajutăm unul altuia. Iară, de ai fost jăfuitori și stricători de patriia lor, iaste prea-puternicul judecătoriu a judeca pe toată omenirea.» 120. Sibiiă, 11/23 Maiu 1821, Stan Popovici. « Despre Țara-Ruminească n'avem alte știri, fără tot răscoala cea veache. Dumnezeu să-și facă milă! Vorbescii oameni că să tot întăreaște Ipsilant, și în scurt va să meargă peste Du- năre ; apoi cine știe?» 
121. Rușava, 11/23 Maii 1821. Dumitrașco (Popovici). <Aici nimica noii cu adevărat despre vre o parte a Țări-Ru.- minești nu să poate afla. Din Curgerea minciunilor, întocmai ca și la Sibiiu, care fieştecare după pofta sa face plan și vorbeşte, iară cu adevărat să fie că, după spunerea unui Cerneţan ce au fost venit eri la schelă, că la Cerneţi să află un beșleagă cu 150 de Turci, însă aceşti 140 erea pe motrile (?) cu neşte zapcii, și, find frică lui beșleacă, cu ai săi vr'o zece ai luat şi pe cei arătați ţirca 140 lîngă sine; care din oraș afară nu să MiȘCcă ; iară bunătăți nu fac, fără urmează și dinşii după cum aă găsit țara în stare. Iară din hoțumani de panduri mehedințeni umblă pănă aproape de oraș și fac întogma rele, aseminea despre Calafat; Craiova nimica cu adevărat n'am putut afla alta, fără că Caimacamu să fie tot spre Calafat, și la Craiova să nu să fie cutezat duce, neavînd îndestulă putere. De va f adevărat, spun că Slugerii Todor să fie dat poruncă lui Șolomon că pe Cai- macamu, putînd, ca să-l prinză, fără a să face vre o vărsare de singe, iară pe cei doi cunoscuți Pr: și Bș: ori cu viiață sali fără, să-i pue la mînă și să să pedepsască pe morte, pentru faptele ce urmează: de va fi adevărat, să va vedea... Despre Sîrbi, pănă în ceas nu să aude să fie făcut cea maj puţină mişcare, că pe unu Dragobete, Rumîn din Mehedinţ, şi cu un tovarăș al săi ce erea să meargă cu scrisori la
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Beligrad și s'au prins la Dii, slobozindu-i Pașa nevătămaţi, 

să fie belitu Slugeriu Todor de vii, findcă ai prodosit. [Un 

duşman al lui Miloș fuge dincoace de Dunăre cu 600 «de 

inşi».] 

Pașaju despre Țara-Ruminească încoace, cu calabalicuri, 

cară, etc., iaste cu totu închis; nu lasă Adacliu să tracă nici 

de cum fără oameni călăreţi; ba încă porumb, etc., nici în- 

trun cap (5ic);.. aici şi de la Bujor încoace îiaste tot mai 

scumpe bucatele.» 

122. Craiova, 16/28 Maiii 1822. Nestor Pavlovici. « Pentru 

de Manafi spun că vor să să ducă în aceste zile şi să ră- 

măia numai Margineni: bine ar fi de le-ar da Domnulu 

găndu acela, ca să scăpăm odată |» 

123. Sibiiii, 18/30 Maii 1821. Stan Popovici. <Noi nu 

avem nimic adevărat, iară minciuni destule. În “Țară, răz- 

vrătitori şăd pe locii, doară citi faci cîte puţină stratighimata 

de la un loc la altu, şi între cei mari anfirări [=Anfiihrer] de 

Arnăuţ şi panduri să fie întrat oareșcare dihonie: să catatrec- 

săscii unii pe alți, dacă cumva nu va fi meșteșug la mijlocii, ca 

să zică Turci că-i adevărat și să treacă în țară, să să poate lua 

de capi; apoi, iară, cine poate ști, fiind multe amestecături 

de oameni! Celii mai răi este că multe ceate de hoțomani sînt 

cu cuvint că sînt ai unuia și ai altuia, și pe cine întilnescii 

pe drumuri, jefuescă de arme, haine, cai, îi lasă abiia cu 

mare rugăciune, numai în cămaşă și desculți, încîtă şi dintră 

dinși uni pe alți jefuescă. Aii ajuns vreamea, care să scoală 

mai de dimineață și este mai tare, acela este mai mare. 

Este și aceasta, că n'ai nici-o sistimă: nu să supun porun- 

cilor, cei mai mici la anfirări; cine ce vrea, aceia face... 

Pitești stai pe locă, n'aii fugit niminea din negustori, nici 

că s'au bîntuit de cineva, afară de Ipsilant. Ai riînduit să dea 

Piteașteani toţi vr'o 10 a 20jm lei, iară, altă ceva, pănă 

acum, nimica nu s'ai făcut... Orașu stă pă loc [scrie altul 

în P. S.], numai boerimea ai fugit; niminea din neguţtori 

pagubă n'ai avut.» 

124. Sibiiu, 21/2 Iunie 1821. Stan Popovici. «Noi avem 

că la 16/28 Mai ai întrat Turci la București sumă (576);
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poate şi la Craiova să fie intrat, dară ştire n'am; iară voi. nici care numai cu gîndu socotea și făcusă şi planuri că ai zdrobit cu totu pe Turci, s'a tras la sănătoasa pre munte : ce vor face, nu ştim, că încă n'am auziti că să să fie bătut undeva; dară, cum cam văz, fuga este cam rușinoasă, dară este sănătoasă.» 
125. Sibiii, 25/76 Iunie 1821. Stan Popovici. «Am văzut că poșta Țarigradului ai adus veste că acold este isihie şi piiaţa s'aii deșchis; bine ari fi; numai pănă acolo sint cîrli- geale, că-i toată țara până acold în picerle] și în arme... Turci ai venit la București și Craiova destui : toți Arnăuți, panduri ce era risipiţi prin ţară, s'au trasă spre Tirgoviște, la Ipsilant. Numai Spuni oameni că pe Theodor Vladimi- rescu l-ari fi prinsă Căpitanul Iordache în Pitești, și, băgîn- du-l în fiară, Lari fi trimis la Ipsilant la Tirgovişte. Ce să fie pricina, e vor fi știind. Turci ai pornit de la Bucureşti spre Tirgovişte, și de la Craiova spre Rimnicii; mulți sînt aici, prea periergoș, așteptind să să îi de capete, ca să vază care vor fi mai tari: iară pe mine nu mă prea înteriseaște nuin- ciunile ceale multe.» 

126. Orşova, 28 Mai 1821. Gh, Opran. «Novine sint cu adevărat că Caimacamul în Craiova ai întrat, numai nice în drum, nici întrînd în Craiova, nu s'aă bătut nici unde, şi rebeliaşii s'aii tras.» 
127. Sibiii, 28/9 Iunie 1821, Stan Popovici. «Din Țară avem ştire că Turci la sudiţi noștri și raiale țarani nu le face nimica, numai la panduri, ipsilandioți, Arnăuţi, pe care-i ca- Pătă, proțes scurt le facă, chisbaşana, și scapă ţara de «i, n Craiova şi București, pe unde ai călcat Turci, spuni că-i isihie, nu facă nici-un răii, Turci ai venit pănă la Rimniciă, care s'ai întors înnapoi, fiind numai vr'o 300, şi în Rimnică era mulţi catergari de adunătură: poate să vie mai mulți Turci; cum mi să pare, la Rimnicii mare vărsare de singe va să fie. Pe la Drăgășani și Zăvideni s'au lovit, şi aă fost tot cu pierderea pandutilor de ai lui Ipsilant. Ce va naște, Dumnezeii știe; aici oameni grăescii cu hotărîre că Muscali va să declărăluiască Turcilor bătae, mai virtos din
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pricina ucideri patriiarh|ullui și alţi; apoi, trăind, vom 

vedea.> 

128. Craiova, 31 Maii 1822. Nistor Pavlovici. <Aztaz ai 

venit unu de la Dii și spune că Manafi cari ai plecat de 

aicea n'a trecut dincoalo: tot la Poiana să află, şi vai de 

maică cmenilor, ce trag cu dănși! La Dii să fii venit sumă 

de robi, dar Greci, Grecoici, copi, copile, fete, mueri, şi să 

le fi vănzănd prin tărg, 200 păn 500 lei una; să fi, fost şi 

o fat|ă] de 12 ani Grecoică, şi, văzănd pe acei cari fusăsă 

acolo cu haine nemțăşti, aii început a plănge și a zice gre- 

ceşte cătră dănsu: <Faceţi-vă pomană și ne scăpaț de măniia 

acestora», şi alte multe.» 

120. Sibiu, 1/13 Iunie 1821. Stan Popovici. «Pe Slugeriu 

Theodor Vladimirescu cu bună samă l-au tăiat Ipsilant; în 

țară este prea mare stingere: de o parte, pănă unde sînt 

Turci, tae oameni, mueri, copii, ce le iasă înnainte, ard sate, 

oraşe, tot; de alta, iarăș, pe unde ajungii hoţomani, despoae 

oameni, pănă şi cămașa de pe trup avind bună, le îă, și le 

aruncă cîte o ţoală, să nu rămie în pieile goale tocma; ard, 

pivniţi spargii și buţilor cu vinuri fundurile le spargi de 

cură vinurile, și, de întîlnesc negustori ori măcari cine mai 

puţini, le iai ce au, îi tae și îi aruncă în ape sai gropi cu 

pieile goale. Ci numai milostivu Dumnezei să-ș facă bine şi 

milă, să dea gind bunii Înpăraţilor ca să trimiță o puteare 

în țară, a scăpa ticăloasa ţară de astii feliu de urgie dum- 

nezeiască. Altă mîntuire mai mai rămasii, că, de va ţinea 

multă vreame această prăpastie, vorii să moară și de foame 

pe aici cei ce ai fugit de șai scăpat numai viiaţa aici, iară 

ce ai avut în ţară: case, acareturi, vite, bucate, haine, toate 

li Sai prăpădit. Lasi a socoti, la ast feliii de frică şi peste 

munți poate omul să iă ceva cu sine? Acumi ai început 

din capetani de hoţomani a fugi încoace, aici, la Braşov, să-ş 

scape și ei viiața. Spun oameni că toți capetani sînt vorbiți 

să fugă: poate că și Ipsilant pănă acum să fie și fugit în- 

cătrăova. Care şi eii mai că dai crezămint că vor fugi toți, 

că nu-i cu putință să stea ei înpotriva unei Înpărăţii, şi mai 

virtos fiind felii de felii de neamuri, între care aii întrat o
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mare dihonie și prigonire. Iară Turci sînt toți numai un 
neam și sînt cu minte; iară aceştea toţi oameni proști, um- 
blă tot beaţi.» 

130. Sibiii, 13 Iunie 1821. Hakenau. Are ştiri din Constanti- 
nopole. « Eine schâne Verantwortu ng haben jene aufsich geladen 
die eine sinnlose Unternehmung wagten, welche soviele un- schuldige Menschen bluten mache, und noch mehr ins Elend 
Stiirzt.» Brîncoveanu e la Brașov sau «Kobarna» : a primit documentele ce a cerut. <Die Herren Eteristen haben sich aller Postpferde bemăchtiget... Die Tiirken gehen langsam und vorsichtig zu Werke.» 

131. <Ruşava, 3 Iulie noii 1821. N[estor] Pavlovici. Pleacă 
spre Craiova. «Veşti rele de acolo spui că să să fi mai lovit 
Turci odată la Dragașani cu bimbaș(a] Sava, și mulți Turci 
să fi căzut, şi să fi luat de la Turci şi 4 tunuri, destul frați 
de ai adunări sănt petudindinea (după spusa oamenilor ce ait venit de acol6): Ipsilant, să fie la Cozia; Diamandi la Urez, 
B[imbaşa] Sava la Dragașan[i], Clăpitan] Iordachi la Tismana, şi 
Ghiţă Hoţu aproape de Ruşava, în munte, aprope de Vălce- 
roba, și Papa, frat[ele] lui Thodoră, este la Tărgu-Jiului: Turci 
sănt la Craiova, Țănţăren[i], Motru și Cerneţ, şi Spun că sănt 
Turci fort|e] turburaţ asulpra] creștinilor, mai vărtos asupra, 
boerilor şi asupră Grecilor, și fac multe rele, atăt dănși, căt 
şi panduri; ci numai unul milostivul Dumnezeii să-ș facă milă ! 
De la Craiova ati fost în săptămînă trecut[ă) un om aici, de 
la Her Dreisler, și ai fost spuind că pănă atunci nu făcusă 
Turci nici-un răi la Craiova, și ai fost venit şi ceva negus- 
tori înlauntru. Destul cu frică mare sănt toți cei ce sănt 
acolo, fiind Turci măhniț asupra) creştinătăţi, și le este frică, 
nu cumva să înfrăngă panduri pe Turci, saii să să lovească 
la Craiova. La Cerneţ să află fecioru Caimabanului (sc), 
ispravnic, cu vr'o 4/00 (sic) de Turci; însă tot sănt prințipal ; 
zapci S'aii orănduii, şi, căt pleacă în plasa, i prind panduri şi 
i dezbracă; zioa, umblă Turci pin Sate după zaherea, și noptea 
panduri. De dincolo, de la Sarbi, să aude că să să fi gătind. 
[Știri de acolo. 

132. Craiova, 2/14 Iulie 1821. Nestor Pavlovici. <Pe uscat 

5216. Vol. VIII. 10
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sănt toate drumurile] închisă. Aicea am găsit toate lucru. 

rile după cum le-am lasat: nu s'au făcut nici-o stricaciune. 

Destul tot cam cu frica trăim... Aicea negustori care fusăsă 

pe la sate, s'aii întors toț înnapoi: tărgu este deşchis, numai, 

cum zic, căm cu frica... Bani aicea s'au suit... Drumu la Răm- 

nic tot închis este: nu pot merge niminea, nici că vine 

cineva. Ostea este mai încoace.» 

18 Iulie: «Casă noastră s'ai golit acum de musafiri.> 

29 Iulie: «<Drumu Rămnicului este pănă acum tot închis, 

şi astăz aii vrut nişte omeni ca să meargă pănă la Draga- 

şan[i], și nu i-ai lăsat, zicăndu-le să mai ingădue vr'o căteva 

zile, că drumu nu-i sigur.» 

133. Braşov, 164 lulie 1821. Velie Pavlovici. «De fr'o 

cătev(a] zile ami venit şi eii aicea în pace, ca să afu căte ceva, 

dară, de minciuni prea multe, nu potem afla nici-unii adăvaru, 

fără căt veţ fi auzit de mănia lui Dumnez[eă)] ce s'ao întăm- 

plată la București: cu bună samă, este adevăratii. Ovrei și 

Armeni să toti ducii de aicea la București, și scrie că Turci 

Du facii rău, dară boeri să tot gătesci să meargă şi nu mai 

pleacă. Turcu care ao venit, este totii aicea pănă acum, 

că-lă tot portă boeri cu astăz, cu măine; dară mă tem că nu 

vorii merge. Eri ao fosti aicea, la vamă, la Branii, aprope 

de hotară, bătae, că era unii Pota, Boșneagi, cu îr'o 800 apos- 

taţi, şi zici că ao venit fr'o 3/m de Turci peste ei, şi să-o 

bătut lă(njgă straja] înpărătească. S'ao fostii spăriiatii și 

domni din vama, și sai dusă sumă de dragoni şi catan[e) 

la hotar, spre paza; dară n'ami înţelesă pănă acum care pe 

care ao biruit; zică că apostaţii] ao meterez. Aicea grei, şi 

cucuruzu forte scumpi; grău de la 15 f. pănla II galiata, 

şi cucuruz della] 71] păn la 7; lănă aii eșit la prețu cu 13 

și 14 duce ocao, și este muşterei mulţi, ovrei.»> 

134. Rușava, 8 lulie 1821. Opran. «Înţălesăi că Solomon 

să află la Haţăg cam supt pază; pentru care te rog, cum şi 

mai nainte vam rugat, ca să iconomisăți oricum mai bine 

stiți, de la gheneral-comando ca să i să dia slobozănie a 

veni la băi, fiindcă este tare bolnavi.»
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135. Haţeg, 17 Iulie 1821. Popovici. «Prin Silimonă dof. 
toru din Tărgu-Jiului.» — 1 se zice și <Slugeru Silimoni». 

136. Rușava, 21 [pe dos, N.]. Gh. Opran. «În Țara-Rumă- 
nească sănt doi stăpăniri: Turci sănt în Craiova, în Cernei, 
păn orașă, iar răbeliași toț sănt prin satele dupe la păduri, 
prin cele de la munte şi pe la mănăstiri, la locuri tari.» 

137. Haţegiu, 21 Iulie 1821. Popovici. <Că sa aude rei 
dini țară: din Tărgu-Jiului, din Slobozie, din Peștenar, din 
Porceni. Ai spartii pe paduri și aii arsi casile dupe acolo, şi 
acuma să duc toți la Tizmană, cu tunuri, şi, nu numai pe pa- 
duri sai Arnauţi omoră, ce şi pe lecuitor[i] dupe la sate. 
Au venită bajeni la schelea : suma nu şti. La Saleva înauntru, 
Ungureni nu cutaza să-și înțerce oile și sa plece de acolo 
de la stine, ca umbla omeni rei de le strica. Erii s'a mai 
dusii militar, şi astaz trecură și ştinjari; totii astaz s'a dusi 
şi ghinararu și macoru de ici acolo lă Vălcani.» 

138. Rahova, 28 Iulie 1821. «Abidula-Aga Papazăolu.» 
«Pentru lănă.> 

139. Craiova, 10/22 August 1821. Nestor Pavlovici. «Eri s'a 
cetit prea-înnalt ferman precum că iartă Înpărat[ul] pe toat[ă] 
raiaoa, şi să să întoarca toț înnapoi la casăle şi moşiile lor, 
şi întru nimica să nu să supere, și, cari vor fi fost ameste- 
caţi, toț să-i erte, şi, pănă să va nu nuini şi va veni Domni, 
să fie Caimacani, atăt aicea, căt şi București și Moldova, și 
să iă havacturile după vechiul obicei, asemenea şi toate ve- 
niturile, vama, etc. Iară, nevenind, atăt boeri, căt Și negus- 
tori, ca să-s caute de casăle și moșiile lor: atuncea să vor 
găsi alţi cari le voră griji, etc., şi alte mai multe.» 

140. Craiova, 16 August 1821. Nestor Pavlovici, Casa 
fusese luată «pentru Gavazu-Pașa... S'au învățat de beat rachiii, 
şi vin acolo, şi trebue să li aduc rachiti să bea, și poate să 
să înbete, şi fac pricina, mai vărtos unde sănt mueri.» 

41. 22/3 Septemvre 1821. Nestor Pavlovici. «La conac iară 
ne-ai venit musafiri, dară buni: omen totdela H. Baraictar.» 

