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Despre „focul cel mare al Bucureştilor", întâmplat la 23 martie 1847, s-au scris 
mai bine de un secol aproape numai impresii, în care a prevalat elementul de 
curiozitate sau de pitoresc; doar în ultimele decenii s-a întocmit asupra acestui flagel 
un studiu de sinteză 1• Explicaţia este simplă: o bună parte din actele referitoare la 
acest sinistru aparţinând serdarului Mihail Califarov, au stat până acum neutilizate 
într-o arhivă particulară. Din împrejurări variate această arhivă nu s-a păstrat în 
întregime, ajungând astăzi în posesia Arhivelor Statului din Bucureşti. 

Documentele rămase permit însă a se trage unele concluzii interesante, 
privitoare mai ales la înfăţişarea oraşului înainte de focul care i-a schimbat radical 
aspectul. 

Vom căuta a înfăţişa astfel descrierea oraşului cu activitatea meşteşugărească şi 
negustorească desfăşurată prin cartierele bântuite de foc, căutând a desprinde 
aspectul economic al unei părţi din capitala noastră. 

Pentru a limita costul pagubelor provocate de incendiu s-a hotărât acordarea de 
ajutor sinistraţilor printr-o comisie special alcătuită din neguţători, însărcinaţi cu 
împărţirea ajutoarelor primite din subscripţii publice şi din contribuţiile impuse 
asupra lefilor funcţionarilor, din veniturile bisericilor şi mănăstirilor etc. 2. 

Cea mai mare parte a arhivei Califarov cuprinde dosarele cu catagrafia complexă 
a caselor arse şi a sinistraţilor cu starea lor materială şi cu greutăţile familiare şi în 
sfârşit, cu „mângâierea" acordată. Am socotit că ştirile care ni se dau asupra clădirilor 

* Acest studiu a fost alcătuit împreună cu regretatul meu colaborator dr. Nicolae Vătămanu, la 
~fârşitul deceniului 6, fiind destinat revistei „Bucureşti. Studii· şi materiale de muzeografie". Din 
împrejurări independente de voinţa noastră acest material n-a văzut niciodată lumina tiparului. Socotim 
astăzi drept un act reparator publicarea acestui articol, bazat în întregime pe un material de arhivă inedit, 
în revista căruia i-a fost destinat. 

1 Vezi Florian Georgescu, „Focul cel mare" din martie 1847 în „Bucureşti. Materiale de istorie şi 
muzeografie", VII (1969), p. 55-Q6, cu bibliografia aferentă. 

2 Vezi Ofisul domnesc cu nr. 238 [Buletinul Oficial, 1847, nr. 24 (29 martie), p. 95] la FI. Georgescu, 
op. cit., p. 60, n. 16. Comisia a fost prezidată de şeful poliţiei şi prezidentul magistratului, având ca membri 
un număr de 18 persoane, dintre care cei mai mulţi erau negustori, unii dintre el chiar sinistraţi: clucerul 
G. Opran, pitarul M. Califarov, pitarul Lazăr Calenderoglu, pitarul Ivancea Gherasim, Ioan Manovici, 
Mihail Xanto, Anghel Hagi Pandele, Dumitrache Gheorghiu cojocarul, Vasile Dancovici, Hilel Manoah. 
Ioan Pancu, Apostol Braşoveanu, Crăciun Heraru, Nicolae Stamatiadi, Triandafil Olaru, Ghiţă Muzică, 
Ştefan Bumbăcaru, Diamandi Anghelovici (listă redată incomplet de FI. Georgescu, ibidem). Ordinul de 
numirea lui M. Califarov, cu nr. 1 488 din 28 martie 1847 se păstrează în Arhiva Califarov. 

Mihai Califarov sa Califarolu cu rang de „judecător neguţător" la Înalta Curte Apelativă (întărire 
cu nr. 2 333 din 30 martie 1847 în Arhiva Califarov), era principalul membru al acestei comisii. A fost înălţat 
la rang de pitar la 6 decembrie 1844 şi, succesiv, de serdar la 23 aprilie 1848 şi paharnic la 20 februarie 1853 
(cf. Arhondologia nouă a Ţării Româneşti de la 1837 la 1858- Bibi. Academiei Române, ms. 872, f. 115 vo, 
179 şi 307 vo). După un obicei, din nenorocire, foarte !ăspândit pe atunci, arhivele, câte existau, se păstrau 
acasă la acei care de\ineau o însărcinare oficială. In această calitate Califarov a păstrat la el actele 
referitoare la distribuirea ajutoarelor car_e se ridicau la sume importante. 
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pe de o parte şi a locuitorilor pe de alta, privind mai ales îndeletnicirile lor, constituie 
izvoare de informaţie care nu pot fi trecute cu vederea 3. 

Din nefericire însă, datele furnizate nu au decât un caracter partial, fiindcă unele 
catagrafii de mahalale nu cuprind o serie de date foarte importante. In al doilea rând, 
o parte din arhivă lipseşte. Din materialul care a rămas, după cum am mai spus, cea 
mai mare parte o constituie catagrafiile, însă şi ele sunt de cele mai multe ori repetiri, 
copiate şi recopiate. Singure mahalalele Sf. Gheorghe Nou (vezi anexa 111) şi 
Sf. Gheorghe Vechi sunt bine şi amănunţit catagrafiate, astfel încât ştirile pe care le
am putut extrage au fost cele mai preţioase; am redat însă şi ştirile privind celelalte 
mahalale, pentru că deşi unilaterale, ele prezintă totuşi un interes. 

Mahalaua Sf. Dumitru punctul de plecare al incendiului a fost arsă, după cum 
bătea vântul, numai pe jumătatea stângă a Uliţei Franceze; a avut 152 sinistraţi 
înscrişi, dintre care 17 proprietari şi 135 chiriaşi 4• Casele cu cei mai mulţi chiriaşi sunt 
ale lui Ioniţă logofătul cu 20 chiriaşi; Enache Triandafil cu 28 chiriaşi şi pitarul Ioan 
Chinopsi cu 50 chiriaşi. Nu apar boierii care-şi locuiau singuri casele, fie că nu au făcut 
jalbă de ajutorare, fie că nu i-a înregistrat comisia de catagrafiere pentru că nu erau 
în drept a primi ajutoare, ca unii care mai aveau şi altă avere sau slujbe. 

Dintr-o statistică a poliţiei, comunicată la 5 aprilie 1847 5, în această mahala 
arseseră 16 case, 33 prăvălii cu un cat, 51 fără cat deasupra, un han şi o biserică 
(Sf. Dumitru). Nu apare în arhiva Califarov numele hanului; este probabil să fie cel 
cu 50 chiriaşi, al pitarului I. Chinopsi. 

Din analiza profesiunilor exercitate de sinistraţii din această mahala (vezi Anexa I) 
reiese că cei mai numeroşi sunt croitorii, (19 dintre care 18 chiriaşi şi un proprietar); vin 
apoi patofarii (4 chiriaşi şi un proprietar), cârciumarii (4 chiriaşi); cizmarii, giuvaergii, 
tutungii (câte 3 chiriaşi), băcanii (2 chiriaşi şi un proprietar); şepcarii, curelarii, bucătarii, 
(2 chiriaşi); hahamii evrei (2 chiriaşi), popii (2 proprietari). Câte unul găsim: plăpumar, 
caretaş, „marşandă", bărbier, argintar, legător de cărţi, mărchitan, lumânărar, cofetar, 
cafegiu, cojocar, tapiţer, ceasornicar, dascăl, vizitiu, cantaragiu, brutar; apoi amploiat, 
secretar de consulat, arnăut, o moaşă şi doi doctori: unul localnic, Mencus, şi altul din 
Câmpulung, care avea case aici, Dimitrie Capitanovici. Căminarul Darvari, a cărui casă a 
ars, apare numai ca proprietar, fără drept de ajutor. Din numărul total al sinistraţilor cei 
cu îndeletniciri recunoscute sunt 77; restul de 74 nu au trecute ocupaţiile; este caracteristic 
numărul croitorilor: 19 din 151 jălbari. 

Mahalaua Curtea Veche se înfăţişează cu 9 proprietari dăunaţi de foc şi cu 14 
chiriaşi 6; nu ni se arată numărul caselor arse7. 

3 Un „catastih al patentarilor de neguţători şi meseriaşi, împăr\i\i pă corporaţii" din 1832 a fost 
publicat de Emil şi Ion Vîrtosu, Horia Oprescu, fnceputuri edilitare 1830-1832. Documente pe11tr11 Istoria 
Bucureştilor, I, Buc., 1936, p. 131-223, iar o altă catagrafie a patentarilor din 1835 privind numai pe 
meseriaşii meşteri, dar nu şi pe calfe, este dată de Ion Cojocaru, Documente privitoare la economia Ţării 
Româneşti 18@-1850, voi. II, Buc., 1959, p. 596. 

4 Ca termen de compara\ie notăm că în 1810, mahalaua avea 56 case, 229 bărbaţi şi 146 femei 
(375 locuitori) (Al. Lapedatu, Catagrafia bisericilor bucureştene la 1810, în „Biserica ortodoxă română", 
XXXI (1907), nr. 5 (august), p. 694. 

5 „Prescurtare de clădirile ce au ars" în „Vestitorul românesc", XI (1847), nr. 26 (5 apr.), p. 104. 
Vezi Anexa I. 

6 În 1810, mahalaua avea 120 case, cu 250 bărbaţi şi 300 femei (550 locuitori) (Al. L. Lapedatu, 
op. cit., p. 696). 

7 În Anexa nr. I sunt trecute 12 case, 90 prăvălii cu un cat, 87 prăvălii fără cat, 5 hanuri şi 2 biserici 
(nu se precizează, dar cea de-a doua trebuie să fie Sf. Antonie). 
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Dintre meseriaşi, toţi chiriaşi, cei mai numeroşi erau croitorii K, câte doi 
mărchitani, ibrişingii, bucătari, dascăli; câte un ceaprazar, cofetar, argintar, băcan, 
tinichigiu, căldărar, bărbier, ascuţitor, birtaş, pastramagiu, calpacciu, şelar, alămar, 
simigiu, cizmar, birjar, epistat, o calfă şi un stegar, desigur de la temniţa de alături. O 
menţiune aparte merită N. Neupatris, „speculant" cu o bibliotecă (de împrumut), care 
ajutat cu 500 de lei, revenea cerând să i se mai dea ceva, fiind cu totul sărac. 

