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PREFAŢA 
,-::_. ·: :;5/ă /:;crare. prin modul ei de alcăfuire, are 

fur: · 1c
1

Jiala una din/re cele mai frumoase meniri, 
or. G : je c ."ace să se cunoască de căi re. foafă su
l/o::.- r:Jrr.6.7ească acest colfişor al făre,r� care a avut 
o =:: ...,/6 c.'/.'7/re cele mai crude.

-� � la războiul /ndependenfei, când Dobrogea ne-a
Jos: - ?troc ?dată. guvernele cari s'au succedat la câr 
r!IG ; .:-ua /naltul inpus al 11/ajesfăfei Sale, au făcut 
fot : : ,·e-c iost cu putinfă pentru ridicarea provin
r.ie. · -a.1sdanubiene la un nivel cât se poale mai 
,ne · :-ub .naporf ul politic, economic şi social. 

i _-: ă facem o comporafie Între starea de acum 
33 � -.,., a Dobroqei şi Între cea de astăzi, vedem o de
usG_- ·e colosală, căci� pe când află dată aci domnea 
mc.-: . .:onia cea mai desăvârşită, inacfiune şi fem
he,·. = -:-tul or/enfa/u/ui ,· azi aci e mişcare� e viafă, e 
.sfrt _·cire� e un f urnicor de oameni cari lupt zi şi 
no�::? cu nevoile viefe1� pentru progres. 

C-: .:1 • 
.-!ale/e celor două judefe: Tulcea şi Cons!anfa, 

ca ; celela/fe orăşele şi safe dobrogene s'au ridicat 
f nc: · _-/ cu f nceful, s'au desvo/faf şi În prezent se 
bu: _ - de tJ sfare economică dintre cele mai Înflo
ri!c: -?.

,: - : .
1ulindeni s'au clădit şcoli, s'au Înălfat Biserici, 

sp .- : :· moderne şi o mul/ime de a/fe edificii publice 
c?.-: 77podobesc Dobrogea dela o margine la alfa; 
sa:... ·11iinfat safe noi cari au fost co/onizafe cu ro
,,-.t.- s·a cultivat mai cu seamă dragostea de foră 
-51 1.-"mba românească. 
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S'au secat locurile mlăştinoase frosformându-se 
h, locuri arabJe şi fertile,· popule/ia a fost stimulata 
la muncă. la o viafă mai vioae. s'a făcut in sfâr
şit o prefacere radicală cea ce onoreuzc'f foarte mul! 
pe bunii patriofi cari au pus !oală sfăruinfa pentru 
ridicarea Dobr':Jgei la nivelul cultural şi moral la 
care a ajuns astăzi. 

Rr fi să facem o expunere pr·ea !orgă, cea ce nu 
intră În cadrul unei prefefe, de toate imbunăfăfirile 
cari s'ou adus de pildă oraşelor Tulcea, Sulina şi Con
sfafa. Cine a vizita! aceste oraşe mai de mult, va 
rămâne uimit de progresele realizate astăzi de ele 
şi În special Consfanfa a făcut paşi cu adeuăraf u-
11ioşi, ea ajungând un port dintre cele mai impor
tante de pe more şi este obiectul de invidie ol sfre
inilor cari nu se mai satură admirându-i foale fru-
1nusefele. 

Dobrogenii au muncit, au perseverat in tendinfo lor 
de o păşi cât mai cu hotărâre pe drumul viitorului, 
şi ca o resplată bine meritată li s�au acordat drep
turi politice egale cu ole oamenilor de dincoace de 
Dunăre, astfel că ei vor avea de oei Înaite repre
sentanfii lor in parlament. 

Toate cele arătate mal sus s'au Înfăptuii sub În
feleapta şi glorioasa Domnie a M. 5. Reqelui Ca
rol I şi acesta es{e motivul care ne-a Îndemnat să 
Închinăm această modestă lucrare JVJ. M. Li. Li. Re
gele şi Regina, ca un modest prinos de profundă 
recunoştinfă şi nefărmurit deuofomGnf I 
Să trăiască IY/. JV/. b. b. Regele şi ReqÎna I 

Să trăiască Familia Domnitoare. 
S. Confort
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cta; e crt an jt i ,:jz�,� r/4 /t ic/,t1zrld te

Cit ll r,J lt11 lâ J i 11 eld; 1111/i 1/ r/4,1_,o/anz en I
., !I ._ !) 
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M. S. REGELE l�AROL I

Descendentul ilusfrei Familii de HohC'nzo//ern, iubitul nosfru 
5uueron din primul moment când a pus picinru/ pe şo/u! patriei 
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Sale adoptive, a l<Jcut sd se Întrevadă răsărirea zorilor unor ore
.muri mai fericile pentru România, 

I-lşfept<Jri/e noo6/re ou fost realizate pe de-a'nfregul şi În cu
rând. dupd aproape un deceniu de strcJlucită Domnie cucerim cu 
vitejia ostaşilor noştri puşi sub comanda viteazului !ofl Căpitan, 
Independento şi Regalitatea I 

Prin modul Sdu neÎnfrecuf de a conduce destinele noastre, 
R1Jmânia asfdzi Iace parte din buchetele stalelor civilizate cu cea 
mai ma1•e cinste şi cu cea mai mare demnitate. 

� □ .  LLC&.•� 
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Jvl. S. REGINA EEISAVEfA 

Prea mult adorata noasrră Suverană este sintetizarea în
telepciunei, a bunătăiei şi a însuşirilor cele mai superioare. 

,\i, a m a r ă n i 1 i I o r, c a r e a a I i n a t s u f e r i n 1 e I e c e I o r c ă z u 1 i v ic -
timă a datoriei pe câmpul de luptă, şi-a atras admiraţia lu
mei întregi prin accentele duioase şi pline de farmec ce le-a 
smuls din lyra ;,i numel� Poete-Reg-ine Carmen-Sylva e 
rostit de toli cu drag-os!e şi nespusă admiratiune. 

Actele mari de raritate şi de încurajare la care Suverana 
noastră a luat totdeauna parte i-au consacrat în chip vădit 
dreptul la dragostea �i lrJ recunoştinta noastră, sentimente 
pe care poporul i le-a 111:inifestat veşnic în cea mai întinsă 
măsură. 
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A. S. I\. PRINCIPELE FERDINAND 
_M_ o ş TEN IT o R u L T Ro Nu Lu I 
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A. S. R. PRIN CI FESA MARIA 

\'IlTOARE.-\ XO:\STR.-\ REGIXA 
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fAMILl1' PRINCIARA 

RR. Lli. R R. Principele Carol, ş1 /- :•iflciJJesa Elisa le ta, 
Prinpesa Maria� şi /J."1ncipe/e Nicolae. 
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Fruntasii Tarei 
, � 
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D. P. P. CARP

PRJ:\1 �IINISTRU Şl �IJ�ISTRU DE FI�:\ ŢE 

Preşedintele roi:siliului şi şef ul partidului consi:-n·ator este

representantul ;icclci falange de patrioţi rari au pus pri
mele jaloane pentru crearea României moderne. 

Om de principii sănătoase, bărbat politic intransig('nt in 
Yederilc şi convingerile sale. d-sa a fost unul dintre marii 
bărbaţi de stat rare să nu se fi abătut o singură dată de la 
iinia sa de conduită şi care să persiste cu cerbicie atunci 
când a anunţ,\t o idee sau un principiu sănătos. 

DP.. şi de o vârstă înaintată, d. Petre Carp este încă in 
plinătatea vigoarei sale intelectuale şi in stare să conducă 
cu mult succes frâne le guvernului ţărei, 

Este un sprijinitor sincer şi devotat al românilor de pr�
tutindeni şi in primul loc este omul datoriei şi al cinstei, 
caracteristice pe care nu le-a desminţit nici o dată. 
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D. GH. GR. CANTACUZINO
PRESEDINT .ELE SENA TULU I 

Fost şef al partidului Consen·ator şi actualmente preşe
dinte al Senatului, d. Gh. Gr. Cantacuzino reprezintă în 
viaţa noastră politică pe stegarul care şi-a făcut totdeauna 
cu sfintenie datoria, pe acelor ce a dat dovezi totdeauna 
că e pătruns până 'n adâncul sufletului său de interesele 
neamului si ale tărei noastre. 

In înpre'iurăril� cele mai grele, la o cazi uni hotărâtoare 
de destineie României, d. Cantacuzino a fost printre pri
mele rânduri dând cel dintâi pilda patriotismului şi a ab-

. 
. 

' 

negaţ1une1. 
Om de caracter, suflet nobil şi loial în cea mai largă ac

cepţie a cuvântului, d-sa nu a precupeţit un moment sa
cri.: ·:".c ce era c:1cniat să facă atunci cfrnd interesele tărei 
erat. ·r. rrime.idie. 

. 

In calitate de preşedinte al Consiliului şi Ministru de In
terne, d-sa a numit o comisiune însărcinată cu facerea u
nui studiu in cez ce priveşte acordarea drepturilor politice la 
d<lhrogeni, studiu care a avut ca consecinţă acordarea acestor 
crepturi sub guvernul de sub conducerea d-lui I. Brătianu. 
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D. AL. MARGHILOMAN
�lJ;\lSTRU DE JNTl-:JC',E

Actualul mini.:-tru de interne, ca�c a mai fost ş1 altă 
dată ;,fetnic dc\·ot,lt "I (oroanci, c.stc prc::edintele de onoare 
al clubului consen·awr din Tulcea. 

Bărbat politic di�tins, de o vastă cultură în chestiunile po
litice şi diplomatice, d. 1Iarghil o man s'a arătat un fervent

sprijinitor al fraţilor noştri din Dobrogea şi cu prilejul unei

solicitări din partc-a Comunei Constanţa, d-s:-1 i-a acordat

suma de 1 0.000 lei din fondul comunal spre a'i uşura posi
bilitatea cor,tractărei unui înprumut pentru realizarea mai 
multor lucrări de edilitate publică de care această comună 
are încă mare ne\·oe. 

In d. �farghiloman dobrogenii \'Or a\·ea o călăuză şi un 
sprijinitor dintre cei mai dc.:Yotaţi şi ,n·em toată com·ingerea 
că d-sa \'a stărui ca acordarea drepturilor lor să se facă 
în modul cel mai larg po.-ibil, adică ei să fie pe acelaş 
picior de egalitate CL� toti ro1nâ11ii la olaltă. 

Perfect cunoscător în af accrile administratiYe <l. Marghi
loman va r.reia de sigur o ;idrnini:::-traţie model, punând-o 
la adăpo::;t de toate f!uctuaţiunile politice, asigurând astfel 
mersul normal al mecanismului nostru de des\·oltare internă. 
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D. N. FILIPESCU
:'.IIi'\ISTRu DE R . .\SBOI 

Nu se putea facl' u m;1i fericită c>quisi�iunc ca conducă
tor al Departamentului l�azboiului ca aceia făcută în per
soana d-lui :'.\1"icu Filipescu, care mai presus de ori şi ce 
este un patriot dintre cei mai luminaţi şi intransigenţi. 

D. Filipescu este în acelaşi timp şi preşedintele de o
noare al clubu!ui consen·,1tor din Constanţa, a cărui orga
nizare se datoreşte aproape exclusiv stăruinţei d-s<1le. D-sa 
a purtat totdeauna un deosebit interes pentru locuitorii do
brogf!ni, µunându-le în tot momentul la dispoziţie serviciile 
d-sale şi luându-le în apărare cauza în ori-ce împrejurare.

D-sa a permanentizat corpul V de armată, care după
cum se ştie nu se bucura de această cal:tate până în ul
timul timp. 

D. Nicolae Filipescu a fost in mai multe rânduri un slu
jitor credincios al Tronului şi-a l ţărei ; e un orator de frunte 
foarte combati\· atunci când susţine o idee de a cărei im
portanţă este pătruns. 

D-sa va fi, fără îndoială, încă unul din stăruitorii apără
�ori ai acordărei drepturilor politice r opu laţi unei dobrogene 
:n �,ccl;;ş cadru r;1 şi clincoace de Dunăre.
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ANUAKUL DOBKOGE�N 

D. ION LAHOVARI
�I lN ISTRUL DOME�IILOR SI AGRICLLTCREI 

' 

A.ctualul ministru de domenii, care a mai fost şi altă dată
unul dintre cei mai destoinici sfetnici ai Coroanei, este o 
personalitate marcantă dintre cele m -ii bine reputate şi care 
a dat doyezi de înalte sentimente patriotice, în special pen„ 
tru Dobrogeni a avut o solicitudine deosebi�ă şi s'a intere
sat in de aproape de soarta şi ne\·oile lor. 

D-sa ca ministru al domeniilor a cedat 2 5 o Ha teren la
Mamaia comunei Constanţa. Tot sub ministeriatul d-sale 
s'au executat lucrările pentru despotmolirea râului Dună
văţ (Tulcea) care sa legat cu lacul Razelm când asJel ţărei 
o noutl :-ursă de bogăţie în producţia peştelui.

Om de o cultură ,·astă, de un marc spirit de pătrundere
al ll1tur, ,r problemelor politice economice ş: sociale, d. La
hou1ri ;i pus toate aceste însuşiri in scr\"iciul Patriei la 
care a do,·edit că tine si in nici o inioreiurare mare nu 
l-am ,. az ut figurând' de c

0

ât Ia flancul d·rept. 
0:10,He tărei care îsi incredintează destinele unor astfel 

de oameni: căci num�i prin ei porţile viitorului c-rl 111ai stră
lucit pnt fi mai lesne descuiate. 
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D. C. C. ARJON

MJNISTRUL CULTELOR Sl L STRlJCTJUXJ PUBLICE 
. . 

:\1inistrul cultelor şi instrucţiuilci publice est� una dintre 
cele mai simpatice figuri politice ca. e se bucură de cele 
mai multe prietinii chiar printre rândurile adversarilor săi. 

D. Constantin Arion este un juri ·consult de frunte, un o
rator eminent şi mai pre sus de toate un patriot incălzit de 
cele mai curate sentimente ; fapt care i-a dat prilej să ros
tească adesea discursuri din cele mai înălţătoare. 

Sub d. C. Arion, şcoala �i biserica vor merge fără în
doială mereu pe calea progresului şi în special şcoalele şi 
bisericile din Dobrogea, care sunţ model de construcţie, 
vor găsi în d. C. Arion un sprijinitor uintre cei mai ireductibili. 

Ca om de legi care şi-a făcut cultura sub auspiciile ce
lor mai multe principii de echitate şi de legalitate, d. A
rian nu \·a cruţa de sigur nici un t-acrificiu pentru ca cul
tu] şi inYăţământul din Dobrogea să ia un a, ânt şi mai con
sidcraLil şi cât mai curând să nu mai cunoaştem că acest 
colţişor al ţă�ei noastre a fost atfttr1 \ -rem� înstrăinat de noi. 
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D. TITU MAIORESCU

�1IN1S'l'RU DE EXTERNE

Logici:inul fecund �i impecabil in expunerea ideilor sale 
care a jucat un rol foarte important în desyoltarea noastră 
culturală şi de numele căruia sunt legate atâtea opere de 
\'aloare, este conducătorul departamentului de externe, de
partament unde se cert pe lângă o vastă cultură şi o abi
litate fină de diplomat, însuşiri cari abundă. cu prisosinţă la 
d. Titu Maiorescu.

D-sa a fost dintre j)rimii susţinători ai acordărei dreptu
rilor politice la clobrogC'ni şi sub trecutul guvern liberal 
d-sa a ţinut în Senat un discurs memorabil în această pri
,·inţă şi avem ferma ·nncdinţare că numai în urma acestei
patriotice cuvântări �·a alc;ltuit acea comisiune însărcinată
cu studierea acestei c hc-stiuni.

Fost profesor uni,·cr:-dtar de logică şi filosofie, d. Titu 
Maiorescu a fost 0l1i:?ctul admiratiunei generale, iar cursu
rile d-sale erau audi,ttc de un public pe cât de select pe 
atttta şi de numern.,. 
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D. MIŞU G. CANTACUZINO
MINISTRUL JUSTl'fIEI 

D. Mişu G. Cantacuzino, ministru de justiţie, .-le ş1 1ncă
tânăr ca \'ârstă, totuşi a dat dovezi de multă şi netăgăduite 
pricepere în chestiile înalte politice şi nu de puţine ori am 
avut ocaziune să auzim pe d. Cantacuzino atât de la tribuna 
Parlamentară ca şi de la cea publică pronunţândi..:-se în toată 
competinţa în cele mai grele probleme, glasul său Yibrând 
de cel mai cald şi mai curat patriotism. 

Ca primar al Capitalei a do\·edit că se pricepe şi în ale 
gospodăriei comunale, lăsând aci amintirile ce k mai plăcute 
de modul cum a înţeles să 'şi facă datoria. Ca ministru de 
de justiţie avem toată încrederea că d-sa ,·a face o ade\·ă
rată ope1 ă de asanare în ace5t corp select însărcinat cu di
stribuirea ilreptăţei la cei lezaţi şi ob ijduiţi. 

D-sa este preşedintele de onoare al clubului consen·ator
din Ialomiţa, care are o organizaţie din cele mai solide. 

Faţă ci,:, drJbrogeni a a,·ut o solicitudine deosebită. D-sa 
imedicit c L' a luat conducerea acestui departament a prelun
git termr-r.·., de făcut cereri de înscriere în listele electo-
rale p5r.ă 1� 1 5 Mai a. c. 
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D. BARBU DELAVRANCEA

:\11:(ISTRCL LUCR_\ RILOR PCBLICE 

;\larele prozator şi autor dramc1tic, fruntaşul intre fruntaşi 
liternturei noastre, patriotul fără pereche, tribunul fără sea

măn in oratoria rn:nână, d. B:1rb11 Dcl.i vrancea, eşte titula

rul Departamentului lucrărilor publice. 
Cadrul restrâns al acestei mici schiţări biografice nu ne

îngăduie s5 facem o mai întinsă descriere a însuşirilor supe

ioare cu care natura a înzestrat acc,1 ·tă măreaţă fi g-ură a

literaturei şi .i oratoriei noastrL'. Este destul să . pun că d-sa 
este cel mai răsfăţat copil al ţărci r<1111âneşti şi că nimeni 
mai bine n'a ştiut ca d-sa să ;1pcre prestigiul neamului şi 
demnitatea noastră naţională. 

Faţă de dobrogeni a hrănit tot dc,wna cele mai sincere 
sentimente şi n'a pierdut ocaziune de a le arăta solicitudi
nea d-sale. 

Astfel, în urm::i unei cereri a Primăriei Constant a, d-sa a
promis că'i va ceda terenul din �p,nele gărei Constanţa. 
Acest teren vândut apoi în parcele iocuitorilor, ,,a produce 
comunei un venit considerabil carL''i \'a înlesni facerea 
atâtor lucrări de edilitate atât de necesare primului şi fru
mo�ului nostru port maritim. 
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D. D. NENITESCU
., 

�lINlSTRt;L l DUSTHIEf Sl CO:.\IEH.TuLUr 
. ' 

D. D. Neniţescu, prin cultura specială cc a clobandi:-o
pe tărămul economic, era indicat în mod evident, ca in ac
tuala formaţiune gu\·ernamentală să ocupe demnitatea de 
ministru al Comerţului şi fnd11�rrici, unde va lăsa de sigur 
urme de pricepere, de destoinicie şi de !;tăruinţă. 

D. Neniţescu, în trecuta guvcrcare consen·aroare, a făcut
parte din comisiunea alcătuită pentru studiarea chestiei a
cordărei drepturilor Dobrogenilor :::i a fost printre cei dintăi 
care a susţinut cu hotărâre nc:nrclarca imediată şi cât mai 
largă a acestor drepturi, int rtt r :·1 t Dobrogea e �te sufi cicnt 
pregătită pentru a se bucura de toate pri\·ilegiile şi a\'anta
giile de care se bucură restul ţărci. 

Nationalist de frunte financi;1r si economi.st rutinat, d-sa ' , ' 

ocupă cu demnitate fotoliul drp;,.rtamentului de comerţ şi in-
dustrie şi trecerea sa pe la acc--t minister \"a a\·ea ca ur
mare îndrumarea vietei noastre economice pe cele mai să-

V V• 
J 

natoase cai. 
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D. C. PARIANO

PREFECT AL .J UDETULUI CON::,T .. ..\NTA 
I I 

Iată un a di ntrc pl'!rsonalităţile cele mai marcante ale J u
dcţului Constanţa, cunoscut de toată lume 1 atât prin meri
tele dsale cât şi prin sacrificiile imense ce a făcut pentru 
ca acest judeţ �ă meargă fără întrerupere pc calea prog-re
sului. �[are proprietar in acest judeţ d. Pariano a scn·it ca 
pildă de dcr.initate şi de sfătuitor sincer r.l populatiunei de 
pe domeniile sale, îndemnându-i la muncă şi arătându-le 
căile raţionale ce se practic astăzi in cultura pământului şi 
cresterea vitelor. 

Ca prefect al judeţului Constanţa intr'o altă guvernare con
servatoare dsa a adus foloas .... imense judeţului ca şi ora
şului Constanţa luând toate măsurile de îngrădire pentru , ·a 
toată lumea să se poată desvolta in li nişte, nesupurată de 
nimeni. In acelaş timp d-�a a pus capăt tuturor abuzurilor 
c_ari se practicau pe o scară întinsă în această parte a ţar ci
ş1 n'a cruţat un moment pe cei ce se abăteau de la I 1re

scripţiumle dsale. 
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Multe <lin vechile obiceiuri administrati,·e, rari se puneau 
de-a curmezişul progresului, au fost cu de ă ,·âr�ire starpite 
de către d-sa si in locul lor s'a întronat o arl:ninistratie c:u 

• • 

adevărat modernă şi la înălţimea cerinţelor actuale. 
D. Pariano este unui dintre promotorii şi pr1111a!..!"atorii idcei

pentru acordarea dreptur ilor politice la <lobrog-eni �i pentru 
realizarea acestui ide;il, atăt de sc11111p �i fru11111s, a desfăşurat 
o activitate care ·1 onore;iză foarte mult.

D-sa a făcut parte din comisiunea alcătuită in sensul de
mai sus şi a fo�t un puternic stăruitor pentru traducerea 
ideei de care Yorbim în fapt concret şi c:,i.t m;;i repede po
sibil. D-sa a fost numit acum <iin nou ca prefect al judeţului 
Constanţa, in care calitate va da probe de aceleaşi supe
rioare calităţi cu care ne-am obişnuit al ,·edea tot deauna 
şi va face acte de administra ţie tot atât <le irr ·)o:-tante ca 
şi cele din trecut. 

Constanţa nu se poate de eh felicita că iariişi i s'au în
credinţat destinele pe mâine!e acestui distins personaj po
litic şi patriot de seamă şi ne place a erecte că primul glas 
care va răsuna în Parlamentu 1 ţărci, cât m;1 i cur:, 11d, p<..: 111 ru 
susţinerea intereselor :::i nevoilor judeţului Constanţa ,·a li 
acela al d-lui C. Pariano, o podoadă mai mult in corpuril 1

.: 

noastre legiuitoare. 
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Istoricul oraşului Constanţa 
Pentru a scoate ţi mai bine în relief inpurtanţa primului nostru port 

maritim, \'Om da câte-va date din care să be Yadă istoricul fidel al 
acestui oraş, care va juca fără îndoială, de aci înainte, un mare rol 
în dcsvoltarea noastră pe tărâmul economic. 

Cu 600 a11i înainte de Christos o colonie de :\1ilesieni de pe ('Oastele 
Asiei Mici, s'a aşezat pe ţărmurile 1\1ărei �egre. înfiinţând cetăţuia To

mis. Mic la obf1rşie, însă bucurându-se de a\·anta,iele schimbului de măr
furi dintre popoarele Trans şi Cis-Danubiene cu Orientul Antic, devine 
un centru important şi cunoscut în lumea antică. 

Fiinţa istorică „ acestui oraş, devine mai bine cunoscută µe timpul 
Romanilor. Aceştia, dupa timpul lui August au incorporat-o împreună 
cu �foesia inferioară la impcriui Roman, piistrându-i însă, toată orga
nizaţia greacă. 

In Tomis găsim creştinismul îmbrăţişat din primele timpuri, fiind 
propo\·ăduit de Apostolul .-\ndrci şi discipoli săi. Biserica din Tomis 
a fost recunoscută ca preponderentă asupra celorlalte Biserici din 
�Ioesia, fapt care se do\·edeşte prin înfiinţarea unei Mitropolii. 

Această înălţare era provenită şi din faptul organizaţiei şi pro
gresului căci o \·edem proclamată ca Metropolă ,\ celor i mari o
raşe de pe coasta �Iărei K egre. 

Mitropolitul din Tomis a\·ea ascendenţă asupra teritorilor din pre
jurul oraşului incât numele de Tomis, la această dată, nu se mai 
aplica numai oraşului, ci unui district întreg. 

Năvălirile popoarelor barbare au pro,·ocat in repeţite rânduri dărâ
marea Tomisului. 

Pe timpul împăratului Constantin-ccI-:�Jare, oraşul a fost dărâmat, 
dar regiunea de odinioară a Moesiei inferioare a fost pacificată de 
fiul său Constanţiu, cu care ocazie acesta recunstrueşte or:1şul Tomis; 
însă după obiceiul timpului, ii dă numele său, iar numirea de Tomis 
se păstrează numai pentru district. 

Acest nume de «Constanţa», variind ;n pronunţarea lui de către 
popoarele cotropitoare, apare numai în texte şi monezi sub forma 
pură latină, Turci, numindu! ,,A-1d steng-c". 

In timpul evului :\Iediu oraşul Constanţa este cunoscut şi sub nu
mele de „Tonus" şi sub numele de «A"uz'stenge». 

Geno•,ezii, Veneţienii şi Ragusanii aşe.zându-şi debuşeurile lor co
merciale la Marea Neagră, mai toate oraşele de pe litoral s'au bucurat 
de prosperitate şi înflorire. 

Genovezii au schimbat aşezămintele portului vechiu, Grecesc şi Ro
man, mutându-le din partea de nord a orasului la Sud-Est unde se 

. ' 

află şi astăzi portul. Aci se văcl încă digurile de debarcare ale ge„ 
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noyezilor precum de asemenea se ,·ăd rămâşiţele unor grandio;>c l'· 

dilicii i:1 directia t.unelului si silozurilor. 
' , 

Io sfărâmăturile din trecut ale Tomisului sau Constanţei apa: J;i 1ic-
care săpătură în pământ do,·ezi că aci erau con�tructiuni solicie, pa
late luxoase, Temple măreţe, canaluri subterane pcntn: scu�·t:i.L'a 
apelor şi ziduri de împrejmuire a cetăţei în gro.�ime de I n:c-cru şi 
jumătate. 

Timpurile medieYale ca ş1 stăpânirea turcească au fost ;1•:-f��tc 
desYoltăre.i oraşului, care s'a menţinut doar prin hl;�tul in:1.:cnţei 
puternice comerciale şi a legăturei ce el făcea cu Orientul pc mJr(:· 

In sec.olul trecut, nu mai departe acum 70 ani, Constanţa era 111e1i 
mult un sat format dintr'un conglomerat de mai multe naţi( 1:;1li1ăţi� 
fugari din ţările Orientului European, ori din exilaţi de bu:�ă ,·oe 
pentru căutc1 rea existenţei. 

De pe acest timp avem o scriere a d-rului Camil Alarcl c;c;.rr> ne
prezintă nişte p!an�e şi desenuri după cum era Constanţa pc: c1cc;1 
vreme; cfrteva drumuri neângrijite şi neregulate, cu case făcue din 
chirpici, piatră ori lemn semănând mai mult a bordec <lupă tipul turc, 
ca şi organizaţia cetăţenească ori poliţienească <lupă arca neme 
când domnea bunul plac. 

In această stare am reluat orasul Consrnnta dela Turci ;i,·â::d abia 
, , 

3.000 de locuitori. 
:.Jt1ltc se cereau dela administra(ia românească şi toate lrcbt1iau pre

făcute în conformitate cu spiritul timpului şi cu chemarea cc o <lre 
Const anţa 111 timpul de foţă. E mai uşor să creezi din nouă totul 
de cât să îndrepţi greşelile trecutului, transformând un oraş emina
mente orientul într'un centru European. 

Des'i·oltarea oraşului Constau/a se datoreşte numai leg-ărci Dl ibro.t;â 
cu (ara Românească prin măreţul pod de fier Regele Cm,ol de lii Cer
na- 1 rodă. 

Se ştie câ nici o tarâ na putut căJăta o dcs·-;_;o/tarc comercialei s, un 
a,·â11t puternic spre prog-res şi cfr·ilisa/u până cti.nd n'a a7•1tt ilcbu
�curi peincipale r;omcrciale la ,lfare. 

Dacă observăm desvoltarea evolutivă, bunioară a Rusiei, Yedem că 
acest stat a însemnat cevă, numai după ce Petru-cel-:.Iare deYine 
stăpânul �fărei Baltice, cum şi după ce Ruşii au ocupat litoralul de 
Nord al ::\I ărei )J egre. Un alt popor vecin cu noi, Unguri s·au în
cercat să devie stăpâni la :Marea Neagră pe timpul lui Ştefan-rel-:'\lare 
şi Vlad Ţepeş. Şi pe ei ii mâna o tendinţă bine justificată de a a
junge la Mare. 

Pe atunci se formase de-abinelea statele noui carpatine : ·(ngari�: 
Valahia şi Moldova şi fie-care din ele căutau un punct de reazam 
al dcsvoltării lor, care nu era altul de cât acapararea unei poq:uni de 
litoral la Mare. 

Muntenii au dat cei dintâi semnalul acestei necesităţi, prob:1bil 
inspiraţi în nevoia lor de a se des,·olta, de către Genovezi ş1 Y e ne-
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ţieni cari a\'eau afacerile lor co111crciale pe ţărmul mărei in Do
brogea şi la gurile Dunării. 

Astfel se explică tendinţa de cucerire a Dobrogei de către \"Ja
dislaY Basarab şi �1ircea-cel-�lare cari at: pus <lin nou stăpânire ro• 
mânească asupra Dobrogei şi a Mării. 

Tot astfel Stefan-ccl-�1are al :\loldo,·ci se indâriise in stăpânirea 
cetăţilor Chili� şi Cetatea-A luă numai pentru a păst�a locurile ce ser
veau de debuşeuri produselor �folc.loYcneşti, şi Moldoya nu a putut 
să ne subjugat?, de Turci de cât numai după cc ea n·a mai an1t stă
pânire la }Ilare. 

Importanţa comerri.il� a Constanţei este strâns iegată de imperio,i,a 
necesitate de de�yoJtare a României. 

<, (;u·,·cr11clc (11ri s',rn .s11(crdnt sub sjntu/ în{clrf't al 111 .. ')��R,:_�clc Cn

rol 1. nu căutat sit dea 11 dc11.r rbitri ato1{ie acrstui <•()raş, du11111t 11 fo
dcplini 1t11 rol de o J/1//'<'rlan(d c11pitalti. » 

.-\\'ântul spre mărire al ornsuli:i se t:\'identează în ultimi zece ..;ni 
prin construirea Portului Coni'err.1.11 Constant;. 

' 

• • • 
• • • • 

••• • 
••
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Portul Con ·tanţa, destinat să înlesnea ca cea mai marc parte din 
e, port aţi u :1 ca p I ud usc I or prin ripa Ie al c Rom 5. nici e ::- te � i tu a t pe co a!, t a 
�1,lrci Te(Tre intre �D ° , 11/26' lon�·itudine şi ..ţ..ţ.0

, 1 u',2/' la:itudinc. 
După a1�exarta Dob1 og-c1 la RomâniÎl, inginerul şef al omi�iunci 

cur open e a Dună r ci, Sir Char I"' s J L1 rt Ie y a f o� t ins ă r ci 11 �ir i n 1 � 8 r cu 
mărirea şi amcn<1jarca portului Con ·tanţa, in \·cdc1 ea intcrc::-clor e
conomice ale Tărci. 

Valoarea procctului pe care l-a elaborat era de '.! 1 şi j 1mătate 
mii ioane lei. 

In 1 gu\·crnul organiză 1111 serviri�: special pentru l'laliorarca 
proectului dc-finiti,· al iucrărilor, sub direcţiunea d-l11i J. B. Canta-

�-::-·
��q:l, .. 

Vederea generală a portului Constanţa 

··--... -

.. , ;.:. ' -- ;. .. 

--�---· 
-,..

cuzino, inginer-inspector general, a\'and ca inginer consilier pe d. 
Guerard, directorul portului �Iarsilia inspector general de poduri ş1 
şosele. 

In 1897 dircc _;a lu:-ră1ilor a fost încredinţată lui G. I. Duca, ingi
ner inspecta:- •�l·ncrn1, fost director general al căilor ferate ale ta
tului român. ,·îr,' a �ondus lucrările până la moartea ·a, întâmplată la 
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Vederea generală a Silozurilor din Portul Constanţa 

rectorul general al porturilor şi c:1ilor de co:nun1caţiur.c pe apă, de 
care depind lucrările portului Constanţa. 

. �, 

Vederea generală a Silozurilor din spre Mare

L"n ,apur ,ta\ion .. nd la ,·l:l i -1 ,e n ti încărcat
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CO MER TUL EXTERIOR PRIN 

(.-\NII 

TABLOU CO/V\FARATIV 

Din tabloul de mai J�:--, pe anii 1 �09, 1007 şi 1909, se constată, în mod 

Fapt este in5ă că pe l"iccarc an ·au notat progrese simţitoare .. -\şa î11 

anul 1901, un a11 bun agricol, a atin. cifra de 797 bastimente eşitc, cel mai 

mărl'uri; în r90Î tone 781, 14-7 ; insfârşit in 1909 tone 724,322. 

B�STIMEHTE IHTR�TE IH PORT 

I N C A R C A T E DE ŞE RTE o 

C Â T I ..J C U -
CÂTE cu I CU C ÂTE CÂTE cu I cu CÂTE - Ww 

:::E I-
j:::< I - - (,:) a: ! - <t-a: 

TONE ==: TONE TiJNE TOSE ALTE "" 
w 

< 
a: ..J t:) . 