142. Craiova, 2 Septembre 1821. <Fridrich Drexler, k. 
k. Agentie-Substitut.» | 

«Der Selectar-Aga traf den i-ten d. M. in Krayova ein;
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die Tiirken ziehen sich stark iiber die Donau zuriick; bey 

uns în Krayova ist Alles ruhig; dess Pimbascha Sava ent- 

hauptet mit mehrern seiner Leuthen beschiidtliget sich, da 

er auf Hochverrath ertabt wurde. Man sprech, Bucurest ist 

in Brand gesteckt; welche ich wiederrufen muss. Selbsten von 

den Leuthen des Pimbascha Sava wurde zwar în einer Mahala 

einige Hăuser in Brand gesteckt, welches Feuer keinen grosen 

Schaden verursachte. La Betref der kaiserlichen ostreichischen 

Unterthanea welche Giitter in der Walachey besitzen und 

von selben die Friichte fir Gebrauch der tiirkischen 

Truppen genohmen wurden, solle, noch sollen von den neu 

gefexten Friichten gebraucht werden. So ist mir von Seiner 

Hochheit den Vesier von Vidin versichert worden, nach foliig 

hergestelter Ruhe dass Alles vergiittet und bezahlt: wird von 

der Regierung, aber nur dennen wahren  kaiser. ostr. Unter- 

thanen, welche sich auweisen kennen dass sie die Moschie 

in Bacht oder Figenthum ist, wo man Friichte genohmen. 

Ferner ist nichts merkwirdiges. (În Haţeg auzia multe min- 

ciuni.] Solte ...uns in Krayova Gefahr trefen, so habe Sicher- 

heit mit allen Teuschen abzuziehen ; der First Calimachi ist 

noch bey Leben, welchen man fir tod erglărde. Den 28-ten 

v. M. erhielt H. Caimakan, mitelst eines Dardaren, die Nach- 

richt în Betref des Fiirsten Calimachi, das der rusische Both- 

schafter Constandinopl verlasen ; soll sich bestădigen; welche 

die Tiirken selbsten sprechen. (În Craiova vor rămânea citeva 

sute de Turci pe iarnă] Vor acht Tagen kam Staphaniko 

Bibesko und Dinko Miran und noch einige Pojarn von Herr- 

manstadt gliicklich în Krayova an: Stephaniko Bibesko ist 

Ispravnick in Csernez, der Sohn des H. Caimakan ist Isprav- | 

nik in Rimnick. Man spricht dass Bimbascha Sava meist 

auch wegen der Greuelthaten welche in der Gegend um Rim- 

nick ausgeiibt wurden, enthauptet wurde.» 

143. Craiova, 12 Septembre 1821. Drexler. «Benehmen 

sich die Tiirken recht guth, und Vielle ziehen iiber die Donau 

nach Hause. Unser Kaimakan îst seit 10 Tagen kranck, samt 

seinen Sohn. [Se vor despăgubi sudiții.] Vor einigen Tageni 

fiihrte man den Bruder des Totoc nach Vidin.»
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144. Craiova, 13 Septemvre 1821. Drexler. 1s'a făgăduit despă- 
gubire pentru sudiți. Atribuie presenţii sale că n'a ars Craiova. 

145. Rușava, 22 Septembre 1821. Trimete o scrisoare 
pentru <dumnialui boerul Mare-Logofăt Dumitrachie Bibescu, 
dar, de nu va fi dumnalui aci, să va preda dumniaei co- 
conei dumnialui». Trimesese şi o poliţă pentru el. 

146. 22 Septembre 1821. Mihai Lovan. A vrut să treacă la 
Căineni cu «cartea dumi Caimacamului», dar nu l-ai lăsat, 
«zicănd ca este aici la Căineni alti județ, nu mai este cum 
era mai nainte, și mă a pus ca să plătesc tote avaeturile». 

147. Sibiiii, 8/20 Octombre 1821. Stan_ Popovici. Cît ar 
ținea tiparul pentru «părintele Macarie cintărețu», care «ari ( 
voi să dea vr'o 3 cărți de cintări bisericeşti la tipar, carele 
slovele de note le are gata; numai rumineşte, de cuvinte, îi 
trebuescă, care la tipografiia armenească au slove, și de toate 
să facă slove cum să vor porunci, curat rumineşte ? Şi cu ce 
preţu a să putea regularisi!?.2 

148. Sibiiu, 12/24 Octombre 1821. Stan Popovici. Pe un 
«aghentu englezescii» ce era în Craiova, «Demeter Constan- 
din ot Preşpurgii», «l-ai adusi aici cu halai, în poștă, de la 
Craiova, pe lingă Bucureşti, legat și ferecat în lanţ; căruia 
i-ai fost dat conac la casarmă aici, şi nu lăsa pe nimine 
să meargă sau să vorbească cu dinsul.» 

149. Craiova, 17 Octombre 182î. Nistor Pavlovici. <Eri 
ai strigat pristavu pentru monedă, ca să nu îndrăsnească 
cineva să o iă mai sus: adecă meh[mu eaua] 26 4 în 16, 
cromj[taleri] 8, deretlliii] 71/, grips[orii] 714, beșlii 5, funduc 
II, rebiia 3. Nu ştii căt[ă] vremea va sta la acest preţ, că 
iară cei mari pentru de ușurinţe le sue.» —Cf. Negoțtul şi meş- 
ieșugurile în trecutul romănesc, p. 255, n vI. 

150. Craiova, 29 Octombre 1821, Drexler. «Die Hâuser 
sind fast alle verdorben, keine Fenster, kein Offen, folglich 
wo sie ein gutes, noch unbeschedigtes Quartier finden, su- 
chen sie sich einzuquartieren. In Krayova ist alles voll mit 

_ 

1 V. memoriul mieii « Contribuţii la istoria literaturii romîne în veacul al 
XVill-lea și al XIX-lea», extras din Analele Academie Romine, XXVIII, p. 
51 și urm,
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Tiirken; die neu angekommenen Asier sind rohe Menschen: 

man spricht, binnen acht Tagen werden die meisten aus: 

quartiert und auf den Dorfer verlegt.» 

151. 20 Octombre 1821. Nistor Pavlovici. «Aceste zile sco- 

sără omeni vorbă că va să să ducă manafi și deli, şi va să rămăe 

numai Dieni. Bine ar fi de s'ar adevara, că altfel va să avem la 

iarna zor pentru făn,lemaue, carne şi casă de lacuit,— că celi mai 

multe casă sănt stricate; după lemni ai trimis aztaz 1.500 cară, 

să vie în aceste zile: beţi omen sănt răi cazniţ! Său să dă 

(și nu mai este), grăunţă, făină, lemni, carne, biră, cară de 

rănd să slujască, saraori, bașca, ete. Apoi Dumnezău să le 

ajute! Eri i-a luat de prin pravali pe baeţ ca să slujască la 

agale, şi casă mult|e] vor să arza pe iarnă. În zilele aceste, 

în 3 locur[i] să aprinsăsă înfricoşat, şi putea să arza Craiova, 

dară au dat Dumnezăi și s'ai stăns. Acum e răi, că, dacă 

să aprinde undeva şi vor fi manaf[i] la acea casă, nu cu. 

tează niminea să mearga să stănga, că li frica.» 

152. Craiova, 6 Novembre 1821. Drexler. Turcii vor ră- 

mînea pe iarnă. 

153. [Călimăneşti], 23 Octombre 1821. Gheorghie sin loan 

Ocnariul. Ce a plătit la vătaf şi la beşliii din Cioeni. «Bu- 

toiu este forte nevoeşi, că curge pă toate rosturile, și pă 

funduri, de răndă: ami căşnită destuli, și nami avutu ce 

să-i facemii.» 

154. Haţeg, 26 Octombre 1821. «loan C. Salamonă, c. c. 

consular-staroste dinu Tărgu-Jiolui.» «Bizuindu-m|ă] prieteșu- 

gului Casi dum[nea]v(oastră], la care și eă în cursul acestor 

nehodihnite vremi în țar[ă), prin căt mi i-aii stătut mijloc şi 

am avut ocazion, am slujit omenil[ojr dum[neajv[oastră)», 

cere să împlinească o poliţă «de la d[ujm[nealtii] Cămineariu 

Iorgu Văcărescu, de la Bucureşti». 

155. 29 Octombre 1821. Nistor Pavlovici. <Oștirea de acum 

nu mai are făn şi grăunță; erai luat grăunță dupin tărg, și 

ai dat asară la ostaș, etc. Dară pe iarna ce va fi: cu fân, 

orz, lemne, carne, făină, ete? Beţi Rumăn fân nu ai, și, ne- 

dănd de măncare la boi, nu vori putea să aducă lemne și 

ce trebue. Ci milostivul Dumnezăii să-ș facă mila !»
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156. Sibiii, '29/ro Novembre 1821. Stan Popovici. «Astăzi 
am înţălesi că de la Tesaurariat au dat poruncă ca boe- 
rilor să li să dea pe iscăliturile lori credit de giuvaerică şi 
şaluri ce ai, fără a supăra pe alţi; pe Luni voi vedea să ne 
luom cauțioanele, să scăpăm de o belea.» 

157. Haţeg, r-iii Novembre 1821. Solomon, Văcărescu e 
acum «<ispravnic la Chimpulung... Sînt vremurile înpări- 
cheată pă acole.» 

158. Sibiii, 9/21 Novembre 1821. Stan Popovici. «La 
Craiova din zi în zi tot mai răi. De acum aă gătat finurile 
şi orzu: vai de maica boerilor care s'au dusi, ce vor să 
tragă la iarnă cu păgini de Turci! Bieţi oameni ţăreni nu 
ai fin pentru dobitoace, şi nu pot căra leamne: Turci des. 
copere case şi iai leamne pentru focă, ard garduri, păla- 
nuri, stobori, porţi, uşi, —ce găsescii, tot. Acum este birii în 
țară: de lude, de după cum în arată Sava acelaş.» 

159. Craiova, 14 Novembre 1821. Drexler. Vor răminea 
în Oitenia şi peste Olt ş.000 de Turci. Se poartă răi: ewie 
man von einer unorganisirden rohen Art Menschen hofea 
kann». 

160. Călimăneşti, 30/12 Decembre 1821. Dumitraşcu [Po- 
povici]. Merge spre Craiova. «Foarte ne-am spăriiat, decăt 
am socotit, ce va vrea Dumnezeu: doară tot nu va fi nimic.» 

161. Craiova, 9 Decembre 1821. Drexler. Un Pașă va 
merge la Rîmnic cu 30.000 de oameni. La Craiova sosese 
alţi. 605 : «das Benehmen bleibt immer tiirkisch». De patru 
ori foc, în ultimele zile. Casa lui Tache Bengescu arde toată, 
noaptea. Deli-Bașa cere, cu plată, «ein gutes Sperpectiv, 
welches in Ferne und Năhe guth zeigt>. 

162. Botoșani, 12 Decembre 1821. Măgiîrdici Buiuclioglu. 
«De îi întreba despre ţara aciasta, toată încă să află în pre- 
mejde : videm că oaste turciască den ză în ză toate să mul- 
țeşti ; nu înțălegim urma cum a rămăne;, atăta videm că 
totu ţara iaste în mare supărare: marfurile nostre păn acum 
închise ședi la Boian, şi găndu nostru iaste să iernam la 
Sutava.» Bolta din Iaşi a scăpat: «fiindcă am fost luat de 
la Aghenţiea bandela, și pajoara nemțască era pusă înnaintea
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boltă, și, noapte aceea [23 Octomvrie), ai îndrăznit 45 Turci de 

Eniceri cu topore, cu fănar și cu întreiagă gătire, şi av stră- 

cat uşă de her și av cărat lucruri cele mai ăscumpi a jupa- 

nului Mardiros şi lucrurile altora. Doi oameni ai fost 

opriţi ca fiind complici ; lenicerii îi scapă. . 

163. Sibiiă, 17/29 Decembre 1821. Raport. «Atîta zahar, 

cafea, undelemn ce ati venit aici și ce au trecut la Brașovii, 

de cînd este Ardealu n'a venit atita sumă de mărfuri; s'au 

spăriiat şi aici la vamă de atîtea mărfuri ce ai venit și vin: 

încet-încet să va vinde, — sănătate să fie. 

„„. Porunceaște, mă rog, gazetele grecești pe 1/2 an pen- 

tru părintele episcopu Rimnicu, Galaction.» 

164. Craiova, 6 Mart 1822. Fridrich Drexler. <Das wir 

bald den lieben Frieden hofen; nach Aussagung der Tiirken, 

sollen selbe bis Ende Mărz die Walachei reimen. Die Gefan- 

gennehmung des Ally-Bascha bestăttiget sich, der Selim-Bascha 

von Ismail, der mit 60.000 Mann aufdie Marsch nach Vog- 

schan war, ist wieder retur; das Benehmen der Tiirkea 

und ihre Anzahl ist, wie friiher, immer gleich, Auf der 

Strasse nach Viddin wurde auf Befehl des Dervisch-Bascha 

iiber den Schiefluss eine Briicke gebaut, welche auch schon 

ferdig ist,» | 

165. Craiova, 11 Mart 1822. Fridrich Drexler, tot ca sub. 

stitut al Agenţiei. «Der Tod des H. Caimakam» pomenită. 

166. Lăzăret, 2 Mart 1822. N. Iotta. «La Craiova avem 

bine pănă acum: Turci sînt ăn zehereă: de 5 luni ceră. De 

vr'o 10 zile ati întrat spaima între ei, și strigă toată noptea. 

Vorba lori alță nu e, fără numai batae ceri cu Muscalu, și 

apoi zici: «ișală bisă ghederăm Petrupoli», și, pe de altă parte 

de la Craiova pănă la Dii ai dresii toate podurile la toate 

văicelele.» 

167. Craiova, 5 April 1822. Drexler. «Dieser Tagen sind 

frische Trupp, 100 Mann angelangt; man spricht dass noch 

5.000 binen einigen Tagen ankommen sollen; auch werden 

Kirchen mehrere gereinigt zur Verprofiantirung. Der Bascha 

hat 700.000 Oka Kukurutz gefotert von den H. Pojaren. Alles 

ist in grâster Furcht; die Tiirken fiihren die meisten ihr
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Calabalick iiber die Donau, Auch hat man erfahren dass der Silistria-Valisy zwei Tage incognido in Bukurest Wabr. Die Janitscharen von Jassy sind nach Vogschan, 5.000 Mann; man befiirchtet dass sie nicht auch nach Bukurest kommen und die Stadt în Brand steken, um recht rauben und mor- den zu kennen. In Krayova ist Alles in grosten Engsten, das uns nicht auch gleiches Schiicksal wiederfăhrt. Die Tiirken sprechen alle von Russenkrieg: man erwartet mit Năchsten den Ausbruch der Rusen,.. In Krayova haben die H. po- jaren bey H, Seligthar. Aga ausgesprengt dass in Hatzeg iiber 100 Kanonen und ein groser Vorrath von Munitzion wăhre uni dass eine Regrudirung ist. Auf diese Nachricht mich der Siligtbar-Aga berufen liess und betragte.» 
168. 11/25 April 1822. Drexler. «Die 800 Delie, die in Pojana wahren, năher nach Krayova gekomen, und der groste Theil in der Manaschier Schidjan begeben hatt. Ferner ist ein vornehmer Tiirke nach Ischalnitza mit 500 Mann angekommen, welcher die bssten Truppen hatt : seit einer Zeit wird mehrere militărische Bewegungen, auch sind 409.000 Oka Zvibak anbefohlen, wo Tag un Nacht daran unermitet (sic: unermiidet) gearbeitet wird; auch werden mehrere Magazinen ercichtet und, ohne uns nahen, die Na. turalien auf eine gewaldsame Art wechgenohmen. Vor eini- gen Tagen habe erfahren dass die Pojaren von Bukurest und Jasy richtig in Constantinopl eingetrofen : dariiber sind verschiedene Meinungen. Man will allzemein behaubten, es sey um den Fiirsten einzusetzen, und man spricht, der Banu Giika soil First werden. Auch will man wissen dass Friede geschlossen; welches aber nicht zu glauben ist, nach den Benehmen der Tirken. Den ten Oster-Tag nachts, wahr eine grose Feuerbrunst in Viddin, wo tiber 300 Ge. welber in Aschen gelegt wurden: was das Schlimste war, hat sich kein Tiirk dabey sehen lassen, weil sie glaubten dass leicht an einen solchen Tag etwas anders in Spielle ist. Fer. ner ist der scherfste Befehl einen einheimischen Einwoh.- ner einen Pass nach Deuschland zu ertheillen. Yon Pojaren ist gar keine Rede, nur die k. £. Unterthanen sind frey...
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Aus den goritscher Bezirk sind iiber 20 Orthschaften ge- 

fliichtet, und grâstentheils iiber die Donau. Die Untertrii 

ckungen sind ohne Grânzen.» 

169. Craiova, 20 April 1822. D[u]mlitrachi)] Br[ăiloiă], Costan- 

din Brăil[oiă]. «Fiindcă nepotul nostru Petrache [Poienaru], adu- 

cătoriul aceștii scrisori, după rivna ce ai avut, streduindu-să pănă 

acum la învăţătură, în cursul școalelor de aici, ati cunoscut 

trebuința ce o are a năzui la luminata Europă, şi, mergind 

Ja Vienna, să să așeze la şcoalele de acolo, ca să sporească 

în învățături mai mari și mai temeinice... Aflăndu-să copil 

cu părinţi foarte scăpătați.» Să-l ajute Păunica, recomandin- 

du-l lui Zamfirachi 1, 

170. [Craiova], 3o April 1812. St[an) Jianu. «Fiindcă aă 

venit porunca Mării Sale Paş|i] ca să s[ă] răspunz[ă] una 

sut[ă] cinzăci mii la Silitra-Paș(i) pentru lefile ascherliilor 

ce s[ă] rădic[ă] din țară, și fiindcă s[ă] cer cu mare grab[a], 

și, căn[d] am strănge din ţară, poate să s[a) facă zăbav[ă), 

mă îndat[ojră dum" Căm(ă]raş Caimacam[ului] ca să scrii dum[i- 

talji ca să-i faci acesti bine a i să profitacsi de la dum: 

şi în soroc de o lun[ă] să-i răspunz aici. Deci, duplă] pliro- 

foriia ce avem, să nădăjduiaște și în scurtă vreme şi hot[ă|- 

rărea păcii, cănd dumi[talle poate să-ţi fie trebuincioș și mai 

mult[ă] sumă pentru neguțitoriile ce sănt a-ţi face. De vei voia 

face acesti bine ţării cu uș|ulrarea oștirilor, mare bine și poman[ă) 

îţi vei face, şi făr paguba dumi, căci, în galbeni proftacsin- 

du-i, poţi să-i dai cu 18 lei în talfer[i] imperiali, căte opt lei.» 

171. [Craiova], 5 Maiii 1822. Şerban Murgășanu. Ar veni, 

dar «sănt toate drumurile cuprins[e] de Turci». 

