
CÂTEVA ACTE PRIVIND PRĂVĂLIILE DIN ZONA 

SF. GHEORGHE VECHI AFLATE ÎN COLECTIILE . 
MUZEULUI MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Grina-Mihaela RAFAILĂ 

Colecţia de Documente a Mu:.eului Municipiului Bucureşti deţine un 
număr de 13 acte. legate într-un dosar. în coperţi cartonatc. de culoare ro~ic. 
intitulat .. Doctunentele pră•'ălii din 111ah. St. George Vechiu, .\·tr. Moşilor", 
privind c~1tcva prăvălii din Mahalaua Sf,1ntul Gheorghe Vechi, redactate în 
limba rmn~1nă cu caractere chirilice ~i latine, pc hârtie difolio cu sau fără 

filigran. de diferite ditncnsiuni. Actul cu nr. 9 este însă redactat în limba 
greacă. Documentele transcrise acum pentru prima dată sunt ordonate în 
ordine cronologică, altfel dcc~lt sunt ele dispuse în cadrul dosarului. 

Primul act datează din 1757 sept. 1 O, când Dumitrana, soţia răposatului 
Toma cojocaru, vinde o prăvălie construită prin propria osteneală împreună 
cu casa din dos. cu ,,paturi şi /â,·iti", pentru care plătea o chirie anuală de 
X talcri, întntc~1t se afla pc locul Mănăstirii Sf~1ntului Gheorghe Nou. La 
1763 oct. 26 Anastasic al treilea armaş împreună cu soţia sa, Crcaţa. vând lui 
Hristca băcan douf1 prăvălii pc care le achiziţionascră de la Vasilachc 
logofât. care la rândul sfnt le cumpftrase de la Dumitrana ~i Tudoriţa. soţia lui 
Petre mărgelaru. Se aflau tot pc locul tnănăstirii tnai sus-zise. pentru care se 
plătea o sumă anuală drept chirie. La 1775 ian. 30 Dlllnitrachc, fiul 
răposatului Hristea fierar, vinde jupânului Ştcf~1n şalvaragiu jumătate din 
casele pf1rinte~ti împreună cu casa de sus ~i o casă mai mică cu prăvălie 
dedesupt. aflate tot pc locul deţinut de sf~1ntul loca~. 

Un deceniu şi jlllnătatc tnai târziu, la 1790 ian. 9, după dispariţia 

jup,înului Ştefan ~alvaragiu, soţia sa, Ancuţa, vinde lui loniţă cofctar tocmai 
acele case cu prăvălie. De această dată sutna V(Înzării se ridică la 1.050 talcri, 
în timp ce plata chiriei anuale era stabilită la valoarea de 14 talcri. La 1 X 1-t 
ian. 14 Dcspa, mama lui Teodorachc, adcvcrează că Tcodorachc este fiul 
bun al lui 1oniţft cofctar, întruc,ît la tnoartca tatălui său acesta era ncv,îrstnic, 
motiv pentru care toate actele prăvălici fuscscrf1 depuse, în păstrare, la 
Epitropia Ob~tii. După ce Theodor (Teodorachc) devine major, acesta 
împreunft cu mama sa ~i Ioniţf1 al doilea epitrop se prezintă la St~înta 

Mfmf1stire pentru a fi recunoscut şi de cf1tre aceasta drept stărnîn al .. hinalei"'. 
pentru care era şi dator cu plata anuală a chiriei. 
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Peste doar o j mnătate de an Thcodorachc ( Dcodorachc }, care a urmat 
meseria tatălui, aceea de cofctar, se jăluieştc d01nnului pentru a fi recunoscut 
în calitate de stăpân de drept al prăvălici şi totodată de a i se restitui 
sineturile aflate în păstrare la Epitropia Obştii, necesare apărării de către 
".,·upâ~·ârile mânâstirii". 

In unna acestei plângeri, la 3 tnart. 1817 zapciul, din ponmca n1arilor 
boieri, este trin1is să cerceteze dacă Ioniţă cofetar Îinprcună cu soţia sa, Despa, 
au mai avut şi alţi copii înafara lui Theodorache cofctar. Se constată că acesta 
din un11ă a mai avut două surori - Aniţa, care a murit de lungoare, şi Leanca, 
care Îinprcună cu fratele Manole au Inurit de ciun1ă. Ca atare, Theodorache era 
singurul n1oştenitor, alături de 1nan1a sa, Despa, al lui Ioniţă cofctar, şi în 
consecinţă avea drept de stăpânire asupra caselor şi a prăvăliei din Mahalaua 
Sfântul Gheorghe Vechi, pentru care era însă dator cu plata anuală a chiriei 
către ctitoria voicvodului Inartir Constantin Brâncoveanu. Mărturii în această 
privinţă dau Hristca Ioan bogasieru, popa Niculaic de la Sfântul Gheorghe 
V cehi, Hagi Gheorghiu, Ştefan Ba bie şi Duţu ceauşul vătăşici de aprozi, care 
sunt n1cnţionaţi în actul ce poa11ă data de 15 mart. 1817. 

Numita prăvălie avea drept vecini: prăvălia lui chir Mihalcca 
Palaceanul, apoi stabiliinentelc con1ercialc deţinute de către Mănăstirea 

Sfântul Ioan, Podul cel mare al Târgului de Afară şi în dos cu o magazie, 
care aparţinea casei răposatului preot Dincă argintarul (actul cu nr. 1 O) 

La 28 oct. 1827 după nmneroasc discuţii Tudorache cofctarul va 
înstrăina stabili1ncntul con1crcial împreună cu marfa existentă lui AngheL 
fiul lui Hagi Pandelu, cu smna de 12.500 talcri, însă doar binaoa, adică 
clădirea efectivă. Validitatea actului va fi confinnată de către Logofeţia 

Mare a Ţării de Sus la 19 dcc. acelaşi an, când este făcut şi un istoric al 
actelor de proprietate cunoscute. 

U lti1nele acte datate 13 şi 20 apr. 186 7 provin de la secţia a II -a a 
Tribunalului Ilfov şi sunt legate de deschiderea unei portiţe din dosul 
proprietăţii deţinute de către Thcodoru Rădulescu, pentru care vecinul său, 
Iordache Marin, se în1potrivca. În final cel doi ajung să se împace, lucru 
confinnat printr-un proces verbal. 

Actele referitoare la aceste proprietăţi sunt autentificatc cu sigiliu în 
cerneală verde aparţinând Tribunalului Ilfov, secţia a 11-a. Avem patru acte 
autentificatc cu semnături digitale, iar un document este validat cu sigiliul 
Mănăstirii Sf. Gheorghe, în negru de fum şi cu legenda, în exergă, redactată 
în lin1ba slavă. Alte 5 acte nu poartă nici un însemn de validare. 