� :::, < I -

·< CAPACITATE CEREALE �1ĂRFURl ·< CAPACITATE ..J CI) 

I < < < 
"- f- � < 

> > o 
! ::E E-

!ţ83 71 361 ,:',t:2 - 130,-H .550 j:2 1.U 201,!3!30 5 lO, 7o2 23,�2 

400 69 ,,23,:j:21 1. lli6..t J :!:I, .9:lti,0-2\/ J:2 :2\ 'l 4!'1:2/\,'i:2 �\li 20,45, 26,�Ht 

3(i9 114 .( ·9.�-,0 liti.'1ill !l�. -,-,n,i � 11 ,,.·, ;ti;; J()i,':161 7H8 17,!J:8 �.842 

Dar acelaş tablou, mai arată importanţa podului de peste Dunăre, care 

pentru export. Silozurile au venit să asigure şi mai mult prosperitatea co-

* 
* * 

VEHITUIULE POR 

După datele oficiale, iată can au fost drepturile de import : yamale, 

anul financiar r902-1903, pâ1,1ă în 191 o. 
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PORTUL CONSTANŢA 

IN ANII 18g9-1907-1909 

destul ele c,·idcnt. 1·ă progresele portului sunt supuse influenţei anului agricol

anul 1,\19 au c�it �(•--!- 1,astimentr, faţă de ;35 c{:tc au fost in 1909: dar 

marc num;•r ,·c :-, 0

?. a nit până :-icum. Tonajul s'a marcat .28-t-,i--l-;, cereale ş i

BASTIMENTE EŞITE i)IH PORT 

I N C A R C A T E D E ş E R T E
C u C ĂŢ I-

CÂTE cu I C u C Â tE CÂTE CJ I cu CĂTE 
"" :.....: 
I- I- -- -
V., = :.....: u.J :n· 

o:: cr, < :.....: ă: N l l' 'i ! TONE TO.\E :\L TE N TOH 
""' < 

o o 
..,_; 

:z::. :z: :z ....l < -
o.. ::, 

·< l AP �l;JŢ .-',T i:. CERULE \l.l.RFrRJ ·< CAPACITATE _, "' = 

< < < < 
< 

:.o.. I- c.. 
> > o 

- --

:!(;-! � .... ·_!-... ,., 17 �.�. -:, i'.t 1:1.1 •2) ,I 1 12 � I t;_j •>-_, :!I \I �j.·,," j, I .-,!q 1.-, t1� ·; :2�.;i!!• 

-- ---

J,,s J-, -;-,1. l�i ::::!1.-;1,;,o ·; :�7�•.:.::i:?.! r. r2 , ...,., 21 ,...., :.{ii: 1 ):ţ i!•7 1--.��� i �7Jf'!I 

� ';(I 67 7:! 1.:1:.::2 :! I"·! •�d A.-,: i 10--/1,;�,.�:,.s �:; I I�; :!'.17 , ... l:?� -;: i.-, I-; �,l 1; �,., ...... 

a înlesnit mult ca cerealele din întreaga ţară să fie aduse la Constanţa 

merţului nostr.1 v.,terior şi aceasta o dovedesc cifrele. 

TULUi COJfSTAHŢil

* * 
* 

taxa de pon şi c-liciaj, ş1 fond comunal, percepute anu2l, cu începerea din 
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Drepturi de import dela 1902-1903 până la 1909-1910 

1902/1903 
F;o3/1904 
1904'190 5 
1905/1906 
I 90(\' I 907 
I 90 7 I l 908 
1908/1909 
1909/1910

Vamale 

l ,264,444,5 O
r,256,059,+5
I, 333,199, l O
3,216,387,65 
2,918,380,95 
3 ,7 32,949,00

3,449,059.90 
3,0 56,360,2 5 

Taxa de port Fond comunal 

ş1 cheiaj 

393,165,65 
5 l 2. 5 I 4 40 
255.475,30 
725,287,10 
756,158,30 
67 9, I 04,20

Gor,037,25 
478,567,75 

Fond co111uoal 
inccput în 

64,7 22,60 Martie 1905

• o·> l 'O • O., -, .) ,) 

496, D20,65 tA.n dt> crizli)
6+5,288,15 
711,565,85 
847,137,50 
902,436,80 
859,769,45 

Deosebirea că în anul fi11anciar 1904-r903 veniturile vămei Con

stanţa erau de lei r,333,199 bani 10 din sumele, de lei 255,475 bani 
30 din taxa de port şi cheiaj şi lei 459,820 bani 63 din taxa rondului 
comunal; iar in 1903-1906 veniţurile ,·.:imale de lei 3,126,387 bani 65 
Jin taxele de port şi cht...:iaj de lei 725,287 ba11i ro şi din taxele lon
dului comunal Ici 645,288 bani I 5, se datoreşte faptului că in anul 
1906 se pune în aplicare actualul tanf cu taxe m.1jorate, aşa că lumea 
comercială, s'a .iprovizionat atuncea cu însemnate stocuri de mărfuri, 
din care cauză statul a prevăzut în buget pe anul financiar 1906-
1907, numai 22 milioane în loc de 46 milioane, spre uimirea tuturor 
însă, să întâmplă că anul acesta se egalează aproape în venituri cn 
anul 1905 -1906 exceptionai de bun, faµt care a do\·edit că răscoa
lele ţărăneşti n'au influenţat de loc, apoi de atunci şi până astăzi ve
niturile sau menţinut cu toată criza agricolă ce a bântuit în anii 1907, 
1908 şi ci chiar 1909 

* 

* * 

Siloxurile şi instalclfiunile de petrol şi derivate 

Sub domnL-t M. S. Regelui Carol în afară de monumentalul pod 
de la Cernayoda, s'a mai construit pentru portul Constanţa „Silozurile 
rle cereale". cari fac din acesta un debuşeu modern şi înaintat, în
trucât pe întreg litoralul Mărei Negre, nici un port nu se găseşte în 
;1semenea excelente condiţiuni comerciale. De altfel, vecinii no1trii, u
nii sunt geloşi de lucrările dela Constanţa, iar alţii se tem grozav de 
modernizarea portului, care ar face o concurenţă zdrobitoare, debu
şeurilor lor. 
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Portul e apărat în contr a \·;ilurilor mării cu trei digur i în lungime 
totală de .2993 m. 61 : llllU; l,1 J;ug-ul mărci. aitui la sudul portului şi 
al treilea la intrarea porru!ui, care arc o lărgime de 160 m. iO,

In interiorul ponullli �unt coprin:::c cheiuri ;n lungime totală de 
G-t.20 m .• înzestrate cu l()];nzi puternici şi dispuse ast-fel ca să for
meze bazinuri si moluri. 

Ac est c c h
1

ci uri a t1 di f c rit c dcst i naţ1u ni : ci1eiu digului de.> la larg, 
pentru marin:1 milit:1r5 şi \·,1�clc S. �f. R. (7-+7 111.); cheiurile molului 
pentru \·:isc-le de me:-;:1g-cric ( 5:?o m.): cheiul Yechiului port pentru 
pachete (270 m.); cheiul de !10rd pentru colete, materiale. grele �i
cc re ale t 3 3 7 m . ) ; c h ei u I mol u I u i pc n t r u c e r c a f e şi :-i ni ma I e l ! I 96 m.); 
r he i u I ba z 1 :1 u r: 11) r p c 11 t r u r c r• :1r a � i u ne a \·a se l or ţi pe n t r u garaj n l apa
rat c 1 or lfotantc ale pon11l11i l363 m.) cheiul melului pentru ler.:ne 
(948 m(: cheiul molul11i penim cărbuni (5r-+ m.) şi în fine cheiul ba
zi11ului unele se opcrcr1ză �ti11gcrca fucunlor \·aselor tank (1398 m.) 

Bazinurile ad5pn-.;rite de clig- ,1ri, at1 o ·upraf.iţă cie 60 H,1 ia cari 
Sl' m:-ii :1g;10 gc1 J...ţ. ]Ia ;1lt· a,·;rntpo1tult1i. 

Platformele dint rt· pi<·i1lrul st5.nc:ci care lilllitc.iză porturi şi cheiur i 
ncupă o �upr:-ifaţ;l rlc 11,· l l.1. rCj):Htizate ;i.stfel: 2-t Jl;i. pentru incăr
rarca ş, rlc c-5r�arca \·a ·chr: f') · l I:1. ocupate ele instrd:1ţiunilc pentru 
exportul cerealelor, pctrolcului şi <le căi fcr;i.te pentru in:rarc l;.: dife
rite chei11ri s1 in�t;1la1.iu:�i: 21, !Ia. rczcn·atc J)enrru instalatiuni cari c ' ' ' 
YOr ex cc 11ta ul t c ri or, ,: u m{ir 1rea necc �ităţil 0 r portu lui. 

Liniile ferate i11 l1111gi111c cie <1proape 60 km. sunt st1ficiente ra 
să dcsc:n·cască chciurilc- .  g-ar;i pentru Yoi;ijori, gara maritimă pentru 
v.iselc S. �i. R., instalaţiunile i:entru exportul cerealelor şi �I pctro
lcului, etc. 

lnstalatiunile pentru export, cuprind : 
a) /11s/ala{ium comJ!cdr Jcn/ru. 111m11f11/arca ,·ffcalclor /(1 Co11stnnla

b) l11stala(iu71i pentru pctrolcu şi· dcri..•atc/c sri,'e.
Ca instalaţiuni pentru import s'a prc,·ăzut t platforme şi hangare,

pentru depozitarea şi \·izit:-i \'amală a materialelor de import cari con
. ta în; cărbuni, fer, şine şi diferite mărfuri în colete; construirea ma
gazinelor intrepozite, pentru mărfurile cari vor trece prin Constanţa la 
un alt loc al ţării ; 

Pentru descărcarea coletelor grele s'a prevăzut instalarea unei 
macarale fixe de 50 tone �i a altor două macarale rulante de 2 tone 
pentru coletele mai uso :irr.' 

Instalaţiuni accesorii 

Portul Constanţa, in ;1f:1ră de clădirile enumărate mai sus, va mai 
poseda . 

O clădire pentru administraţia Scn·ici4lui de exploatare şi pen
tru Căpitănia portului; .idire pentru administraţiunea magaziilor de 
cereale, care s'a şi con�u ...... : vama, gara pentru călători şi hangarale 
necesare \'aselor S. !\1. 
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Rczervoan:'I!: de petrol din Portul Constan1a 

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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Ceva despre silozuri 

Este interesul a ţti în ce consistă silozuri:e. ş1 c1 lix:: cute-va date 
asupra acestor inst::llaţiuni. 

In primul rând trelrne să spunem că rn;-ig-ai.'.i1lc cn silozuri au ca 
scop de a uşura şi g-răbi <lr:cărc;;rea rercalelnr cc .-osesc in yagoane, 
a se efec:tua cântărircr1 lor. in111r1gazinarea l\ 1 r pr<)\'izorie, la neyoc 

:--ă le cureţe de impurităţi sau numai să le Y:"i:11urc. în sfârşit, să le 
încarce în ,·;-ipoare, prin c1juto1 �ii unor apar::atc: ::jH'C-iale. Silozurile pro
priu zi::::c sunt rişte c-:-1,·i15ţi t xagonale de o Cr1i'ill·i1r1te de 200 m. p., 
cr11 i servc�c la înmag-azinarc:1 cerealelor. 

Economi;i c1ccstor fel mi de instaiaţiuni :: ;1r p:nca preciza prin: 
economie de loc, de timp �i �ost: mag-aziilc ol>i�11uite, unde manipu
laţiunile sc fac ru onmeni, :-11nt dilicilc, pc c:'lr timp silozurile mai au 
ur111 .. ·11oarelc a,·antagii: 

1) Terenul ocupat po;-itc fi ele 4- 5 ori 111c1i mic ;
2) Timpul intrebui11ţ;tt pentru inc:'11 care;-i ,·;:ip1)ar<'lor, poate fi de

:1se111cnca de patru ori m;-ii mic, costul mo11ip1ilaţiunilor se poate 
reduce l:i 11

:J p .. ·1nă ;:i. 1 .'3 capacitatea de pre-dare a fiecărei mogazii cu
silozuri este cam ele 3l>U tone pc ceas; ceir1. cc H•,·ine la 3000-4000 
tone, tonagiul unui ,·apor, care poate fi încărcat in 10 -13 ceasuri. 
Cu modul acesta o muncă care s'ar face în -+-5 i.'.ilc, silozurile o im
plineşte în câte-va ceasuri, rle unde rezultă marile avantajii pentru 
exportatorii de cereale. 

Dar nu numai silozurile contribucsc la accelerarea lucrărilor de 
încărcare, ci şi «benzile de transport i> ş1 <· elevatoarele;>. 

* 

Instalaţiunile de silozuri, în număr de patru ,·or costa aproape, 
două zeci de milioane, am zis «\·or», de oarece după cum am arătat 
mai sus o singură magazie cu silozuri funcţionează, a doua e în con
strucţie, iar cea de a 3-a şi a 4-a li s'au pus fondn ţia . 

La o singură magazie cu silozuri s'au întrebuinţat următoarele 
sume : a) pentru clădire Ici 2.300.000; b) pentru instalaţiunile me
canice şi electrice lei 1 .200.000 ; total pentru o !11:1g-azie lei 3.500.000: 
deci pentru patru asemenea instaîaţiuni Yor fi 11e,·oe de 14.000.ooo 
lei, la care se mai adaogă : Ici 3.000.000 pentru uzina electrică, lei 
1 .600 ooo estacade, paserele, instalaţiu11ile mccc1nice şi electrice, in 
sfârşit lei 500.000 instalaţiunile pentru tran hord,1r<'a directă a cerea
lelor din ,·agoane în yapoare, total general, cn� ul a patru magazii cu 
silozuri lei 19.100.000, in acest total nu s·r! :-orotit costul locomoti\'elor 
electrice şi a altor diferite aparate accesorii, cum şi costul lucrărilor
hidraulice pentru cheiuri, platforme cu liniile lur f t"rate. 
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CONSTANŢA 

Eri şi Azi 

Oraşul Constanţa pe la 1 ,0 nu1nit Kiustcngca cu 3000 locuitn--i, 
format di:1 câte-\'a zeci de familii de ,de . tăpânitorill1r Turci şi di111�·1) 

populaţie �rreacă mai rn;'!rc, ;ipoi din r[11c-\·a grupe de emigra1qi Armeni 
E\·rci, Ruşi şi Bulgari, era conda11111;)t I?. o eternă �tagnare fiind lip.-,:t 
de posi bit im tea de a de \'e ni u :1 de hu şeu. 

Trecut sub admini,traţia ro111â11e:1sc5, 1111 scurt intcn·al ele ti,:'.p 
dăi nueştc în această t ri.::: tă sta re pi'111 fi c(111 d co nccsi u :1e a c :'i ii or fc r;i: � 
englezcCon�tanţa- Cerna-\· oda a f<�:-t r:i�curnp5rcttă de g-u\·crnul J:0111:".n 
Un prim p:-is făcut pe calea inl,1111ăt,."tlirilor se realizeaz;'i prin lcg-;-irr;i· 
Bucureştiului cu D1111ărc.1 prin Fet<>�ti, şi ambcie maluri ale Duuării 
prin podul «Regele Carol l :>. 

Aceste pri rn e lucrări au de c h is şi indre pta t '> parte a comr r
ţului de export spre cel mai mare port de marc al României. 

Desvoltarea Constanţei, la fnceput, s'a desfăşurat în mod lent 
iar progresele erau neobsen·ate: datorită indolenţei ... dministraţiei de 
pe atunci reprezentcită prin autochtoni străini de neam şi puţin 
ştiutor a graiului românesc. 

Românii erau in mic număr: m;ire parte veniţi din mănoasa Ba
sarabie pentru a continua în linişte, gospodăria începută in ţinutul 
natal şi sub o administraţie românească. 

In mersul de progres al oraşului se pot distinge trei epoci; ele 
se remarcă printr'o continuitate de lucrări menite a renaşte Tomi ul 

Prima epocă este aceea în care administraţia comunală era re-. 
prezentată numai de autochtoni atât ca Primari cât şi ca Consilier 1

comunali ; în acest timp nu se m.1rchează nici un progres şi trebile 
comunei se conduc mai mult de Pref ectul judeţului de cât de Primar 
care abia ştia să iscălească româneşte', lucrăriie de edilitate sunt negli
jate, iar oraşu] are înfăţişarea unui adc.,·ărat centru oriental. 

A doua epocă ţine cam de la : �84 până la I 896 şi se poate 
numi epoca de tranziţie de la stn!-,:na1 c spre înflorire. In acest răsti:np 
consiliile comun·ale continuă a fi con ·,tituite aproape numai din au
tochtoni; Primarii in"ă, în majoritate . unt Români Basarabeni dorit0ri 
de muncă şi animaţi de C€le mai bun,· intenţiuni. 
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Se trasează strade noui, se construesc clădiri după 
mite de architecţi, iar raza ornşului se indoeşte, tinzând 
unei Constante noui. 

' 

..,_ 

� .. 
' J 

planu:i intnc
la renasterea 

Biserica Catedrală pictată de renumitul Mirea, se ridică in această
epoc:ă; de scmenea localul ş coalei primare )Jo. 1 , Princepele Ferd!
nand·' spital comunal şi Pri:i1ăria cara mai tarziu a fost \'ândută pen
tru oficiul poştal. 

Cea de a treia epocă se notează de la 1g96 până. în zilek noa
stre. Administraţia cc,munală este condusă de Români băştinaşi 1ar 
ccnsiliile comunale sunt majorate de români de oare-ce şi aceştia unt 
chemaţi la viaţa publică prin înscrierea lor în listele electora�e. fapt
cu neputinţă de îndeplinit pâna la această dată dir� cauza c:auselor 
legci organice e ·Dobrogei, adică lipsa de cens. 

Oraşul acum este 111 perioada <le înllorire �i are o menire bine 
definită. Constanţa dc,·inc int[1iul port al ţării, primul debuşeu ;1l pro
duselor interne şi prima escală pentru mărfurile de import., 

«Gratie alc11/iunâ stănn/orrrc şi dcoSl'bituluZ: interes de pr,'fdiirc nt 
l'm·c Jf,�/cstatea �')·a Nc,r;·cle Şl î11trc,1g-a f amilic Rcg·t1/d a m·m,ir;f -�·i cer
cetat în de-aproape mersul c,·o!uti.1 <lt Co11strw{â rlll cu. ,111, tn·,:um �-i 
.�·11,·cnulor rega!t� cari s'mt suc,·edat, azi se poate 1D11arc11 ot ,, deosebita 
satiJj11c(ie trans.fonnarca f;-rncrala a (}J'flŞl(fui .şi î11fd(1şnrca . .111 oca· 
do1tală. 

S'au croit �trăzi noi după planurile definiti,·c în µJrrea <le sus 
a orasului s1 111 centrnl comercial : s'a11 făcut j)lantatii, s'a tra:-:;at lm-

, . ' 

levardul „Regina Elisabeta.> şi b11le,·ardul .,:'\lării·> pe panta celui dintâi 
salv.îndu-1 din Yaluri prin zidiri uriaşe din piatră şi umpluturi de pământ . 

. ·lei este ridicat mărc(u! şi S(lllljfuosrl « Casino Comunal> înconjurat 
de un superb p<!rc in stilul parcurilor moderne .. Ari este locul de in
tâlnirc si distractic al orăşenilor si al \·izitatorilor din timpul sezonului 
de băi., , , 

Partea de jos a oraşulni este pavată cu asfalt şi pe aloc!.irea cu 
piatră cubică lucrare care a costat până acum 500.000 �ei şi lucrările 
\·or continua iocă treptat în limita totalului de 4 milioane lei. In curs 
de cxccuţiune este alimentarea cu apă. de Dunăre care \'a costa pe 
comună circa 4 milioane lei, cu un debit de 6000 m. c. pe zi. 

Oraşul prezintă un aspec feeric în timpnl N opţei. :\Iii le de lămpi 
electrice iţi dau iluzia unei nopţi din poveşti. Comuna are uzina elec

trică proprie care a necesitat cheltueli de un milion împreună cu 
reţe;rna electrică. 

S'au mai construit ·cele trei Hale ale orasutui care aduc un venit 
' 

anual de 60.000 lei, apoi cazărmile serviciului de salubrita:e ş1 m-
cendiu după cele mai noui dispoziţiuni; precum şi spitalul comunal 
si numeroase lazarete. 
' 

S'a făcut de comună un local propriu pentru Gimnaziu cuc a fost 
de curând răscumpărat de Ministerul Instructiunii Publice. 

In partea de Nord a oraşului, pe piaţa G�iviţa No. 1 s'a riLiicat apoi 
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monumentala biserică ortodoxă �- .-Jd,Jrmirrt1 .11,1:. / l),,11111,t!ui � in ·1ilul 
bisericilor domnitorului Ştef an-Cel-�1are. 

In spre port, judeţul a ror.struit reş�dinţa Re 1 raiă de ,·ară, un 
somptuos Palat, i n Yeci nătatc se a f1 ă in d rea pro, I '.1 latu I Tribun a I 11 lui 
iar in s·tânga Palatul adh1inistrati,·. 

Tot in partea de s11s a or:işului in f ciţn grădinii 
cazarma Regi::-;cntului 34 de Infanterie, o frumoc1�;j 
in mijlocul pavilioanelor ei cazarma :\Iarinei 1\1iharc. 
de loc mai este cazarma Batalionul11i 9 de \';'rnători. 

pul.ilice .se inal\ă 
clat.lire care arc 
J 11 aceiaşi parte 

In partea de nord a oraşului şi în apropif'rrc1 .-atului 
s'au construit clădirile Regimentel or 13 şi I L' de ;inileric 
Regimentului 9 de Călăraşi. 

.-\ na d o I J.: i oi 
cum si ale 

Tot in această pute lâng;:. hipodrom unde �c rac alergările de 
toamnă şi de primăvară se aîlă construite g:·a.iciurilc ·1aţi11nci de. montă 
ale Statului, unde sunt peste 400 armasari de ra�e d;fcritc şi de o va
loare foarte inscmnată. 

De asemenea s'a făcut superba con trucţie de la J/,11u11ia unde 
sezoniştii şi Constăţenii îşi dau intâlnire .-pre a �·aer i,�i tic rn;:ire şi a 
se plimba pe frumoa a sa pla,iă. 

Comuna caută pe rât posibil să inzc ·treze a,'l',tC litii cu tot con
fortul necrsar spre a atrage cf1t mai multi ,·izit;it<Jri. 

In sfârşit c;i să se poată vedea pnşii gigc111tici c,1 cc1re ace t or<lŞ 
merge din ee in ce spre miirire este <lestul de a arăta c.ă acum cinci-
spre-zece ani metrul pătrat de teren pe strnda :ilangal;ei- o stradă pc 
atunci nouă creată,-se vindeă cu 2 - 3 Ici iar c1:;ta-zi de abia se gă
seşte cu 100 (una sutii lei-11utn, pătrat. 

Veniturile oraşului Constanţa au progresat dt.:pă cum se poate 
,·edea din următorul tablou. 

BUC.ETUL COMUNEI 

anul financiar 1900-1901 Lei 694. I 93-�; bani
:, " I 901 - I 90J " -6- �"I -8I I·' -' •. " 

,, ., 1902-1903 
., 690.0.?Î.4 I " 

,, ,, 
1904-1905 " 

1

95--+93-97 " 

" " 
1905 - 1906 " 1.182. n ;2.04 .,. - " 

" " 
1906- 1907 " 1.393.302.-+8 » 

" " 
1907-1908 ,, 1 .1 8.+ � oo. i'i<J 

" ,, 1908-1909 ,, 
I . 6 2 3 . 5 'J 2 .. ' '.-1 ., 

» 
" 

1909-191 o " I. 8 3 8. ·, 5 I.' . ) " 

� 1910-19II 161- ..... .,,
,, ,,, .)•-·· -·- ,, 

Comuna Constanţa a avut de trecut prin inpre.iuran destul de 
grele şi nici odată ea nu ş-a ales un consiliu comt.:nal mai demn şi 
compus din oameni cu simţul datoriei dus până la ::,arrificiu ca acum . 

• !\st-fel ca primar al primului nostru port maritirn a,·em pe d. 
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T··1s Cănc:n:u de-pre care ne ocupăm în altă parte, unde-i dăm portretul. 
T 01�:şi putem spun c că ci. Cănănău era singura ?ersoană i ndi

c .. : :1 sa nn:rlucă dcsiinclc aces:ci comuni i11tr11 cât d-sa este o per
�••:,;1litate �.111 111:-ii bine zis o autoritate in cea cc r:-i\·eşte conducerea 
;1 .:cei ilo·· 1 1 oliticc şi Liră a incerr;i să focelll profeţii, a\·em toată în
ccderca c;i. d-�;i \·::i ridica oraşul Const:rnp la situ;iţiunea pe care o 
1::c1it:'l . .-\l:l,11ri ele d-5a \·edem ligur5nd ca colaborat0ri sinceri şi pri
Cl·;H1ţi pt: d-nu /. Hrn/0/11, profesor la gimnaziul din localitate, un 
1.·.:_jr inz1•�1r:1t cu cC'le mai alese calităti si cc1rc isi dă !)erfect seama

I I I 

cil· ;,tribuţ:unilc ce'i incumbă marea sa demnitate.
Bui: ur:1.ror, pcrlcct CJnoscător al che.stiunilor de gospodărie co

m:111ală, ci. Benroiu Ya da tot concursul său neprecupeţit pentru ca
,·_111n1n:1 Constanţa să realizeze cât mai multe progrese pe terenul e
r ,110111ic, făcând astfel un marc şi netăgăduit sen·icin ace�tui ora ş
LHC ;ne d1, ..... r hisc I ;1 rgi înai ntc căii� viitorului. 

D. 11)11 D11lllitrcscu, care a mai fost la comună şi ca ajutor de 
l'·imar �i c;-i consilier este cinstc:1 personificată, este omul binelui şi 
1:::eresului g·c11cral. D-sa a d,it in dese rtrnciuri dovezi de abneg-aţiune. 
(:�' �acrii1cii si de sentimente })atriotice c,irc'l onorează si care'i acc,rdă 

I I 

1::1 drept ;�1,1i mult la recunoştinţa oraşului şi mat cu seamă a jucle-
ţ;:!ui C011stanţ;1. 

D. \lirc-<:a Sol;icolu, un di�tins agronom �i m<1rc proprietar la
1: .. irL!t;.::·. , ;1 l"i de ;1sc111c11i un preţios CtlL1bor,11or al d-lui Cănănău 
�- un ncu!>osit sp:·i.iinitnr al tuturor claselor sociale cari compun popu
l,�ti11n1'a C1>nst;111tci si cari si-;111 ;Jus o marc ::iperantă în scn·iciile d-sale-, 

D. P. Ciup�rc�scu, f�rmacist, este o pcrso,�alitate destul de cu
nJscură pentru Constăţeni, care in tl)tdeauna le-a arătc.1t .. o deosebită 
5o!icirudinc şi le-a apărat cu toată energia interesele, aşa că in con
::-i:iul c0munal cl-s1t ya a\·ea un rol destul de important, făcându-si cu 
c:ceiasi constiinciositate datoria si de aci înainte 

' 

'o. C1-i. Frangopol, proprietar, mare comerciant, un tânăr distins 
:--i:npatizat foarte mult în oraş va fi un demn representant al inte
re�elor comercianţilor, care'i acordă toată dragostea şi încrederea lor. 

D-nii Petre Gherasim Radu si .Abdul Hamid I Osman sunt de
I • 

a5e111enea doi sinceri apărători ai intereselor comunei Constanţa şi cu
toţi la un loc vor contribui la realizarea celor mai salutare reforme,
pentru ca Constanţa să nu sufere absolut intru nimic din toate punc
tele de \·edere.

Durnnialor, de şi de-abea instalaţi, au stăruit şi au obţinut : 80.000

lei de la ministerul de interne, din fondul comunal; De la :Ministerul Lu.
crărilor Publice locul din dosul gărei, care se \·a parcela şi \·inde şi
din venitul căruia se va face un împrumut considerabil, cu care să
se poată realiza efectuarea mai multor lucfări de edilitate publică ca;
i_ntărirea malurilor prin prelungirea bulevardul mărei, intinde�ea as
!altărei or,1şului, plătirea deficitelor lăsate de fosta administraţiune ; 
t�anşarea insuficientei iluminatului oraşului cu electricitate; chestii de 
salubritate, de ordine şi multe altele de care se simte absolută uevoe. 
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De asemenea noul consiliu credem ca ,·a da o deosebită atcr:
ţiunc imprejmu:rei locurilor ,·irane, cari dau un penibil aspect in atâtea 
păiţi ale oraşului şi fac să scadă mult din pitore�cul acestui port. 

De asemenea a,·em toată c.reciinţa că consiliul comunal Ya a
\·iza la mijloacele cc'i s:au la dispoziţie pentru a clădi un local pro
priu al Primăriei, căci e o acevărată lipsă de demnitate pentn1 o co
mună de importanţă Constanţei, care să nn'şi aibă lor.alui ei propriu 
şi arhivele şi registrele să fie purtate cu camioanele în fie-care an 
dintr'un lvc intr'altul, ca un fel de copil al nimănui. 

Toate aceste lucrări credem că se vor aduce la îndeplinire în 
timpul cel mai scurt posibil şi că edilii Cvnstanţci îşi vor da sc;-i111a 
de importanţa acestui centru de \'iaţă .şi de progres economic şi ii 
\·or înlesni toate căile pentru a corespunde adeYăratei sale meniri. 

Va fi un act de ir.alt şi necăgăduit patriotism ya fi o operă na
tională de care îşi vor lega numele; pentru totdeauna. 
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TITUS CĂNĂNĂU 
PRlM).R .r\L ORA�l-LUl CC�t5TANTA 

Actualul primar de Constanţa, d. Titi.1s Cănănău, este unul dintre 
puţinii patrioţi şi oameni politici, cari s·au interesat mai in deaproape
şi cu mai mare drago.<,te ele prosperarea oraşului Constanţa. 

D-sale i se datoreşte O sumă de opere de mare yaloare care Yor
constitui un adevărat talisman pentru cei cari port grij.l de destinele 
primului nostru port de mare. 

D-sa s'a născut in Botosani în 186;- a făcut studiile liceale în
' 

t 

Iaşi, unde a dobândit diploma de bac,\lauriat. La 1891 ohtine în Bucu-
reşti diploma de Inginer. In ace3t an e numit inginer la Direcţia C. F. R.

In 1901 fiind criza cea mare nnanciară, deci oprirea lucrărilor,
s'a retras bcne\·ol dela Dir. C. F. R. pentru a lua lucrări în comptul
său personal. Prin lipsa acelor lucrări pentru a nu rămâne inactiv, a
primit postul  de şef al sen·iciului :echnic al comunei Constanţa în
anul 1�03 când s'a stabilit pentru pr:rna oară in Dobrogea.
. N urnit consilier cornu n al, de p�dectul liberal, deşi conservator
111 anul 1907, a demisio;1at după două luni, neintrând în vederea pro
gr�n�ului co_munal. In 1908 şi 1909. �o licitat de prefec!ul liberal a
pnm1_ demnitatea de primar, cu consimţim.'.'lntul partidulm conservator,
totuşi a refuzat pentru acelc1s moti\·. 

In 1909 luându-se iniţia
1

tiva orL:",rniz5rei partidului conservator în 
Constanta, s'a hotărât şi intră in po.::ic{1 militantă. 
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D. I. BENTOIU

Ajutorul de primar, d. I. Bentoiu, colaboratorul cel mai 
asiduu pentru ridicarea nivelului cultural . i moral al Constan
ţei, alături de tot c� acest ora� are mai distin�, este un tâ
năr animat de flacăra celui mJi sincer patriotism, un profesor 
care îşi dă toate silinţele pentru ca generaţiile a căror edu
caţie o are, să păşească pe Jdev ărata cale a progresului. 

D-sale i s'a făcut cinstea de a fi ales printre conducă
torii comunei Constanţa tocmai pentru meritele de care a fă
cut dovadă de când s'a stabilit aci, şi avem toată convinge
rea că va şti să corespundă tuturor aşteptărilor ce s

►

au 
pus în d-sa. 

Om cult şi de bine nu va pune un moment la cumpana 
dacă trebue sau nu să apere cu energia cuvenită cauza unui 
oraş de valoarea şi importan1J Constanţei. 

Cunoaştem personal insu. irile 'uperioare ale acestui tânăr 
profesor şi credem că consiliul comunal nu se poate de cât 
felicita că are în sânul s5u o pcrsonalit;ite de valoarea d-lui 
Bentoiu. care va fi la în.ilţirneJ datoriei tot-deauna. aşa cum 
ne-am obişnuit a'I vedea în oricare împrejurare. 

Suntem siguri că vremea ne va da toată dreptate:! şi 
că vom avea prea adese 0ri prilejul să vedem în presa coti
diană elogiile cari se aduc acestui meritos ajutor de primar 
din oraşul Constanţa. 

Era nevoe, era o absolută necesitate ca în fruntea aces-
ei comuni să se aleagă oameni de merit, tineri de valoare, 

care să pună cu totul mai presus interesele generale. să treacă 
granitele prejudecăţilor şi să nu vadă în faţă de cât binele 
obştesc. 

Acum când Dobrogea s'a alipit efectiv de patria mumă, 
când i se deschid orizonturi cu totul senine, venirea d-lui Ben
toiu în mijlocul consiliului comunal nu poate fi primită de cât 
cu cea mai adâncă multumire şi nutrim toate sperantele că 
trecerea d-sale pe la primăria Constantei va lăsa amintiri din 
cele mai plăcute. 
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D. IOAN DUMITR_ESCU

:\!.-\RE PROPRlETr\R CO::--JSlLIEH CO)IUXAL 

D. Ior1n Dumitre�cu, ;1ctual_ con�ilier co1��unal la Constanţa a mai
fost şi altă dată la comună şi a făcut dovada ce p,rnrtă interesului ge
neral prin o muncă neobosită, prin un de\·otamcnt care'! onore;iză şi 
ii dă dreptul la recunoştinţa constănţenilor. 

D. Ioan Dumitrescu sa născut în anul 1848 luna August în Giur
giu. Judeţul Vlaşca. 

La 1��2 a \'enit rn Constr1nţa ca arendaş al Statului pentru ex
ploatarea bălţilor pe�cuitului din secţia III a Jud. Constanţa. T;mp de 
8 ani a cx1�lnntat aceste bălţi, iar 6 ani a fost concesionar. 

In anul 1 �83 s·a ocupat cu agricultura în comuna Palaz din plasa 
şi judeţul Constanţa. 

D-sa a introdu::- in 1884 cultura grâului de toamnă şi rapiţei.
A ru--r ;des in trei sesiuni ca membru în Consiliul Judeţean, fiind

în două ri11Hlwi ca preşedinte al Consiliului, iar în alte două ca mem
bru al Ca111cr,·i de Comert din Constanta si ca Vice-Prescdinte al a-
celei;:isi Ca:�1crc. 

' ' ' ' 
' 

A fo�t numit \"ice-Presedinte in Comisia interimară a comunei 
Constanta, apoi ales ca men�bru in Consiliul Comunal. 
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D. MIRCEA SOLACOLu-·rROIAN

�fARE PROPRIETAR, CONSILIER CO�lUN.--\L 

Printre consilierii comunali ai Constanţei întâlnim unu dintre cele 
mai simpatice personalităţi din acest oraş, nn om de\·otat cauzei celor 
mulţi şi un fen·ent apărător al nevoilor acestui oraş. Este ,·orba de 
d. :iiircea Solacolu-Troian, căruia i s'a acnr<l,1t pc merit cinsira de a
fi ales în sfatul comunei.

D-sa. s'a născut în Bucuresti in a11ul r 80 unde a urmat si de-' . 
săvârşit studiile lice;ile. 

Terminând studiul agronomici, a obtinut diploma înaltei şcoale 
de agricultură din hohenheim {\\'iirttemberg) Germania . .-\ ,·izitat fermele 
cele mr1i bine conduse dia Franţa, Austria şi Ungaria. 