172. Craiova, 29 Maiii (10 Iunie) 1822. «Man sprich all- 

gemein von einen baldigen Abzug der Truppen,—Gott gebe 

es. Die Manaven sind gânzlich aus unser Gegend iiber die 

Donau gezogen; dagegen wollen mehrere der grâsern Tiirken 

behaupten dass eine gross Armee frische Truppen auf den 

Weege wăhren, welche bestimt sollen seyn die Kleine und 

1 V, studiul mieii «Contribuţii la istoria învățămîntului în ţară și în străi- 

nătate (1780— 1830), în Analele Academiei Romine, XXLX, p. 12 și «Contri- 

buţii, etce., scriitorii mireni>, îâid., XXVII, p. 3 şi urma.
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Grose-Walachey zu besetzen: ich aber kann selbes nicht glauben. Ich schliesse dass diese Reden blos deswegen aus- gesprengt wurden, weil die Ottomanen Furcht haben, da sie hăchstens noch 2.000 Mann stark sind und ihr Unfug, den sie treiben, dass Folck zu einen Aufstand kânte reitzen. Von Firsten, weis man noch nichts bestimtes.» 
173. [Craiova, 15 Iunie 1822.] Drexler. «Der Abzug der Asiaten blos nur eine bolitisch-militaerische Bewegung war, da selbe alle an den nehe liegenden Tărfer diess seits der Donau vertheilt Wurden und, anstatt selbe vermindert, um 1.200 Mann verstărkt wurden. Von Selicthar-Aga wurde der Befehl an der hiesigen Regirung ertheilt, laut dessen in den 5 Bezirken 50.000 Fubhren frisches Heu anbefohlen wurde zu samelen; in Hetrene soll ein gtoses militaerisches _tiir- kisches Lager statt finden. Jenseits der Donau wurden frische Truppen gegen Bezahlung geworben, und in der Walachei befordert. Von Fiirsten hat man nichts : es ist mOglich dass nach der Ramasan schuel eine Verănderung geschiet; bis jetzt sind alle Bewegungen kriegerisch : das Benehmen der Truppen ist wie friiher immer gleich.». 

174. Craiova, 5 Iunie 1822. Drexler. < Anatoler seit 1-ten d. Mth. in voller Abzuge sind: dagegen sind aber frische Truppen angekommen, welche zur Abwechslung der Manafen bestimt sollen seyn ; ferner, hofen vir bald den lieben Frieden.» 175. |Craiova, 14/26 Iunie 1822.) Drexler, «Der Salic-A ga der Asiaten, der schon lăngst mit 600 Mann von Krayova abzog, dieser Tagen die Skella bey Lohm pasirt ist; gleiches sollen in einigen Tagen auch die aus der Czernetzer Gegend thun ; seit einigen Tagen sind keine frische Truppen mehr angekomen. Die milittaerische Bewegung war nichts anders als eine Ablăsung: in “inigen Tagen hofe Ihnen mehreres mit- zutheilen, da man von Constantinopl Tartaren erwarteţ, Se Hochheit der Dervisch-Bascha verbleibt wieder auf ein Jahr; nach den Selicthar-Aga seiner Aussage, so werden wir noch lange unsere Găste zu bewirthen haben. Eine von den Gr6. sern wollen wissen dass die Pforde die Grim und Pesara.- bien von Russland zuriick fordern. Der Unfug und die Gel.
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derpresungen sind auf den hăchsten Grad gestigen ; alle Mo- 

schien und alles was sich da befindet, bis auf das Kleinste, 

wird aufgenohmen von denen die mit den Autstand Antheil 

hatten und auch seibe welche auf den allerhochsten Befehl 

der Hohen Piorte nicht zuriick komen aus Deuschland. Was 

damit geschehen wird, weiss man noch nicht. Auch werden ale 

Kl&ster und Kirchen aufgenohmen und von selben die Rech- 

nungen gefortet. Ferner, ist Haggi-Parectar [= Bairaktar] nicht 

mehr Beschlaaga ; er wurde seines Awmtes entsezt, weil er den 

Pokovnick 5o Falanka geben liess. Der neue Peschlaaga heist 

Demir-Aga, und ist ein Vertrauter von Bascha. Scheint ein 

guter Mann zu sein. Von Rimnick sind gestern 2.300 Mann 

allhier eingetrofen, und biieb nur der Beschlaaga mit 50 Mann ; 

es heist dass Delie-Bascha Jensch-Aga und der Dufeschio- 

[= Tufektschi) Bascha mit ihren Leuthen, ohngefehr 600 Mann, 

nach Rimnick abmarschieren solien. Nach Tirguschie geht der 

Haggi-Parectar. In Csernetz kahmen frische Truppen an : dieser 

Tagen stund das Leben des Pacharnick Schian in [Gefahr], 

da ihm eigens in seinem Hause ein Tiirke aufsuchte, um ihm 

einige Pistollen-Schiisse durch den Leib zu jagen; gliicklicher- 

weise waren andere Tiirken zugegen, welche den Feind abhilten 

und selben den Weeg banden um die Flucht zu ergreifen; 

welches der Tiirke auch musste thun, und so war das Leben 

des H. Schian geretet.» 
176. Craiova, 2 lulie 1821. N. Iotta. «De va fi ca pănă 

acum, o să petrecem prea bine, în mare isihie, iară, cănd 

povestea să va strica, atuncia nu poate zice cinevaşile. Ma- 

navi ai trecut toți, şi s'a și dusii la locul lori.> 

177. |Craiova, 15 Iulie 1822.| Drexler. «Alles ist in grâster 

Spanung, da man nach eingeholten Nachrichten vernahm dass 

ein Fiirst solle eingesetzt werden und sodann von den Otto- 

manen befreit werden. Eben kome von Selicthar-Aga, wel- 

cher mir anvertraute, da er eben heute nachmitag von Widdin 

ankam, dass kein Fiirst ernand sey, noch ernand werden wird, 

sondern es heist, es solle ein Reschal! von Constantinopl 

1 Regeă, puternic.
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komen, welcher die Stelle eines Firsten begleiden wird, bis die Grichen gănzlich unterjocht sind, und sodann habe die allerhăchste Pforde beschlossen einen Fiirsten einzusetzen, aber keinen Grichen mehr, sondern einen eingebohrenen Lan. des-Pojaren. Ferner sind die Asiaten, noch beileifig die Hălfte an der Zahl, noch an den nahe liegenden Torier der Donau diessseits, Den 1-ten d. sind abermahl 300 Delie bei der Skella Lohm heriiber gekomen; auch wurde Befehl ertheitt, auf neue Verprofiantirung : es ist gar keine Hofnung, dass mir unsere Găsten bald befreit werden. Dieser Tagen, wâh- rend der Abwesenheit des Selicthar-Aga, schwebden wir in groser Gefahr, da sich ein Complod von Ottomanen be- schlossen hatte, die Stadt în Brand zu steken, um dan zu pliindern und ihren Unfug treiben zu kennen; gliklicher W=eisse wurde noch vor der That diesses fiirchterliche Vor- haben entdeckt und ihr Vorhaben wurde dadurch geschen- tert (sic); mehrere dieses Verbrechens wurden iogeheim nach Widdin abgeschiickt,» 
178. Craiova, 10/22 Iulie 1822. Nestor Pavlovici. « Alalta- eri venisă nişte Turci de la Pleven și ruga cu scumpiia... La 7 aratasem dumitale că pe epis[copul] G. l-au lapedat și ati pus pe Arnaugianu Calinico, pe care lau fost şi dat pin tărg cu alai, și numai de căt porunci bumbașir, ferească Dumnezăi: ban[i] şi bani], — altfel, nu. Și Joi dimineață, după lipsirea Caimacanului, s'ai cam spăriiat acest epis[cop], și s'ai şi lapedat de slujba aciast[a], și așa fu Stăpănirea lui 24 ciasur[i]; acumă iarăș sănt omeni parintelui epis[cap] Ga- laction. Însă ai chemat Divanu pe parintele iconomu Ior- dachi şi ai zis că să-l pue pe dănsu în locul lui parintele Timotheos, dinpreună cu parintele gramaticu, să caute treabă pănă să va orăndui episcop; şi astfel de comădie avem pe aicea. Pe Greci ce erea în slujbe, i-ai scos pe toț. Acumiă sănt boeri pămănteni stăpănitor[i], dară nu știi căt le va ținea înparația, sau Stăpănirea, căci asară s'au auzit precum că Grigore) Ghica sa sa fi facut Domnii înnaceste 17 ju- dețe, şi aicea să vie Romanit Caimacanu, și, fiind acest[a] adevarat, iară să schimba aicea stăpănirea dumnealor boerilor:
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noștri... În ceasul acesta, aflai o/fcie/ că Nenciulescu vine 

aicea Caimacanu şi are ferman că dănsu, dinpreună cu 4 

boeri, să stăpănească aceste 5 judeţe şi să nu aibă Voda a-l 

scoate şi a pune pe altu fără știrea Înparații; acesti 4 boerți] 

să şi numescă: Logol[ătul] D. Bibescu, Logoflătul] D. Brailo:, 
Com. Brailoi, Cluci[ejr[ui] Gănescu; vedea-vom şi aciast[a]. 

La episc[op] ai fost acum, și am aflat că aă rămas iară ca 

mai nainte parintele Timotheos vechil, iară parintele Ior- 

dache şi spre regula dumji]sale. Oştiri acum nu prea sănt, 

s'a cam dus, şi er aii plecat vr'o 200 înș, şi nadajduim că în 

scurt după venirea Vodi vor pleca toţ. Despre frică, avem 

ceva puţănel la coşară, dară nu e nimic: vin Turci să [să] uite, şi 

iarăş pleacă . .. Socotim să plece Turci după venirea Domnului.» 

179. 12 Iulie 1822. Acelaşi. «Acest ocazion aii rămas pănă 

aztaz. Asară aă sosit şi dumnealui Caimacamu cel noii 

de l|a] Bucureşti, adecă Nenciulescu.» 

180. Craiova, 20 lulie 1822. Drexler. «Den z-ten d. Mth., wurde 

laut Firman ein neuer Bischof eingesezt mit Nahmen Galeniko 

(=Calinic]. Den 5/17ten abends laut allerhâchsten Befehl, wurde 

der H. Caimakan Costaki Samurkasch seines Dienstes ent- 

sezt und gleich darauf, noch denselben Abend, nach Widdin 

berufen, alle seine Effecten und Schrieften wurden versiegeld. 

Man will wissen, die bukurester Regirung habe ihn bey der 

Hohen Pforde verdrăngt. Nach speter eingetrofenen Nach- 

richten, sollen auch der bukurester und jener von Jasy seines 

Dienstes entsezt worden seyn und eben nach Constantinople 

berufen worden, und somitt, anstat Grichen, Landes-Einwohner 

cingesezt. Hier sind die Grosslogofett Bibesko und Brayloi 

als Vorsteher eingeseizt, dann auch, unter Einstimmung des 

Divans, die provisorische Regirung anvertraut worden.» 

181. [Craiova], 21 Iulie 1822. Stan Jianu. «Păn acum ati 

judecat lucr(ul) într'alt chip, făr numai de pace; acum văz lu- 

crurile cam amestecate, și nu-m plac.» 

182. [Craiova], 30 Iulie 1822. Consltantin] Brăil[oi]. «Mi- 

luindu-ne milostivul Dumnezăii cu Domnie, socotim fără în- 

doială că să vor şterge patimile ce am cercat în diiastimă 

de atăta vreme pănă acum.» Îşi ridică deci familia.
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183. [Craiova], 12 August 1822. Dimi[trachi] Bib[escu]. «Catinca îm scrie că i-ai zis dum(neajta să-ș caute alt conac, că odăile dum[neajv[oastră) o să le faceţi prăvălii. Pentru care mă rog, mai fie îngăduială pînă ce va veni şi Măriia Sa Vodă (a căruia venire o aşteptăm curând la Silistra întăiu, ca să-ș facă tacămu Domnii), și atunce să merg și ei la în. chinăciune şi, văzănd, făcănd, că poate îi voi scoate şi afar[ă]; și pentru o lună, dooă de zile să mai prinzi și alt[ă) casa.». 184. Sibiiă, 14/26 Octombre 1822. Stan Popovici. Arată ce a cheltuit la drum cu beșliii, Turcii, vătafii. «După această însemnare te vei putea regularisi. Vei şti și aceasta că mai nainte aceale mincătorii nu era, fără numai: 
Chiriia cum să putea tocmi omul cu chirigii. 
La Balş, la podiă, une ori lua de cara 10 părale, alte ori nu lua. La Jiblea, trecutu Oltului, 40 a şo părale. 
La Ciineni, trecutu Oltului, şo a 60, păn 80 părale de carii, Cum să putea tocmi omul cu podari. 
La Cîineni, la vatafu, de om 2 a 4 păr|ale], și de vită iar la 2 a 4 părale. 
Pentru avaetii, pentru rimători, mai nainte era de păreache 60 păr., și vama la păre[ache), în zilele lui Carageă s'au făcut avaetu cu vama întîi, lei 4, apoi 6, mai la urmă 8, ro păr[ale), 12. După aceia s'aă făcut care ce putea să îă, şi beșlii iarăş pria toate satele, încîti, în iarna trecută, unii care vindea rimători în lazăret, nu putea prinde după vînzare vămile Şi avaeturile. 

Pentru vitele cu coarne, oi, capre, de acestea nu-ți faci aducere aminte, fiindcă aceste articole era oprite de la Poartă a-i scoate încoace ce; sloboză Domnul țări sai Caimacamul Craiovi, făcea negustori toemeală cu dinşi, cum să putea învoi.> 185. 1823. Scrisori romănești pentru bani de la «Ali-Aga, Rahovan». 
186. Sibiiu, 30/11 Ianuar 1823. Savva Ioannovici. «În țară iaste bine pace, şi Oameni îș caută trebile fără supărare, numai tot cu frică în sîn, să nu să spargă fără veaste oala și să fie dați pradă celor de altii neam... Pă Nenciu- ciulescu l-ai scos din Căimăcămie, că n'aii vru să mai fie
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după cum era, ci cerea să nu i să meastece niminea în cele 

5 judeţe. Boerii Craiovei încă ai lucrat cu alți ipochimeni 

mari decindea ca să despărțască cele 5 județe de cuca 

Bucureștiul|uji, şi, de una ca aceasta temîndu-să Domniia, ai 

trimis de i-au ridicat la Bucureşti, și ai făcut acold Divaniţi, 

de unde pot porunci și Craiovei. Polizachi au luat iarăş poș- 

tele şi vămile, și la vama Craiovei au întrat iarăş Amană, 

Galaction! pănă acum tot ptoov phopâs xai opbapolas? să află. 

Mitropolitul? şade la Brașov. 

Domnul Aghentul ai scris la stăpănirea de aici să silească 

pă fugari să iasă în ţară. Deci i-au chemat pe toţi la poliție, 

şi le-ai spus, sai să meargă afară, sau să să dea mai afund 

în Austria. Ceialalţi ai cocoloșit şi ai tăcut, iară Grecii ai 

aşternut o inștanţie cătră În. C. Gubernium, cum că, fiindcă, 

din pricina revoluţionui Eladei, Sau scornit de cătră Turci 

goană asupra tuturor Grecilor de obşte, vinovaţ şi nevinovaţ, 

nu pot mearge în ţară, și la Austria nu să pot mută acum, 

în vreame de iarnă, ci să-i îngăduiască pănă la primăvară, 

şi atunci îş va lua. fieștecarele sama ce va face. Iar, voind 

Înpărăteasca Mărire a-i sili să meargă la Turci, să-i jervească, 

să roagă ca mai bine să trimiță Mărirea Sa ca să-i piiarză cu 

sabie creştinească. Acest den urmă şi neplăcut Ausdruck 

le-am zis să-l schimbe; apoi eă nu ştiii ce vor fi făcut.» 

187. Sibiiu, 14/26 April 1823. Stan Popovici. «În săptă- 

mîna viitoare pleacă de aici ghenerari Alecsandru Pini.» 

188. Sibiu, 15/27 Decembre 1823. Stan Popovici. «Ghe- 

neral de Minceachi la 21 X-mvrie ai plecat cu toată familiia 

sa la Bucureşti, și de acolo la Țarigrad va merge, şi la 23 

au plecat şi baron v. Rukman, conselzeru, și un secretar 

Carnioviă, iar canțălăriia aă rămas aicea.» 

189. Craiova, 5 Februar 1824. Savva loannovici. « Aici iaste 

isihie mare, chesaturi mari: pă Paşa de la Vidin l-ai mutat 

a Endreneat, fâcîndu-l serascheri asupra oştirilor celor adunate 

1 Episcopul. 

2 cÎntre peire și mîntuire.» 

? Dionisie Lupu. 

4 Adrianopol. 

ÎN
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pentru apostați; în locul lui, vine altul, care astăzi, miine, întră în Vidin.» 
190. Craiova, 21 Mart 1824. Savva Ioannovici. «Costache Brăiloiii s'a orînduit ispravnic la Caracal.» 
191. Craiova, 15 April 1824. Savva Ioannovici. «Pă dum: [neaji(uji Caimacamul Logofătu Constlantin] Cîmpineanul l-ati schimbat; în locu dum[neaji[uji ai venit dum[nea]lui biv Vel Hatman Dimitrie Raletiă.» 
192. Craiova, 6 Mai 1824. Savva loannovici. Să se trimeată ziarul «Beobachter», pentru spițerul Leopold Koller. <Noi aici pănă acum, din mila Domnului, aveam mare linişte, iar în zilele acestea s'a cam întristat lumea din vestirile ce aă venit că înprejur[ul] Bucureştil[or, la Ialomița, ar fi cu ade- vărat ciuma. Și că dincolo, peste Dunăre, la Oreahova, cale de 12 ceasuri din Craiova, ai venit de bună samă vre o 400 

ostași turci nesupuși, care erea să meargă cu Derviş-Paşa asupra insurghenților la Morea, și, pă drum certîndu-să cu ceialalți, s'aă întors înnapoi, și, pă unde au ajuns, ar fi făcut şi reale și ar fi luat și bani de la nişte aiani şi de la orașe, ca să le cruțe, să nu le supere; și oamenii mușcați de şarpe, Vă frică şi de şopîrlă. Cu toate aceastea, Măriia Sa Vodă ai pus în lucrare a să face lăzăret la București; de prin alte . locuri, s'au dat poruncile cele cuviincioase spre potolirea boalei. Asemenea și pentru Turci nesupuş îiaste nădeajde că, saii cu bine, sai cu răi, îi va potoli Măriia Sa Pașa de la Vidin. Dumnezeii să-ș facă milă !» 
193. Sibiiii, 14/26 Maiu 1824. Stan Popovici. «Dinu pri- cina că cu bună samă este ciumă în judeţu Ialomiţi și pe marginea Dunări, s'au făcută lazaretu mai tare: pentru oameni, 20 zile fără osăbire şi, de mărfuri, 21 zile.» 
194. Craiova, 17 Maiă 1824. Savva Ioannovici. «Postelnicu cel Mare, Filip, înpreună cu unul Aslanoglu, să află aici veniţi de vre o citeva zile: niminea nu ştie pintru care sfirșit. Din sudiți austriacești văzînd discoliile ce arătă Aghenţiia a-i cu. noaşte, mulți s'aii lepădat și s'aii făcut raiale cu privileghiuri, Părintele episcop Galaction l-ati scos din Scaun, și s'a orîn- duit grăm[ă]ticui Preaosfinţii Sale, chir Neofit, episcop, la aceste 

5216. Vol. VIil. 
MM
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5 județe,—om foarte blind și înpodobit cu învățătură. Mone- 

dele să sue, și sînti cu totul rare în piiață.» 

195. Craiova, 17 lunie 1824. Savva loannovici. «La Iziaz, 

schela Nicopolii, la 12 ceasuri de aici departe, s'au molifsit de 

ciumă şi au murit citeva suflete. A mers comision de aici 

și aă scos pă molifsiţi de i-ai băgat într'o pădure, să facă 

lăzăret... Musafirii cei cu arma să gătesc de ședeare:: mulți 

zic că s'au schimbat cele scrise de acolă la 12 Mai noi, 

şi întră altă mijlocire ca să dea săvirșire pricinilor.» 