„Prescurtarea de clădirile ce au ars" trece la urmă, în văpseaua de roşu, şase 
hanuri, care în afară de prăvălii au mai avut şi următoarele încăperi închiriate, după 
cum urmează: Hanul Roşu (15), Hanul lui Mustacov (23), Hanul lui Vasile (24), 
Hanul Elenei Mustacov (27), Hanul lui Mărgărit (35), Hanul Sf. Gheorghe (?) (42), 
în total 166 încăperi. 

Dacă lăsăm deoparte ultimul, care nu putea fi în mahalaua Curtea Veche, s-ar 
înţelege că primele cinci hanuri ar fi tocmai cele cinci trecute de „Prescurtare" în 
mahalaua Curţii Vechi. Catagrafia ne arată însă pe doi Mustacovi în mahalaua 
Sf. Nicolae Şelari din imediata apropiere, unde „Prescurtarea" nu pune nici un han. 
Este vădită greşeala acelora care au întocmit „Prescurtarea" şi n-au cunoscut bine 
limitele mahalalelor. Este de crezut că, dimpotrivă, catagrafia lucrată mai târziu şi mai 
pe îndelete, redă mai exact situaţia, chiar dacă nu trece cel puţin Hanul Roşu, care era 
sigur în mahalaua Curţii Vechi; nu trece proprietarii, familia Golescu, dar trece pe 
chiriaşi. 

Mahalaua Sf. Nicolae Şelari - apare cu 38 proprietari şi 313 chiriaşi 9• Printre 
proprietari găsim numele lui Petre Dragne cu 47 chiriaşi; al lui Anastase Polizu cu 
33 chiriaşi; al Anastasiei Mustacov cu 25 chiriaşi; al Catinchii Naum cu 22 chiriaşi; al 
lui Costache fiul clucerului Chircot cu 21 chiriaşi, al pitarului Nicolae Mustacov cu 
14 chiriaşi. 

Printre meşteşugari, şi în această a treia mahala găsim cei mai numeroşi pe 
croitori (37. toţi chiriaşi); vin apoi ceaprazarii (16 chiriaşi), cârciumarii (14 chiria~i), 
şepcarii (12 chiriaşi), cizmarii (9 chiriaşi, 1 proprietar), cavafii (9 chiriaşi), sticlarii 
(8 chiriaşi), bărbierii (6 chiriaşi), telalii (6 chiriaşi), calpaccii (5 chiriaşi, 1 proprietar), 
şelarii (3 chiriaşi, 1 proprietar), tutungii (4 chiriaşi), alămarii (4 chiriaşi), tinichigii 
(3 chiriaşi, 1 proprietar), fierarii şi covacii (câte 2 chiriaşi, 1 proprietar); pantofarii, 
cojocarii, ibrişingii, dogarii (câte 3 chiriaşi); cafegii, pânzarii, ceasornicarii, giuvaergii, 
tâmplarii, mărchitanii şi zugravii (câte 2 chiriaşi). Mai erau de asemenea 2 popi 
chiriaşi. Câte unul găsim birtaş, precupeţ, şalvaragiu, vizitiu, calapodar, cofetar, 
săpător în lemn (Bahic!), profesor, umbrelar, bragagiu, cuţitar, grânar, hangiu, 
vopsitor, samsar, căldărar, pescar, simigiu. ceauş, jupâneasă, bucătăreasă, 
spălătoreasă, curăţitor de păr de porc, sidicar (?), decatir (?), grămătic, moaşe, spiţer 
(Şuler = Schullerus din hanul Şerban Vodă!), doctor (Bacaloglu!) şi unul „de Ia 
accisuri". Un element pitoresc îl aduc slujitorii Puşcăriei: „14 dorobanţi ai temniţei", 
chiriaşi ai Soricăi şi cei doi „puşcaşi". 

Mahalaua Sf. Ioan Nou a fost, în mare parte, cruţată de foc; nu înregistrează 
nici o casă mare, ci doar 3 case mici şi 4 prăvălii 9• Păgubaşii sunt 5 la număr: un 
bragagiu, brutar, odăiaş, samsar, sticlar. 

8 În catagrafia din 11!10: 106 case (334 bărbaţi şi 144 femei - 478 locuitori). (Lapedatu, ibidem, p. 
690-691 ). În anexa I: 10 case, 6 prăvălii cu cal şi 78 fără cal, arse nici un han. 

~Avea în 1810: 53 case cu 234 bărbaţi şi 161! femei (402 locuitori) (Lapedatu, op. cit„ p. 962-963). 
Anexa nr. I raportează 3 case arse şi 4 prăvălii fără cat, aşa cum dă şi catagrafia din arhiva Califarov. 
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Mahalaua Stelea avea 42 proprietari şi 86 chiriaşi sinistraţi. Imobilele arse erau 
9 case mari, 37 case mici şi 14 prăvălii, care arată o mahala cu multe locuinţe şi mai 
puţin negoţ 10. Între casele „mari" ale mahalalei notăm pe a clucerului Andricu cu 
6 prăvălii şi 8 chiriaşi (a fost încadrat în categoria celor mai mari despăgubiri: 
10 OOO lei), a lui Ioan Efstatiu (cu 8 chiriaşi), a stolnicesei Maria Palada, a lui Iordache 
Toncovici, Vasilache Vasilopol şi Păuna Pancu. În schimb numele cunoscut al 
dragomanului Serafim îl găsim ca posesor al unei case „mici", în care avea drept unic 
chiriaş, pe „Kok meşterul de clavir". 

Aşezămintele religioase aveau următoaele proprietăţi: biserica Stelea, o 
proprietate cu 9 chiriaşi; biserica Olteni, o proprietate cu 1 chiriaş; metohul mănăstirii 
Slobozia, o proprietate cu 2 chiriaşi, havra ovreiască cu 3 chiriaşi. 

Locuitorii sinistraţi se împart astfel, după îndeletniciri: pantofari (9 chiriaşi), 
croitori şi cismari (câte 5 chiriaşi), cârciumari (2 chiriaşi, 2 proprietari), cojocari 
( 4 chiriaşi, dar numai unul „subţire"), amploaiaţi ( 4 chiriaşi, din care 3 sunt fraţii 
Zamfireşti), toptangii (2 chiriaşi, 1 proprietar), avocaţi (2 chiriaşi, 1 proprietar), 
profesori (3 chiriaşi: Frederic Filter, Ştefănescu şi Gebauer, tatăl lui Alexis Gebauer, 
negustorul de instrumente şi tipărituri muzicale), samsari (3 chiriaşi), neguţători 
(3 proprietari), arendaşi (2 proprietar), băcani (2 chiriaşi), epistaţi (2 chiriaşi), 
grămatici (1 chiriaş, 1 proprietar), tâmplar (2 chiriaşi), doctori (2 chiriaşi: Sachelarie 
şi Vreton, primul chiriaş al lui Scarlat Papadopol, al doilea al lui Anghelache 
Balaban) şi câte unul: telal, simigiu, curelar, dascăl, puşcaş (la temniţă!), spălătoreasă, 
bancher, vânzător de cărţi (Iane Scarlat), zugrav, inginer (Alecu Carismos), învăţător 
de copii, meşter de clavir, cântăreţ, pensionant (adică profesor sau director de 
pension: Nicolae Apoloni), toţi chiriaşi, precum şi un argintar şi un „cilen la comerţ" 
(Efstatie Ioan), proprietari. 

Mahalaua Sf. Vineri se prezintă cu caracterul mixt, cunoscut, al unui nucleu 
comercial înconjurat cu străzi aproape exclusiv cu locuinţe: 47 proprietari sinistraţi şi 
85 chiriaşi 11 • Din 132 dăunaţi, 15 erau sudiţi chesaro-crăieşti, 3 sudiţi britanici, 3 
prusieneşti, 3 ruseşti, 2 elineşti şi 1 franţuzesc. casele arse se împărţeau în 8 mari, 51 
mici şi 50 de prăvălii, între care 29 prăvălioare ale Sfatului Orăşenesc din piaţa numită 
Herasca. Caracteristica acestei pieţe o formau vărarii (12 din care 10 chiriaşi). Mai 
găsim în mahala, iarăşi o trăsătură caracteristică pentru caracterul înstărit al acestei 
părţi de oraş, 6 arendaşi (2 chiriaşi, 4 proprietari), apoi cojocari subţiri (1 chiriaş, 5 
proprietari), cârciumari ( 4 chiriaşi), croitori (1 chiriaş, 3 proprietari), cizmari, 
bohceagii, tinichigii (câte 3 chiriaşi); „speculanţi" (2 proprietari), negustori, samsari, 
pantofari, băcani cu cârciumă (câte 1 chiriaş şi 1 proprietar); măcelari, postăvari, 
tâmplari, precupeţi, cântăreţi la biserică (câte 2 chiriaşi) şi câte un fierar, bancher, 
zaraf, lipscan, ceasornicar, teleloaică, şcolar, epistat, hirurg, clavir-maestru, 
pensionăreasă (directoarea pensionatului Episcopiei catolice), contracciu al 
prăvăliilor Sfatului, îngrijitor al brutăriei miliţiei, staroste de prusieni (!), dascăl şi 
cantaragiu. 

10 În 1810. mahalaua Stelea avea 39 case, cu 123 bărbaţi şi 127 femei (250 locuitori) (Lapedatu, 
ibidem, p. 1 069-1 070) cifre foarte apropiate de ale catagrafiei. După „Prescurtare" (anexa nr. I) au ars 44 
case, 2 prăvălii cu cat, 13 fără şi o biserică, cifre de asemenea apropiate. 

ll La 1810 avea 37 case cu 166 bărbaţi şi 164 femei (330 locuitori). (Lapedatu, ibidem, p. 1 071) În 
„Prescurtare" (Anexa nr. I) găsim sinistrate 7 case mari, 41 case mici şi 47 prăvălii. 
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Între dăunaţi este episcopul catolic Iosif Molaioni, căruia focul i-a distrus 
reşedinţa şi capela, hirurgul Filip Rainer, care se plângea că a pierdut „instrumenturile", 
şcolarul Iancu Scorţeanu, vărarul Gh. Matei păgubit în bani, câlţi, bidinele şi cantaragiul 
Gheorghe, căruia îi arsese „coliba" şi „calabalâcul" din înăuntrul ei. 