A l·o'.aborat Ia mai multe reviste speciale de cgricultură din sttă
inătate şi ,i:n ţară. D-sa s'a stabilit la moşia sa d:n �Iurfatlar în apro
piere imer'.1:Htt de Constanţa, unde de opt ;:ini lucrează pentru înflori
rea ag-ricu:iurci in ar.ea regiune, dând concursul celor mici, intere
sându-se (Jl' aproape de soarta locuitorilor de pe moşia sa. Prin sfa
turile sait'. \aranii localnici au ajuns să cultive în mod raţional pământul. 

E te ··ic:mhru de\'otat al Partidului Consen·ator din al cărui co
mitet face :1:1rte. 
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D. CHIRIAC R. f�RANGOPOL

'\1ARE COMERCI. \::\T, C0:\':31LIER CO'.\ll"N--\L 

D. Chiriac frangopol, marc comerciant din Constanta. a fost a
les ca consilier comunal în act11ala formatiu;ie. 

D-sa s 'a născut la un ul 1 8i9 în Co�.stanţa. Studiile comerciale
şi le-a făcut la Brăila. 

La 1896 re\·enind în Con!->tan(a sa devotat comerţului de brân
zeturi e:1 gros pt=! lângă pttrintcle d-�alc, d. Raly frangopol. 

Pc rnng · aceasta d-sa 111ai foce şi cumpărături de ce.eale. 
Sub vigilenta d-sale cnndurcrc atftt comerţul de brânzeturi cât 

s1 cel de cereale au luat un a\·ânt considerabi l. ' 
Casa Frangopol arc o producţiune anuală de diferite brânzetut i 

de circa 500.000 kgr. din care, cca mai marc parte sunt exportate 
in Constantinopol, Smi ma si 1-: L: ipt. 

D. Chiriac Frangopol /a ti 1111 de11111 şi vprig susţinător al neYoilor
comerciale în consiliul comu;1;tl dând tot concursul d-sale la rezolYirea 
în mod practic. şi echitabil a ata:u:· probleme de ordin economic. 

�� 
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ABDUL HAMID I. OSMAN 

CO)IERCIA1 -T, CONSILIER C0�1.UNAL 

Născut la Crimea în anul 1860. Studiile primare şi gimnaziale lea 
urmat în localitate. 

Pe dată ce a terminat studiile a imbrătisat comerciul administrând 
. ' 

pră\·ălia de manufactură a părintelui său. 
Graţie calităţilor sale în scurt timp a devenit unul dintre comer

cianţii de frunte ai acestui oraş. 
La 1904 a fost ales membru în consiliul Judeţian iar în mai multe 

rânduri a fost ales membru al camerei de comerţ din care face parte 
până în ziua de azi. 

D-sa a fost numit de ;.:-Ln-ern ca consilier comunal în care cali
tate sperăm că-şi va face datoria ca şi în trecut cu aceiaşi conştiinciozitate 

D-sa este ca\'aleî al ordinului « Coroana României» si o fi cer al or
dinelor «�{edgidia» <{Osmnnia» şi alte multe medalii.
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Ai\tTAl{UL oormoc;EA� 

D. B. CONSTANTINESCU

DIRECTO}< . .\L PREFECTL'REI CO):STA. ŢA 

Simpaticul şi harnicul director al Prcfecturei de Constanţa, a 
fost una dintre cele mai fericite aquisiţiuni pe care d. C. Pariano a 
făcut-o pentru scrioa a administrare a acestui judeţ. 

D. B. Constantine cu e ·te licenţiat in drept, tit 1 u in Y irtutea că
ruia a ro t numit ca judecă�or la oculul mangalici, dând do,·ezi su·

ficientc de multă şi netăgiiduită pricepere. 
Ret răgându-se din magi tratură d-sa a profesat cu mult succes 

avncatura in Constanţa, nnde iarăşi a făcut proba că e \·er at in ma
terie de drept şi că desleagă cu uşurinţă cele mai grele probleme _iu
ridice. 

Venind d. Pariano in capul judeţului Constanţa a fost recoman. 
dat si numit ca director al Prefecturei locale, in care ca1itate d-sa de 
la i�ceput s'a arătat un perfect cunoscător al chestiilor de adminis
traţie şi ca atare este unul dintre cei mai de seamă colal>oratori ai 
d-lui Paria no intru îndrumarea judeţului cc conduce spre adevăratul
făgaş al propăşirei,

Amabil şi îndatoritor cu toată lumea, sociabil in cea mai largă 
accepţie a cu\'ântul ui, d. Constantinescu se bucură numai de prieteni 
şi simpc1tii şi pentru fie-care e gata in ori-ce moment de a'I servi. 

Foarte comunicatiY în raporturile sale cu societatea, este <le ase
meni cât se poate de gentil faţă de subalternii d-sale cărora le acordă 
toată solic itudinea, stimulându'i la muncă şi dând cel dintâi exemplu 
de împlinirea datoriei în mod conştiincios. 

Prefecturci Constanţei i s'a făcut o deosebită cinste prin numirea 
d-sr\le ca director al ei, unde avem toată speranţa că va lăsa pe ur
rnă'i opere care'l vor onora.

Născut la 1876 Februarie 5. 
Cursurile liceale le-a făcut la liceul Matei Bnsarab din Bucureşti ca 

bursier al Statului. Bacalaureatul în Iunie I 95 . .-\ urmat cursurile fa-
1;11ltăţei de drept şi litere (secţia filologiei) la l. ni,·ersitatea din Bucu
reşti. Licenţa în drept şi absolvenţa de litere obţinută in 1899, 

Ca student a ocupat servicii administrati,·c )a Primăria Capitalei 
iar ca licenţiat a fost Şef de Birou la secretariatul Primăriei. 

Intrând în magistratură in 1903 a fost µe rând Portarel si Cap de 
Portărei la Tribunalele Dolj, Ilfov şi Constanţa i11 urmă judecător la 
mangalia până la Februarie t 91 o, când a demi.-inn�lt. 
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D. CONST. N. IONESCU

SECRET ARUL COSJLIULCI JuDEŢEAN 

D. Const, N, Ionescu secretar al consiliului judeţ.ean rlin Con
stanta este un funcţionar model de corectitudine şi sensibilitate, din 
care cauză şj-ci câştigat dragostea şi incrcderca tuturor. 

D-sa este cinstea personificată, omul datorjei şi c1l st�ruintei în
tot cea ce poate fi de interes gene ml. 

D-sa e născut în anul 1881 ]a Buru reşt i, licenţiat in drept dela
universitatea din Bucureşti la 1903 cu unc111itate de bile rilbc. 

Dela. 25 Ianuarie 1903 pftnă la 1-1- Iulie 1908 a fost şef de ser
viciu in poliţia d_e siguranţă a Capir,1!e1 unde ··a distin'-, pentru care 
a fost decorat cu ordinul < Coroana Ro:nân:ci·'. 

Dela 15 Iulie 1908 până la 13 Fc:hru;1rie 1910 fost admini·trator 
de plasă in jud. Falciu unde a fost c1prcc::1t t hiar de d. Prim :\Iinistru 
I. I. C. Brâti::>nu cn ocnziunea insµccţiunci :.icute în acel judeţ.

Dela 16 .Februarie 1910 funcţione;1.�a ca secretar cil consiliului 
judeţean. 
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D. OVID GHERGIIEL

Şeful Poliţiei Oraşului Constanţa 

Poliţia joacă1 de sigur, un foarte important rol în mecanismul ad
ministrati,· al ori cărui stat, ea fiind chezăşia avutului şi a a\·erei ce
tăţenilor, a căror pază le este încredinţată. 

Poliţia, cum s'a zis, şi cu drept r.uvânt e o a doua magistratură, 
căd, în definitiv s ea este aceia care face primele cercetări.în di\·crsele 
cazuri ce i se prezintă şi numai în urma inve�tigaţii)or făcute de dânsa 
parchetul sau instrucţia poate să'şi spună cuvântul. 

Aşa stând lucrurile, de la sine se înţelege că această instituţie 
trebue pusă pe cele mai solide baze de organizare şi Jupă cum se

cunoaşte, atâţi miniştri de interne au Yenit cu diferite reLwme pentru 
complecta ei reorganizare ; ba, dacă nu ne înşelăm în ultimul timp un 
inspector de poliţie a fo�t trimis in străinătate pentru a face studii în 
acest sens. 

Dar, dacă rolul poliţiei este cel pc care l-am arătat mai sus, fatal 
era ca si personalul ales pentru a conduce această institutiune sa rie 
pătrunşi' cie înalta lor chemare, să'şi dea scamă perfect d� misiu::ea 
care o au să'şi caute a core�punde din toate punctele de veden· �
cestor misiuni. 

Suntem fericiti a constata că in ullimul timp lucrul nccsta a :r :.-t 
:n ţeles pe deplin şi în fruntea poliţiilor noastre vedem oameni cu ; .:-i
ccpere, destoinici şi demni, perfect pătrunşi de sarcinile ce Ii s·au r;ar. 

unul dintre orasele care a avut fericirea să aibă un şef de , c-
• , I 

liţie mai n:iuit de cât destoinic este fără îndoială oraşul Constanţa. 
Pe cme vedem aci ? Pe d. O\·id Ghcrgbc]. 
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A.:-JUARUL DOBROGEAN 
- - ------ ---- - -- - - - -------

D. Gherghel s•a născut la C. Lung în anul 1 C,4. �rudiile liceale
le-a făcut la Sf. sa·va Bucureşti iar pe cele unh·ersitare la Iaşi. Doc
toratul în drept l-a obţinut la Paris în 1900, iar în 19u r a fost numit 
supleant la tribunalul de Vlaşca, urcând toate treptele erarh:ci judecă
toreşti ca : substitut, procuror, judecător de par.e. de instrucţie şi ÎII

cele din urmă ca procuror la Constanţa. unde a � tat p(rnă in luna 
fulie a· c, când a primit să succedeze d-lui Petre Palad\- ca sef al 
Poliţiei oraşului Constanţa. In această calitate, d. Ghergh.el ·a 'arătnt 
plin de demnitate şi pricepere şi cu sforţări, dar şi ru perse\·erenţă a 
căutat să facă din Poliţia Constanţa cu drept cuY,1nt o a Joua magi
stratură, ceea ce din fericire trebue să spunem că a reuşit a o face. 

Gentil, amabil cu toată lumea ca si cu subalternii săi, d-sa este 
I 

cât se poate de strict şi de riguros în ceea ce priveşte facerea dato-
ne1 a tuturor subalternilor d-sale, dând d-sa în primul rflnd cel mai 
vm şi frumos exemplu. 

• • 
• 

D. Gherghel este secondat în conducerea acestei in�tituţiuni de
D. Ioan Gr. Crisenghi, directorul de poliţie, poliglot :;:i doctor în drept
de la Paris, descendent dintr'o familie foarte bună şi care prin felul
cum îşi îndeplineşte toate atribuţiunile sale este cel mai preţios co
laborator al D-lui Gherghel.

Cu asemenea elemente capabile ori-ce poliţie nu ponte de c;\t 
să progreseze şi ace�t lucru s'a constatat cu prisosin(ă de când în 
capul Poliţiei de Constanţa au venit oameni de capacitatea şi puterea 
de muncă a celor de mai sus. 

Poliţia din Constanţa, după cât suntem informaţi i11 curând \"a 
fi transformată în Prefectură de Poliţie. 
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A�UARUL DOBROGEAN 
-= =---=---- -

CAMERA DE COMERŢ 

MEMBRII CAMEREI DE COMERŢ DIN CONSTANTA 

Rill1dul I. D-nii l'. X. _-dimlini�teanu, Ioniţă Dumitre:-.cu, p!·eşedinte, şi G. X. Popes('n. 
2. , P .. , apira, Emil �1ihail Branco,1ci şi Ciupercescn.

" 

r. 
:l. ,, Petre Gherasim Radu, T. G. Dabo şi �L Cotta.
-L 11 

?\. ,·. Bratu, G. Georgescu, secretar, şi Ion Mnnole.·cu. 

Rolul l arnerilor de Comerţ este coYarşitor în mersul prooTesi,· 
al unei ţări, �m putea zire eă nu există progres economic fării con• 
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A�UARUL DOUROGEAN 
-:--- -----= 

Camera de Comert a ajuns astă-zi un adevărat n1In1s

ter de la care emană direcţia conducerei comertului �, rn-
. . 

<lustriei din această ţară. 
Ele sunt adevărate busole <lup��., care �e orienteazc"i. t it 

cea ce depinde de rezortul productiei noastre naţionnle -;i 
ca atare li s'a şi dat importanta ce li se cuvine. 

Intr·un port n1aritim� cum este Constanţei, Camera de 
Comerţ are un rol absolut hotărător în mersul cJt mai spre 
bine al c01nerţului şi industriei noastre şi ea d11 desluşirile 
necesare şi mai cu seamă luminile trebuincioase celor nn
_gajati în afaceri mari atât aci în ţară ca.t şi in � tră.:nătate. 

Camera de Comert din Constanta a avut p{u1ă acum 
<liverse comitete de direcţiune, pe ca1·e insă Je-:1 primenit. 
�i foarte bine 5'a făcut., pentru ca fie-care om priCtJJUt s,i-�i 
spună cu\·ântul şi să dea o lumină nou,\ asuprr1 dh·erselor 
.c\est llni cari pasionează lum9a comerciale\ şi industrial11. 

Astă-zi camera de Comest din Con tanta c�te condusă 
de către un co:�itet select în fruntea. căruia se nfl,1. d. Ioniţil 
Oumifrescu, un perfect cunoscător al afacerilol' comerciale 
�i industriale, şi în jurul căruia se află d-nii: C. N. .Ali-
1nănişteanu, 1'1ih. Em. Brancovici, P. Ciupercescu, �- V. Bratu, 
I'. Schapira, G. N. Popescu. Petra Gherasim Radu, '1'. 
G. Dabo, �f. Cotta, Ioan 1'1anolescu şi secretarul său D-nu
G. Georgescu.

Cu ast.fel de oameni pricepuţi şi dorniei de binele 
'ţârei, Camera de Comert nu va putea inregistra decât pro
_grese pe cad le dorim din toată inima. 
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D. TH. ZADIC

SUPREFECTlJL PL_\ŞII �L\NGALIA 

D. Theodor Zadie este unul dintre cei mai eminenţi administra
tori de plasă pe care i-a avut judeţul Constanţa şi care a desfăşurat 
o a 'tivitate cum rare ori s'a putut ,·e<lea. D-sa este cu drept cuvânt
tipul administratorului care cunoaste în cele mai ascunse amănunte

' ' 

toate nevoile şi intere ele plăşei care i se dau spre conducere.
D-sa a fost rând pe rând ca administrator în toate plăşile din

judetul Constanţa şi pretutindeni a produs cea mai plăcută dovadă că 
ştie să'şi f.lcă datoria. A stăruit pentru înălţarea de şcoli şi biserici, 
a stârpit abuzurile şi în primul loc a pu administraţia pe bazele cele 
mai solicl�, numele d- ale pronunţându-se ori unde cu recunoştintă şi 
admirati11ne. 

n'. Zadie s'a nă cut la r858 in comuna Tigheci judeţul Cahul.
Cursurile primare şi liceale le-a absolvit la Iaşi unde a urmat 

doi ani şi cursurile facultăţei de r:lrept. 
La 18 9 a venit in Dobrogea şi a ocupat funcţiunea de şef de 

biurou în Prefectura de Constanţa până la 1892. De la această dată 
runcţioncază ca subprefect, fiind pc rând s 1.1rHef ec.t al plăşilor Traian, 
lVIedjidia, �fangalia şi Silistra-Nouă. 

Activ şi inteligent, d. Zadie posedă şi calităţi înalte sufleteşti. E 
demn de laudă ca funcţionar priceput, dar şi ca om integru nu-i lip
seste nimic. 

' 

In anul 1894 i s'a conferit Coroana României în gradul de ca-
valer şi în 1904 acelaş ordin în gradul de ofiţer. 
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D. PETRU C. PALLADY

POLlŢ AI :\L OR:-\Şl'LCI co�s T A)JŢ A 

Distinsul şi meritosul conducător al Poliţiei Constanţa est•2 destul 
de bine c,111oscut şi apreciat de opinia publică încă de pe când era ca 
i i;ispector al poliţiei Capitalei cfLt şi din timpul când a mc1i ocupat şi 
alte demn:răţi, distingându-se r rin pricepere şi mult de,·ot,1n1cnt in 
îndeplinirea tuturor atribuţiunilor .s;-ilc. 

E născut la I 3 Fe,-ruarie 1867 în Iaşi. Primele studii !ea. făcut in 
Iaşi la Pensionatul .. CurillS» <ll)Oi la < Liceul statului"; absoh·ind a treia 
clasă liceală a fust trimis în Franţa, oraşul Toulose (r8i9) ·unde a stc>t 
până la 188..ţ,- Reintrat in ţară a fost µrimit in şcoala �Iilitad pnn 
concurs, iar după un an, a dcvt'nit bursier al statului. 

La r 890 a absolvit şcola �lilitară eşind sublocotenent in arma 
Cavaleriei Divizionul Jandarmii Călări (garda Regală) apui a fost in 
Regimentul 2 Roşiori şi 7 Călăraşi.-In 1896 a dP.misiOîii'lt. ia:· în 1900

a intrat in administraţie unde a ocupat pe rând posturile de poliţai, 
Primar, Poliţai şi Inspector de Poliţie, actualmente c şeful Poliţiei Con
stanţa, 

Doi ani consecutivi a fost detaşat pc lângă :\'I. S. Regele la Sinaia 
Este auwrui primei lucrări .. ,Călăuza ofiţerului d� Poliţie.). 
A organizat Poliţia de Constanţa, luptând ca şef al Poliţiei Co

munale a face ca acest oraş climateric să devie curat, pentru a-şi bine 
merita posiţiunea sa. - Duşmanul neîmpăcat a comerţului de carne 
vie, a prostituţiri clc1ndestine şi a indivizilor fără căpătâi. - Organi
zatorul sacagiilor în corp anexă a pompierilor. - :Modernizc1torul birjelor 
publice. - Introducătorul de tarife la hotelurL hanuri, restaurante, bir
turi, cafenele, Cofetării, etc. 

Caracter : sever, dar bun, ajutând pe cei slabi şi lipsiţi de mij
loace, foarte stimat in oraş, şi iubit de inferioqi sei. In sµortul armelor 
recunoscut bun trăgător al spadei şi sabiei. Călăreţ de forţă şi elegant. 

In societate foarte apreci-lt, e ,·esel ,·orbăret e membrul uneia 
1 1 I 

din cele mai mari familii din �loldova, şi e înrudit de apr1rnpe cu 
cele mai ilustre familii din tară. 

Iată cazul, când se p�ate spune că ţara, se poate buct..ra de fiul 
ei, funcţionar care poate servi de model semenilor sei, cu care şi 
printre care, are legături mari de simpatie, şi se ...icură de o popu
laritate, care adesea ar putea provoca geloşi. 

Decorat cu Ordinele naţionale şi streine : Steaua României, Co
roana României S-ta Anna. - Russia), Alexandru al Bulgariei, Bărbă
ţie şi Credinţă de aur. 
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Pitorescul Constantei 
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Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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Vederea generală a Ilulev„rdului 
I )r la )'Ort p:in:"t l:i Ca�inJ

Vederea generala a Bulevardului 
De la Ca:-:ino până la Hotel Carol 
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Reşedinţa regală din Constanţa a,:nd in tl•·c:111:i Tribunalul 

Ycderea 
l11 l:t\:i, l..1 drr.1}'1:1, c.-tc 

generală a orn�ului de pc apă, din port. 
cl:1clir{•a \";11111 . 'I rni_jloc r, ll11J()�1�a ca�fl :i fra1;Jur :tlanissalian 

';' la �1:t11;.;.1 Hi-.1:ri..:a Cate;drală. 
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<� i.� '· ... .. ! . ?!J l] ' I ' :s.s.⇒

-•-.:: I 

�lăreţul !10d . Regele Carol I·' d� Ia Ccrna-YoJa 

,..-

. . 

.�✓ .. ' ' . f • t 

� 5 , , , .:z;:=:.z 

Ye�ere" generală a podului ,:Reg�le Ca1 ol I·' de Ja Cerna-YoJ..\ 
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-'larele Far Je Ia Tuzla l:t11g:1 'J\·rhir-gl1i1d. 111:ilt tlc 70 metri

Harea agifată. \'�lurilC' furioa!'e loYC'sc cu putere digul rC'I J1inre hednd re„te •·l 
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�laj�qăţik Lor Regele şi Regina 1ili1:111.J i111ni11111l Si:111.11ril,,r. n. Anghel Sa
ligny to-1111 .Jir,·ctor �•·ncral :ii l"1n11ril11r �i 1·ail11r .ll· ,·01111111icati1· )'l' :q•a, <la r,1,lica-

1_,::·1i a.:111 ra i11:-t:ila\i1111il11r llll'l';111icc ii l'!C'l'trice

Defilarea trupelor pe BuleYard cu ocazia a 25-a anh·ersare de Jn rranl':--:ire::i 
,,Dobrogei u 
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I ia!a inJcpcndcnţci 

.-------- . ·-·--- -----------------------,

Vederea generală a oraşului din p(.rt. Sus la dreapta Biserica Catedrală 
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Ca;,inoul comunal în plin �czon 

.. ,.. 

lJebarcaderul de la Cazinoul comunal 
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Plaja dela -'1amaia 111 }'lin sezon 

Portul Constanta îngheţat 
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I )I J 

PIAŢA OVIDIU 

Yederca Yechiului pa,riJion de muzică :1c1u:1l111l·'ll<' <l:\r:\111:it, inr cll'la farul ec :-<' 
Y<>de 1:i "]':ltPlc acestui pa, ilinn �i p:rnii la ca:tino, C11 m1111a a formal un :'llj•t•rh parc 
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D. PETRE SFETESClJ

PREFECT AL JUD. TULCEA 

Iată una dintre cele mai însemnate personalităţi, cari au jucat 
un rol de mare şi netăgăduită importanţă în mersul progresiv al ţă
rei întregi, care a pus cea mai mare stăruinţă pentru ca să lase în 
urmă'i o operă de adevărat patriot şi om de inimă. 

D. Petre Sfetescu a ocupat demnităţi înalte şi în toate împreju
rările s'a 3rătat demn de ele, mai mult încă, a făcut. sacrificii perso
nale pentru ca cei ale căror interese iau fost incredinţare să nu aibă

nimic de reproşat. 
Ca secretar gene· 11 al ministerului de interne, ri. Sfetescu a în.

tradus o normă de co 1cere din cele mai serioase în administratia 
ţărei a dat cea mai s; ară directivă felului de a �e conduce jud�-
ţele şi de a se tranşa endele ce ocazional se putea h·i la răstimpuri. 

Ca prefect al ju ui Ilfov a făcut tot ce ia stat prin putinţă 
pentru ca acest judeţ 1u aibă d€ suferit nimic. 

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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Prin stăruinţa d-sale s'au făcu� şosele peste tot locul, s'au ridicat 
şcoli s'a înfiinţat serviciul poştal ambulant Bucureşti-Olteniţa şi mai 
cu seamă s'a ·făcut linia ferată Bucureşti-Olteniţa, care va fi cea mai 
de seamă operă de care numele ii Ya ii legat pentru totdeauna. 

D-sa care a mai fost prefect de Tulcea şi care i-a adus şi altă
dată cele mai deosebite servicii ya şti de sigur şi de rândul acesta 
să'i facă toate înlesnirile posibile pentru a merge şi mai repede pe 
calea progresului. 

In primul loc d-sa ya da tot sprijinul ca comunicaţia intre sate 
şi oraşe să devie mai uşoară şi linia ferată Tulcea-l\1edgidia să seter
mine mai curând comerţul şi industria trăgând din aceasta cele mai 
mari foloase. 

Membru devotat şi constant al partidului conservator, d. Sfetescu 
este un militant dintre cei mai cor.,·inşi în acţiunea ce o desfăşură şi 
ocupă pe drept un loc bine meritat intre primele rânduri ale acestui 
partid. 
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I 

D. ŞTEF AN BORŞ
PRn1AR AL ORASULUl TlJLCEA 

' 

.. :--\.ctualul primar al oraşului Tulcea s'a născut în Piatra-='J. la 
1850. Studiile le-a făcut la şcoala de poduri şi şosele din Capitală. 

D-sa a ocupat în Tulcea postul de inginer ajutor la serviciul
technic, unde a stat 6 ani de zile, din cart: post dcmisionfrnd a prac
ticat ingineria în mod particular. 

La 1894 s'a înscris în partidul conservator, cu care prilei a �()..:;t 
ales primar al acestui oraş, conducându'] cu cea mai mare dt:mnitatc 
şi aducându'1 servicii dintre cele mai însemnate: până la 1890. 

După aceasta, demisionând, a fost ales, în opoziţie, ca mcmhru 
al consiliului judeţean. 

In trecuta gu\'ernare conservatoare d-sa a fost ales pn•şcdint e 
al consiliului judeţean, iar în 1906 a fost numit ca Primar al ora�u!ui 
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demnitate pe care a ocupat-o până la 1007, când p,1r1id1il ,·,,n ·en·a
tor s'a retras dela cârma afacerilor publice. 

D-sa a făcut parte din (.Omisiunea care a lucr;11 1 •c111rn ridicarea
şi executarea măreţului monument comemorativ de pc n1!11icul I lor;!. 

Sub primariatul d-sale �·a realizat cadastrul or;1ştil11i, tuatc pri-
111ele proecte pentru alimentarea oraşului cu apă. 

D-sa ca preşedinte al comisiunei interimare a ll1l·r�11 îu,ute mult
pentru realizarea liniei ferate Tulcea-Constanţa, a stăruit .. i re;:ilitat clă
direa a atâtor şosele in judeţ şi a fost în acelaş timp u11 preţios co
laborator al mult regretatului nLţionalist Ion �enitesc11. 

Cu oameni ca d. Ştefan Borş Dobrogea nu }JOate ck r:1t �ă pro
greseze şi popularitatatea şi dragostea de care se l,u1..·u1 ;1 :n1 o dato
reşte de cât meritelor sale, iar în Par:amentul ţărci, în 1.i11a ,·f\lld por
ţile sale vor fi deschia� aobrog-enilor, glasul acestui 0111 di ·tins \·a ră
suna cu putere intru apărarea intereselor şi ne,·oilor populaţiune i a
ceştia p� care o va reprezenta cu toată cinstea cu\'er.ită. 

• • 
• • • • 
••• • ••
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D. CALAFE'fEANU

.-\VOC.\T, _\]. DE PRI'.\1ATI .·\L ORA�Cl.l"I Tl.LCE.\ 

Trcbuo �,·1 mărturisin1 c-ă rare ori pc1rintele ora-:ulni 
Tulcea a aYut un colaborator n1ai pretios fjÎ n1ai deYotat 
de cum are asfi.1zi el. �tefan Borş în persoana d-lui Calafe
teanu. 

T,111c1r di,·tin cu o cultură suficientă, priceput în dea
juns 111 conducerect !ii r€zolnlrea. problemelor de gospc.ld,1rie 
comunalJ, d-sa yn, fi ; nu ne indoim un mentor al atcHor 
chestiuni de cBre '-1epincle dL·SYoHaren ora�ului Tulcen. 

La H ct e nou i �i n1 nri „ e cel' oameni 1101 ii �i pricepu{.i 
�i d. (\tlafete :'Inu face parte din acea faJangi.'t <.le tineri culti 
can au un rol hotărcHor în conducerea de tine lor unei masse 
de an.meni. 

Tulcea a trec-ut prin momente de, tul do gn·Je a aYut 
nenorocirea ��tt fie c-Gncl uscl de oame11 i pc"iti ma�i cari au pus 
mai presus ele interesele generale interesele pt:rsonale a,·ând 
ca deYizl\ pururea acel prea cunoscut: nenYis rerum geren
daru1n. 

E o fericire pentru Tulcea că destinele sale au fost in
credin{ate pe m<1na unor oameni de valonrea d-lui Calafe
teanu şi aYem a,lc-1nca conYingere c,1 in scnrtă Yreme acest 
port, aUH l1e oropsit pân,l asb1zi se Ya ridica c,H n1<1i sus 
din toate punetele <le Yedere_. sub raportul economic, politic 
ş1 social. 

Alături de d-l Bor� distinsul aj. tle Prin1ar al Tulcei, 
d. Calafetean�. Ya fi o streajă neadormită, adevăr8ta san
tinelă care nu are altă lozincă de câ.t să-şi facă datoria.

Felicităm comuna Tulcea, felicităm călduros şi pe d-l 
Ştefan Borş că a piltut să-�i asigure colaborarea U!!ui atât 
de merituos U'tnăr cu care va făuri cea mai frumoasă o
peră de regenerare a unui oraş de importanta Tulcei. 
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D. PUIU ALEXANDRESCU

POLITAI AL ORASl ·L1-·1 TL.LCEA. 
, , 

lată o personalitate de-pre care s'a \·orbit foarrc mult, dar despre 
care încă nu s'a spus absolut nimic. 

D-nu Puiu Alexandrescu este prototip.1. poliţi�tului con mm a t,
CRre, prin studiu, experienţă şi observaţiune a putut să ajungă la re
sultatul de a fi un extrnordinar de fin cunoscacor al tuturo� rău-făcă
torilor, excrocilor si as asinilor. 

D-nu Alexan
1

drescu este in ace!aşi timp un li :iiol og şi p=sihol og. 
si muite din nenumăratele crime si asasina:e dcscorierite de d-sa s·a�1 
' ' ,-, 
datorit acestor două însuşiri superio:rre ale d-sale pe cari le-a do-
bândit printr'o lungă experienţă. 

Ori-cc caz ii sa adus la cunostinlă, d-_a la cercetat 
' 

. 
mănuntele, la studiat pe toate feţele şi nici o:lată nu a
demersurile pe cari le·a luat. 

in to·ate a
dat crres in 

:--, ' 

Ca şef al sigur;:rnţei Capitalei, d-nu Pui.1 .-\lcxandres"u a f:'icut 
descoperiri din cele mai senzaţionale şi, dac:"t ;H fi si i:1scrie înt:u'n 
\·olum multe din cele descoperite, pC' rruntea multora s'ar proecta o 
p<1tă dintre cele mai ruşinoa:3c •. 

111 ·.1olu111ul pe care actualmente îl scoate d-nu :'\lexandrcscu face 
un adedfrat sturliu criminolog-ic:, cu exemple patC'ticc din chiar ţara 
1wastră. 

D-nu Puiu /\lexandresc11 ca om perfect rntinat io ale poliţiei. a
fost detaşat pentru o.-ganizarea poliţiilor <lin ţa:-ă in oraşele: Dorohoi, 
Piatra-�., Bacău şi actualmente 1 a Tul cca u nd � a rl c�f ăşur at şi des f ,i
şură o ac.ti,·itate dintre cele mai pr0digioat;r., fâc,ttH.ln'şi pretu�indeni 
datoria în modul cel mai conştiincios posibil. 

D-sa este o fal�1 a poliţ1ştilor din ţară, şi Tulcea t rebuc să fie
mandră că siguranţa şi an1tui cetăţenilor s� încredinţat pe mâinile unt:i 
asemenea distins poliţist. 
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Oraşul Sulina 

Frumosu] nostru port fluyinl şi n1aritim, Sulina, a aYut 
de trecut prin multe �i nenun1ărate incercări şi cu toate a
cestea astăzi el se bucură <le o prea frumoasă reputaţiune 
şi este obiectul de admira{iune al celor cari îl vizitează. 

In Sulina e fac mari tran actii de import şi export ::-i 
zilnic pe valurile :\Ic-1rei �i ale Dunărei circulă sute de va
poare, corăbii şi �Iepuri. 

In Sulina tocmai pentru in1portanţa pe cere o prezintă 
in raporturile noc1stre comercifl ]e cu streinătatea aproape 
fie care stat e te reprezen t fl t prin con -::ul i onorifici şi re
tribui{i cu onorarii <:at se poate de consid< rabile. De a
semenea C·)misiunea Europeană a Dnnă.rei are aci centrul 
ei de acti\·itale lil care sunt intrebuinta{.i fnnc{ionari a clfro' 
salarii sunt destul de re�pectabile. 

E locu] aci �,'i fncem o n1icc\ paranteztt: In Sulina e 
re�edinta uprefecturci. 

Subprcfe ctul. <lup,:\ cum se �tie este plătit în inod de
rizoriu aşa c,·1 este egal salariul său c:·u a celui de pe urm,'i 
funcţionar ele la nu1nita societate. 

Dacă punem la. socoteahl cheltuelile <le reprezentantă, 
de Yizite, de ccrceUfri �i altele neprevăzute pe care este 
obligat s,l le fnr,1. un suuprefect atunci, salariu] siiu se 
poate perfect de bine echi,·nla cu sn.1ariul unui copist de ju
decătorie ruralc1. 

D-nul D. H agi-Anton, care şi-a început cariera· admi
nistrath·ă ca subprefect chiar la Sulina şi-a sacrificat ave
rea personal,1 ca s,1. poată face · 'fa{ă tuturor cerinţelor �i 
cum astc'izi este Inspector Administrat.iv şi cunoscând aceste 
lucruri ar putea să ia 1năsuri şi să stărue ca suprefectul 
de Sulina să fie cât se poate de bine retribuit sau să se 
creeze un post special de guvernator al Sulinei care pe 
lângă că Ya aYea in arcina sa conducerea efectivă Ad
ministrătiYă dar sll„ fie in acelaş timp şi un arbitru subrem 
în judecarea diferendelor ce s'ar ivi în aceastălocalitate. 

Subprefectul, 1n prezent, nu are absolut nici o autori
tate şi la cea mai n1ică chestiune trebue să recurgă la. 
concursul prefectului. 
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ReYenind la oru.;1tl 11lina propriu zis putem spune cit 
a făcut in foarte ~curt timp progre. <J c·u adeYărat. uria ,._e 
locurile băltoa. e nu fo ·t asJnnte. s·n. ndu� ,1pă. potc1bilă de 
Dunăre care era nh olut nece�c1ril intru e.',t core�pundea 
prescrip{iunilor tratatulni inter!�ntional din Yenetzia. care 
prevedea c:a toate ti'irm11rile flu,·iale şi 1naritime se\ aibii 
apă putuhilt't pentrn npro,·izi 1_innrca ,·nponrelor. 

:-;·a <lat o dco ebil<\ ntcnti11nc pentru cultul limhei ro
n1aneşti şi, de unde p1t11t\ 0·:!inionn�t în consiliile comunnlc 
nu vorbea de ccH grece . .(e nst11zi nu se nude de ccH grniul 
române c. 

Ornşul este iluminat cu cleclricitnte, este pa,·nt .. i ca-
nalizat: ·tc1rea higienică e�te în <le apronpe upn1YeghiaUi 
a._a c,1. prez�ntă a poetul unui urn .. cu acle,·c'trat oc-·identn}. 