Prczcntelc acte ilustrează schimburile comerciale dintre diferiţi 
proprietari ca şi înţclcgcrilc apărute, ce sunt rezolvate de către instituţiile 
abilitate, precum Logofeţia Mare a Ţării de Sus sau Tribunalul llrov, secţia a 

Il-a civilă. 
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/. 
1757 .-.;eptenzhrie /0 

t Adecă cu, Dumitrana, ce am fost soţie răposatului 1 [Tom ii 
. , 

co_1ocaru]-, dat-am acest adcvcrat zapis la mâna dumnealui Vasilachi logofăt. 
Precum să să ştie că av~îndu cu o prăvălie în mahalaoa Sfântului Ghcorghic 
cel Vcchiu prc locul sfintei tnănăstiri a lui Sfcti Ghcorghic cel Nou cu chirie 
prc an talcri opt făcută de mine cu osteneala mea. Acum ncmaidându-mi 
îndcm~înă a o stăp~îni însămi, de bună voia mea, am vândut-o dumnealui în 

l 

bani gata, ta Ieri [o sută]-, prăvăli ia cu casa din dos şi cu paturi, cu lăviţi. Şi o 
am vândut cu ştirea preoţilor de n1ahala şi a vecinilor duprinprcjur ca să 
stăp~încască dumnealui şi coconii dmnncalui cu bună pace de cătră mine şi 

de cătră tot ncan1tll micu. 
Şi pentru credinţa am întărit zapisul acesta cu iscălitura numelui micu 

şi cu iscăliturilc altor mărturii, cari-i mai jos să vor iscăli. [Scptcmvric 1 O 
l 

dn i, l 7 5 7]-. 
Eu, Dumitrana, soţii a răposatului 1 Tomci cojocan1, vânzătoarc 
[ f. 
[ f. 
[ f. 
[ f. 
i· Flor<cscul> icrci dascal slov<cncsc>, mftrturic 
Popa Thcodor, mărturic4 . 

M.M.B .. nr. 97.409 (nr. 8) 
Orig. rom .. luÎrlie dij(J/io cujiligran (33.r]].5 cm.), o semnâlurâ digilahl În 

("('/"/1('([/c/. 

l f''hii('WC..l'l'~~l\~~11. 
~Scris cu altfl cerneală. 
1 
Semnftturi auto\.!:rafc în lb. \.!:reacă. 

·
1 Semnftturi auto~rafc. .... 

2. 
/763 OCIOIIlbrie 26 

t Adică cu, Anastasic /reti annaş dat-am zapisul micu dimpreună cu 
soţiia mea, Crcaţa, la mâna dumi<salc> chir Hristii băcan. Precum să să ştie 
că i-am vândut doao prăvălii ale tnclc din mahalao<a> St~întului Ghcorghic 
cel V cehi u în ta Ieri 220, adică do a o sute doaozcci, însf1 care prăvălii îmi sănt 
şi mic cumpăratu de la 1 dun1<nca>lui Vasilachc logotl1t, care şi dutn<nca>lui 
le arc cumpf1ratc una de la 1 Dumitrana şi alta de la 1 Tudoriţa, soţi ia lui Petre 
mărgclaru. Care aceste prăvălii sănt pc locu al sfintii mănăstiri Sfctc 
Ghcorghic cel Nou cu chirie, care să dă la s1~înta tnănăstirc. 
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Deci. să aibă a stăpâni cu bună pace el şi fcciori<i> dum<nca>lui câţi 
Dun1nczcu îi va dărui. Şi aceşti bani toţi deplin i-mn luat în m<îna mea dându-i 
şi zapisile cele vechi de cmnpărătoarc în n1âna dum<ncalui>. Iar când la urmă să 
va Inai găsi alt zapis ori vcchiu sau nou acela să nu să 1 ţie în semnă. 

Şi când s-au făcut zapisul acesta fost-au şi alţi oan1cni strcini de cinste, 
care să vor iscăli Inai jos. Şi eu pentru tnai adcvcrata crcdintă an1 întărit 
zapisul cu iscă li tura Inca ca să să crează. 1763 [ octo ]mvric2 [26l1 dni. 

Eu, Anastasie !reti annaş adevcrez 
Eu, Crc<a>ta, sotiia tnia adcverează4 . 
[ f. ' ' 
[ ]5 o 

[ ]5. 

[ f. 
M.M.B., nr. 97.409 (nr. 7) 
Orig. rom .. hârtie dţlolio cufiligron (30x2/,5 cm.), o semnâturâ digitolâ tÎl 

cerneolâ. 

1 Ad. interlinear. 
2 Scris peste alte slove. 
'Scris peste slovo-cifra .,E·t·. 
-<Semnături autografe. 
~Semnături autografe în lb. greacă. 

3. 
1 775 ianuarie 30 

t Adecă cu, Dmnitrachc, sin răposatului 1 Hristei fcrar ot tnahalaoa Sfctc 
Ghcorghic cel V cchiu, dat-ain acestu adevărat şi credincios al In ieu zapis ca să 
fie de bună credinţă la Inâna dun1ncalui jupan Ştefan şalvaragiul. Precum să să 
ştie că răn1âindu-n1i nişte case părinteşti în mahalaoa Sfctc Ghcorghie V cchiu la 
îtnpărţirca noastră, adecă a doi fraţi n1i s-au dat n1ie casele cele părinteşti i o 
prăvălie alăturea din jos<ul> caselor. Care prăvălie o am fost vândut mai sus 
nun1itului şalvaragiu (pcntn1 <a> să face pomcnirilc părinţilor). 

Deci, după vânzarea prăvăliei nctrccând multă vren1c la mijlocu şi 

împăsuindu-sc vremile au venit un Ioniţă Botezat din Armeni<a> şi d<înd 
') 

jalbă lun1inatului divan pentru acea prăvălie ce o- vânduscm cu. Şi de la divan 
prin carte de judecată s-au dat prăvăli ia aceia supt stăp<înirea lui Ioniţă Botezat. 
Apoi mai sus numitul şalvaragiu au dat jalbă la divan şi divan<ul> In<i>-au dat ca 
să-i împlincscu bani<i> ce luasen1 prc acea prăvălie şi puindu-mă la închisoare la 
dumnealui ccauş ::.a aprozi am şăzut multă vreme la închisoare. 

După aceia vftzând că nu am altă nădejde ca să-i împlinescu acei bani 
m-am socotit în tot chipul dimpreună cu fratele micu cel mai mare, anume: 
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Radu!. Şi cu din bună voinţa mea m-am învoit cu mai sus numitul ~alvaragiu 
de i-am v~îndut din doao partea caselor părintc~ti atât casa de sus i cu o~ casă 
mai mică c~ît ~i prăvăliia de desupt cum mcrgu prin mijlocu, unde să-~i f~tcă 
dumnealui zid prcn mijlocu. Şi locul ce merge din dos până la poartă să 
fi[cf iar prc din doao i cu un grăjduccan ~i i-atn vândut dumnealui în bani 
gata talcri 620, adecă ~ase sute doaozcci luând..t acc~ti bani toţi deplin în 
m~îna mea. Şi am vLîndut cu ~tirea vecinilor din sus ~i din jos şi cu ~tirea 
preoţilor de mahala, care locul [ca]sclor:' prc jumătate îşi arc chiriia pc an 
c~îtc ta Ieri 1 O poli plătindu-şi chiriia după obicciu. 

Deci, să aibă a stăpâni dumnealui ~i jupâncasa dumnealui ~i feciorii 
dum<ncalui> câţi Dwnnczcu îi va dărui cu bună pace atât de cătră tninc cât şi 
de cătră tot ncamu tnicu. 