Mahalaua Udricani înfăţişează 43 proprietari şi 71 chiriaşi păgubiţi; dintre ei 
2 erau sudiţi chesaro-crăieşti, 2 ruseşti, 1 prusian şi 1 elinesc. Au fost arse 4 case mari, 
57 case mici şi 10 prăvălii 12. 

În casele mici. locuiau meseriaşi, care nu aveau toţi prăvălii. Croitorii sunt, 
relativ, cei mai numeroşi (7 chiriaşi), apoi vin arendaşii (1 chiriaş, 2 proprietari), 
cojocarii (2 chiriaşi, 1 proprietar), şalvaragii (2 proprietari), bogasierii (2 proprietari), 
„speculanţii" şi amploiaţii (1 chiriaş, 1 proprietar), cârciumarii (2 chiriaşi) şi câte unul: 
negustor (Hagi Simion cu marfă de Ozongiova), cizmar, băcan cu cârciumă, tinichigiu, 
măcelar, vărar, olar, şelar, mărchitan, epistat, sacagiu, vizitiu, sticlar, abagiu, 
limonagiu, papugiu, căldărar, vopsitor şi o moaşă. 

Mahalaua Vergului se găseşte trecută cu numai 31 proprietari şi tot 31 chiriaşi 
sinistraţi, cu 5 case mari, 17 case mici şi 15 prăvălii. Judecând după catagrafia din 1810 13, 

mahalaua trebuie să fi fost mică, dar puternic bântuită de foc. Era o mahala alcătuită 
mai ales din case de locuit. Caracteristic este numărul arendaşilor (toţi 5 proprietari), 
şi al celor ce trăiau „din venit" ( 4 proprietari). Găsim apoi negustori 
(2 proprietari), croitori (2 chiriaşi), scriitori la logofeţie (1 chiriaş, 1 proprietar), „cu 
alergătura" (adică curieri) (2 chiriaşi), avocaţi (1 chiriaş, 1 proprietar) şi câte un 
tâmplar, catar, limonagiu, caretaş, dascăl, curelar, cârciumar, cizmar, praporcic în 
miliţie, pescar, precupeţ, găitănar, (aceştia toţi chiriaşi) şi câte un surecciu, zaraf, 
băcan mic şi dascăl de desen (proprietari). Ultimul de pe listă este cunoscutul pictor 
şi profesor de la colegiul Sf. Sava, Carol Wallenstein, despre care catagrafia spune că 
era împovărat cu familie mare şi că a pierdut totul la foc. 

Mahalaua Lucaci - arată 107 proprietari păgubiţi de foc faţă de 76 chiriaşi; 
raportul caracterizează mahalaua ca o aşezare de locuinţe gospodăreşti, după obiceiul 
ca fiecare om să-şi aibe căsuţa lui. În acelaşi sens pledează şi catagrafia imobilelor 
dăunate: 20 case mari, 106 case mici şi numai 6 prăvălii 14. Era o mahala locuită, ca şi 
cele învecinate, de negustorii care ţineau bolte în târg (Costandin Atanasiu, de pildă, 
despre care catagrafia spune că „n-are trebuinţă de ajutor, posedă moşie şi patru bolţi 
la Hanul cu Tei"). La analiza îndeletnicirilor ies, de aceea, ca mai numeroşi negustorii 
(12, din care 5 chiriaşi şi 7 proprietari), apoi cei „în slujbă" (3 chiriaşi, 5 proprietari) 
şi moşierii (1 chiriaş, 5 proprietar). Urmează cojocarii (2 chiriaşi, 3 proprietari), 
preoţii (1 chiriaş, 3 proprietari), croitorii (3 proprietari), cârciumarii (2· chiriaşi, 
1 proprietar), cavafii (1 chiriaş, 2 proprietari), parucicii (2 proprietari), epistaţii 
(1 chiriaş, 1 proprietar), băcanii (1 chiriaş, 1 proprietar), căruţaşii (2 chiriaşi), 
arendaşii (2 proprietari), zidarii (2 proprietari) şi câte un lumânărar, vizitiu, pantofar, 
birjar, conţopist, plăpumar, şalvaragiu, dascăl (vestitul dascăl Chiosea, dar trecut la 

12 La 1810 mahalaua Udricani avea 65 case, cu 149 bărbaţi şi 164 femei (336 locuitori). (Lapedatu, 
op. cit„ p. 1 071-1 072). „Prescurtarea" (Anexa nr. 1) arată că au ars 2 case mari, 47 case mici, 8 prăvălii şi 
o biserică. 

13 În catagrafia din 1810 avea 31 case cu 100 bărbaţi şi 98 femei (198 locuitori). (Lapedatu, ibidem, 
p. 1 070). După „Prescurtare" (Anexa nr. I) au fost arse 10 case mari, 31 case mici, 2 prăvălii şi o biserică. 

14 La 18Hl mahalaua avea 98 case, cu 235 bărbaţi şi 247 femei (482 locuitori). (Lapedatu, ibidem, 
p. 1146-1147) deci, încă de pe atunci, o mahala mare. „Prescurtarea" (Anexa nr. I) dă 9 case mari arse, 
104 case mici, 4 prăvălii şi 1 biserică. 
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pagube numai cu un grajd), căpitan, avocat, pânzar (toti proprietari) şi tot câte un: 
diacon, curier(!), tutungiu, praporcic, tâmplar, dogar, cântăret, paracliser, grămătic şi 
o moaşe, aceştia toţi chiriaşi. 

Mahalaua Ceauş Radu avea o configuraţie asemănătoare, cu cei 88 proprietari 
fată de 59 chiriaşi, cu 6 case mari, 77 case mici şi abia 2 prăvălii 15. 

Aci găsim cei mai numeroşi pe cârciumari (4 chiriaşi, 2 proprietari), apoi pe 
cojocari (1 chiriaş, 4 proprietari), lumânărari (1 chiriaş, 4 proprietari). pantofari 
(2 chiriaşi, 2 proprietari), zidari (3 chiriaşi, 1 proprietar), dulgheri (3 chiriaşi). 
ceaprăzari (1 chiriaş, 2 proprietari), negustori (2 proprietari). pescari (2 chiriaşi), 
tâmplari, muncitori, plăpumari, epistaţi, dascăli (câte 2 chiriaşi) şi câte un arendaş. 
măcelar, cizmar, cavaf, avocat, „în slujbă", cofetar, telal, şalvaragiu, precupet. 
papugiu, postăvar, moaşe, (proprietari) şi tot câte un: florar (!), fabricant (!), 
darabant, pastramagiu, birjar, căruţaş, căpitan, croitor, brutar, limonagiu, vizitiu, 
aceştia chiriaşi. 

Mahalaua Olteni înscrie doar doi sinistraţi: un zugrav şi un săpunar 16• 

Mahalaua Sf. Ştefan, numai în parte dăunată se prezintă cu 20 proprietari şi 13 
chiriaşi, cu 1 casă mare, 17 case mici, şi 4 prăvălii 17• Ca îndeletniciri ale locuitorilor 
aflăm: câte doi epistati de mahala şi băcani şi câte un brutar, cârciumar, dogar, 
sacagiu, cojocar subţire, lucrător la cojocărie, slugă, catar, cântăreţ, sârmagiu, 
zeciuitor, arendaş, vizitiu, proprietar de vie şi unul „cu alergătura". 

Mahalaua Delea Nouă are doi păgubiţi: o văduvă şi serdarul Matei Borănescu, 
amploaiat la vistierie, proprietar al unei case mici 18. 

Mahalaua Hagiului se înfăţişează cu 14 proprietari păgubiţi şi cu numai un 
chiriaş; cu o casă mare dăunată şi 12 case mici 19• Ca ocupaţii: pescari (39) şi câte un 
cârciumar, epistat, birjar, vătăşel, odăiaş, cizmar, pantofar, răcar şi unul care trăia din 
venit. 

Mahalaua Sf. Gheorghe Nou are înscrişi în catagrafia păgubiţilor 174 
proprietari şi 204 chiriaşi 20. Trăsătura caracteristică a acestei mahalale, lipsa caselor 
de locuit, subliniază caracterul negustoresc al mahalalei. Catagrafia ne dă numai 
prăvălii, ceeace, bineînţeles, nu însemnează că pe aci nu existau locuinţe; ele însă se 
aflau sau prin curţi, în continuarea prăvăliilor, sau deasupra, la etaj 21 • Ceea ce lipseau, 
erau casele individuale cu destinaţia exclusivă pentru locuinţă. La rândul lor cele 221 
prăvălii se împărţeau astfel: 21 aveau deasupra un cat, iar 200 erau clădite numai la 
parter. Deosebit mai găsim în această mahala două hanuri: al lui Iancu Bălăceanu şi 
al mănăstirii Sf. Gheorghe Nou. 

15 La 1810, mahalaua Ceauş Radu avea 113 case, cu 211 bărbaţi şi 234 femei (445 locuitori). 
(Lapedatu, op. cit„ p. 1147-1148) „Presrnrtarea" (Anexa nr. I) dă nici o casă mare, 88 case mici, 4 prăvălii 
şi 1 biserică, arse. 

16 Avea la 1810: 80 case cu 129 bărba\i şi 172 femei (301 locuitori). (Lapedatu, ibidem, p. 1 136): 
după „ Prescurtare" (Anexa nr. I) pagubele erau: 1 casă mare, 11 case mici, 1 prăvălie. 

17 La 1810 avea 68 case, 124 bărbaţi şi 139 femei (263 locuitori). (Lapedatu, op. cit„ p. 1 146) 
„ Prescurtarea" (Anexa nr. I) arată ca pagube: 2 case mari, 23 case mici, 9 prăvălii şi 1 biserică. 

18 Mahalaua Delea Nouă este trecută în „Prescurtare" cu 2 case mici arse. 
19 „Prescurtarea" arată arse în mahalaua Hagiului doar 12 case mici. 
20 La 1810, mahalaua Sf. Gheorghe Nou avea 208 case, în care locuiau 309 bărbaţi şi 204 femei (513 

locuitori), (Lapedatu, ibidem„ p. 813). „Prescurtarea" (Anexa nr. I) ne dă următoarele pagube: 5 case, 16 
prăvălii cu un cat, 190 prăvălii fără cat, două hanuri şi o biserică. 

