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Membrii Comisiunii Monumentelor I storice 

ŞI 
P. GARBOVICEAHU 

Administratorul Casei Bisericii 

Se cre t a r, 

A L.E X. L Ă PE DAT U. 

Extras din deciziunea ministerială privitoare la redactarea Buletinului. 

1. Ca începere del a Ianuarie 1 9 08 se pu� 
blică- sub direcţiunea Comisiunii l"lonamentelor 
Istorice si în editill"a .R.dministratiei Casei Bise� 
ricii -o 

'
revistă periodică numită Buletinul Ca

misiunii Momt1nentelor Istorice. 
2 .  l\cest Buletin va apare trimestrial şi va cu

prinde : 
a) O parte ştiinţifică, în care se vor publica 

tot felul de monogra1ii, studii, luct·ări, comunicăt·i 
şi materialnd ele natură istorică, arhitectonică şi 
artistică, privitoat·e direct şi numai la monnmen
tele noastre istorice ;• 

b) O parte oficială, în care se vor pnblica ra
pom·tele anuale ale Comisiunii, referatele arhitec
tilot· însărcinati cu conducerea si executarea lo-
' ' ' 

cdl.rilot· de conservat·e şi restanrare, pt·ecam şi 
e\>entualele circulari, inlormaţinni şi decizinni ale 
l"li nisteralai şi ale Comisiunii. 

3. Baletinal apare sub direcţia membrilor Ca
misiunii, cari, împreună cu administratontl Casei 
Biset·icii, alcătuesc comitetnl de redacţie. El e pns 
sub îngrijirea sect·etarulai Comisiunii, care e în� 
datorat să pregăteasca şi să procai'e materialitl 
necesat·, să-I aducă la cunoştinţa comitettni ele 
t·eclacţie şi să snpravegheze tipărirea Joi. 

4. Pentn1 ca publicaţinnea să se pt·ezinte cât 
mai sistematica şi cât mai folositoat·e, se stabi
l e şte armătoral pt·ogram cc1 privit·e la felul ln
crărilor ce va trebai să cnprinclă Bnletinnl: 

a) l"lonografii istorice, arhitectonice şi artistice 
asnpra monamentelot· noastt·e istorice, monografii 
cari vo1· fi ilustrate şi documentate cu rept·odaceri 
necesare de fotografii, desemnm·i, aqnat·ele etc. 

b) Rele\>euri dela cele mai însemnate şi ca
racteristice, din punct de vedere a1"11itectonic, mo
nclmente istot·ice. 

c) Stndii şi lncră.ri nnitare, asemenea ilustrate 
şi documentate, bnnăoară: asupra inscripţianilor 
din epoca lui Ştefan-cel�l"lare, l"latei Basarab, Va
sile Lopu, Constantin Brâncoveanu etc., asapra 
at·tei decorative, în sculptnră şi pictură, întreba� 
inţată în bisericile ,i rnănă.stirile noastre în ano
mite epoci, asc!pt·a portretelor mnrale de ctitori : 
Domni, Doamne, l\dliet·ei, Boeri, Jupânese etc., 
asupra pictcu·ii bisericeşti, asupra costnmelor etc. 

d) l'îaterialuri: secu-te fragmente, comunicăd, 
însemnăd şi note de intet·es deosebit privitoare 
la monnmentele noastre istorice; 

e) Note bibliografice şi critice asupra pablica
ţionilor şi periodice lor de specialitate; 

f) In sfârşit, suplimente artistice, în colori, cari 
"să înfăţişeze biserici, mănăstiri, t·eprodaceri de 
pot·trete mnrale, de pictnri, de ornamentaţiani etc. 

ln cadntl lucrădlor înşirate mai sos se cuprind 
şi acele privitoare la monamentele istorice din 
afară de Regat, întl·u cât aceste vot· fi de origină 
românească- înălţate de Voevozii noştri saa în 
legatară directă cu trecatnl nostru. 

Redacţia: la Administraţia Casei Bisericii, Bucureşti. 
- Biroul Comisiunii Monumentelor Istorice -

Buletinul se găseşte de vânzare la librăriile 

ALCALAY, NAŢONALĂ, SFETEA şi SOCEC, 

prin cari se fac abonamente şi se pot procura colecţii complete din 
anii precedenţi (din 1908 numai câteva). 
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D-nii: ION KALINDERU, GR. CERKEZ, D. ONCIUL, N. GABRIELESCU, V. PÂRVAN 

M.embrii Comisiunii M.onumentelor Istorice 

ŞI 
P. GARBOVICEANU 

Administratorul Casei Bisericii 

Se cre t a r, 

A L E X. L Ă P E D A T U. 