Şi cu pentru mai buna încredinţare am întărit zapis<ul> acesta cu 
iscălitura numelui micu puind şi degetul în locu de pecete întărind şi fratc
micu Radu! cu iscălitura numelui său pentru încredinţare. 

Şi c~înd s-au făcut acest zapis fost-au şi alţi oatncni de cinste, cari-i 
prin iscălituri să vor nwni. [Ghcnaric 30 dni, 1775t. 

Eu, Dwnitrachc, sin Hristca hcrar, vânzător 
[ f. 
[ f. 
·r Eu, Zanfir logofăt starostc, martur 
t Popa Ghcorghic protos o/ Sflîntul Ghcorghic Ycchiu, marturx. 

t Şi am scris cu, Costandin dascal slov<cncsc> cu zisa lui Dumitrachc. 

ftf.ftf.B .. nr. 97.409 (nr. {)) 
Orig. ro111 .. luÎrtie d(/iJ!io cu .filigran (34.5x24 C/11.), sigiliul nulnâstirii Fn 

negru deji1111 cu legenda Fn lh. s/al'(t, Fn exergâ. iar Fn centru este Fl?f(l(işalll scena 
cu S( Gheorghe OllllJI'lÎnd ha/aurul şi anul .. 177() ". 

1 ' ; 
fl'h11Nl1C ..1 '1'~.;1\~,JI. 

~ Ad. interlinear. 
'Scris peste altf1 slovf1. 

·1 ' 
1\~,"hl,\. 

'Scris peste slovele "llfl'h ". 
1
' Scris cu altf1 cerneală. 
~ 

Senmftturi autografe în lh. grcad. 
~ Semnftturi autograiC. 

4. 
1790 ianuarie 9 

Adică cu, Ancuţa, soţiia răposatului Ştefan ~alvaragiu o/ mahalaoa 
SHintului Ghcorghic cel Ycchiu, dat-am acest adevărat ~i credincios zapisul 
mi cu la m~îna dumnealui [loniţf1 cofctarul] 1 ca să fiic de bună credinţă. 
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Precum să să ştiic că avându cu o casă ce mi-au2 lăsat-o răposatul soţulmieu 
prin diiată în n1ahalaoa Sfântului Ghiorghic cel Vcchiu. Care casă au fost 
cun1părat şi soţul Inicu de la:~ un Dwnitrachc, sin Hristca hcraru, din partea 
cascloru pc jumătate, adică casa din sus dăsprc noi şi în dos odăiţă dă f~1ce 
foc şi dă supt prăvăliic în faţă la pod şi în dos iarăşi căşcioară cu focu şi cu 
curte prccun1 să vede. 

Şi neputându-le cu ţinea fiind cap dă făincic i le-am vândut 
dUinn<ea>lui în ba<n>i gata, talcri 1.050, adică una miic cinzeci, şi aceşti bani 
i-atn luatu toţi dăplin în mâna Inca dându-i şi cu toatc4 zapisilc cele vechi în 
Inâna dumn<ca>lui. Care locu a accstoru case prccUin să arată mai sus îşi arc 
chiriie [ dăf pă an la Sfctc Ghcorghie cel Nou ta Ieri 14, adică patrusprezece 
şi pentru uliţa din dos căci uinblă pă acolo pă portiţă dă aduce lemne, apă dă 
la Sfete Sava pă an taleri 1 :60. 

Deci, să aibă dUinn<ca>lui i coconii dun1n<ca>lui câţi Dun1nczcu va 
dărui a o stăpâni cu bună pace atât de către Ininc cât şi de către tot neamul 
micu. Şi pentru mai bună încredinţare am întărit mai jos puindu-mi numele 
şi degetul în locu dă pecete ca să să crează. 

Şi când s-au făcut acest zapis fost-au şi alte obrazc, cari-i mai jos să 
văd iscăi iţi. 1790 ghenar 9. 

Ancuţa, soţiia răposatului Ştefan şalvaragiu, v<.înzătoare(l 

[ f. 
[ ] 7. 

[Costandin, hral Ancuţa v~:înzăto<a>rc, martor] 1 

Eu, Hristca şalvaragiul adcvcrezu i copii mei 
N ieu polcovnic, n1artor 
Radu 
[ t Ilie Stan, Inar<ton 

[ t. 
Dumitrachi cluccr, martor 
[ ] 7. 

Ştefan şalvaragiuL martor 
1 popa Neculac oi [Pon1 ... t, martor oi Sfcte Gheorghe Vechiu 

X X. [Sto ... ] , martor 

[ f. 
Şi ain scris cu, care mă voiu iscă li mai jos cu zisa v~:înzătoarei 10 

Ghcorghic Costandin logotat dă vistierie. 

[ f. 
( ' d. [ ]X l - · 11 tA~, ostan 111 s ov<enesc>, martunc . 
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/W./'-1.8 .. nr. 97.409 (nr. 2) 

Orig. rom .. luÎrtie Jilolio cu.filigran (32.5x23 cm.). o semnâtuni Jigitalâ În 
( "('1"11('([ lâ. 

1 s . 1 - ,-' cns cu a ta cernea a. 
~ 1\\11~~~-
, Ad. interlinear. 

-1 
T~\l'Tf. 

' Se repetă în orig. 
(1 

K'hH:~'h T~~'Aflf. 

' Semnături autografe în lb. greacă. 
s Indescifrabil. 
') Semnfttură autografft în lb. ebraică. 
10 

K'hU:~'h T ~\l'Af\f It. 

Il S - . f' , emnatun autogra e. 

5. 
1814 ianuarie 14 

La pricina de judecată ce au a<c>un Teodorache, sin loniţă cofctaru de 
aici, pentru o prăvălie ce este pă locul Sfântului Gheorghe Nou şi dând jalbă 
mări <C> i sale, lui Vodă, au fost orându i ţi la dun1<nea> lui ve/ vorn ieu al 
obştirilor priou care [ ] 1 şi ccrcctându-nc pricina cu dcamăru<tutu şi 
<a>ducând şi mftrturi<i> vrednice, care să va arăta iscăliţi pă cum că cu 
sănt f'icior bun ad> lui loniţă cofctaru. Şi acea prăvălie este lăsată pft 
chipul ficior<LJ!ui > meu Tcodorachc, pă care-le făcându-să şi ana fora de la 
dum<nca>lui \'el vornic al obştirilor pă care anafora săntcn1 mulţămiţi şi 

odihniţi. 

Pentru aceia dar dăm această adeverinţă a noastră la cinstita 
<can>ţălarie a divanului spre a se întftri anaforaoa cu luminata pccctie a 
mări <e> i sali, lui Vodă, şi spre încrădinţarc am iscăi it. 1 X 14 ghcnaric 14. 

adftvcrez 
Eu, Dcspa, m[u]tna2 lui Teodorachc, soţiia lui loniţă cofetaru, 

[ l'. 
Popa Ghiorghic protopop of Sfete Gheorghe V cehi, mărturie 
Hristca Ioan cupcţ, martor4

. 

M.i'-1.8 .. nr. 97.409 (nr. /0) 
Orig rom .. luÎrtie Jij(J/io cu.filigran ( /9x24.5 cm.). 

