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.An bogatul patrimoniu al Muzeului Municipiului Bucureşti se
află şi o valoroasă colecţie de documente care se referă atât la
istoria oraşului Capitală , cât şi a ţării.
Studierea aprofundată a acestora de-a lungul timpului a
permis elaborarea unor lucrări de referinţă dintre care
menţionăm volumul intitulat „ Documente privind istoria
oraşului Bucureşti " al cercetătorilor Paul I. Cernovodeanu şi
Ioana Cristache-Panait, publicate în anul 1960.
Totodată o parte dintre documente a văzut lumina tiparului în
cele două colecţii de importanţă naţională editate de Academia
Română : „Documente privind Istoria României" (D.l.R.) şi
„ Documenta Romaniae Historica " (D.R.H.).
Prin achiziţii şi donaţii, colecţia de documente a muzeului a
crescut considerabil.
În cadrul Repertoriului, autorii au urmărit cuprinderea de
documente care au făcut subiectul unor publicaţii mai vechi, dar şi
includerea unora noi.
O noutate a lucrării de faţă o constituie publicarea de
documente cu referiri la aşezările din imediata vecinătate a
Bucureştiului şi impactul pe care acestea le-au avut în dezvoltarea
vieţii economice şi sociale a oraşului.
Ele sunt prezentate în ordinea emiterii, începând cu cele
datate la jumătatea secolului al XVI-iea şi mergând până la 1800.
Totodată documentele sunt însoţite de reproduceri fotografice
de mare calitate, uşurând în acest mod studiul celor interesaţi.

I

Autorii
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Sec. XVI
1545- 1559
Mircea Ciobanul voievod întăreşte lui Stanciu şi
feciorilor lui Oprea, Dumitru şi Benea, stăpânire
peste o ocină din Homeşti numită Buţuruneasca.
Copie în limba română; 2 file
Hârtie
320 x 205 mm
lnv. 74858.

1582 noiembrie 29
Mihnea li Turcitul voievod întăreşte popii Neagu!
din Bucureşti ocină în Bârzeşti cumpărată cu 4 .300 _
aspri.
Original în limba slavonă; 1 filă
Monograma domnului în tuş roşu
Pecete timbrată; timbrul cusut de document cu
şnur din bumbac alb
Pergament
380 x 260 mm
lnv. 35843 .

1585 septembrie 22
Mihnea li Turcitul voievod întăreşte lui Luca
logofăt ocină în Dudeşti cumpărată de la Stanca,
fiica lui Stoian, cu 1 .080 aspri.
Original în limba slavonă; 1 filă
Monograma domnului în tuş roşu
Pecete timbrată; timbrul cusut de document cu
şnur din bumbac alb
Pergament
320 x 220 mm
lnv. 35.844.
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1587 martie 28
Mihnea li Turcitul voievod întăreşte lui Manea şi
fraţilor săi Călin şi Stanciu! ocină în Văcăreşti .
Original în limba slavonă: 1 filă
Monograma domnului în tuş roşu
Pecete timbrată;timbrul cusut de document cu
şnur din bumbac roşu
Pergament
320 x 255 mm
lnv.35 .845.

1589mai13
Mihnea Turcitul voievod întăreşte lui Filip spătarul
un loc de casă în Bucureşti .
Original în limba slavonă : 2 file : cu o copie
chirilică

Monograma domnului în tuş roşu. pecete timbrată
în ceară roşie
Hârtie
310x215mm
lnv. 95650.

1599 iulie 26
Zapisul prin care Muşa. nepoata Gherghinei din
Dragomireşti vinde o parte din ocina sa. unchiului
ei . Stanciu logofăt.
Original în limba română: 2 file
Pecete inelară în tuş negru
Hârtie
300 x 200 mm
lnv. 9631 O
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Sec. XVII
1618 august 12
Gavriil Movilă voievod întăreşte lui Dumitru vistier
ocină în Dudeşti.
Original în limba slavonă: 1 filă
Monograma domnului în tuş roşu. semnătura în
tuş negru
Pecete atârnată. căzută
Miniaturi
Pergament
580 x 605 mm
lnv. 35.847

1620

iulie 12

Gavriil Movilă voievod întăreşte Mănăstirii Simion
Pătru stăpânirea peste părţi din moşia jupânesei
Capi ea.
Copie în limba română după condica Mănăstirii
Mihai Vodă;2 file
Hârtie
31Ox220 mm
lnv.99.055 .

1622

iulie 24

Radu Mihnea voievod întăreşte lui Dumitru
Dudescu vistier ocină în Bârzeşti. lângă Bucureşti
cumpărată cu 204 aspri de la Andronache.
Original în limba slavonă; 2 file
Monograma şi pecetea timbrată a domnului în tuş
roşu

Hârtie
310x210mm
lnv.35.851.
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1632 iunie 2
Negrea fiul lui Baciu şi Vintilă din Bârzeştii de Sus
vând lui Dumitru Dudescu vistier partea lor de
oei nă în Bârzeşti .
Original în limba română: 2 file
Peceţi inelare în tuş negru
Hârtie
300 x 210 mm
lnv.35.852 .

1633 aprilie 17
Zapisul lui Stoica din Dragomireşti prin care lasă
moştenire fiului său Radu , ocină în Dragomireşti.
Original în limba română: 2 file
Pecete inelară în tuş negru
Hârtie
300 x 200 mm
lnv. 99 .051 .
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1633 mai 1
Matei Basarab voievod dăruieşte Mănăstirii Mihai
Vodă partea jupânesei Stana din moşia
Dragomireşti.

Copie în limba română; 2 file
Hârtie
325 x 220 mm
lnv. 99.045.

1633 iunie 17
Matei Basarab voievod întăreşte lui Dumitru vistier
părţi din satul Bârzeşti Uudeţul Ilfov) .
Original în limba slavonă; 2 file
Monograma domnului în tuş roşu. iscălitura în tuş
negru
Pecete timbrată; timbrul cusut de document cu
şnur răsucit din mătase albastră
Hârtie
427 x 285 mm
lnv. 35.853.
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1635 aprilie 22
Hrizea. mare ban întăreşte lui Dumitru fiul lui
Radu logofăt Dudescu ocină în Ciumernic.
Original în limba română : 2 file
Peceţi inelare în tuş negru
Hârtie
420 x 285 mm
lnv.35.855 .

1635 decembrie 10
Tudoran vinde jupânului Dedu Bucureşteanu 20
de stânjeni ocină în Dărmăneşti .
Original în limba română : 2 file
Peceţi inelare în tuş negru
Hârtie
220 x 155 mm
lnv. 13 .726 .
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1636 septembrie 1
Drăghici din Haleşti vinde jupânului Dedu
Bucureşteanu

30 stânjeni ocină şi moară în

Dărmăneşti.

Original în limba română ; 2 file
Peceţi inelare în tuş negru
Hârtie
320 x 220 mm
lnv. 13 . 727

1636 septembrie 6
Matei Basarab voievod întăreşte orăşenilor din
Bucureşti moşiile. viile şi livezile lor dinspre
Văcăreşti.

Original în limba română ; 1 filă
Monograma domnului în tuş roşu . iscălitura în tuş
negru
Pecete timbrată în ceară albă: timbrul cusut cu
şnur din bumbac răsucit. negru şi galben
Pergament
470 x 900 mm
lnv. 48 .961

1637 iunie 12
Matei Basarab voievod întăreşte Dedului
Bucureşteanu din Călineşti . moşie în Dărmăneşti.
Original în limba slavonă cu o traducere chirilică ; 1
filă

Monograma domnului în tuş roşu . iscălitura în tuş
negru
Pecete timbrată:timbrul cusut de document cu
şnur din bumbac alb
Pergament
320 x 440 mm
lnv. 13.987
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1637 iulie 16
Sima vătaf şi soţia sa Vlada vând lui Hadâr 260
stânjeni în Stâlpeni (lângă Bucureşti).
Original în limba română: 2 file
Peceţi inelare în tuş negru
Hârtie
308 x 210 mm
lnv.25.443

1637 iulie 16
Sima vătaf vinde lui Constantin postelnic ocina de
la Stâlpeni a vătafului Hadâr.
Original în limba română: 2 file
Peceţi inelare în tuş negru
Hârtie
315x215mm
lnv. 25.444

c.1635 - 1637
Drăghici

vinde jupânului Dedu Bucureşteanu un
vad de moară în Dărmăneşti.
Original în limba română: 1 filă
Hârtie
245 x 90 mm
lnv.13. 725
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1638 ianuarie 12
Iscălituri şi peceţi boiereşti în ceară roşie. după

zapisul din 12 ianuarie 1638.
Copie în limba română; 1 filă
Hârtie
145 x 11 5 mm
lnv.74 .537

1638 februarie 22
Matei Basarab voievod întăreşte Mănăstirii Mihai
Vodă ocina din Dragomireşti dăruită de Mitrea
postelnicul.
Copie în limba română; 2 file
Hârtie
310 x 220 mm
lnv.99.054

1638 februarie 24
Matei Basarab voievod întăreşte lui Sava logofăt de
visterie. moşie în satul Stâlpeni Uudeţul Ilfov).
Original în limba slavonă; 1 filă; cu o copie în
limba română din sec.XVIII
Monogram a domnului în tuş roşu . iscălitura în tuş
negru
Pecete timbrată; timbrul cusut de document cu
şnur din mătase roşie
Pergament. hârtie
500 x 385 mm
lnv. 25.446
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1638 aprilie 20
Matei Basarab voievod întăreşte lui Dumitru
Dudescu fost mare vistier părţi din satele Puteşti.
Buieşti. Drăceşti. Stăneşti. Săcuieni. Ciumernic.
Sulariu. Slănicul de sus. cu vU şi vecini.
Original în limba slavonă; 1 filă
Monograma domnului în tuş roşu.iscălitura în tuş
negru
Pecete timbrată; timbrul cusut de document cu
şnur din mătase albă
Pergament
460 x 330 mm
lnv. 35.846

1639 mai 23
Hadâr bei cumpără ocină în Stâlpenii de jos de la
Sima vătaful.
Original în limba română; 1 filă
Peceţi inelare în tuş negru
Hârtie
300 x 200 mm
lnv.25.448

1639 mai30
Matei Basarab voievod întăreşte lui Sava logofăt
vânzarea moşiei Stâlpeni de la Hadâr bei.
Original în limba română; 2 file
Monograma domnului în tuş roşu. iscălitura în tuş
negru
Pecete timbrată în ceară roşie
Hârtie
300 x 215 mm
lnv. 25.449
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1639 mai30
Matei Basarab voievod întăreşte lui Sava logofăt
moşia Stâlpeni.
Original în limba română; 2 file
Monograma domnului în tuş roşu. iscălitura în tuş
negru
Pecete timbrată în ceară roşie
Hârtie
307 x 220 mm
lnv.25.450

1642 mai 2

-

Pătru cizmarul vinde pe 60 ughi. o prăvălie lui
Pârvana cupeţul din Bucureşti.
Original în limba română; 2 file
Peceţi inelare în tuş negru
Hârtie
420 x 290 mm
lnv.37.413
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1643 ianuarie 28
din Dudesti
Serban
. vinde lui Radu Dudescu
.
logofăt.10.5 stânjeni ocină în Bârzeşti Uudeţul Ilfov).
Original în limba română; 2 file
Pecete inelară în tuş negru
Hârtie
300 x 210 mm
lnv.35.859

1643 aprilie 19
Stanca. fiica lui Drăghici din Bârzeşti. vinde lui
Dumitru Dudescu 10.5 stânjeni ocină cu 11 ughi.
Original în limba română: 2 file
Pecete inelară în tuş negru
Hârtie
280 x 200 mm
lnv. 35.860

1643 aprilie 26
Matei Basarab voievod întăreşte lui Dumitru
Dudescu vei vornic. 50 stânjeni ocină în Bârzeştii
de Sus. cumpărată de la Vişan neguţătorul.
Original în limba română: 2 file
Monograma domnului în tuş roşu. iscălitură în tuş
negru
Pecete în tuş roşu
Hârtie
280 x 195 mm
lnv. 35.861
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1643 mai 24
Dragomir şi Marica din Bârzeşti vând lui Dumitru
Dudescu vei vornic un răzor de vie în dealul
Bârzeştilor .

\.

