
Priimit oct(ovrie) 17 

Trec(u)t 32 

 

Cinstite părinte protopoape, cu multă plec(ă)ci(une) i închinăciune sărutăm cinstită dreaptă (a) 

Sfinți(i)i Tale 

 

Aleși(i) satului Vărvoru din plasa Jiiului; plec(a)t rap(o)rt 

Cu supusă plec(ă)ci(une) rap(o)rtuim Sfinți(i)i Tale pentru acest băiat anume Preda sin 

Dumitru Ștefăniia, fiindcă căsătorindu-să în leatu 1837, au șăzut cu tată-său în casă pănă la leatu 

1839, și cerănd băiatu la tată-său să-i dea zeastrea ce i-au dărăit-o la logotnă, că va să-și facă 

casă deosebit, după lege, fiind după cum să află deosăbit din capitațiie și claca propiietăți(i); 

numitu tată-său cu totul au tăgăduit, că nu-i dă nimic căci mai are alți copii mai mici să-i 

căsătorească. Ci zicăndu-i cu un cuvănt că (...) de Dumnezău cum o putea să să hrănească, să-

și poarte capitațiia și claca, în multe rănduri numitu băiat jăluindu-să înnaintea nosatră prec(u)m 

că „m-o izgonit din casă și din zestrea dăruită”, nu-i dă nimic. 

Noi, întrebăndu-l că dacă are fo(a)ie de zestre, băiatu (răspunse că) are niscaiva dovezi; 

numitu băiat adisă dovezi doi preoți și doi frați ai tată-său, aceștea anume: 1iu: popa Dumitru, al 

2lea: popa Oprea, al 3lea: Stanca, al 4lea: Ion sin Ștefăniia. Noi, după, adev(e)rirea acestor 

mărturii, îl chemarăm pe tată-său Dumitru, și îl datorarăm să-i înplinească această zestre mai jos 

însămnată, ce o adev(e)riră aceaste mai sus 4 dovezi: 

 

zestrea 

2 boi 

5 oi cu miei 

3 capre, doă sterpe și una cu ed 

1 căldare poprită ce i-au dat-o de pomană mușu-său Stăvariu 

2 căldări, una mare și una mică, dăruite de zestre 

1 stupu 

18 rănduri de viie 

1 porc 

1 livadiie mică 

34 

 

pănă încăt și țoalele băiatului i le-au poprit, ceale din juniia lui și dulama nevasti(i), pănă încăt i-

au poprit și inimei(i) nevaste(i) cumpărați de l(a) tată-săi. Și altele. De aceia, nestănd alt mijloc ca 

să-i înpăcăm, înaintăm Sfinți(i)i Tale la judecătoriia potropi(i)i politi(i)i ca să li să desfacă judecata 

după pravilă. 

Și săntem ai Sfinți(i)i Tale ca niște mai mici slugi și plec(a)ți la ceia ce să va porunci, 

1839 oct(o)vr(ie) 16 

 

aleși: 

Popa Dumitru, martor 

Popa Oprea, martor 

Gheorghe Toma 



Ion Cojocariu 

Pătru Geamăne 

 

martori la logot(nă). Cănd i-au dăruit zeastrea 

eu Dinu Măndruțoiu 

eu Stoica Maricuța 

 

Pentru ajutou acestui jeluitori, fiind adevări, am iscălit. 

H(agi)? (..) Bașcov, Vărvoru 

 

 

 

Serviciul Județean Dolj al Arhivelor Naționale, fond Protoeria Dolj, dos. 1/1838 