1 Indescifrabil. 
~Scris peste altă slovă. 
1 
Semnftturft autograiYt în lb. greacă. 

1 Scmnftturi autograk. 
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6. 
1814 noie1nbrie 14 

t Fiindcă o prăvălie a lui 1 Ştefan postăvarulu din mahalaoa of Sfcti 
Ghcorghic V cchiu ce este pă pământul sfintei tnănăstiri a lui Sfctc 
Ghcorghic Nou s-au vândut de Ancuţa, soţiia lui Ştefan, la un Ioniţă 

cofctarul cu zapis. Şi acelui Ioniţă întâtnplându-i-să n1oartc şi rămâindu-i 

copii ncvârsnici toate scncturile accştii prăvălii s-au fost luat de Epitropiia 
obştii în păstrare. Ci fiindcă acum unul din copii, anume: Theodor cofetarul, 
în1prcună cu 111Ul1lă-sa, Dcspa, şi cu vtori epitrop Ioniţă trin1işi fiind din 
poruncă au venit la mănăstire arătându scneturile aceşti i prăvălii, cari-i 
dovedindu-să după arătarea ce ni să făcu îl cunoaşte şi tnănăstirea de stăpân 
al aceştii binalc pe nun1itul Thcodor. 

Deci, de acutn înaintc2 să aibă aş plăti chiriia la sorocu fără prelungire şi 
spre dovadă i să dctc acest apodipsis la tnână. 1814 noemvric 14. 

[ l'. 
[ t atn scris şi <stmt> martor. 

M.M.B .. nr. 97.409 (1 1) 
Orig. rom., hârtie Jţj(J!io cu .filigran ( 21, 5x 16 cm.). 

1 Ad. interlinear. 
~ 

-'f'HHL\HHTE. 

-~Semnătură autografă în lb. greacă. 
-t Semnfttură autografă indescifrabilă. 

7. 
1815 nlartie 15 

Prea înălţate Doamne, 
Jălucscu tnilostivirii nlări<c>i talc, că după moartea răposatului tatălui 

nostru Ioniţă cofctar rămâind noi copii ncvârsncci şi n1uma noastră vrând să 
meargă după al doilea căsătorie ni s-au sigurifsit părţile noastre ale 
n[ e ]vârnccilor1 la Epitropi ia obştii. Apoi în urn1ă prin ştirea stftpânirii 
rădicându-să banii dă 1a2 cpitropiic ni s-au cutnpărat acarct, adică o prăvălie 
ale căriia prăvălii scncturi s-au dat iarăşi în păstrarea Epitropi<c>i obşti<i> şi 
cu toate că am ajunsu la vârsta cea după pravilă ca să ne putem lua în 
stăpânire ficşcarc partea sa, dar fiind intrate·~ tot într-acest acarct nu s-au luat 
până acum dă la cpitropic scncturilc. Şi acum ne vedem supăraţi de cf1tre 
mănăstirea Sfântul Gheorghie stăpâna locului prăvăli<c>i zicându-ne că nu ne 
cunoaşte prc noi de stăpâni prăvăli<c>i ce o avem. 

De aceia ne rugăn1 ca să fie luminată porunca mări<c>i talc către 
dumnealui \'el vornccu al obştirilor ca să ni sfl dea sencturilc numitei 
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') 

pră\'ăli<e>i cu care să ne- apărăm de supărările mănăstirii până să af1f1 ~i 

muma noastră cu viiată. 
') . 

Şi cum va ti- n1ila mări<e>i talc. 
Robul mări <e> i talc, 

Thcodorache cofctar, sin Ioniţf1 cofctaru de aici. 

< f'er.wn: Dumn<e;.nta \'el vornicc al ob~tirilor să cercetezi jalba aceasta ~i să 
ne arăţi înscris. < 1 >R 14 avgust 1 R. 

Bil' \'el mcdcnicer. 

Prea înăltatc4 Doamne, 
t După lwninată poruncă înfăţişându-să înainte-tni 5 jăluitoru 

Deodorache cofetaru st;.înd lângă dânsul ~i n1utnă-sa, Dcspa, care I-au născut 
pă dcînsul cu Ioniţă cofetaru. După datorie dar atn cerut jăluitorului dovadă 
de este făcut din Ioniţă cofctar cu tnumă-sa, Despa. Şi veni înaintea6 mea 
protopop Nicolae oi St~întul Gheorghe Yechiu i Hristea Ioan bogasieru, cari
i deteră mărturie în frica lui Dumnezeu că jăluitor<ul> Dcodorachc este făcut 
din Ioniţă cofetaru cu soţi ia sa, Dcspa. Şi cun1 că jăluitor<ul> este şi însurat, 
acum lăcucştc de multă vreme în acarctu tătănc-său. Şi căutând în lada 
epitropi<e>i s-au găsit şi cinci bucăţi sineturi cutnpărători<i> din n1;.înă în 
m;.înă rnînă la cel după urmă, din leal 1790 ghenarie 9 adeverit de tnulte 
tnărturii preoţi şi tnircni i de igumcn<ul> mănăstiri<i> Sfântului Gheorghe cel 
după vremi, prin care vinde o Ancuţa, sin Ştefan şalvaragiu, prăvăliia 

aceasta lui Ioniţă cofetar, tatal jăluitorului drept talcri 1.050, cu chiriia 
păm;.întului po taleri 14 la Sfântul Gheorghe Nou. Au adus acum înscris şi de 
la cuviosul arhimandrit chir Gavriil igumen<ul> mănăstiri<i> cu coprindcrc că 
după sincturilc prăvăli<c>i ce au văzut îl cunoaşte pă jăluitor de stăpân al 
aceştii binalc şi plătindu-şi chiriia la sorocu să stăpâncască cu pace. 

Deci, după tnai sus arătata cercetare cu engrafa ce s-au văzut 

dovedindu-să jăluitorul Dcodorachc tiu şi clironon1 al acelui Ioniţă cofetar 
facut cu Despa ce s-au ivit înainte-tni 5 cerând şi ca7 a să siguripsi acaret pă 
seama ti i-sflll ti ind însurat supt îngrij irca căsnicii chivcrnisind şi pă tnumă-sa 
de să va socoti de către naltă înţelepciunea tnări<c>i talc tni să va da poruncă 

') 

de slobozenie de a i- să da jăluitorului sincturilc acarctului său de la care să 
va lua sinet de priimirc. 

Iar hotf1nîrea cea desăvârşit rătnânc a să t~1ce de către înălţin1eax ta. 
< 1 >R 14 noemvrie 17. 

1 • e 1 v o rn i c . 

< l'erso>: Dum<nca>v<oastră> vcliţilor boieri fiindcă din chcar coprindcrea 
jălbi<i> acestui Dcodorache ce să arată în dos să face dovadă că au mai rămas 
~i alţi copii nevârsnici fraţi ai jăluitorului poruncim ca văz;.înd această din 
dos anafora a Yornici<e>i obstirilor să chibzuiti de să cuvine a să da în . . 
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tn~1inilc jăluitorului scncturilc accştii prăvălii şi să arăţi domni<c>i melc prin 
ana fora cu zapciu vătaf de aprozi. 1815 martie 15. 