Amprente digitale în tuş negru .
Original în limba română; 1 filă
Hârtie
285 x 200 mm
lnv. 35 .862

'1. . . , ,.
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_,

1643 august 3

o

Matei Basarab voievod întăreşte lui Sava logofăt
moşie în satul Furduieşti Uudeţul Ilfov) .
Original în limba slavonă . 1 filă ; cu o copie în
limba română
Monograma domnului în tuş roşu . iscălitura în tuş
negru
Pecete timbrată ; timbrul cusut de document cu
snur din mătase rosie
.
Pergament. hârtie
440 x 31 O mm
lnv.25.451

.
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1644 noiembrie 23
Matei Basarab voievod dăruieşte Mănăstirii Mihai
Vodă moşia Ogrezeni.Document copiat din
condica lui Constantin lpsilanti.
Copie în limba română : 2 file
330 x 235 mm
lnv. 99 .047

1644 noiembrie 23
Matei Basarab voievod dăruieşte Mănăstirii Mihai
Vodă moşia Ogrezeni şi două roţi de moară.
Copie în limba română: 2 file
Hârtie
330 x 235 mm
lnv.99.062

1645 iunie 13
Matei Basarab voievod întăreşte lui Sava logofăt şi
soţiei sale Livera. moşia Ciumernicu Uudeţul Ilfov).
Original în limba slavonă: 1 filă : cu copie în limba
română din 1746
Monograma domnului în tuş roşu . iscălitura în tuş
negru
Pecete timbrată: timbrul cusut de document cu
şnur din mătase roşie
Pergament. hârtie
440 x 275 mm
lnv. 25.452
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1645 iulie 16
Matei Basarab voievod întăreşte Mănăstirii Mihai Vodă jumătate din satele
Popeşti. Bănciuleşti cu vecini şi vaduri de moară.
Original în limba slavonă; 1 filă;
Monograma domnului în tuş roşu . iscălitura în tuş negru
Pecete în ceară roşie . căzută
Hârtie
435 x 290 mm
lnv.39 .186
20
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1647 februarie 19
Pârvana neguţătorul vinde jupânului Trandafir o
cu pivniţă în Bucureşti. în Târgul de Jos.
Original în limba română ; 2 file
Peceţi inelare în tuş negru.
Hârtie
320 x 210 mm
lnv.37.414
prăvălie

1649august17
Vlada. fiica Maricăi din Bârzeşti vinde lui Radu
Dudescu două pogoane de vie în Bârzeşti.
Original în limba română : 1 filă
Amprente digitale în tuş negru
Hârtie
300x215mm
lnv.35 .863

1650 aprilie 30
Stan vinde jupânului Dedu din Bucureşti 50
stânjeni ocină în Dărmăneşti.
Original în limba română; 1 filă
Hârtie
335x215mm
lnv.13 .913
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1654 - 1850
Copii după documente privitoare la proprietăţile
familiei Mănciulescu din Bucureşti . mahalaua
Batiştei.
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Copii în limba română ; 96 pagini îndosariate
Hârtie
340 x 210 mm
lnv. 71 .364
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1657 martie 6
Constantin Şerban voievod întăreşte lui Costea
cojocarul case în Târgovişte şi Bucureşti .
Original în limba slavonă: 1 filă
Monograma domnului în tuş roşu . iscălitura în tuş
negru
Pecete timbrată; timbrul cusut de document cu
şnur răsucit din mătase roşie şi verde
Pergament
230 x 480 mm
lnv. 13.144

1657 octombrie 28
Stoian din Bârzeşti vinde logofătului Radu
Dudescu 21 stânjeni ocină în Bârzeşti.
Original în limba română; 2 file
Amprente digitale în tuş negru .
Hârtie
310x215mm
lnv. 35.865
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1658 februarie 10
Jupâneasa Rada, soţia lui Miroslav. logofăt din
Pitesti vinde lui Stoica un loc de casă în Bucureşti.
Original în limba română: 2 file
Amprente digitale în tuş negru.
Hârtie
290 x 190 mm
lnv.13.889

1658 ~ 1659 februarie
Mihnea al 111-lea (Mihnea Radu voievod)
porunceşte lui Pitreşcan vornic să aleagă moşia
Târicioaia a lui Dobre de moşia Mitropoliei din
Bucureşti.

Original în limba română: 1 filă
Monograma şi pecetea domnului în tuş roşu
Hârtie
290 x 200 mm
lnv.13.951
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1658 - 1659
Mihnea al 111-lea voievod porunceşte lui Pitreşcan
vornic să aleagă moşia lui Dobre din Măneşti de
aceea a Sfintei Mitropolii din Bucureşti.
Copie în limba română ; 2 file
Hârtie
31Ox215 mm
lnv.13.950

1665 iunie 18
Gherghina judeţul oraşului Bucureşti şi cei 12
pârgari întăresc jupânesei Creaţa şi fiilor ei
stăpânire peste un loc de case în Bucureşti.
Original în limba română; 2 file ; cu o copie
legalizată din 1900
Pecetea oraşului Bucureşti în tuş negru
Hârtie
300 x 435 mm
lnv.49.148

1666 martie 20
Mihnea. fiul Savei din Furdueşti vinde lui Radu
(Năsturel) vei logofăt. ocină în Ciumernic.
Original în limba română; 2 file
Amprentă digitale în tuş negru.
Hârtie
300 x 210 mm
lnv.25.456
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1668 octombrie 21
Radu Leon voievod întăreşte Mănăstirii Mihai
Vodă din Bucureşti stăpânire peste jumătate din
satele Popeşti şi Bănciuleşti.
Original în limba română; 2 file
Monograma domnului în tuş roşu, iscălitura în tuş
negru
Pecete timbrată în ceară roşie . deteriorată; timbrul
cusut de document cu şnur din bumbac alb
Hârtie
440 x 290 mm
lnv.39.188

1669 septembrie 29
Nica ceauşul vinde paharnicului Grăjdan din Mârşa
case în Bucureşti.
Original în limba română; 2 file
Hârtie
415 x 290 mm
lnv.25.071

1673 august 13
Cartea ispravnicilor scaunului Bucureştilor privind
o datorie a vornicului Straie.
Original în limba română; 1 filă
Hârtie
290 x 200 mm
lnv.37.347
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1675 ianuarie 15
Gheorghe Duca voievod întăreşte Mănăstirii Sf.
Ioan din Focşani. o casă şi pivniţă în Bucureşti. în
mahalaua Zlătarilor.
Original în limba română; 1 filă
Monograma domnului în tus rosu
. . iscălitura în tus.
negru
Pecete timbrată în ceară roşie; timbrul lipit de
document
Hârtie
430 x 260 mm
lnv.37.345

.

1675 aprilie 30
Cartea ispravnicilor scaunului Bucurestilor dată lui
Stanciu şi fratelui său să fie în pace d~ rumânie.
Original în limba română; 1 filă
Hârtie
290 x 195 mm
lnv.37.348
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1677 martie 12
Dositei. patriarhul Ierusalimului dă în schimb lui
Nedelco clucerul o prăvălie în Bucureşti. în Uliţa
cea Mare pentru un loc lângă Mănăstirea Sf.
Gheorghe.
Original în limba română: 2 file
Iscălitura patriarhului în tuş negru
Hârtie
320x 220 mm
lnv.37.415

1677 septembrie 30
Judecata ispravnicilor scaunului Bucurescilor în
pricina dintre Fota şi Fierea pentru moşia Necşeşti.
Original în limba română: 2 file: cu o copie
modernă

Hârtie
310 x 220 mm
lnv. 30.620
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1678 - 1850
Dosar cu 28 documente privind două prăvălii din
Bucureşti. culoarea de roşu. proprietatea d-nei
Elisa Plagiano.
Original în limba română: 57 file
Hârtie.carton
380 x 265 mm
lnv.69.831

1678 - 1850
Copiile a 28 documente privind două prăvălii ale
Elizei Plagiano din strada Zarafilor.
Original în limba română; 23 file
Hârtie
430 x 300 mm
lnv. 69.832
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1682 iulie 1
Zapisul lui Dobrin.al soţiei şi feciorilor săi prin care
vând lui Vuico Nălbanu din Bucureşti 2.5 pogoane
de vie în Cernăteşti.
Original în limba română; 2 file
Amprente digitale în tuş negru.
Hârtie
320 x 220 mm
lnv. 37.411

1684 iunie 30
Dumitraşco logofăt dăruieşte

Mitropoliei din
ocina sa din Copăceni.
Original în limba română; 2 file
Hârtie
480 x 330 mm
lnv. 28.452
Bucureşti
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1684

decembrie 26

Radu paharnicul din Săveşti dăruieşte Mănăstirii
Mihai Vodă din Bucureşti ocină în Boteni. cu vad
de moară.
Original în limba română: 2 file
Hârtie
300 x 205 mm
lnv.30.659

1685

iulie 9

Atanasie egumenul Mănăstirii Mihai Vodă din
Bucureşti face schimb cu Cârstea. dând ocină în
Boteni pentru un loc de prăvălie în Bucureşti, în
Uliţa cea Mare dinspre Curtea Domnească.
Original în limba română: 2 file
Pecetea Mânăstirii în tuş negru
Hârtie
325 x 220 mm
lnv.30 .637
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1686 aprilie 16
Zapisul lui Mate i Comăneanu prin care vinde lui
Manolache vei cămăraş o casă în Bucureşti.
Original în limb a română: 2 file
Hârtie
285 x 205 mm
lnv.2 5.07 2

1686 aprilie 30
lui Tudo r logofăt vând lui Vasile abagiul . din
eni.
Bucureşti partea lor de moşie din Fund
Original în limb a română: 2 file
Amprente digitale în tuş negru.

Fraţii

Hârtie
300 x 240 mm
lnv.3 0.42 4
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1686

mai 1

Fraţii lui Tudor logofăt dau lui Vasile abagiul din

o moşie din Fundeni . pentru o datorie de
100 taleri.
Original în limba română : 2 file
Amprente digitale în tuş negru .
Hârtie
320 x 220 mm
lnv.30.425
Bucureşti

1686 iunie 6
Paisie . egumenul Mănăstirii Radu Vodă din
Bucureşti schimbă o ţigancă cu slugerul Vasile
Tatomirescu .
Original în limba română; 2 file
Hârtie
300 x 200 mm
lnv. 28.270

1686 august 3
Carte de judecată a ispravnicilor din Bucureşti . prin
care întăresc lui Grosul pârcălab stăpânire asupra
moşiei Amărâţi .

Original în limba română ; 2 file
Hârtie
310x210mm
lnv.27.552
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1687 ianuarie 26
Mihul. neguţător din Bucureşti vinde jupânesei
Anca moşia Sovărăşti din
Teleorman.
Original în limba română: 2 file
Pecete inelară în tuş negru
Hârtie
310x210mm
lnv.12.370

1687 iunie 23
Ispravnicii scaunului Bucureştilor poruncesc la 12
boieri hotarnici hotărnicia moşiei Berciugov.
Original în limba română: 2 file
Hârtie
210x310mm
lnv.28.620

1687 iulie 23
Ispravnicii scaunului Bucureştilor poruncesc şi
întăresc lui Pătraşcu vătaf de aprozi. moşia din
Berciugov.
Original în limba română: 1 filă
215 x 320 mm
lnv.28.621
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1688 aprilie 6
Manolache cămăraşul dăruieşte Mănăstirii Sf.
Ecaterina case pe uliţa Mitropoliei .
Original în limba română: 2 file
Pecete inelară în tuş negru
Hârtie
295 x 205 mm
lnv.25.073

\
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1688 iunie 16
Zapisul monahului Gherasim privind schimbarea
unei case în Bucureşti cu 5 pogoane de vie. ale
clucerului Apostol Poenaru .
Original în limba română: 2 file
Pecete inelară în tuş negru
Hârtie
295 x 200 mm
lnv.25.074
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1688 iunie 26
Nica cupeţul din Bucureşti vinde lui Constantin
Brâncoveanu. mare logofăt. o ţigancă cu 25 taleri.
Original în limba română; 2 file
Hârtie
310 x 210 mm
lnv. 39.183

1683-1688
Extrase din aşezământul lui Şerban Cantacuzino
privitoare la moşia Cotroceni.
Copie în limba română: 4 file
Hârtie
375 x 230 mm
lnv.73.479

1690 iunie 4
Mărturia

unor negustori din Bucureşti privind
înc hiderea ulicioarei de lângă prăvălia jupânului
Manu.
Original în limba română; 2 file
Hârtie
310x210mm
lnv. 37.416
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1691septembrie30
Porunca lui Constantin Brâncoveanu voievod către
pârgarii din Bucureşti. privind hotărnicia
locului de casă dăruit de dânsul lui lanache . mare
căpitan de lefegii .
Original în limba română: 2 file
Monograma şi pecetea domnului în tuş roşu
Hârtie
290 x 210 mm
lnv.2 5.517

judeţul şi

1693 aprilie 6
Radu vornicul vinde lui Cernica Stirbey. fost mare
armaş . o casă în Bucureşti.
Original în limba română; 2 file
Pecete inelară în tuş negru
Hârtie
220 x 210 mm
lnv.25 .075
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1693 mai7
Zapisul lui Ştefan monahul privind vânzarea a 2
stânjeni de moşie din Budureasca. lui Mihăilă
stegarul.
Original în limba română; 2 file
Pecete inelară în tuş negru
Hârtie
300 x 21 O mm
lnv. 37 .353

1693 iunie 21
Oprea mare şetrar şi fiul său Nicolae vând lui
Vergo mare portar casele lor. cu pivniţe şi vie . din
Bucureşti.