Dat pe nu1nit unor oameni ca d-nuJ Sterie lone cu fost 
�i actual Primar al 1ilinei: a d-lui , '. Vidopol a_j11tor de pri
n1 ar ca t � i a re lor r fi 1 t i d i s t i 11 .• i cu 11 s ilic r i co 1n u n al i comun a 
Sulina i�i are Yiitorul cu totul asigurat ş1 nu ezitc'im un 
moment a crede că în ce,\ mai scurtă. vreme \'U n 1 u11o·e

., ,":> 

cât mai departe pc cn1ea înflorirei. 
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FRUNTASII 
CARI AU COLABORAT LA PROGRESELE 

ŞI PROSPERITATEA DOBROGEI 
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I· 

D. D. HAGI-AN·r ON

I="SPECTOI{ AD:'111:S:JSTIC\Tff FOST PREFECT DE TULCEA 

In cadrul restrâns pe care ni'I ingădue ctCeastă publicaţiune ne-ar 
fi peste putinţă, c:1 s5 schiţăm chiar în rezumat acti\·itatea ce a des
făşurat-o dl. D. Hagi-_\nton in cariera sa politică şi administratiYă. 

D-sa se bucură de un trecut plin de acte prea frumoase şi în
prezent nu-şi desmintc cu o io tă reputaţiunea excelentă pe care şi-a 
creiato. 

Dl. D. Hagi-.\ mon s·a născut la 1863 în Ploeşti. Este doctor 
în drept şi ştiinţelP politice din Liege (Belgia). 

Cariera admini.,tratiYă şi-a început-o ca subprefect în jud. Ialo
miţa şi apoi la Sulin;1, unde a lăsat amintiri din cele mai neşter�e de 
activitate, cinste ti p�triotism. 

La Sulina c,·1t a funcţionat d-sa a făcut îmbunătăţiri dintre cele 
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mai m;-n1 a:,tlcl \'Otn cita catc-va cazuri Cur.-a puştalâ Hrăila-SJ:ina 
care se l;1cca c.u vaporul Carmcn-Syl\'a sulJ pavilion ;,!1·r111a11, prin .stă
ruinţa ci-sale rur.-;elc .iu început a se face sub pavi;i,,n românesc . 

. ·\ :t ,\rn ir mult printre nume roa�c le familii grecc�ti rl i n a cc st ;10:-r 
ca :-ă in,·qc li111ba românca�că şi să ajungem a nu mai a,·ca apar-::np 
că. ne află111 intr'o pro,·incic di11 <:>lada ci că suntem pc solul ţ."1re: ro
mânesti . 

Pe t impui pr ogromuril or din Rusia, când la Biaiistok, :\losc :1\·a. 
Kie\·, Kişin "11 şi I ·mail, :-e făceau măcelurile cele mc1i ing-rozi:-îare, 
dl. Hagi-r\111n11 .inunţat fiind de către comisarul de pc a:unci Drt'.-!u
lescu, de c1·k c1..... se petrec în Imperiul �1oscovit deşi a,·ea ordi.: cn 
să impcrlicl' imigrarea C\Teilor pc teritoriul nQs:ru totu�i a clar 
ordin ca ci sa t�e primiţi şi ospitaliaţi cu cea mai m.uc îngrijire ;. ână 
după potolirea masacrelor din Rusia. Tot deodată ::i-sa a luat m; �uri 
ca fugarii să nu pârăstască Satu-Nou spre a nu da loc la reproşur: din 
partea gu \·crn ului. 

Prin acen:::;tă măsură lăudabilă şi umanitnră dl. Hagi r\nton a .:că
pat atâtea suflete de o moarte sigură şi a făcut să se întărească şi 
mai mult ace:1 frumoasă reputaţie de care ne hucurăm peste ho:ore 
că suntc,n un popor per excelenţia ospitalier. 

D-sa ca prefect a stărnit cât mai mult pentru acordarea drep
turilor dobrog·cnilor şi ;n acest scop încă de pc timpul opoziţiunei. la 
toate intre,·f)dcrile pe care le-a avut cu dl. G. Cantacuzino ii ,·orbea 
in mod foarte calduros despre această chesiune pregătind ast-fcl terenul 
pentru rcaliz;:rea acestei mari şi importante reforme. 

D-sa a depus o mare stăruinţă pentru construirea liniei ferate
Tulcea-Con:-;tanţa cerând în persoană de la Cons. Judeţean Constan
ţean ca şi Constanţa să contribue cu jumătate din suma necesitată 
pentru această con::;trucţie, lucru pe care la şi obţinut. 

După cum am spus, cadrul acestei schiţe fiind prea mic, ne 
vede:11 nevoiti a încheia si a dori ca Dobro2"ea să aihă multă vrc.ne 

. ' �· 

încă fer:cirea de a se bucura de sprijinul ş1 capacitatea d-lui lrag"i· 
Anton. 
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D. EMIL MIHAIL BRANCOVICl

COXSl"L AL OLANDEI 

Originar din Banat (ungaria). Xăscut la 26 Octombrie 1866, după 
cc termină cur3urile şenalei superioare de comerţ in Bucureşti şi func
ţionă câtva timp in administraţia Grcditului Agricol, demisionă pentru a 
merge în Frnnţa, unde la Paris şi c1poi la Xancy a făcut cu succes 
studii de chimie industrială. obţinând diploma Institutului de Chimie 
dela Academia de ştiinţe din )Janc.y. 

!napoiat în ţară, după cc s'a ocupat de industrii chimice şi ,·ă
zând dificultăţile ce asemenea industrii întâmpină la noi a renunţat la 
această specialitate şi găsind terenul mai fayorabil în cemerţul de 
Bancă, intră ca procurist la sucur::c1la din Brăila a Băncii Genera1e 
Române, dela înfinţarea acelei Bănri in nnul 189j, iar în anul 1901

!nfiinţându-se sucursala Constanta 2 �cc,tci Băncii s'a incredintat con-
. . 

ducerea casei sucursale, pe care o p;,,tre:1ză şi �ctualmente cu rang 
de subdirector al Băncii Genernlc J{<ln1:'ll1e. 

In timpul acesta d. BrancO\·ici ,1, u oraziunea să studieze foarte 
de aproape şi in toate amănuntele şi rli,·crscle sale forme� comerţul 
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nostru de cereale, pe ce1rc l'.1 g,isit cel mai important şi chiar c ... I mai 
interesant din toate ramurile 111J;1-,trc de comerţ. 

D. Branco,·ic:i în unire cu ,nai multi amici frnnta�i ai comertului
de cereale din Constanţa, a 11 pus Îil ::ll{u I 1903 ba zele Associaţi un ii 
comerciantilor de cereale din Co11�t;-inta, J)recum si Camerei .l\.rbitrnk 

' ' ' 

şi de concili;i\i�rnc, pe cc1ri le prrzidertză şi ::izi. 
Tot această Associ;iţiunc st.lJ pr,'şedentianţia d-lui BrancoYici a 

reglementat uzanţele pieţii: lucrare de mare inceres pentru comerţul de 
cereale. 

D, Branco,·ici a publicat diferite lucrări de chimie pe când lucra 
la Nancy în laboratorul marl'lui sa\'ant Haller; mai pc urmă s'a ocupat 
numai de chestinni ero:10micc publicâd diferite lucrări, cu privire la 
învăţământul comercial, la comerţul de cereale, căile de comunicaţie 
o lucrare relativă la cestiunea agrară intitulată: ,,Reforma fonciară şi
problema noastră agrară·', un studiu asupra morăritului şi diverse· ar
ticole iu reviste economice.

D. Brancovici a co1H"ocat in 1906 o mare întrunire în Bucureşti
la Camera de Comerţ, ele in:lustriaşi, comercianţi şi agricultori, pentru 
a provoca o remediere a nca,iunsmilor ce a ayut un deplin succes 

In Decembrie 1909 a l;1;it iniţiativa ţinerii unui congres al mora
rilor la Constanţa, pe care l'a �i prezidat şi care a reuşit de minune, 
sub toate raporturile. 

In 1908 d. Branco,·ici f11sese ales preşedinte ;il Came:-ci de co

merţ şi inciustrii din Consta11ţa, in care calita�e intre altele a infiinţ;it 
şi organizat Bursa de cereale la Constanţa, fiind ales şi preşedinte al 
Consiliului Bursei. 

In Februarie 19 I o d. Branco,·ici este numit consul al Olandei 
pentru Dobrogea. 

In aprilie acelaşi an Dsa a demisionat de la preşedenţia camerei 
de comerciu iar din Octombrie este numit membru in consiliul supe
rior de Comerţ pe lângă Ministerul respectiv. 

D-sa este unul diutre cei mai reputati şi iubiţi financiari ai con
stanţei şi se bucură de înalte şi numeroase consideraţiuni. 

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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D. Dr. PILESCU

Eminentul doctor Pilescu, care face fală corpului medi
cal din întreaga tară, este o personalitate înze trată cu atât 
de multe însuşiri, în cât în cadrul unei restrânse schite bio
grafice ne-ar fi peste putinţă să le arătam pe toate şi să'i 
aducem în acelaş timp toate laudele şi elogiile pe care le 
merită. 

O. dr. Pilescu sintetizează pe drept cuvânt toate calită-
1ile care se cer unui discipol modern al lui Esculap şi anume : 
bunătate dusă până la jertfă, caracter nobil, suflet ales şi mai 
presus de toate fiind în posesia cea mai prof undă a ştiintei 
medicale. 

De când a venit în Constanta d-sa a ştiut să'şi atragă 
prin alesele'i maniere simpatiile întregei societăki, şi mai cu 
deosebire lumea. suferindj a găsit ,n d-sa un mc1re şi nepre

\uit ajutor, dându'şi toate ostenelile posibile pentru a le în
dulci durerile şi a le reda sănătatea. 

Cu prilegiul teribilului flagel al holerei care ne ameninta 
în ultimul timp ca invazia din toate păr1ile, d. dr. Pilescu a 
luat cele mai întinse măsuri de pază şi în raziile sanitare 
pe care le-a făcut n'a cruţat absolut pe nimeni şi a închis 
toate localurile publice, în special restaurantele cari nu se 
conformă cu cele mai stricte concepte de igienă. 

Această perseverare, această stăruintă din partea d-sale 
ca şi a altor colegi, a avut de efect că Constanta a fost 
pusă la adăpost de ori ce pericol, lucru pentru care locuitorii 
acestui oraş îi vor purta o nemărginită recunoştintă. Membru

constant şi devotat al partidului conservator, d-sa e o perso
nalitate politică de netăgăduită valoare şi pentru Constanta 
a făcut tot cea ce poate să facă un om cult şi însufletit de 
sentimente patriotice din cele mai sincere şi cu ate. 

Este un fervent sprijinitor al acordărei drepturilor poli
tice dobrogenilor pe o cale cât mai largă şi ne place a crede 
că dobrogenii nu vor ezita o clipă de a trimite în Parlamen
tul ţărei un asemenea demn şi intransigent patriot care să le 
apere aceste drepturi cu toată flacăra entusiasmului său. 
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D. CAPITAN SOLACOLU-TR.OIAN

Iată una dintre cele mai simpatice fig-uri din judeţul Constanta 
unul dintre patrioţii cei mai luminaţi cari, l'ără îndoială credem, ,·or 
fi chemaţi, să reprezinte în curând, în Pnrlamentul ţărei, interesele 
judeţului acestuia, cum şi a Dobrogii. 

D. Căpitan Solacolu este un proprietar model, om de mimă şi
de caracter, suflet de elită şi un dezinteresat sprijinitor al cauzelor 
celor drepte. 

D-sa s'a născut la Bucureşti în anul 1873.
Studiile liceale le-a făcut în Bucureşti la liceul Sft. Sava, de unde

a trecut la şcoala fiilor de militari dia CraioYa: inr in unmă la şcoala 
de oficeri din Bucureşti, şi şi-a desăvfuşit cariera militară la şcoala de 
cavalerie din Târgo,·işte. 

Terminând şcoala a fost trimes ca ofi<·cr la reg. de călăraşi din 
Giurgiu, apoi mutat c.a oficer instructor la şc- 1 ,ala de oficeri din Bucu
reşti unde: a stat până la gradul de căpitan. inr in urma a trecut ca 
profesor de echitaţie la şcoala de cavalerie din Târgo\·işte până la 
1906; dela această dată a fost mutat la rcg. 2 roşiori din Bucureşti 
unde a stat până la r907, când. s'a retras din 3 rmată , pre a se de,·ota 
agriculturei la moşia d-sale din comuna \I 11rfatlâr. 

Dacă prin retragerea d-lui căpitan Sob,-olu, armata încercă o 
lipsă a unui ofiţer distins, agricultura a caştiL:at un om devotat şi ;:>ri
ceput, care perpetuă una din ocupaţiunii<' ,1<' ,·ăpetenie. ale stră
moşilor noştri, 
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D. VIRGIL P, ANDRONESCU

FOST PR1}1.AR GlRr\ 1T AL ORASCLUI CO>iSTANTA
' ' 

S'a născut la anul 187 I in r:omuna Surpatele din Vâlcea. Este 
licenţi.it in lit ·re şi nloso11c. 

Incă de pc băncile uni\·ersitare s'a de\·otat ideilor liberale, luând 
multe invăţămintc dela răposatul G, Palladi fost ministru, şi colaborând 
la «(�r1zcta Poporului» ce apărea pc atunci în Bucureşti. 

In r 897 este numit Profesor de geografic la liceul «Marim � din 
Brăila, şi in acelaş an după cerere este transferat la catedra de limba 
latină şi elină dela gimnaziul din Gonstanţa. 

_.\ci s'a devotat cu totul carierei sale de profesor dar afirmân
du-se prin scrieri şi conferinţe ca naţionalist înfocat, in care timp ti
p:reşte scrierea sa «Cine snnt .l Ce ,·or/ un uYragiu bazat pe obser
,·aţii sociale şi pe toate scrierile privitoare la subiect. 

In 1899 este numit director al gimnaziului din Constanţa, în c.-1re 
calitate funcţionează până la 1900 Iunie pupă care se retrage rămâind 
ca profesor la catedra sa până la anul 1907.

T n ultimul consiliu comunal liberal din Constanţa d.sa a fost ales 
ca ajutor de primar, funcţionând timp de 4 luni ca primar girant. 

La alegerile comunale efectuate în timpurile din urmă, d-sa can
didând ca liberal independent a obţinut un întreit număr de voturi de 
cât lista oficială liberală. 

Aceasta arată că d-sa se bucură de foarte multe simpatii în par. 
tidul liberal constanţean. 
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D. ALEX. CONSTANTINESCU

ADMINISTRATOR FJ:,..JANCIAR AL JUD. CONSTA:\'ŢA 

Administraţia financ iară a judeţulu i Constanţa este una dintre 
cele mai mari d in întreaga ţară şi oamenii, cari s'au perindat in frun
tea ei, au trebuit să fie înzestraţi cu multă pricepere şi competenţă 
pentru ca să'i poată conduce cu seriositate toate afacerile sc1le. 

Actualul administrator, d. Alexandru Constantinescu s'a arătat din 
pr imul rnoment la înăltimea chemărei sale destul de QTele si această 
instituţiune a mers cu paşi repez i pe calea adevărată · a p:·�)grcsulu i. 

D. Constantinescu s'a născut în anul 1816 în comun:: Feteşti,
judeţul Ialom iţa. D-sa este licenţiat în drept şi diplomat al şcoalei de 
finanţe, Imbrăţişând cariera aceasta ca impiegat, d-sa prj n merit a 
fost avansat rând pe rând ca şef de secţie la anul 1904, iar ca ad
ministrator financiar la 1 Aprilie 1908. 

Crat, ie insusirilor deosebite si muncei c instite si ne�înrrcrn1Jte ce 
' ' ' 

a depus d-sa a fost decorat cu ordinul Coroana României in gradul de 
caYaler 

Administraţiunea financiară nu se poate resimte de c,·11 in bine 
după o conducere atât de înţeleaptă ca aceia a d-lui Alex. Constan
ti·nescu, care onorează postul distins ce'l ocupă. 
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D. NICOLAE COMANEANU

ŞEF DE SECflE L. \ AD!\11 1S TRAŢIA FINANCIAR:\ A JUD. 
CONSTA�TA 

' 

Şef ul de secţie actual de la administraţia financiară din judeţul 
Constanţa, d .. icolae Comăneanu, licenţiat în ştiinţele superioare de 
comerţ din Anvers, este o personalitate în materie de finanţe dl'stul 
de cunoscută atât în capitală cât şi în Constanţa. 

D-sa este un vechiu elev al scoalci de comert <lin Bucuresti si
al scoalei de stiinte din Paris. 

· ' ' ' 

' A fost f�nrti'onar la Directia R. M S. la ministerul lucrărilor pu
blice, la căile fer'ate, preceptor 

1

în capitală iar de la 1908 până azi 
şef de secţie la administratia financiară de Constanţa. 

D. Comaneanu este foarte versat în materie de finanţe şi unul
dintre cei mai conştiincioşi slujbaşi ai Statului, punând in achitarea 
atribuţiuniler d-sale toată puterea de muncă şi inteligenţă, ne dând 
un moment ocasiunea să i se facă \'re-un reproş. 

Cinstit şi corect în cea mai adevărată accepţie a cuvântului. d. 
Comăneanu a fost întotdeauna omul datoriei şi prin pildele ce a dat 
d-sa în primul loc a făcut ca şi subalternii d-sale să'şi îndeplinească
atribuţiunile lor cu aceiaşi conştiinciozitate.
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D. ION MANAILA

ŞEF DE SECŢ[E IN ADJIINISTRAŢIA Fl:'\:-\�CL\RA A 
JUD. CONSTANŢA 

D. Ion :'.\lănăilă Scful Secţiunei Administrative din administrilţia
financiară a judeţului Constanţa este niscut la I SÎ 5 Deccmbre I 5 in 
comuna Zerneşti, Transikania. 

E diplomat al şcoalei superioare de comerciu liin Braşov şi di
plumat al şcoalei superioare de finanţe din BLiCurcşti. 

Dela r 4 August r90 r până la I o lunie 1904 a fost impiegat ci. 
11 în _-\d-tia financiară de Buzeu. 

' 

Dela ro Iunie 1904- r5 Aprilie 1907 impiegat ci. I în ad-ţiile 
financiare Botosani si Prahova. 

Dela 15 A.prili� 1907 - 2 I Aprilie I 909 sub şef de sc,:ţic în 
ad-ţi,1 financiară a Capitalei Bucureşti. 

Dela 2r Aprilie 1909 până in present şef de secţie în ad-ţia 
financiară a jud. Constanta. 

In această calitate d-sa s'a do\·cdit a fi un ver�at om in ches
tiile financiare şi a adus reale servicii administraţiei financiare din 
judeţul Constanţa, câştigând multe şi preţioase simpatii. 
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V. M. KO<iALNICE;lNU

Ya-.ik :\f. h.t1;;:·1!nic,·a1111. 1•11Lli�·i:-t, 1iul marelui �iiJ,ail KogiHniceanu, �'a 
n:·1 ·cut la I:i�i în anu! J,t;:2. �otml,re :!'.1 .. \ !flcnt �tn1liile g;mnaziah• la. .Berlin 
':'i �q,c,i n;..::ron,.1n.ia ]:1 ";'CL1t'll:t Lle .·\:..:, .-ic1t!tnr:"t J:11 l-�ri011un. RE:îutors în ţară. fu nu
mit aclministrntor dt> l'ifl;:ă la l ·11J1,l,11:(:-1, np"i in.-.ptctur dome:nin1, inr in lf-�G
fo ale:-; l)eputat al (:,rfl11in!1-i tlill .intli-ţnl l,111:.nn 

Ca admini ·tr:1tnr Je 1 ln:-:1 i11 Dul1r<1gp:,. an1 uc:1zi1111ca <le a se familiariza 
cn clic: tin11ile clt' uia;i: a<lmi11i:-1r:11:, -;:i fi :-;t• ! r,_:..:,:ăti }H11tr11 _;..::rcann iunqiune d� 
i1.::-pect 11r Jc me•ial .. i .!..:Ticol. 

Le,:..:,âtnrile !-t'lh· Cil Dol.r,1;;1 :. ]L.n, CO))t:1,nnt 1•:"rntt azi .. \. lă:rnt Dourugca 
prin amilltirra acestti 1nnqinni cât ::-i rn:1i a:E'3 prin amintirta faptelor mari să
Yârşite de pârintele --ăn �il,ail <..-�o:,.:.n.l11iceann in Dobrogea, d. Vasile :\1. Kogll-
1,:ceann n, ţinnt să ailJă foţ:\ de cl1e:-1 iuuile ro!itice, naţionnle şi sociale cari „ri• 
,·e:::;c Dobrogea, aceu1�i atitudmc si111pt'ltic:,, acteaşi r:'1vnă şi aceeaşi purnire de
lnptă. pentru 1,inele Ct'lor donă ,indfţe trfln,--dnnn!Jiei,e ca şi părintele său. Tn
toate lnptt'le cari s ·an lbt în cur:-nl nnil<•r l•f:1trn emanciparea po1iticl a Do-
1,rof;ei, d. Ya.,i:c :\I. "-l•p;:'il11ict•flt1U a f1,:-;t in 1rn:1te. In Ca11,eră ca deputat a in
• erpelat gnYerni.:d fl--npra ut>stt>i cl1P:-ti11ni la un Co11µ;res a;;rnr a redactat şi 
l rup ns o moţi .rne în �t=-11snl <:manci11 :'1n·i politice n. DoLrn,:;ei, iar acum î11 urmă
n pnlilicat o lucrnre i11t:111lată Dol,rt1;,!f>n. Dreprn:i politice fărtL hb�rHiţi 1 '78-1�109
in ct'lre e),;pnne p<ilit:,·h sn lil1c-rnl:1. i11 trnd iÎtlllf'}l lui :\filinil l,ogălnicea.nn: şi
crjtică A!;,a zis:1 lt>!..!.c de ema11ri11:1rP 0111 --'l'r.lie 1!11(1. Critica aceasta a fo t :de
!<,]();;;, c·:'ici. l::i. m0d1t:ic1nt>a lt:igf'i. 111 ,f>,i1rnra 1 :1rlnmentndl. de Ja incepntul anu
l ni 1:,10, s·a ţ nnt ;.et'lm:·1 de <lft11,a ":'i ,.,';\U nrn1 t'lr,,rdat tlreptnri la o nona cate
:;11rie ae rumâui 1lobn,ţ�ni. Lncran•a a. mni :·vlosil -;:i la. Ji:,;cuţiunea lege1 de 
regnlare a. propriet:lţei <lin Duhrn�:t·:i ,·01:11:1 in acl:'<'a:;,i sesiune. 

Ca insper.tor :l;.!.TÎCl'l a 1ă- :i fost pul1)icată cu chellu-
cut o critică pe a t.'it ,ie l1rPn]'· iflla 2\!inis ernlni pentru a fi 
t:'i �i de C'Ompde111;·1. 1w r:'tt 

,ar��:Jl!!I 
d--r:i1,,iit:\ în ct=rcnrile com-

E-rn şi de St·,·er:1. n:-111,1:, tir- p1·tinte mni lar;.,:-i. Tot în a-
_:..::anizaţiei şi n, atlmiui,tr:1- c·t > astit ,lirccţiur,e de actn·i-
1i1·i fP1melor St:itnlui -;;i i11 tate n, seri:; o mic� mono-
spt>cial a fermei Lnza. u ln- gr:161:' nsupra. cn1turei lt';;u-
crare care n fost foartP mnlt 111elor pentru bibli«)tet·a '!.Jo-
apreciată. Trimis <le d-l �- 111Pninlui Coroanei. 
l'ilipe. r.n :\linistrnl dL1nJC.•11i- Dt'lr naşterea ::,a ca :fin al 
ilar, în Ungari:1, :-;pre a ,-tn- rflni mni mare om de �Lat 
r1in. fermele din :1cen iflră a pe c:1re l'au aYut ·neodată 
f:îcut o -.chiţii. ec„nQm iclt \ttrile româneşti şi stu<liile 
compart'ltiYii intre l"11!..!,'arin �i sale speciale rau îndreptat 
Hom:·1nia., care schiţă, clin ,pre publicistică. şi spre ţă-
canza marei sale importanţe rănime. Lui i se datoreşte 
publicarNt corespond<-nţ<'i cliplom:1ticP. a uprt'I războiului româno-ru:,o·tnrc din 
J�îî -l8îS, colecţinnei (1,,cnmentelnr priYitonre !a 2 ?lfai 1t\G4, precum �i a. unei
părţi din �rrierile p:'frintelni �:în. 

C::i. ziarist, s·n lli�tins l'8. prim-rednct<•r nl Lătrânului or;;an democrat .Ro-
111â11nl·', priJJ articoJL,Je "'file a...;uprn ,·liestinllei naţiollale, artic0le cari au ăvutră
.... nnet ma.re în ţară şi în .Au:--tro-Lu;..::aria cu deoseLire. 

Jncă dela lSfl! :-·n ocnpat 1le ,·l,eslinuea ţărăueascrL scriind ]a. diferite zia:-e
�i re,iste ca: Ep1.•ca, Gt'lzHn T:1ranil11r. �ez:'1rL•area :;;i publicând lucrări impor
tante asupra acestei cliestinni dintre care se rele,·tL Legislaţia Agrară, _.\.gra
rienii 1;,i Industria-::ii, Imµroprietăriri!e ţărăne� ti, chestiunea ţărănească,-ce tin-
11eau, to:ite la ridicaren economic:ă. 111Clr::llă ":' poJitkă a ţlirăoimei. 

In 1!)01 intră ca rednctor al L.iarnlui ... \:.::rarul ... or;,..!;an a] Societăţii Agrare
:1 .:\!arilor proprietari, 1•e care la cotH1ns cinci· fini tlen.rândul. Acest timp coin
cide cu epoca în care .;;ocietntea Agrară e în mare Yază, căci încetând ziarul,
care Pra sufletul ::;ocit-t:'iţ�i, iJ1cepe :-tt ,lecacl:1 ii Societatt>a. 
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Ca dtputnt şi om politi,· a ::q,ărnt după cum am spu�, ,lrerturile Dobro
genilor, a propus uu proc>ct de IP-_.- pentrn organiz;1re::t cc,munităţilor :,relite. n 
propns imprP.ună cu d-nnl Vin'.ilt, C .• .\. Hosetti şi nu oLţinut dela \ ·ameră l1·
;;ea repausului duminical, în care Jnpă multă stărninţă a ren�it :-oă intro,1ncă şi 
�P.rbarea zilei 1le 2J Januarie, adid n. l"nirei Principatelor Romfrne, oper/\ îu cea 
mai mare parte a părintelui său: . .\.cum i11 nrmă, proouindu-se o lh•Uă kg-e a 
repan,ultii duminical. in care z:nn. Je :!1 fonnarie era. din nou inlăturntă, d. \'a.
sile :\I. J-�o::;ăhiicenou, a inta,·tll:t pri11 pre�i'i, a srri� 1,roşnri in cLL"Stiune, �i 
străJuinţele sale an fo.,t încoron:i:e 1le sncces, ct,ci ziua de 2-! Ianninie a fost 
t!·ecută in lE>0e, a editat zi:irul . �tdi1u-1. lln1,ărei" şi ziarul ,.Saday :\liJlet" (\·ocea 
::'\aţiunei), ·cris in liml,a Ttuc-;-, f:-i Rom:i.n;"t, nnnl o�nrândn---� de prop:i;;�nda 
dPmocrat,că in România. cPl::tlt d,.. prcipn�and::i pentrn introdnccrea n-tonnelor 
liberale în 'I'ur,·ia preconizânil pen::·11 Tnr�ia introdnrerPa n11ei ('011:-titnţinni şi 
ay:'tnd ca principal oLiect }nfr:'1ţirE-a Româ•1il0r din 2\focedonia 1·u Turcii. Zin.rnl 
acesta insă a di ·părnt d 11pă aparit::t a Yre-o �O da nnmere, red::tct0ri1 şi ze:tarii 
turci fiind expulzaţi în nrmn. inten·c-11ţiei �uvernului )roman, căruia (,r;anul în 
che.;tiune nu'i era pe plac, 

In 1, "86 a )nat parle foarte actiY:Î în chestiunea. dE:tronărei :\litr(,;:,o1,tnlni 
Primat Gbcnadie. luptând pentru :11,1\rarea religiei tră 'lloşeşti )l puli!ic:tnd o 
broşură de propAgandii. 

Jmpreur.i't cu d-nnl Vintilii C. A. Rosetti a fond&t Liga Hepan:-ulni dumi
nical şi Li�·a Votului l::niYersnl. r?imânf111d până in ziua de azi parlizan 110U1râ.t 
al acestui ::-istem f lectornl şi tli11d t:n ach-ers.H decis al colegiului unic. 

Pentru actiYitatea se sincH;·1 neîntreruptă c;;i competinte în che-,tia ţhă
nească, d-nul \. �I. J,ogălni�ea1rn e :lecornt proprio-motn de M. S. Tit>:.::ele Ca
rol. Acea tă decorare pi op1 in-rnot u a fost pentru tl nnl ·izogălniceann nn î11demn 
mni mult pentru a �e ocnpn. de cl1.:.:;ti11neR. ţ:1rl'inenscă. In J!)01i încerf' o rropa
;.:·and;1 nctidt pen1rn e;.:ab i111h,•io1:·1:·n• ,, t;ir:,nilci1· prin iufii11ţnren. l�trni pn.rtitl 
ţărAne . ..:e. P1 iu -c:ierile ::;ale: ·1,tori,··.I ,·l,estinnei ţ;îrănc-şti. Dont, lnmi ,:-:rn1el1� şi 
Oraşelf'), pri11tr·n11 :trticol pn l,li,·1t h l :2 Octoml>re l\tOli în Gourriel' Europt'·en, 
pentru care a fost ntacat cn o Yi,,\-nţă pătima,;;:l de pre3:l. partidelor istorice 5i 
mai cu seamă prin prnµ;ramul săn intitnlat „Crttre Săteni" de,-fă.<;:ul'at in sala 
Oppler în s?arn. de r, :--eptemLrie l'.111,,-progrnrn care de altfel uu e <le c.,H o 
reproduc1·re n. pro�rnmulni �ău puu1i�- t ca nriicol de fond în Romfmul din 11 
Ianuarie lS9li- a cr-at nn curent irezi�tiLil în intreag-a ţară, ce a coprins tot 
ce simte româneşte la ţ:,rrt -mulţnmită ră,,pânJirei pro;;rn.mulni de cittre prieteni 
şi partizani ai partidnlui dem(,crat. 

Din nenor, 1cire răscoalele ţărăneşti intempestive din 1007 puu pentrn un 
moment eap:'it acestei actiYităţi imp,,rtante de deşteptare. 

Revoltele se potolesc, frunt;1şii ţărănimei dispar, iar lui Vasile M. Ko!:!,'ăl
niceanu -- sau mai lJine zis conducătorului intelectual al mişcărei ţlrlneşti - i 
se înscenează un proces de proYocare lR. răsboi civil, proces care se termină 
printr'o amnistie generală, dar cnre nu este închi3 în cf\'1 priveşte pe d-nnl V 
M. h.Op;i°tlnice:mu.

Spre lauda d-lni V. M. l\"giUnicennu trebue să �punem că reformek ţără
neşti promisE: prin :\fanifestul Regn] sunt mai toate preconizate de d-uul V. :\1. 
Kogălniceanu in pr_og-ramnl săn de acum 10 ani mai bine (189G) şi cuprin� şi in 
faimoasa sa broşură ,:Către Săteni� ,lin 6 Septembrie 190G.
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D. GEORGE EUGENIU DOBIAS

AVOCAT, FOST AJUTOR DE Pl\11\IAR L.-\. IAŞI 

Născut la Fălticeni Judetul Suceava !a 9 August I8i i, în Iulie 
1 95 i a luat magna cum laude licenţa în drept şi în Istorie şi filoso
fie şi a a\·ut teza premiată şi tipărită de fundaţiunea Cni,·ersitară "Ca
rol I·' la Universitatea din Bucureşti la 1898. 

La 1899 s'a înscris în barou la Iaşi şi apoi a intr;1t in magistra
tură, unde n'a srat mult, căci se simţea atras de cariera de ad,·ocat şi 
publicist, temperament independent şi combativ sa a1 uncat cu furie în 
luptele politice înscriindu- e în partidul conservator. 

La 1908 a fost printre primii aderenţi ai par�idului Conservator
} >cmocrat. 

In 1904 odată cu \·enire:1 conservatorilor la putere a fost ales 
prim-ajutor de primar al Iaşului . 

.-\ fost apoi comisar regal al guvernului pe iângă creditele urbane. 
După moartea regretatului Ion Bănescu d-l G. Dobias s'a stabi

:it în Constanţa, unde luptă cu aceiaşi râvnă pentru întărirea partidu
;ui său şi graţie calităţilor sale sufleteşti şi amabilirătei sale şi-a creiat 
in scurtă vreme foarte mulţi prieteni. Astăzi se bucură de-o frumoasă 
·:-it uaţie în partid unde e considerat ca omul Yiitorului. Ca avocate foarte
cautat, graţie muncei ce-o depune şi energiei cu care susţiHe cauzele,
ce i se prezintă,
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D. LASCAR LASCA�IDIS

)!ARE CO)IERCI.-\:\T 

Unul dintre cc, mai mari co111crcianţi de 111:111ufart11ră din Con
:-tai1ţa este ele �igur d. L. L:1.::<:aric!i.s, care pu„edă iil partea de nord 
a oraşului un magnzin care ar putea tigura cu cin�te chiar in capitala 
ţărei. 

D. Lascaridis este adânc cuno ·cător i11 br;rnşa manuracturei şi
:11agazinul d-sale e ·te o adc,·ărată expoziţie ele tot ce poate fi mai 
mouern in cea ce pri,·eşte moda. 

:\u e \'izitator, care să li trecut prin Con:;t:111ţa şi să nu fi ad
mirat interiorul acestui \·ast maga in în c:1rc se afl:'i ,1dunatc în mvd 
c�tctic tot ce s'a 1111tut \·edea ma; de şic în occident. 

D-sa n' a cruţat abs lut ni c:i u 11 �acri IÎ ciu pentru ca magazin ul
cl•sale să corespunciă rnturor cerinţelor şi ar.casta e. te cauza care ne 
e�plict, că ir, acest splendit hazu este in 11e-care 21 un ade\·ărat pc
lcrina_i. o �!ceea a modl'i moderne. 

Om de merit, amabil şi îndatoritor, muncitor de o forţă de re
-.istenţă extra-ordinară, toate af ncerile m:igazinului sunt tranşate direct 
de d-sa astfel că publicul nu poate să l1e de c;'n mulţumit şi prea in
c ântat. 

D. Lascaridis e te o pod1)abă a comerţului constănţean şi toată
I urnea care a avut afaceri cu el-sa nu a plltut să tic de cât mulţumită. 
lJ-sa merită toate laudele şi Ic :nerit.'i pc deplin, căci in progresul 
economic a juc;1t Şi Joacă un rol clin cele mai importante. 

In magazinul d-sale zeci de muncitori şi funqionari comerciali 
au g-ă::::it t•n tratament dintre cele mai alese ş1 nimeni până acum nu 
;i putut ave;1 de cât cuvinte de muţumire pcnt:-u u11 patron atât de 
bine \·oitor fată de umil:i săi c:t1laboratori . 

. 