21 După cum am arătat, o parte dintre negustori, mai ales cei mai înstări\i, locuiau în cartierele 
învecinate. 
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Hanul lui Iancu Bălăceanu, care „trăia din al său" a fost preţuit ca valoare „a 
binalei" la 9 OOO taleri. Era o clădire cu prăvălii la parter şi locuinţe deasupra. 
Prăvăliile erau ţinute de: Ştefan Penovici, bogasier, Hagi Stoica şi H. Penciu, 
mărchitani, Elefterie Dimitriu, lipscan; Vasile Nicolae, bogasier; Ştain şi Frenc, 
lipscani şi mărchitani; Franţi Moreno, toptangiu; Haras şi Şfarţ, mărchitani; Samoil 
Hilel, bancher şi Atanasie Ioan, toptangiu. Cei „de sus" erau: Mihalache Polieni 
avocat, Andrei, profesor şi văduva Dumitrana. 

Hanul Sf. Gheorghe Nou· din preună cu biserica este preţuit la 20 OOO taleri. 
Printre păgubiţi sunt trecuţi slujitorii mănăstirii în frunte cu egumenul, apoi deosebit 
preoţii Constantin şi Avram, diaconul Vasile, iconomul Serafim şi paracliserul 
Dumitru. 

Hanul avea 21 chiriaşi şi anume: Apostol Popescu braşovean; Hagi Teodorache 
şi Co., toptangii care deţineau şapte bolţi în han, deşi el însuşi avea proprietăţi în 
aceeaşi mahala, ca şi în mahalaua Colţei; Nicolae Nicolau, bogasier; Aşer David, 
toptangiu; Mihalache Stoianovici, mărchitan; Teodor Nicolau, zaraf; Teodor 
Dobrovici, fierar; Iosif Romanov, mărchitan, care avea trei bolţi în han; Hagi Tonciu 
Hrâstea, băcan; Hristea, bumbăcarul; Gheorghe, bumbăcarul; Ilie, bumbăcarul; 
Iordache Atanasiu, braşovean; Ilie Mincu braşovean; Mihalache Alexandru 
braşovean; Nicolae Simion braşovean; Nicolae Vasiliu, cojocar; Paspale Duda, 
cojocar; Niţă Grigoriu cu Zamfir, cojocari; Răducanu Simonidi, băcan; Iuda Manoah, 
toptangiu. Dintre aceşti 21 neguţători, 16 sunt arătaţi că n-au nevoie de ajutor. 

Alt mare şi cunoscut negustor, Nicolae de Voicovici (Nicolae Voicu), avea două 
prăvălii în mahalaua Sf. Gheorghe Nou. 

Dintre aşezămintele bisericeşti următoarele posedau proprietăţi în această 
mahala: Mitropolia avea patru prăvălii; mănăstirea Sărindar, două; mănăstirea 
Zlătari, mănăstirea Mihai Vodă, biserica Popa Soare şi biserica Amzei câte una. 
Însăşi mănăstirea Sf. Gheorghe Nou mai poseda, în afară de han, 23 prăvălii în această 
mahala. 

Din analiza îndeletnicirilor raportate reiese că în mahalaua Sf. Gheorghe Nou 
cei mai numeroşi erau bogasierii (34 din care însă unul singur era proprietar); 
reveneau apoi la rând braşovenii (20 chiriaşi), cojocarii (13 chiriaşi), bumbăcarii 
(11 chiriaşi, 2 proprietari), fierarii (12 chiriaşi), rogojinarii (12 chiriaşi), cavafii 
(11 chiriaşi), abagii (9 ·chiriaşi, 1 proprietar), mărchitanii (8 chiriaşi), croitorii 
(8 chiriaşi), plăpumarii (8 chiriaşi), şalvaragiii (6 chiriaşi), pânzarii (6 chiriaşi), 
rachierii (6 chiriaşi), olarii (6 chiriaşi), toptangiii (5 chiriaşi), pastramagii (4 chiriaşi, 
1 proprietar), sticlarii (4 chiriaşi), preoţii (4 chiriaşi), zarafii (2 chiriaşi), boiangiii 
(2 chiriaşi), cofetarii (2 chiriaşi) şi câte un ibrişingiu, lipscan, bancher, avocat, 
profesor, potcapier, simigiu, pescar, zugrav, birtaş, epistat, toţi chiriaşi şi un cârciumar 
proprietar. 

Mahalaua Colţei se înscrie cu un număr mic de sinistraţi: 29 proprietari şi tot 29 
chiriaşi. Clădirile bântuite de foc erau 2 case mari, nici o casă mică şi 22 prăvălii 22• 

Ocupaţiile mahalagiilor sunt următoarele: cei mai numeroşi, cojocarii groşi 
(11 chiriaşi şi un proprietar), apoi băcanii ( 4 chiriaşi), cârciumarii (2 chiriaşi) şi câte 
un precupeţ, tutungiu, cafegiu, bragagiu, birtaş, toţi, precum şi un toptangiu, 
proprietar. · 

22 La 1810 mahalaua avea 81 case, 152 bărbaţi şi 165 femei (317 locuitori) (Lapedatu, op. cit., p. 
695-696). În „ Prescurtare" (Anexa nr. I) apare cu 24 prăvălii cu un cat şi 11 fără cat sinistrate. 
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Mahalaua Ră:vanului era mai bogat populată decât s-ar fi putut crede, de 
vreme ce înscrie 80 de proprietari bântuiţi de foc şi 109 chiriaşi. Case mari ni se arată 
doar două: a Comisiei de Roşu şi a lui David Maer Coen; case mici sunt iarăşi două. 
Prăvăliile, în număr total de 121, se împart în 26 având un cat deasupra şi 95 clădite 
numai la parter 23. Numărul relativ mare de proprietari faţă de chiriaşi pe de o parte 
şi predominanţa prăvăliilor faţă de casele de locuit, indică imobilele mici, prăvăliile
ateliere pentru producţie şi negoţ. Dintre proprietari reţinem numele stolnicului 
Niculescu, stăpânul cunoscutului han al Niculescului, care însă este trecut doar cu şase 
chiriaşi; de altfel „Prescurtarea" nu raportează nici un han ars în această mahala. Mai 
reţinem numele lui Niţă Polizu care avea 13 prăvălii. Şi în această mahala comercială 
aşezămintele bisericeşti deţineau un număr însemnat de proprietăţi; astfel, 
mănăstirea Sf. Gheorghe Nou poseda 14 prăvălii (dintre care însă catagrafia arată că 
·8 erau închise), iar bisericile Popa Rusu, Popa Chiţu şi Răsvan posedau câte o 
prăvălie. 

Caracteristică pentru această mahala este aşezarea cavafilor, ale căror nouă 
prăvălioare le găsim trecute la rând una lângă alta; apoi ale cojocarilor: şapte în şir. 
Interesantă este apoi întovărăşirea tâmplarilor cu tapiţerii, în acelaşi local. 

Aspectul menţionat este confirmat şi de analiza numerică a ocupaţiilor celor 
sinistraţi. Astfel găsim în fruntea meseriaşilor pe cojocari (16 chiriaşi), urmaţi de 
cavafi (15 chiriaşi), croitori (12 chiriaşi), tâmplari şi tapiţeri (8 chiriaşi); vin apoi mai 
slab reprezentaţi cizmarii (5 chiriaşi), cârciumarii şi mărchitanii ( 4 chiriaşi), zugravii 
(3 chiriaşi), băcanii şi fierarii (3 chiriaşi), strungarii, tapiţerii (singuri), braşovenii, 
toptangiii, bogasierii şi pantofarii (câte 2 chiriaşi); în sfârşit, mai găsim câte un 
şalvaragiu, bragagiu, ciauş, cofetar, dogar, pecetar, telal, giuvaergiu, pânzar, 
ceasornicar, bărbier, cafengiu, caretaş, gazetar(!), dascăl, chiristigiu, alămar, profesor 
(toţi chiriaşi), afară de un argintar şi de un spiţer (Graef) care erau proprietari. 

Mahalaua Sf. Gheorghe Vechi are configuraţia cea mai bine conturată, graţie 
grijei pe care au pus-o alcătuitorii catagrafiei în îndeplinirea sarcinei ce li se dăduse. 
Găsim înscrişi 174 proprietari şi 399 chiriaşi 24• Casele sinistrate erau astfel împărţite: 
18 case mari, 17 case mici şi 301 prăvălii. Numărul mare al acestora din urmă confirmă 
caracterul negustoresc al mahalalei. Proprietăţile aparţineau în mare număr boierimii 
şi clerului. Dintre boieri am identificat după rang şi nume, un număr de 26; cifra este, 
fără îndoială, sub realitate, dar posibilităţile de identificare au fost defectuoase. Clerul 
deţinea următoarele proprietăţi: Mitropolia avea patru proprietăţi cu şase chiriaşi; 
biserica Sf. Gheorghe Vechi, patru proprietăţi cu zece chiriaşi; mănăstirea Colţei 3 
proprietăţi cu patru chiriaşi; biserica Hanul Colţei o proprietate cu doi chiriaşi; 
biserica Doamna Bălaşa două proprietăţi cu trei chiriaşi şi câte o singură proprietate, 
biserica Negustori (1 chiriaş), biserica Olteni (1 chiriaş), mănăstirea Cernica 
(2 chiriaşi), biserica Zlătari (1 chiriaş), mănăstirea Sf. Sava (1 chiriaş), mănăstirea 
Sf. Ioan cel Mare (3 chiriaşi), biserica Sf. Nicolae din Prund (1 chiriaş) şi Bărăţia 
cu 14 chiriaşi. 

Dintre feţele boiereşti de categoria a II-a şi a III-a notăm pe serdarul Tănase 
Cazoti (cu 13 chiriaşi), păhărniceasa Elenca Asan (cu 10 prăvălii), serdarul Fănuţă (cu 

23 „Prescurtarea" (Anexa nr. I) ne dă ca arse 9 case, 36 prăvălii cu cat şi 105 fără cal. 
24 La 1810 mahalaua Sf. Gheorghe Vechi avea 170 case cu 503 bărbaţi şi 284 femei (787 locuitori). 