Original în limba română; 2 file
Peceţi inelare în tuş negru
Hârtie
295 x 205 mm
lnv.37.355
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1693 octombrie

11

Cartea judeţului Stoica din Bucureşti şi a altor
boieri.prin care dau mărturie pentru alegerea ce
au făcut locului stăpânit de Vergo mare portar. în
mahalaua Popii Stoica Sterpul.
Original în limba română; 2 file
Pecetea oraşului Bucureşti în tuş negru
Hârtie
330 x 230 mm
lnv.37 .352

1694 octombrie 10
Milea din Dâlga. Ialomiţa. vinde lui Danciu
paharnic din Bucureşti. ocină în Tătărei.
Original în limba română: 2 file
Amprente digitale în tuş negru.
Hârtie
320 x 21 O mm
lnv.27.330
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1694 octombrie 15
Mihai Cantacuzino închină schitul Sinaia. Prahova.
Mănăstirii spitalului Colţea.
Copie în limba română; 2 file
Hârtie
325 x 220 mm
lnv.27 .062

1695 aprilie 4
Marica şi Pătru vând Stancăi Brâncoveanu o casă
cu acareturi în Bucureşti.
Original în limba română; 2 file
Pecete inelară în tuş negru.
Hârtie
330 x220 mm
lnv.25.076
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1695 noiembrie 20
Zapisul lui Apostol şi al Păunei . prin care dăruiesc
Mănăstirii Horezu casa lor din Bucureşti.
Original în limba română; 2 file
Peceţi inelare în tuş negru
Hârtie
310x210mm
lnv.25.077

1696 aprilie 17
Constantin Brâncoveanu voievod întăreşte lui
lanache Văcărescu. mare agă. loc de casă în
Bucureşti. în mahalaua Biserica Dintr-o zi.
cumpărată cu 255 taleri.
Original în limba română; 2 file
Monograma domnului în tuş roşu. iscălitura în tuş
negru
Pecete timbrată; timbrul lipit de document
Hârtie
445 x 295 mm
lnv.39.162

1698 iunie 30
Constantin Brâncoveanu voievod dăruieşte lui
Voica diaconu. fiul lui Stanciu vătaful meşterilor în
lemn. un loc de casă în Bucureşti. lângă biserica
Popii Hierea.
Original în limba română; 1 filă
Monograma domnului în tuş roşu. iscălitura în tuş
negru
Pecete inelară în tuş roşu
Hârtie
310 x 220 mm
lnv.28 .2 71
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1698, 1699
Mărturia

a 12 boieri pentru stăpânirea moşiei
Ciumernicu de lângă Bucureşti . de către Radu
Popescu clucerul.
Original în limba română ; 2 file
Hârtie
540 x 300 mm
lnv. 73.471

1700

aprilie 1

Ioan egumenul Mănăstirii Horezu vinde vornicului
Mihai Dobrosloveanu . o casă în Bucureşti .
Original în limba română ; 2 file
Pecete inelară în tuş negru
Hârtie
325 x 225 mm
lnv.25.078
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Sec. XVIII
1701 martie 13
Constantin Brâncoveanu voievod porunceşte
hotărnicia viilor din dealul Călineştilor zălogite de
Jipa cârciumarul.
Original în limba română ; 2 file
Monograma şi pecetea domnului în tuş roşu
Hârtie
285 x 200 mm
lnv.37.360

1701

martie 16

Boieri hotarnici mărturisesc pentru viile din dealul
Călineştilor. zălogite de Jipa cârciumarul lui lane
neguţătorul din Bucureşti.
Original în limba română; 2 file
Hârtie
320 x 220 mm
lnv.37 .359

1701

mai 9

croitorul. cu soţia sa Anca vând lui Pârvu
zugravul şi soţiei sale Tudora o casă cu pivniţă în
Oană

Bucureşti.

Original în limba română; 2 file
Amprente digitale în tuş negru.
Hârtie
300 x 21 O mm
lnv.37 .358
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1702

iulie 8

Popa Danii!, eclesiarhul Mitropoliei .cu fii săi vând
o casă în Bucureşti . lui Cernica armaşul.
Original în limba română; 2 file
Hârtie
290 x 205 mm
lnv.30.481

1702

decembrie 2

Neacşu fiul popii Stan vinde dascălului Ivan şi
soţiei sale Maria o grădină în Bucureşti. pe 6 taleri
şi

3 lei.
Original în limba română; 1 filă
Amprentă digitală în tuş negru .
Hârtie
220 x 160 mm
lnv.37 .361

„.

;,.;,~:~~1".„:.:."r"„.,.,...

<J"'S'•:Jii

1703

martie 8

Constantin Brâncoveanu voievod întăreşte lui
Pătraşcu Brezoianu. mare şetrar stăpânirea unui
loc de casă în Bucureşti. pe uliţa ce coboară de la
Sărindar. din mahalaua Popii Stoica.
Original în limba română; 2 file
Monograma domnului în tuş roşu. iscălitura în tuş
negru
Pecete timbrată în ceară albă; timbrul. cu decupaj
din frunze de stejar. lipit de document
Hârtie
452 x 307 mm
lnv. 26.999
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1704 mai 8
Lefter. căpitan din Ploieşti vinde popii loasaf de la
biserica lan ii din Bucureşti 1O pogoane de vie în
dealul Cernăteştilor.
Original în limba română: 2 file
Hârtie
31 O x220 mm
lnv.37.370

1704 mai 25
Dumbravă. staroste de negustori din Ploieşti. vinde
1O pogoane de vie în dealul Cernăteştilor. popii
loasaf de la biserica !anii din Bucureşti.
Original în limba română: 2 file
Hârtie
440 x 300 mm
lnv.37.363
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1704 iulie 1

.

Teodosie, mitropolitul Tării
. Românesti
. întăreste un
schimb de moşii între Constantin Brâncoveanu
voievod şi Mitropolia din Bucureşti.
Original în limba română; 2 file
Monograma. iscălitura şi pecetea mitropolitului în
tuş negru
Hârtie
380 x 265 mm
lnv.30.643

1704 octombrie 7
Popa Dumitraşcu din Ploieşti vinde 3 pogoane de
vie în dealul Cernăteştilor. popii loasaf din
Bucureşti.

Original în limba română; 2 file
Hârtie
31Ox220 mm
lnv.37 .364
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1705 februarie 20
Neacşu neguţătorul vinde lui Udrişte o prăvălie în
Bucureşti. pe Uliţa M are . cu 93 taleri .

Original în limba română : 2 file
Hârtie
290 x 210 mm
lnv.37.417

1705 aprilie 30
Ştefan egumenul vinde popii loasaf din Bucureşti .

un pogon de vie în dealul Cernăteştilor .
Original în limba română : 2 file
Hârtie
450 x 300 mm
lnv.37 .371
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1705mai13
Dumbravă vinde popii loasaf de la biserica lanii din Bucureşti. un
pogon şi jumătate de vie în dealul Cernăteştilor .
Original în limba română; 2 file
Hârtie
320 x 220 mm
lnv.37.372
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1706
Ştefan egumenul vinde popii loasaf din Bucureşti 2

pogoane de vie în dealul Cernăteştilor.
Original în limba română ; 2 file
Hârtie
310x210mm
lnv.37 .375

1706 februarie 1
Constantin Brâncoveanu voievod dă poruncă în
pricina dintre egumenul Mănăstirii Radu Vodă din
Bucureşti şi Radu Dudescu. privind moşia Dudeşti .
Original în limba română ; 2 file
Monograma şi pecetea domnului în tuş roşu
Hârtie
290x210mm
lnv.35.869

48

https://biblioteca-digitala.ro

1706 februarie 26
Constantin Brâncoveanu voievod dă poruncă
privind hotărnicia moşiei Dudeştii de Sus.
Original în limba română: 2 file
Monograma şi pecetea domnului în tuş roşu
210x160mm
lnv. 35.870

1706 februarie 26
Constantin Brâncoveanu voievod porunceşte
alegerea moşiei Dudeştii de Sus. pentru care se
află în pricină cu Radu Dudescu biv vei pitar cu
Mănăstirea Radu Vodă din Bucureşti .
Original în limba română: 1 filă
Monograma şi pecetea domnului în tuş roşu
Hârtie
21Ox160 mm
lnv.35.871
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1706 februarie 26
Constantin Brâncoveanu voievod porunceşte la 12
boieri hotarnici să aleagă hotarele moşiei Dudeşti
de lângă Bucureşti.
Original în limba română: 2 file
Monograma şi pecetea domnului în tuş roşu
Hârtie
285 x 200 mm
lnv.35 .872

1707 iunie 2
Constantin Brâncoveanu voievod întăreşte lui Radu
Dudescu căpitan satul Dudeşti. pentru care a avut
pricină cu Mănăstirea Radu Vodă.
Original în limba română: 1 filă
Iscălitura domnului în tuş negru.
Pecete timbrată cusută cu şnur roşu din mătase.
Pergament
650 x 525 mm
lnv.35.848
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1708 mai 7
Tudor Caraciomag şi feciorul său Tudor vând
jupânului Nica zăbunarul. o prăvălie în Bucureşti.
pe uliţa Târgului de Jos.
Original în limba română; 1 filă
Amprente digitale în tuş negru.
Hârtie
460 x 31 O mm
lnv.37.377
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1708 septembrie 29
Fraţii

Dimitrie şi Neculcea dau mărturie pentru un
loc de prăvălie în Bucureşti. aflat pe Uliţa Mare.
Original în limba română; 1 filă
Hârtie
300 x 21 O mm
lnv.37.418
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1708 noiembrie 3
Mihai Dobrosloveanu . vornic vinde lui Constantin
Brâncoveanu voievod. casele sale din Bucureşti.
Original în limba română ; 2 file
Hârtie
320 x 217 mm
lnv.25.169

1708 noiembrie 3
Maria şi fii ei dăruiesc Mănăstirii Sf. Gheorghe din
Bucureşti casa lor din mahalaua Prundu .
Original în limba română; 2 file
Peceţi inelare în tuş negru
Hârtie
41Ox290 mm
lnv. 25.079

1710 iulie 24

! •

Constantin Fărcăsanu
. si.
. cu verii săi Toderasco
de casă
loc
sluger.
mare
Radu.
lui
vând
Iordache
în Bucureşti. ce se află pe dinaintea porţii lui
Golescu şi Buicescu. pe 60 de taleri.
Original în limba română; 2 file
Hârtie
310x215mm
lnv.25.324
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1718 martie 15
Nicolae vornicul si
.

fiul său Ioan vând domnitei
.
Ancuţa şi lui Nicolae. mare paharnic. locul lor de
casă din Bucureşti. pe 20 de taleri.
Original în limba română; 2 file
Hârtie
330 x 220 mm
lnv.37 .385

1718mai14
Ispravnicii scaunului Bucureştilor poruncesc
marelui armaş să strângă nişte rumâni ai lui
Manolache. mare agă.
Original în limba română; 2 file
Hârtie
290 x 21 O mm
lnv. 25.11 O
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1718 septembrie 15
Ioan Mavrocordat voievod întăreşte lui Iordache Creţulescu mare spătar
mai multe sate din judeţul Prahova şi casele din Bucuresti. luate toate de la
spătarul Toma Cantacuzino pentru " hiclenie " .
.
Original în limba română ; 1 filă
Monograma domnului în tuş roşu . iscălitura în tuş negru ;
Ornament floral colorat
Pecete în ceară. căzută
Hârtie
460 x 315 mm
lnv.69 .900
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1718 octombrie

2

Ioan Mavrocordat voievod întăreşte lui Manolache
biv vei agă stăpânirea unei case din Bucuresti
.. din
mahalaua Prundu.
Original în limba română: 2 file
Monograma domnului în tuş roşu. iscălitura în tuş
negru
Pecete inelară în tuş roşu
Hârtie
230 x 220 mm
lnv. 25.081