Incă o dată repetăm că oraşul Con tanţa nu se poate de cât 
1rn·111dri cu o firmă de superioritatea celei a d ·lor Lascaridis şi noi din 
toată inima ii dorim cele m,1i dcsă\·ârşite progrese. 
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D. HA�UTIUM FRENKIAN

�fARE COMERCL\�T 

In toate ramurile noastre de acti,·itate, pentru a dobândi succese 
cu adevărat strnlucite, se cere in primul loc pe lângă un fond mate
rial suficient, dar şi o cultură Yastă în felul intreprinderilor spn.' care 
iţi îndrepţi toată a te nţiu nea. 

In această prh·inţă d. Harutiun Frenkian îndeplineşte toate con
diţiunile şi e o fală a comerţului dobrogean. 

D-sa s'a născut în anul 1874 la Constantinopol unde şi-a termi
nat primele studii. 

A intrat in con1 erl la I 896 în calitate de conducător al Yechei 
casse de export Frenkian &. Comp unde a stat până la 1903 când s'a 
stabilit în Constanţa conducând mai departe in calitate de coasociat 
cunoscuta mart� firmă de manufactură en gros, Fraţii Frenkian. 

Competinţa ş; �tăruinţ� cc a pus in conducere a făcut ca firma 
să-si mentioă JHC�t;�iul iar afacerile să se mărească făcând din ma!!a-

, , , -.. 

zinul de manufactură Frcnkian �i compania o instituţiune cu adc,·ărat 
comercială care se h:1cură in st;einătatc şi mai cu deosebire la :\Ian
chester de prestigiu nediscutat. 
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D. MIGHIRDICHl. G. FRENKJAN
MARE COMERCf,\:':T, :\1E:\1BRU l='J CA:\JER..-\ DE CO},IERŢ 

Vnul din asociaţii firmei Frcnkian din Constanţa, care are o cul
tură comercială dintre cele mai :1lcsc si care se bucură de foarte 
multe simpatii şi care a contribuit mult �a această reputată firmă să'şi 
capete locul de onoare pc care ii ocupă astăzi în comerţul dobrogean. 

Xăscut la Constantinopol in c1nul 1876. 
Absoh·ent al şcoalei comerciale din Bucureşti. 
Succesor cu fratele d-sale J farutium al vechei firme Fraţii Fren

kian, care datează in Con.stanţa dela 187 o de pe timpul dominaţiunei 
turceşti. 

De asemenea d-sa mai este n. ·ociatul firmei, Frenkian & Comp 
din Manchester. 

D. Mighirdicht Frenkian se di ·iinge printr'o pricepere deosebită
în ramura comerţului şi numai ast f l': se poate explica pentru ce fir:na 
Frenkian & Comp este atât de m,1.t respectată şi considerată ca o 
casă de încredere pe marile pieţe l- rn1erciale. 

Comercianţii constănt eni tin.1 n cJ seamă de calităţile sale deose
bite l'au trimes să-i reprezinte 'iu Cam era de comerţ unde s'a fă.:-ut 
demn de mandatul ce i s'a întrcdinţc1t.
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D. ARMENAG MANISSALI AN

MARE COMERCIANT DE CEREALE

Iată unul dintre cei mai cu vază oameni ai comerţului, care pe 
drept cuvânt a ajutat la progresul său nu numai în Constanţa, dar în 
toate părţile unde a representat firma K şi Gr. Manissalian firmă care 
este una dintre cele mai reputate ale ţărei româneşti. 

D-sa in toate părţile pe unde a fost, a pus în mod efectiv umă
rul la progresul nostru naţional şi această constitue pentru d-sa una 
dintre cele mai bune dovezi că hrăneşte sentimente cu ade,· lrat ro
mânesti. 

Dsa s'a născut la Constantinopol în anul 1873 şi a urmat �tndiile 
comerciale în acest oras. 

S'a stabilit in ţară' la I 889, când s'a ocupat cu comertul de ma• 
nufactură la Hârşova împreună cu fratele d-sale Grigore până ! a 1890. 

In acest an abandonând comerţul din JU1rşova, a înfiinţat la :\·Ied
gidia o agenţie de cereale a cassei K. şi Gr. Manissalian, unde a stat 
până la 1904 când a intrat în firma actuală Fraţii Manissalian, luând 
cou<lucerea sucursalei din Craiova. 

In anul 1907 desfiinţându-se sucursala din CraioYa d-sa a trecut 
în Bucureşti conducând cu '.ratele d-sale Garbis, sucursala ca::-ei. 

Firma fraţii Manissalian, este reputată, ca una din cele mai corecte. 
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D. GAR_BlS MANISSALIAN

�IARE C0�1ERCJ A�T DE Cl•:REALE 

Incă un asociat din firma Fraţi :\lanissalian ste dl. Garbis Manis
salian care se bucură de multe şi :1etăgăduitc m �rirc, a\'ând la activ 
destule acte frumoase care ii fac şi mai iubit ca şi respectat de toate 
cercurile societăţei în care are întinse raporturi . 

• ăscut la Constantinopol în 18t 1.

Studiile comerciale le-a terminal cu s11cr<'-. in Con tantinopol.
Venit în ţară la 1896 a in�inţat agenţia de cereale a cassei :\fa-

nissalian din Călăraşi. 
La 1903 desfiinţându-se agenţia din Căl�îr;,..:;. rl. Garbis Manissa. 

)ian a înfiinţat o agenţie a cassci la Buc-11rC'�1; pc rare a condus-, 
până în anul 19oj, când la aceinşi sucursală a \·.·:1;t �i fratele d-sale 
d. Armcnag; agenţia devenind astfel. sucur :--al,1 tî• mei Fraţii :\Ianissa
)ian din Constanţa.

Meritele sale se pot aprecia după rcnu111r:r lirmei, al cărei aso• 
ciat este, şi a căruia pre�ioasă colaborare forC' trflinic-ia cas sei. 
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D. DAMADIAN

DJRECTORL.L SCCURS.-\LEI BANCEl AGRICOLE 

Directorul sucursalei Băncei Agricole s'a născut la Constantinopol 
la 1874, unde a urmJt cursurile liceale la liceul Imperial-Otoman, la 
r 91 s'a stabilit iu \'arna (Bulgaria), de,·0tându-se comertului de ce
reale pc tot litoralul mărei. 

In 190 5 s'a stabilit în oraşul Constanţa unde s'a ocupat cu afa

ceri comerciale foarte întinse. 
La 1906, graţie specialitătei sale a fost angajat ca şef al secţiei 

de cereale de la Banca Agricolll, iar după cât Ya timp a fost numit 
director al acestei Bănci, post pe care îl ocupă şi astăzi Cl1 demnitate, 
dân j dovezi eclatante de o rară pricepere în materie de comerţ, bu
curându-se de foarte multe simpatii în toate cercurile societăţei Con
stanţene. 

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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D. EFTIMIE RADU
MARE PROPRIETAR FOST CONSILIER CO�lU�AL 

Mare proprietar, d. Eftimie Radu s'a născut la t · cskub (Jfaceclonia) 
fn anul I 87 4. 

Studiile şi le-a făcut în ţară şi străitiătate. 
In anul 1890 a intrat in comerţ colaborând cu părintele d-sale, 

ocupându-se cu fabricaţiunea de pâine şi depozite de făi11ă en gros 
şi en detail Dsa pentru a se specializa în ra1nura pe care a îmbră
ţişat-o, a vizitat cele mai mari oraşe din Europa şi în toate :1ceste 
centre a studiat in de aproape toate chestiunile care') preocupau �i 
pentru care făcuse acest voiaj de �tudiu 

In 1910, sub guvernul liberal, dsa a fost ales ca consilier comu
nal al oraşului Constanţa, demnitate pe care a ocupat-o până în 19 I o 
când consiliul descomplectându-se a fost dizoh·at. 

Dsa e om de actiune şi de initiati\·ă muncitor si stăruitor 
, .. ' ' 

astfel că in toate intreprinderile nu s'a putut bucura de cât de succes. 
Comerţul Constantean nu se poate de cât făli cu un asemenea 

demn representat. 
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D. GELESCU D. CIALICOF

MARE PROPRIETAR, :'.1E,1BRL- I� A,tERA DE CO�fERŢ 

99 

D. G. D. Cia!icof marc proprietar şi comerciant din Tulcea
.!>'a n5scut la anul 1840 in comuna r>otur plasa Babadag din părinţi 
g-ospodar: cari se ocupa cu agricultur a  şi cu economatul de vite. 

La I 54 1 în urma războiului din Crimeea, părinţii sei rămânând 
fără mijloace>, a ,·cnit în Tulcc.-i, unde a intrJt Cn funcţionar la un ma
gazin de coloniale, la r;-irc a stat până la 1858, când a început un mic 
comerţ de marchitănie şi unde, graţie meritelor sale comerciale a mers 
din progres in progr�s. 

La 186 a deschis un magazin 
dsale continuând această to\'ăriisie 

I 

.!>'au despărţit. 

Comercial în tovărăsie cu fratele 
până la r Ianuarie 1907, când 

Astăzi casa dsale este una dintre:cele mai mari de pe piaţa Tulcea, 
ayând ca specialităţi; casă de scompt, ,·inuri en gros maşini agricole etc. 

D-sa se bucură de simpatia întregului comerţ dobrogean al cărui
demn reprezentant este. 

Membru in Camera de comerţ Tulcea şi este decorat cu servi
ciul credincios şi medalia jubilară. 
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D. ROBERT FLAMM

MARE PROPRIETAR, LICENTI AT IN DREPT 

:\ ăscut în oraşul Tulcea la 1886. 
Studiile primare şi liceale le-a absoh-it în localitate de unde la 

1905 a plecat la Paris urmând facultatea de drept pe care a terminato 
cu succes la I 908. 

Reintor căndu-se în ţară s'a stabilit în localitate unde se ocupă 
cu lucrări mari de antrepriză în Compania D-lui Borş. 

Ca politică s'a înscris în partidul Consen·ator al cărui membru 
marcant este şi unde graţie calităţilor sale şi-a câştigat simpatia ami
cilor săi politici. 

D-sa fiind şi mare proprietar rural sa de,·otat şi agricul�urii pe
care o face în mod raţional. 

Partidul Conservator a făcut o bună achiziţie în persoana dsale. 
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D. CHIPARĂ HÂRĂ
;\l.\RE PJ{OPH.IETAR CO>JSILIER JUDETE.-\N 

JJ. Chipar:1 J Ji\ră s'a 11ăsc:ut în comuna Sălişte (Transih·ania) din 
p:1rinţi rom;-llli. 

D�a a \·cnit in tară in anul 181-o si s·a stahi!it c1lături de tatăl
' ' 

dsa!e i11 c:omuna Ciccrăcii, oc11pâ11du-sc cu nf!şterca \·itelor �iru agri-
cultura. 

Printr'o munc:1 asiduă clsa dc\·ine în scurt timp proprietar a 900 
ki., în aceeaşi comună, �ooo oi J jO vile mari pc care Ic îngrijeşte pe 
o cale cu totul raţional;i, servind de pildă celorlalţi săteni.

Familiei d-lui Hâr:l se <latoreste multe îmbunăt;.'.îtiri in Comuna 
Ci rerăcii, 1111de bătrfurnl J lâră a fu,�cţionat timp de 18 'ani ca primar 
al ;icestci comune de la anexar�a Dobrogei. 

\f ulţumită pnpularităţci şi interesului re poartă binelui public, dsa
a fost încă din 1908 ales consilier judeţean, cle111nitatc pe c:ire o ocupă
-;1 azi. 

>lare proprietar în Comuna Cic-crăcii.
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D. D. ALESIU

I 
�. 

FOST CONSILIER JUDETEAN 

D. D. Alessiu este un prea cunoscut şi bine apreciat agronom
din Constanta, d-sa s'a născut la anul 1 68 in Bucureşti. 

După terminarea a 4 clase secundare, a trecut în Frnnţa unde a 
urmat cursurile de agronomie. 

Este decedentu 1 unei Ycchi familii dela care a moştenit c2lităţi 
distinse. 

La anul 1821. bunicul d-lui Alcssiu era PolcO\·nic de poteră în 
iudetul li vo,· si Vlasca. · 

·Părintele' său a
0

luptet contra turcilor la 18-+8 în dealul Spirei la 
Bucureşti, iar mai târziu a figurat printre fruntaşii comerţului şi în timp 
de 20 de ani a fost arendaşul Statului la Slobozia din judeţul Ialomita 

La anul 1892 trecând :n Dobrogea, cumpără moşia Lasmahale 
care azi este culth·ată de d Alessiu. 

A scris „Cultura legumelor .. , Cultura arborilor" şi „Creşterea pă 
sărilor domestice». 

In sesiunea anului 190 5 a fost a!C's consilier judeţean. 
Membru în Comitetul parlirl11lui Conscr\'ator-Democrat din loco

litate. 
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O. ION ALEXANDRESCU

Lorotincnt in rczerY�, subprefect al plăşii Isaccea 

l 11 ' 
,) 

D . .r\lexandrc. cu sa născut Ja 181-2 în Focsani unde si-a urmat , , 
cursurile pri111arc şi ;:;ecundarc, iar cele universitare la Bucureşti. 

D-sa a intr,1t i:1 poliţie la I Aprilie 1903 sub imperiul nouei iegi 
ca comisar in Fucşani unde a funcţionat până la I Decembrie 1901.:,

când a fost i n di n ta t d ir e c tor C 1. I Il I a Rom an, iar dela I A pri Ii e 1 9 1 o 
ca director Cl. I la Constanţa. 

D. Alexandrescu e un tânăr meritos şi în toate împrejurările a dat
dov.-idă că ştie şi-şi pricepe toate îndatoririle sale. 

Actualmente ca Subprefect desfăşură o activitate ş1 un zel neîn
trecut ceea ce face să fie iubit şi stimat de superiorii săi. 
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D. N. �USENESCU
DIRECTOH AL POLITIEI LLL A 

I 

Născut in oraşul Ploeşti in anul 1 RiG intrat in Poliţie in anul 
1901 ca comisar al Punctului Pardina Judeţul Tulcea. 

La 1903 transferat ca director al Poliţiei Babadag. 
La 1004 transferat ca şef al Poliţiei Oraşului �Iahmudia până la 

1905 când a fost avansat ca şef al Poliţiei Oraşului Babadag; iar la 
1906 transferat la Măcin de acolo la Punctul Lascar-Catargiu unde 
descoperind mai multe contrabande de vite cc se trece.1u in Rusia a 
fost medalint cu bărbăţie şi credinţă. 

Iar în luna August r 91 o n fost avan ·"t şi mutat ca comisar în 
l'oliţia Oraşului Tulcea. 

Actualmente d. Rusenescu graţie mt'!ritelor sale este director al 
poliţiei Sulina, în care calitate sa arătat pe deplin stăpiÎll pe cuno
ştinţa atrih11ţiu11ilor slujbei snle şi a<luce reale folonsr. intru gnrnnta. 
rea ordinri şi sigur:1nţei publice. 
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D. OVANEZ AGOPCIAN
�fAREPROPT1ETAR 

Mare proprietar in judeţul ( ·on�u111ţ;i, la Cătu11u Mamaia (corn. 
Canara) este un om de o bu11ătate rară, c!e o comunicati\'itatc foarte

simpatică şi în acelaş timp indatorit<•r pentru toată lumea. 
Fruntaş al Comerţului C0nstan!r:111, d. Agopcian şi-a dat toate

silinţele ca să fie un demn sprijinitor al intereselor romertului şi să'I 
îndrumeze acolo unde e menit ca !-ă ;ijun!,.!'ă: 

Asemeni oameni au o marc chemare· in mersul progresului econo

mic şi dsa s'a arătat totde:1una la inălţ1mea cuvenită. 
Se bucură de foarte multe sim11atii şi în fiecare zi recolteză altele

nou1. 
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Societatea cooperativă 
�:.lercur, era una dintre 
ce::lc mai simtite nccesităti ' . 

pentru i,ilc ·ni rea publicului 
l,Ost ru, Ca :-c după Clll1l SC 
ştie este ll);1rtc adese on 
dat pc l1l:ina celor mai or
dinari spcct1lnto1i. 

Accnst5. socirt,Hc nre în 
pri,nul loc ca c...lcviză înles
nirea cetăţenilor de aşi pro
cura a, ticolclc alimrntare ne 

� 

\, 
\ 

., ccsarc pc c:it de bune pc o. Avramescu · atât şi de aproape cu rcsur- J >irigintc-lc sucnr,:i:c-i

Sucursala 
MAGASINULUI „MERCUR" 

Contanta 

sele lor budgetare. �krcur din Con$t5np
Această societate este pusă sub conducerea

unu i demn consiiiu de admin;straţie iar ca direc
tor g-cncr;,l al magasinrlor arc pc d-l Drancă 
care nu cruţă nimic pentru ca interesele soc1c
t5ţii s5. meargă cât mai !'lprc înflorire. 

In Const;inţn, unde aceastfi societate arc o 
i:1sem11,1t;'i filiala, de asemenea sau putut \·e
dea imense le sen·icii ce dân�a aduce publicu
lui consumator şi din toate părţile nu se aud 
de cât cu ,·inte de mulţumire. 

Această filială este dirigiată de d-l Ana
mescu o persoană destul de competentă ama
bilă şi îndatoritoare faţă de toată lumea. 

Societatea «:\'lercur» a satisfăcut o mare ne
cesitate şi de aceea simţim o datorie de a a
duce omag·ii!e noastre celor ce au luat i . .iţiatin\ 
înfiinţărei ;-ic-�stei societăţi. 
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CERNA-VODA 

�licul port de pc ţărmul Dunărei capătă din cc în cc ll 1111por
tanţă tot mai mare prin numărul transacţiilor cemcrcic1lc pc cari le 
realizează. 

Cerna- 1 roda pop�ilar „Cenrn-L'da" Cu\·ânt de origină sJ;iya adică 
,,Apii neagl'ă" se numeşte ast fel din cauză că atunci când apele Du
nărei Yin mari se rC\·arsă J)este ,ilbie si se un este cu Borcea formRnd 

. ' 

o întinsă massă de apă.
Turcii ii numeau Boaz-kioi·> adică ::gunt de sat·' pentru ca era 

nşezat pe malul drept al Duntirei SfHC Constanţa pe \·echea \·ale a 
_._. Gara-su-lui" adică „npă neagră", şi aşezat la 5 kilometri mai jos 
ele vcci1ea cetate română «Acsiopolis». 

Oraş \·echi comercial, şi port însemnat la Dunăre. 
Prima cale ferată de aci a fost fiîcută de către o societate de 

apiralişti englezi in anul 1853. 

Piaţa din Cerna-Yoda 

Prin acest oras a trecut domnitorul Alexandru Ion J Cuza atunci 
când s'a dus la Constantinopol, spre a lua firman de domnie. 

Centru cosmopolit. a\·ea � ulite,> înguste si strămbe. inr locuitorii 
trăiau prin bordee făcute sub păn;ânt; numai 

1

câte-Ya clădiri de piatră 
erau, aci îşi aveau reşedinţa demnitarii turci. 

Sub dominaţiunea românească s'au perindat mai multi primari 
dintre cari Gh. Calfa, �Iemet Efendi, Dumitru Ciacalopol, Le.r,n Huter, 
Hristu Farmarchi, Panait Papaianopol, D. Bărbnlescu, căpitan J. Ma

chedon, Ghiţă Calu, Ion G. Popa, Atanasie Rădulescu, Nic. D. Chi„ 
rescu şi actualul primar Theodor Militari. 
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Cerna-V oda a început a se desvolta de pe la a nul 1 90 cu oca-
zia construirei monumentalului pod (! Ragele Carol unul dintre cele 
mai mari podoabe ale ţărei. 

Repausatul Atanas:e :Rădulescu fostul primar de pe atunci al 
Cerna-Y odei şi-a dat nll:;tă osteneală de a tril n for?;: a u mii u I ora ş i n
tr'u n oraş modern. 

Acestuia i-a succc,iat la primărie d. NicCJlac 1). ll1irescu, a,·ocat 
care a realizat mai multe lucrări de edilitate publică. 

In prezent după cum arătăm m?.i sus comuna c te condusă de 
d-l Teohari Militari, un perfect cunoscător în chestii de g-ospo<lăric şi
de la care se aşte;iptă îndreptarea multor rele de care suferă comuna.

D-sa este înconjurat de un consiliu apt şi dornic de uinele ora
şului şi mai presus de toate are ca secretar pc un vechiu sluşbaş la 
Primăria Cerna-Yodei, d. Simionescu <.;are sub atâţi primari a fost uni 
colaborator sincer şi desinternsat pentru ridicarea la un nivel cât ma 
superior a micului port Dunărean. 

Se cuvenea ca în fruntea acestei comuni să se aleagă oameni 
pricepuţi şi animaţi de intenţiuni cât mai frumoase intru cât Cerna

Voda sub raportul comercial şi industrial a făr.ut în r.el mai scurt timp 
progrese foarte insemn;itc. 

Aci vedem r.âte-,·a fabrici cari zilnic sunt in functiune si dau 
' ' 

oraşului aspectul în mic ;:il marilor oraşe industriale şi comerciale din 
occident unde fabriccle :,;unt f ăr,1 număr, unde c vir1ţă unde e mişcare. 

Nu ne putem de cât felicita cu r:rogresele re;ilisate de Cerna
Voda şi avem toată nădejdia că suh o administraţie bună şi cumpă
nită va ajunge să egaleze alte porturi mai i'o aintate in ,·ârstă ca el. 
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Societatea de ciment si var hidraulic din Cernavoda 
Sediul Central la AnYers-Sedinl Secundar la c�rnavoda 

l·1.ine de ciment şi ,·ar hidrnulic, cc1pacitatea de produ"ţiunC' 100000 tone.

S'a con�tituit la Anvers în 10 Iulie 1890 cu un capital iniţial de 
lei r .286500, iar uzinele au fost construite în anul 1900 şi puse in 
funcţiune h 1�101. 

In anul 1909, şi-a sporit c;ipitalul la I ,500000 Ici iar in anul 
1910 şi la sporit la 1.800.000 lei, care împreună cu 300000 I. cnpital ob
ligaţiuni formează un capit1l total de lei 2.100000. 

Instalaţiuni 

Ca 1n t:1J:. ţiu ni f;1brica este inz"str.1tă in ur111;i recentei tr:1nsfor-

D. Fr. Sachetti

Director comercial 

D. R. Flamand

Dircl'lor Technic 

mări din anul 1910, cu cele mai noi ş1 mai moderne maşini ş1 anume
dispune. 

Forţa motrice. Una maşină cu aburi de i 50 H. P. 
Una maşină de reservă de I 80 H. P. 
Un motor de 20 H. P. pentru lumina electrică 
Patru cazane multitul>ulare cu o suprafaţă de 
încălzire de 500 m. p. 

Pentru trebuinţele forţei motrice de mai sus, fabrica dispune de 
două pompe de o capacitate de 250 m. c. pe ceas din care una este 
acţionată cu ajutorul aburilor şi alta prin electricitate. 

Forţa de producţiu11e. Fabrica posedă fn total I o cuptoare 
sistem Dietsch şi Schneider şi un cuptor rotativ de cel mai nou modeJ 
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capabile de a produce 
ele ,·ar si ciment. 

Pentru măcinarea 
diferite mărimi. 

.\NU.\KUL lJl'l)J,, H;EA ·, 

împreună un m1n1111um de 1oooco tone ;111uai 

acestei cantitfîti. t1zina arc 10 mori ct1 bile de 
' 

Pentru inmagazinarea materialului 21ât măcinat ctit ::=-i nemac;11c1r, 
t1zinele dispt1n de -+ şoproane mari Ctl o suprc1f:1ţă ele 3;00 m. p. pre
cum şi de 3 silozuri de o capa�itatc de .+OO ,·r1goa11e. 

O linie de joncţiune cu care c.-ae legat5 clL· :--raţia locală, per
mite înrăi ca, ea chiar ;a silozurile fabr:rei. 

Co n f c cţ ionare a b u to a e I or pc n t rn î 111 pac h e tare a r im c n tu I u i se f.1 cc 
chiar în l';ihrică pentru c,are cxi.:;tă o clădire specială.· 

De asemenea materia primă se f(iscştc în chiar curtea făbricei. 
Pentru cxpediţiuni pc Dunăre fabrica arc cheiul C'i proprit1 dr 

i 

Y�derea gencr.ală a Fahricei de Var hidraulic !;-Î Ciment P ortlanJ

unde yapoarele Serv. >J. F. R. ridică mărfurile de5tinate oraşelor dt1-
nărene şi pentru Bulgaria. 

Personalul. In afară de direcţiunea technică, tot restul perso
nalului se compune din români ; de asemenea din cei peste -tOO lu
crători întrebuinţaţi, procentele românilor ating 80 °/ 

0
• 

Intregul personal este asigurat pentru cazuri de accidente cu de 
rooo ori salariul zilnic, au îngrijiri medicale şi medicamer:te gratuite 
precum şi o instalaţie de băi. 

"Vânzări". Cu toate marile sale instalaţiuni, fabrica nu uzeaz:'l 
de dit de o parte din ele, din cauză că, dată fiind mulţi 
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.\'-'-'ARUL l) u Im oe_; EA:� I I t 

fabricelor similare şi câmpul restrâns de desfacere din ţară pe de o 
parte, iar pe de alta dificultăţile de export, nu-şi poate plasa intreaga 
producţiune fiind chiar nevoită a inceta f abricaţiunea in medie de 5-6 
luni pe an. 

Conducerea. De la infiintarea fabricei adică de la anul 1900

până la finele anului 1906, a fost condusă de către Dl J. Du4uc care 
s'a retras, luând conducerea unei mari societăţi de petrol, în locul 
D-sale :iu fost numiţi D-ni i  Raymond Flamand şi F. Sachetti vechi co
laboratori ai D-lui Duque şi cari funcţionează şi azi.

Sub Yigilenta d-lor conducere fabrica a recoltat progrese remar
cabile şi tinde spre o des\·oltarc cât mai mare. 

Dnii R. Flamand şi F. Sachetti sunt de o rară Competinţă, de 
o mare putere de muncă din care cauză ciclul dl.! afaceri ale fabricci
este destul de considernbil.
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Fabrica metalurgică din O.-Voda 

Printre stabilimentele indu ·triale din judeţul Con�tanţâ, demne de 
a fi menţionate, este fără îndoială şi « Fabrica metalurgică» din Cerna
\. oda, ub firma Jaj)�-, Yiellard, Jlcrzog & Comp. 

Acest marc srnbilimcnt industrial se ocupă cu fabricatiunea şu
rupurilor. 

Capirnlul prim c de circa 500.000 Ici, şi e de origină franco
elYeţian. Clădirea e nouă şi din cele mai proprii, a fost î11c1.'pu:ă în 
190 ' şi terminată în 1 909, rr\11d a şi început să funcţioneze. T n'!tala
ţiunile au cele din urmă perfecţionări moderne. 

Lucrătorii, cari sunt intrebu inţaţi în timpuri normale ,·,:iriază dela 
60-1 oo. Forţa motrice in rai varori, c ele (hp.) 1 50.

Yederea generală a făbricei Metalurgice 

Actuala directÎLne a acestui mic stabiliment industrial similar din 
Dobrogea, depune 'multă asiduitate pei;itru des\'oltarea, mai ales, a in
dustriei fabricaţiunei şuruburilor, şi ţinând seamă de ausµiciilc sub care 
s'a inagurat începutul, şi de conducătorii acestei instituţiuni, fabr:cei 
metalurgică ii este rezen·at un viitor slrălucit, contribuind cu modul 
acesta, la aşezarea în Dobrogea a uneia din cele mai de seamă indu trii. 

Cerna-\ 1 oda, câştigă neasămuit de mult ca centru industrial prin 
înfiinţarea fabricei metalurgice. 

Avem numai cu,·inte de laudă pentru ini tiatorii şi conducătorii 
acestui mare stabiliment industrial µentru că unii s'au gândit sa-şi 
risce capitalul în România într'o industrie care e la începutul ei, cei� 
lalţi, pentru că, pătrunşi de ideiile iniţiatorilor, depun şi-şi concentrează 
toată energia în vederea realizărei unui ţel atât de frumos. 
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Medgidia 
Oraş vechi înfiinţat de către Sultanul .Abdul �Iedgid al cărui 

nume il poartă, este aşezat de panta dealului cu acelaş nume de o 
parte şi de cilta a <, \·alului lui Traian» in mijlocui unui câmp întins pe 
cr1rc Yarn pasc numeroase turme de oi şi \'ite cornute. 

Sul> dominatiunea turcească orasul a\·ea un aspect oriental cu 
I I 

fRUNTt\$11 ffiEPC.l'PIEI 

străzi înguste şi neregulate. Locuitorii trăiau în bordee afară de câteva 
clădiri construite din piatră cari scn·eau de locuinţe autorităţilor 
turcesti. 

'p, imii locuitori ai ace.!itui orns au fo.st tătari adusi din Crimea 
de către guYernul tt.:rcesc spre p�pularea Dobrogei şi' cari în acel 
timp se ocupau cu economatul de vite ; mai târziu s'au mai aşezat

comercianţi bulgari şi alţi străini de diferite rituri. 
Aceasta este starea în care se afla acest oraş la incorporarea 

Dobrogei. 
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De sigur ră con.siliile com11n2: C;) 1 i s',n1 s11l rC'dat au a\'ur mult 
de lurtat spre a putea tranforma 1: .1:011nmia ace�tui ornş oriental. 

:\1cdgidia a tăzi nu 111ăr;1. j j oa . iL u i wri, c.:�1ri i oct: c. c pc u �u prci
f ată de ..ţ.2G6 hectare.' 

Primul primar sub �tapan1rc,1 „1)111ftneasră a fost ti:1tr1rul Zecheri;) 
Z,1id; apoi in ordinP rhronolngiră: Ah mer :'1ustr1f.i, A bdu! Chcrim, 
Z1;1rl111i11 :\luterem, Chemai J J;ig-i A.1111l'1. Cnrol de 1 Iillerine, Traian 
A 111 o n t· , r u, I o n �I. Ro 111 a !l. St a n � r c ·"cu, 1 \ Ie x a n d ru I o n e s cu, \"as il e 
Văleu, Constantin Colia �i actualu: pri111;1r >J. Bratu. 

ln arc ·t oraş .s·Ju constr�1it c:1. 0 11ii loraluri de şcoli primare una 
de băcţi şi alta de fete cu locuinţa pentru directori, clărliri cari im
porlobvsr oraşul şi cari au costat �:1ma de I 20.000 lei; sau recon
striut stradele Romană şi Lina: sau înfiinţat cimitirile ortodox şi musul-

Şcoala primară din Medgidia 

man ; sau clădit la cimitirul ortodox una cameră mortuară precum ş1 
locuinţă pentru paznic ; de r1semenea sa prevăzut in budgetul exer
r.iţiului viitor sumele necesare pentru aducerea apei din conducta Du
nărei Cerna-Voda-Constanţa. 

D l N. Bratu un fruntaş comerciant al oraşului Medgidia, a fost 
numit ca primar al acestui oraş intru cât d-sa ii cunoaşte toate pă
Sl!rile şi nevoile şi e dotat cu destulă capacitate şi energie pentru ca 
să le satisfacă pe toate. 

Se impunea in mod neapărat ca destinele cornu nei Medgidia �ă 
ne date spre conducere unor oameni destoinici şi ne place a crede 
că d-nu Bratu va corespunde pe deplin tuturor aşteptărilor. 
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CORPUL PROFESOR1\L 1\L SEMIN�RULUI MUSULMAN 1>fN 
ffiE'P<.li>IA 

;\(I, 3 Ak.xandru Alecu, I r 1 11cs111 dl'l111iti,, I ,•d;1: L. rom:111:1. pcd:1g,1gia � 
Jrc1•111l. :\ 111�1 l'(•l di111.1i din·C"tor r11111."11. :al �l·111in:1r11l11i :i :a11t11rnl rcg11la111ent<'lor -:i )'TO
gr:a11111lui sau :\11. fl Filip A p o�tolc:,;cu, dir,·dnr �i i 111k-11r de istPric. Nu. 1 Ali 
llagi .,lu!--taf:1. ,11l,dircc1 ,r-,q,irit11al �i 1°rnf1•,-or ,lt- (,qan. � ... 2 Psarafti, prufe�ur 
dP higiena -:i m,·dil'i11:a )'opular:i. �u 4 Hasan Hicmct. p�olc-,-or <le limlJn tnrcli. �u. 
5 Andrei Avram, 1•rofcs11r tic ')tii,qc. �I) i Calil o�mau, profc-sor de I. arab. 

Jlasnn H-icmct I rr.J:1„cl cursul el<' .. 1:1k: ll:rdt 
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itNOFF, �·1co11.\E }\'.ţ\OFF l� (O�Ir

BH1ILA-H.\RSOV.t 

llagi Sima hanoff �icolnc hanoff 

D-l Hagi Sima h-anoff sa nă�cut la anul 1845 111 comuna Snbot
covtzi Gabrova Bulgaria iar in anul r857 a \·cnit în ţar� unde a in
trat ca functionar comercial. 

După � muncă conştiincioasă de 8 ani cJc zile d-sa întemeiază 
la 1S62 în Brăila primul magazin de articole de mcnnj. 

După un inter\'al de 8 ani d-sa ia ca a�ociat pc fratc:lc d-sale 
Nicolae Ivanoff rari împreună pun bazele actualei firme Hagi Sima 
Ivanoff, icolac Ivanoff & Comp cu sediul pri?1cipnl in Brăila şi două 
:3ucursale, una tot la Brăila in pic!ţa Regală :--! o. r 9 şi a doua în 1 h\r
so\· a piata Ferdinand No. 82. 
I J 

Prin concursul d.lui 'icol.:ic h·anoff intreprinderea ia o exten-
siune din cele mai mari c:ăci treptat îşi alipeşte ramuri noi, ca: o :a
hrică de căruţe sistem dobrogean. o turnătorie pentru diferite metale, 
o fabrică de cărămidă şi olane, atelier d� dogărie, tinichigiric depo
zite speciale de petrol eu, de cărbuni c:ardiff, lemne etc., etc-.

De asemenea această mare cassă mai nrc ţi depozite speciale de 
maşini agricole, provenite dela cele mai alese case din strcinătate. 

De �igur că orice cassă comercială spre a se putea desvolta are 
necesitate de oameni harnici şi de iniţiativă în ramura comercială şi 
culll firma Hagi Sima Ivanoff, Kicolac Ivanoff & Comp a văzut pe 
d-1 Sima N. Ivanoff terminându-şi studiile comerciale a făcut o bună
achiziţie în persoana d-sale, căci l'a asociaf in firmă dându-i astfel
pn�ibiiitatea de a se afirma.
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Sima Nicolae h-anoff Theodor Caneff 

D 1 •• -. , 1111,l 

c;ihilă lucrc;iz;'i 
ric romei c,;115. 

Directorul sucur:--nlei Hârşo ,a 
N. h·,rnoff r;irC' c:--tc :nzrstrc1t de o inteligenţă remar
st 5 r11i1 or d;"t 11d rit)\" a el ă de o m ue pricepere în mate-

Prrn1111 a111 spus mai :--1, .... 1111111i1a cass;i are şi o sucursală în o
r��11I I f :\r:-;:o,·a. 