(Lapedatu, op. cit., p. 1 068-1 069). „Prescurtarea" (Anexa nr. I) dădea 29 case arse, 135 prăvălii cu un cat, 
167 prăvălii fără cal, 2 hanuri şi 2 biserici (adică Sf. Gheorghe Vechi şi Bărăţia). 
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9 chiriaşi dintre care 7 croitori!), clucerul I. Rahtivanu (9 chiriaşi), clucerul Enache 
Arian (6 chiriaşi), pitarul Gherasim (7 chiriaşi) etc. Numele cunoscute ale marilor 
boieri şi dregători din protipendadă apar cu proprietăţi neînsemnate: marele logofăt 
A. Vilara cu o prăvălie şi marele logofăt Suţache tot cu o prăvălie; dar, iarăşi, este fără 
nici o îndoială o impresie nereală, aşa cum apare din catagrafie. Însă alături de 
boierimea mai mare sau mai mică, se ivesc nume noi, de negustori recent ajunşi la 
stare, ca Nicolae Lipieru (cu 9 chiriaşi) şi ca fraţii Ghiţă şi Pavel, fără alt nume (cu 10 
chiriaşi). Dintre posesorii de „case mari" mai menţionăm numele unui Hagi 
Dumitrache, Constantin Popovici, Ioana Pălăcescu, Hagi Anghel şi doctorul Şporer. 

O categorie, mai interesantă, de imobile o formează cele trei hanuri Papazoglu, 
Filaret şi Bărăţia 25• 

Bărăţia avea 12 prăvălii. Dintre chiriaşi, jumătate erau cavafi, trăsătură 
caracteristică pentru negoţul exercitat în acest han; ceilalţi erau: doi ciubuccii, un 
lumânărar (de ceară), un cârciumar, un şerbetgiu, un toptangiu de blăni. Mai aveau 
acolo locuinţă un croitor şi un gearah (hirurg) anume Iosif. 

Hanul Papazoglu, care avea 14 prăvălii, pare să fi fost o coproprietate a pitarului 
Iancu Mareş, cu Mihale Hagi Ştefan, serdăreasa Zoiţa, copiii nevârstnici ai 
răposatului Paspale şi o parte „danie la Elada a răposatului Panait Papazoglu" 26. 

Ocupaţiile celor 21 de chiriaşi ai acestui han nu au o asemănare care să 
determine un caracter aparte hanului; ei sunt amestecaţi şi astfel găsim alături de 
patru toptangii (dintre care doi de băcănie şi unul de blănărie), trei pantofari, un 
bărbier, un cojocar, un cârciumar, un şcolar (Iancu Buccetescu rămas fără cărţi!), un 
dascăl, o văduvă de spiţer (Ioana Dreznanda = Dresnandt), un spiţer (Gheorghe 
Ghercu), doi dohtori (Holer şi Compoti), un german fără profesie arătată şi câteva 
văduve. 

Cel de-al treilea han, Filaret, era stăpânit de nepotul mitropolitului fondator, 
Filaret al Ii-lea, Tudorache Predescu. El avea 11 prăvălii şi 31 chiriaşi. Printre aceştia 
un grup compact îl formau cei şapte cojocari subţiri. Mai erau apoi trei toptangii, trei 
cârciumari, trei găitanari, doi cizmari (unul dintre ei era chiar staroste, Alecu 
Ionescu), un „vopsitor de blane", un argintar, un „săpător" (sculptor în lemn), un 
croitor, un braşovean, un epistat (al bisericii Răsvan) şi, bineînţeles, un hangiu; mai 
locuiau acolo un bancher, Hilel Manoach, un puşcaş şi un bulucbaşă de dorobanţi, de 
la temniţa de alături. 

Analiza îndeletnicirilor mahalagiilor din Sf. Gheorghe Vechi aşează în frunte pe 
croitori (51 toţi chiriaşi); urmează cârciumarii (31 chiriaşi, 3 proprietari), toptangiii 
(23 chiriaşi, 2 proprietari), bogasierii (19 chiriaşi), pantofarii (18 chiriaşi), băcanii 
(15 chiriaşi, 1 proprietar), cojocarii (16 chiriaşi), lumânărarii (13 chiriaşi), cizmarii 
(13 chiriaşi), telalii (14 chiriaşi, între care teleloaice şi telalbaşa), cavafii (11 chiriaşi, 
1 proprietar), tutungiii(l 1 chiriaşi); pânzarii (10 chiriaşi), brutarii (5 chiriaşi, 
4 proprietari), sticlarii (9 chiriaşi), mărchitanii (8 chiriaşi), zarafii (8 chiriaşi), cofetarii 
(7 chiriaşi), bărbierii (7 chiriaşi), fierarii (6 chiriaşi), bumbăcarii (5 chiriaşi, 
1 proprietar), plăpumarii (5 chiriaşi), simigiii ( 4 chiriaşi, 1 proprietar), sureccii 

25 „Prescurtarea" (Anexa nr. I) dădea ca arse numai două hanuri; desigur că nu consideră Bărătia 
drept han, cum a trecut-o catagrafia din Arhiva Califarov. 

26 Afară doar dacă toate aceste persoane trecute la rubrica proprietarilor nu vor fi doar chiriaşi 
locuitori în han, care în acest caz ar fi în întregime „danie la Elada". Am interpretat însă aşa cum este redat 
în text, fiindcă alti chiriaşi numai cu locuin\a, cum sunt cei doi doctori, se află la rubrica respectivă, a 
chiriaşilor. 
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(1 chiriaş, 3 proprietari), căldărarii ( 4 chiriaşi), cuţitarii ( 4 chiriaşi), cafegiii 
( 4 chiriaşi), profesorii (3 chiriaşi şi anume Costache Burlan în curtea bisericii 
Sf. Gheorghe vechi, pitarul Petrovici în casele mănăstirii Sf. Sava, Hristea, profesor 
grecesc), şcolari (3 chiriaşi şi anume doi în curtea bisericii Sf. Gheorghe Vechi şi unul 
la hanul Papazoglu), ceaprazari ( 4 chiriaşi), şalvaragiii (1 chiriaş, 2 proprietari), 
arendaşi (1 chiriaş, 2 proprietari), giuvaergii (3 chiriaşi), avocaţi (2 chiriaşi, 
1 proprietar), argintari (2 chiriaşi, 1 proprietar), găitănari (3 chiriaşi), braşoveni 
(3 chiriaşi), epistaţi (3 chiriaşi), bragagii (3 chiriaşi), neguţători (2 chiriaşi, 1 pro
prietar), bohceagii (2 chiriaşi), lipscani (2 chiriaşi), . samsari (2 chiriaşi), făinari 
(2 chiriaşi), olari (2 chiriaşi), mărgelari (2 chiriaşi), dascăli (2 chiriaşi), scriitori 
(2 chiriaşi), mămulari (2 chiriaşi), ciubuccii (2 chiriaşi), bucătari (2 chiriaşi), vopsitori 
de blănuri (2 chiriaşi), bancheri (1 chiriaş, 1 proprietar), amploaiaţi (2 chiriaşi), 
moşieri (1 chiriaş, 1 proprietar) şi câte un inginer (Simion Zefchidi), pecetar, lipier, 
caretaş, portar, îngrijitor la temniţă (pitarul Ioniţă Scărlătescu), tabacciu, franzelar, 
covaci, birtaş, ceasornicar, şepcar, fişicciu, librier (Visarion Rusu), şerbetgiu, pălărier, 
săpător, hangiu, legător de cărţi, florar, borşar (!), pensionistă („madam" Bămches), 
judecător la Curtea Apelativă (pitarul Mihail Califarov, membru al Comisiei de 
catagrafiere şi împărţire a ajutoarelor). Grupul personalului sanitar cuprinde cinci 
dohtori (Gusi, Şporer, Holer, Compoti, Piccolo, dintre care primii doi sunt 
proprietari, Holer şi Compoti locuiau, după cum am arătat la hanul Papazoglu, iar 
N. Piccolo locuiau la Ioan Pălăceanu); urmau trei spiţeri (Zinner, Dresnandt şi 
Gh. Ghercu); un gearah (Iosif de la Bărăţie), două moaşe şi un contracciu de lipitori(!). 

* 
* * 

Expunând pagubele înregistrate în fiecare mahala am dat, ca termen de 
comparaţie pentru numărul caselor mai vechea statistică bisericească din 1810; cu 
toate criticile care i s-au adus 27 acea catagrafie este singura care ne dă situaţia pe 
mahalale, aşa cum ne-o dă şi catagrafia din arhiva Califarov. Deosebit de importante 
sunt datele statistice ale catagrafiei întocmite la 1 şi 2 mai 1810 şi descoperită la 
Moscova 28, dar ele nu se pot suprapune peste datele din arhiva Califarov şi nici peste 
cele oficiale ale „Prescurtării cu clădirile ce au ars" 29, deoarece delimitarea plăşilor 
nu era aceeaşi la 1810 şi 1847 30• Astfel catagrafia 1810 de la Moscova ne dă plasa 
a V-a, neagră, numită Broşteni, iar o altă catagrafie tot de la Moscova din 1 noiembrie 
1828 31 , ne dă culoarea neagră la Târgul de afară. În fine, mai există o catagrafie a 
oraşului din 1831 32, care dă numărul caselor, la o dată mai apropiată de focul cel 
mare. O comparaţie între aceste diferite surse, pe plăşi (boiele) este imposibilă fiindcă 
1. delimitarea plăşilor a variat între timp; 2. unele mahalale („Şerban-Vodă" în 
„Prescurtarea" poliţiei nu apare în celelalte catagrafii) şi 3. alte mahalale au fost 
numai parţial lovite (bunăoară Olteni, Sf. Ioan Nou şi Colţea). 

27 I. Ionaşcu, Date statistice noi despre Bucureşti, în anii 1810-1811, culese din arhivele Moscovei, în 
Revista Arhivelor, II (1959), nr. 1, p. 175. 

28 Jbidem. 
29 Vezi Anexa I. 
30 I. Ionaşcu, op. cit., p. 175, notă. 
31 Jbidem. 
32 N. Iorga, Istoria Bucureşti/or, Buc., 1939, între p. 250-251. 
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Dacă însă ne-am opri numai la câteva dintre mahalalele cele mai lovite, ar urma 
să facem o comparaţie doar între catagrafia bisericească (1810) şi „Prescurtare". 
Oricum, rezultatele ar fi neconcludente. 

Reţinem că după „Recensământul meşteşugarilor şi neguţătorilor" din 1811 
care, de asemenea, îl semnalează prof. I. Ionaşcu 33, în frunte stau, numeric, croitorii, 
blănarii, cizmarii, cojocarii, boiangiii, adică sectorul îmbrăcăminte-încălţăminte, 
urmaţi de cei din sectorul construcţiilor de locuinţe, alimentar etc. 