1719 februarie 4
Tudor. fiul lui Preda Găianul. cu sotia sa Anca si fii
lor vând popii Datco din mahalaua. Popii Stai~~. o
copilă de ţigan, pe 1O taleri.
Original în limba română.1 filă
Hârtie
320 x 210 mm
lnv.37.386
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1720

martie 9

Nicolae Alexandru Mavrocordat voievod scuteşte
pe Manolache Lambrino de toate dările.
Original în limba română: 1 filă
Monograma domnului în tuş roşu şi aur, iscălitura
în tuş negru
Medalioane cu însemne domneşti şi ornamente
florale
Pecete timbrată : timbrul lipit, cu decupaj în formă
de frunze de stejar
Pergament
645 x 460 mm
lnv.25.059

1720

martie 15

Rafail, egumenul Mânăstirii Mihai Vodă vinde
jupânului Nica zăbunaru , o prăvălie pe Uliţa Mare.
cu 250 taleri .
Original în limba română : 1 filă
Hârtie
440 x 31 O mm
lnv.37.388
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1720 mai 8
Nicolae Mavrocordat voievod dăruieşte lui
Manolache. mare clucer. 1O stânjeni din livada
domnească din Bucureşti .
Original în limba română; 2 file
Monograma domnului în tuş roşu.iscălitura în tuş
negru
Pecete în ceară roşie. căzută
Hârtie
440 x 305 mm
lnv.25 .082

1721ianuarie1
Andrei vinde lui Maxim.neguţător din Bucureşti.
20 pogoane de vie şi 4 de ţelină.
Original în limba română; 2 file; cu o copie
modernă

Pecete inelară în tuş negru
Hârtie
435 x 300 mm
lnv.30.569
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1723 aprilie 30
Neagoe şi Oprea vând lui Maxim neguţătorul . din
Bucureşti 2 pogoane de vie.
Original în limba română: 2 file; cu o copie
modernă

Amprente digitale în tuş negru.
Hârtie
320 x 220 mm
lnv.30 .575
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1723 mai 8
Muşat.cu soţia

sa Neacşa şi cu copiii lor vând. lui
Nedelco şi fratelui său Dumitru . jumătate din locul
casei lor. cu 2 taleri şi jumătate.
Original în limba română ; 2 file
Amprente digitale în tuş negru .
Hârtie
330 x 230 mm
lnv.37 .389
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1724 februarie 24
Mira,cu fiu l ei Călin vând lui Vlad şi fratelui său
Dumitru un loc de casă pe lângă Goicea şi Granat,
cu 150 bani.
Original în limba română;2 file
Amprentă digitală în tuş negru.
Hârtie
330 x 210 mm
lnv.37.390

'
1724 ma131

Daniil. mitropolitul Ţă rii Român eşti dă porun că
pentru al egerea pă rţilor de m oş i e din Ciumerni c,
ale Mân ăst irii Cotrocen i.
Original în limba română ; 2 file
Iscălitura mitropolitului în tuş negru
Hârtie
320 x 220 mm
lnv. 25.462

1724 iunie 23
Daniil. mitropolitul Ţării Româneşti către Rafail.
(Radu Popescu.mare vistier) privind alegerea
moşiei Ciumernicul. a Mânăstirii Cotroceni. de a
sa.
Original în limba română;2 file
Iscălitura mitropolitului în tuş negru
Hârtie
325 x 220 mm
lnv.25.463
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1724 iulie 24
Nicolae Mavrocordat voievod dăruieşte
Mitropoliei din Bucureşti un loc lângă baia veche.
Copie în limba română;2 file
Hârtie
330 x 230 mm
lnv.25.083

1725 ianuarie 5
Constantin Corbeanu întăreşte Mitropoliei din
Bucureşti. moşia Boteni. Ilfov. lăsată danie de
mătuşa sa Despina.
Original în limba română;2 file
Pecete inelară în tuş negru
Hârtie
165 x 307 mm
lnv.53.192

1726 august 2
Pană lefegiul dăruieşte nepotului său Matei . 2 robi
ţigani rămaşi

din moştenirea răposatei sale surori

Ancuţa.

Original în limba română;2 file
Amprentă digitală în tuş negru .
Hârtie
320 x 160 mm
lnv.37 .392
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1726 noiembrie 10
Nicolae Mavrocordat voievod întăreşte Mănăstirii
Cotroceni. moşiile Furduieştii şi Ciumernicul din
Ilfov.
Original în limba română; 2 file
Monograma domnului în tuş roşu. iscălitura în tuş
negru
Pecete inelară în tuş roşu
Hârtie
415x275mm
lnv.25.464

1728mai1
Ilinca. fiica vătafului Necula Leundaru Dărăscu
dăruieşte popii Călin. protopopul de Bucureşti.
patru stânjeni de loc în mahalaua Aga Niţă . alături
de Constantin Băleanu şi Constantin Năsturel.
Original în limba română;2 file
Amprente digitale în tuş negru .
Hârtie
290 x 200 mm
lnv.39.105

I

I
A--~--~~......_.:;"'"-~~~__.

1728 octombrie 10
Ancuta
Comăneanca si
fratii ei dăruiesc două
'
'
prăvălii bisericii Sfântul Gheorghe . iar 4 locuri de
prăvălie le vând Mitropoliei.
Original în limba română; 2 file; cu o copie

.

modernă

Peceţi inelare în tuş negru

Hârtie
290 x 200 mm
lnv. 30 .505
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1728 octombrie 10
Radu Comăneanu . mare vistier vinde Mitropoliei 4
locuri de prăvălie în Bucureşti.
Original în limba rom â nă: 1 filă : cu o copie
modernă

Hârtie
140 x 205 mm
lnv.30.506

1729 mai 8
Stana soţia meşterului Paraschiv vinde o casă pe
locul domnesc. unui vei comis.
Original în limba română : 2 file
Amprente digitale în tuş negru.
Hârtie
21O x 150 mm
lnv.25 .084

1729 septembrie 27
Chitanţă

între Mitropolia din Bucureşti şi domniţa
Văcărescu iscălită de Movilă.
Original în limba greacă; 1 filă
Hârtie
11 O x 155 mm
lnv.42.992
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1731 iunie 20
Daniil. egumenul Mânăstirii Cotroceni . împreună
cu soborul . fac schimb de moşii cu Manolache
Lambrino vei logofăt. dând moşiile Furduieşti şi
Ciumernic pentru Zgârciţi. (Vlaşca) .
Original în limba română; 2 file ; cu o copie
modernă

Pecetea mânăstirii în tuş negru
Hârtie
480 x 335 mm
lnv.25.465

...

1731 iulie 29
Mihai Racoviţă voievod porunceşte la 12 boieri
hotarnici să aleagă hotarul moşiilor Furduieşti şi
Ciumernic. de cele ale Mânăstirii Cotroceni .
Original în limba română ; 2 file ; cu o copie
modernă

Monograma domnului în tuş roşu . iscălitura în tuş
negru
Pecete inelară în tuş roşu
Hârtie
320 x 225 mm
lnv.25.466
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Mihail Racoviţă voievod întăreşte schimbul de
moşii dintre Manolache Lambrino şi Mânăstirea
Cotroceni .
Copie în limba română modernă: 2 file: cu
autentificarea Arhivelor Statului şi pecetea în ceară
roşie a acestora
Hârtie
350 x 210 mm
lnv. 25.467

~ ;'/.r/.-~.,„ ,„ /.:-

e: „„:&. C:.-<;;a.~:- z
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1732

februarie 22

Sima Dărăscu . cu fiica ei Ilinca zălogesc popii
Călin.protopopul din Bucureşti. un loc de casă în
mahalaua Aga Niţă, lângă curtea Băleanului.
pentru o datorie de 47 taleri şi 40 bănuţi.
Original în limba română : 2 file
Amprente digitale în tuş negru.
Hârtie
220 x 160 mm
lnv.39 .106
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1732 februarie 28
Ilinca Dărăscu zălogeşte popii Călin. protopopul
din Bucureşti . o căscioară în mahalaua Aga Niţă.
lângă bolovanii curţii Băleanului . pentru o datorie
de 3 zloţi.
Original în limba română; 2 file
Hârtie
230 x 165 mm
lnv.39 .104

1733 iulie 1
Sanda Obedeanca dăruieşte Mănăstirii Sf.Ioan din
Bucureşti moşia Potlogi .
Original în limba română; 2 file ; cu o copie
legalizată din 1826
Hârtie
340 x 225 mm
lnv.12.369; inv. copie 12 .373
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1734 aprilie 1
Zapisul lui !sac.fiul doctorului Marco către
stolniceasa Zoiţa Creţuleasca pentru un loc de casă.
Original în limba română: 2 file
Hârtie
21Ox150 mm
lnv.74.394

1734 mai 13
Sterie din Cernavodă vinde lui Ştefan. fiul lui
Ştefan mărgelar. o prăvălie în Bucureşti. în Uliţa
Mare a şelarilor. până în zidul hanului lui Zamfir.
cu 100 taleri şi 120 de râmători.
Original în limba română: 2 file
Hârtie
320 x 220 mm
lnv.37.419

1735 octombrie 12
Hrisov solemn dat de Grigore 11 Ghica voievod
privind înfiinţarea Spitalului de ciumaţi de la
Pantelimon.
Original în limba română: 1 filă
Monograma domnului în tuş roşu.iscălitura în tuş
negru
Miniaturi
Pecete atârnată. căzută
Pergament
940 x 580 mm
lnv.13.161
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1737 martie 18
Ioniţă Tigveanu . comis schimbă moşia Rădoeşti.

Teleorman . cu moşia Moiseasca a bisericii Sf. Ioan
din Bucureşti.
Original în limba română ; 2 file; cu o copie
legalizată din 1826
Hârtie
325 x 220 mm
lnv.12.370 ; inv.copie 12.372

-~----~

1739 decembrie 6
Ioan Bengescu vinde casa din Bucureşti lui
Manolache fost mare ban.
Original în limba română ; 2 file
Hârtie
220 x 170 mm
lnv. 25.085

1740

septembrie 12

Damaschina monahia vinde lui Antim. egumenul
Mănăstirii Toţi Sfinţii o ţigancă cu 20 de taleri şi
30 de bani.
Original în limba română; 2 file;
Hârtie
320 x 160 mm
lnv.37.393

67

https://biblioteca-digitala.ro

1740 septembrie 30
Preoţii Atanasie şi Domeţian de la biserica Sf.

Nicolae din Prund mărturisesc pentru nişte vii ale
banului Mihalache.
Original în limba română: 2 file : cu o copie
modernă

Hârtie
170 x 11 O mm
lnv. 30.577

1741 mai 3
Mincu! şi soţia sa Bălaşa vând meşterului Mihai
croitorul. o ţigancă cu copila ei. cu 60 de taleri.
Original în limba română ; 1 filă
Hârtie
21Ox170 mm
lnv.37 .394

1741 noiembrie 16
Mihai Racoviţă beizadea. către Manolache
Lambrino. mare ban în legătură cu sosirea
apropiată a domnului la Bucureşti.
Original în limba greacă; 2 file
Hârtie
320 x 21 O mm
lnv. 25 .107
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1742 februarie 28
Mihai Racoviţă dăruieşte lui Manolache Lambrino
o parte din livada domnească din Bucureşti.
Original în limba română: 2 file
Monograma şi iscălitura domnească în tuş roşu
Pecetea inelară a domnului în tuş roşu
Hârtie
325 x 225 mm
lnv. 25 .086

1742 iunie 12
Zapisul lui lanache plăcintarul. către stolniceasa
Zoiţa Creţuleasca privind locul de prăvălie deţinut
de Mihai băcanul.
Original în limba română; 2 file
Hârtie
200 x 145 mm
lnv. 74.395

1743 iunie 1
Iosif sticlarul ia cu embatic de la Manolache
Lambrino. o curte de casă la poarta de jos a Curţii
Domneşti.

Original în limba română; 2 file;cu o copie
modernă

Hârtie
215 x 160 mm
lnv.30.507
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1743 august 5
Adriana fiica răposatului Nifon. eclesiarhul
Mitropoliei din Bucureşti. împreună cu soţul ei
Constantin . vând o moşie aflată în judeţul Ilfov.
alături de o moşie a Mănăstirii Sf. Gheorghe Nou.
Original în limba română; 1 filă
Peceţi inelare în tuş negru
Hârtie
320 x 210 mm
lnv.81 .669

, 1#3""~--~g,.. :.
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1744
Pisania bisericii Domniţa Bălaşa din Bucureşti şi
inscripţia pietrei de mormânt a domniţei Bălaşa.
Copie în limba română; 2 file
Hârtie
362 x 220 mm
lnv. 25.092
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Fiirii data {cca. 1745}
Socoteală privind clopotele bisericii Domniţa

Bălasa din Bucuresti (cca.1745).

.

.