�larele Magasin Hagi �ima hanoff, �icolae hanoff & Comp. Hărşo,·a 
Această sucursală a fost intiintată in anul 1865, ia început nu

mai cu o singură ramură comercială, Cuţitărie. 
Mulţumită priceputei conduceri a d-lor Directori Th. Kaneff, 

Tzone I. Tzochy şi Toni Colerf sucursala a mers din succes in suc-
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Tzonc l. T;,ochi 
Directorul -,nl:nr:-:\lei I (;°\1·7ova 

Ţoni Colcff 
J)ii-ectornl �nc1;r.-n h•i JL,n;<iYa

c r. s c u cerind u n I o c d c r r u 11 t c pri n t r c st a bi I i rn c n t c I c co 111 c r ci a I c ,1 i n 
intrea!.,!a Dobroge. 

Pc lângă �;aric1;i1ca 1w�f:ti şită de 111ărfmi cu r;irc ,1C('...,t 111;11 <' 111a

gasin este apro\·izionar, l·,1 : cuţi1ă1 ie, fer5ric, ar.1nd hrut:i şi h:n.11:i. 
lemnărie, ·tirlăric, po, cclc111ur i, i1lci111 i. \·opselc, g-c.1111u1 i, c-i1: c:111, ·11:-11:-

etc. mai nre aliJ)itc !-.i tr,"Î fahriri uncie sunt in1rcln1i1:1:1ti ,,r-.1c roo 
, ' . ' 

d c lucrători toţi r rn 11;·111 i. 
Spre inlc.:;11ire.1 cr111su111iH<>rilo1, repreze nr.111ţii tin11ci ;1u intiinţ,1t şi 

trei .depozite, unul în str. Constanţei r 3:!-I 33, altul in str. Carol I :'\n. 
79-119 şi altul la bar icr:1 Ciobanu.

De sigur că această sucursală va merge din progres in progres
şi aceasta mulţumită directorilor . ei, cari prin priceperea şi corec
titudinea lor şi-au cflştig-at unul din < ele mai de frunte locuri din co
merţul Dobrogean. 
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Serviciul maritim Român 
Se ştie că în ultimi ani Sen·iciul nostru �faritim o realizat pro

gresele ce:e mai însemnate şi c� a.3tăzi ne putem pune aproape, in 
acca-,tă direcţiune, cu cele mai a,·ansate ţări pt· tăr{1111ul maritim. 

Noul guvern a avut in primul loc in ,·cdere progresul eco
nomic şi î1 acest se-op, a căutat să ridicr �en·iciu! nostru :'.\Iaritim, 
sporindu-i bugetul şi ciând�1'i po.sibilitatca de a coresj')unde pe de-a 'n
tregul cu :nate cerinţele actuale. 

Serv·ciul Maritim, la noi, e fncă în st:irc embrionară. Se cereau 
deci stăru =nţc şi mijloace pentru ca el să păşească pe un făgaş ,u 
t 01 ul a !tul de cât ce I de r:î.nă 2ru rna ; rra ci datorie imperioasă din 

..,,,.,,_, _,,J,�-.... -- - !... • .:.. ... - ' / �.- �._, -&,, • .-._x •1111■■W■--•f"!il!J1•f"°pil�phi-_,: 
. ' 

-·-

� . ... 

-r ·- -· 

. :....·= - 't" 
. ,,.._.. --- -

- - ·'!"\-:.._ "'• .. -··--··-········ 

Vaporul „Regele Carol--

. 

I 
_:: .. -' 

part,;a noastră ca să facilităm ecstinderea cât mai mare a raporturilor 
no?-itre comerciale cu toate ţările. 

Serviciul Maritim şi-a făcut datoria şi această 
in,)Ortanţă pentru progresul nostru economic, mai 
ir totul aşteptărilor noastre. 

institutie, de mare ' 
ale , a corespuns 

Acest important serviciu a fost înfiinţat în 189�. când s'a cum-
iărat vaporul ·Meteor, şi s'a inceput linia Brăila-Constanţa-Constanti

.1opo'\' Serviciu: �L R. a fost pus pe adevărate temi:lii sănătoase abia 
în r 896, când s'a creat o direcţie a S. M. R. pc lângă administraţia 
d. reCţiei căilor ferate şi s'a acordat ministerului lucr{irilor publice un
c 1redit de I o milioane pentru cumpărarea de vap0n: c şi întâmpinarea
chelt uelilor necesare exploatărei serviciului de na ,·ig·aţiune maritimă. 

Din acest credit s'a cumpărat vaporul J >rinâf',•sa Jlaria şi s'a 
comandat vaporul Re.treia Carol I, precum şi cele ; cargobote : Iaşi 
T.-Severin, Constanţa, Dobrogea .yz· Bucureşti·. 
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In anul 189Î s'a continuat regulat linia Brăila-Constantinopol cu 
J/edca şi Constanţa-Constantinopol de � ori pe săptămână cu n1poa
rele J/ctcor Principesa Jiana şi vaporu l  i111·h:ri;it Cobra. TCtt în c1cest 
an sosesc 3 din cele 5 cargobotc con1,1nclate şi sfu1t puse indc1ta în 
scn·iciu pe linia Brăila-Hotterdam. 

In 189 ,·aparul Jfctcor naufragiază şi c complecU1mentc pierdut 
dar linia Constanţa-Constantinopol se mf'nţine, tot bisăptămânal. deser
\'ită de yapoarele PrincijJCStl .lllari,1 -�-i l\11 '}:;·dc Laro/ J. Tot în arest :-in 
intră în curs;'i şi celelalte două rargol)otc pc lini,1 Bdil,1.to1terda111 
Vaporul J/cdt,1 mai face mimai vrc-o .20 c11r."iC llrăila-Con�wn:inopol 
şi apoi această linie e suprimată, spre 1nr1rca pc1g-11bă a indu�triei rno
răritului nostru şi peste tot a schimbului de m5rfuri intre port mile 
dunărene şi Orient. 

• 
'· 

.... .....,,._.:·

..: 

yaporul „Ho:11ftnia" 

I 
. ·- .. : .-:.: ..: · .. ;._J 

... __ ..-.. _ .. ...._, �- - · -
- - ..-- ... .. 

-----

- - . .  ;-
•·_, ... -.I' ·- ------ �: 

. . -

In 1899, 1000 şi 1901, în afară de cele cltwă linii Const;111ţn-C0 1
.

stantinopol s1 Dunăre-Rotterdam, se inr.carcă liliia Con�tc111ta-Co11 ·t:11-
t i n op o 1- Sa 1 o ;1 i c , el � r a c c a st ă l i n i e n e d ;\ n d 11 i l • i u n r c z u I t a t , � c s u p r i 111 t.

Dela 1 _.\prilie 1902 p�n.'i la r .-\prdic 19oj nimic nou i:1 mcr=:;t1. 
sen·iciul ui mari t:m, doar el t{tt că şi lin ia U ;1 :1 j re-Rott C' rda 111 i n cr re :1 
da deficite, rari se adaugă la <lcficitcle d. t·' dc·b incPput de linia ori
entală, cnrc in 1905 îşi sporeşte pc1rcul c,: noul Yapor de pas��c1i 
Romfrnia. 

In exc1ci\iul 1903-1906� ,\prilic 2�. , ' deschide l:nia C<>ih,;111-
tinopol-Pireu şi Constantinopol-Smirnc1. l'r:111� in.să incctca:1.ă in luna 
Noembrie din cauza ruperei relatiunilor diplollla�ice cu Grecia, men
ţinându-se până azi in mod regulat linia Constantinopol-Smirna. 

L� I Aprilie 1906 S. M. R. se dc.;1,artc de direcţia C. F. R. 
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formând o direcţie aparte. La r6 Septembrie acelaş an soseşte in ţuă 
,·aparul l111păratul Traian şi la 5 Octombrie S. �L R. face un mar(' 
pas înainte de:::chizând linia .-\lexandri;i, in Egipt, deci noui orizonturi 

.. -

-�·aporul „D::d::'' 

c n111c1ţ11l.1i �1 industriei prii noastre, purt.\1:cl tnt 1n. 1 1 clcp;irtc �tcng�:l 
ţi putcr,;::a ele Yiaţti :-i neamul!1i ro111.'1:H'.,r. 

La I 2 Ianuarie 
cile insulei Tenedos 
�lart1e in acelaş an. 

Yaporul :,Impăratul Traian" 

1907. yaporul Pri11nj,esa J11aria eşuiază pe 
şi e sah·at, după mari greutăţi şi peripeţii, 

stân
la 2 -
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In exerciţiul I 907-190, intră în linie vaporul J >,1ci,1, care i11con
te tabii este cea mai bună unitate a . .:\1. R. Tinem �ă �ccrtuam aci 
că atât vaporul Dacia cât şi /111/tiratul Traian au fo t plătite din fondul 
de asigurare al vapoarelor, înfiinţat prin legea din 21 :.lartie 1898 in 
scopul ca în fie-care an să e ,·erse la Casa de depuneri : la sută 
din costul yapoarelor S. M. R.1 pentru ca din sumele ,·ărsat · să se 
poată acoperi chcltuclile de reparaţiune sau inlocuiiea ,·apoarclor na
ufragiate. 

Această lege s'a modificat la 24 Februarie 1902, arlăug-ându-se 
la art. 1 dispoziţia că acest fond de asigurare ya sen·i şi pentru con
struirea sau cumpărarea de noui ,·apoare, menite a da o mai mare 
cesvoltare sen·i ciului maritim. 

Pe bazele solide sub care 'a alcătuit intreag;i aoa ·tră organiza
ţie maritimă şi sub conducerea unor oameni compctcnti, in ;-i-emenea 
materie, nu există îndoială că YOm realiza progre ·e in

1

;-;e111nat · şi că 
in curând ţara Românească ya a,·ea încă un mare rol, nu numai la 
gurile Dunărci, dar şi pe ţărmurile Pontului Euxiu �i ,1le :'\lecliteranei. 

* 
• • 

In legătură cu cele ·cri ·c mai su·, ,·om face ., 1 o mil'a tatistică 
asupra felului cum ,rn urmat ,·cniturile ace tui ·crvirn1 ele la chiar în
fiinţarea lui, spre a sc vedea progresele pc rare le-;-i reillizat. 

ln :inul I 96 tot;-itul ,·raiturilor a 
., " 1897 " ' "

.. ., 1898 " " "

" " 1899 " ,, ,,
" 

r900 pc trei luni 
., ., 1900-�0 I totalul ,·enit. a 

" 1901-90:? 
" " "

,, " 1902-903 " " " 

" " 1993-904 ., ,, "

n '' 
1904-905 " " ,, 

" " 1905-906 ,, " ,, 
" " 1906-907 ,,, " " 

" ,, 1907-908 ., "

" " 1908-909 " " " 

" " 1909--910 " " " 

,, " 
1910-91 l ,, " 

fo ·t dt=

., " 

., " 

" ,, 

rost <le 

,. " 

" " 

" 

" " 

" ,, 

" " 

" ,, 

,, " 

., " 

" " 

Lc:i 
" 

" 

" 

Lei 
" 

" 

" 

" 

., 

" 

., 
" 

" 

➔.�/ .003

1.052.,31 
., ) ') 7 -· - .I ·➔
2.907. I➔➔ 

418.41S 
::!.�41. 4(i 
::!.�73. 1 59 
::?.072. I i3

::?.265.165 
r.947.203
'>374�"--· ·l-"J
2.992.566 
2.�_)57 .432
3.041.581.�9 
3 .48(.' -�.HI. I o 

peste patru milioane 

După cum se vede din sucinta statistică de mai su , �en·iciul 
nostru maritim a făcut progresele cele mai însemnate şi arc perspec
tivele de a progresa, fiind din ce în ce mai mult cunosr.ut Je către 
publicul călător din Europa care a înr.eput a aprecia şi a prcf eri Ya
poarele româneşti, chiar tuturor celor l'alte societăţi ,·cehi de navigaţie 
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de oare cc ,·asele sef\·iciului nostru rr.aritin sunt noui, rapide şi înze
strate cu tor confortu: modern. 

Cursele Yapoart:or ,·or fi modificate cu începere de la I apri
lie 91 I în modul următ::ir. 

In loc de dou;i curse cum era p[rnă acum se ,·or face trei ş1 

1.: 

// 
/.· ,.; 

/, 

,Pn>ra · \'aporului Hcgck Carol I 

anume: două Co11:,ta1:ţa-Co11sta11ti11opol iar �faqca: C011stanţa-Corn,tan
ti nopol-Sm i ma-Pireu-_\ I ex an ci ri ;i. 

Odată cu :-:por:re:i cur.sclor ,·apoarelur, trenul Expres Orient 
si Berlinezul , or fare <lcasemcnca către trei curse pe săptămână la 
Constanţa spre a fi in legătură cu plecările şi sosirele ,·apoarilor. 
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In capie )lui de faţă ne ocupăm de situaţiunea e:::ono:nică a Do
brogei, de unde se poate vedea destul de clar progresele econo
mice cc a rc?.liznt. 

Ca atare vom seric despre: suprafaţa teritorială, diviziunea ad
ministrativă, relief g-encral, clima, solul şi sub 0!11!, drumuri, căi ferate, 
debuşcuri şi comerţ, industria, proprietatea particulară, agricultura, bu
getul, naţiona'itfHi şi populaţit=>, invăţ;1.mintul şi cultul, regimul excep
ţional şi acordarea drepturilor dobrogenilor. 

S11prafaţa tot.1lă a dobrogei este de 15.<..63 l,111. p, 
Dobrog;,a este divizată in două judeţe şi anume: Con ·tnnţn ş1 

Tulcea cu un totnl de 350 mii sul'l�tc dintre cari 230 956 romini iar 
restul <le dife1 ite nationalităti. 

Populaţiunea o'obrogei' in I 880 era cea următoare faţă de cea
din anul 190�. 

Rom,i:1i 
Bulgari 

Anul 1880 

l\Iusuh1rini 

Rusi 
Greci 
Gcrm;:; ni 
E\·rei . 
.1\ rmeni . 
Diferi'c n,qiona
l it ă ti 

Total 

5 0.9 I 5 
30.6-+2 

45.902 

17.j08

4.271 
2.736 
I. I 3 5

935

Anul 1905 

Români 
Bulgari 
{ Tătriri 

Turci 
{ Rusi . 

Lip'o,·eni 
Greci . 
Germani 
Evrei . 
Armeni 
Găgăuţi 
Albanezi 
Italieni.
Ţigani . . . 
Diverse noţion.:
lită(i 

1-1-7. "53 
46.277 
,, - 'l -,6 
-J·-

I O.j63
I 5 963
1 5,555

9.476
8. I ..j.2
4.489
2·97 5 
4,339 

553 
I .402 

5.469

r.976

Total . 300 - 8 • . J I 
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După cum se vede în timp de 3 r ani populaţia dobrogei a cres
cut cu 193.000 suflete. 

Proporţia în care s·a imultit elementul românesc e îmbucurătoa
re şi în decursul anilor a majorat şi di:::tc1i1ţ1tt cu mult elementul străin 
iar progresiu11ea a mer::; crescând. 

In cât priveşte cultul dobrogca arc r i6 biserici ortodoxe, 172

geamii şi 15 de alte diferite reli g- iuni. 
Invăţământul primar a fost predat in 2 r 2 localuri de şcoală dintre 

cari cea mai mare parte in bcaluri prop:-ii şi construcţiuni moderne. 
In afară de acestc:.i se mai află u:1 număr de 102 şcoli confe

sionale: musulmane, bulgare etc. 
Tulcea are un liceu şi Constanţa u.1 gim11aliu cu un corp pro

fesoral distins. 
* * ...

p�·1mântul dobrogci este ckl11rd::i acoperit de păduri mari şi desc 
;n judc�ul Tulc�a �i a c�'irui co11Li11uit;1tc J� d�aluri mai mici, coiin e 
ş1 ondulaţiuni. se lasă spre judeiul Cona1anţ;1. 

Toate a cestea sunt pri nci u as c ;1 !.trie .il turci si crestcrei vitelor. 
� o I 

111 judeţul Constanţa sirnţinu u-sc lipsi aproape totală de păduri, 
�Linistcrul Domenilor a înfiinţat ocoalc ::-ih·ice cari au făcut întinse lu
crări de imoădurirc. 

In cc priveşte clima, primăvara trl'.ce neobservată, iar toamna 
se prelungeşte uaeori până in mijlocul trnci. Călduri in mijlociu s'au 
notat cu + 2 r 0,2, iar frigul, în general, mai jos de - 8°,9. 

Vântul dominant c cel de :-J.-E. şi foarte dese ori întreg jude
ţul e bântuit de \'Unturi puternic<>, cari �e explică uşor prin ::iituaţia 
geografică a Dobrogei fiind, c1şejată intre două ape mari, �'larea şi 
Dunărea şi lipsa de obstacole. 

Ploile în mijlociu, au rust 32 m:11 . .S: acelea din April ie sunt va
riabile; adesea e secetă în Iunie, Iulie, .--\.ugust,- �eguri desc; zăpadă 
puţină. 

• 

* "'

Solul şi subsolul Dobrogei după analizele făcute, se compune din 
acea parte a «dilu\·iumului > romc1n <,loess», care acăperă chiar cea 
mare parle a ţărei, constituin :i solul arab;! al c{1.:npiilor noastre. 

Suprafeţele cuitivate se impare pc culrnri. Culturile furajere începe 
şi ele să se răspândească. 

Intinder�a semănăturilor in anul 19or - r902, a fost de 459,955 
ha. iar a viilorfde 2.400 ha, faţJ de 570.j42 ha, semănături si 3108 
ha, vii, cât a fost in 1909. O nouă des\·oltare au luat plantăriie cari 
se fac de către ministerul domeniilor. 
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Proprietatea ;-Jarticulară din !Joprogca, în .iudeţul Constanţa, e mai 
bine reprezentată prin Români ca în .iud. Tulcea. 

In ce pri,·eştc proprietatea mijlocie din districtul Constanţa, tot 
Românii stăpânesc cea mai mare parte; dacă însă con iderăm JU· 
deţu Tulcea, în parte, fără a se ţine ser1mă de împroprietărirea ve
teran:lor, majoritatea proprictăţei mijlocii se găseşte stăpânită de către 
cetăţeni de origină bulgara. Tărnnii din această categorie au o situaţiune 
ec0n:>:nică mult ·uperioară celor din re ·tul ţărei, de unde rezultă că 
princ:piile proprietăţei mijlocii aplicate în m8d raţional dau rezultate 
strălucire. 

:\Iicii proprietari Rom3ni stăpânesc aproape cu 20¼ mai mult 
ca micii proprietari de alte naţionalităţi. 

Preţul proprictăţci runle e variabil ; se indică pentru pământu
rile rurale un minimium de ljO lei 111, şi un maximum de jjf} Ici . 

. -\rend5rile se fac pe termene scurte dela 1 - 3 ani, de oare-ce 
�)roprietarii tot speră în majora rea \' al orei p1 mâ ntulu i din an în an.

* 
* •

Comerţul c te destul de de ,·olrnt. Afacerile merg- strălucit m<li 
ales pentru cerec1listi. 

Industria a în�cput a naite. In 1902 numărul morilor şi fabrice
lor era de 389, ia:- în r90Î de 50�; în care se prenumără şi fabrici le 
de ciment, \'ar hidraulk., ateliere mecanice, rafinerii de petrol, fabrici 
de berc, ele ocruri, mori perfecţi0natc, labrică de ulei de ln, fabrici 
de cherestea, tăbăcării, curtiţitorii de orz, metalurgic etc. 

Creşterea Yitelor: a cailor. in special a oilor, este ocupa tiunea 
de căpetenie a celor mai multi dintre locuitori-

Rairn cailor nu are ncvo� de a fi perfecţionată, in schimb cres-
cători trebuesc incurajaţi. 

)lumărul \·itelor mari a început să scadă aproape la Jumătate 
faţă de timpurile când ţinutul era sub stăpânirea turcească. 

Băstinaşii, \·ăd cu regret cum creşterea oilor începe sâ decadă 
din cauzi că pe lână nu se obţin preţuri curente, bune, decât când 
cei interesaţi au în fată şi concurenţa lânei din străinătate. Lâna, brânza 
pieile, mieii şi oile, la desfacerea lor, se întâmpină mari dificultăţi din 
cauza taxelor şi a numeroa elor formalităţi. Carnea de oae nu mai este 
atât de mult căutată de cumpărătorii Turci, din cauza scumrirei, astfel 
că aceştia se apro\·izioncază din Bulgaria. 

ln asemenea împrejurări şi faţă de scăderea creşterei vitelor, e
cono:nii de Yite sunt ne\·oiţi a'şi reduce resursele, mărginându-se, 
numai la cultura f uragere lor. 

Dar de pe urma acestor neajunsuri. mai are de �uferit şi Statu 
pentru că în 90° /0 ac cazuri, nu se pot incasa impozitele. 

Vite;e şi produsele agricole ce se desfac ;n oraşe şi orăşele cu 
câte unul sau mai multe târguri. Crescătorii de vite au multe de indu
rat, de oare-ce păşunele se împuţinează în profitul ex.tensiunei cultnrei 
pământului ; din ne\·oia de a face faţă traiului. 

In ce pri\·eştc căile de comunicaţie a,·em de înregistrat progrrsr. 
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uImIroaic 11uma1 111 jucieţ11l Tulcea căci el dispune astăzi de 1 oi K.)[ 
S:--� m. din care 3fi3 K. m 30 m. soselc ,·ccinale şi 6 K.m. 700 m 
·,1 ·ele comunale complect terminate şi aproviziona:e complect cu pie
rris ele rezervă. · 

Pe rând judeţul Constanţa in 1902 a\'ea o reţea <le 19 J{. m. 
(,.p m. de şosea dată circulaţiei.- S'ar fi putut face mai mult pentru 
a . ..;e înlesni mijlocul de transport; cauze însă bine cu\·ântate au pus 
;icl111i11istraţia _iudeteană in situaţiunea de a neglija ;;ceastă parte. 

Duµă cât suntem informaţi, actuallil prefect a, .1ud. C Jn5tanţa d. 
C. Pariano a dat o deosebită atenţie acestei atât ci� importanec jche-
tiuni încât a obţinut din partea statului pentru faceri de sosclc suma

de 2.900.000 lei la cari dacă se ::-:ai ?.daogă şi suma de care dispune 
judcţt.:I pentru acest capitol intr'un scurt interval judeţul Constanţa va 
rl:'aliza piogrese însemnate şi în această directine. 

D. C. Pariano de signr prin aceste mari inbu:LHăţiri ,·a bine me
rita pe ,·eci la recunoştinţa tuturor locuitoriior acestu: frumos judeţ. 

Căile ferate se reduc la o �ingură linie de o� km. l�rna-\ .. oda-
Co11. t:rnţn. ln construcţie c o rcţc-a de drum de lin care s,1 lege 
or;-i�ul Const<1nţa, prin Mcdjicii;i l'll Tulce.1. 

* 

* * 

Populaţiunea Dobrogei e eterogenă şi e reprezentată prin: Ro
mftni, bulgari,· ruşi, lipo,·eni, tătari, turci, germani, greci, armeni şi evrei 

Rom.inii sunt clasificaţi: în autochtoni, \'eniti din pro\'iciiJc sub
jugate şi români veniţi din ţară. 

«Autochtonii» româmi, sunt aş�zaţi de preferinţă în apropierea 
Dunărei. mulţumindu-se cu un pământ mediocru <:le cultură şi aco
modândL1-se cu un climat nesănătos , sunt exceptiuni cazurile când 

' I 

românii sunt plasaţi mai în centrul Dobrogei. Ei şi-au ţinut limba, 
credinţa, obiceiurile, conştiinţa naţională, păstrându-şi admirabilele ca
lită ti de rasă ale neamului; se disting printr'o stare economicii bună, 
printr'o vointă fermă, prin demnitate, mândrie de neam şi îşi apără 
cu o rară energie drepturiie omeneşti şi etnice. 

«Transilvănenii;', în 1905, numărau ca la 25.coo; sunt stabiliţi 
cea mai mare parte dela vânzarea pământului după legea din 1882: 
tr 1tuşi existenţa multora dintre dânşii datează dela :nceputul secolul1Ji 
al :\.\'II-iea. Un istoric, Adrei Papadopol \·retos fixează Ia 3000

nun1,irul <,.mocanilor» în Dobrogea la 1856. A.şezare statornică au avut 
ei ln , \·aroş" o mahala din orăşelul Hârşo,·a, rare era socotit ca 
,. poarta pe unde \"Cneau in Dobrogea cu turmele clin Ardal», 

Inainte de a fi cunoscuţi «mocanii" treceau drept nişte leneşi, 
hr:q,ăreţi şi inconsecvenţi: cunoscuţi mai de aproape legenda a dispărut. 

<t}Jocanii" sunt excelenţi oameni de afaceri : D-1. Pariano în lu
crarea D-sale spunea că cu aceştea şi cu „Olten:i·' �r lua comerţul 
din mâna streinilor. De altă parte sunt patrioţi pâ!�ă la şovinism şi în 
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fruntea trturor mişcărilor naţionale; dar ei au mai avut şi un rol de 
propagatori a1 limbei în fo tele stepe ale Dobrogei introducând graiul 
româmnesc în vorbirea nationalitătilor streinte din partea locului. 

' ' 

* * 

lfolgarii s'au ;;şezat în Dobrogea in:rc anii 1818 - 1 �l, pe 
când erau măcelăriţi de enicerii din Bulgar:c1 şi Y{umelia. Locuitorul 
bulgar e harnic, b 1.1n plugar şi econom : e crud şi exploatator aco
modăndu-se de nc\·oc, imprrjurti:-ilor· In l'C priYeşte pericolul din 
partea elemc nt ului hu lg,1r, aceasta e cu totul înlăturat, de oare ce 
m.mărul bulgarilor e restrâns.

Ru . .ii ::i Liporenii, stabiliţi pe la 1 �18 �unt de origină 5laYă şi 
se trag din Ruteni si :i.rusc:1li sau �losco\·iti. Desi nu e nici o apru-, , , 
piere intre aceste două 11,qionalităţi, tn:uţi a�1 aceleaşi meserii: plugari 
şi pescari. 

Tătarii emigrează, in::;:i, lucru c-urio:-. elementul nu se mic�o
re;iz�. Locucsc în bordcc infecte, f5r5 i111prej :iuiri s;,u pomi. a plugari 
·unt cam le:iesi sinu ·educ la 111t111L·,1 ele 1ât ;1tunci c;·111d li s'a 1s-

. ' 

pră\·Ît hrnna. ln târguri ,iu ac:;1p:1rat mic1il c .. :ncrţ. 
Turcii, s'au stabilit mai mult prin locu:-;lc retrase din munţi şi 

p5duri. Sunt o;imeni <le omenie ş: de cu\·âr!;; 111findrii şi demni ca a
gricultor lucrează bine holdele; hun gospodrlri, car greoi la muncă
starea materială, prospe, ă. 

Germanii, sunt veniţi din Ru ·ia. :-Ju iubesc ţ;1ra care i-a primit 
sunt nerecunoscători, eg-0Işt1, foarte imeresaţi. H.ăn agricultori şi 
greoi la muncă. Cresc cai şi porci, Gosp o dari3 lor c din cele mai 
îngrijite. 

Grecii şi Armenii, 11-..1 formcnză 
cuesc în masse prin sate: Lacuesc la 
niţi dupli incorporarea Dobrogei. 

grupu- i  l0t11ice distincte şi lo
or.1sc. majr)ritatca lor sunt vc-, . 

Evrei, ca la 60° '
0 

sunt supuşi străini. 30°/ 
0 

sau strecurat fraudu
los şi numai s °o ar fi ade\·ărate roiale turccş:i. Nici unul din E\-rCi n'a 
cumpărat pământ şi toată activitatea lor se măq;ineşte la oraş. 1\lulţi 
au venit din Rusia şi Polonia, fie direct, fie prin :\Ioldova, alegători 
nu sunt de cât vre-o 38. 

Până în anul 1900, în Dobrogea, a fost un regim excepţional. In 
ce consista el ? 

Concentrarea întregei puteri Jn mRinele f'unc(io narilor publici 
şi complecta anihila.re a ori cărei initiati,·:) şi a ori cărei mani
testări de vointă din partea cetă(enilor. Statul despot, a-tot-pu
ternic, cetă(eanul rob, supus ,':i umilit, maltratat şi „ multumit, 
ast-fel defineşte d. C. Pariano, ;n a sa lucrare. «Dobrogea şi dobro
genii» regimul excepţional din Dobrogea. 

Oamenii noştri politici, convinşi de nedreptatea ce 5e făcea de 
28 ani Dobrogei, au căzut de acord cisupra unor îmbunătăţiri. 
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Situaţia 1111 se putea schimba de cât dându-se drepturi politice 
dobrogenilor, ceiace �·a răcut anul trecut. 

O nouă eri:î incepe pentru Dobrogea : de ott.rece s·nu dat 
drepturi dobrogenilor. Cetă(enii din acest Unut sunt chema(i la 
riR{a politică �i acum iac parte din mal'ea familie românească. 

}\'ouii cetfl(eni se ror arMa demni, voi' fi mând1i că se pot 
numi Ron-uîni .-:i 1·(11' c0nlucrn peutru rea.lizR.teR. idealului nRUonnl 
:-:i l'tdn (ttrci. 
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s. Preotul CONS'TANTIN VASILESClJ

S. S.Prcotul Constantin Vtlsilescu Dclrochul oraşului Cuzgun. >iăscut 
la 1 Li 3 Fcbrutlrie 19 Comuna Dascălu-Creaţ,1, Jud. llfo,·. Terminat Se
minarul Central Bucureşti Hirotonisit rrcot 1 t 98 Februarie 20 - 2 r. 

Harnic, cinstit, ,;prig apărător al credinţei şi sprijinitor ni turmei 
încredinţate păstorii. 

Distin� prin muncă, a înfiinţat bibliotecă parochinlă, Banc;i Popu
lară „l nălţarea'' pc care cu cinste o conduce de 7 a ni, Obştea pentru 
tăere de pădure şi sindicat agricol pentru prosperarea cărora nu cruţă 
nici un moment. A exterminat secta Anabaptistă din suburbia Cara
mat cu desăvârşire. 

Luptă pe ţăranul naţional şi Economic. 
Pentru care este stimat de enoriaşi şi de şefii săi c ;:ire !'au ono

rat cu rangul pe Econom şi numit Proistos. 
Se bucură de stima tuturor locuitorilor. 

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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I. Georgescu
Sccrdar Rt:ral. 

PI. \lan_:al1a lu(I. I ·,,n,-tant:i 

\ 

Eocica _Comescu 
Comerciant 

1 ·,,111. D,,bromir PI. Sili&lra :'\u..1;1

_lud. Con�t:m\a

Cezar Soltescu 
Secrrtar 

Com 

-------

Sarchiz Mardiros 
Comnciant 

Corn. Garn-Omi-r PI. �fang:ilia 

lnghez 

_lud. Constan\a 

PI. �Iangalia 
Jud Con !'tanţa 

O. Leonte
Comerciant

' 111. Topalu PI. 11!'\r�ova
Tud. Const rnţ:i 
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Noua Fabrică Clayton & Shuttleworth L-td din Wiena XXI 
ln fiinţată în anul 1905. 
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� B LiCARfST � 
,,., � 

■------- li

Oficiul de vânzare 

AL f1'BRICELOR 

I 
DE HARTIE

'PIN TARA 

1)epoxitul Central 

BUCUREŞTI 

IStr. Academiei 4 

■--11-----■

VICTORJEI 

■······························■
: MOTOARE DE BENZINA 
-

-

: SI GAZ SARAC 
- � 
-

�NATIONAL 
: � 
-

: MOTOARE DE TITEIU 
- . . 
-

-

;BQLINDER-
-

-

: Se găsc sr ];1 •

; Societatea Anoni1nă 
. 

� Ro111ână de Comert 
-

: (FostNir.olnrFeher & Co.) 
-

: BUCURESTJ. BRAILA. 
- . 

� = CRAlOVA ŞI BOTOŞANI :
■ .. i111111111111 •·• I tl 11111 IIJ li ■
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Pl\EFECTU R_A 

Prefecf, C. PARIANO 

Director, Bucur Contantinescu Secretar Con tantin Jone cu 

PRJMARJA 

Primar, TITUS CAH�H�U 
Rjulor de Primar, 1. Hentoin 

Ion Dumitre cu 
Pompei (iuperce cu 
Petre Uadu 

CONSILIERI 

, I .Ylircea SoJacolu Troian 
I Chirjac Frangopol
! Abdul Harnic.I I Osman
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NOTA 

Intru cât tipdrirea anuarului s'a Început În luna Nrr 

emhrie adicd Înaintea schimhdrei guvernului, n'am mai pulul 

introduce noile modilicdri ce ar li necesitat noile numiri Id

cute În administra/ia Jud. Consfanfa. 

ln edi/ia viitoare oom fine seam<l de aceste modilict1ri. 
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POLIŢIA 

ComisRr, Zira

Politai, P. Pallady 

Director, D. A. Dumitrescu

Comisar, Bălălău 

" Drăgănescu Şef al Politii-Portului, Rădulescu 

ADMINISTRAŢIA FINANCIARĂ 

Administrator Financiar, AI. Constantinescu 

$ei de SecUe, I. �lănăilă 

.. ., ., N. Comăncanu
Sub-Şef, Gr. Mainescu 

» ,, D. Mangurea

Impiegat defi., C. Radonrn 

Impiegat defi., C. Şolţ 

,, " 

" :,, 

I. Ciocoiu

Ath. Petrescu

Impiegat aux., N. Flangea 

,, „ Chr. Nastea 

" " P. Atanasiu

,, ,, C. Filip 

Agent de constata.re, Iancu Dimitrie 

Agent regional, V. Rosca 

Agent de urmărire, Ştef, Predescu 

" " " I. Manea

Controlo1· ora�. G. I. Auneanu 

Controlor, D. Bâcu 

„ G. Vişenescu 

,, C. �- Zaharia

Impiegat defi., N. Nicolescu 

" ., A. C. Comescu

" " Gh. Micu 

,, " I. Bârsăne$CU

,, ,, V. Petculescu

Controlor, St. Teodorescu 

„ Orest Păun 

Agent de constatare, C, Ionescu 

Secţia Credit. Agri. şi Bănci populare 

Şef de Sectie. iculae Teodorescu 

Sub-Şef, Ion T. Mateescu 

Impiegat defi., Emil Moruzi 

Impiegat aux., Constantin Burelly 

Secţia Regiei 

Şef de Sec{ie, Dumitru V. Gal 

Impiegat de.i., I. G. Dodescu 
„ N. Adamescu

" 
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AVOCAŢI DEFINITIVI 

Decan Alexandru Belcik 

1 N. Sin1ionescu
.lf,,:nh;·ii Con iliului de di ·ciplină,

1

1 

Alexandru Pană 

Secretar, Alexandru Beiu 

Bcllu Trni:111. Renderli George, But
ter Leon, B()reanu George, Dimce 
Dumitru, Dobias George, Dumi
t�escu Ştefan Fortun Traian, Iri
mescu Con�tant111

1 
Ionescu Alexan

dru, :\facri Stefan, Măg-urcanu Geor
ge, :\1iloşef Petre, Miclescu Va-
ile, Mihail i • Ion, Mironescu Vasile, 

�lureşcanu Stefan,Penacof Ivan, Pro
topopescu Andrei, Radovici St. Ion, 
Rainof Athanase, Roman N. loan, 
Roşculeţ N. N., Sarafide Polidor, 

Simionescu Kicolr1c, T�t;irn Gc-or�<'. 