Extras din deciziunea ministerială privitoare la redactarea Buletinului. 

·1. Ca începere dela Ianuarie 1908 se pu" 
blidi- sub direcţiunea Comisiunii 1'\onamentelor 
Istorice şi în editura 1\dministraţiei Casei Bise" 
ricii - o •·e1listă periodică numită Buletinul Co" 
mz'siunii Monumentelor !storz'ce. 

2. 1\cest Buletin 1la apare trimestrial şi 1Ja cu
prinde : 

a) O parte ştiinţifică, .în care se lJOr publica 
tot felul de monografii, studii, lucrări, comunicări 
şi materialari de natură istorică, arhitectonică şi 
artistică, pri1litoare direct şi numai la monumen" 
tele noastre istorice ; 

b) O parte oficială, în car se lJOr publica ra" 
poartele anuale ale Comisianii, referatele arhitec" 
ţilor însărcinaţi cu conducerea şi executarea lu" 
crărilor de cooser1lare şi . restaurare, precum şi 
e\Jentaalele circalări, iniormaţiani şi deciziuni ale 
1'\i nisteralui şi ale Com)siqnii. 

3. Buletinul apare sub direcţia membrilor Co" 
misiunii, cari, împreună ca administratorul Casei 
Bisericii, acătuesc comitetul de redacţie. El e pas 
sab îngrijirea secretarului Comisianii, care e în" 
datorat să pregătească şi să procure materialul 
necesar, să"! aducă la cunoştinţa comitetului de 
redacţie şi să supra\Jegheze tipărirea lui. 

4. Pentru ca publicaţianea să se prezinte cât 
mai sistematică şi cât mai folositoare, se stabi" 
leşte următorul program ca pri1lire la felul la" 
crărilor ce 1Ja trebui să cap•·indă Buletinul : 

a) 1'\onografii istorice, arhitectonice şi artistice 
asupra monamentelor noastre istorice, monografii 
cari lJOr fi ilustrate şi documentate ca reproduceri 
necesare de fotograîii, desemnari, aqaarele etc. 

b) Rele\Jeari dela cele mai însemnate şi ca" 
racteristice, din punct de 1Jedere arhitectonic, mo" 
namente istorice. 

. c) Stadii şi lucrări ani tare, asemenea ilustrate 
şi documentate, bunăoară : asupra inscripţianilor 
din epoca lui Ştefan"cel"l'lare, 1'\atei Basarab, Va
sile Lupa, Constantin BrâncolJeana etc., asupra 
artei decoratilJe, în sculptură

. 
şi pictură, întreba" 

inţată în bisericile şi mănăstirile noastre în ana" 
mite epoci, asupra portretelor morale de ctitori : 
Domni, Doamne, 1\rhierei, Boeri, Japânese etc., 
asupra pictorii bisericeşti, asupra costumelor etc. 

dJ 1'\aterialari : scurte fragmente, comunicări, 
însemnări şi note de interes deosebit pri1litoare 
la monumentele noastre istorice ; 

e) Note bibliografice şi critice asupra publica� 
ţianilor şi periodicelor de specialitate ; 

j) In sfârşit, suplimente artistice, în colori, cari 
să înfăţişeze biserici, mănăstiri, reproduceri de 
portrete morale, de pictori, de ornamentaţiuni etc. 

În cadrul lucrărilor înşirate mai sas se cuprind 
şi acele pri1litoare la monumentele istorice din 
afară de Regat, întra cât aceste lJOr fi de origină 
românească - înălţate de Voe1lozil noştri saa în 
legătură directă ca trecuta] nostru. 

Redacţia : Ia Administraţia Casei Bisericii, Bucureşti. 
- Biroul Comisiunii M.onumentelor Istorice -

Buletinul se găseşte de vânzare la librăriile 

ALCALAY, NAŢOJ;IALĂ, SFETEA şi SOCEC, 

prin cari se fac abonamente şi se pot procura colecţii complete din 
anii precedenţi (din 1908 numai câteva). 
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T E X T  

1 .  I\RTICOLE 

BII.LTii.ZII.R (I\.) : Frescarile dela Harezi (Bolniţa şi Trapeza) . . . . 