Original în limba română ; 2 file
Hârtie
300 x 100 mm
lnv.30.698

.~

1744 ~ 1745
Manolache Lambrino şi Domniţa Bălaşa fac danie
o casă în Bucureşti. bisericii zidite de ei.
Original în limba română; 2 file
Peceţi inelare în tuş negru
Hârtie
495 x 330 mm
lnv. 25 .066
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1745 aprilie 1
Bălasa din
a bise ricii Domnita
Actul de fundatie
'
'
'
Bucureşti .

Copie în limba rom â nă ; 2 file
Hârtie
340 x 240 mm
lnv. 31.192

BP l 'l'I\OPlA
fişe.Jdmin/elor

]Jrancovenescl

1745 aprilie 1
Copie după actul de fundaţie a bisericii Domniţa
Bălaşa din Bucureşti .
Copie în limba română; 4 file
Hârtie
340 x 215mm
lnv.25.413
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1745 mai30
Manolache Lambrino . împreună cu domniţa Bălaşa dăruiesc
bisericii lor din Bucureşti . moşia Săcuieni Ilfov.
Original în limba română : 2 file: cu o copie modernă
Peceţi inelare în tuş negru
Hârtie
340 x 220 mm
lnv. 30.467
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1746 iulie 16
Popa Oancea din Bucureşti. din mahalaua Fântâna
Boului. vinde stolnicului Tănase şi soţiei sale Maria.
o casă în acea mahala.
Original în limba română: 2 file
Pecete inelară în tuş negru
Hârtie
200 x 147 mm
lnv. 73.812

1747 octombrie 26
Anastasia.soţia logofătului

Iorga vinde cumnatului
ei Gheorghe zăbunarul şi soţiei lui Oiţa, o prăvălie
în Uliţa Mare. cu pivniţă şi cinci odăi. cu 320 de
taleri.
Original în limba română: 2 file
Pecete inelară în tuş negru
Hârtie
320 x 21 O mm
lnv.37.420
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1749 octombrie 23
Mustafa căpitan.primeşte de la Domniţa Bălaşa o
prăvălie în Bucureşti. lângă puşcărie.
Original în limba română; 2 file ; cu o copie
modernă

Pecete inelară în tuş negru
Hârtie
330 x 220 mm
lnv. 30 .508

1749 octombrie 23
Hristea băcanul ia de la Domniţa Bălaşa trei
prăvălii ce se află situate la poarta Curţii Domneşti
din Bucureşti.
Original în limba română; 2 file; cu o copie
modernă

Amprente digitale în tuş negru.
Hârtie
290 x 205 mm
lnv.30.509

1750 februarie 15
Scrisoarea lui Matei către Domniţa Bălaşa în
legătură cu două lăzi cu lucruri.
Original în limba română; 2 file
Hârtie
220 x 160 mm
lnv. 25.089
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1750

august

2

Contractul lui Dimitrie Gheorghiu. tâmplarul.
privind ridicarea tâmplei bisericii Domnita Bălasa
·
·
din Bucureşti.
Original în limba greacă: 2 file
Hârtie
295 x 205 mm
lnv. 30.722

1750

noiembrie 12

Andrei zugravul se tocmeşte pentru 500 taleri să
Domnului ' zidită de
zugrăvească biserica Înăltarea
.
domniţa Bălaşa.

Original în limba română: 2 file
Hârtie
325 x 220 mm
lnv. 30. 723
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1751 iulie 5
Popa lane din Filipeşti vinde egumenului Isaia, de
la biserica lui Iordache Creţulescu . un vad de
moară în Stoeneşti .
Original în limba română ; 2 file
Hârtie
300 x 200 mm
lnv. 37 .398

1751 august 12
Dimitrie Gheorghiu tâmplar se angajează să
execute amvonul. tronul domnesc şi uşa bisericii
Domniţa Bălaşa din Bucureşti.
Original în limba greacă; 1 filă
Hârtie
325 x 220 mm
lnv. 30.687
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1751

octombrie 12

lnsemnare de vinul făcut la Scăeni. moşie a
bisericii Domniţa Bălaşa.
Original în limba română : 1 filă
Hârtie
337 x 11 O mm
lnv. 30 .708

1752

iunie 22

Nicolae Stirbey se împrumută cu 300 taleri de la
domniţa Bălaşa. dăruind un stânjen de loc
bisericii.
Original în limba română: 2 file
Pecete inelară în tuş negru
Hârtie
325 x 205 mm
lnv.25.1 Ol
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1753 mai 1
Stefan şi Constantin , fii lui Ştefan mărgelarul, vând
~ărului lor Andrei, locul de prăvălie din Uliţa Mare
a şelarilor, cu 165 de taleri.
Original în limba română; 2 file
Hârtie
320 x 210 mm
lnv. 37.422

1754 aprilie 10
Foaie de bunurile rămase de la răposatul popă
Grigorie, de la biserica Domniţa Bălaşa.
Original în limba română; 1 filă
Hârtie
380 x 140 mm
lnv.25 .111
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1754 aprilie 20
Constantin Racoviţă voievod dăruieşte bisericii
Domniţa Bălaşa 3,5 stânjeni din livada domnească
din Bucureşti.
Original în limba română; 2 file
Monograma şi pecetea inelară a domnului în tuş
roşu

Hârtie
335x215mm
lnv. 25.087

1754 aprilie 28
Carte de judecată privind pricina de bani între
Isaia, egumenul bisericii Creţulescu şi Petre
măcelaru din Bucureşti.
Original în limba română; 2 file
Hârtie
330 x 21 O mm
lnv.37.402
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1754 iulie

11

Anafora către domn.privind un loc de casă din
mahalaua Sf. Ilie. a lui Constantin Golescu. mare
vornic.
Original în limba română: 2 file
Pecete în tuş roşu şi rezoluţia domnului în tuş
negru
Hârtie
305 x 215 mm
lnv. 25.319

1754 august 28
Mihail Racoviţă voievod întăreşte Mănăstirii
Domniţa Bălaşa din Bucureşti . moşia Filipeştii de
Pădure .

Original în limba română: 1 filă: cu o copie
modernă

Monograma domnului în tuş roşu . iscălitura în tuş
negru
Pecete în tuş roşu
Pergament. hârtie
705 x 480 mm
lnv. 25 .056 , inv.copie 30.675
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1755 martie 13
Mihai Cantacuzino. mare vistier. schimbă cu
biserica Domniţa Bălaşa. moşia Răsturnaţi pentru
moşia Filipeşti.

Original în limba română; 2 file; cu o copie
modernă

I>

Hârtie
31Ox205 mm
lnv.30.724

1756mai 4
Gheorghe Zăbunar şi soţia lui Oiţa vând jupânului
Petre. o prăvălie cu pivniţă şi 5 odăi , în Uliţa
Mare. cu 560 taleri .
Original în limba română ; 2 file
Hârtie
340 x 230 mm
lnv. 37.421

1756iunie 5
Andrei braşoveanul vinde căpitanului Stănică o
prăvălie în Uliţa Mare a şelarilor . alături cu
prăvălia jupânului Gheorghe Zăbunar. cu 500 de
taleri.
Original în limba română ; 2 file
Hârtie
310x210mm
lnv. 37.423
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1757 august 6
Constantin. fiul lui Grigore Mihu. vinde fratelui
său Nicolae postelnicul a treia parte din pivniţa ce
o are sub cele trei prăvălii frăţeşti. din Zăbunari
până în Uliţa zidului domnesc. cu 80 de taleri.
Original în limba română;
Hârtie
400 x 300 mm
lnv. 69.832 nr.3

1758 aprilie 1
Carte de judecată în pricina dintre sătenii din
Bărcăneşti şi biserica Domniţa Bălaşa . privind o
parte din moşia Berciugov.
Original în limba română; 2 file; cu o copie din
1855
Iscă Iitu ră şi pecete în tuş albastru
Hârtie
215 x 320 mm
lnv. 28 .649

1758 iunie 13
Constantin Mavrocordat voievod porunceşte ca
prăvăliile aparţinând bisericii Domniţa Bălaşa să fie
închiriate prin scoatere la mezat.
Original în limba română ; 2 file
Pecetea domnului în tuş roşu
Hârtie
315x110mm
lnv. 30.706
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1759 octombrie 10
Scarlat Ghica voievod scuteşte viile Mănăstirii
Domniţa Bălaşa de vinărit.
Original în limba română : 2 file ; cu o copie
modernă

Monograma şi pecetea inelară a domnului în tuş
roşu

Hârtie
320 x 220 mm
lnv.30 .585

1759 noiembrie 16
Matei zăbunaru . cu fiul său Preda se învoiesc cu
postelnicul Nicolae Mihuleţ pentru prăvălia ce au
cumpărat-o de la Hristache căpitan cu 185 de
taleri .
Original în limba română ; 2 file
Hârtie
400 x 300 mm
lnv. 69.831 . nr. 4

1759 decembrie 19
Mai mulţi vecini dau mărturie lui Matei zăbunaru
pentru învoiala ce au făcut cu postelnicul Nicolae
Mihuleţ privind prăvălia cumpărată de la
Hristache căpitan.
Original în limba română; 2 file
Hârtie
400 x 300 mm
lnv. 69.831 , nr.5
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1761 martie 21
Smaranda Brătăşanu. soţia postelnicului Tudor
Brătăşanu. închină moşia Cernăţelul Mănăstirii
Sărindar.

Copie în limba română; 2 file
Hârtie
350 x 215 mm
lnv. 27.132

1761 iulie 16
Cartea lui Ioniţă, fost mare ban. privitoare la
semnele hotarelor moşiei Miroşi a Mănăstirii
Creţulescu din Bucureşti.
Copie în limba română; 2 file
Hârtie
350 x 240 mm
lnv. 37.403
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1761 august 25
Scarlat. fost mare stolnic şi soţia sa schimbă moşia
Berteşti (Ialomiţa). cu moşia Padina (Buzău) a
Mănăstirii Văcăreşti.

Copie în limba română din 1833 . octombrie 27 ; 2
file
Hârtie
340 x 210 mm
lnv.12.721

1762 decembrie 17
Constantin Nicolae Mavrocordat voievod dă
poruncă de hotărnicire a moşiilor Mileasa şi Pestra
Prahova aparţinând bisericii Creţulescu din
Bucureşti .

Original în limba română; 2 file
Pecetea domnului în tuş roşu
Hârtie
280 x 11 O mm
lnv. 37.404

1763 septembrie 15
Maria soţia răposatului Mihai Bărbătescu . fost
mare paharnic. cu fii ei Şerban şi Constantin. vând
casele lor din mahalaua Sf. Sava. aflate la poarta
Mănăstirii Colţea. lui Ioniţă Racoviţă fost mare
clucer. cu 2000 de taleri .
Original în limba română; 2 file
Pecete inelară în tuş negru
Hârtie
435 x 315 mm
lnv. 13 .667
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1763 octombrie 2
Zapis dat la mâna lui Dumitrache F ă lcoianu
privind vânzarea unei case în mahalaua Sf.
Nicolae din Prund.
Copie în limba român ă; 2 file
Hârtie
370 x 230 mm
lnv. 31 .2 48

1763 noiembrie 4
Jalba egumenului Isaia. de la măn ăstire a
Creţulescu . în pricina de moşie cu casa răposatului
Brezoianu . fost setrar.
Serban
.
.
Original în limba română ; 2 file
Hârtie
21O x 150 mm
lnv.37.405

1764
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Mehmed .cadiul Giurgiului .afl ându-se la Bucureşti
confirm ă vânzarea averii lui Mehmed Aga. rom ân
turcit. către Nicolae Brâncoveanu epitropul
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Original în limba turcă ; 1 filă ; cu o traducere în
limba greacă şi o copie modern ă în limba rom â n ă.
Peceţi inelare în tuş negru
Hârtie
455 x 160 mm
lnv. 30 .558
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1764 mai3
Petre. hagiul din Rusciuc. vinde lui jupân Manea
cavaful o prăvălie în mahalaua Sf. Nicolae. în Uliţa
cea Mare a şelarilor.
Original în limba română; 2 file
Pecete inelară în tuş negru
Hârtie
280 x 210 mm
lnv. 37.425

1764 mai 10
Anaforaua marilor boieri în pricina dintre Nicolae
Stirbey şi nepotul său Constantin . cu privire la
împărţirea caselor şi a locurilor lor din Bucureşti.
Original în limba română; 2 file
Pecetea domnului în tuş roşu
Hârtie
31 5 x 21 5 mm
lnv. 25 .093

1764 mai 19
Cartea a patru boieri hotarnici ce au măsurat şi
împărţit proprietăţi din mahalaua Prund din
Bucureşti .