M.M.B .. nr. 97.409 (nr. 3) 
Orig rom., hârtie dfj(J/io cufiligran (23x/6,5 cm.). 

1 Scris peste altă slovfL 
~ Ad. interlinear. 
1
1HTP"Tf . 

.t 
'fHH'hi\Ll,"Tf. 

' -'fHHMtHT€MH. 

!> 'fHH"HHT'fi. 
7 

f". 
X 

'f'HH'hi\Ll,ltM 'fi. 

8. 

Biv ve/tncdclniccr. 

1817 nzartie 3 
Din porunca dutnncalor vcliţilor boieri viindu orânduitul zapciu ne-au 

întrebat de tnai arc chir Thcodurachc cofctaru alţi fraţi sau surori. Noi ~tin1 

că ci au fostu patru fraţi, adică doo<ă> surori şi doi fraţi. Şi trei au murit, 
anun1c: Manolc şi surorile lui, Aniţa ~i Lcanca; Aniţa au murit de lungoarc, 
iar Lcanca şi Manolc au murit de ciumă. Şi au rămas numai accstu chir 
Thcodurachc cu 1 n1aică-sa, Des pa. 

Acestea ~tim şi adcvcrim cu iscăliturilc noastre. 1817 martie 3. 
1 popa Ncculac 
H. Ioaniţă Ghcorghiu 
[ f. 
Eu, Dcspa, 1nun1a dui> Thcoduru, adcvcrcz 
Eu, Duţă ccauş vătăşii de aprozi, adcvcrcz3

. 

Că atn fost de faţă şi iscălitura să-I [ ]"-l. 

M.M.B .. nr. 97.409 (nr. 4) 
Orig. rom., hârtie difiJ!io cujilignm (/ 9x 1] cm.). 

1 Se repetă în orig. 
2 Scmnf1tură autografă în lb. grcacft. 
'Scmnf1turi autografe. 
4 Indescifrabil. 

9. 

P ~ -1 1 D rea ma ţatc oan1nc, 
1817 nzartie 15 

Dcodorachc cofctarul, sin Ioniţă cofctarul de aici, au fost jflluit 
tnări<c>i talc încft din leal < 1 >814 avgust zic~înd cft după moartea tatului lor 
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răm~îind ci copii ncvârsnici şi muma lor vrând să meargă spre al doilea 
căsători ic li s-au siguri fsit părţi le lor la Epitropi ia obştii fi ind ncvârsnici. 
Apoi în urmă prin ştirea stăp~înirii rftdic~îndu-sft bani<i> de la cpitropiic li s-au 
cumpftrat acarct, adică o prăvăliic ale căriia prăvfdii scncturi s-au dat iarftşi 

în păstrarea Epitropi<c>i obştii şi că cu toate că au ajuns la vârsta cea după 
pravilă ca să-şi poată lua ficşcarc în stăpânire partea sa. 

Dar fiind intrat tot într-acest acarct nu să luase până atunci sincturilc 
de la cpitropiic şi că văz~îndu-să supăraţi de mănăstirea Sfântului Gheorghe 
zic~îndu-lc că nu-i cunoaşte pc dânşii de stăpâni a prăvăli<c>i au cerut să să 
poruncească de către măriia ta dutn<nca>lui \'e/ vornicu al obştirilor ca să li 
să dea scncturilc prăvăli<c>i cu care să să apere de supărărilc mănăstirii până 
să află şi muma lor cu viiaţă. A cărora jalbă orânduindu-să de către mări ia ta 
în cercetarea dumn<ca>lui \'e/ \'ornicu al obştirilor au făcut dumn<ca>lui 
mări<c>i talc anafora că viind înaintca2 dumn<ca>lui protopopu Niculaic of 

Sfctc Gheorghe Vcchiu i Hristca Ioan bogasicrul au dat tnărturiic în frica lui 
Dumnezeu că jăluitorul Thcodorachc este făcut de Ioniţă cofctarul cu soţi ia 
sa, Dcspa, şi că jăluitorul este şi însurat, lăcuind de multă vreme în acarctu 
tat~înc-său. De care aratft dumn<ca>lui vornicu că s-au găsit în lada 
cpitropi<c>i cinci bucăţi scncturi cun1părători<i> din mână în m~înă până la cel 
dupft urmă din leat 1790 ghcnariic în 9 adeverit de multe mărturii preoţi şi 

mircni, prin care vinde o Ancuţa, sin Ştci~m şalvaragiu, prăvă1iia aceasta lui 
loniţă cofctaruL tatul jăluitorului drept talcri 1.050 cu chiriia pământului po 
talcri 14 la Sfctc Gheorghe Nou de la al cftruia igumcn au adus jăluitoru 
înscris cf1 după scncturi]c prăvăli<c>i ce au văzut cunoaşte pc jăluitoru de 
stfqxîn al accştii bina. In dosul căruia anafora ni să porunceşte de către 

tnăriia ta că din chcar coprindcrca jalbii acestui Dcodorachc să tace dovadă 
că au mai rămas şi alţi copii ncvârsnici fraţi ai lui. Ci văz~înd noi anaforaoa 
Vornici<c>i obştirilor să chibzuin1 de să cuvine a să da în m~îinilc jăluitorului 
scncturilc accştii prăvălii şi să arătăm mări<c>i talc cu zapciu vătafu de 
aprozi au venit dar jăluitorul înaintca2 noastră aduc~înd şi pc tnumă-sa, 
Dcspa, care măcar că arăta că un fecior şi două~ fete ce tnai avea au murit şi 
acum arc numai pc jăluitorul Dcodorachc. Dar ncîncrcdinţ~îndu-nc noi numai 
dupft arfttarca ci atn cerut lui Dcodorachc să nc--l aducft adeverinţă în scris şi 
de la alţi mahalagi i ce va fi av~înd ştiinţă de tnai arc Des pa şi alţi copii făcuţi 
cu bftrbatu-sftu, Ioniţă, rănduind şi pc Duţul ccauşu vătăşi<c>i de aprozi ca să 
fiic de f~tţă la arătarea mahalagiilor şi aduse adeverinţă iscălită de popa 
N ieu laic i llagi Ioniţă Ghcorghiu i [Ştct~m Ba bie f i Des pa, muma lui 
Dcodorachc. Şi Duţu ccauşu vătăşi<c>i de aprozi, prin care adcvcrcază că 
întrcb,îndu-i nlllnitu zapciu de tnai arc Dcodorachc alţi fraţi sau surori, ci au 
arfttat că ştiu că au fost doi fraţi şi două~ surori, din care o sor<ă> au tnurit de 
lungoarc. iar o sor<fl> şi fratele au murit de ciumă şi au rfllnas nlllnai acest 
Dcodorachc. 
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Deci, după dovada ce să făcu din arătarea mahalagiilor că alţi copii nu 
m~i să1~t ai lu_i Ioniţă cofetarul fără nwnai jăluitor[ ul) 6 Dcodorachc ce 
chivcn11scşte ŞI pc n1u1nă-sa, Dcspa, cu calc este a i să da scncturilc 
prăvăli <C> i tătânc-său ce sănt puse în păstrare la Vom ici ia obştirilor şi să va 
da lwninată porunca n1ări<c>i talc către dwnncalui ve! dvornicu al obştirilor 
ca să i4 să dea acele seneturi şi să i4 să ia adeverinţă dă pri in1irea lor. 