CEuANEII.Na (SP. P.) : Din odoarele bisericeşti ale Mazealai Naţional 

Ce\?a ca pri\?ire la Meşteral Manole . . . . 
D/\N (D.): Biserica Sf. Gheorghe din Sacea\?a . . . 
DR!\uHICEII.NU (VIRG.): Curţile domneşti Brânco\?eneşti (III. Potlogi) 

Vechia biserică de lemn din Grămeştii�Vâlcei . . . . 
Raina Sf. Impăraţi din Târgo\?işte (note istorice) 

GHIKII.�BuDE.ŞTI (I\RH. N.): Biserica Domnească din Târgo\?işte . 

Ruina Sf. Impăraţi din Târgo\?işte (note arhitectonice) 

Biserica din Vădeni (note arhitectonice) . . . 

!oRGII. (N.) : Şteîan�cel"Mare şi Mănăstirea Neamţalai . . . 
LP .. PEDI\TU (A.LEX.): Baia domneaseă din Târgo\?işte . . . . 

O biserică a lai Şteîan�cel �Mare în Ţara�Românească. 

Biserica din Vădeni (note istorice) . • . . . . . 
Două \?echi cetăţi româneşti : Po·enarii şi Dâmbo\?iţa 

MOISIL (Const.): « Bisericaţele» . . . . 
Sarcoiagii de piatră (din Dobrogea) 

Unde a fost \?echial Halmyris ? . . 
Pri\?ire asupra antichităţilor preistorice din România 

MORNU (G.) : Noi săpături în cetatea Tropaeum (191 O) . . 

TRIVII.NESCa (1. D.) Mănăstirea Dintr' an lemn şi Mănăstirea Go\?ora . 

Bolniţa Mănăstirii Harezi . . • . 

Schitul Sf. Ştefan de lângă Harezi 

2. COMONICĂ.Rl 

Decret regal pentru palatul dela Potlogi 

D11.scl\LOL (C.) : Săpătarile dela Cacoteni . 

GR/\111\.ND!I. (I.) : Hanol la « Cerbul de I\on> din Viena . 
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1\ntichităţile dela 1\famaţi (Jifo\J) 

Podul lai Socol dela Cornăţel 

Zidurile Băniei Craio\Jei . 
UI.PEDi\TU (1\LEX.): Relaţiune despre câte\Ja monumente ale Iaşilor în 16 7 2 

l'1INEi\ (DR. E.) : Un pictor român în secolul al XVI"lea . 

/'1orsrL (CONST.) : Călăuza arheologică pr�istorică a Transil\Janiei 

Sarcofagial dela Niculiţel (Dobrogea) 

tl.ormântal antic dela /'1ăcin 

Noi inscripţii antice din Dobrogea 

/'1onede \Jechi romane din Tulcea 

Stâlpi mi li ari romani găsiţi în satul Gar\Jăn" Tulcea 

tl.uRNO (G.) : Cronica săpăturilor arheologice dela cetatea Tropaeum"l\damclisi 

ONCIUL (D.): Raport despre schitul Goleşti de lângă Câmpo�Iang 

în 1910 

3. BIBLIOGRI\FIE 

TnFRi\U (0.) : /'1onumentele bizantine din /'1istra . 

6. CRONICI\ 

1\. L: Colecţiile istorico�artistice ale Comisionii /'1onomentelor Istorice �i ale Casei Bisericii 

Redacţional 

ILUSTRl\ TI UNI 
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Cadelniţa dela Tismana (rluzeol Naţional) • 
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Cadelniţă din Belgrad • . . • . 
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National) . . • • . • . 
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Chenar de fereastră dela Ra�anitza (După Kanitz) . . 