Aceeaşi proporţie se observă şi din analiza profesiunii celor dăunaţi la 1847, în 
fruntea tutror meseriaşilor aşezându-se croitorii şi ceilalţi meşteşugari din sectorul 
îmbrăcăminte-încălţăminte. 

Datele statistice, incomplete, care ne-au stat la dispoziţie în Arhiva Califarov, 
se rezumă astfel: 2 681 sinistraţi, dintre care 914 proprietari şi 1 767 chiriaşi. 

Casele de locuit arse au fost 1 243 repartizate astfel: 76 case mari, 397 case mici; 
47 prăvălii cu un cat (cifre privind numai două mahalale) şi 723 prăvălii fără cat sau 
împreună, 770 prăvălii, precum şi 5 hanuri. 

Dacă însemnătatea datelor fumizate de Arhiva Califarov nu poate sta în 
oglindirea fidelă a cifrelor globale, din motivele arătate, · această colecţie de 
documente ne îngăduie să reconstituim, într-o măsură apreciabilă aspectul unei părţi 
din oraş, înainte de foc. Îndeosebi acest fapt a fost mai cu deosebire posibil în centrul 
comercial format de cele două mahalale, Sf. Gheorghe Vechi şi Sf. Gheorghe Nou, 
pentru care catagrafia a fost cea mai amănunţită. 

Totuşi, lipsa unor determinări mai precise ne-a împiedicat să conturăm, aşa cum 
am fi vrut, înfăţişarea altui centru comercial dispărut, Târgul Cucului; se pare că acest 
punct comercial, cu caractere proprii de târg mobil între străzi de meşteşugari şi 
neguţători, ţinea de toate cele trei mahalale sinistrate înconjurătoare: Sf. Gheorghe 
Nou, Răsvan şi Colţea, dacă nu şi de Scaune. 

O însemnată greutate de care ne-am izbit a fost insuficienta identificare a 
uliţelor, ceea ce a făcut de multe ori imposibilă reconstituirea. Totuşi, şi aşa credem 
că arhiva Califarov a aruncat lumini noi asupra dezastrului care s-a abătut asupra 
Capitalei la 23 martie 1847. 

SUMARY 

The Great Fire of 1847, recorded in the Califarov Archives 

by Paul Cemovodeanu 
andlNicolae Vătămanul 

As President of the committee in charge of recording the damages dane by the "Great Fire" 
in 1847 (wich distroyed districts of the eastern part of Bucharest), Mihai Califarov (jugde al the 
High Court of Appeal) preserved in his archives documents related to the events, containing 
requests, estimations of the losses, lists and maps of the sufferers (on streets and districts), 
enabling a reconstitution of the ancient Bucharest (as the "Great Fire" marked the starting point 
of the modern Bucharest). 

33 I. Ionaşcu, op. cir., p. 181. 
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ABEXA. Nr .1. 
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(Continua.re Allexa I) 

VĂPSFA UA. NEAGRĂ 

,=====r=======y=========r=====================:r--====• 
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ANEXA II 

TABLOU RECAFITULA'l'IV 

de s1nistrnt1 ~1 pagube in urma focului d~ la 23 martie 1847 
~um apar din arhiv~-cailfarov 
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ANEXA III (fil.a 1) 
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269 l Biserica Popi(i) Soare . Iou l'•travic1 l!o idea 500 C111r1a1(1llll')ll a-au ara toatl mar-
11.Burboa !a d1A amândaul prlvlltiJ.e rldntnd 

~500 draci 2 

2 g 
~ 

8 
:;:: 

~ 
~ 
~ 

.... 
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!Ir. bi..: casa -Oase iPrăwă I Prii.-: 1- ~ , 
1 

_ · ! • · • ! Trapto-1.Pag11-

~::r~~-1::::~~~l==-~~=====r==~===~ . :i~:====~rL-~~:~~- 4

~--:~.::._LJ~~~:~J~:.~ 
2:10 : I ! l ; IOa.n K.Triandăfil · Idem idem ,. 500 ; Propriatnr (uJ.\ ~-are trobu1Al;ă 4ee.- : I J 

= 1 ' ~ • I :iutor . 

2'1l I j . j 2 1 llicolaa Tao<1o=u j Rl!.ducanu Ioan j ·idem j 1000 j Proprietar (uJ.) au :riimDs da mill cu 
. ! I · 8 copil, iar chiriaş( uJ.) n-are tr•

bllilltl!. ci-ajutor 
C.ll!. J. 

2:13 l 

2:14 l 

2:15 2 

l 

'1 ban 

2?? l 

l 

Ana Benu văd.u.va 

llae Popescu 

Sulta.nB. Ce.ramâlllnaia 

Pităr(easa) Pil.Ulla 
Pleha!loaia 

!dom 

Iaocu Bllice&11u 

Sus 

llănl!.stires Sf.Gheorghie 
Ji'OU 

idem 

-ii8!0'1-0V'rfili 

Radu Pas.liu 

Bagdassr 

liogasier 

bratiaveanu 

~oo IChîriăş CUIJ acapiD<l].~-mar
tl!. au rlma• al!rao clas 2 .lea iar 
Proprietar( a\ asta do mill --

250 Nu are trab~ţil. drajutor 

zarafu I 300 

l 

l 

Chiriaş( ul) nu &11. Simţit Ilici o pa
g\lbl, iar propriatar(a) a ril.mas sil.-
rac:ll I l 

Ioan sotir bl'8Jliavean~ 126o Chiriaş( ul) au rhaa de milA arz(n-

:;i 8~~~ ·~:i'-.!~~;i~~a) a ril- 1 1 

hma Cojocaru 6oo Chiriaş( ul) au scoa mada 

trl!.ia din al! 9000 
alu 

Hangiul au ril.mas do tot slrac ar
~!~~t!~ tnate1 cu 6 copii, l :Cată 

9tafa.n Penavici 

Bagi Stoica, 
Had Panciu 

bogasiu 

architan 

Elonar1e D1mitri14 lipscan 

Vaailie Nicolici îbogiiaier 

Ştaill Bo rranc lip-j mărchit:ini 
scani Bo 
F~B.\~·.:. Moreno ~optanglu 

Rorae r. ~vart; mârchitalli 

Samoil · Hllel ba.nchar 

.l 11anasie Imn t_optangiu 

lihillache Poli.ani I •Tocat 
.lndrai . profesor 

D\llllitrana -rid~ 

llanole Consta.ndill I potcspiar 

9tafan aotir brsşiavean 

I s-au ara o parte di.li marfl 1 iar 
cea mai mul tl au •clpat-o 
idem arzlndu-1-ail. şi casa 

ia~~UiUi numai 
ou 1 caal avllld ei fote de ml!.ritat 
ida aol!.Cij:Dd -a -Ullia parte 

idem toatl marfa cu altl atnro 

1.d.em ltlem 

idem eclp(nd cea mai mul tl mar fi 
!lrl J:l&it\lbl 

N-are trebuinţl 4-ajutor 

idem 

idem 

idem 
Au rlmas draci arz.Lndu-i-al di.li 
rA&I 

N-ar• trebuinţl 4-ajutor 

5ool Arzându-i-sl toatl marfa au rlmaa 
el!.rac 

l 

l 
.l 

l 

150 

21 800 

3 150 

2200 

l? 

200 

2 4ooo 

2 1500 

12000 
5100 

3110000 

3 I :LoOOO 

3 
3 2400 

'I 3000 

31 loo 
~I 9o 

4ao 

31 9o 

21 I 5<>o 

..... 
o 
-l» 

te 
c:: 
(Î 

c:: 
~ ,..., 
:3 

I 
;s:: 
~ 
~ 
> .... ,..., 
o ,..., 

§ 
~ ;:;:; 

"!!l 
;s:: 
c:: 
N ,..., 
o 
C) 

~ 
;:;:; 
I 

~ 
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!Ir.bi- case case Prii.Vil....; Pră- . . . . . !' , , " Trepte- Pagube 
nale- mari illi.ci . lii cu va- , 11111.!ELE Fl!C1'l!IET.<RILO~ llUllELE CHiill- ! IllllEl:.3r- ,PRE?UL B ;. G A R I 11 e 8 E A I.I.> , le ne:io- din ni--
lor ; "" ca1i lii ! I ASILQil ,NIClliFA jBII'.&- j rociri- ontru 

=======c=~=d==-j---c=-~==--===-- m~ > :=:;::.::::::::::i1::11=' -==-.,;,_~~m;;;.;;.==---======s=========-~==-=~:====-===== 
„1.ban 

_____ J 
<2 hanuri> 

~!!a 4) 

S!;(;heOrghie llou· Ifi'onie 1cono- · · j I 
mu mănlistirii · 

!Ucolae Nicolau 

~--------~--
(9'> <13) 

.1.,er ])avid !1;opteng1u 

idem erzâcdu-i-sl ce au avut i.n 
casă aflându-se ia VAcăresti 

idem 111em 
em şi n-are 

Zoo 

2 ! J.aoo 

;6000 

2000 

-- -----------------
\ N-are trebuinţă da ajutor i ' i.41c- 500 

~laclle StOiC>O-~Cllitlln I idem ! I ; " noo 

.TeOCl.orlffColau 1ura:r.o 

T'ai:>dOr llob.rovicl jflerar ; 

Iosif Bomanov cu ~cbitan \ 
3 bolti I 
Had Topciu l!ristu lbi.can I 
l!ristea !bumbi.car 

u.uegrglle b1JD1.b&ca.ru 

.U.l.8 ·1ăR 

Iordache itanasi u lbraşiovae.rlu 
I 

.u~e----in::ILcu. 148111. 

llibalache Aleceecdrd idem 
liicolae Simeon 11.d• 

I 

j 111em 

I id-am r s-au ars in parte 

Au rămas ai.rac ar:.indu-i-al toată 
marfa ei casele 
N-are trebuintl d-ajutor 

Au rlmas slrac -paguba 
tl 10S.gazie s-au trecut 
paguba din prlvWa sa 
di 

din aceas
deodatl Cil 
din boian-

~re trebuinţă d-ajutor ld.em 

1a.em. 111em 

14em scăpind ca mai mul tă 
din marfă 
AU răcas săra.o aciipi.nl1 d.in mar:ră 

idem idem 
N-are treb!.tlnţă d-ajutor id„ 
ia.em. Uzându-I.-aă toata 
marfa 
N-are treb;UAţă d-ajutor 