196. Craiova, 28 Iunie 1824. Savva Ioannovici. «Din cue, 

am mai vindut, dar tot mai sînt, fiindcă nu sînt toate harţul 

Ţării-Rumineşti... Vorbele de ciumă ai mai încetat acum.» 

197. laşi, 26 Novembre 1824. Măgîrdici Buicliu. «Şi Can- 

temir al nostru aii învăţat la vremia lui musiu Rab slobod 

și a să întovărăşi cu boeri spre jecuiria sudiților, şi, în vre- 

mia acestui domnul Aghent, pentru neunire lui cu dănsul 

la acesti feliuri di fapte, pentru aciastă, el, di ciudă, cu Curtia 

și cu boeri, unindu-să pîn taină mari, învrăjbire ai prici: 

nuit între domnul Aghent și între sudiți, sculăndu-să asupra 

sudiţilor ca să le puie nişti biruri mari, căte 7.000 lei, altor 

căti 5.000 lei, şi aşa păr la 500 lei celui mai dipi urmă; 

încă și aciasta, ca sudiţii să-şi văndă acareturile. Adivărat că, 

pentru toti acesti feliuri, ia toți, puindu-să şi domnul Aghent 

di potrivă, avem nădejdi că nu ar -pută să facă nimic. ŞI, 

pentru acesti feliuri di supărări, dumi nu-şi poti îndrepta 

cheful: forti mari mirari ne aflăm, cine vra să fe lui arcă], 

ca păn la atăta Înpărăţie suferi faptele lui; în vremia lui 

monsiu Rab, atătia jălbi's'ai dat asupra lui, şi nimini n'aii 

folosit nimic: numai Dumnezeii să-şi facă o milă !» 

198. București, 14/26 Februar 1825. «Păzeşte-te de galbeni do- 

decari, că aii eşiti calpi mulți, făcuţ de Greci, făcuţi întocmai ca 

cei buni; atăt numai că ai preț numai de opt lei, având 

argint mult băgati întrănşi, și să zice că în Ţara-Rumă- 

nească S'aii vărs[at] 60.000, și tovaroşi Aghenţii, neguţătorii, 

zic că mai așteaptă 1.500.000, totii pentru ticăloasa 'Țara- 

! Sprijinitor., 
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Rumăneasca, cu toate că ochiu neadormit al Stăpiniri au pus 
sirguință mare asupra aceșştii pricini, a apandisi-o [întîmpina-o).> 

199. București, 21 Februar 1825. Costachi Vlădoianu. Pentru scrisorile ce trimite la «iubita mea Frosiniță». Și alta, 
fără dată, 

În alt rînd cere postav (12 Februar). 
Aceleşi serisori la 7/19: «Boala ciumi avem zile de cînd nu să mai aude, slav[ă) lui Dumnezeii. Joi sara, la 21/2 tur. 

ceşte, sai făcut cutremur, nu prea mare, dar simţitori.» 
200. Craiova, 4 Iulie 1825. Savva loanovici. « Minciunile 

ce să auzea de spre Domnie noa0ă, în vecinătate, s'au po- tolit acum aici. Stupii sînt frumoşi şi cu ceară multă.» 
201. Govora, 21 Novembre 1827. N. Iotta. «<Alaltă sară, am luat o curată știință de la Ibraila că Mehmezi facă mare pregătire... La Pruti au sosită mare putere rusească, şi ai 

făcuti lagerii în marginea Prutului. Cazaci, ofițeri, totdeaună 
vine la Galaţi și și tărguescii vină, rachii... Turci în toate cetăţile să străngu, gătire mare facă: destul de frică ai beți creştin[i| aici în țară : nu ştii ce să facă. De la Craiova nici-o ştiinţă am de căndi s'a începutii aceste dureri.» 

202. Rimnic, 2 lunie 1829. N. Iotta. Gaismar a trecut Du- 
nărea la 27 Maii, la Rahova, «sară, întunerică fiind». «Ti- căloș Turci, netemăndu-să de aşa grabnică trecere, s'au po- menită la 2 ciasuri nemțăşti de dimineața, la 28 Maii, ocolitii 
orașul Răhovi cu Muscali, încăt de bătae tobelorii şi din auzulă muzici ai fost Mehmeq cu totul Sspăriiati, şi, făcăndiă mai întăi întrebăciune Ecselenţiia Sa de vor să să închine 
Saii nu, ai dati răspunsu Bașa că vor bătae. Și așa, începăndii 
cu tunurile din toate părțile, au ţinut bătae vr'o căteva ciasuri, apoi aii strigati Muscali cura», și ai întrat înă oraș, prinzăndi pe toți Turci ce au fost vii, înpreună cu cadănsle lori și copii. Ai fost groznică jale de Turci; le-ai datii hagma (sic), i-aii jefuit și îi trimete la Craiova, cu totulii înpreună, și cu beigamberi (szc) loră; iar Turci de la "Ținbru, auzind tunurile, 
S'aă dusă focului: au năpustit orașul.» Rușii vind zece ocale de fier cu 1 lei şi căldările, cu 2. 

203. Craiova, 12 August 1829. Ioniţă Minovici. <Divanu
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Bucureştilor aii trimis aici poruncă şi au rănduit pă N. Brăi- 

loii ca să cumpere cu bani gata bucatele de la toţi lăcui- 

tori țări fără deosăbire, însă cu prețuri hotărăte, căte 20 lei 

%/0 (sic) ocă făina, 13 lei orzu şi 12 lei ovăzu, toate făcute 

teslim aici la magasie, cu cheltuiala oamenilor... S'ai oprit tot 

speculaționu de bucate între lăcuitori... Nu știi oameni, de 

unde să cumpere, să mănănce.» 

197. Craiova, 11 August 1829. Ioan Minovici. Luptă la 

Cerneţi: Turcii sint goniți și înnecaţi în Dunăre. 

198. Bucureşti, 5 Novembre 1830. Consulul engles Blutte. 

«Nous avons malheureusement la peste ă Calarache, ou 

elle est passâe de Silistrie.» 

Bucureşti, 10 Mart 1832. E. L. Blutte. <Vous connoitrez 

dâjă la destitution du Ministre de la Justice et la cause de 

cette destitution. Le Metropolitain Gregoire, qui avoit 6t€ 

attaqu€ de maladie avec vomissement ă Buso, lieu de sa 

surveillance actuelle, est maintenant, grâces aux soins et aux 

talens de M. le docteur Arsaki, hors de danger, ă ce que 

Pon me dit.» 
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DIVERSE. 

  

 



1. 12 Novembre 7220 (1712). «Eu, Sfetco», dă zapis «dum- 
neaei babei iracăi», pentru un împrumut de zloți, «cu do- 
băndă zeace la doi», pe jumătate de an. Dacă nu va plăti, 
«şi să va face vr'o cheltuial[ă), ati zăciuial[ă], să fie tot de 
la mine». 

2.  Părcălabe î voao, oamenilor de la Poiană, vă facem în 
ştire că, viind aicia Costandin Popescu' de la Popeşti sud 
Vălcea, mi i-aii spus pentru Dragu ce îiaste fugit de la voi, şi 
acum iaste în Vălcea; care Drag ati şi furat o capră acestui 
Costandin. Pentru care iată că v[ă] scriem, să căutaţ, să 
meargeț să iuaț pă acel Dragu, cu toate iconomiile lui, şi 
să-l aduceț la urma lui, după cum iaste porunca Mării Sale 
lui Vod[ă]; şi să luaţ capra de la el şi să-l daț mat susului 
numit păgubaş. Altă sminteală să nu faceţi. Aciast[a]. 

Aprilie 11 d., 1752, 
[Iscălitură neînțeleasă.] 
3. Foiţa de vitele ce a focoto stricăciune în bucate, pre- 

cumiă o arată mai josii anume; Săpt[emvrie] 14, 7262 (1754). 
Popa Udra, Tudura săraca, diiaconu Gherghi, Mărica să- 

raca, diiaconu Costandin. 

Grecişti : 
Popa Greghi, Vasăle Șălaru, Costandină a Cale ... Mi- 

hai boiarii, Cipico. 
Strenji: Flora călugărița. — Popești. . . . Săueşi, Slăneşti 

„  „.« Degeni, — ot Blăslavu. 
4. Manuscris fragmentar. Incipit: «Rănduiala ce face la Joi 

Mare, la spălare, diaconul de jos.» La sfîrşit: ci pisah az 
Costantin Logft.; 1757», | 

5. 1778. Scrisoare a lui H. Ivan Popiă. Citează proverbul : 
«cine plănge pentru altul, pă el îl ustură ochii».
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6. 12 Maii 1778. Testamentul lui Nica Teișanu: <O să- 

liște de casă» la Rimnic, vie la Vlădești, «perne înbrăcate 

cu flanel», «1 juncă să să taie la pomana mea», «1 păreche 

de papuci: pentru aceștea să dai 5 vadre rachiă.> 

7. Craiova, 26 April 1784. Zamfir H[agli Gherghe. «Prea- 

iubita și dulcea mea soțioară, Mariuţa, ai lăsat dum(neajvoastră 

sănfăltate. Of ticălosul de mine şi de tot nenorocit în lume am 

rămas, negru şi părlit în lume, şi cu jale nespusă, căci nu 

m'am învrednicit să fii la morte, nici la îngropăciune... 

Of amar viața mea, că lumea mi s'a întunecat şi sorele ai 

apus. Of și iar of!» Să-i mîngiie ei copilul: «şi iei i-am scris 

cu măngăiere şi cu parigorisală. Of vai de mine, of! Şi, de 

copilu, să nu să cerncască, numai la mină să să lege cu 

negru,—că destul m'am negrit ei şi m'am întunecat . . . Mi 

să tăiară mănile, și nu mai putui scrie... La aciastă vărstă şi 

greutatea copiilor, mare nedreptate mi s'au făcut mie, păcă- 

tosul: mulțămim lui D|umnejzeii.» 

8. 4 Mart 1801. «<Alamanii Măţ ot Rășinarii.» Pentru chilii 

ce vrea săfacălao mănăstire. Pomenite fetele, Ana și Sora, și 

nepotul Maniii Mitrea : «şi acela le va ceti înpreună cu dînsele». 
9. 1804. «Toate socotelile şi zapisăle lui Drotlof zidarii, 

pentru lucru bisereci de afară.» 

10. [1805.] «Eu Nedelea; ei, cea mai mic(ă), Zmăranda.» 
«Ştii că pă tata] l-ai tăiat Turcii, și maica e bătrănă..: 

sănt strâină.» De la el e tot ajutorul. 

11. 1805. Hagi Costandin Pop către fiul săi Zamfirachi. A fost 

bolnav. «Am văzut că-mi scrii, fiiule, că mi ai scris atitea scri- 

Sori, și te miti de nu țam făcut nici-un răspuns. Dară fătu- 
meii, la aceasta ai greșală, că sînt numai vorbe, fiindcă 
cărțile pe numele mei nu să perd, fiindcă este știut în multe 
părți, mai virtos cînd la o căprăriță îi vin scrisori de afară 
mai cu toate poștele pe numele ei, și nu să perd, dară cum 
pe numele mei să să pearză; ci zi că nu mi ai scris nici 
de cum.» Fusese fiul în oaste. <Ofițerii ce[i] ce sînt gazdă bune 
şi să feresc de lucruri necuvioasă ati cinste la reghement și 
avanțeruesc mai curind ca alții... La purtarea ta să vor uita 
cu ochi deschiș, fiind de alt neami.» 
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12. Timișora, 11 Maiă st. n. 1806. Zamfirachi Pop. E făcut acum cadiutantă la domnu maioru Popu, care singur l-au poftit ca să rămiiu la ast reghiment». Iscăleşte: Zen obie. Odată el vorbește, după Spusa unui ofițer rus, de neam Grec, că Rușii ai furişat luj Cerni-Gheorghe 300.000 de galbeni. La 26 Novembre st. n. întreba dacă e adevărat că Rușii sînt în București. 
13. 25 Maiii 1808. «Matiia văduva, cu trei feate, din curtea bisearici Sfăntului lie.» «Cu trei pietri de feat[e]», cere ajutor, 14. Pesta, 7 Iulie 1808. Zamfirachi Pop, ca ofițer, scrie romănește tatălui săi, și despre încoronarea apropiată a Îm. părătesei. « Grăfoia Ștarenberg, unde am fost eri la prinzi.» Mamei îi scrie în P, S., grecește.— Fusese și fratele lui, Dincă. pe acolo. — Prin Septembre era cu ei şi «ficioru lui domnu Molnar». 

15. Catastif de cheltuiala ce să va face Ja pogrebanie ră. posatului dumnealui jupînului Hagiu şi ce să va da pănă la trei ani la parastase, etc.; 1808, Octomvrie 18; Sibii, 16. 1809. Zamfirachi Pop scrie din București și din Craiova, apoi din Viena. Enzenberg îi oferise a.] face căpitan în Land. 2vehr, 

17. Sibiiu, 2 Iulie 1809. Pauline H. C. Pop arată că soțul ci lăsase grija Casei fiului mai tînăr Constantin și lui Stan Popovici. Hagiul moare la 30 Octombre 1808 şi Constantin la 20 Iunie 1809, la 10 ani. Acum conducerea afacerilor o ai Zenovie și Stan Popovici, — Tipărit în nemțește, grecește şi romăneşte, 

18. 1810. Scrisori din Viena, de la Zamfirachi Pop, ofiţer, către «fratele» săi, Stan.—Tot de acolo serie, în aceiași limbă, Dumitrașco Popovici. 
19. «În Marele- Becicherecu», 13 Novembre 1810». «Theo- dori Popovici, parohi în M. Beci; Moisei Popovici, puhpin- ter.» Către vărul» Stan. Salutări. 20. 1812. Neusatz. Corespondenţă pentru zugrăveală în. tr'o biserică de sat a lui < Arssenius Theodorovics». 21. 1814-35. Fragment de Scrisoare din Viena (2). Şediaţele și petrecerile Congresului. «Ich war in dem grossen Hof-Ball
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pare und habe auch die Dudesco dort gesehen... Von Du. 

desco weis ich kein Wort: er ist in der Leopoldstadt aus- 

gezohen, und whont auf der Landstrasse; er wartet auf 

seinen Schwiegersohn wie auf Gott!; der Gregoir soll schon 

in Pest seyn...» 

22. Pesta, 22 August 1816. Scrisoare grecească de afaceri 

de la Moveyas wa Tobvobohăs. 
23. C. 1817. Ilsrpos Acuas, «copil fără minte şi neprah- 

tisit de nici-un fel de procopsala», trimete sfăpinei de odini. 

oară, Păuna Pop, «acest tefaric,adecă o punguliţ[ă] de bani». Nu 

e ciumă în Ţară. «Rugăciunile cari facem Maicăi prea-curatei Fe- 

ciorei la zile de sărbători, nopţile cu priveghieri şi zia cu deose- 

bite podoabe de căntări și cu 2 cântăreţi, desăvărşiț psalți, 

între amăndoo strănile, şi, cum să face sară, vine chir Băluţă 

loan şi ne adună pe toţi din tărgi, toţi copii, la toate săr- 

bătorile, și ne duce de ascultăm la acest fel de podoabă, ca 

pe nişte călugări, şi socotim că nu să va îndura de noi pă- 

cătoşi de a ne pedepsi cu măniia sa, care o vedem prin alte 

oraşe. Î.a București şi în Ţara Turească, la Dii, foarte tare 

s'a pornit, mai vărtos asupră Jidovilor și Turcilor, şi din 

nimică nu să pricinuește, călt] din necurățeniia, și a legii, şi 

omenilor, cari nu să păzesc, ci fac tot felu de amestecări ; 

şi, intrînd şi creştini pin casele nelegiuițilori, s'aii porait acum 

de opștea între toţi. Pe ici avem pănă acum lazareturi din 

amăndoo părţile, dar ce folos?! că Turci nu fac lazaret, și 

rămîne la mila lui Dumnezei cum va vrea cu noi.» 

24. Rod, 24 «Marţi» 1817. Comănel căpitan. Felicită pe 

Hagiica de Paști şi-i trimete cun mieluşel». 

25. Cu plecăcione sărută cinstită măna dumitale, cinstită 

cocoană Hagiico. Poftesciă să petreci Sfănta Înviiare a Dom- 

nului Hristos în pace și sănătoși. Primițu un melu, şi un cocoşu 

de munte, și ceva brănză. Mă rogu să le primeşti ca de la 

un priiatin și supus al dumitale. Și suntii al dumitale prea- 

plecată slugă: Comănel Căpitan. 

Rodi, în 12* April 818. 

: V. Hurmuzaki X, la numele Cariboglu,   
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26. <Budak, la Bistritze», 20 Septembre 1820. Hellena Macedon. Pentru o Scrisoare. 
27. Seghedin, 27 Decembre 1820. Comunitatea ortodoxă de acolo scrie Sirbeşte. 
28. Cluj, 1821. Scrisori romăneşti de la Dimitrie Raț, trans- lator gubernial, 
29. Cluj, ro Februar 1827, <Dimitrie Raţi.» Pentru o scu- tire de <ficior din cătane» și o cerere de la «cocoana Maria Ceacheardec». 
30. 23 Iulie 1821, Dumitru Nicolae, Grec din Bucureşti. E câăzană în Viena; areo atacere, pentru care a vorbit so/u/47 turcesc Mavrogheni. Cere ajutor de bani. P. S. e de «Danu Dragomir, catana din Rău-Sadului», care ar vrea să iusă din cătane, 

31. Craiova, 29 Septembre 1821. Popa Iordachi, care are pe fiul său Gheorghe la casa lor. I-l recomandă. 32. [Craiova], 12 Mart 1822. «Zamfira a lui Dumitru Hu. zariă, nepotu lui Hagi Pâtru.» Cere ajutor la bătrînețe, «şi cu multă slăbiciune şi cu nevădeare de ochi». 33. Rimnic, 13 Decembre 1821. «Ghiţă dascălu.» Pentru datorii şi canghinaturi vărgate». 
La 9 Ianuar 1822, pomenește o scrisoare de la Stan la «părintele Meletie iconomul» (era încă la Sibiiu acesta), 34. [Căldărușani], 4 Septembre 1823. loan Orbu. «Cînd aii voit Dumnezeu ca să mă pedepsească pentru păcatele meale cu aciastă orbiciune.» Păunica, prin milostenii, e «toiag orbului>. «Fiindcă sînt întunecat, nu sînt Vreadnic [a veni la ea].> 

35. Mag, 3 Iulie 1824. «Gabriel Molnar, poștmaister.> Pen. tru doi cai ai Hagicăi. «Cere un cațaon de calvin pe o roa- fătă ca și el, ce na (Sic) miroasă a tulipan, nice a măghirani, cia piatră pucioasă,.. Că-m rod păine mea de la părinți, cumpărată pe stimbiă, ca căini cei răi și necredinţoşii la un stăpăn bun... Mai bine să cază turuu cel cu umbă în vărv şi să lasă yii numai căți am botezat noj cu toţă.. Dar de lao doamnă creștină, nu de la vo Cațaonă de niam răă,.. Cu do nu te Ploaî... Pentru scrisoare şi ortografia, mă rog de jertare, că
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aciastă scrisoare n'am învățat la scolă, ci numai am furat 

cu ochi.» 
Ceruse şi la 6 Iunie: «Îmi turbă iepile după armăsărit; 

care mare pagubă aș avea, dacă nu sarii mănză. Dea muri 

oarecăndva calu acela, l-oi îngropa cu pompă ca pe Ducipal, 

ca și pe iapa mea Jiji, care cu muzicaș zăcănd de jele pănă 

la groapă o am petrecut cu toată Curtia mea.» 