Bolta dela trapeza ml\năstirii Harezi • 

«Sfintii fă�ă de argint>> -în biserica cea mare dela Hurezi. 
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Picturi pe pendantivii dela bolta trapezei Hurezi 
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1 46 
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Vedere laterală 1 4  8 

Secţie longitudinală 1 4 9  

Faţada 150 

Secţie laterală 1 5 1  

Secţie trans'l'ersală prin pronaos şi detalii: arcade 
interioare şi stâlp de pridt10r 

Vedere spre altar 
Cetatea Tropneom: 
Poarta de răsărit şi Via Principalis inainte de săpă

torile din 1 9 1 0 

Turnul de nord al porţii de est şi o parte din Via 
PrincipaJis, inainte de săpături 

Poarta de est 
Vedere generală din spre apus a Viei Principale, după 

să păturile din 1 9 1 o • 

Via Principalis, după săpături 
Biserica din Vădeni (inainte de restaurare) . 
Ctitorii bisericii din Vădeni 
Planul bisericii din Vădeni 
Faţada bisericii din Vădeni 
Biserica din Vădeni: uedere spre miază .. noapte, cu 

scara clopotniţei 
Pictori din biserica dela Vădeni 
Biserica din Vădeni: �edere laterală 
Biserica din Yădeni: secţie longitudinală 
Pictori din biserica dela Vădeni: pendantiv şi arcuri 

de bolţi • . .  

1\ntichităţi preistotice din România: 
Ciocane şi topoare de piatră din Gorj 
Piatră de ascuţit tot din Gorj . 
Ciocane de os dela Cocoteni-Iaşi 
Daltă de silex dela Deleni-Botoşani 
Ceramică dela Cllscioarele-!Hov 
Ceramică şi brăţară de bronz dela Spanţ \>•llfO\> 
Ciocan de silex dela Nicoliţel-Tolcea 
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1 5 8  

1 5 9  
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1 65 
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Săgeţi de bronz din delta D�nării . . . • . • . . 
Ruinele cetăţii dela Podul DâmbO\'iţli (întâia \'edere) 
Ruinele cetăţii dela Podul Dâmbouiţii (a doua ''edere) 
Ruinele cetăţii dela Podul Dâmbouiţii (a treia vedere) 
Ruinele cetăţii dela Cetăţenii din Vale, jud. l'\uscel 
Vedere a cetăţii dela Poenari 

1 76 

1 7 9  

1 80 

1 81 

1 8 4  

1 85 

Ruinele cetăţii dela Poenari 
Planul cetăţii dela Poenari (schiţa) 
Clopotniţa schitului Goleşti 
Hanul la Cerbul de J\ur din Viena 
Schiţa planului fostei bănii din Craiova 
Bănia CraiO\lÎi : ruinele ruinei hanului Hurezi 

1 S6 

1 8 8  

1 90 

1 91 

1 93 
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Biserica Sfinţii Îm păraţi d in  Tâ.rgo\1işte 
este astăzi o ruină. Părţile ei superioare 
sant dărâ.mate. Pe z idari  ş i  pe bolţi ,  în 
parte încă existente, cresc baraeni ş i  chiar 
arbori. Turlele sant căzute, deasemenea 
partea superioară a tor ... 
nalai clopotn iţei . In nao ... 
sai b iseric i i ,  unde bolta 
precam,şi acoperişal l ip� 
sesc ,  a crescut \1egetaţ ie 
deasă şi înaltă. 

1\tâ.t aşa biserici i  câ.t 
ş i  ferestrele , afară de 
două, sant z id ite. Prin ... 
tr' ana d in ferestre se poa· 
te i ntra în biserică ca a� 
jatoral anei scări care se 
găseşte la an \1ecin.  

Biserica a fost ca două 
tarie, din care cea de  pe 
pronaos ser\1ia d rept el o· 
potniţă. În faţa c lădirei 
pare a fi fost an m i c  pr id  .... 
\10r (an\1on). 

!o ,1 ,ţ ,� _ ,; 

în fiecare parte, câ.te doaă ferestre cu gJa .... 
furi adâ.nci ,  zagră\1ite, precum si câ.te o 

' 

fereastră mai m ică la partea superioară. 
Pereţ i i ,  pendanti\1i i ,  arcurile, stâ.lpii şi g la ... 
furile ferestrelor. sant în întregime zagră ... 

\1iţi . Dispoziţianea picta ... 
ri lor este interesantă: în ... 
tre ferestrele naosalai, în 
axa 1 lai ,  se află câ.te an 
subiect mai important, 
reprezentând într'o par� 
te pe Isas, ca arhiereu, 
ca 1"\aica Domnului si 

' 

Sf. Ion Botezătorul, iar 
in  cealaltă parte pe Sf. 
Fecioară ca Prancal ,  în ... 
tre doi îngeri . Glafari le 
ferestrelor si fetele stâ.l ... 