Iar hotărârca ră1nânc la 1năriia ta. < 1 >817 n1artic 15. 
Mihai ve/logofăt 
[ ] 

7 vei vornicu 
Costandin [ f vei von1ic 
Costandin Dudescu hiv ve/logofăt 
Nicolae Golcscu ve/logofăt 
Nestor clucerx. 

Trecută în condică. 

M.M.B .. nr. 97.409 (nr. 5) 
Orig. rom .. hârtie dţ{o/io cufiligran (34.5x23.5 cm.). 

1 
'fNH'hi\1_\ATf. 

21'tHMHtnt. 
' ACIAW'h. 

-1 Ad. intcrlincar. 
"Scris cu altă ccrncalfL 
(l Rupt în orig. 
7 lndcscifrabil. 
x Semnături autografe. 

10. 
182 7 decenzhrie 19 

Adecă eu, Tudorachc cofctarul în1preună cu n1u1nă-n1ca, Dcspa, 
încredinţez cu acest zapis al n1icu la tnâna dwn<nca>lui chir AngheL sin Hagi 
Pandclu. Precwn să se ştiie că având o prăvăliic cu odaie şi alte nan1cstii în 
dos cwn de faţă sănt văzute pe Podul cel Mare, ce 1ncrgc la Târgui de Ah1ră 
aproape de puşcăriic, pc păn1ântul mănăstirii Sfântului Gheorghe cel Nou. 
Pentru care plăteşte câte talcri patrusprezece pc an chiriia păm,întului la 
1nănăstirca de 1nai sus. Iar pentru portiţa de din dos fiindcă <i>csc pc locul 
n1ănăstirii Sfântului Sava plăteşte chiriic pc an pentru portiţă căci să slujaşte 
pc dânsa câte par<alc> şaizeci. Care prăvăliic este cwnpărată de mai sus 
nwnita mun1ă-n1ca cu bani rămaşi de la tată-n1icu cwn dintr-o anafora a 
dcpertamcntului ot leat l 794 să f~1cc dovadă. Şi să vccincştc de o parte cu 
prăvăliia dun1<nca>lui chir Mihal<cca> PalaccanuL de altă parte cu prftvăliile 
mănăstirii Sfântului Ioan, în f~1ţă este Podul cel Mare al T'îrgului de 1\f~lră, în 
dos să vccincşte cu o magaziic a casii răposatului popa Dincă argintarul. 
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Această prăvftliic dar cu voia şi a mumă-mii am vândut-o dum<nea>lui 
mai sus numitului cu tot ghcdicul şi n1arfa ce să află într-însa. Însă binaoa 
drept talcri 12.500, adecă doaosprczccc mii cinci sute, iar ghedicul şi marfa 
de cofctăriic dlt să va găsi cu calc de doi-trei neguţători cinstiţi că face. 

Deci. prăvftliia aceasta av,îndu-o cumpărată precum mai sus arată şi 

vânzarea făcându-o cu ştirea şi voia mumă-tnii ce să vede şi iscălită i prin 
ştirea igumenului sfintei mănăstiri şi a vecinilor (căci rude cu cădere de 
protimisis nu avem). Să aibă dar a stăpâni această prăvăliic cu tot coprinsul 
ci atât dum<nca>lui i coconii i soţiia şi tot neamul dutn<nca>lui în veci plătind 
la sfintele mănăstiri chiriia ce să arată tnai sus. Şi fiindcă an1 priitnit toţi 

banii ce să arată mai sus ai prăvăli<c>i cum şi banii ce să va însemna în dosul 
acestui zapis pentru marfă şi pentru ghcdicu i-am dat şi cu dmn<nca>lui atât 
zapisul acesta cât şi alte şapte bucăţi scncturi mai vechi i anaforaoa 
depertamcn tu 1 u i. 

Şi pentru tnai adevărata credinţă m-an1 iscălit mai jos atât cu cât şi 

n1umă-mea h1ţă cu marturii, ce să văd iscăliţi rugând şi pă cinstita Marca 
Logofeţiie de au adeverit zapisul acesta prccun1 orânducştc pravila. 1827 
oct01nvrie 2X. 

[ ] 1. 

[ ] 1. 

Acest zapis arăt,îndu-se şi la mănăstire s-au adeverit şi de cătră noi. 
[Pro ... f Gheorghii 
[Mihai ...... ] 1

• 

[ ] 1. 

Ghcorghic şi Herstc, marturi dcmpreună. 
[(

' •• ] 1 
OStila . 

[Eu, Hagi Elcnca, tnartur] 1• 

Şi am scris cu cel tnai jos iscălit cu zisa numiţi lor şi sănt martor. 
Mihai logofăt:\. 

< Vers(J>: Întrebaţi fiind de cinstita Logofcţiie de mai avem alte rude sau alţi 
vecini af~1ră din cei iscăliţi la zapis, cari-i să aibă protitnisis dăn1 înscris că 
nu tnai avem pc alţii nici vreo altă pricină nu arc prăvăliia. Iar de va <i>cşi în 
urmă or<i> vreo rudă ori vecin sau vreo altă pricină, noi să fim răspunzători 
la ceia ce pravila ne îndatorcază, iar cmnpărătorul să nu să supere întru 
nimic. Şi am iscălit. 1 X27 dichemvric 1 X. 

[ ] 1. 

[ ] 1. 

De la Logofeţiia Mare a Ţării de Sus 
Cu acest zapis de vânzarca prăvăli<c>i, ce în faţă să arată viind la 

Logofcţiie at,ît Thcodorache Ioan cu mumă-sa, Dcspa, V{Înzătorii cât şi 

Anghel II<agi> Pandcli cumpărătorul i-au cerut adeverire arăt,îndu că 
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vânzarca şi cmnpărătoarea s-au făcut prin bună învoire şi s-au nmnărat şi 
banii. Pentru care H'icându-să întrebare vânzătorilor tnai întâiu pentru 
prăvăliic de unde o au arătară atât un zapis cu leat 1790 ghcnarie 9. prin care 
vinde o Ancuţa. soţiia unui Ştefan şalvaragiu. prăvăliia aceasta la un Ioniţă 
cofetarul. (ce zice T[u]dorache4 că i-au fost tată, iar Despc<i> că i-au fost 
bărbat) i alte patru zapise tnai vechi de vânzările şi cUinpărătorile ce s-au 
tăcut tnai din nainte. din tnână în n1ână. până s-au pogorât prăvăliia în 
stăpânirea lui Ştefan şalvaragiu. soţul Ancuţi<i> vânzătoarea, către tnai sus 
nmnitu Ioniţă cofetanllu, cât şi aceste tnai jos arătate înscrisuri. Însă: 

< 1 >814. Jalbă a lui Theodorache cofctarulu cu buiurdiztnă în dos către 
vei dvornic al obştirilor şi din jos anafora a dun1n<ea>lui vei dvornicu de 
atunci dintr-acelaşi leat. nocn1vrie 17, coprinzătoare că ncrăonâ>indu de la 
Tudorache dovadă de este făcut din Ioniţă cofetarul cu n1u1nă-sa. Despa. au 
venit înaintea5 dUinncalui protopopu Nicolaie ot Sfântul Gheorghe Vcchiu şi 
Hristea bogasiicrul. cari-i au dat tnărturiie în frica lui Dutnnczeu că 

Tudorache este tăcut cu adevărat din Ioniţă cofctarulu şi din Despa şi cum că 
atlându-sc însurat lăcuicştc de tnultă vren1c în acarctu tătănc-său. 