36. Bucureşti, 3 Octombre 1824. F. Miller Theater-Direktor. 

Bilet german. 

37. Govora, 4 Septembre 1829. De trei zile nu a «mai 

murit niminea în Craiova». Rușii au trecut Dunărea, 

38. 15 Februar 1832. «Maghistratul orașului Craiovei.» 

Săi tocmească pe dr. Cominec, «de iaste desăvirşit dohtor 

cu diplomă și cu sentementuri plăcute». Are 800 de fi. ar- 

gint==5.400 de lei turceşti, pe an. S'a scris Vorniciei din 

lăuntru pentru a fi numit, și s'a aprobat. «Să să scoale 

să vie cu un ceas mai nainte, fiind întrebuințată politiia de 

dohtor.» Iscălesc: Constandin Brăil[oiă], Cost[anjd[i]n Brabo- 
veanu, Nidhaos Epu.avo). 

39. Craiova, 15 Februar 1823. Crăciun şi Sava loannovici. 

Trimet cererea maghistratului Craiovei. Do/torul să-și aducă 

«documenturile sait diplomelțe] în rinduială, că iaste dohtor de 

mediţin, iar nu hirurg. Fiindcă după întocmire cea noacă 

toț dohtorii ce ai a întra în slujba ţării are să înfățișeaze 

documenturi vrednice de încredințarea ştiinţelor meșteşugului 

lor, care aii a să cerceta de cătră comisiia cea pentru dohtori 

așezată... Are orașul mare lipsă, aflindu-să numai cu un hirurg... 

Are a-ș lua plata vizitelor ce va face pă la oamenii cei cu 

stare, şi noi, din cit va sta prin putință, vom pune toată si- 

linţa a-] recomiîndălui prin toate casele neguțătorești și boerești.» 

40. Craiova, i4 Mart 1832. Crăciun şi Savva loanovici. 

Vornicia a hotărît ce urmează pentru dohtor: a) Plată pe 

lună, 600 de lei, la sfîrșitul lunii; b) «dohtorul iaste datori să 

curarisească pă săracii lăcuitori din oraş fără nici-o plată, 

iar cei cu stare aii să-i plătească vizitele»; c) «nu iaste slobod 

dohtorul a lipsi din oraș fără știrea maghistratului»; d) «iaste 

dator dohtorul a alerga în toată vremea la cei ce-l vor chema». 

4 
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S'a aflat la București un dohtor, <anume Petru Baron, care aii săvirșit învățătura la Minhen și, viind aicea, s'aă Şi așezat dohtor al orașului» ; cellalt poate fi Cominec: «deosibit are orașul și un hirurg, pă Vilag, de la Viena». De nu Cominec, altul, pe care ar putea să-l caute la Viena dr. Malhat. Se plătia de particulari lui Fereri <alți 3 a 4 mii lei pă an». 41. «Băile ot Meh[a)diia». « Dimitr[ache] Grecianu.» Scrisoare de la «cumnatul mieă Căm[i]a[a)r[ul] Costandin Socoteanu». 42. Rimnic. «Catinca [lui Alecu], Bojureanca.» Pentru niște «sineturi». 
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Belu (Mărioara), 74, 76. (Ştefan), 69. 
Bender, 112. 

Bengescu (familie), 115. (Constantin, 
Dinu sai Costachi), 18, 24, 26, 
28. (Dimitrie sai Matachi), 49. 
(Gheorghe saii Ghiţă), 8, 36, (alt 
Gheorghe),74, 89. (fii luf Gheorghe 
l-iă), 48. (Raducanu), 40, 45. 
(Stăncuţa), ş2-3, (Tache), 74.5, 
89, 1s1. (Titu), 48, 63. (Liţa), 
37. (Stolniceasa), 7. 

Bengești (sat), 35. 
«Beobachter» (ziar), 161, 
Bethlen (comitele Gheorghe), 17. 
Bibescu (familia), 37, 117, 120. 

(Catinca), 28-9, 40, 48-9, 57, 62, 
64, 71, 74, 120, 159. (Constantin), 
42-3. (Dincă), r17-8, 120, (Du- 
mitrachi), 28-9, 32, 34-5, 37, 39, 
41» 47, ŞI-2, 56-8, 61-2, 68, 71, 
74 9, 117, 120, 124, 149, 158-9, 
(Elena, soția lui Dincă), 42-3, 
71-2, 89, 120, (Maria, soţia lui 
Ștefan, şi fiica el), 23 şi, r. 
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gore Decapolitui), 21, 132. 
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Borsec, 19. 
Boșnegi (=—Bosniaci), 89, 146. 
Botoșani, 87, or, 151-2. (Armenii 

din), 87, 1şn-2. 

Bozieni (sat din jud, Neamţ), 16. 
Braboveanu (Constantin), 68, 90, 172. 
Bradul (lîngă Deva), 41. 
Brăila, 109, 139, 163. (Pașa de), 139. 
Brăiloiă (familia), 29, 115. (Anica, 

fiica Elenei), 55, 68, (copilul ei), 
57. (Balașa), 119, (—ul cel bătrîn, 
1790), 107. (Comisul), 158, (Cor- 
niţă), 45, 107, 123=4. (fica lui), ş2. 
(Costachi), 35-6, 41-2, 47-9, 53,60, 
65, 67, 70, 73, 77, 89, 113, 118, 
(şi soţia), 122, 154, 155, 172. 
(Costică), 74-ş. (Dincă), sg. (Du- 
mitrachi), 42, 66, 118, 154, 158. 
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Costachi), 43-5, 46-9, Ş1-7, 62, 
65, 68. (Ioniţă), 8, 10, rog. (Ni- 
colae), 61, 63-4, 6ş, 70, 72, 87, 
89, 164. (copii), 63. (Uţa, soția lui 
Dumitrachi, și mama ei), 118. 
(ful Stolnicului), 19, 

Bran, 42, 146, 

Brăslăveșii (sat şi mănăstire), 118,1 33. 
Braşov, 19, 40-1, 43-50, 58-9, 64-9, 

7I-2, 77, 82, 85, 93, 97, 10, 
III, 121-3, 132-3, 143-6, 152, 
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Vlad, negustor din), 82. (|. iono- 
vici Marcus din). 83. 

Brătianu (Dincă), 65-6. (Toma), 54. 
Bratovăești (sat), 119. 
Brătuleşti (sat), 38, 
Breasta (sat), 36, 71. 
Brincoveanu (Grigore), 66-9, 7, 

77» 145. (soţia sa), 66. (Mano- 
lachi), Sr, 117. (Nicolae), 34-5, 
39-40. (beizadeaua Radu), 69. (bei- 
zadeaua Ștefan), 67. 

Bruckenthal (baronul de), 34-5. 
Brusa (băile de la), 88.
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Bucovăţ (mănăstire), 116, 
Bucşănescu (Constantin), 68 (Sofia), 

72. 
Bucureşti, 7, 8, 10, 12-3, 18, 20, 

26-7, 29-31, 37-8, 41-3, 45, 48, 
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Calafat, 106, 110, 119, 137, 139-41. 
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gore), 74-5. (Elena, fiica lui Con- 
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Cantemir (von), 162, 

Carabăţ (protopopul Ignatie), 93. 

Caracăl, 24, 64, 70, 85, 161. 

Carachiz (localitate), 137. 

Caragea (Ioan Gheorghe-Vodă), 57, 

134, 159. 
Caragea (Nicolae-Vodă), 18, 

Caragheorghe (căpetenie sirbească), 
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Bug (ri), 326. 
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Carniov (secretarii rus), 160. 

Cazaci, 109, 163. 
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Cernătescu (Constantin), 61. (Gheor- 

ghe), 38. (loniţă), 60. 

Cernăuţi, 101. 

Cerneţi, 65, 105, 116, 139-40, 145, 

147-8, 155-6, 164. 
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98. 

Chiselev (generalul), 100. 

Cimbru (localitate), 117. 

Cimpina, 82, 
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25. (Scarlat), 16, 

Cîmpulung (-ul muntean), 82, 123, 
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Cinent, 37, 41, 44, 48, 62, 65,92, 
98, 105, 118-9, rzi, 133, 135 
149-50, 159.(căpitani de poștă), 48. 

Cioroiii (sat), 116, 13t. 
Cîrjalii, 116, 119-20, 133. 
Cladova, 110, 124. 
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frie, negustor), 86. 

Coburg (principele de), 84, 11, 113, 
Codrica (Panaiot, secretarii), 97. 
Comăneanu (Alexandru), 77, (Pău- 

nica), 26. 
Constantinopol, 20, 22, 35; 98-9, 

112, 117, 128, 145, 148, 155, 
160, (patriarhi de), 43, 144. 

Coşoveni (sat), 73. 
Costanda (Sevastian), 42. 
Costin (căpitanul), x27, 
Cotmeana (mănăstire), 124. 
Coţofeanu (Ghiţă), 43. (Grigore), 41. 

(Nicolae), 69, 89, (Păuna), 68, 7o. 
Coțofeni (sat), 130. 
Cotroceni(mănăstirea), 52,111,137-8. 
Cozia, 22, 44, 105, Ii4, 144, 145. 
Craiova, 8, 13, 15-9, 21, 23-8, 41, 

43-5, 47, 49, 52-4, 57, 61:5, 68-71, 
73-7, 81-5, 8892, 98-ro0, I0s- | 
17, 113-7, 119, 123-4, 12931, 

Darvari (dr. C.), 97. 
Dantz (Cesar), 99, 
David (Dinu, negustor), şt, 213. 
Degeni (sat), 167. . 
Deleanca (Zoiţa Șătrăreasa), 69. 
Demir-Aga, 156, 

Derviș-Aga, 106 n. 1, 
Derviş-Pașa (1822), 152, 155, 

161. 

5216. Vol. VIII. 

    

133-8, 142-5, 1437-61, 163-4, 168- 
70, 172.: (Tirgul-de-âfâră), 113. 
(Sf. Apostoli), 38. (Sf. Arhanghel), 
47. (Sf. Troiță), 5, 7,9, 130. (SI. 
Ilie), 169. (Maica Precista şi Sf, 
Gheorghe), 4. (Preoţi: ecenomul 
Iordachi), 157-8, 171. (imoteiă), 
157-8. (Meletie), 171. (preoţi), 89. 
(Grămăticul Episcopiei), 157. (Cai- 
macami), 9. (negustori: Sava loan), 
88-9. (Velie Pavlovici),  87-8, 
(Marco), 83-4. (Hagi Crăciun), 84, 
(Hagi Barbu), 83. (lenachi Mihail), 
84-6. (Dumitrachi Nicolai), 83. 
(lordachi Gheorghe), 82. (Hagi 
Mladen Stoianovici), go-r. (Nistor 
Pavlovici), go-r. (Sava Ioanovici), 
92. (Stamate Mărgărit),. go, (P. 
Dimitriu), 9o. (Dimitrie Constan- 
tin), 86. (Băluţă loan), 86. (Fito- 
chi și Calaigi), 86, (N. Radovici), 
36. (Agenţie), 139. (sudiţi), 153, 
161. (Nemţi), 131, 137. (Frederic 
Drechsler, substitutul Agenţiei), 

145, 147-56, 158. 
Creţulescu (Eustratie), 4. (Manolachi), 

126. 

Crimeia, 155. 

Criuleni, 83.. 

" Cupariul (Manolachi), 22, 
Cutuzov (generalul), y8. 

Deşliu (Ștefan), 89. 
Deva (P. Stoica, vameş din), 86. 
Diamandi (Serdar), 130, 145. 

Dimanciu (Gligoraș), 98. 

Drăgănescu, 100, 112, 

Drăgășani, 1 30-1, 143, 145-6. (dealul 
Cătinet), ş7. . 

Dragomirești (sat în Ilfov), 126, 
Drăgotești (sat), 12. 

12
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„Dreisler. V. Craiova, 

„Duca (Neofit, profesor), 89, | 

„. Ducipal, 172. , | 

Dudescu (Banul Nicolae), 8 şi n. 2, | 

10, 36. (fiica sa), 8 și n. 2. (Con- 

E 

Elsche (N: van den), 100, 

„Emanuil (Nic.), 172, . 
„Enzenberg (general), 19,: 169. 

F 

Facă (Clucerul), sz, 

Fălcoianu (Dimitrie), 22, 24, 25-6, 

28. (lanachi), 25. (Maria sai Ma- 

riuța), 22, 26. E 
„Fărcășanu (Serdarul), 43. | 
„Farfară (familia), 115. (Serdarul), 9. 

(Dumitrana), 118. 

Ferrari (dr, C. P.), 98. 

Filian (de.), 97. 

Filipescu (Alexandru), 73, 75. (Con- 

stantin), 122, 126, 138, (familia), 

„122, (Dinu), 13. (Ecaterina, năs- 

„cută Balș), 77. (Grigore), 70. (Ma- 

nolachi), 73. 

Filipopoliti (Iordachi), 32.. 

  

Galaţi, 82, 133, 140, 163. | 

Gănescu (familia), 97. (Catinca și 

soțul ei, loan), 31, 41-2, 46, 

52, 6, 73 

Gaudy. (funcţionar la Agenţia aus- 

triacă din București), 121. 
Gavazu (Gavanosoglu:)-Paşa, 147. 

Geanoglu (C.), 10-3,:19, 24, 33-4, 

„106, 115. 

Geismar (baronul de, ofiţer rus), 98. 

Gentz (învăţător), 74-5. 

Germani (în Muntenia),. 148,   

stantin), 35, 126, 170. (şi tatăl 
săii). (Elenca), 51-2, 170. 

Dunăre, 41, 107-8, 110-1, 113, 116, 

123, 127, 131, 134, 138, 1401, 

153-5 157, 161, 163-4, 172. 

Epir, 92. 

Eterişti, 145. 

Evrei, 112,:170. 

Filișanu (Mateiţă), 116. (văduva), 123. 
Filitis (Mitropolitul Dosofteii), 126 

şi u. . 

Florentin (localităte), 111; 113. 
Focșani, 82, 109, 132-3. (Constan- 

tin Paraschiv din), 87. (Leiba 

„David), 86. . 

Francesă (limba), 27. 
Prancisc L-iii (Împărăteasa lui), 169, 

Franciscani,. 34. : , 

Frankfurt, 8. (Gazeta de), 61, 63. 

Franţa, 31, 38, 42-3, LI4, 1256. 

Fratoştițeanu (Radu), 68. 

Frumușanu (C.),- 76. 

Fulea (Muise), 54. 

Germania, 153, 156. 

Ghenciă-Aga, 156. 
Gherla, 83. (Narses Păcurariii, ne- 

gustor armean din), 85.: 

Ghica (Alexanâru-Vodă I-iii), - 12. 

Ghica (Alexandru Scarlat), 75-6. 

Ghica (Constantin Hatmanul), 75-6. 

Ghica (Constantin Banul), 40, 43. 

Ghica (Dumitrachi Banul), 43, 81. 

(a doua soţie a lui), 81. (ful cel 

„mai nic), 122. ' 

Ghica (Ecaterina), 77. 
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Ghica (Grigore Matei- Vodă), 12, 
Ghica (Grigore Dimitrie-Vodă), 37, 

42-3, 68, .70, 72-4, 153, 157, 159. 
Ghica (Scarlat Dimitrie). 13, 16. 
Ghighiu, 92. | 

Ghiurgi-Osman-Pașa, 114. 

Giorman (sat), 67, 129-31, 133-4, 136. 
Gioroc (sat), 67, 135-6. 

Gîrleşti (sat), 115-6. 

Giurgeii (localitate), 91. 

Giurgiv, 109-r0, 124-5, 139. 
Glogoveanu (familie), 107, 115. 

(Alecu), 56. (Constantin), 63. (Ni- 
colae), 39, 67. | 

Golescu (Nicolae), 36. 

tolescu (loan), 76. (Răducanu), 36-8, 
40-2, 126. (Zoe), 76, 100 e). 

Golești (sat), 38. 

Golumbeanu (familia), 57. 

Hagi-Bairactar (1821-2), 147, 156. 
Hagi Constantin Pop, 6, 7, 18-9, 22, 

25, 45-7 (moartea Jui), 53, 84, 86, 
91, 168-9 (moartea lui). (soacra 
lui), 9. (cumnatul Ienachi, frate cu 

soţia lui), 35, 46, 129. (Păunica, 
soţia lui Hagi C. Pop), 7, 8,9, 

7, 27, 35, 44-8, 53-4, 56-7, 62, 
74-5. (moartea ei), 84, 91, 1t9, 
154, 169-71. (Dincă, fiul lui Hagi 

C. Pop), 47-8, 169. (Zamfirachi 

saii Zenobie, alt fiă al lui Hagi 

C. Pop), 45, 48-50, 57, 62-3, 66, 
77 589, 154, 168-9. (soţia lui, 

Iosefina). 56. (Mariuţa, fiica lui 

Hagi C. Pop), 22, 24. (nepotul 

lui), 26-7. 

Hagi-Diamant (Panaiot), 112, 

Hagi-Dumitru (din Craiova), 133, 

Hagi-Gheorghe (sat), 126. 
Hagi-Gherghe (Zamfir), 3, 3, 81, 

168. ' 
Hagi Ivan Pop, 167,   

Gorj (judeţul), 129, 154. 

Govora, 163, 172, 

Grabovschi (negustor), 76. 

Grădişte (sat), 18. 

Grădişteanu (Catinca, soţia lui Scar- 
lat), 37. (Eufrosina, soţia lut Gri- 
gore), 69. (Grigore), 69, 77. (lri= 
niţa, soția lut Manolachi),38. Mano- 

lachi), 5, 11, 17-8, 37, S2. (Maria), 
5. (Scarlat, fiul lui Manolachi), ş. 

Grammont (vicontele de), 10o0-1. 
Greceanu (Dumitrachi), 52, 6o-r, 

173. (Grigore), 37. (Scarlat), 22,28. 
Grecești (sat), 167. 

Greci, 144-5, 157-8, 160, 162,169, 

(eterişti), 157. (ziare—ești), 152, 

Green (Samuil), 99. 

Grozeşti (sat), 82. 
Gura-Ialowiţei, „109. 

Hagi-Mosca (Vistierul 1.), 49, 57, 
91, 112, 134. 

Hagi Petru Luca, 3, 82, 

Haiduci (Velcu și fratele), 1gr, 
Hakenau (Fleischhackel de, Agent 

la București), 54, 74, 98-100, 132, 

145, 160. (doamna de), 135, 
Hangeri (Mărioata, Doamna lui Gri- 

gore-Vodă Ghica), 66-8, 72-5. 
Haralambie (C.), 52, 5. (Dumitrachi), 

89. (Ruxauda), 39, 55, 57, 65,89. 
Haţeg, 41, 58-61, 90, 117, 120, 

146-8, 150-1, 153. (Popovici, ne- 

gustor din), 147. 