' ' 

pi lor dela colţari sant 
zagră\1ite ca sfin ţi de a ... 
ceeaş mărime ca în ace ... 
ste tablouri principale. 
Sambranele extreme ale 

' 

În interioral biser ic i i  
a\1em pronaosul boltit 
sferic, în care se deschi� 
de, la stânga, aşa care 
da ce la scara c lopotelor, 
s itaată într'o mică turlă 
poligonală, al ipită de bi  .... 
serică. Pronaosul este 

Planul bisericii SL lmpăraţi. 

celor două ferestre pre ... 
cam şi arcadele lor sant 
decorate ca rensoari. În 
partea de deasapra pe ... 
reţi i cuprind o serie de 
tablouri ca figuri , de 
d imensiuni m_ai mici ş i  
formâ.nd o făsie de jar 

' 

despărţit de naos prin trei arcatari, răză .... 
mate pe eloi stâlp i  octogonali de  z idărie, 
zagră\1iţi în întregime ca medal ioane, în ... 
tocmai ca stâ.lpi i  dela Biserica Domnească 
d in  localitate. Haosul este pat rat ş i  are, 

împrejal naosalai  1"\ai 
sas, la nasterea arcarilor mari, se află an 

' 

brâ.a mai în afară ca partea i nferioară a pe ... 
reţi lor. E decorat ca an moti\1 curent, re ... 
prezentâ.nd doaă panglice înfăşurate ana 
într'alta. J\rcarile mari sont decorate atât 
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pe faţă cât şi pe întrados eu un şir de meda ... \"lea la soclu lu i ,  sub ferestre, imitează. o dra� 

l ioanc legate în tre ele p i· in ren ouri .  Zugră.� perie atârnată. dealungul pe re\ilor, după. ti� 
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picnl t>izantin, azi tat d in  tim parile \)echi .  
i'î.Od( l l  cum e te alcătu i tă compozi ţid aces� 

tor picUJri  şi modu l  cam este îm părţi tă  
pe suprafeţele destinate dec oraţ iuni i , a-

Bolrtinol Comisionli \onomeotelor Istorice. 

rată an « parti >> lămurit şi bine expri mat. 
Tâmp la biseri c ii este ele zici si relati\) 

, 

bine conser\)ată .Deschideri le usilor tâmplei ,  
' 

în formă de arcuri tri lot5hle, sant încadrote 
1 7  

c 
-;::) 
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Intre do i  stâlpi In relief; icoanele împărătesti 
' 

In că în tare bonă. Partea aperi oară a tâ.m-. 
plei e compune d in  trei rânduri de icoane 

Crucea ş i  baza e i  l i psesc .  Partea in ferioară 
a tâ.m plei e compune din patra panouri , 
ca toatele decorale ca rensoari bogate .  

Tâmpla bisedcii SY. Împ1lraţi. 

despărţite orizontal prin brâari modelate 
bogat şi vertical prin colonete ca bazele şi 
capite lele decorate.R&ndal superior de icoa
ne: reprezintă finţi în medalioane rotunde:. 

In  exterior bi erîca prezintă decoratia 
tipică : cn două rânduri saprapa e de arca ... 
tari oarbe, în formă de arc ascuţit, cari unt 
despărţi te pri ntr' an brâ.u orizontal cam pe 
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la jumătatea în.ălţ imei bi eri ci i ; pe tencu iala 
faţadelor se obser\lă l in i i  imi tând cărăm izi 
atett orizontale cât şi \)erticale, cari îm� 
part câmpul  faţadelor în dreptanghiari . l1� 
cele im itaţi i  de  cărăm izi eraa, de  sigur, zu ... 

/ 

piatră ciopl i tă şi prezintă profi te bine M� 
se1i1-nate , deri\late d in  formele gotice. 

Biserica are în exterior 4 controfortari , 
d in  cari doaă l a  colţur i l e  faţadei  pr inci
pale şi al te doaă în d reptul pronasoalai ,  cam 

Intrarea dela bise1·ica Sf. Impăraţi . 
- Cu locul fostului pl"id\"01-uŞ -

gă\1ite cu roşu şi e le amintesc zid ăria \le ... 
che bizantină de piatră a lternată cu cără .... 
midă .  Turnul c lopotniţei e îmbrăcat în trei 
rânduri aprapose de  arcaturi .  