Avocaţi Stagiari 

Bottca Vasil<', Cişmigiu Stavru. Di;i
mandopol C. Anton, Gl1C'ţt1 J. ;\C'Cll
lae, Giuncu Gheorghe. Nic-olof D. M , 
Teodorescu George. 

Apărători 

Caraffa Ion, Dumitrescu Gheorghe, 
Serbănescu Anton, Tanta Artur, 
Vlădoi;1nu Stefan. 

DOCTORI 

Mărgărint 
Pilescu 
Cealîcu 
Psarafti 

Apostolescu 
Bărzănescu 
Sadoveanu 

CASE DE BANCA 

Banca N atională 
' 

Banca Generală 
Banca Comercială 
Banca de Credit Român 

Banca Agricolă 
Sucursa. Bănci de Scont din Bucur<'sti 

. 

Banca Marmorosch Blank .& Comp. 
Casa de Schimb Pav�l D.Gheorghiadc 
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AGENŢII DE VAPOARE: 

U. Zvoronos, strild11 RormtJ1l1
Fraţi Troeano, stl'. .lllll1'>111ed11m1
S. \V. Hoffman, str. Elenu
Baron H. Gradel „

"

\\" atson Youcll, :::.tr·. RvnJHJdt 
Ed. Tuzzi, str. Ro.�·jori. 7 
Sur. ..-\..tlantică stl'.Gr. Cantucuzino 

CEREALIŞTI, C.01"\ISIONARI şi case de 1/1\FRU/V\UT 

Leon Ghinsberg, str. Traian 
K. KcYorkian, Obor
.Fraţii Manisalinn, str, Romanii.
L. Dreyfus, Bulevard
1. Cipru�, str. Tache-Ionescu
D11mitru Rusu, Obol'
Radu R. Babuş, stl'. Jftwgaliei
I. E. Atanasiu, Pia(a Independe1,(t·i
V. L. Asimacopol, str. Romanii
N. Cialicu, str. Romană
Isidor Pesach, str. Maior-Şon(u
D. H. Ivry, str. L.-Catargi
L. Teiler str. CăU1ra�i
K. Kesikbasian, str. Romană
M.Economu & S.Lascaridis,CălărRşi
J. T. Jerusalmi, Piata Independen(ei
A. A. Anamadis, Mircea-cel-Mare

Gh. Rondos, str. Carol I 
V. P. Murellis, str. Franceză
N. Lambiri, str .  J1/ircea-cel-.llfare
Oscar Goldstein, � tr. Plevnei, 9
Nisim B. Seni, str . .Jlircea-cel-.1lfare
Ştefan !½arcato, str. Costachi-1Vegri
Gh. Perlea, str. Traian
A. V. Teodorescu, str. L-C11targi
Panait Rondos, str. Carol
Sarafidis &. Papazian, Jlahomedană
Luca & Comp., Piata lndependen(ei
Loebel & Goldenberg-, ]!.-Eminescu
1 on G. Boer, str. ]fircea-cel-Mare
S. P. Mavroiani, str Carol I

Cosma Contiaş, ,, ,, ,, 
Spiru I. Macri, ,, ,, ,, 

AGENŢI DE AFACERI 

J. A. Rudic, str. Ovidiu D. Balian, str. Ovidiu, 10
E. )1. Branco,1ici, str. L.-Catargi

FAR/V\ACII 51 DROGHERII 

:-J. Rigani, str. Carol 116 
.-\1. Heldenbuch, str. Carol, 102 
l XT° �on _,,ncorescu, ,, '7 

Ion Berbereanu, ::;tr. Cuza- Vodă 
Ion Miga, str. Carol I
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Maşini Agricole şi Industriale, Ciristigii, Maşini de cusut şi Ferării. 

Vasile Toma & Comp, str. Carol I
Bourne & Comp, ,, ., 
Ion Filip, ,, ,, 
Atanase Tramundana, ,, ,, 
B. Companietz, str. Jfangaliei
Gh. Caraciali, ,, ,, 
Haim Birnfe]d, ,, ,, 
A. V. Boiangioglu, str, Chiristigii
Moise Hasan, ,, ,, 

Societatea Behles, str. Carol I 
Fraţi Michel, str . .Jfangaliei 
Fraţ! Grunberg, Obor 
Albert Theiler, ,, 
Hagi Omer Memet, ,, 
Cosac, ,, 
Tronimos Carabiber, ,, 
Fraţi Cialicoff st.r. M 11ngaliei 
I. si B. Beiner str. Cliiristigii

/V\ANUFACTURIŞTI ŞI /V\ARUNŢIŞURI 

M. �I. Frenkian, str.Jlircea-cel-1,Jare
Tacvor M. Benlian, str. Carol L 19
Ganciu Nicola, ,, ., 27

H. Bedrosian, ,, .,, 87-89
Raiciu Radeff, ,, ., 52 
Spiro Limbidis, ,, ,, 53 
Enciu !ordanoff, ,, ,, 7 3 
E. D. Emirzian, ,, ,, 
A. Zambagdjian, str. Braşoreni
Gh. Rusu, str. Romană 
N. Ionescu & Pandelescu, str. Carol
H. & M. }.,rankiau ,, ,, 

Lasc:ir & I. Lascaridis, str. Carol I
C. Frangopol, str .. Jlf angaliei
Sarkis Cazagian, ,, ,, 
A. Cui ehisaria nu, ,, ,, 
M. G. Bedrosian, ,, ,, 
Bohos Kirkor ,, ,, 
Fraţi I. Barbu ,, ,, 
O. H. Benlian, ,, ., 
Artim Araholian, ,, ,, 
A. H. I. Osman „ 
Ion Bulgărea .,, 

" 

" 

36 
54 

69-71
110 

BIJUTIERI, CEASORNICARI, JV\OBILE şi HĂINARI 

!sac Goldstein, str, Carol N. Mihailov, str. Carol 
Nisim Navon

" ,,
Solomon!. Gabai, .. 

" 

P. Sapira,
" ,, V. S. Papazian, "

Maria S Catroff, 
,, 

" ,, 

GALNTERIE, MODE, CROITORIE şi ART. DE LUX 

Stelian Hartenis, str.Costachi-.VPgri 
Panait & C, Cantias, str. Carol I 

VasiJe Ciacăru, str Traian, 7 
M. Casapian, str. Mangaliei
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Sotir S. Fonndoukas, " 
Costică I. Barbicri, ,, 
Hristu Eftimiadi, 
S. H. Sarchisian, 

,, 

,, 

" 

,, 

" 

20 

15 

21 
4 

Ion C. Ha apidis. str. G.'irci

Filip Albert, str. Ca.rol, ;J

B. Berco\·ici, str . .Jf angaliei
Iordan Ibenoff „ 

,, 

MAGAZINE CU INCALŢAMINTE 

�lihran A. Cu1.:1gi.1n, str. JfEwgaliei 
Gh. I. 1\tan;1sofî,  .• ., 
C. Corn biber s; r. C1.1rol lfjj

Hagiadur Semizian. slr. Carol, 151 
Anton Mike la tos, str. TrR iun. 3

FALARIERI 

Gh. Panaitcscu, :-,tr. Costache--Yegri Z. \Veinstock & Fiu, str. Carol I, 56

LIBRARI 

Gr. M. Grigoriu,Piuttt lndependen(ei I. Dumitrescu, Pia(a Independentei
D. Nicolaescu, str. Carol

HOTELURI 

Abdul Hagi Zait & Feofic Hagi Zait 
str. Costache-Negri 

G. Stnvridis, Hotel Europa, Piata
Independentei 

G. Atanasiu, str. Carol 179

Alexe I. Stoica, .. tr. Doroban(ilor
M. Sterie, ., ,, 

Frati Gheorghiu, H. Rcgal,sfr Cnro1 
Hotel Regina 
Hotel Carol 
Hotel Renie 
Hotel Bulgaria 
Costi Atanasiu, str. Costa.che-}legri 

RESTAlJRANTE SI BERARII 

Julius Gruber str. Traian 
G. M.Gheorghiu (Regal),str. Carol,98
Princiar, ,, ,, 
N. P:pa Vasile, . tr. Mercur 11
Hristu Dinu tr. Carol
Pan do-V ani ,, ,, 54 
Ilie Trifu, , ,, 46 
Gh. Stavridi (Europa)P.lndependen(i 

G. V· Ogrezeanu Piata lndepen.
Miloş Marcus str. Carol
D. G. Hrisicos, Pia(a Independentei
Marin Cantaragiu, Concordiei, 51
D. Constantinescu, str. Pescari
Tomis, Piata Independentei 
D. Vartolomeu, str. Infanteriei
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COLONIALE ŞI CÂRCIU/V\ARI 

D. I. Diamandopol, str. Cost.-_\'egri
:\1arcu. Goldstein, ,, ., 
Costi Atanasiu, ., ,, 
:\. Papa Andrei, str. Cal'ol 1, 193 
="Jiculae Fondopol, str. Concordiei 
Gh. Constantin,str.Mfrcea-cel-Jf arc 
P. I. Vontiras, Pia(a Independentei
Arghir Angeaclis, ,, ,, 
.-\vram I. Sega!, str. Carol I, 11 
I.Delareiu &Veisi, ,, ,, 
Dra. I. ::\1ungiuris, ,, ., 
A. A. Gheorghiu, ,, ,, 70 

XenofonTheodor, ,, ,, 77 
Gh. M. Gheorghiu, ,, _., .<J�-..,'-100 
A.Hagi Gheorghe. ,, ,, 154 
Zamfir Lascaridi, ,, ,, 162 
Jacob Suchăr, str. Trnian, 22 
Draculis D. Tramundana, Carol, 96 
Costi Statalds, str. Traian 
M. Saemagidis, cal.Ştef Bn-cel-Jlare
Avram Meltzer, Carol I

A tanase H. Petroff, str. Carol I, 
coloniale En gros 

�\nghel Macri, str. Dorobanţilor, I, 
coloniale En gros 

Stelian Asimachi, str. Jfangaliei 
Pericli Ianopol ,, ,, 
Gh. :Moraru, ,, ,, 

Leon Seq10.-ia11, str. Cooe tachi-�egri 
coloniale En gros 

L. Halcus i l� N. Gheorghiu, str.
Mircea- cel-Mare, coluinle En gros

Fra ti Rizescu, lr. JJ angaliei 
N. D. Petrns, . tr. ComerciaHi. 2

coloninJe En gros 
.Fr;iţi Giacomatos, str .. Mircea 
«llercnrl) • ocie1ate ( 'operntirIT, 

1> 1 :iţa J nrlrpen(lt•ţei
n. Gh. Hri -ico., Piaţâ hultpeu.
Z. '.\kt;ix,1, str. Rom{lnă 
El. I. Economu, ,, ,, 
Anesti Star�-nti, în Port 
I, C. Condopol, str. Romană
Jani Calderimi, str. Carol I

Ar. Zaharia, str. ]f angaliei
C. Gheorghiu, ., ,,
Dumitru Decuble. str. Infanteriei
D. I. Duzoglu, str. Ca rol 1, 157
C. I. Pritzopulos, str. Militară
D. Cockino, str. Cuza- Vod�, 122
Gh. N. Angeaclis, str. Mangaliei
Con�t Porussi, ,. ,, 
N.Jalinas, sir. Maugaliei,Co. En gros
Anastase M. Nicolau, str. Mangaliei
D. Petre, str. Tache-Ionescu

CAFEGII 

'.\lehmet Emin H. Zaid, str. C.-.Negri 
\nton Dumitru, s. Mircea-cel-Mare 

Petrache Bujor, str. Braşoveni 
Lconida Nicolaide, Piata Indepen. 
Egnadios N. Cazorian, str. Carol I 

Melchis I Iagiadurian, str. Traian 
Dimitrie Partenides, ,, ,, 
Osebi Torosian, Piata Independen. 
Ecaterina Maraveia, str. Carol, 52 
Gh. Atanasiu. " ,, 179 

COFETARI 

C. ::,/, Popescu, Piata Independen. Petre Postelnicu, str. Carol 1, 144
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Brutari, Simigii, Bragagii, Fructari. Căldărari ş1 Brânzari 

Nicola Petre, str. Costache-_Yegri 
Petre Nicola, str. Carol. .59 
sail Petre. sfr. �t.-cel-Jlare 

Meniu Petru, str. Costache-_\'egri 
E. Constantin, ,, ., S.J 
Hroni C. Ermidi Fii, str. Carul 1, 8 

P. Milliaresi, Piata. lndependen(ei
Chiriac Frangopol str. Carol I
Gherasim Boje, str. Concordiei
Petre Gherasi Radu, str Carol I
Ion State Serafim, str· . .L11a.ngaliei 39 

T. Leoncenidis, ,, ,, 71 
Lazăr Crigore, . .,, " 

6 
Gemail Enisa, ,, ,, 156 
Dumitru Nicola, ,, ., 61 

Neofiit Simion, str. Costae;he-_\Tcgri 
E. Gheorghe, str. l,firceR-cel-Jl11r,._·
G. N. Şişcu, str. Braşoreni

Hagi Petru Hristu, " ,, 
Grigore Mavrodin, Piata Carol 
Aoton Radu, str . ./11a flgnliei 

I G. Rize.scu, str . ./11anga.lir-i

Kiprian I. Lento, .,, ,, 
Blaje Spiru, ,, ,,. 
G. Zanfir, " ,, 

DIVERSE PROFESIUNI 

D. Rizescu, depou de lemne, strada Mangaliei
Ştefan Dragon, măcelar, Piaţa Carol
Filip Canauchini, depou de lemne, strada Concordiei
M. Altunian & A. Cedichian, pielari, strada Mangaliei
Vilhelm şi Alfred Saint. saci, muşamale, str. Mahomcdană
Tache Manicatidc. strada ,1ahome<lană
Vasile Constanrlinir:ii, :-:traca Co:,tachc-Kcgri No. 9-11

Julia I. Popescu, cismR.r, �trada Carol I
Gh. Sarianopol, Bl'ticole Orientale, strada Traian
Nisim Ierusalmi, piei .�i lânii, strnda Braşobeni 
Avram Benun, depou de lemne, strada Tomis 
Jean Hohr, şuncărie, strada Carol, 36 
Sapsa Zecherman, tinichigiu, strada Carol 
Ana Sultz, · flori artificia.le, Piaţa Independenţei 
Bohor Matateia, sticli1rie, strada Carol No. 28 
Solomon Israil, tiuichi;âu, strada Cosrnchi-Negri, 31 
Stavru Dimitriu, sticlurie, strada Carol 132-4 
A. N. Nuhubian, pieJt:1.r, strada Mangaliei 

132 

121 
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PREFECTURA DE CONSTANŢA 

Prefect, Ion T. Ghica 

Directorul prelecturei, Gh. Cri tescu 

Secretar, Constantin Ionescu 

Serviciul Administrativ Serviciul Judeţean 

.C:ef de biurou, N.Gh. Cantacuzino

Registrator, C. G. Lumezeanu 
Archiv« r, C. Panaitescu 
Copist, !\1atei Lurnezea11u 

" Eug. Samsonoviui 
" Alex. Drăghescu 
„ Nicolae Nicolae 

Dactilografă, D-ra S. Andreescu 

,') ef-contabil, Vasile Popovici 
�el de biurou, Alexe Roşca 

„ M. B. Parscghe;ţn

., 
M. l\1ironescu

Ajutor„c;ontabil Nicolae Gadidor 
Regi� tralor, Andrei Lisievici 
A rlii,�a r, Al. N. Vasiliu 
Copist, Ion Alevra 

„ Grig. V. T1han 
" ::\Iitrita Georgescu 

J1fedic primar al judeţului N. A1.ărgărit 

Economul Ion Gri0orescu Protoereu 

.1lfedic veterinar, S. Si1nionescu 

Revizor şcolar, Paul Pasa 

Sub-revizor, Petre Papadopol 

Secretarul serv. sanitar, Ştefan Predescu 

Şeful serviciului telefonic, Xicolae Selim 
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Con1isiunea pentru acordarea drepturilor poli

tice din judeţul Constanta 

Pre�edinte, Consilier Curtea de .Apel, Galaţi, D. Istrati

\ Prefectul Judeţului, I. T. Ghica
;\1embri ,

( Preşedintele Tribunalului, Lazăr l\'1unteanu

Secretarul comisiunei, M. Mironesou 

ln jud. Constanţa sunt urmă. 11 oficii postale şi 

2 agenţii 

Oficiul 

" 

" 

" 

.,, 

" 

" 

Oficiul 

,, 

,, 

Posta! 
J 

Constanţa, diriginte Mihail Popescu 

" Murf atlar, " 
G. Mocanu

,, 
:Medgidia, " 

G. Dumitru

" 
Cerna-Vodă " 

C. Negreanu

., 
Hârsova " 

llie Moscu 

" Ostrov ,, 
C. Rădulescu

" 
Mangalia " 

C. Zăvălescu
sucursală Cara Orner Manipulant V. Zora 

,, Cara-�Iurat " 
G. Va�ilescu

,, Constanţa (Port) ,, D. 

Revizor poştal C. Radovici

Agenţii speciale Lipniţa H. Popescu 
,, ,, Cuzgun D. Caragea 
5 2 ::ircumscripţii poştale rurale 

Zaharia 

Poşta rurală din acest judeţ a fost organizată ca în întreaga ţară 
la 1892. 

Anterior distribujrea se făcea prin expeditorii rurali de pe lângă 
sub-prefecturi şi prin vătăşei numai la reşedinţele comunelor. Actualmente 
factorii poştali rurali trec prin toate cătunele din judeţ. 
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Plasa Co11stanta 
> 

Cu reşedinţa în Comuna Cara - Murat 

'ub-Prefect. Locotenet S. �I a t cc:--cu 

Ajutor de Sub-Prefect, G. Steţcu 

G. Steţcu
.�jutor de Snb-Prefect 

COMUNA CARA-/V\URAT 

Judecător, Ion Ghiţescu 

Magistrat sagiar, C. Voiculescu 

Grefier, S. Căpăţână 

AdYocat, Remus Bellu 

Primar, Ştefan Blebea 

Secretar. Constantin Popovici 

-·•---=---=-- --'-"'= 

lnvă(ător diriginte, Const.Cornescu ComercianU, Ion Poppa 
„ 

Iulia Cornescu 
„ 

Const. Seitan 
,, Justina Bocru. 

Preot, I. C. Sadeanu. 
Manipulant al oficiului Poştal din 

Caramurant, Mihai Udrea. 

" 

" 

,, 

" 

,, 

,, 

Niculae Bundă 
Octa\'ian, Moroianu 
Mchmct Saltu 
Da \'id Drujenski 
Gheorghe Creţu L<lbă 
Bostache Ion
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.\:--l1 ARl"L DOBROGE,\H 13 
--=-==-- - -

-- . --
=--= -= 

Proprietari, Luca Ionescu 
„ 

Ghiţă Sasu 

" 

. , 

Radu Tocitu 
�1ichel Ternes 

Arenda.':, Radu Blegu. 

Comuna Caraharman 

Primar, Andrei Calu. 
Secretar, A. :\1arinescu. 
In,-ă(fltnri, Ion Alexandrescu, I. 

C. Brătuinnu. cl-r:i Eugenia Mari
nescu, d-ra Elenn Muntenu

Jnvă(f1tor Jfusulman, Hoge Afuz 
Musa Mustafa 

A.gent de percep(ie, Ion Geor
gescu. 
Comerciantii, Duţă R. Pascu. Adam 
Velizarie, Simion Ilie, �ichifor Ră-
ceu, Vasile G. Ion, N eciu etc:u. 

Proprietari, Gheorghe Popa. Mir
cea Ercmia, Sa,·n Teodorescu, G. 
Brătăşanu, Lazăr Drmoff, lsmail Hagi 
Amet, Niculae Poppa. 

Arendaş, Ioniţă Colngan. 

Comuna Caranasuf 

Primar, Stancu Garofeanu. 
Secretar, Damian Borada. 
Invă(ători, Carol Vişănescu, Vic-

tor Staniloi. 
Preo(i, Ion Tofan, Constantin Ji-

pescu. 
�-!gent perceptor, V. Voiculescu. 
Proprietar, Miantag Davidoglu. 
Delegatul sfatului sătesc căt. 

Dumgii, Tudor Vălceanu. 
Comercian(i, Mihai Boian�iu, Leib 

Haimovici, Nicolae V. Niclof, Gheor
ghe Mineiu, Constantin Nicoară. 

Comuna Carol 

Primar, Dimitrie C. Antonescu. 
Secretar, D. Postelnicesru. 
Invă(ători, Ioan Predescu, Gheor-

ghe Mafo01. 
Preo{i, Radu Bănică S. S. Ion 

Popescu. 
Agent perceptor, Zaharia Şeitan. 

Comercian(i, Iordan V. Lecca, 
Dumitru Băloiu, Nicu Buzanski, An
ghe; Grosu, Aldea Nistor, Dumitru 
lrimia, Vasile Petre . 

Prot;irietar. Aldea Nistor, Aldea 
A. �istor.

Comuna Casap-Kioi 

Primar, Stanciu D. lVIarinoff. 
. 'ecretar, D. Popescu. 
lnva(fltori, iculne Petreanu, d-ra 

Eliza Damfi, d-na Eugenia N. Pe
treanu. 

Comercian{i, Pascali Singureade, 
Alexe Vasile, 

Pr-opriet8r, Cherciu Marteff, Stan
ciu D. Marinoff. 

Comuna Cicrăcci 

Pri mar. V cspasian Blcbea. 
ecretar. Spiru Cealâc. 

A iutor de secre/8.r Ion Curse anu. 
I /i vă (fJ. tori, Oprea Trifu, Peri ele 

l\1Telinte� Const. Cergău, d-na Maria 
Costin, d-ra Dora Protopopescu. 

Preot, Nichifor Teodoroff. 
Agent perceptor, Gheorghe Ră

dulescu. 
Agent sanitRr, Virgil Constanti

nescu. 
Comercian(i, Niculae Bleţu, Du

mitru Bunea. Ion Florea, Ghiţă S. 
Belcin, Alexe A. Botea, Vasile A. 
Popa Ssori, Ilie Băloiu, Dumtru Chi
pară Hără. Stan Belcin, Acburi Seit 
Gazi, Ion Duma, Stoian Velicof, Va
sile Demirof, Marderos Marcar, Seit 
Hagi Ali, Said Isak. 

Proprietari, Emil Co�tinescu, I. T. 
Gheţu, Maior Vlădescu, Petre Mi
loşef. General Grădişteanu, Luca 
Ionescu, Duwitru Chipară Hără, Ova
nez Hagopcian. 

Arendaşi, Basile Serdic, Dumitru 
Bălaiu, Hagi. Saip Hagi Gazi, Radu 
Blegu. 

Comuna Ceamurele de jos 

Primar, Dumitru T. Vlaşcu. 
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ecretar, Barbu Teodorescu. 

Comuna Cobadin 

Primar, Aurel !\1arinescu. 
, ecl'eta r, Gh. Florescu. 

Comuna Cogelac 

P1·imar, Alexandru Rădulescu. 
ecrelar, Gh. I. Munteanu. 

ln-r(i(t1tor, Cristea Caraman, d-na 
Cas2ndrn V. Popo,·ici, Gustav. \-Volff, 
Mihail Ot,wă. 

Preot, I. Constantinescu. 
Perceptor, Ilie Silivestru. 
Diriginte al of. Po.�tal, Ştefan 

\ asilescu. 
Jf edic al circomscriptiei XI Co

gealac jude(ul Constan(a, Dr. V. 
Lateş. 

ComercianU, Ion G .  Ciurea, Mar
tin, \\" eisenberg, Filip Asadurean 
Vasile Stoianoff, Bercu Iliovici, Ste
fan Donceff,Arakel Garabeţian,Artin 
Marcarean, Petre I. Drăgan, Radu 
Gheorghe, Mitu Sarande Velicu, Şte
fan G. Mineiu. 

Proprietari, Petre Grigorescu, C. 
Şovăială. 

.llforari, Samoil Sezanoff, Friede
rich Sept, Christov Clat. 

Comuna Gargalâc 

Primar, Const. Popovici. 
SecretRr, D. Nicolau. 
lnrăti1tor, Mihail Bonjuc. 
Preot, Gh. Popescu. 

Agent perceptor, Ion G< orgcsc u 
Comercianti, Costache Pascu, D. 

Hertâ, Dobre Dralciu, Donciu Ata
nasiu. 

Proprietar, Ioan A. Poppa. 

Comuna Hasancea 

Primar, Va�ile Rusescu. 
Secretar, Vasile Buzescu. 
Comerciant, G. V 01culeanu. 
Proprietar, Const. Pariano, Pen-

ciu Atanasof, Ioniţă Blebea, ,. ac.:le 
Maro\·in. 

Comuna Mihai-Viteazul 

D. Călinescu

, ecretarul Comunei )Jihni-Yitcnzn 

Primar, Francisk Popo\·ici. 
Secretar, D. Călinescu. 
lnrăUHor, I. Genghină, 
Preot. . Papadima. 
Agent perceptor, V. Gheorghiu. 
Comercian(i, Iosif Giurgea, Ga-

vrilă Giurgea, Gospodin Stoian Drag
nea, '\1itu Russe, Simion 1anciu. 

Proprietar, Dimitrie Atanasoff. 

Comuna Murfatlar 
Primar, Niculae Dragoş. 
Secretar, Dumitru Balaş. 
InvfJ.(ător, Gheorghe Muşetescu. 
Preot, A. Popescu. 
Perceptor, Const. Stanciu. 
Dirigintele of. poştal, Gheorghe 

Mocanu. 
Şeful gărei, Mihail Paulescu. 
Medicd plfJ.şei, Dr. Stoenescu. 
Comercianti, Ilie Sava, Niculache 

Iordan, Ioan Radu, Garabet Kirco
rian, Atanase icolau, Mihale ""ta
matopol, Ilie Rozalis, iculae Popa, 
Niculae I. Dragoş, Gheorghe Cio
can, Stan Boia, Constantin Şteflea, 
Ilie Creangă, Ioan Ianculescu, An
ghel Popescu, Omer Hagi Emir 
Bechi. 

Proprietari, Teodor Miulescu, Mir
cea Solacolu, Căp. Traia'n Solacoln. 
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Comuna Omurcea 

Primar, Ablai lzet. 
Secretar, Const. Kiculau. 
lnvaţător, Ioan Cârnu. 
Preot, 
Agent perceptor, A. Nicolau. 
Comercianti. Dumitru Boia,Oprea 

Boia, Dumitru O. Boia. 

Comuna Palaz 

Primar, Mihail Uihăilescu 
Secretar, Dumitru Gheţu. 
Ajutor de· Becretar, Ion Ştefă-

nescu. 
Agent de siguran{ă, D. Băli

neanu. 
Invătător, P. Papadopol actual 

sub-revizor şcolar,d-na Maria' P.Papa
dopol, d-ra Paulina Ionescu Christu 

' 

Tunaru. 
Preot, Ion Claru. 
Perceptor, Leon Niculiu. 
Controlor fiscal, St. Theodo-

rescu. 
Comercian{i, Jula I. F. Sacmari, 

Anastase Anton, Elefterie Carainu, 
Costi Vasiliu, Hristu Ceaciu, Ariftarh 
Geavidis, G. P. Stavroianu, Apostol 
Constantin, Hasim Halil, Atanasiu 
Atanase, Paraschiv Gănescu, Tănase 
Ganef, Toma Gheorghe, Tase Spi
rea, Ionică Tulea, N egip Omer, Ve
lula Hagj Isleam, Gheorghe Petre 
Gheorghe, Petre Cujocaru, Costi 
Gheorghiade, Petre Gheorghe, A
nastase, Ion N. Bălă, !ani Macri 
!ani.

Proprietari, Ioniţă Dumitrescu 
Inginer Zosima, Ştefan Rainoff 

' 

Arendaşi, Ştefan Basarab, Ştefan 
lonessu, Voicu Voevnd, Eremia Sfe
tescu. 

Comuna Pazarlia 

Primar, Tudorache T. Stan. 
Secretar, Dumitru Voiculescu. 

Comuna Potur 

Primar, Simion Calciu Simiono v• 
SecretRr, Marin Cioroianu. 

Comuna Techir-Ghiol 

Primar, Petre Al. Miculesc-u 
Secret.ar, Pericle Macri. 
Jf ote.luri, N. Măloiu, Stan Sorescu 

Ioachim Atanasiu, Clement Popescu' 
Căpitan 1\1. :Manolescu Susana D

0 

Popoff, Lina Fotache, 'ion Cernat · 
Ghiţă Ionescu, Vasile Ionescu, Şte� 
fan Rondu�, Spiru aum, Maria I 
Caranfil, I. Anagnoste, D. Prodan· 
Simion Constantin, Vlăsulescu Dr• 
Tolică, Căpitan Niculescu, C. 'Va�· 
siliu, Căpitan Anton Popovici, Dr 
Sarlm·eanu, Ion Blebea, Nicolescu, 
Dr. Mihăilescu Brăila, Anghelide Bo
boc, Anghel Hagi Pandele antre
prenor Papamihalopol. 

Toate aceste hoteluri sunt bine 
ingrijite şi au băile lor proprii astfel 
ca suferinzii să aibă locuinţa în ace
iasi curte cu baea. 

Efectul acestor băi sunt miracu-
l�ase căci în fiecare an plec pe pi
cioare sute de oameni can au fost 
aduşi pe tărgi sau cu cârji. 

Comuna Toxof 

Primar, G. Burloi. 
Secretar, St. Gremoiu. 
lnvătător, Petru Demetrian. 
Hogi, Hafuz Abdul Azis Asan 

Ahmet Mehmet. 
' 

Agent perceptor, Alexandru Dli
novki. 

Comercianti, Misac M. Sarian, 
Dobre Voin•eagu, Cadâr Curt ·Mola 
�1 ustafa Ionus, Vasile Ruse. 

Proprietari, Cosma C. Stoian, Be
chir Efendi, Alendru Calafateanu. 

Arendaşi, Ştefan Niculescu Cio
bănoiu. 
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Plasa Mangalia 
Cu reşedinţa în oraşul Mangalia 

ub-Prefect., Ernest .:\1i clescu 

. jutor de Sub-Prefect, G. Ştef ănesc•1 

MANGALIA 

Comună Urbană 

Prim AI'.

Secreltu·, 1 icolae Brătianu Casier comunal, Gh. Georgescu 

tef R 1 Poliţiei,Gr. Cucu 

Y!E1dic de Plasă, Dr. N. 1\lardare 

Judecător, Bucur Constantinescu 

l\fagistrat Stagiar, N. Protopopescu 
Grefier, Nicolau 

Uoctor Veterinar, G. Zaharia 

Spitalul Comunal, Dr. D. Zernoveanu 

Vame�, J. Eustaţiu 

Şef ocol Domenial, D. Constantinescu 

Agent Domenial, Dică Constantinescu 

Hotel, Comino Jany Foroglo 
„ 

Remania 
Farmacia. C. Christescu 
I. Gheorghiadis J,fanut'acturist
Lascaridis

,.

Niculae M. Stoia „

Anastase A rghiropol 
Ahmet Demir 
Petre Neicu 

Comuna Agemler 

" 

,, 
,, 
,, 

Iany C. Stamatopol, BilcRn

Tudor Brusalis ., 

G. Teodor " 
Primar, Hagi Amet Ebulius 
Secretar, Nicolae R. :Mihăile seu 

G. E. Nicolaidc 
Steri� Gheorghiu 

., 
" 

Cociu Piftiţă „ 
AristidP. Lambrinidi, Cafegiu 

Comuna Azaplar 

Primar, Ioan Racuciu 
Secretar, G C. Mărzea 
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Comuna Cara-Omer 

Primar, Ion Dumitriu 
Secretar, L Oteleanu 
lnYă(ător diri., Alex. A Dociu 
lnYă{ătoare. d-na Eufro. A. Dociu 
Perceptor, Gheorghe Tc1kor:an 
Agen(i perceptori Emanoil G. 

Takorian, Gheorghe G. Takorian, 
Cun.-;r. El. Ne,igu 

J >ren(i, N"icolau Nicola, Ion Să-
' ii ;, 11 li 

Comerchrn(i, Pascal Mihăilescu, 
i\lihail Vladimirescu, Stavru Dumi
t riu, Sarkis l\1ardiros, Tache P. Va
�iliu, Şerban Clătisteanu, llie N. 
Calciu, Gh. P. Trăsnitu, Mogardici 
Hogo!-i;rn, C. A. Constantirw�cu, 
( ;hiţă Popescu, A�ădur Hazar Stan 
H�descu, Alexe G. Stoica, Ş!cfan 
lL Albu, Marin Ne;imţu, Pc1r;ic-he 
>: uţu, Hagi Ismail Abduraman 

Comuna Cavaclar 

Primar, Simion Pisică 
Secretar, Ilie Enăchescu 
Invă(ător, Preotul Ştefan Nicu-

lescu 
Perceptor, Gheorghe Gheorghi11 
Comercian(i, Kirkor Kaprilian, 

Anghel Roşu 
Proprietar, Alex. Ionescu 

Comuna Cazil-Murat 

Primar, Ioan Filipescu 
.Secretar, Moise Bica 

Comuna Chiragi 

Primar, Simion Rărnboi 
Secretar, Iordache Grigoriu 
Preot, Ion Ioanovici 
Perceptor, Gheorghe Takorian 
�·lgent perceptor, Gh. G. Takorian 
· ârciuma.ri. Iun Ionescu, D.

Ştefan, Marin Grigoriu 

Comuna Edil-Kioi 

Primar, ::(icolae Priceputu 
. ecretar. Ion Măndrescu 
Invi'î�âtor, �lihail Boncu 
Perceptor Constantin Purec 
Preor, Belizar Popescu 
ComerciErn(i, Ştefan M. Vlad. 

Voicu Roscukţ, Idri S:igi Murat, 
AbL11·hin Efend: �1cneral Gheor<Thiu I b , 

Gheor he Găitar1 
Proprietari. Colonel Sergiu Can

diano, Ghiţă Găitan 
A„rendaş, Niculae Dobrotă 

Comuna Enghez 

Prim 11 r, \' a sile l\ tl :i cit. că 
Secret H r, Cc.�ar Şoltescu 
In vă(Mur, :\!arin Miroică 
l

1 erceptor, Gheorghe Ciuncăn 
Comercian(l' , Ervand Cavacaş. 