Cându atunci au arătat Tudorache şi un înscris al cuviosului Gavriil 
Aghiorghitu coprinzător că după sincturile prăvăli<c>i ce au văzut îl cunoaşte 
de stăpân binal<c>i. Care înscris arătându-1 îl văzuiu şi cu leat < 1 >814 
noetnvrie 14 coprinzător întocmai precwn într-aceiaşi anafora să arată în 
dosul căriia să văzu dată iarăşi buiurdizmă don1ncască în leat < 1 >815 martie 
15 către dun1<nca>lor vcliţii boieri ca să chibzuiască de să cuvine a să da 
sineturilc prăvăli<e>i în tnâna lui Tudorache sau nu fiindcf1 din chcar jalba lui 
Tudorache să face dovadă că n1ai arc şi alţi fraţi şi surori. 

< 1 >817 martie 3. Adeverinţă a patru tnarturi încredinţată şi de Duţft 

ccauş vătafu de aprozi coprinzătoarc cum că ştiu că Tudorachc au mai avut 
încă un frate şi dooă surori. dar au murit câte trei rămâindu nmnai Tudorachc 
şi tnutnă-sa. Despa. 

< 1 >817 1nartie 1 [5t. Anafora a dumnealor veliţilor boieri că după 
dovada ce s-au tăcut din arătarea n1ahalagiilor că alţi copii nu tnai sănt ai lui 
Ioniţă cofetaru tară nmnai Tudorache ce chivemiscştc şi pc mumă-sa, Dcspa. 
Şi găscscu cu calc dun1n<ca>lor boieri vcliţi a să da sincturilc prăvăli<c>i ce 
sănt puse în păstrare la Dvon1iciia obştirilor în n1,îna lui Tudorachc şi să i7 să 
ia adeverinţă de priin1irca lor. Care sincturi zicându Tudorachc şi mumă-sa 
că nici până acmn nu li s-au dat s-au scris Dcpcratamcntului cpitropi<c>i 
obştirilor de le-au căutat şi găsindu cele de mai sus arătate cinci bucăţi 
zapisc vechi li s-au dat. Dupc care atn întrebat apoi pc vânzător şi pfmtru 
rude i vecini de au iscălit la zapis toţi cei ce au cftdcrc de protimisis. Şi au 
dat înscrisul de mai sus arătat că alte rude sau vecini nu mai arc pc alţii cu 
cădere de protimisis (buni din mănăstirea Sfântului Ioan ce să vccincştc cu 
nişte prăvălii). Şi că de va <i>cşi în urmă ori vreo rudă sau vecini ci sfl tlic 
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răspunzători la cei a ce pravi la îi îndatorcază, iar cumpărătorul u să nu să 
supere întru ni1nicu. 

Deci, atcît din sincturilc dă mai sus arătate ce s-au văzut la mâinile 
V(Înzătorilor, care s-au dat cumpărătorului cât ~i din iscălitura celui de acum 
igumcn al mănăstirii Sfântului Ghcorghiic Nou ce să vede în zapis să face 
dovadă că prăvăliia este bună şi dreaptă a vânzătorilor, pc care au stăpânit-o 
în bună pace. Şi vreo altă pricină sau alte rude ~i vecini afară din mănăstirea 
Stlîntului loanu ce nu arc protimisis încrcdinţându vânzătorii <Că> Logofcţiia 
că nu mai arc după cererea ce au tl1cut mnândooă păr[ţ]ilcx s-au adeverit 
zapisul accstu ca să-şi aibă urmarea şi paza trccându-să şi în condica 
Logofcti<c>i. < 1 >X27 dccc1nvric 19. 

~ . [Mircca .... f Filipu ve/logofăt 
Patru rânduri în lb. greacă. 

Procil Ghiorghic [po ... f. condicar. 

M.M.B .. nr. 97.409 ( 1) 

Orig. rom .. luÎrlie dţ{olio cu .filigran (32.5x21.5 cm.). o semnâ/urâ digilalâ 
i"n ce rnca hl. 

1 Semnături autografe în lh. greacft. 
~Citire prohahilă. Indescifrabil. 
'Scmnftturft autograiYt. 
~ S' . 1 " cns peste s ova ,.~ . 
" . 'hm.:\IIWri\. 
1
' Scris peste altft ci li·ă. 
7 Ad. interlinear. 
~Rupt în orig. 

Il. 
186 7 aprilie 29 

Copie dupc jurnalulu sccţ. II-a a Tribunalului llfovu 
Cu No. 1726 din 26 noc1nbric anul' 1 X66 

Dumnului Thcodoru Rădulescu prin suplica rcgistrată la No. 3977 din 
6 iunie anul' 1 X65 a făcutu arctarc că Domnului G. Mari nu, vecinul seu 1-a 
popritu prin poliţia d-a redeschide porti ţa ce avea în dosul 2 proprietăţi< i > 
sale:~ într-u<n>a stradclă, unde arc şi dcnsulu portiţa pentru c01nunicaţiunca 
proprict{tţiloru dupc Wng{l densa mai cu sc<a>mă că O-sea au plătitu şi se 
plăteşte cmbaticu pentru locul zisei stradclc pc lângă aceasta O-lui G. 
Marinu ridic,îndu acum unu ctaju d-asupra prăvăliiloru d-scllc despre stradă 
s-a întinsu cu clădirea pc uă parte din proprietatea sca, cerere făc,îndu a se 
cita numitulu în judecată, că prin sentinţa ce se va pronuncia s{t-~i capete 
îndcstularca legală. 

În urmarea acc~tii cereri citându-sc părţile şi la riu martie anul' 
curentu-l s-a prcscntatu O-lui G. Marinu prin procuratorii O-lui C. Georgescu 
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şi O-lui T. Rădulescu prin O-lui Andrciu Dcotman. Şi dupc citirea pctiţici cu 
care s-a intcntatu proccsulu"" plcdoriilc părţiloru şi conclusiunilc O-lui 
procuroru Tribunalul prin jurnalul No. 359 a amânatu rcsultarca procesului"" 
spre a ~se face uă cercetare în faţa locului de prigonire. 

In unna acestora priimindu-se pc lângă adrcsca OI mc1nbru de la 
8 iunie anul' curcntu4 fostulu însărcinatu cu această lucrare proccsul 5 

verbalu închciatu în faţa() locului subscrisu de ambele părţi priginitoare şi trei 
Inartori, care arc coprindcrca un11ătoarc. 

In urmarea adresei O-lui preşedinte al Tribunalului de Ilfovu, secţiunea 
u-a, No. 2682 an1 lllCrsu la dOiniciliul O-lui Iordache Marinu, strada 
Moşiloru, No. 99 spre a face ancheta cerută de ziarul zisului Tribunalu, No. 
359 de la riu Inartiu anul' curcntu4

. Deci Inai în antc de a proceda 
!-aceasta părţile în litigiu s-au Îinpăcatu între dcnscle în Inodulunnătont. 