Herbert-Rathkeal (Iaternunțiu), 22, 

112, | 
Hetreni (sat), 153. 

Hicros-Lochos, 139. 

Hiotul (Iancu), 73, 

Hochepied (baronul de, și tatăl săi), 

97-8. i 
Brisoscoleii (Banul), 12, (Sultâna), 77. 
Hurez, 67, 132, 134, 145.
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lacumi (Stolnicul), 45. 

Jalomiţa, 92. (judeţ), 161. 

lași, 82, 90, 98, 122, 125, 134, 

139-40, 151-3, 162. (Agenţia aus- 

triacă), 151, 162, (consulatul fran- 

ces), 12Ş. (consulatul rusesc), 125. 

(sudiţi), 162. (negustori armeni), 

90, 134, 139-40, 162. (negustori 

greci), 83. 

Ierusalim, gr. 

Jia (birtaş romîn în), 87. 

Inidioara, 93. 

Ioanidi (Gr. Atanase), 97. 

loanovici (frații), 77. (Sava), 70, 

159-63, 172, (Crăciun), 172. 

Iordachi (Căpitanul, eterist), 130, 

137, 143, 145. 
Iuta (Nicolae), 76,92; 152, 156, 163, 

Jianu (familia), 84, 115. 

Jianu (Amza și Amzachi), 5-6, 68. 

Jianu (Costachi), 5. 

Jianu (Dumitru), 60. 89. 

Jianu (Ghiţă), 6-7, 10, 14, 16, 18, 

27, 107, 118, 123 

Jianu (Grigoraşcu), 5, 59, 71. 

Jianu (Hagi Stan), 3-4, 6-7, 9. (gi- 

nerele Nicolae și nepoata), 16, 23, 

26-32, 34, 84, 106-7. 

Jianu (ancu), 66. 

Jianu (lenach:), 23-4. 

Jianu (Ilinca), 5, 24, 29. 

Jianu (Ioniţă), 29. 
Janu (Păharnicul), 156. 

Jianu (Smaranda), 64-5, 68. 

Kalenduros (Panaiot, dascăl), 72. 

Klinger (Franz, inginer) 99. 

Koharna, 145. 

Kosani, 51. 

  

Iovipali (Nicoliţă, negustor), 21, 82, 

87-83, go. (Constantin Nicoliţă), 

58, 90, 129. 

Ipsilanti (Alexandru-Vodă), 7, 18, 81. 

Ipsilanti (Alexandru, șeful eteriei), 

134 136-9, 141-5. 

Ipsilanti (Constantin- Vodă), 40, 43-4, 

124, 127. 

Ipsilanti (Dimitrie, fiul lut Coustantin- 

Vodă), 137. 
Irgau (băi), 19. 

Isaiov (general rus), 43. 

Işalniţa (sat), 116, 130, 153. 

Iscovici, 81. 

Ismail (Selim-Paşa), 152. 

Italiană (limba), 36-7, 46-9. 

lzlaz, 162. 

Jianu (Stănică sai Stănuţ), 15, 21-3 

şi n. (nunta lui), 27 (şi soţia), 

34 37 40, 42, 52-3 (şi a doua 
soție), 64, 68, 72, 74, 89, 118, 

154, 158. ! 

Jianu (Ștefan), 59, 64-8, 89. 

Jianu (Tiţa), zo. 

Jianu (Zamfir), 4, 7, 11,18, 27, 29. 

Jiauu (Zoiţa și fetele ei), 29, 54. 

Jiblea, 106, 114, 133. 

it (0tit) 140. 
Jitianu (mănăstire), 136-8, 153. 

Fournal des dames, 100. 

Jucherand (de, colonel; şi soţia sa), 

98. 

Kremenitza, 68, 70. 

Kreuchely (consul prusian), 138. 

Kurtinski (general) 75. 
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Lăcusteanu (Radu), 89, 
Lagan, 101. 
Lahovari (loan), 5, 63, 65, 67-39, 

129, 140. (Mihai), 67. (Nico- 
lachi), 67. (Soacra lui loan, So- 
cotsanca), 65. 

Laibach, 138. 
Lambrină (Constantin), 6:, 
Laptiev (Elena), 71. 

Laroche (B.) 97. 

Lascarev, 112, 

Macarie (cîntărețul) 73, 149. 
Macedonia, 92. 

Mag (sat), 1-2, 
Manat-lbrahim, 117, 119, 127, 
Manaf, 142, 144, 150, 154-7. 
Mănăstirea dintr'un lemn, 53. 
Mandacovici (Vlăduţă), 53. 
Manega (student), 170, 
Manicati (Saffranos, Iosif), 22, 25, 

112, 217, 
Manu (Mihalachi), 40, 70-1, 73-4. 
Manuc-beiă, 124 şi u, 
Mărgărit (Stamati), 129-30, 135-6, 

138. 
Mărgineni (Turci), 142. 
Marmont (mareșalul), 126. 
Mate! (loan), 43, 123-4. 
Mavrodi (negustor şi soția sa, Eli- 

saveta), 88, 112. 
Mavrogheni (Nicolae-Vodă)  12-3, 

15, 22, 26, 105, 108. 
Mavrogheni (Logofatul Ioniță), 109. 

Ambasadorul la Viena), 171. 
(Hatmanul) 57, 

Mavros (Nicolae), 66, 86, 
Medici, 6-7, 11, 35, (P. Baron), 172, 

(Dumitrachi Marin), 25, 29. (E£ 
rosina), 9o. (Ferrari saă Ferreri), 
131, 172. (Gh. Martin Hailain), zo. 

L 

  
  

181. 

Latină (limba), 27. 

Lazăr (C,), 7o, 

Ledvulx (consul frances), 98. 
Leipzig, 3, 27, 44, 86, gr-2. 
Lemberg, 73, 

Lenș (Filip), 161, 
Lippa (Agent la lași), 139. 
Locusteanu (Vasile), 92. 
Logofătul Gherghe, 12, 
Lom, 117, 155, 157. 

Lovişte (vătășie), 65, 

(Horvat) 24. (Kaminek), 172. Neu- 
stădter). 31. (Pal), 31. (Pintel), 47. 
(e Ştap»), 53. (Ulrich) 45. (Vilag), 
172. (al lui Alexandru Ipsilanti 
eteristul), 139. (greci), 31. (Fe- 
mei), 30, şz, 

Mehadia, 55-4, 60, 65, 73, 77, 9%, 
173. 

Mehedinţi (judeţ), 16, 113, 129, 
141. 

Meitani (negustor), 7ş. 
Melencu (şef sîrb), qr. 
Meriage (ofițer frances), 125, 
Merișanu (Pîrvu), gr, (Fratele lui, 

Dumitraşcu), gr, 
Merkelius (Agent ausiriac din Bucu: 

rești), 18, 85, 105, 1xq. 
Michelson (generalul), 125. 
Mihail (Gheorghe, şi fiul săi), 130. 
Mikes, 15. 

Miloradovici (genera!ul), 128. 
Minciaky (consul rus), 99, 160. 
Mincovici (Chiru), go, 

Minovici (loniţă), 163-4. 

<«Miran» (Dincă), 148, 
Mischii (sati, 115. 

Mitrowski (generalul), 19. 
Mhecănești (sat), 115. 

Mofleni (sat) 116,
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Molajoni (losif, episcop de), 130-1. 

Moldova, 21, 82-3, 91, 134. 

Moldovan (loan, comisarii în Ol- 

tenia), 85. 

Molnar (dr. Ioan), 52. (Fiul), 169. 

(Gabriel), 171-2. 

Monari (Francisc, cîotăreț), 100-1. 

Montesquieu (de), 98. 
Mordouville (Virginie de), 100 

Morăa, 161. 

Morunglavul (schit), 3, 108. 

Moruzi (Alexandru-Vodă), 28-9, 116- 

7, v21, (Domnița), 117. (lenachi 

și fiul), 12 

Napoleon I-ii, 98-09. (Viaza lui), 

49, 
Năsăud (Sofia Ramtăl și Elena Ma- 

chedon din), 86-7, 170. 

Negotin, 117. 

Negri (Constantin), 158. 

Nenciulescu (Alexandru), 60, 67, 

69, 76-7, 158-60. 

Obedeanu (Băluţă; și biserica sa 

din Craiova), 31. (Petrachi), 89. 

Obrenovici (Miloș, cneaz sirbesc), 

142. 

Ocnele (din Vilcea), 67, 133.: 

Olt (rii), 93, 132-3, 159. 

Oltenia (încercare de separatism în), 

160. : 

Oiteţ (rii), 116. 

Opran (Ghiţă, negustor), 5% 6, 90, 

135-6, 143, 146. 
Oradea-Mare (negustorul “M. Mihail 

din), 86. 

Orăştie, 19, 60, 122. (Lenei Maior), 87. 

  
i
 
i
 
2
 

  

Motru (mănăstire) 115, 131-2, 145. 

Miinchen, 172. 

Muiereni "(sav), 123-4+ 

Muntaniotis (Constantin, dascăl), 77. 

Murgăşanu (familia), 16. (Alexandru), 

69.(Aniţa), 121-2. (Clucerul), 107. 

(Costachi), 41-3. 47, 53 (2)-4 0), 

61, 69, 120-4. (Alt frate), 120-1. 

(Ruxandra), 121. (Şătrarul), 124 

(Şerban), 39, 43, 46-7, 154. (Sma- 
randa), 53-4, 69, 121. 

Murgașul (sat), 54. 

Mustafa Bairactar, 125:8. 

Neusatz, 159. 

Nica Serdarul, 129, 

Nicola (Delibașa, maiorul), 112- 

Nicolantin (Antonie), 82-3, 106 

Nicopol, 108, 125, 137. 

Nistru (rîul), 82, 126. 

Noe (loan, spiter), 99. 

Novaci (sat), 140 

Orehova, 134, 161. 

Orşova, 135-6, 143, 146. (Regeb- 

Aga), 125. 

Osman-Paşa, 113. 

Ostrov (localitate), 105, 107-8. 

Otetelişanu (Catinca), 71. (Constan- 

tin), 21-2, 29-30, 32, 34, 36, 39, 

4%, 5i-52, 56-9. (soţia sa), 29- 

30. (Dinicu), 89. (soţia sa), 59.. 

(Drăghiceanu), 36. (Grigore), 75. 

(Ilie), 9. (loan), 9. (Iordachi), 69. 

(Păuna), 38. (Ruxanda), 68, 73-4, 

89. (Săftica). 37. (Zmaranda), 71-3 

Ottenfels (de, Internuncin), 99. 
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Palanca (în! Serbia), :108. 
Papuc (Ioniţă), 106. 
Parascheva (ispravnic), 112. 
Paris, 98-9. 
Paserea (at în ;jud. Ilfov), 126, 
Pavlovici (Nistor, negustor), 1 36-40, 

142, 144-7, 149-50, 157-8. (Va- 
sile, negustor), 1z0-1, 146. 

Pazvantoglu, 39, 116-7, 119,:123-5, 
127. 

Pazvangil, 118-9, r21-2. 

Pencovici (Stati, negustor), 86. 

Perieţeanu (Stanca), 67. 

Pesta, 32, 54, 86-7, 1co, 170. 

Peștenari, 147. 

Petersburg, 70, 101, 152. 

Philadelphy (D.), 7. 
Pieleşti (sat), 11ş. | 

Pini (consul rusesc), 138, 160. 

Pitar (7) (schit), 137. 

Pitarul lene, 130. - 

Piteşti, 32, 72, 76, 87, 92-3, E20-1, 
123, 135, 142-3. (îspravnic de), 
16, 36. (negustori greci din), 88. 

Pleşoianu (loniţă), 89. 

Pleven (Plevna), 116, 157. 
Poiana (sat în jud. Dolj), 144, 153, 

167. 

Raab (von), 162. 

Racoviţă (Mihai-Vodă), 12, 
Radovici (loan, negustor), 105. 
Radziwillow, 67. 

Rahova, 110-1,' 139-40, 147, 159, 

163. ! 

Raicevich (din Viena; 1784), 10, 16. 
Ralet (Dimitrie), 72, 76, 161. (Isac), 

126. (Postelnicul), 13.: 
Ral (Spătarul), 58, 66. 

Răşinari, 59, 168. 

Rasti (Nicolae), 57, 72. 

Reace (sat), 3. 

  
| 

| 

| 
| 
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Poienari (sat), 18. 
Poienaru (Anica), 89. Petrachi), 100-r, 

154. 

Polihroni (Serdarul), 131. 
Polizachi (negustor), 83, 117, 160. 
Polonia, 7, 112, 126. 

Popeşti (sat în jud. Vilcea), 167. 
Popovici (Dumitraşcu, negustor), 133, 

141-2, 151,169. 

"Popovici (Matei, negustor), 199, 1 1 1-2 
117. 

Popovici (Stan), 41, 58, 60-1, 64, 
66, 69, 91, 117, 119, 129-44, 

149, ISI, 159-60, 169, 171. 

Porcen! (sat), 147. 

Poroineanu (familia), 137. 

Porumbariu (lenachi), 92, 

Postelnicul (Stoian), 32. 

Praova. V, Kahova, 

Prăşcoveanu sati Părșcoveanu (Stanca), 

5. (Ștefan), 4-7, 15, 23, 25, 81, 

106-7, 115. (Zoiţa), 70. 
Preajba (sat), 31, 37, 115-€, 123. 

Pressburg, 149. 

Prisăceanu (Safta), 68, 
Prozorovschi (generalul), 126, 128. 
Prut (rîă), 82, 134, 163, 
Pupăza (sat), 126, 

Rimnic, 10, 28, 30, 35, 44, 48, 

52-3, 56, 61, 63-4, 67, 74:6, 82, 
35, 85-9, 92, 105-6, 113, 116-7, 

I21, 123, 129:30, 133-6, 143, 

146, 148, 151, 156, 163, 168, 

172. (episcopi), 20, Sr. (Calinic), 

157-8. (Galaction); 89, 152, 157, 

160-1. (Nectarie), 126. (Neofit), 
161-2. (gardianul catolic Ludovie 
Kiss), 97. (negustorii din 1821), 
90. (Matei' Popovici), 8ş. (das- 
căli), 171, 

Rioșanu (loan), 61, 63, 89.
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Ritoridi (Petrachi), 39. 

Riul-Sadului, 171. 

Riureni, 86, 89-09, 92. 

Robăneștii-Pătezului, 45. 

Robescu (Matache și Constantin), 93. 

Robești (sat), 93. 

Rodna, 87. 

Roman, 83, 113. 

Romanați (ispravnici de), 7o. 

Romaniti, 157. 

Roset (Anica), 66. (Dumitrachi), 64-5, 

89. (Mărioara), șI. 

Sadova, 134. 
Sakeliario (baronul Constantin), go. 

(Gheorghe), 55, 66, 89, 92, 134. 

Salcia (sat), 107. 

Saleva (localitate), 147. 

Salih-Aga (1822), 155. 

Samurcaș (Alecu), 128-9, (Constan- 

tin), 49, 53; 64, 69. (loan), 130, 

133, 137, 148, 152, 158. (fiul 

săi), 148. (Marghioala), 77. (Zoiţa), 

47 
Săndulescu (Dumitrachi), 39, 

Sași, 29. 

Săueși (sat), 167. 

Sava (bimbașa), 119, 145, 148. 

Schiliţi (Dumitrachi), 22. 

Schladen (baronul de), 99, 

Sebeșul-de-sns, 87. 

Secui, 113, 

Seghedin, 170.. 

Şerbăneşti (jud. Vilcea), 108. 

Serdarul Stanciu (Mare-Logofât al 

Divanului), 109. 

Sibiiă, 17, 19, 21, 30-2, 34"5, 37-8, 

45-7. 54 57-63, 65, 68-71, 74 

81, 83, 87, 89-90, 92, 97-09, 101, 
129-32, 134-6, 1386-41. 144-5, 
148-9, 152. 159-601, 169, 171. 

(Str. Poplăcit), 91. (Cloşterul), 52, 

56. (Drotlef din), .168. 

  

Roznovanu (Nicolae), 55-6. 

Rukman (consul rusesc), 160, 

Rusănescu (lordachi), 73. 

Ruşava, 59, 61, 90, 105, 122, 131, 

145, 149. V. Orșova, 

Rusciuc, 42, 125, 127, 138. 

Rusi Caragicu (Logofăt), 132. 

Ruși, 19-20, 42-3, 72, 74, 76, 92, 
109 şi u., 136-7, 143, 152-3, 155, 
163, 169, 172. 

Sighişoara (Vasilică Moise din), 168. 

Silihdar-Aga (1822), 147-8, 153, 

155-7. 
Silistra, 109, 11Z, 125, 128, I59, 

164. (Pașa; 1822), 153-4. 

Sîmbăta-de-sus, 66. 

Simboteanu (loan), 51. 

Sina (Casă din Viena), 100. 

Sinaia, 131. 

Sion, 55. 

Șipoteanu (loan), 44. 

Sirbi, 8, 42, 117, 120, 136-7, 140-2, 

145. 
Slănești, 167. 

Slatina, 116-7, 119, 135-7. 

Slătineanu (familie), 109. (Ecate- 

rina), 76. (loan), 74. (Mihai), 77. 

(Răducanu și Săftica), 28. 
Slobozia (jud. Gorj), 147. 
Smiîrdan, 109. 

Socolescu (familia), 21. (Chiraţa), 38. 

Socoteanu (Barbu), 62. (Bica), 67. 

(Constantin), 30, 33-3, 37, 172. 

(Clucereasa Stanca), 58. 

Solomon (căpitan), 137, 140-1, 146. 

Solomon (Silimon ; staroste), 130, 

136, 147, I150-1. 

Spiţeri (Ludovic Drechsler), 72. (Kol- 

ler), 161. 
SplEnyi (general), 22. 
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Stahrenberg (contesa), 169, 

Stavru (Slugerul), 83. 

Știrbei (Barbu), 4, 6-9, 11, 145, 
18-9, 22-4, 26-8, 30, 32-3, 35- 
51, 57-8, 63, 107, 115-6, 120, 

Știrbe (Barbu Dimitrie), 63, 69,71, 75. 
Știrbei (Catinca), 4-6, 8-9, 11, 19, 

25, 27, 33, 35, 38, 40, 49. 
Știrbei (Dumitrana), 3-9, 11. (ne- 

poata e!, Dumitrana), 11, 

Ştirbei (loan -Drăgănescu), 60. 

Știrbei (Mariaţa), 5, 

Stoiau (Căpitanul), 110. (liarbu), 54. 
Strangtord (ambasador engles la Con- 

stantinopol), 99. 

Strehaia, 129. 

Strimbeanu (Constantin), 3. 

Strugonov (ambasador rus la Cons- 

tantinopol), 14*. 

Tancoigne (consul frances), 99, 
Tatari, 148 

"Vecucii, 82, 

Veişanu (Băluţă), 59, Gr, 85, 88, 

123, 130, 138. (loan Baluţă), 170, 
(Nica), 128. (Stau Băluţa), 133. 
(Zoiţa), 59-60. 

«<elegraphos» (ziar), 140. 
Teohari (Antohi N,), 117, 121-2. 
Tetoianu (Vlăduţă), 108. 

Tetoveanul (Sava loan, negustor), 89, 

Thury (Laszl6), 26, 
Țigani, 30-1, 81, 115. (din Sibiiă), 

97. 
Țigară (Costachi), 7o, 

Tiia (localitate), 111. 