Original în limba română; 2 file ; cu o rezoluţie din
1859
Hârtie
314x210mm
lnv. 25.094
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1764 mai 24
Constantin Stirbey vinde unchiului său Nicolae
partea sa de proprietate din mahalaua Prundului
din Bucureşti.
Original în limba română: 2 file
Pecete inelară în tuş negru
Hârtie
320 x 220 mm
lnv. 25.095

,.

_,.

1764 iulie 14
Ştefan

Mihai Racoviţă voievod întăreşte privilegiile
lumânăriei de ceară albă a bisericii Patruzeci de
Mucenici . metoh al Episcopiei de Râmnic. ridicată
de Mihail Cantacuzino mare vistier.
Original în limba română: 1 filă
Monograma domnului în tuş verde. iscălitura în
tuş negru
Miniaturi
Pecete timbrată deteriorată.timbrul cusut de
document cu şnur din mătase roşie
Pergament
615 x 460 mm
lnv. 37.695

1764 iulie 27
Mehmed. cadiul Giurgiului întăreşte lui Nicolae
Brâncoveanu. eforul Mănăstirii Domniţa Bălaşa.
cumpărarea. cu 500 lei. a viei de la Răsloagele a
răposatului Mehmed Aga. român turcit.
Original în limba turcă : 1 filă: cu o copie în limba
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1764 iulie 31
Ahmed efendi din Timişoara vinde bunurile lui
Mehmed Aga. eforului Mănăstirii Domniţa Bălaşa.
Nicolae Brâncoveanu.
Original în limba turcă: 1 filă: cu o traducere în
Ii m ba greacă
Pecete inelară în tuş negru
Hârtie
340 x 250 mm
lnv. 30.557

1764 decembrie
Stănică căpitan.din

11

mahalaua Vergului. vinde
jupânului Manea papugiul o prăvălie pe Uliţa cea
Mare a şelarilor. în mahalaua Sf.Nicolae. cu 550
taleri.
Original în limba română: 2 file
Hârtie
31Ox200 mm
lnv. 37.424
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1765 februarie 5
Ştefan

Mihail Racoviţă voievod acordă lui Dimitrie lipscanul dreptul de
a stăpâni în Bucureşti o boltă de piatră lângă hanul Şerban Vodă.
Original în limba română: 1 filă ; cu o copie modernă
Monograma domnului în tuş negru şi aur. iscălitura în tuş negru.
pecetea domnului în tuş roşu
Miniaturi
Pergament. hârtie
600 x 480 mm
lnv. 13 .060
91
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1766 august 11
Cartea mitropolitului Grigorie către locuitorii
satului Dragomireşti.ca să mărturisească adevărul
privind hotarele Mănăstirii Mihai Vodă din
Bucureşti .

Original în limba română : 1 filă
Hârtie
295 x 210 mm
lnv. 99.046
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Alexandru Scarlat Ghica voievod hotărăşte ca
biserica Domniţa Bălaşa să aibă azil pentru cei
lipsiţi de hrană şi să aibă mănăstirea şi un dascăl
de învăţătură pentru copiii ce vor urma şcoala
bisericească .
Copie în limba română: 6 file
Hârtie
340 x 21 O mm
lnv. 30.676
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1768 august 25
Dosar cu documente date paharnicului Petrache ce
se învecinesc cu proprietăţile Mănăstirii Mihai
Vodă din Bucureşti (Popeşti. Dragomireşti.
Bănciuleşti) .

Original în limba română; 18 file
Hârtie
305 x 220 mm
lnv.99.057

1772 februarie 1
Socoteala de venituri a Mânăstirii Domniţa Bălaşa
pe anul în curs.
Original în limba română; 2 file
Hârtie
440 x 155 mm
lnv. 30.689
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1773 aprilie 20
Permis de liberă trecere spre Craiova al logofătului
Mihail, eliberat de comandamentul rus din
Bucureşti.

Original în limba rusă; 2 file; cu o traducere
modernă

·l

Pecete în ceară roşie . spartă
Hârtie
340 x 220 mm
lnv. 53.163

1774 octombrie 26
Zapis dat de egumenul Mânăstirii Sfântul
Gheorghe Nou, lui Radu logofăt de divan, pentru
un loc de 2 prăvăli i l ângă zidu l mănăstiri i . cu o
chirie de 30 taleri pe an.
Original în limba română; 2 file
Hârtie
300 x 21 O mm
lnv.87.093
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1775 iulie 3
Alexandru lpsilanti voievod întăreşte mahalagiilor din Broşteni stăpânire
peste locurile lor.
Copie în limba română din 1846. octombrie 20
Hârtie
325 x 217 mm
lnv. 48.963
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1775 decembrie 14
Radu Anastasiu vinde o prăvălie. marelui ban
Dumitrache Ghica. lângă hanul Şerban Vodă . pe
locul Mănăstirii Tuturor Sfinţilor. pentru 2630
groşi.

Original în limba greacă: 2 file
Hârtie
320 x 220 mm
lnv. 73.543

1776 iulie 12
Stoian vinde lui Badea un loc în mahalaua Popa
Cozma din Bucureşti .
Original în limba română : 2 file
Hârtie
21 5 x 155 mm
lnv. 101.675

.•

~
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1777 ianuarie 1
Monahia Magdalina Tip(o)grăfa face schimb cu
biserica Domniţa Bălaşa. dând ţigan pentru ţigan.
Original în limba română: 2 file
Hârtie
310 x 220 mm
lnv. 30.701

1777 ianuarie 22
Neofit. egumenul Mănăstirii Tuturor Sfinţilor.
confirmă primirea la schimb a unei ţigănci de la
biserica Domniţa Bălaşa.
Original în limba română: 2 file
Hârtie
300 x 210 mm
lnv.30.699

1777 februarie 1
Socoteala de venituri şi cheltuieli pe anul 1777 a
Mănăstirii Domnita
din Bucuresti.
. Bălasa
'
'
Original în limba română; 2 file
Hârtie
440 x 150 mm
lnv.30.690
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1777 februarie 1
Veniturile şi cheltuielile băneşti ale Mănăstirii
Domniţa Bălaşa din Bucureşti . pe anul 1777. de la
1 februarie .
Original în limba română; 2 file
Hârtie
435 x 155 mm
lnv. 30 .692

1777 februarie 1
Cheltuielile Mănăstirii Domniţa Bălaşa. făcute
pentru biserică. moară şi via de la Săveşti pe anul
1777.
Original în limba română; 2 file
Hârtie
428 x 150 mm
lnv. 30.709
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1778 martie 1
Carte de blestem a mitropolitului Grigorie al
Ungro-Vlahiei dată pentru alegerea hotarelor
mosiei
din
. Mocesti
. a Mânăstirii Cretulescu
.
Bucureşti.

Original în limba română: 2 file
Hârtie
310 x 220 mm
lnv. 37.408

1778 august 20
Anastasie ieromonah făgăduieşte să poarte de
grijă Mănăstirii Domniţa Bălaşa şi bunurilor ei.
Original în limba greacă: 2 file
Hârtie
320 x 220 mm
lnv. 25.090
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1778 septembrie 1
Catagrafia bunurilor Mănăstirii Domniţa Bălaşa
(obiecte sfinte. cărţi. prăvălii. moşii.vii. ţigani)
întocmită de Anastasie ieromonah.
Original în limba greacă; 2 file
Pecete inelară în tuş negru
Hârtie
430 x 150 mm
lnv.30 .702

1778 septembrie 1
•

l'l.6 :

Catagrafia de venituri si cheltuieli a Mănăstirii
Domniţa Bălaşa pe 8 luni de la 1 februarie 1778
până la sfârşitul lunii August. al aceluiaş an.
Original în limba română; 4 file
Hârtie
430 x 150 mm
lnv. 30.718
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1778 septembrie 26
Alexandru lpsilanti voievod scrie ispravnicilor de
Teleorman în legătură cu jalba Mănăstirii Domniţa
Bălaşa.

Original în limba română; 2 file
Monograma şi iscălitura domnului în tuş roşu
Pecetea în tuş roşu
Hârtie
310x210mm
lnv. 28 .559

1781 mai

2

Petre cu soţia sa Maria vând ginerelui lor Iordache
şi fiicei lor Stoica o casă în mahalaua Popii Cozma.
cu 80 de taleri.
Original în limba română; 2 file
Hârtie
310x210mm
lnv. 12.454

G?K~~? ~-· --~-.~

.;.....---,......,

1781 august 3
Alexandru lpsilanti voievod închină Mănăstirii
Mărcuţa un loc domnesc de la poarta de sus a
Curţii Vechi. dinspre Dâmboviţa.
Original în limba română; 2 file
Monograma domnului în tuş roşu
Pecete inelară în tuş roşu
Hârtie
300 x 220 mm
lnv. 35 .825

·-
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1781 septembrie 3
!liana Racoviţă clucereasa se plânge domnului
pentru hotărnicia nedreaptă a locului ei. învecinat
cu mănăstirea Sf. Sava.
Original în limba română: 2 file
Hârtie
220 x 160 mm
lnv.13.591

1781 octombrie 4
Safta logofeteasa vinde jupânului Gheorghiţă .
mărgelarul din mahalaua Mântuleasa. un loc cu
pivniţă de piatră . în mahalaua Protopopului până
în drumul mare ce duce la Tabaci. cu 120 de
taleri.
Original în limba română: 1 filă
Pecete inelară în tuş negru
Hârtie
300 x 205 mm
lnv. 39.107

1783 ianuarie 8
Manea Gligoriu cavaful vinde lui Necula Hagi
Efstathiu două prăvălii în mahalaua Sf. Nicolae
Şelari în Uliţa cea Mare. în Papugii. cu pivniţă şi 7
odăi. până în zidul hanului lui Zamfir. cu 3200 de
taleri .
Original în limba română: 2 file
Pecete inelară în tuş negru
Hârtie
340 x 230 mm
lnv.37.426
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1783 martie 15
Patru boieri dau mărturie în pricina dintre Sterie
Cernavodeanu. din mahalaua Neguţătorilor şi
vecinul său, Petcu Dristoreanu din mahalaua
Vergului. pentru un loc viran ce este răscumpărat şi
închinat bisericii Sf. Nicolae (Negustori) .
Dosar, 64 pagini. originale şi copii în limba
română .

Hârtie
340 x 220 mm
lnv. 12.757

1784 februarie 1
Hristache căpitan. cu soţia sa Nuţa dau zapis de
vânzare a 8 răzoare de vie în dealul Bucureştilor,
pe moşia Mănăstirii Radu Vodă, ce se cheamă
Lupeştii, nepotului lor Răducanu. fiul lui Pavel
Işlicarul.

Original în limba română: 2 file
Hârtie
310 x 220 mm
lnv. 74.405

1784 februarie 10
Mihail Suţu voievod întăreşte Aniţei Filipescu locul
de casă din Bucureşti ce a aparţinut răposatului ei
frate , clucerul Pantazi Câmpeanu. precum şi moşia
din Albeşti-Argeş.
Original în limba română ; 1 filă
Monograma. iscălitura şi pecetea domnului în tuş
roşu

Hârtie
310x210mm
lnv. 81.668

103

https://biblioteca-digitala.ro

1784 aprilie 2
Hrisant.egumenul Mănăstirii Radu Vodă
adevereşte că a dat lui Costea Cojocaru un loc de
vie în preajma Foişorului. în schimbul dării către
mănăstire a unei jumătăţi de oca de ceară de
fiecare pogon. până la rodirea viilor. după care se
va da câte o vadră de vin din 20 .
Original în limba română; 2 file
Hârtie
210xl60mm
lnv. 12.381

1785 iulie 2
Anaforaua boierilor din Divan cu privire la o
prăvălie din Bucureşti a lui Ioniţă Creţulescu. fost
mare medelnicer. cumpărată fără ştirea lui de
către lanache grecul de la Stana ţiganca.
păzitoarea acestei prăvălii.
Original în limba română: 1 filă
Hârtie
360 x 240 mm
lnv. 74.396

1785 iulie

11

Dumitru . fiul lui Stoica. cu soţia sa Stana. vând
vărului lor. Vasile croitorul . un loc de casă pe
Podul Mogoşoaiei. în mahalaua Popii Cozma. cu
140 de taleri .
Original în limba română: 2 file
Amprente digitale în tuş negru.
Hârtie
280 x 200 mm
lnv.12.456
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1785 august 20
Raportul boierilor care au cercetat pricina dintre
mânăstirea Tuturor Sfinţilor şi mânăstirea Domniţa
Bălaşa pentru moşia Săveşti.
Original în limba română : 2 file: cu o traducere
modernă din 1892.
Hârtie
500 x 375 mm
lnv.30 .654