Nu au trebuinţă CI-ajutor scl.pînd 
cea mai multi! ·:;. d.111 ... rtă 

idem arzân!lu-1-sl toa tl marfa 

1aem. 1d.8m 

iifOll 

i :>: -,oa 

I ' I B:>D 

l l2loo 

3 ?oo 

I 
I 

'î~ DO 

3 625 
i 

2 I I 210 

} I 2}oo 

12000 
00 

Zoo 

J.a5o 

DO 

~ g 
~ 
() 

o 
;:;::: 
c z 
('i 

~ 

...... 
o 
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na.le- mari mici 111 cu vi- ll1lllXI& PROPRim..RILClI! ll1Jlll!Li CB!Bll_ IftDELJ;!l'- l?l!mUL r le 11e110- 41.a. llA-
lor. . mi cat lii Sll.Oll · Blll!- .l G .l B I 4 e S B .l I .I. rociri- untru 

; LXI.OR lor : 
as:.=~======--=:s..:::=:a:::ir: ~---·=========--e===z=::ma::a: :a===:.:::ii =z:::.a1:a:m:s-..:---=:m1&„._:ac::===ii:::=--..::::caa-·--------· I I 

i I 

Preotu Costand111 idm id.•• i ~ l5o 

i idem AT'l'lllllll ida11 Au rbaa a11rac cu ra·~ 4e mar1- ' 

i tat arzilll4u-1-al tot 4111 caal l ; C:oo 
I Diacon Vasile idem 14em id.• .!5 i I I ! Paraclisier Dlllitru i:l.4H ., 14• 45 

49 i 1 Cu 04l1 Ioan lillllovici Dimitrie lloriallu braşiovea.n 1500 i ida, iar ~rofui•tar(Ul.) ..... re 
i I treDu1nţa -a lltor id• toatl 
! . marfa l 1800 

280 i l Bobeacu 4111 Braşiov Apostol Ktatat:l.u Pop 14• 4oo i 14em .J 281 
i i l PsJi(a)r(nic) Matache 500 Au rlll&a •i.r:ac arzinc1u.-~sl toa-

I Crucereacu idem id• · tl marfa 2 3500 
282 I ! 

l cămaar Jit•flllicl B8 4u Paahu 14,am 500 I Au aclpst o parte 4111 msrtil 

I propriotar{ul) 11-are trebu1nţl 
~ d-a.1utor 1200 

283 I l IWlall letalo! Iosif ROll&.llov libre1' 14• 350 Proprietarul au rias cu atare, 
iar chir'. ol ul' este 4• illl l l65o 

284 

I I l Stolll1ceaaa Iacovachille Paraschiva Pateu abagiu 500 Prol)Zietar(ul) n-aJ:.i. trebuinţl 
d-aiutor idem ar u-1-al toatl 

250 ftA~ a l 
-~ I I 

.L l'U.C0.l..l.Jl8 •pw.l!VB. ~wOl.llll IZJ.OBllO [J.lllllll ,,.,., rropria•a.y~ ~~ este de mlli. ia.r 
chiriaş( ul 11...a.ra trebu:l..llţl 
d-a.1utor 1 loo 

286 I l Clai.ll!raasa llarghioala Pa.ml.azi Jedelcov1c1 id•• Proprietar (ul) are atare idem 3 5o 

I .L .L<ltm ~~- tili'O.l.llt.M u.i.-......e :i.a.• .. .:ooo .. i<lem -- ::> 

287 ; l Petre IanU11av lla.nola Stoi&ll 14.Aam 500 n 1d81l id.am ~ <;o 

288 ! l Ghitil l!ad Chiriac OVanez bomaier 500 . idea id• 3: &o 

289 I i i 1 Sf.Gheorghie Bou Ia.ne valva.ragiu 500 i~m idem 3! ·loc i 

~o 

i 
l Allghel cavafu Apostol Teodora. bollasieru 5ooJ l'roprietar(Ul) 11-are trebuinll,, 4-r I 291 l Jicolae Tln!sescu idm idea. 500> ;J utor paguba chiriaf(.ilor > a-

mAn4oul prlvWil• ,, 6oo 

292 I l Ida idem id•• 6oo idem acoţin4 o parte 
4111 •rtl 3 looo 

- . ~.-:r-:"Zm. - ~---en"Cn="'.- -· - . •. , 
~5) 
2.'33 ~ 

~looo ... ,,. 
260 

-o a-

t::i:i c:: 

~ 
~ 

I 

a:: 
~ 
"' > r 
t°'1 

o 
t°'1 

~ 
"' ;; 
~ 

~ o 
C'l 
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I 

~ 
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1„. bi-. !lase Caso . Privii• Prii- ~ · PllErtJI! Trepte- Pagul>e 
ialo- mari mici 111 cu vil- Rlllil:LE PllCIPllil!rA.'lil.01!: IDJllELE CHmI- !Dd.elat- Biii!- · B A G A .li I ele S E A 11 A le 118no-• din nl-
lor un e&t 111 j ASILOll niciraa LELOB i rociri- ; untru 
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295 8 < Srânt .Gheorgbie Nou . i Nicolae Ila.o.ole cu ida ; idOll id8111 I 3 lloo. 

296 

297 

298 

299 

300 

3ol 

I 1 

11 

11 
l 

z 
l 

l 

l 

Bagi Dillcă Chiţu 

!dem 

J 11atache CostandiJl 

Jrosi.DB. Tidun. 

I şuban Urzeacu 

ide• 

CllmiDaru Pllnl 

VUcsn Bi.colau 

3 PriViCl.11) I I 

Scarlat DrAgoieacu · 
cu l prlvll!a 

Bagi Onnez B&g1 
Garabet q. PrădlU 

!Iadu 

Bristo Ioan 

Baa Topoiu 

J.Dton Popescu 

· Bmal'llndacha 

111.hai Poligno 

Gheorghie Patru 

1ncll1al 

id•• Ji 

idem 
f&l,T&zagiu . 

rachieu 

pimar 

oalnngiu 

Kchier 

bl'lltiOY""" 

tiuu 

'bopaiu 

4ooo 
idem ideii 

idem idem 

Propriotar(ul) 11-«ra 'trebui.:lţl 
ele ajut or ielea idem 

500 r idem 14• s..u. 
300 id• id•• 148111 

300 IProprietsr{ul) are n.-1 1 casă 
id„ ·id• 

1500 

500 

300 

" are n-..1 l c8sl id• 

ChiriAt(ul) au rl.maa abac ar
's.lndu-1-al toatl ~· 

I 

Chiriat(ul) n-are trebuinţl 
d-ajutor aa-llll ti p:roprie
tarl' ul) 

14• 

3oZ I I Ionitl. Ioanu i iii.chiar i looa :. 14„ -I 

I I I ida l pagui. 4• la ' prlvll.11 

Bel'clu Costache !leno- IOD.iţi. Ioanu lmchie looa 

303 I idea 

I I I 11 I Sfânt.Ghaoqhie Nou I Bagi Dilld Clliţu I ~ I Soo 
I idem . iie fOpCill . ~ 

! I I I l I Idem I C_patache 

1 I4a Coatacha 

~u 

" . 
ca;looar 

l Serd(ar) Isne Puro1Anu I Bagi llinol. Dia1tr1ul ·,anzar 

1 

304 , 
3os I 1 

3o6 1 

3o? 1 

Zinca BWşeaaca nevân-1 14ea 
nici 

crac1UD Glleotg.w.u &&11111\KI. 

l)1m1 trie Puici Iulache 

lla4ca llacai.uoiA VâlCSA 

Glliţl CaaDulea Gheorgllie 

14• 

~ ......... 

iele• 

~.,, 

14• 

roo 
390 

j3oo 
~00 -4oo 

4oo 

idea 14• 
[140 

Au rbas all'llo e..rz4ndu-1-sl toa
tl u.rta. 
nu au a:Ulţit-nic1 o PI.I>'"'" 

Proprietaru 11-«re trebuinţl 
·ele ajutcr 

Proprietazu a dma.a e&racl. clas 
~J;111t~9(ul) ll-<lre trebuinţă 

, ~rJ;4!b..~ebU111ţl. 4-"Jutor 

Proprie~u id• fi chiriaf(ul) 
aeaaenea · 

14ea ' au ..,. trebuinţl d-Juto" 
id• id.ei 

I. 
~ 

I~ I 
3 I 
3 

3 

l ,_ 

I~ 

' 
I~ 

' 
1 i 

3 

z I 
·~ ., 
3 

?O~ 

looo 

150 

loo 

900 

850 

loo 

?oo 
Soo 
Zoo 

150 

900 -
. ~00 

So 
6o 

~ 
~ 

~ 
~ 
n 
~ 

...... 
o 
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: ci j J I irci LELlla _ neno- 1~ u 
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309 I I l Teodar_ache Dobrovici _l__ bol>a_sierl~J 400 .:i;::d"'••=-------
3lo ; I I I l I Fitar Vasilio ?otrescu -I Te0e1orsche Dobrovi~i idem I 400 I idom, iar proprietar (111) au ri-

ma alrac I l 

311 I I I I l 1111.băilil. Zarafu I DUllitru I pastr&lilagiu I 400 I idem are 1111D1Bi o cosl I l 

;12 l 
l 

313 I J. 

1 
314 l 

I I 

31..5 ! I J 1 

..:::_i__.__ I I 1 

(2 ~..,...)lo 

(rila 6) 

-~ 

(iO~ ___ ..,..._ _____ 
'"" I 

I 
318 I 

319 I 
· 1 

220 l 

l 

221 5 
222 

=::> 

(m> 

l 
l 
l 

l 

l 

2 

l 

l 

.I. 

Stântn Ghoor1<h1e Nou I Velcea boiangiu 
.Alecu Dobre bphasierl:I 
Uţa Dragomiroaia văa.uva I lla.rinciu Ooiangi:u 

Anica Dragom1roa1a Goţca Zaniu .bohasier (:1 
Gotca Zaniu idem 

Nicolae Rristea idelll 

Teodoracho Dobrovici I idem 

- L 

400 
4oo 

~oo 

400 
4oo 

400 

400 

<• 71590) 

Nu au •1.llltit nici o no1<ubl 
idem 

Proprietar (1111 a rălRi • numai 
cu l casa - cl>irio..ş (ul) n-<1.u 
avut nici o pai::ubil 

idem de mill 2 
jpaglll)a 

din amândoul 1>rAvll1ile 
N_,.re trabuinţl de aJ utor 

idem 

~~:------1;::;::---- ::;:~ar:--Ţ;"~-:"" -~u au trebuiaU. de a 1utor 

Uihlitl Erblrescu 01>rea sticlaru I 400 Idem 
llănăstirea Sf.Gheorghie 
Nou 

Grigorie Fonu blcanu Idem 

Idem. idem Gheorghie ct.rcl.umaru J..000 J.C1&m. ~ou:• Vr8\ O) pagul>ll. 