O-lui Iordache Marinu va stăpâni aşa precum stăpâneşte astăzi fără a se 
Inai pretinde în contra cu ceva de vccinulu seu O-lui Thcodoru Rădulescu, 
care recunoaşte O-lui 1. Marinu drcptulu de proprietate deplină asupra zidulue 
dcspărţitoru proprictăţiloru dintre 0-loru până în portiţa ce O-lui Rădulescu 
arc despre loculu ce serveşte de comunicaţiunc cu strada Rahtivanu. 

Astfel ne1naiavându vruă prctcnţiunc unulu contra altuia proccsulu5 ce 
au dcschisu între 0-loru se voiu închide. 

Se observa că în urma cclon.X Inai susu menţionate OI Iordache 
Marinu rămâne dcsăvărşitu proprictaru pc pcticulu de locu ce este din 
dărătulu zidului 0-scllc până în părţile mai susu menţionate. Aceasta însă C(Ît 

priveşte pc O-lui Rădulescu fără a angaja drcptulu alt-cuiva asupra acestui 
peticu de locu. Du pe care soroc indu-se părţi le şi astăzi fi ind procedura 
îndeplinită s-au prescntat ambele părţi totu în regulă de mai în antc care 
propuse a se pronuncia uă sentinţă prin care să se confirme înscrisulu de 
ÎnVOC<a>lă. 

O-lui procuroru ceru a se admite cererea părţiloru. 

Tribunalulu 
Văzându cererea rcclamantului Thcodoru Rădulescu, care tinde a se 

obliga judccătorcştc pârâtulu George Marinu a strica zidulu ce a făcutu pc 
locul seu, precum şi de a fi libcru ca să deschidă uă portiţă la proprietatea 
sca, pc care pârâtulu nu l-a lăsatu. 

Considcrându că părţile prin procesul"" vcrbalu închciatu în f~1ţa locului 
de unulu din membri acestui Tribunalu şi care s-a trccutu în practicaua 
acestei sentinţe s-au împăcatu regulând şi modulu împăcăci uni< i >. 

Considcrându că amândouă părţile astăzi au dcclaratu că nu mai <au> 
nici uă prctcnţiunc ccr,îndu a se confirma acea învoc<a>lă. 
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Pentru aceste considerante în unire cu conclusiile O-lui procuroru 
Tribunalul încuvi inţează con firma rea actului de învoe<a> lă 1 iberându-se 
părţiloru C{Îte uă copia legalizată dupe acelu actu când se va presenta cu 
cerere. Totdeauna dete se va închide dosierulu cu desăv{Îr~ire scăz,îndu-se ~i 
din opise. 

(Sl_l/11/Ul(i) Gr. Oimboviceanu 
M.C. Theodosiaru 
Pre~edintele secţ. Il-a a Trib<tmalui> llfovu 
Această copie fiind conformă cu originalul Jurnal atlatu în dosierul 

No. 443/65 se legalisează spre a se da O-lui C. Georgescu conforn1 cereri<i> 
făcută prin petiţia înregistrată la No. 1906/67, 1 X67 aprilie 29. 

O. pre~edinte [ f. 
Grefier [ f'. 
Conform M. Badul 

< Ver.W)): Copia sentinţi < i > Tribunalului, secţ. 11-a, pentru învoiala făcută cu 
Teodorache Rădulescu. 

Af.M.B .. nr. 97.409 (nr. 1 ]) 

Coj>ie ro111 .. luÎrtie diji>lio (33.r]O Clll.), sigiliu 111 cernealâ \'erde cu 

legenda: .. Principatele Unite. Trihwwlu//jiH'/1. Sec( ia Il". 

1 annul. 
~ dossul. 
'sellc. 
~ cu rren tu. 
'processulu. 
(l 1;1cia. 

disului. 
s celloru. 
')Semnături autograJC indesci J'rahilc. 

12. 
1874 aprilie 13 

Proces verbal 
In urmarea adres<e>i O-lui pre~edinte al Tribunalului de llfovu, 

secţiunea 11, No. 2.6X2 ain n1ers la domiciliul O-lui Iordache Marin, strada 
Mo~ilor, Nr. 22 spre a 1~1ce ancheta cerută de ziarul zisului Tribunal No. 359 
de la 1 martie, anul corent dar mai nainte da proceda la aceasta părţile în 
litigiu s-au împftcat între d'însele în modul următor. 

D-lui Iordache Marin va stăp,îni a~a precum stăp,îne~te astăzi fără a se 
mai pretinde în contra sa ceva de vecinul său. O-lui Teodor Rădulescu, care-
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le recunoaşte O-lui Marin dreptul de proprietate deplină asupra zidului 
despărţitor proprietăţilor dintre O-lor până în porţile ce O. Rădulescu arc 
despre locul ce serveşte de comunicaţie cu strada Ractivanu. 

Astfel nctnaiavând nicio prctcnţiunc unul contra altuca procesele ce au 
deschis între O-lor se va închide. 

Se observă că în unna celor tnai sus n1cnţionatc OI Iordache Marin 
rămâne desăvârşit proprietar pc peticu de locu ce este din dărătul zidului O
sale până în porţi le tnai sus menţionate, aceasta însă cât priveşte pc O 1 
Rădulescu fără a angaja dreptul. 

(semnat) tncn1bru supleant A. Se. Ghica 
T. Rădulescu. 
G.S. Marin. 
Andrei Stan1atc faţă. 
Radu Ioniţă faţă. 
Costandin Ownitriu. 

Grefa Tribun<alului> Ilfov, s<ccţia> Il civilă 
Această copie fiind conforn1ă cu originalu din dosarul N. 443/65 se 

lcgalizcază spre a se da O-lui C. Ghcorghcscu după cererea ce a făcut prin 
petiţia rcgistrată la N. [ ] 1 din anul 187 4 apri 1 ic 13. 

P. Grefier Al. Paul eseu 

< Vers(J>: Copie după procesul verbal. 

M.M.B., nr. 9 7. 409 (nr. /3) 
Copie rom., hârtie dţjhlio cujiligran (34,5x2/ cm.), sigiliu În cernealâ \'erde 

cu legenda: .. Principatele-Unite. Trihunalulu 11/(H'lf. Sec. 1 t" ". 

1 Loc alb în text. 

SUMI\1ARY 

Thc Bucharcst Museum docutncnt collcction compriscs 13 documcnts 
containing data concerning somc shops locatcd in thc St. Gheorghe Vechi 
outskirts - onc f thc oldcst administrative structurcs in medieval Bucharcst. 
Chronologically thcsc documcnts arc compriscd bctwccn Scptcmbcr 10

111
, 

1757 and April 13 111
, 1874. Thcy show thc commcrcial cxchangcs among 

various owncrs. Commcrcial buildings wcrc raiscd on thc land bclonging to 
thc church of St. Gheorghe Nou, and a ycarly tax was bcing paid for thc 
place. Thc papcr docutncnts, with or without a filigrcc, havc various 
dimcnsions and wcrc conccivcd in Romanian, writtcn in Cyrillic or Latin 
lcttcrs, but here is also onc document writtcn in Circck. 
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