1785 octombrie 29
Mihail Const. Suţu voievod întăreşte beizadelei
Grigorie Suţu o pivniţă în oraş . scutită de dări.
Original în limba română: 2 file
Monograma şi pecetea domnului în tuş roşu
Hârtie
310 x 220 mm
lnv.14.043

1785 octombrie 29
Mihail Suţu voievod întăreşte lui Grigorie Suţu a
doua pivniţă în Bucureşti.
Original în limba română: 2 file
Monograma domnului şi pecete inelară în tuş roşu
Hârtie
310 x 220 mm
lnv.14.044
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1785 octombrie 29
Mihail Suţu voievod întăreşte lui Grigorie Suţu a
treia pivniţă în Bucureşti.
Original în limba română: 2 file
Monograma domnului şi pecete inelară în tuş roşu
Hârtie
310 x 220 mm
lnv.14.045

1785 noiembrie 12
Anaforaua unor boieri către domn. cu privire la
pricina de protimisis pentru o prăvălie şi o casă în
Bucureşti între Ioan Creţulescu şi Vasile Argintaru.
Original în limba română : 2 file: cu decizia
domnească din 28 februarie 1786
Pecete inelară în tuş negru
Hârtie
350 x 240 mm
lnv.73.472
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1786 ianuarie 10
Mihail Const. Suţu voievod răsplăteşte pe vei
logofăt Scarlat Greceanu cu 2 măsuri de apă
pentru casa sa. deoarece a contribuit la aducerea
apei în Politia Bucureştilor.
Original în limba română; 2 file
Monograma şi pecetea domnului în tuş roşu
Hârtie
330 x 220 mm
lnv.95.652

1786 aprilie 6
Costea cojocarul vinde naşului său Ioniţă. 2
pogoane şi jumătate de vie din jos de biserica
Foişorului. cu 58 de taleri.
Original în limba română;2 file
Hârtie
240 x 170 mm
lnv.1 2.383
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1786mai 19
Pitacul lui Nicolae Mavrogheni către veliţii
logofeţi. prin care le porunceşte orânduirea de
judecători la cele 3 departamente.
Original în limba română: 2 file
Pecete în tuş roşu
Hârtie
320 x 11 O mm
lnv.95.654

1786 iulie 20
Zapisul lui Paraschiv cojocarul prin care vinde
postelnicului Perieţeanu 2 prăvălii aflate în faţa
podului Şerban Vodă. cu 755 taleri.
Original în limba română: 2 file
Amprente digitale în tuş negru.
Hârtie
335 x 245 mm
lnv.69 .836

1786 iulie 22
Mitropolitul Grigorie întăreşte cumpărarea. de
către Istrate Perieţeanu. a două prăvălii din faţa
podului Şerban Vodă şi stabileşte chiria locului de
8 taleri şi un zlot pe an.
Original în limba română: 2 file
Pecete inelară în tuş negru
Hârtie
21Ox160 mm
lnv.69.837
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1786 octombrie 6
Nicolae Petru Mavrogheni voievod întăreşte privilegiile bisericilor Sfânta
Paraschiva din mahalaua Hagiului. Sfântul Ioan şi Sfântul Nicolae din
mahalaua Popii Dima. unde au fost făcute şi 14 chilii pentru adăpostirea a
24 de femei sărace.
Original în limba română: 1 filă
Monograma domnului în aur
Miniaturi şi ornamente florale colorate
Hârtie
620 x 520 mm
lnv.25.516
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1786 noiembrie 12
Nicolae Petru Mavrogheni voievod dă pitac de
lui Scarlat Greceanu să aducă la casa
sa o măsură de apă de la fântâna din capul
podului.
Original în limba română; 2 file
Monograma şi iscălitura domnului în tuş negru
Pecetea domnului în tuş roşu
Hârtie
320 x 210 mm
lnv.95.653

încuviinţare

1786 noiembrie 18
Departamentul de Criminalion hotărăşte ca Vasile
fierarul este ţigan al bisericii Domniţa Bălaşa.
Original în limba română;2file
Hârtie
350 x 245 mm
lnv.30. 731

1786 decembrie 2
Nicolae Mavrogheni voievod întăreşte fostului
mare clucer Constantin Stirbey o măsură de apă
de la Giuleşti pentru a o aduce spre casa sa din
Bucureşti.

Original în limba română;2 file; cu o traducere
modernă

Monograma şi pecetea domnului în tuş roşu
Iscălitura în tuş negru
Hârtie
320 x 220 mm
lnv.72.921
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1787mai26
Matei biv vei logofăt dă zapis mătuşii sale
Ecaterina pentru un loc de casă în mahalaua Sfânta
Vineri.
Original în limba română;2 file
Hârtie
200 x 140 mm
lnv.74.388

1787 iulie9
Mai mulţi boieri dau mărturie către domn în
pricina dintre paharnicul Ioan Lehliu şi Nicolae
Hagi Efstathiu. privitoare la prăvăliile lor de pe
Uliţa Şelarilor.

Original în limba română;2 file
Pecetea inelară a domnului în tuş roşu
Hârtie
470 x 300 mm
lnv.37.427

1787 septembrie 6
Lista documentelor privind moşiile bisericii
Domniţa Bălaşa din Bucureşti.
Original în limba greacă; 2 file
Hârtie
320 x 11 O mm
lnv.30.693

1 11
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1787 decembrie 21
Nicolae Petru Mavrogheni voievod dă hrisov
pentru înfiinţarea pieţelor publice şi a oborului de
vite în Bucureşti.
Original în limba română: 2 file
Monograma. iscălitura şi pecetea domnului în tuş
roşu

Hârtie
555 x 400 mm
lnv.95 .655

1790

,

,

iunie

25

Maria şi Ion vând o casă în mahalaua Udricani din
Bucureşti. ce se află pe moşia Dudescului .
Original în limba română: 2 file
Amprente digitale în tuş negru.
Hârtie
315 x 215 mm
lnv.86.760

1791 septembrie 29
Mihail Constantin Suţu voievod întăreşte
beizadelei Grigorie Suţu o pivniţă scutită de dări.
Original în limba română: 2 file
Monograma.iscălitura şi pecetea domnului în tuş
roşu

Hârtie
310x215mm
lnv.14.046
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1791 septembrie 29
Mihail Constantin Suţu voievod întăreşte
beizadelei Grigorie Suţu a doua pivniţă scutită de
dări în Bucureşti.
Original în limba română:2 file
Monograma.iscălitura şi pecetea domnului în tuş
roşu

Hârtie
310x215mm
lnv.14.047

1791septembrie29
Mihail Constantin Suţu voievod întăreşte
beizadelei Grigorie Suţu a treia pivniţă scutită de
dări în Bucureşti.
Original în limba română: 2 file
Monograma. iscălitura şi pecetea domnului în tuş
roşu

Hârtie
310x217mm
lnv.14.048

1792 februarie 25
Mihail Constantin Suţu voievod întăreşte
beizadelei Grigorie Suţu patru scaune de carne
scutite de dări.
Original în limba română: 2 file
Monograma. iscălitura şi pecetea domnului în tuş
roşu

Hârtie
313 x 222 mm
lnv.14.050
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1792 februarie 27
Anaforaua lui Negoiţă vtori vornic şi Neagu vtori
vornic. privind pricina dintre Iancu şi Vasile din
Mahalaua Popii Cozma.
Original în limba română; 2 file
Hârtie
330 x 140 mm
lnv.12.453

1792mai1
Mihail Constantin Suţu voievod întăreşte lui
Alexandru Nenciulescu unele scutiri de dijmărit şi
vinărit şi îi dăruieşte o pivniţă în Bucureşti.
Original în limba română: 2 file
Monograma.iscălitura şi pecetea domnului în tuş
roşu

Hârtie
350 x 230 mm
lnv.25 .530

1792 septembrie 3
Drăguşin,

cu soţia sa Ioana vând lui Ilie armăşel un
bordei în mahalaua Foişorului. pe moşia Mânăstirii
Radu Vodă. cu 21 de taleri.
Original în limba română;2 file
Hârtie
21Ox150 mm
lnv.12.385
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1792 septembrie 20
Dumitru şi soţia sa Neaga. cu fiul lor Ioan. vând lui
Ilie o căscioară cu bordei în mahalaua Foisorului
.
din Vitan.
Original în limba română;2 file
Hârtie
320 x 155 mm
lnv.74.397

.

·1792

octombrie 26

Carte de cheltuieli ce s-au făcut la Mânăstirea
Domniţa Bălaşa. legate de reparaţia bisericii.
simbria dascălilor. a paracliserului şi pentru
clopote. pe anul 1792.
Original în limba română; 2 file; cu o copie
modernă

Hârtie
480 x 170 mm
lnv.30.691
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1792 noiembrie
Perilipsis după scrisorile moşiei Boteni şi ale locului
de sărărie din Bucureşti, ale Mitropoliei date în
schimbul moşiei Bârzeşti.
Original în limba română; 2 file
Hârtie
397 x 145 mm
lnv.53.199

J
1792 noiembrie 30
Filaret. mitropolitul Ţării Româneşti face schimb de
mosii
. Boteni.
. cu Săftica Dudeasca. dând mosiile
Zlata şi un loc de sărărie în Bucureşti pentru moşia
Bârzeşti (Olt).
Original în limba română; 2 file
Pecetea mânăstirii în tuş negru
Hârtie
345 x 245 mm
lnv.13.482
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1792 decembrie 1
Safta Dudeasca face schimb de moşii cu
Mitropolia din Bucureşti.
Original în limba română; 2 file
Peceţi inelare în tuş negru
Hârtie
320 x 217 mm
lnv.53 .204

1793mai18
Mai mulţi boieri dau mărturie către domn privind
plângerile Stancăi din Focşani pentru o prăvălie
din Salvaragii vândută de fratele său Tudoraşco
căpitanul cu 850 de taleri lui Anastasie . fost
logofăt de visterie. fără ştirea ei.
Original în limba română;2 file
Pecetea inelară a domnului în tuş roşu
Hârtie
400 x 300 mm
lnv.69.831 I 8

1793 septembrie 12
Alexandru Moruzzi voievod scuteşte de dări pe
Grigore Suţu din Bucureşti.
Original în limba română ; 2 file
Monograma. iscălitura şi pecetea domnului în tuş
roşu

Hârtie
315 x 215mm
lnv.13.996
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1794 februarie 24
Nicolae ciubucciul . cu soţia sa Maria vând
egumenului Mânăstirii Mihai Vodă Chirii, o
pereche de case . pe locul mânăstirii dinspre
Dâmboviţa. cu 1200 lei.
Original în limba română;2 file
Hârtie
230 x 170 mm
lnv.41 .389

1794 martie 1
Chirii. egumenul Mânăstirii Mihai Vodă vinde lui
Atanasie Lazăr chiurcibaşa. casa cumpărată de la
Nicolae ciubucciul pe 1200 lei. având să plătească
mânăstirii chirie de 6 lei pe an.
Original în limba greacă; 1 filă
Pecetea mânăstirii în tuş negru
Hârtie
350 x 240 mm
lnv.41 .390

1794 iulie 20
Ilie Calmare armăşel. fiul lui Vlad. vinde jupânului
Toncea bogasierul două căscioare în mahalaua
Foişorului. pe moşia Mânăstirii Radu Vodă. cu 90
de taleri şi 90 de bani.
Original în limba română;2 file
Hârtie
220 x 157 mm
lnv.12.382
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1794 iulie 30
Arhimandritul Raduliot. egumenul Mânăstirii Radu
Vodă dă act de încredinţare lui Toma bogasierul
pentru cumpărarea a două căscioare pe pământul
mănăstirii . de la Ilie colibăşanul din mahalaua
Foisorului
din Bucuresti
.
, .
Original în limba română; 2 file
Hârtie
240 x 170 mm
lnv.73.473

1795 ianuarie 29
Mihalache Grecu. olangiul. se tocmeşte cu jupân
Hagi Dumitrache Papazoglu să-i facă 60.000 de
olane. cu 240 de taleri.
Original în limba română ; 2 file
Hârtie
210x156mm
lnv.12.236

1795 octombrie 26
Nichifor dă chitanţă de 7 groşi şi 20 parale pentru
chiria unei prăvălii primită de la Radu logofătul.
Original în limbile greacă şi română; 1 filă
Hârtie
105x105mm
lnv.42.995
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1796 martie 4
Badea şi cu soţia sa Catrina. din mahalaua Popa
Cozma. vând jupânesei Paraschiva o casă în
Bucureşti. pe Podul Mogoşoaiei.
Original în limba română; 2 file
Hârtie
285 x 195 mm
lnv.101.676

1796mai 16
Alexandru Constantin Moruzi voievod întăreşte
mai multe privilegii şi acordă scutiri de dări lui
Alexandru Nenciulescu. fost al treilea vistier.
pentru slujba sa ca sameş la vistierie.
Original în limba română; 2 file
Monograma. iscălitura şi pecetea domnului în tuş
roşu

Hârtie
347 x 235 mm
lnv.25.519

1796 iulie 1
Hrisovul lui Alexandru Constantin Moruzi voievod
de întemeiere a Spitalului de ciumaţi de la
Dudeşti. din Bucureşti.
Original în limbile greacă şi română; 1 filă
Monograma domnului în tuş roşu şi aur. iscălitura
în tuş negru
Miniaturi
Pecete timbrată căzută
Pergament
545 x 2550 mm
lnv.13.058
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1796 august 9
Hotărnicia moşiilor Fundeni şi Frujineşti făcută de

marele vornic Nicolae Filipescu.
Copie în limba română ; 1O file
Pecete inelară în tuş negru
Hârtie
355 x 240 mm
lnv.73.818

1796
Condica hrisoavelor marelui vistier lanache
Văcărescu cuprinzând ştiri privitoare la Foişorul de
Foc. Mitropolie. Mânăstirea Radu Vodă. breslele
din Bucureşti şi cişmelele de la Cotroceni.
Original în limba română;93 file
Hârtie
347 x 240 mm
lnv.31.348

\

'\

1797 aprilie 23
Chitanţă dată de Kcritos pentru banii primiţi de la

Radu logofăt drept chirie pentru o prăvălie din
Bucureşti.