Teodor Predescu Hronea sim.!giu Proprietar (ul) n_,.re trebuinţi 
11 ..... 'tutor 

Idem Petre B8 du pastramagiu 1000 Ce au rbas alrac arzlndu-1-11 
toatil marfa 

Idem llar1n 111.bail Id811L N1re nici o pagubl 
-

Logo!i!.t Ilic„ Ila.no le cofetar Proprietar(ul) a rtras au~o 
paguba clliria'I (ului ce i a-au 
ara toatA. marfa 

Id.om Ghiţl pll!.pumar 6000 N-are trebuinţl d.:.ajutor 

Id~ 3 închise m.••• Po1no•"U Idem idem . 
Bae Bodeanu Petro pllpumaru. 400 ProÎrietar ( 111) a rllmaa alrac 

arz ndu-i-al vi casele d.1n -
mahala 

Logo.1.a• n1ca _ 1,;o.ata'""'-" p~scaru. ~00 ~=~jar cnui.a"11.&.J n~e 

l 

1 

l 

I 
i ! 

3 
! 
i 
I 
J 
I 

21 --' 600 
3 i loo 

] 
(# l8E;o37 

3 I ir loo 
_3i 30 
3i 5o 

I 

- - 200 

2 40 

·' ?o 
, '15 

So 

2 

....... 
o 
00 

t:;cl 
c:: 
() 
c:: 
;o 

-~ 
I 

;s::: 
~ ,...., 
;o 

> r ,...., 
o ,...., 

~ ;o 
;:; 
~ 

;s:: 
c:: 
N ,...., 
o 
Cl 

~ ,...., 
I 
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Nr.hi-; case ,-caso >'răvl!.- Prăl · '. · · ' · ! Trepte-IPagu-
nale- I mari ' mici , 111 cu vă- NUliELE Pl!CPRIE"'..AJIILWH J!ll:.iEJ.J!; C!iil!îA- J lllDELET- i PRErUii . la do \~ d1n 

~:~=1==_l==i un -=;=~::~~===-=--===i=::~:-==- .===:c~= I ~~L=:::_~ i R ~-=:~=-~~~~1;~!:.Cunt: 
I I '227 ; ! 

-- - -- -- -----aa I l Pa.harnicul Aleea ;una ; Isaa{c) ovreiu i zugrav I Proprietar (ul) idem cll.11'1aş( ul) ·, 
12 l.1, i au rimas slrac 

,_ 
' 1? 

I l ld""1 Tănase cojocaru 200 „ idem 3 8 

I .I. uprea ra\;,l.U.eru rtae ·i·opciu J.)O are numai J. casuţ:a. .u:t. 

mahala 

329 I l Dumitru Oprea Ghiţă Giinescu plăpumar Proprietar (ul) au rima.a sărac 1 - - 2o 

3~0 I I 1 Rădiţă cojocaru 118 ri.n plăpumaru loo Nu au trebuillţi d-aj utar ~ 75 

~~l I l Preotu Vasilie Ghitl croitoru ·150 idem !ii.ri ~~ubi 

232 i 1 Logofăt lfica Ghiţă Poi.nescu plăpUID&r 200 Proprietar (4_) LÎu răC1Bs sărac 
idem chiriae ul 2 -

233 2 llii.rgăzit calpacciu Niculae croitor 200 Proprietar (ul) idem 
idem 

chiriaş(ul) 
1 

1'1& 2 Gheo ..e'hi e co.i o caru U.a.rin oUoumar 200 ft idem do mill. idem 1 
l Panait Ionescu llillăiţi croitoru loo ft idem sii.rac 1da - 2 

u~ 2 Raid. Pencu cofetaru Ioan cojocaru 200 ft idem al.rac idem 2 

~~6 l Ecatadno. Plesioianca Constandin idam 
1 ld.em idem Ioan 

'idem J N-are trobuin~ă d-a~utor 
l Idem idem Ilie croitoru looo 
l Idem idem Nicolae rogoJl.ilsr Chiriaş (nl) nu all avut nici o 

CBitllbil. 

,3,7 l Pah(arnicul) Costache Dumitrache Pa vo;L :rţerar 2o idell 
Biotu .· -- .I. oan ea c~o umar '/00 Al1 r a sa.rac - - 40C 

339 2 Ioona văduva Nicol.&e rogoJ 1.J:lu 4oo Proprietar (ul) idem şi chiria ş(ul, 
' asemenea l 35c 

3'1-0 J. ' " i:;~uri oaroeru L.I · rara.sc.D.1""' croii:; or .4oo •• >.a.om „ „ n-are 
trebuintil. c!-ejlltor - 2 25 

342 l Serdarul Scarlat Ioan Gheorghiu rogoJinar 150 Propri~rr(ul) are stare şi chi-
rias(ul au ril.mas ai.rac 2 145 

""'" l Matache cârciumar -Nistase idem 300 „ idem idem l 150 

344 3 Bagi TeOdorache cu Teodorache· rachieru 
2 chiriaşi şi B:riatea croitoru 400 " idem şi ch1r1aş(ul> ar-

•ând11-i-sil. toe.ti marfa cu stare 3 550 
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oalelor ms.ri i micii 111 cu vl- I' BllllllLi: ?l!OPRIE:r.l..RII.O!I l'IUllll:LB Cl!IJW.- DIDELE'l'.:. I Pll~ Trepte- •Pagu-

l I 
WI cat 111 . SlLOI! BICJJml. 811111.l- B A G A B I d e S E A llA le de 'be din 
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34-s· f j : 2 l11as1 Gllaorgn1ţ!i cavafu i Iaoache 'rogo,11;-Ţ 300 ! Proprietar(ul) idem "idem da m11A! 1 · : 280 

~_j_ ___ , --- 1 l l!enda ~Aduva 
(2~) \U) \1ll) 

. llibalacbe Bpis- I _J_ ' 
' tatu Vopselii Boşii 400 :Amândoi au rlms.a da mill arztn- · I i 

: du-i-al tot din casl 1 I 200 

(.#89360) - (î~; 
..ill!!...2L__ ·---T 

(Ull.,: 
; I . - m~ - - - ~-

}48 l Bagi .!...!1.gbel BAai.11~ Trisndaf11 i:l.c!Ul 300 i 1.d• " " -
' I 11-are Nl.aoubl . i ' 

jll9 i I .L llagi OVanez : :rana.se Foi toru 3<10 I id.ma idem ' I I 

350 I l 1 llagi Gheorgb1ţl cavafu i Ioan Fl'llll8Ulea jrogoj illaJ: 400 I idm cbi.riaş(iu} au r!imaa aUa.c .L I i 24o 

351 ' l ! SIU.rallcla C1auri.lla T:cNdafi..L 114 ... 300 I • 11-au trebuillţt d-ajutor - 1- '3 ! 
352 I .L Sfetcu Tabacu .Loan Frallgu.Lea lrierar .lOO ;Proprietar(ul) are atare, iar c.bJ.- I .,...„lu.LI au rAlllaa de mi.LI ·1 looo 
3S3 l I stlnt, 11neor..hie iiou raraacbeva vldun: rc.to:11.m.r 200 . Cbi.riaa (u.L) au rima• idem cu 2 COD11 '.l I 150 
3S4 l ! Parsallia Cioclllea 111c.bJ.ai I So ' ' i 

'"" 
„ :re Ocloracne ...... ea •l411l J.;>O ;Are nare 3 '""'° 

3S6 l .l.bidi.I< Vuillll:ioglu Ioan lrangu.J.ea iid• <!oo I Proprietar(ul) are atare, cbiriaş{U.L} ~ 
au rAmaa de mi.LI ' ' 248 

~~B I 1 Teoc:loracne Ganaa :'"''"'' er i!oo i 1dm flrA -~•ftl 

3S9 i 1 ; llln!atirea sft,Glleorgb1e Anghel jp&a..r.aru <!OO Au rlma.s da mill l 4o 

36o l i Bucur _Pop din Braşov Hagi Beagu Opresc~ Cavafu So Proprietar(lll) "t~f trebuinţl d-aJu-
tor. iar cbi.riae ul n-au rll.lilas al.ne • 

1 I serdlr Dumi tracbe Jugure Bic olae Albu :co~ocaru So . id• cbiriaş(ul)au 
'""-s 811"LC 'I. 15c 

361 l I Hsgi Hl'istacbe Hl'istea llatacba joevafu 250 I . id•• id am 11 loo 

362 I l Soare CoJocaru 111colae 0F88CU I idem 150 Propr11tar(ul) ara n1111111i l cl7c1oerl 
! iar cbiria•ul 11-&re na ~ubl 2 

363 l Topciu Calp11cciu llatacbe · ·id•• 150 Proprietar (ul) 11-are trebuinţl c1-aJutc r 
' L.• cbiriasul au rlmea alrac 

364 I 3 Sfânt.Gbeorgbie .ll'OU Stanciu loava!u I Cbiriao(lll.) are numai l clqci11arl la 
I •bala 2 loo 

l I J'j.1.CO~ae 

1:~· I t ;>UU I 
„ au rua• 41 ai.La cu „ ie•• mar J. ~00 

Dimitrie 3ocaru ~ 11-ar1 pagubl 
i 

l 
I 

}65 j 2 Sara.ar Scarlat De.fti- Kag:1 Beagu Op:reaoq illlvaru I Proprietar (ul) n-are trebuillţl <1• aJ1>-
rucu t11r „ cbU1a9 (ul) are atare · 3 250 
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.1.114.rei lsalwngiu 6oo chil!iaş(al)n-ar1 pagubl - -

i 2 Iolliţl. lloşianu ll'icol.e.e r. Sava aava:ti Sao idea . illea 

I 2 P1 tar llihal.e. che staVZ"&.che r. Bice> 
Jl1cşunescu le.• 1ttea 6oo ide• . idea _u 2 hh(arllic) Gociuleacu Anton & lllllcu "600 -

Popescu 1a.„ idea " idem 
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