Chenorele aşei şi a le ferestrelor sanl de 

spre mij locu l lui . ad ică într'un punct unde 
na se produce o împingere , care să moti
\leze prezenţa lor. În alte părţi , spre naos şi 
alte\r, onde s'ar explica fii nţa de contra� 
fortar i ,  nu e află n ici unul .  De altfel ţ:Jro-
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si mea. zidari lor şi starea. lor bună nu ne ce .... 
sitea.ză prezen(a. ace tora.. 

Totuşi această pa.rti cala.rita.te este pentru 
noi an ind ic iu preţios, fi i ndcă ne arată in  ... 
fluenţa pe care a a\Jut ... o c lădirea biseri c i i  
Stelea lui Vasi le ... Vodă Lupa!, domnul l"\oJ ... 
do\/ei, asupra. e\.'loluţiei arhitecturi i  biseri,... 
cesti în Ta.ra .... Românească. 

' ' 

Intr'a.de\Jăr, se ştie că ana. din cara.cte .... 
r isti cile sti lului biseric i lor mo ldo\Jene este 

salai biseric i i  Sf. lm păra.ţi, \'>edem că în 
dreptul penda.nti\Ji lor şi la. cele patra puncte 
octogona.le ale cercului bolţei ,  se distinge 
începutu l acelor patra arcuri d ia.gona.le,cari 
astăzi  sant căzute împreună cu turla. pa.n ... 
tocra.tora lui .  Dacă comparăm profi lele uşei 
şi ale ferestrelor biseric i i  ca acele ale b i  ... 
ser ic i i  Stelea \'>edem de asemenea. o strânsă 
legătură între ele. Aceste forme de aşi şi 
ferestre s'a.a înti ns In armă ca di feri te \Ja ... 

I coane dela tiimpla bisericii Sf. Împă.raţi : l . Hri tos şi SL 1'\at·i a.  

contrafortul ,  care este de origină gotică. O 
altă caracteristică princ ipală este forma. 
bolţi lor ce susţin turlele. Aceste bolţi se 
compun mai întâi d in sistemul celor patru 
arcuri mari caracteristice ale arcului bi
zantin în genere, peste cari se reazămă 
un  alt sistem de patra arcuri  aranjate d ia .... 
gonal pe cele dintâi, ca punctele lor de 
reazăm pe cheile lor. Ori, dacă obser\Jăm 
cu atenţie bolţi le rămase în fi inţă ale nao ... 

riante la. m u lte biserici d in Tara ... Ro :11â ... 
, 

nească ş i  este ele obser\Jat că înainte ele  bi ... 
seri ca Ste lea ele nu se întâlnesc d incoace 
ele 1"\i lco\J. Ferestrele erau aci mai înainte 
sau în p l in  centru b izantin, de cărămidă 
or i  p iatră , sau alternând (B iser ica Dom ... 
nească el in  Cartea .... de ... f\rgeş , la fronto .... 
nul circular, lateral ,  sas), saa an dreptan .... 
gh ia s impla, ca chenar ele piatră (Biserica 
Domnească din Târgo\Jişte) ş i  câteodată cc1 
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chenare decorate ca rensoari scalptate (Bi .... 
serica Domnească d in 1\rgeş, biseri ca mă� 
năstir i i  Văcăreşti şi altele). Forma acestor 
ferestre dela biserica Sf. Impăraţi este di .... 
rect i nfluenţată dela biserica Stelca şi adusă 
aci din 1"\oldo\?a : în armă forma arculu i  
ferestrei se mod i fică s i  de\?ine re\?ărsat, ca 

la biserica mânăstiri i  Harezi, dar pro .... 
f i lele păstrează acelaş caracter general. 

I n  interiorul bisericii s'a găsit o parte a 
uşei de  lemn de stejar, dela 1'1atei Basa .... 
rab , care închidea intrarea ; ea este bogat 
sculptată .  Rămăşiţele acestei biseri ci sant 
interesante ş i  merită să fie păstrate. 

A rh .  H. G H I K A - B U O E:JiTI. 

Vechea oşe de lemn (de l a  l'latei Basarab) a bisericii Sf .  Împliraţi. 