ŢȚimbru (localitate), a 

Timișoara, 23, 34, 57,1 

Timoc (ri), 84, 109- 10, 

Tîncăbești, 126. 

Ținţăreni, 130-2, 134, 145. 

Tîrgovişte, 138, 143 

5216. Vol, VIII, 

  

185 

Stiirmer (d-ra), 66. 

Suceava, 91, 1şI. 

Suedia, 110. 

Suhaiii (localitate), rog. 

Șumla, 20, 

Surcecuţa (sat), 130. 

Șuşescu (Stariciu), 32. 

Suteşti (sat), 82-3. 

Suţu (Alexandru-Vodă), 122-3, 135. 
- (Doamna Eufrosina), 66. (Fiii săi 

Gheorghe şi Nicolae), 61, 66. 

Suţu (Mihai Constantin-Vodă), 20 şi 

n. 1, 22, 26, 117, 121-2, (Fiul sai), 

22. 

Suţu (Mibai Grigore-Vodă), 134. 

Suţu (Iordachi, nepotul lut Mihai 

Constantin-Vodă), 14, 20, 41-2. 

Suvorov (generalul), 109. 

SzEkely (comiţii), 25. 

Tirgu-Jiiului, 11, 16, 32, 35, 67, 

70, 76, 89, 116, 118, 120, 131, 145, 

147, 150, 156. (staroste 2), 150. 

Tirlet (Alexandru), 98. 

Tismana, 131-2, 145, 147. 

Todoran (Mihail, negustor), 27, 32-3, 

83, 85, 106-u1, 

Totoc, 148. 

Trăsnea (Nicolae), 51, 

Trestenic-Oglu, 114, 121. 

Tschudi (Rudolf de), 101 

Tufan (lordachi), 43. 

Tufecci-Başa (1822), 156 

Tunusli, 170. 

Turcheș, 93. 

Turci, 13, 19, 36, 41-4, 53, 69,84, 

839, 92, 106 şi u., 117 șiu., 129, 
163, 168, 170. 

Turnavitul, 108, 

Turnu-Măgurele, 108-9, 111. 

“Purnu-Roşu, 105. 

Turtucaia, 20, 

12%
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U 

Ulirich (Adam), go. 

Ungrovlahiei (Mitropolia), 128. (Dio- 

nisie), 160. (Filaret), 25. (Grigore), 

81-2. (Grigore al II-lea), 164. 

Vv 

Văcărescu (familia), 45.(lorgu), 150-1. 

(Nicolachi), 130. (Ştefan), 49. 
(Zinca), 49-50. 

Văcăreşti, 130. (din deal), 98. 

Vălcan, 117-5, 120, 122, 147. 

Vălcănescu (familia), 40. 2 

Varadi (Hristea), 113. "2 

Varlaam (Balașa), 72-3. (Constantin), 

41, 127. (Nicolae), 64. 

Vașarheiii, 87. 

Vendoti (Gheorghe), 9. 

Veneţia, 73. 

Verona (congresul de la), 66, 

Veşten, 87. 

Vidin, 84, 108, 111, 113-4, 146, 

V19, 123-4, 148, 150, 152-3, 156, 

158,.160-1, 170. (Paşa de), 62. 

Viena, 8-10, 156, 19. 246, zi, 

35-71, 39, 42. 44, 46, 48, 37, 63, 
66, 72-5, 8-2, 86, 98-101, 105, 

"139, 154. (congresul de), 169-70. 

(marca de), 86. (tipografal Bau- 

meister), 9. (tipografia Mechitari- 

ştilor), 149. (dr. malfatti), 172. 

x 

Ungureni, 140, 147. 

Unguri, 137. 

Viișoreanu (Constantin), 17, 38, 123. 

(Catinca), 59. (Loniţă), ş9. (Elena), 

59. 

Vilcea (și ispravnici), 5, 22, 26. 33, 

37, 46, 63, 72. (sameși), 58. 

Vilceanu (Pavel), 60. 

Vurciorova, 145. 

Vistierul Pîrvu, 52. 

Viziri: Mustafă-Pașa, 118. 

Vlădăianu sai Vlădoianu (Clucerul), 

118. (Constantin), 43, 74-5, 162, 

(Frosiniţa), 75, 162. (Loan), 52. 

Vlădescu (ioniţă), 67. (Nicu), 54-5, 

58. 

Vlădești (sat), 168. 

Vladimirescu (Papa), 145. 

Vladimirescu (Tudor), 129 și u. 
Vlahuţi (luan), 54. 

Voguridi (Ștefan), 158, 

Voinescu (N. 1), 93. 

«Volohăr> (regiment), 13. 

Vorvoreanu (famile), 140. 

Vulturescu (Constantin), 47. 

Xenocrate (dr. Atanase), 99. 

Z 

Zalic, 99, 101. | 

Zăweanu (C.), 59, 60, 62-3. (mama 

lui), 63. (Dincă), 69, 89. 

Zăvalu (sat), 110. 

Zavideni, 143. 

Zea Bermudez (ambasador), 99. 

Zevedeni, 106. 

Zimnicea, 112, 

Zirneşti, 87. (Bratul Baiul), 87-8, 

(Bratu Nuţul), 87. (alţi cărăuși), 

(ptrgarul lor), 87. 

Zlatna, 59. (Ghiţa Tolea), 87. (Şen 

druț Dobre), 8. 

Zmărdeșteţ, 72, 
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Acachele (marfă), 40. 

Ace de ciur, 40. 

Aiani, 140, 161, 

Alice, 3, 24, 31, 36. 

Amanet, 46. 

Amdiâii, 36, 

Ananas, 34:5, 38, 40, 43, 52, 74. 

Anghinet, 171. 

Anteriă, 16, 18. 

Apă acră, 19, 28, 41. 

Apă de melisa, 43, 45. 

Apă de obraz, 8-9. 

Apă de Spa, 8. 

Apărătoare (=evantaliu), 7. 

Baglamale (balamale), 41. 
Balsam de lerusalim, 87. 

Baluri, 76, 

Bamboli-Waaren, 92, 

Bani, 83. (roşii), 81. 

Basmale, 8, 81, 85. 

Baş-vînători, 40. 

Batiste, 32, 

Beşlegi, 128, 137, 141, 156. 

Beșlici, 89, gr. 

Beșlii, 149. (turcă), 159. 

Biberon. V. ploschițe, 

Bimbași, 105. 

Biniș, 18. 

Bir, 126, 140, 151. 

A 

  

  

Apătecărie, apetică, apotecă, 3, 17, ŞI. 
Arendași, 138. 

Argintării, 22; 34, 37, 52, 72, 99. 

Armăsărit, 172, 

Arme, 31. 

Arminţași, 39. 

Arminţie, 39, 73. 

Arpăcașt, 3, 14. 

Aspri, 86. 

Aţă, 81. (nemţească), 4. 

Atlaz, 33. 

Aufsatz (budincă), 14. 

Avaet, 88, 159. 

Avgl-Başa, 40. 

Biserică (descriere de), 113. 

Biăni, 92. (de samur), 24, (de vulpe), 

35. (de vulpe de Mosc), 3. * 

Bogaciii, 29, 

Bougcea, 18. 

Boi, 41, 111, 

Boiă, 15. 

Boll: Dropică, 31. Friguri și ne- 

bunie, 21-2, 100. Junghiă, 46. 

Lungoare, 107. De mină. 25. De 

ochi, 108. Piatră, 17. De stomah, 

63. Thermolimice, 22. 

Borangic, 16. 

Boşcealic, 24. 

Brașovenie (marfă de), 86,
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Brățări, q1.. 

Brinză, 170. 

Brinişor, 3. 

Briii de Constantinopol, 23, 

Broască de fier, 42, 

Broască țestoasă, 37. 

Bronștain (coloare), 41, 

Bucătărese, 29, 42, 77. 

Bucătari, 32, 

Cabarale (==fluturi), 18, 24. 

Căciuli, 18. 

Cafeă, 17, 33, 36, 75, 80, 134, 152. 
Cai, 9, 15, 31, 39, 77, 89, 100, 

1Ț1-2, 

Caice, 107. 

Calăp (calup), 36. 

Calarabie, 30, 41, 44. 

Călărași, 164. 

Căldări, 163. 

Calească, 68, 70. 

Calfe, 54, 89. 

Cămărași, 84-5. 106, 154. 

Cămăşi, 3, 56. 

Camerhol, 85. 

Canafas, 65. 

Canapele, 23-4, 128. 

' Canari, 28, 33-4. 

Candel, 3-5, 11. 

Candelă, 81. 

Cantare, 83. 

Capace (de blăni), 3. (de bundă), 85. 

Capelă, 71. 

Capere, 29-30, 

Capichihaiele, r2. 

Căpitan (în Ardeal), 41, 170. (în 
țară), 13. , 

Căpral (<=caporal), 110. 

Căprăriţă, 168. 

Capre, 167. 

Cară împărătești (în Ardeal), 83, 

Cararabe. V. călarabe,   

Bumbac, 14, 39, 40, 54, 56,68, 

31. (cu papură, creţ), 83. 

Bumbi, 171. 

Bumbașiri, 44, 157. 

Burdare, 18. 

Burtă (==beşică), 61, 

Butcă, 6, 9-11, 16, 27, 32, 42. 

Buteluri, 10. 

Caraufile (—gărăli), 8. 

Carăte, 3, 5, 6, 10, 25, 54-5, 65,88. 

Cărăuşi, 97-9, 93, 132. 

Cardamă (sămînţă), 43. 

Cărți, 24, 99. (de biserică), 66. (do- 

cumente), 3, 105. (de joc), 47. 

Cartofiol, cartafion (conopidă), 44, 

82. 

Carton (=cit), 3, 

Casa Împărătească, 28. 
Caşcaval, 5. 

Castron, 4i. 

Cătane, 146, 171. 

Căţei, 9, 11, 34. 

Catergari, 143. 

Căţuie, 18. 

Cazane, 75. 

Ceainic, 16. 

Ceaiii, 4, 5, sr. 

Ceam, 42. 

Ceaprazuri, 24. 

Ceapsă, 81. 

Ceară, 37, 53, 163. 

Ceasornice, 4-5, 32, 38, 47, 97-8. 

Ceauși, 14. 

Cepe de mare, 48. 

Cerbi, 49. 

Cercet, 92. 

Cercevele (gergevele), 41. 

Cetarii, șI, 86. 

Cheberniţă, 97. 

Cheșchemet, 10ş. 

  
R
E
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Chirie, chirigii, 124, 159. 

Chiparoz, 18. 

Chivere, 83. 

Cîni, 49-şo, 

Cintare (măsură), qi. 

Ciocot, 12, 130, 

Cioculată, şI. 

Cipce, 30, 33. 

Cirmuz (cărmez), 88, 

Cîrnaţi, 15. 

Cișlă, 64. 

Ciumă, 24, 26, 3t-4, 42, 113,164, 
163, 170. 

Clacă, 119-20. 

Ciopote, 3-4 19, 29, 47. 

Cocoş de munte, 170, 

Cofă, 83. 

Cojocari, 89. 

Comet, 131, 

Conace, 147. 

Cundite, 19, 

Conduri, 2ş. 

Confeturi, 19. 

Conopidii, 36, 44, 56, 74, 82, 113. 
Conteş, 23. 

Copoiași, 49. 

Dascăli, 37, 47, 64, 74-5. 
Dei (turci), 150-1, 153, 156-7. 
Dereclii, 91, 149. 

Desagi, 3. 

Diaci ardeleni, 83. 

Diaconi, 167. 

Diademă, 7ş. 
Dijmărit, 49, 91. 

  

Copuri, 14, 16, 33, 85. 

Cordovane, 3, 85, 90, 116, 131, 133, 

Cont (=cortel), 6, 7. ” 

Corturi, 1ir. 

Coşare, 158. 

Cotei, 11, 

«Cral» (vagabonzi), 122. 

Crămatartar, 39. 

Creditor, crăditor (stofa), 51, 56, 85. 
Creiţari, 36, 39, 59. 

Cremniţer (galbeni), gr. 

Cripsion, 55. 

Croazele (=crois6), 52. 

Croitorese, 98, 

Crontaleri, 91, 149. 

Crumpine (==cartoff), 130, 

Cucă, 160. 

Cucuruz, 146. 

"Cuie, 97, 162. 
Cuişoare, 81. 

Cunupidă V. cunupidii. 

Cupe, 39. 

Curăţenie, 8, 

Cuţite, 6, 16, 22, 34, 81, 85. 

Cutremure, 107, 13i, 163. 

Dobiîndă, 49, 9r-2. 

Dodecari, 71, (falși), 162-3. 
Doftorii, 10, 15, 17, 24-8, 30, 45, 

52. (prafuri), 31, 

Dragoni, 107, 146. 

Duce (monede), 146. 

Duiceţi, 18, 23, 75. (de coarne), ş2. 

Eizindarii (monedă), 3o. 

Fachiol, 3. 

Farfurii, 6, 7, 18, 28, 41. 
Fată în casă, 77. (nemțoaică), ss. 

Ferdele, 83, 130. 

Fesuri, 134. 

Fideă, 19.
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Fier, 45, 163. (de călcat), 22, (de 

coptiiri), 22. (lung și scurt), 93. 

Fin, 38, 109, 137, 150, 153. 

Firotrop, 85. 

Flanel, 168, 

Flinte, 31. 

Flori, 39. 

Florinţi, 31; 39, 49-50, 52, 63,87, 
146, 172. (de hirtie), 66. 

Flus (stofă), 16. 

Fluturi, 33, 39, 40. 

Foarfeci (de bărbieri), Sr, 

Foişoare, 117. 

Galbeni, 31, 50, 92, 149, 154.(olan- 

desi), 45, 91, 169, (cursul), 71, 92; 

Găleată, 146. 

Garduri, 106. 

Gazde (în Ardeal), 17. 

Gazetari, 35, 49. 

Gazete, 8, 9, 27, 32-3, 35-7, 39, 

43, 45-8, 65, 68, 116, 152. 

Geamuri, 41. 

Gevrea, 40. 

Gheneral-comando, 146. 

Gherlanturi (==ghirlande), sr. 

Ghetrucbt (stofă), 85. 

Hagit, 6. 
Haine, 33. 

Hambac, 81. 

Hameș, 82. 

Hamuri, 14-5, 27-8, 35- 

Hanuri, 45. 

Hărţi: ale Moldovei și Ţerit-Romă- 

nești, 32. A Olteniei, 26-7. 

Hașă, 17. 

Havaeturi, 149. 

  

  

Foltine (fori), 86. 

Fotolii, 77. 

Frăţie, 123. 

Frîne, 10. 

Frucaralabii, 82, 

Frunzişoară, 14. 

Frusil (seminţuri de), 82. 
Fumărit, 86. 

Funduci, 91. 

Funduclii, 149. 

Funţi (Sai funturi), 3, 5, 10-1, 14, 

19, 21, 29, 32, 39, 40, 54. 
Furculiţe, 22, 

Gînscă (de piroiă), 42. 

Giubeă, 4, 16, 18. 

Glăjuţe, 87. 

Gogoși, 83, 

Grădinari, 4-6, 15, 25, 30, 35, 43-4, 

47, 52-33 74. 

Grămătict, 44. 

Grăunţe, 150, 

Gripsori, 91, 149. 

Griie, 123, 

Grișpan (văpsea), 8. 

Gri (preţul lui), 146. 

Groşiţe, gr. 

Hinteă, 17. 

Hirtie, 32. 

Horbote, orbote, 7, 11, 53. 

Hotare, 76. 

Hotărnicii, 99. 

Hoţi, 55, 145. 
Hrisoave, 18. 

Husari, 83, 106-7, 1t2. 

Huzmet, 37. 
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Tăgaru, 24. V. şi iegăru, 

Ibrişia, Sr. 

Ichilict, gr. 

Icramuri, 1$2. 

legăr, 19. 

leniceri, 13. 

Ierologhie, 23, 

Tiiș (în Ardea]), 83. 

Împrumut (cu amanet), 1qr, 

Jder, 13. 

Jimbluliţe, 31. 

Lăcătuşi, 21, 39. 

Lăcrăcioară, 17, 

Lădăţuie, 41. 

Lădiţe, 29, 

Lămii, 4, 7. 

Lănţişoare, 93, 

Lănţuş, 38, 

Lavantă, ŞI. 

Lăzăret, 3, 21, 61,73, 90, 117, 133, 

139, 159, 161-2, 170. 

Lebadea, 19. 

Legători de cărți, 32. 

Legături, 86. 

Legături (de surupătură), 74. 

Lei, 35, 38, 47, 56, 6r-2, 64, 68-9, 

75. 82, 86, 89, 92, toş, 126, 

Macaroane, 19, 

Madile, 46. 

Madem, 3, 4. 

Măgbiran, 171. 

Mahmudâle, 92, 149. 

Măjări, 22, 

Măji, 93. 

Malteh, 19. 

Mănuşi, 3, 4, 8, 33, 8. 

  

Inele, 18. 

Îngropare, 169. 

losaguri, 1Ş. 

Iscălituri, 21. (falşe), 82. 

Iscoade, 140. 

Işlice, 18-9. 

Ispravnică, 107. 

Iuzluci, gr. 

lzmene, 3, 16, 25. 

Jugani (cai), 15, 53. 

128, 142, 144, 162-4, 172. (nem- 

țeşti), 50. (noi), gr. (turcești), 

49, 71. Ă 

Lină, 86, 92, 107, 139, 146-7. 

Lînari, 13. 

Linguri, 6, 22, 34. 

Linte (de supă), 81. 

Lipcani, 18. 

Lipscănie, 86, 

Logofeţi de Divan, 37, 1iş. 

Lotărie, 77. 

Loţi, 14. 

Lude, 151. 

Lufă, 114, 

Luidori, 91. 

Luminări, 14, 77. (de ceară). 54. 

Mărgăritare, Ş. 

Mărgele, 92. 

Mariași, 91. 

Marţiuşi (flori), 86. 

Masă leșească, 33. 

Masală, 19. 

Măsari, 23. 

Materie (== stofă), 4. 
Măzi, 61.



192; 

Mazili, 44. 

Melci, 39. 

Menzi!, 13. 

Mese (fețe de), 68, 
Mezat, 118. 

Micşunele, 82, 

Miei, 170. 

Miere, 37, 83: 

Migdale, 48. 

Minaret, 33. 

Mindir, 15. 

Misiri, 91. 

Miţe, 34. 

Mitropolie (judecată la), 29. 

Nărămză,. 7. 

Nasturi, 3, 86. 

Nemeşi, 30. 

Nemţeşti (haine), 144. 

Obiînc, 18. 

Obor, 89. 

Ocale, 146. 

Ocnari, 132, 139, 150. 

Ocne (darea lor în arendă), 83-4- 

Oi, 13, 140, 147: 

Oierit, 16, 9I. 

Păftăluțe, 38: 

Păhare, 8. 

Paie de Talia, 71. 

Pălane, 15I- 

Pălării, 64. 
Pălașcă, 19, 83. 

Paler (praf), 3, 24- 

Panduri, 124, 141-3; 45; 147. 

Pantofi, 8, 33, al, 81. 

Papuci, 168. (de Constantinopcl), 9. 

Păpuştie, 81. 