Original în limba greacă; 1 filă
Hârtie
85 x 120 mm
lnv.42 .994
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1797 iunie9
Panait Tzigara. staroste de negustori . dă mărturie
către domn privind scoaterea în vânzare cu mezat
a caselor lui Sandu pitarul. din mahalaua Sfântul
Ilie. pentru datorii şi cumpărarea lor de către
Constantin Stirbey. fost mare vornic . cu 5000 de
taleri.
Original în limba română;2 file
Pecetea domnului în tuş roşu
Hârtie
310x217mm
lnv.25.323

1797 iunie 19
Alexandru lpsilanti voievod întăreşte Mânăstirii
Mărcuţa închinarea unui loc domnesc la poarta de
sus a Curţii Vechi dinspre Dâmboviţa.
Original în limba română: 2 file
Monograma. iscălitura şi pecetea domnului în tuş
roşu

Hârtie
310x215mm
lnv.35.826
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1798 martie 13

~

Mărturia Elenei Guliano privind datoria fiului ei
către banul Ghica. pentru care amanetează o casă

din Bucureşti.
Original în limba greacă ; 1 fil ă
Pecete inelară în tuş negru
Hârtie
310 x 220 mm
lnv.13.552
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1798 iunie 15
Panaiot Tzigara. staroste de negustori . dă mărturie
c ătre domn în legătură cu scoaterea la mezat a 49
stânjeni de pe locul Curţii Vechi. ce au fost v â nduţi
marelui vornic Radu Golescu . cu 11.404 taleri şi
90 de bani. întrebuinţaţi la refacerea Curţii Arse
de l â ngă Mân ăstirea Mihai Vod ă .
Original în limba rom â n ă ; 1 filă; cu rezoluţia lui
Constantin Gh .Hangerli
Pecete inelară a domnului în tuş roşu
Hârtie
350 x 235 mm
lnv.35.827
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1798 iunie 15
Radu Golescu . mare vornic. vinde lui lanache
Gheorghiu Scufa 11 stânjeni şi jumătate din locul
cumpărat de dânsul la Curtea Veche cu 2958 de
taleri şi 45 de bani.
Original în limba română;2 file
Hârtie
315 x 215 mm
lnv.35.828

1798 iulie 14
lanache. ginerele lui Mladin chiurcibaşa cere
îngăduinţa domnului pentru ridicarea unei binale
pe terenul cumpărat de dânsul la Curtea Veche.
lângă cafeneaua lui Stefan Altântop.
Original în limba română;2 file
Pecetea domnului în tuş roşu
Hârtie
190 x 155 mm
lnv.35.829
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1799 iulie 2
Dositei. mitropolitul Ungro-Vlahiei vinde lui
Nicolae saegiul o vie a Mitropoliei. în dealul
Bucureştilor.

Original în limba română; 2 file: cu o copie
modernă

Pecete inelară în tuş negru
Hârtie
310x210mm
lnv.30.540

1799 iulie 13
Mitropolitul Dositei adeverează că Tudor. legătorul
de cărţi şi soţia sa Maria au vândut lui Nicolae
saegiul o vie în dealul Bucureştilor.
Original în limba română;2 file;cu o copie
modernă

Hârtie
310x215mm
lnv.30.541

1800

aprilie 1

Ioan Gheorghiu Scufa vinde locul său din fosta
Curte Domnească lui Hagi Teodosiu
şi Hagi loviţiu cu 4.500 de groşi.
Original în limba greacă; 2 file
Hârtie
360 x 245 mm
lnv.35.830
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GLOSAR DE TERMENI

A
Abagiu

= meşteşugar,
roşie

Acaret
Agă

Anafora
Aprod

Arm aş
Aspru

sau

producător de postav gros (aba) de obicei de culoare albă, mai rar de culoare

neagră.

= construcţie anexă ,

secundară, aparţinând unei clădiri principale.

= căpetenie militară:

comandantul ienicerilor: mai târziu comandantul Poliţiei Capitalei (de
unde vine şi cuvântul agie, prefectură de poliţie) .
= raport prezentat domnitorului.
= originar, copil de boier dat la curtea domnească pentru a se deprinde cu viaţa de la curte
până când urma să fie boierit: cu timpul sensul a degenerat, înţelegându-se servitor, mai
ales la tribunal.
= om înarmat, jandarm.
= monedă turcească din argint echivalând cu 1/100 dintr-un leu.

B
Ban
Ban
Bei
Beizadea
Bina
Biv vei
Bogasier
Boltă

mare boier din Ţara Românească, guvernator al unei provincii.
= monedă divizionară, echivalând cu 1/3 dintr-o para sau a 120-a parte dintr-un leu vechi.
= titlu dat de turci domnitorilor Ţării Româneşti sau Moldovei, precum şi guvernatorului unei
provincii sau a unui oraş.
= fiu de domn, prinţ.
= clădire , construcţie, edificiu.
= fost mare.
= negustor care vindea diferite articole de manufactură, stofă sau pânză scumpă care se
importa din Orient şi se întrebuinţa mai ales la căptuşeli.
= cu sensul de pivniţă.

=

c
Cadiu
Catagrafie
Cavaf

=

Cămăraş

=

Căpitan

=

magistrat otoman care îndeplinea în ace/aş timp funcţiuni civile şi religioase.

= recensământ.
=

Ceauş

=

Chiurcibaşa

=

Clucer
Cojocar
Ciubucciul

=
=

vânzător

de încălţăminte.
dregător (camerier) însărcinat cu supravegherea încăperilor curţii domneşti şi în special al
iatacului domnesc.
grad militar: comandant militar în oştile medievale româneşti.
curier: ştafetă la turci: uşier la Curtea Fanariotă.
starostele cojocarilor, blănarul Curţii Domneşti.
boier de rangul întâi care se îngrijea de aprovizionarea bucătăriei domnesti.
meşteşugar care prelucra piei groase cumpărate de la ciobani sau măcelari.
slujbaş domnesc ce avea în grijă ciubucele domnitorului.

cizmar,
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D
Divan

=

Dijmărit

=

sfatul domnesc; alcătuit din domni, mitropolit. episcop şi veliţi boieri; tribunalul domnesc.
dare în bani pentru stupi şi porci.

E
Ecleziar
Egumen

= cleric preot.
=monah.

G
Gros

= monedă divizionară

de origine germană, din argint. echivalând cu 3/100 dintr-un florin.

H
Hagiu
Hiclenie
Hrisov

= creştin care a făcut un pelerinaj la

Ierusalim.

= trădare .

= act domnesc.

A

I
Învoială

= înţelegere

J
jalbă
judeţ

plângere, reclamaţie .
= căpetenia oraşului (sec. XVII-XVIII); preşedinte al sfatului orăşenesc.
=

L
Lefegiu

= ostaş cu plată.

Logofăt

=

Lipscani

secretar care conducea cancelaria domnească şi păstra pecetea domnitorului.
= negustori care vindeau mărfuri aduse din Lipsea (Leipzig).

M
Mahala
Mărgelar

Mezat
Monah

cartier, suburbie. periferia unui oraş.
= negustor de mărgele.
=

= licitaţie publică .
= călugăr.

N
Neguţător

=

negustor, comerciant.

o
Obor
Oca

Occină

târg de vite.
un itate de măsură pentru greutăţi şi capacitate în Muntenia şi Moldova ; măsură de
greutate (1, 272 Kg) şi de capacitate (111 O dintr-o vadră); (1,520 I în Muntenia; 1,288 I
în Moldova) .
= moşie. proprietate.

=
=
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p
Paharnic

Papugiu
Pârcălab

Pârgar
Pecete

Piastru
Pitac
Pitar
Pisanie

= dregător

la curtea domnească ce avea în grijă umplerea cupelor domneşti la masă.
administrator al viilor şi pivniţelor domneşti: rang de boierie următor celui de mare
postelnic.
= meşteşugar care confecţiona papuci.
= guvernator al unei regiuni având atribuţii militare şi judecătoreşti.
= consilier comunal: unul din cei 72 membri ce alcătuiau sfatul administrativ al unui oras.
= sigiliu folosit în epoca medievală românească pentru care se folosea cerneala, tuşul sau
ceara de culoare roşie: peceţile erau puse direct pe documente, timbrate, sau atârnate cu
şnur de mătase de respectivele documente.
= monedă otomană de argint având diferite valori.
= ordin, dispoziţie, poruncă scrisă domnească.
= slujbaş însărcinat cu aprovizionarea cu pâine proaspătă a curţii domneşti.
= inscripţie sculptată în piatră, aşezată deasupra uşii de la intrare într-o biserică sau
mânăstire.

Pogon
Portar

=

Postelnic
Perilipsis

=
=

Pricină

=

Protimisis
Protopop

=

=

=

unitate de măsură pentru suprafaţă, egală cu 50 7 7, 79 m2 .
slujbaş la curtea domnescă, înalt funcţionar care avea misiunea să rânduiască audienţele la
domnitor.
dregător în divanul domnesc care se îngrijea de iatacul domnitorului.
listă cu rezumatele unor documente vechi.
ceartă, gâlceavă, litigiu, proces.
prioritate, drept de preferinţă.
protoiereu, rang bisericesc.

R
Rumân

= ţăran

iobag, şerb.

s
Sameş

Sluger
Sobor

administrativ îndeplinind funcţia de contabil, casier şi strângător de biruri pe judeţ.
= dregător din divanul domnesc. însărcinat cu aprovizionarea curţii domneşti şi a armatei.
= adunare, sfat.

Spătar

=

Staroste
Stolnic

= slujbaş

mare boier din divanul domnesc din Ţara Românească, al doilea în rang după marele
logofăt: şef al armatei şi al poliţiei (secol XIX).
= conducător al unei bresle sau o corporaţie de meşteşugari.
= dregător de divan, care avea în grijă bucătăria domnească: degustător de bucate.

s,
Şelar
Şetrar

= meşteşugar

care confecţiona şei.
= dregător în divanul domnesc. care era însărcinat cu paza corturilor unei tabere în timp de
război.

T
Taler

=

monedă de argint de origine olandeză, turcească sau austriacă, echivalând cu un leu, aflat
în circulaţie în Ţările Române în epoca medievală.
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u
Ughi

= veche monedă

Uliţă

=

drum

ungurească

din aur.

sătesc; stradă .

V
Vătaf

Vecin
Vei
Vistier
Vornic

executor al hotărârilor civile ale divanului; executor fiscal; căpetenia unui grup de slujbaşi
sau oşteni ai domniei: vechil pe o moşie.
= ţăran iobag în Moldova .
=mare
= dregător împortant în divan care administra finanţele ţării şi îngrijea de visteria statului.
= demnitar însărcinat cu treburile interne şi judecătoreşti dar şi cu supravegherea curţii

=

domneşti.

z
document,

dovadă scrisă ,

Zapis

=

Zăbunar

= meşteşugar,

act.
producător de zăbune (haine de

vătuite).
Zălogi
Zloţi

=a amaneta.
= monedă de argint echivalentă cu trei parale.
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iarnă

din

lână

sau bumbac cu mâneci şi
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