Parale, 41, 83, 92, 119, 159: 
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Moară (pietre de), 83. 

Mobile, 17, 55, 76. 

Modă, 38. 

Monedă, 149. (curs), 92, 162. 

Morcovi, 44. 

Mostră, Ş4. 

Mucavă, 85. 

Muşamă, 65. 

Muşeţel, 82. 

Musicași, 172. 

Must (pritocit), 25. 

Mustră, 97. 

Musulin, 32. 

Nisfiele, 91. 

Nucşoară, 14. 

Nuntă (ospăț de), 29-30. 

Nurcă, 18. 

Olac (cară de), 14. 

Oraţie, 12. 

Ordie, 112. 

Orez de Italia, 14. 

Orloiă, 21. 

Oţet, 29. 

Parca] (fr. zercal), 85. 

Paşapoarte, pașuș, 90, 155. 

" Pătrănjel (= pătrunjel), 44. 

Pene, 18. 

Perne, 29, 65, 168. 

Perspectiv, 151. 

Perucă, 50-1, 534. 

Perucași, 50. * 

Pesmeţi, 33, 41, 81, 113; 153. (de 

Braşov), 81. 

Peşti, 100. 

Petaci, 91. 
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Peteală, 48. 

Peţire, 45. 

Picher (stofă), ş6. 

Piei, 93, 115-6. (de capră), 15, 18. 

(de oaie), 45. (de urs), 15. 

Picpteni, 16, 85. 

Piluri (= pilule), 8, 

Pinză: de lEperjes, 29, de Linz, 32. 

de rufe, 71. 

Pircălabi de sat, 167. 

Piroiă, 42. 

Pişcoturi, 10, 14, 28, 41. 

Pistoale, 31. 

Pitușcă, 30. 

Viuliţă, 22. 

Plăieși, 139. 

Plapomă, 56. 

1 lastru, 30. 

Ploschiţe de supt, 85. 

Podari, 1 59. 

Podurt, 93, 105, 109-10, 133, 152, 

Polcovnici, 33, 140. 

Policandre, ş. 

Ponciii, şI. 

Porci, 4, 8, 26, 30, 32, 34, 41,47,54-7, 

62, 68, 105, 159. (păr de porc), 92, 

Rachii, 75, 147, 163, 168. 
Rădvane, 7, | 

Kaft (rabt), 17, 23. 

Răvaș de străji, 136. 

Războiii de struguri, 63, 

Năzeși, 74. 

Reţete, 25-6, 35, ş1-z. 

Ridichi de lună, 44. 

Rif (măsură), sr, 8s. 
Kobi (îîrg de), 144. 

Roc (sămînţă), 43. 

Săftiene, 82, 
Saiale, 16. 

Şal, 38, 68. 

5216. Vol, VIII, 

  

  

Portari, 16, 105. 

Porţelan, 10. 

Portocale, 7. 

Porumb, 103, 142, 152. 

Poştă, 36, 44-5, 58-9, 82, 110, 121, 

134, 136, 138, 143, 160. (ru- 

sească), 121. (a Constantinopulei), 

143, (căpitan de), 48. (epistat de), 

54. 
Poștameşter, 47, 171-2, 

Portar. 15, ŞI, 67. (civil), 134. 

Potecașt, 114, 

Yotere, 114. 

Povodnici, 7. 

Praf de pușcă, 19, 24. (paler), 36. 

Prăjituri, 42, 

Prepeliţe, 11. 

Prezeutin, prezintin, 14, 32, 37-8, 
Yristavi, 149. 

Privigheri, 170. 

Procoveţ, 83, 

Protopopi, 130, 

Puhpinter, 169. . 

Pungi de bani, 27, 84, 124. 

Purţulan (coloare), 85, 

Puşti (puşchi), 76, 85. (de vina), 93. 

Rochii, 18, 

Rogojină, 139. - 

Rogojioară, 28. 

Row, rum, 28, 51. 

Rotași (cai), 27. 

Rozmarin, Ş. 

Rozol (de Breslau), 10, (de Franţa), 

14. 

Rubiele, 91, 149. 

Xuble, 72. 

Rucaveţe, 69. 

Salahori, 44. 

Salam, 14, 37-8. 

Salată, 44. 

13
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Sălături, sălătruri, 25, 43 

Salbă, 4. 

Şaluri, 1şI. 

Săminţi (felurite), 3, 22, 25, 30, 36-7, 

44, 48-9, 74, 82. (de nori), 86. 

Șampanie, 51. 

Samsoni, 40. 

Şanţ (pedeapsă), 112. 

Săpun, 36. 

Sardele, şo. 

Sare, 75. 

Săi de capră, 61, 92. 

Scări de cal, 16. 

Scăunași, 136. 

Scaune, 23-4, 77, 128. 

Şcoli de sat, 3I. 

Scorţişoară, 14, 45. (unt de), 7. 

Scufă, 51. 

Sculișoare, 45. 

Scumpie, 157. 

Șea, 16. 

Şeice, 108, 111. 

Șelari, 98, 167. 

Selină, 44, 82, 113 

Sepet, 21. 

Sepeţel, 18. 

Şervete, 6, 33, 68. 

Sfanţ, 92. 

Sfanţih, 36. 

Sfeşnice, 4, 12, 14, 17, 23, 34, 41,53: 

Sfişgolt, 85. 

Șiftuh, 85. 

Silitră, qi. 

Tabac, 32, 116, 181. (de Pesta), 1ro. 
“lăbăcari, 82, 

Tabaci, 13, 116 

Tăbăcie, 107. 

Tacîmuri (=servicii), 86, 

Taere, 81. 

Țaihnunguri, 69. 

Talere și taleri, 3, 10, 41, 133, 154. 

(cu gripsori), 61,   

Șireturi, 86. 

Sirmă, 24, 39, 

Sirop, 51. (de lămiie, de migdale), 51. 
Sită, 3. 
Slobozie (alcătuire de), i 19-20, 126-7. 
Sobe, 82. (de fier), 21. (oarbe), zi. 
Socaci, 22. 

Socăciţe, 0-1. 
Șoflan (==şofran), 3, 81. 
Solniţe, 34. 

Spălătoare (nemţoaică), 32. ' 
Şpic (foare), 86. 

Spinări, 17. 

Spitale, 11. 

Spiţeri, 31, 48, 137 

Spiţerie, 25. 

Stafide, ş. 

Ștainvain, 29. 

Stamboli, 91. 

Steaguri, 136. 

Sticlă, 1oo. 

Sticlișoară, ş. 

Stobor, 151, 

Stocaturi, 16. 

Strecurătoare, 17. 

Ştrimfi, 25, 33, 85. 

Ștuc, 85. 

Studenţi în străinătate, 139. (pentru 

medicină), 44. (în Sibiiă), 63, 66. 

(în Viena), 154. 

Șubă, 118. 

Sucitură, 8ş. 

Șuh (Schu4), 33. 

Tapet, 70, 

Tas, 17. 

Țechini, 91, 97. 

Tetea, 7, 85. 

Telatin, 32, 68. 

Telegari, 11, 14, 30-1, 35, 37, 53, 62 

Țeler (ţelină), 41. 

Tenechea, SI. 

Tenechelii, $4.
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Teşăli, 24. 

Tilipan (lalea), 86. 

Timari, 87, 

Tîmplă, 16. 

Tiparoji (flori), 86. 

Tipsii, 3, 10, 28, 8r. 

Tipsioare, 23. 

Tirighie, 29. 

Tiriplic, 39. 

oală, 144. 

oc, 16. 

“Locuri, 8ş, 

T'ol, 29. 

Ulee, 3r. 

Ulei, 16, 85, 
Umbrelă, 51, 54, 85. 

Undelemv, 10. (de Franţa), 30. (de 
Luca), 29. (de Provența), ra. 

Vaccină, 72, 

Vamă, 39, 82-4, 89, 133, 146-7, 
159-60. (a bălților), 31. 

Vameș-Mare, 84. 

Varză nemțească, 44, (roșie), 44. 
Vătași, 1oș. 

Vedre, 49. 

Vermiă, 32. 

Verzi, 44. 

Vieri și vătași, 57. 

Vinuri, 49, 6r-2, 68, 71, 82-3, 143, 
144, 147, 150, 163. (muscat), 7, 
14. (vechii), 49. (de Ardeal), 33. 

Zagaă, 18. 

Zahăr, 33, 36, 48, 81, 152. (cutie 
de), 16. 

Zaherea, 16, 103, 107, 113, 131-2, 
137, 140, 145; 15c-2, 164, 

Zaharicale, 29. 

Zambile, 91. 

Zapcil, 134, 141, 145. 

Zarafi, 38, 134. 

  

  

“Topuri, 32. 

Tovărăşii de negoț, 3. 
Traiste, 10, 

Trată, 56. 

Triminie, 69. 

Tropiuri (marf4), 8ş, 

Tufeccii, 40, 

Tulipan, 171. 

Tulumbe, 75. 

Tulus (tuzlucy), 81. 

Tunsură, 13, 

Tutun, 18, 24, 

Tutunărit, 9r. 

Unt, 5, 152. (de anison), ş, 

Urcioare, 39. 

Uruială de porumb, 38, 

Uscături (mîncare), 29. 

(de Brabant), 10. (de Drăgășani), 
SI, 57, 65. (de Frontignac), 8, 
10. (de Pesta), 43. (de Rin), 14, 
29. (de Spania), zo. (de Tokaj, 
Ausbruch), 10, 14-5, 21, 29, 30, 

34 (de ţară), 24. 

Vinăriciă, 49, 91. 

Vinători, 31. 

Vite, 92, 159. («de vacă»), 61. 
Vizitii, 103. 

Volintiri, 106.7, 1cg-1o. 

Vrabeţi, 36. 

Zarfuri, 22. 

Zăvozi de Viena, 10. 

Zivor, 42. 

Zeciuială, 167. 

Zgripţori, 92. 

Zidari, 168. 

Zloţi, 39. 51, 8, 167. 

Zmulturi, 13. 

Zugravi şi zugrăveală, 7-8, 16, 169;



Alaman, 168. 

Aldea, 87. 

Badiul, 87. 

Băjoiiu, 32-3. 

Balea (doftoruaie), 87. 

Băluţă, V, Teișanu, 

Calea, 167. ” 

Caradima, 59. 

Cheraţa, 21, 38. 

Cipico, 167. 

Ciupec, 64. 

Cocea, 115-6. 

Coleş, 87. 

Dan, 171. 

Done, 57. 

Flora, 167. 

Folcăluc, ş. 

Giurea, 87. 
Grecu, 171. 

ONOMASTIC. 

| Anastasiu, 56. 

| Anișca, 105. 

Bede, 85. 

Blăslav, 167. 

Bontea, 52. 

Buima, 87. 

! Coman, 85. 

Comănel, 170. 

Cornea, 82. 

Coșărină, 105. 

Coșcă, 81. 

Covăţică, S2. 

Dragobete, 141. 

Dragu, 167. ! 

Fotescu, 4. 

Greghi, 167,  



lerpalie, 105. 

lova, 105. 

Măndiţa, 33, 

Maniii, 168. 

Naciu, 131. 

Naum, 115. 

Nedelcovict, 93, 

Ocnaru, 14, 16. 

Păve!, 3. 

Peptinarii, 39. 

Şăndruţ, 87, 

Șerb, 87. 

Șerpelie, 87. 

Tănăsuică, 39. 

Tipeii, 87. 

Tirca, 115, 

“Țirca, 141. 

ONOMASTZIC 
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H 

Huzariă, 171. 

i 

Iraca, 167. 

Iuga, 87. 

J 

Juţa, 131. 

M 

Mărica, 167. 

Miţ, 168, 

N 

Nedelea, 168, 

Nenul, 82. 

Nichitoaia, 115. 

o 

| "Odor, 93. 

P 

Pihu, 1-2, 

Podescul, 3, 167. 

R 

Roșianu, 3. 

Ss 

| Sfetco, 167. 

Sora, 168. 

| Ştireciă, 8ş. 

T 

Todorcea, 119. 

Tolea, 54, 87. 

“Pudura, 168. 

U 

Udra, 167. 

v 

Vizasura, 63.



Acatastasie, 113, 

Adetoriii (==dator), 138. . 

Aină (=haină), 29. 

Aliverdisi (a), 35. 

Anfirăr (=Anfihrer), 142. 

Apostat, 146. 

Ască, 162, 

Bagatel, 17, 44. 

Bașca, 150, 

Batalionuri, 112-3. 

Berberlic, 16. 

Canari, 16. 

Cănţălărie, 160. 

Căpital, 45. 

Casarmă, 149. 

Caţaon, 171, 

Caţaonă, 171. 

Cauţion, 84, 151. 

Chesaricesc, -ească, 27. 

Chesarul, 25, 

Chesat, 160, 

Chisbașana, 143. 

Cilibiă, 9. 

Cocon, 35. 

Comando, 134. 

Artic (articuri= articol, articole), 92, 

Ascherlii, 154, 

Ataxie (=—neorinduială), 22. 

Aţişoară, 50. 

Avantgardă, 134. 

Avanţerui (a), 168. 

Bolte (=—prăvălii), 17. 

Botiţă, 75. 

| Botul pieii, 15, 

Comisie, 172. 

Comision, 162. 

Condiţione, condiţioane, 19, 84. 

Conţilium, 88. 

Câpie, 20, 131. 

Coptură, 10, 30. 

Cordon, 134. 

Coronă, 10. 

Costiri, 9. 

Covercii, 108. 

Coviltir, 63. 

Crases (xpaăsts), 91. 
Cusur (rest), 41.  



Damă, 34, 49, 69. 

Declărălui (2), 143. 

Delicat, 69. 

Discolie, 135. 

Emberdefsi (a), 71. 

Embericlisi (a), 58. 

Embodisi (a), 46. 

Familie, 117, 133. 

Figuri, 34. 

Fino, 14. 

Folășa (a se), 6. 

Ghinărăleasă, 18. 

Ghinărariă, 19. 

Hacareturi, 39, 

Hagiaș, 30. 

Hagură, 163. 

Halaiii, 149. 

Halbmond, 134. 

Împutera (a), 86. 
Înclinat, 65. 

Inşi, 137, 140, 142. 

Inştanţie, 160, 

Lele (== soră), 26, 87. 

Loagăr, 85, 112. 
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J 

Doaletă, 55. 

Documenturi, 172. 

Duhomnic, 17. 

Duzină; 19. 

Englengea, englingeă, 9, 131. 

Esenţie, 45. 

"Formă, 19. 

Fraicorp, 110-1. 

Furmă, 18. 

Gobearnie, 82. 

Gubărnatoriţa, 17. 

Haleă, 7, 13. 

Harciii, 83. 

Harţ, 162. 

Hausbrif, 84. 

Hurda-burda, 83. 

Înterisi (a== a interesa), 143. 

Ipsilandioţi, 143. 

Istina, 103. 

Izbrăni (a), 56. 

Jugrăveală, 16. 

L 

Luxus, 89,
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Madamă, 52. 

Magazin, 42. 

Măgăzie, 55, 

Mamuzel, 49. 

Mansup, 114, 

Maşirlui, mașirui, marșălui (a), 109, 

112, 134 

Mehele, 135. : 

Medițin, 172. 

Mehmezi, 163. 

Naimod, 9, 14. 

Nazar, 123. 

Ocazion, 64, 150, 158. 

Omilincios (umilit), 89, 

Omur, 12. 

Oraţei (==oraţie), 20.. 

Paiă, 12. 

Parachinisi (a), 44, 131. 

Paraxine, 131. 

Parola, 42. 

Parolist, 24. 

Pasaj, 142 

Păstrariţă, 17. 

Patrida, 136. 

Patrie, 141. 

Patrolă, 107. 

Periclisi (a—a empericlisi), 129, 

Pericol, 18. 

Periergos, 143. 

Person, persoane, personii, 6. 

“Pihotă, 109. 

„Piscupie, 115, 

+Plasă, 145. 

Poblicului, poblițarlui (a=—=a publică), 

19, 137.   

Militari, 112. 

Minotari, 107. 

Minzi (a se), 172, 

Molifsi (a), 162. 

Monedă, 89. 

Mortificălui (a), 82. 

Mumbac (==bumbac), 41. 

Muniţion, 134. 

Musică, 163, 

Musiu, 62. 

Notă, 34, 129. 

Novine (=știri), 90, 143. 

Orbiciune, 171. 

Osteia (a sc), 26. 

Oiar, 105. 

Ojomani, 58, 

Pochimen (=ipochimen), 52. 

Politică, 123, 

Pomuşor, 14. 

Porţioane, 15, 26. 

Prăpăd, 118, 

Preveleghiu, 18. 

Prințip., 84. 

Prinţipa), 145. 

Pritoci (a), 51. 

Proclemaţioane, 134. 

Prodosi (a), 142. 

Proftaxi, proftasi (a), 63, 129, 

154. 
Pronomii, 21, 

Proţes, 143. 

Provalisi (a), 75. 

Purţione, 109.



Răbeliași, rebeliașt, 143, 147. 

Raritet, 14. 

Răsticnire, 11$, 

Răţătă, 25. 

Răzvlătire, 116, 

Rebelion, 59. 

Regeă, 156. 

Reghement, 108. 

Sahtisi (a), 139. 
Şarmiţ, 110. 

Șart, 12, 

Sărviţia, 15. 

Sentemeat, 172. 

Servis (Gervice), 10. 

Simberi (a), 11. 
Singepiii, 85. 

Soldaţi, 109, 

Tabană, 129, 131. 

Tatari, 155. 

Tefaric, 170. 

Tenculeţ, 18. 

Vaperuri, 56. 

Varoş, 110, 

Zaif, 69. 
Zalisi (a), 136. 

Zarif, 18, 21, 38, 41, ŞI-2, 56. 
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Urdinar, 

v 
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Regularisi (a), 159. 

Reșmea, 17. 

Respetie, 115, 

Reţet, 26. 

Revoluţie, 135. 

Revoluţion, 160, 

Roafătă, 171. 

Rol, 69. 

Speculaţion, 164. 

Speţies, gr. 

Şpioni, spioni, 112, 116. 

Spudaxi (2), 44, 

„Șteab (Sfaf), 17. 

Stenahorisi (a), 58. 

Știlştant, 20. 

Strapaţie, 22. 

Ştuc, 6r. 

“Tevatură, 17. 

Titlu, 12, 

“Turuugii, 23. 

Tutun, 85. 

* 

Visită, 73, 133, 135-6, 172. 
Volos, 82, 

Zarifiic, 46. 

Zbredui (a) (== a zmeredui), 31. 

1%



teşte : 

ÎNDREPTĂRI. 

P. 16, r. 1 de jos cetește: «copila», pentru «copilu». 

P. 33, n9 165, cetește: <minavet>, pentru «minaret», 

P. 47, n” 280, cetește; «cere», pentru «are», 

P. 48, n9 290, rîndul 7 de jos, ceteşte: «dumlisalle» pentru <dum(itajle>, 

P. 68, no 452, cetește: «1823», pentru c1822». 

P. 21, r. 3 de sus, suprimă odată «pune», iat la capul vrindului, ce- 

«la» pentru «al». ” 

P. 127, r, 3 de sus, cetește: cvoi», pentru ensi>. 

P. 130, n 182, ceteşte: «Stan Popovici», pentru «Stan Petrovici» 
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