Oprea Pascali, Gelil Dede. Gafor 
S;i hid 

Arenda:::i, Rainu Constantin, Gafor 
Sa bit 

Proprietari, Locotenent Jean 
Dumitrieîici, Virgil Păltienscu, Eu
frusina Rădulescu 

Comuna Gheringec 

Primar, Ion B. Găitan 
Secretar Ştefan Mototolea, 

Ştefan .Mototolea

8( crtta.rul Com. Gheringeo 
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Aaent fiscul E11;1, !:,· Şt. C:1ranfil. 
T�Iefonist, C0nsw11ti :1 S. �r :'iciucft 
Tnră(i'tlori, D'riginte Gh P,rntazi, 

J. Simionrscu, d-r,1 :daria Ionescu.

Enachc �l. Caranfil 
ContE·:statorul lui R"c·liov)'-ki 1lt' pe Ji,tt-'1 · 

electoral.e, Gom. Gherinbec 

Comercia n(i, JÎ oise Tânţu, Ioa 11 
C. Hornca, Iancu D. Chiriac, Ale,�1,
:\favromalide, Ahmct V. Cilibi, Gri
gore T. Stan, Abdula Inntis

.. Proprietari, Colonel I. V5rtejeanu, 
Ion G. Aldea. Ion I. Coman Sloian, 
Mostenisori G, Sta ncioff, 1 on G.Duca, 
Col'enel Sergiu Candiano, Gheorghe 
Aldea 

A ren da ş, I1p11a, I. Putinică 
Comuna Musurat 

I 
\ 

Ioan N. Draghici 
Secrettlrlll Oom. Musnrat 

Primar Tudor Straton 
Secretar Ioan Drăghici, 
lnvătiitor, Traian Ţaligradeanu 

-=::-==----::---========= 

),,�enl perceptor, I. lbincc;:inu 
Comcrcian(i, Stoica Gheorghe, 

Raşid Abdulativ, I o n Năstase, 
Xiculac Stoica, Acmula Curtii 

ProprietFJ. ri, Jean Al�xiu, d-n:i 
A::rica P o 1 izu Micşuneşti, Ştef:111 
0.:nea11off, d-na Eugenia Ma\·rus, 
d-na Saba Donciu Nenciu

A.rend[I.�. Niculae. J' pa & R:1rlu-
11>c11, Ilic Z1ri11;in1pi, �lu�ledin Chi
;, .. ,in \Iusta'-.1 Ghc;if.,r, Sclims;i �Iul 1s,

(�:1e1;rphe Tudur Datcu, \lii1;1i H...id�t
Datcu 

Câtunnl Maratan 

Delc>gt1tul sfs.tului, Gheorghe T;rncf 

Comuna Osmancea 

Primar Ioan Nitică-, ' 
::jecretFn·, Cri�tachc 0uniitrrscu 
Preot, Gh. Popescu 
,--1.gent perceptor, Gh. Pasarcanu 
Comercia.nti, Ene M. Vlad. l\lo-

gărdici Bogosian 

Comuna Osman-facâ 

Primar, Ioniţă Niculescu 
Secretar Gheorghe Stănciulescu 
lnvă{ător, Constantin Dumitriu 
Preot, Niţă Trandafircscu 
Agent perceptor, D. Andreescu 
Comercianţi

! 
Ovanes Avedikian, 

Iany D. Gheorghiu, Nicolae Constan
tinescu, Elena I, Radu 

A.rendaş, Oprea O. Popescu
Proprietar Alex. Z. Alexandridi
Jf orar, Iordache Ştefănescu

Comuna Sarighiol

Primar, Mustafa Seit 
Secretar, Vasile Dorobăţi 

Comuna Topraisar 

Primar, Alex. .�. Buţică 
Secretar, Anghel M. Luca 
lnvătător, Preot l\{anea Paraschiv 
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Perceptor, Con�tantio Purec 
ComercianU, Const. G. Oprescu, 

Dumitru Gheorghiu, Coste Velisare, 
lzet Cadrlr :\Iuedin, Gheorghe N, 

Comuna Tatlageca 

O pre seu, Oprea :\Iunteanu, Elen, a 
N. Sofianu, Ardaşes Tal.;orian

Prorief Bri, Qprea Banciu, Ion I.
Banciu, H.adu �fihăilescu 

Primăria Com. Tatla g..:�c cn Se.:retarul său Leon Paraschivescu şi familia sa. 

In această comună găseau ospitalitate mulţi juni Turci refugiaţi po
litici din Constanti110pol pe timpul tcroarei de sub Abdul Hamid 

Primar, Omcr Bt·cmambet 
Secretar, Leon Paraschivescu 
Jnvălător Vasile Munteanu 
Perceptor, P,rndcle Ceauşescu 
./"tgent r,erceptor, Em. Cojocaru 
Comercittn(i, Cri�tu Gheorghiu, 

.-\nton Panait, I. Caibula 
.4..r·cndu--:i, Ghiţă Popa, Omar Bech 

)lch111ct, \1 ihail Popescu. Mihail 
Poppr1, S<·1t Helmi 
Comuna Tuzla 

PrimRr, Căpitan Dimitrie Sterian 

Secretar, Iany Curtogani 
Invă{ălori, C. Dragulin, d-ra Ana 

Zissu 
Perceptor, Pandele Ceauşescu

Comercian,i, Alexe .Atanasiu. 
Nicolae Constantin,Naum Constantin . 
Cristu Stamatopol, Ion Turcu, Ali 
.Abdula, Veli Abdula, Costi Praso
vici, Tănase Statoµol, Dimitrie Chi
riacescu 

ProprietBr, I. Berendci 
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Plasa HârsoYa 

cu reşedin!a în oraşul Hârşova 

Sub-Pr,::e<.:t, V. Crăciunescu 

.\jut.0r u') Sub-Prefect, Ştefan Balicescu 

HÂRŞOVA 
Comună Urbană (Port la D,wărc 

Primar, Crăescu (r\xocat.) 

.Judecător, Gr. "feodorescu 

1'·[ flgistrat Stagiar, Gheorghe T. Vasile 

: tirl'l'lor al :,coalei Primare, Vasile Cotnff, infiinţ<'Uorul ş1 

intreţinătorul frumosului .l/11sc·u r ·r1iu1,,;/ din ,1ccsL orflş 

Preot., Toma Protopopescu 

D. Bercu, fost Primar, pruprietHI'
Titus Apel, farmacist
J > ;indele Zainca, b;'ic;inie, c1Î r·r:iumii
< ):-·nan Ali, coloniale dep. de J'iiin:i 
)latei R. Papuc, ctîrcium�, restn. 
\' :1si!c Tanef, coloniale. /Jraşorenie
r u:e,1 \\-eisbuh, cere., moară cu abu.
Fraţii �- �1. Lambiri, cc-reale, cârciu-

mă !ii hotel 
Tn ·: i Papatanase, citrciumar 
:--J. Lambiri. cereale şi cârciumă 
D1cr�  n Garabeti,ţn, cismar 
:\ 1· S. Cârjali, ceaprazar 
\I l :nu 1 I. Suliman, ceaprazar 
ii. _: Sima Ivanof, cu{ită.l'ie
. , uiae Ivanof, fierărie
• L. ,dor Canef, lemnărie 

·1 0.1c:- Colef, coloniale
T(,nc I. Tzochy, cereale mBnufac.
Duţu R· Papuc, !eră. şi maşini agri.
Iancu Filip, ma.nufa.ctură
Fraţii Oancea, cereale
�farin Ţăranu, coloniale

l'andch: Zanca 

Comerciant, Hâ.rşoya 

Radu Şcrbăncsc11, cojocărie 
Donciu Stoian, brutăl'ie 
Petre V. Sotiriu, cherestegiu 
$chender Osman, cherestegiu
Şerif Emin, coloniale 
Constantin Radu, cârciumBr 
Alexe Verzea, cârciumă şi brutărie 
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H. 1Iorosangeanu,manu. hra.-:o\·e11j,.
Gavril Alaluf, cereale
R. I. Ştefănescu, băuturi spil'lottsu
Marin D. Ţintea, Jab. 8pă. gazor-1�:� 
Gh. Catoiu, cârciumă 
Gh. Brojban, imprumutl!J.tor de l.Jt,n i
Stelian Nitu, libr�rei-papetărie 
Nic Danciu, împrumutfJtor de bn11i

Iordache & P. Persoiu, manuftic. ur:1. 
Anton Lazăr, curciumă 
Huisim & M. Carjali, manu. bl'B:;OH·. 
Ioachim •ica, cârciumar 
Ioan Voicu, mnnufacturii bra�OYC'. 
Anghel Nicolof, cismar 
Garbis Telekean, ma.nul actu rit 
R. Faion, cereale
Petre Ghenof, cismar
Iordan Canburo� cereale

Comuna Ciobanu 

Primar, Iacob Radu 
Secretar, S. T. Mincu 
lnvă(ători, Iordan Ghenu. d-na

Titina Petroianu, d-ra Irimia Rado\'ici 
Preot, Andrei Popescu 
Agen de perceptie, N. Pasculescu 
Comercianti, Jvan Neagu Chiru, 

Stelian Teodorescu, Dumitru Buzilă, 
lli� Popescu, Gheorghe Antonescu, 
Niculae Drăgan 

Comuna Gărliciu 

Gb. Gavrilescu 

Primarul Com. Gârliciu

J>l'imar, Gh. Gavrilescu 
e-cretar, D. Cristescu 

Preot·Paroh Nicolae Popescu 
" Gh. Artirn 

====---· 

Agent de percep(ie,Ioan I. \ · a�iliu 
Comercinnf i Gri 1 rore Brătianu. . . 

Ioan Danciu, Xişan Zoraian, Eniu 
S. Trandafir

Proprietar, Vasile Bercu

Comuna Ghisdăreşti 

Primar. Ion I. Babeş 
Secret.ar,Vasile I. Nicolau 
I n vă{ător, Petre Dim a 
Preot. Tudor Gheorghe 
CnmerciHn(i, Ghcorg"he Flamaro-

pol. :'\1arin �•lihai, Sa\'a E.1·hi1;1, Fi!at 
C :11 a,·:i s 

' 

Comuna Sarai 

Primar, Ion R. Braşo\,·eanu 
Ajutor ele prirnnr, B. I. Dumitrahe 

ecretar, Ion Georgescu 
I n vă,ă.lcri, O:;car, Da nilachc, X. 

,;teric-, Ion St. Georgescu 
P1·eot Stancu Georgescu 

„ C. I. Cerncsru 
Agent perceptor, G. Dumitrescu 
Comercian{i,Gheorghc X. Moşoiu 

Nicolae Moşoiu, Const,1 n:i n Sil i,·es
tru. Ion Ionescu. Duţu D BPrC11

Proprietar, Niculae Oi111c1·a 

C'Jmuna Siriu 

Primar, Dinu Corneanu 
A,iutor de primar, S. I. Mustafa 
SecretRr, Stoica Ivănică 
Invă(ători. Dumitru Petru, Vasil, 

Stoica hănică 
Sţcretarnl Com, Şiriu 
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Lepădatu, d-na Lucreţia Lepădatu, 
Constantin Ionescu, d-ra Elena Chi
riac, Const antin P. Dinu, Marin S. 
\ ioreanu, Alexandru Popo\·ici, Asan 
Tacsin. Constantin >-" Pd<> lru, d-na 
\'ictori:1 Xrclcku 

\ 
\ 

Yasilc Lepădatu 
Indiţătorr:1 Cc,rn. :;;irin 

PreoU, Anton Popescu, R a d u 
H.1laban, Teodor Butulig-ă

Perceptor, Ion I. Boroş
..Agen(i de percep(ie, Gheorghe,

Gheorghiu, C. :\1ihăilcscu 
Arenda�, Ghcorgke Vineş 
Jforar, Iordache· Bădilă 
ComercjR-(i, Gheorghe S. Bc llt1, 

Fraţi ParTescu, Ioniţă I. A 1i ci rci, 
Alexe A. Roşculeţ. Ion Ghiţă, Nicu
lae Pană, Vasile Căciulă, Şt_efan Bă
dic, Ion Chi\·u, Retios Agopian, 
Constantin C. Iordache, Andrei A. 
Ţăţei, �iculae Ghebeş, Niţă B. Stan. 
Grigore Carapcea, Şa bei V cis, Iba
dula Acmula, :\Iehmet Sali 

ProprietR.ri, Ion V. Tomoşoiu, 
Ion ].\fandai. Alexe ]{ osculeţ, Niculae 
Rosculeţ, Gheorghe S. Bellu 

A.rendaş, Gheorghe Vi nrş
Jl1orar, Iordache Busi15

' 

Comuna Topal 

Primar, Mihaiţă �iculac 
Secretar, Barbu Bălănică 

= 

lnvă(ători, Stan Dinu, Dinu \'inti
lă, Ion Teodorescu, d-ra :\Iari;i c;aJeş 
d-ra Eugenia Simionescu

Preo(i, Gheorg-he Opresru, Ioan
Tătulescu 

Perceptor, Constantin Popescu 
.-\gent de percep(ie, \'irgil ::--1-

miones1-u V. Popescu 

Stan Zanfir 
Comerciant Corn. Topal 

Marin A. Deco 
Com<:rciaot Corn. Topa1u 

Comerciant Stan Zamfir, Marin A. 
Decu, Constantin Psata, Nir:.lae 
Şeocariciu, Ioniţă Niculescu Baniţă, 
:\'iţă Doicu, Oprea N. Seocariciu 
Anton Dumitriu. Dumitru Leontc 
Apostol Marcu, Nicolae Haralambie 
I0n Stănescu. Tache C. Gheorghe 
Dumitru Purc;:i, Bohos :\loldoncan 
Radu A. Tătaru. 
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Plasa .ll'ledgedia 
Cu reşedinţa în oraşul Medgedia 

Sub-prefect, N. G. Spircanu 

Ajul.or, I Falon 

/V\EDGEDIA 

(Comună urbană) 

Primar, C. Golia 
Secretar, Tr. Petricu Casier, Ilie De I gr :inu 

Jude, D. Stoiccscu 

1\fagislrat stagiar, ,1asile Fă�ic 

Grefier, Ardeleanu 

Avocn(.i, Ion Panaitescu, Alex. Ionescu 

�1edic Yeterint1r, Dr. Th. Popescu 

Şeful politiei,· Tă.lăngcsc u 

Sub-comisar, �Ieleca 

Preot, S. S. Cristache Georgescu 

Perceptor, Ion Măcrineanu 
Solomc,. Iafet, băcăni1 

,,., 

-.) 

Jemuş T. Hristu, coloniale 
Oton Anegiris, cârciumă 
Constantin Grandea, maruhidan 
Alex. Iosif, cârciumă 

Iordan N. Stoianof, comisioner 
Neculae Steflea, hotel apă gHzoasă 
carieră ae piAtr ă 

Garabet Polodian & Artin Cuzugian, 
lipscănie 

Teodor Mitef marchidan 
A. Manisalian, cereale
Const. Ghioca, cereale
1 oan Barzan, cârciumă
V. P. Murellis, dep. făină
Nicolae Tata, cârciumă
Neculai Leoniadis berărie
Marcu Gabai, băcănie

A. Z. Mavromati, IJăcan 
Stan Roşca, e:,îrc·iumă 
Tudor Constantin, cismar 
Stan Roşca, c,i rciumii 
Hagi Amet luzcir, băcan, 
t,ocrati .1. Ticolaide, comisioner 
Mihail Rădulescu, comisioner 
Ivanciu Bouin, câ:·ciumar 
Fraţii Michel, nrn�ini agricole 
Mihail Elefteriu. cherestea 
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Ismail Ali, cherestea 
Vasile Pisica, comisioner 
Anastase T. Melingani, cârciumi't 
Ben-Ali Kalil, băcan, hotel 
A. Ţiferman, sticlărie, f erăl'ie
Pascali Englezi_, dep. de lemne
Omer :\bdul Malce. comisioner
Zamfir Cicicopol, com1sioner
Gh. Dragulin, comi ioner
Ioan Voiculescu, cârciumă.
Abdul Kerim Ablai, băcănie
Petre '.\litef, marchidan
Ioan Iacob & Melikian, lipscan 
Gemi! Isleam, lipscan 
Iosif Herman, dep. de vinuri 
Osias Schmitzer, comisioner 
Carol Josif Hilerin, b{wan 

cafegiu, brutar 
N eculai Florea, cârciumă 
Dumitru Vartolorneu, corn ision 

eculai Baciu, comision 
Ioan !\losor, comision 
Ioan �1inculescu, comi ion 
Dumitru Cre?.ngă, eh iristigiu 
B. Con,paneţ, maşini agricole

�ecuiai Grigorie, tofe 
Gemi! Abdul Cherim, blican 
Theodor Rădulescu, carieră 
Drăgan M. Şeif an, lipscan 
Ioan I. Barzan, băcan

Jani H. Farmachc, cherestell 
\'a ·ile I. Oprea, colonia.le 
Anghel Gheorghiu, hotel cut

Carol Raiser, moară 
Cnmercian(i, Achilia Chiriac 

» Tudor Nicolau
» Ion Jiteanu
» Gheorghe � 1sim

JJrutnri, Fraţi Serafim 
» Manole Panciu

Fabrica de produse ceramice 

Jfonuiacturi�ti, Grigore Ionescu & 
M. Poµescu

.-\lexandru Kalfaiani 

lloceluri, Naţional 
') Ste Jlca 
:> Dacia 
') Regal 
·> Oril!nt 
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CERNA-VODĂ 
Cou11:11ă urbanii (Port la Dunăre) 

Primar, N. Chirescu 

Secretar, C. Simionescu 

Ajutor secretar, Neagu Donăchescu 

Şeful politiei, Gr. Ştefu. 

sub-comisar el. II, Al. Const1ntinescu 

Rubrica, Ciment PorlaP.<l �i var hi
draulic 

:� Metalurgie 
� Petrol 

Hotel Bristol 
Baron, restFwrnnt 
Lazăr Duc,1, cismar 
:V' ihalachc Ştefan, ciirciumă 
Costi Ştefan cii.rciumă 
Costi V. Ciocanica, marchidan 
Ovanez Garabet, băcă.nie 
Cricor Toslagian, manuf11cturi1 
Dumitru Puşchilă, cârciumă, birt 
Ioan Pusckilă, fabr. de cărămidă 
Ion Răsoiu, comercinnt 
Hristu I. Farmache, cârciumă 
Leon Grunberg, manufactură. 
Teodor Ciacalapol, cârciumă 
Hristu Duca, coloniale 
Scipion Pontet, restaurant 
B. Baron & H. Gherol, opă ga-

zoasă
Dionisc Vartolomeu, cereale 
H. D. !\1erdinian, cherestea
Rpiru G. Calâmara, băcănie, ciir-

ciumă 
Atanase Nicolau, cârciumă, hote
Garabet I. Mamcugian, man ufacl 
tură 
Mino Manole, brutar 

Iosef Steru <t Cornescu, gi, z � i de
rivate 

Artur Rupeman, manufactură, 

Han in Spengia n mu n::J nctunl 
Anton Pap;1ic111opol, monn1 de Jainli 
Ion Stănescu, llrnso,·:înie 
C>n:-;t S1ă1ws1..'.u, bel'lU'

Constantin CiacaJopol, cârciumă 
• • • 1 

Florea Elman, maşini agr1co1e 
fani Grunbcrg, n1e.nuf1:;1cl ur;1 
Răducan Chirulescu. ma11ufi1Ct11ri't, 
Niculae Ionescu, chere st ua 
Stefan Enache, c.1rciumă 
C. A. Rădulescu, Farmaci:-t
Const. A. Voicu berar
A_ndrei Hristu, brutul'

Comuna Alacap 

Pl'imar, Const Botez 
Secretar, Dobre Stănescu 
Jnvă(ător, D-na Aneta Comă-

ncscu. 
Preot, Teodor, Ma1tincscu 
Comer�iBnU, Dumitru Lupea, Du

mitru Munteanu, Mihai Căci-.ilă, h·an
ciu Iordan, Dumitru Stereci 

Prop1iet1:1ri, Moise Văleanu, Ion 
Sassu, Bucur Lupea, Dumitru Sassu 

Comuna Biul-Biul 

Primar, Dumitru Mangiurea 
Secretar, G. Păsculescu 
Preot, Oprişan Popescu 
In,ră(ător, Radu Marinescu, 
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26 ANUCRUL DCBROGEA� 
����= -=-=-==-:-:-:==-�- ---- ====-=-

Comercinn(i. Ioan Dragomir. Gio
v ;i ne Dardurian Parantem Sa va Sac0, 
,.:-\blalim Chengi Atrinet. Daniil Sas
su, Dumitru Stireciu, Hagi Regep 
�1 urat 

Proprietari, Colonel N. Bădu
tcscu, Dumitru .3teflea, Ion N. �1a
nolescu, Is111eitula Ars]an 

_4rend1:1.�i, Gheorghe Sol.icolu 

Comuna Carabacă 

Pl'imar, Ion Pop 
Secretnr, C. Gh. Tutaru 
lnviî (,'i tor� D. Dumirriu 
Oomercia.nU, Z. M. Keşian, Lazăr 

Gafa, Radu Găitan 
Proprietar, Gheorghe Sassu 

Comuna Caratai 

Primar, Abibula Bagi Seferţ:-t 
Secret ar. Victor Olarescu 
Hogi. Hatip-> Sepl,ar Efendi lJagi 

:\kai 
Comercian(i, Diamandi Va!aori, 

Sucri Arif 
1·>roprietar, Gheorghe Gblea 

Comuna Chioseleru 

Primar, Călin Neacşu 
Secretar, C. S. Rădnlescu 
I nvă(ător, I. Ionescu 
Preot. Ştefan Dobrescu 
Comercianti, Petrache Săceanu, 

Mieluş Comnea, Kirkor Gasp:uian, 
Rafael Hristu. Vasile Dragomirescl:1, 
Radu M Rucsanda. 

Arendaş, Gheorghe Constandi
nidi 

Comuna Cochirleni 

Pri.mar, Niculae Costandache 
Secretar, Dumitru �iunteanu
Telefonist, Mitu Iacovescu 

Invăţători, N. Andreescu, Ion Lupu, 
d-na Paraschiva Mihăescu, d-ra
Eugenia Zamfirescu

Preot, Ion P. Ioachim 
Comercian(i. Ion I. Luca, Do

bre Tulum, Mitu Ion, Nicu Vasi-

lescu, Gheorghe �Iarin Dinu, Ion 
Palău, Toader Burcii, Dum::ru Po
r1nă, Radu Rădulescu 

Comuna Cogarg e.1 

A na�tn�c .\lihail 

llare proprietar, Prin1ar a1 Crno. C 0g�rgea 

Secretar, Tiberiu Gh11Jăn· .. :scu 
fnvă({jtor, I. :.-1. Constantin 
Preot, Gheorghe Drăgan 
Comercitw(Î, Dumitru D. Co man, 

Balaz Gheorghe· 
P roprietnri, .-\ nastase !\1ihai, An

ghel :Mihai, Tendor S. Nic:off, Di-
111 itric St um ha 

Comuna Enigea 

Primflr, Panait Bura 
Secretar, Dumitru Soiculescu 
lnvă(iitor, Alexandru Niţescu 
Perceptor, I ergu Ghco,·ghiu 
Comercian U, \t ihale Dumitroff, 

Kevork G. Keţ-işean 
Proprietar, \' asile Constantin 

Comuna Mamut Cuius 

P n·ma.r, Ştef an G. Popa 
Secretar, Sotir :iI. Sary 
Telefonist, \"irgil Călinesc 
lnvJGător, Simion Yişioianu 
Preoti, Pa\·cl Rotariu, Stan �fa-

nnesCLI 
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Perceptor, Stan S. Sorescu 
Comercinn(i. Alex. I. Strflea. Ioan 

Roşca, Ştefan Gheorghe, Niţă J arnea, 
Măgărdici Bogacian, Ştefan Gh., 
Proprietari, Ştefan Popa, Gheorghe 
Popa, Luca Oancea 

Co:nuna Tortoman 

Prinrnr, Stan Nan 
ecretar, In Bindca 

lnră.(ător, Ion Constantine::;cu 
Preot, Gheorghe Stănesru 
Perceptor, Grigore Cosrnescu. 
Comercian(i, St.in Donc. Ni�tor 

Done, Ştefan Ionescu, Ion I. Donc. 

Comuna Şeimeni 

Primar, G. A. \'ăzu 
Secretar, Grigore Lăzărescu 
lnv{1(ător, N. Solomon 
P l'eot, V. M. Popescu 
Comercian(i, �icolae Şerbănescu, 

Comuna Rasova 

Primar, Tudor Flueraru 

Secretar, Opr!:!a Dumitrescu 
lnvă(ă.tori, Teodor Popescu, d-na 

P. Bindea, d-na Alexandrina Po
pescu.
P root, B. Rosescu

Comercian'(i. Spiru Calam:iră. 
llit.! Barban, Dimitrie Dimitroff, 
H ristu I. Hristu, Ştefan :ilihail, Ton 
Enciulescu, Pa\·cl I. Hristu 

A. rendaş, _-\lfred Freiind.

Comuna Taşpunar 

P rimnr, Ion Moţoiu 
Secrettu·, C0nst. �iăncscu 
J1nn{ători, Ion C. Chican, Vasile 

Făcăianu, G. Alexandrescu, Peri el,� 
:ileli nte. 

Preot, �[arin :i'1ărcukscu 
ComerciAn(i Jon P;.nn, Unlro� 

Arthin, �icula� Bellu Îl1dor Tru
r:işu, Andrei G herlan, Vasile �J. 
Popescu, Ion I. Gurgăn 

Proprietari, Ion N. Gologan, V. 
Motoiu, Gheorghe S. Golog-;111, Ion 
Stoica :M. Gologan, Ion I. Gurg-5n 
Ion Gurgău 

J,forar, N'iculae S. V rabic 
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Plasa Silistra Nouă 

Cu reşedinta în oraşul Ostrov 

OSTROV 

(Comuult Urbană) 

Sub-prefect, Th. Zadie 

Ajutor de sub-prefeci;, St. Christodorescu 

Registrtt tor, Iacob Ionescu Telefonist. Stan Prisicc-anu 

Primar, Dum·tru Gheorghiu 

Secretar, Gh. �IovHă 

Registl'Htor, Al. Dobrescu

Casier comunal, Giurea 

Judecător, Popescu Draşnea 

Magistrat stagiar, 

Grefier, 

Medic de Plasă, Dr. Trandafirescu 
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GUZGUN 
,C,111,uuă 'Crhană) 

Primar, Gh. Ştef;1 nescu 

Secretar: Ton Popescu 

.\jutor de secretar, P. Călărăşeanu 

Casier comunal, Jean Popescu 

Perceptor, Al. �lândrcscu 

Medic Yeterinar, Al. Ionescu 

Şef de Poliţie, Victor �lihăcscll 

Preot, Const. Vasilescu 

lnvR{.ator, Th. Dima 

Comuna Almalău 

J>rinrnr, Gh. Bud:ic 
A.J. de prim. Dumitru St. Ciubuc 
Secretar, Th . .;tefănescu 
Invlttători, P. Popescu, G. Po-

pescu 
Agent percepto-, G. Păsculescu 
1-'r<!ot, Gh. V c1silescu 
Comercian(i, N edclciu Penciu, 

Jecu l>c;icu 

Comuna Aliman 
Tănase Hristu 

Comerciant, Com. Cazguu 

Comercinn(i: Gambet Malkn�ian, 
manufactul'ist şi colonrnle 
Tănase Hristu

1 
comerciant 

Grantez Beliovanezian, manuf. ş1 
coloniale 

Kevork Seher Bostanian, mnnuf. ş1 
coloniale 

Gb. I. Popescu, manuf. şi coloniale 
Dumitru Doicescu, ,, 
Takor Garabetian cafenea 
Fraţii Brumberger, moară cu aburi 

Pn"mur, Dobre T. Enică 
Secretar·, Dumitru G . .Marinescu 
I11vă(ător, Ivan Neacşu 
Preot, Paraschiv Popescu 
Comercianti, :Marin Doncescu, 

Encica Comescu, Banciu Ştefau 
Rizea 

Comuna Aiarlâc 

Primar, Gheorghe Dumitrache 
Secretar, Ion Şerbănescu 
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10;1 Şerbâr.c.:cu 

�-- t>c,re:1,rnl Corn. Asarlâc 

lnniUitor, Traian Ştefănescu 
Preot. Gheorghe )J edelcovici 
ComercianU, Ştefan Bescov, Păun 

�ict1lescu 

Stcfan T. Bescu 

Comerci�nt Corn. A�nrlilc 

Comuna Bugeac 

Primar, Ion Tudor 
Secretar D. Ionescu 
Inrii{ător, Bor:s Economu 
Comerciant, Tudor Parfcni 

Comuna Bairamdede 

Primar. lon 1. Filimon 
Secret ur, Gh. I. Mitrescu 
]nvă(litor, Ion R. Şerban 
Preot. Chiriac Capraru 
Perceptor, Nicolae Georgescu 
ComercitinU, Tudorache N. Po-

pescu, Dnmitru Cosea, Dumitru N. 

Borcea, Giovan Levonian, Hagi E
mi n B!iubech, Bechir �lehmet, Iancu 
Ghiţă Georgescu, :-Jiculae Oen·engi 

Proprietari, Colonel dr. lJumi
trescu 

Comuna Beilic 

Primar: Marin Raicu 
Secretur, I. G. :\.rgh ;·np,)l 
Invu(ător, Dum:tru :{•1,:1 
Preot, P. Polifronesci.1 
Comerciant, Elefrerie t,ariu 

Comuna Canlia 

Primar, Tudor Xicola 
f1j. de primn T\ Petre Ha gi Gheo· -

g-he.
Secretar, Gh. Lungulcscu
Invă(ător, Ştefan Popescu 
Preot, fan cu Popescu 

Comuna Caranlăc 

Primar, Fotache Dumitrescu 
Secretar, Hristache Zisu 
lnvătător, Alexandru Romilă 
Preot, 
Perceptor, Dimitrie Bellu 
ComercianU 1\nastase Ioan, �leh-

rnct Emin, Radu Iordanoff, Const. 
Grigore 

Comuna Carvan 

Primar, Gheorghe Enciu 
Secretar, Niculae Marinescu 
Invă(ălor, Chirilă K �icu 
ComercianU, Marin Enciu, Kir-

kor Sirinean, Ştefan Corban 
Mort1r1 Veisel Ibraim 

Comuna Esechioi 

Primar, I, Zamfirescu 
Secretl1r, Const. Sicoe 
Invă{ător, Gh. �fotorga 
Comercianti, Const. Petre, Ra-

mazan Salim, ediu Tifciu 
Delegat al sfatului. 1 • eagu Con

stantin, Dinu Slav 
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Comuna Dobromir 

C�rol Hcimann

Proprietarul :\!orei din Corn. Dohrc,mir 

Primra, Gheori,!he Ur,11 
Secretar. G. Pe: rc�cu 
] n vă ( ă tor, P. Ştef ă n c s cu 
Pr�ot, Vasilescu 
Comercian(i, Anton Ciac:1ri;in, 

Encică Corncscu, Ohancz Ghemi
gean, Negos �Innuh, Iordan ira
nole 

Carol Reiman1J 1 Moral' 

Comuna Enisenlia 
Primar, Tănase 1bnolesru 
Secretar. Dimitrie Drngomir 
Telelonist, Costică Constanti-

nescu 
Comercian(i, 

Pencu, Nicolae 
mescu 

Mih. Timu�, Gh. 
Stdlca, Stnn To-

Comuna Ghiuvegea 

a
. 

�� -� .... 
-

.; . � 
� • î, "''" . ",l'fr-4,�-

,� �·-• 
'�-

,, 
Alexandru P. Darie 

Comerciant Corn. Ghiuvegen 

Primar, Gh. jfanea 
Secret Ar, Petre B11cur 

Şeful cdturei tutuşului, I. Vasi
lescu 

ComerciaU, Tănase Gh:şan Alex
andru P. Darie, 

Comuna Gărlita 
' 

Primar, G Craciunescu 
Secretar, I. Vasiliu 
Preo( D. Dobăngeac 
In ,·ă(ător, I. Stanciu 
Comercia.n{i, Dumitru Ion, �fo c:u 

::-.; edelciu 

Comuna Hairanchioi 

Primar, Dumitru Gh. Burcea 
SecretHJ", �fatei Soare 
Inrc'i(:1tor, Eliscc Robescu 
Preot. Radu Bul5ceanu 
Comercian(i, Dumitru D. Bălap. 

O,·r1ncz Kirk0rian 1 Costi Ivanoglu, 
Anghel Constantine�cu, D:rn1itru Bj
laşa 

Poprietari, Ghiţă Peheu, Alexan
dru ::;ir.ionide 

A.rendaş, Stan G. Iubittt .

Comuna Lipniţa 

!\iculae I. Dumitru 
Comerciant Com. Lipniţa 

Primar C. Dragomiirescu 
Secretar, Dumitru Bărbulescu 
Invătător, Jean Atanasiu 
Perceptor, �iihail Bobei 
C omercianti, Gheorghe Hagi Ivan 

NiC'ulae I. Dumitru 
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Vă!cu, Marin Constanti. Gheorghe 
Petcu, Gheorghe I. Dumitriu 

.Arenda .. , S'.lmi Alfenb,rnm 

Comuna Mărleanu 

Primar, Costache S1ama1c 
Secretar, Sroian .)Ianole ru 
lnvă(ălor, Vasile Helgiu 
Preot N. Popescu 

Comuna Oltina (Port la Dunăre) 

�iculae Ră&oiu 

'omcrcii111t şi Proprietar, Com. Oltin� 

Primar, lc,n Popescu 
... ecretar, Ion C. Tabacu 
Comercian(i, Nicul;ie Răsn i 

11, 

Knpriel Avakian, Amz:t Ahnw,, S,,_ 
chir H;igi Osman 

Kapriel Avakian 

Comerciant, Corn. Oltina 

- =----= -==-

Comu11a Parakioi 

-==- --

Primar, Ion Rădulescu 
ecreta.r, Gheorghe Lică 

I ,•ă (ii.tor, I. egrescu 
Preot, D. Alexar.drcscu 
Perceptor D. Bellu 
.;J uen(i perceptor, V. Pope cu. 

D. Băjenaru
Comercian(i �1iran Poladian, Da

\'id Jfagi Avcdisian, Ion Geambaşu. 
fany Ct.1zi11·01'ol, Iordan Stănescu. 
Lazăr �L Vasile; Trifu clianoff 
PrOJJâctar fon Rădulescu 

Comuna Regep Cuius 

Primar, Ion Popescu 
Secretar, Tache Dudescu 
!nvă(utor, Ion Voiculeţ
Comerciun(i, Simion Encef To-

clorac:hc • egrea 

Comuna Satu Nou 

P rin,111·, Dumitru Iac oh 
,., ec.:retar, Culea Rădulescu 
l n , · ,l I 11 t nr, St. I o 11 e s cu
P, •ot, It111 Ştefâncscu
Comercian(i Ivanciu Mineiu, D.

J:;tnu 1 Va ile Cri nian, Dima D11-
111itru 

Proprie( Rr, Hnralamb Popescu 
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,,N1' ŢION1'L1''' 
SOCIETATE GENERALA DE ASIGURARI IN BUCUREŞTI 

Capital oe D<·tJlll11 deplin ,·Jr�Rt Lei aur 2.000.ono.-

Fnncl de J'CZeJT,\. din prime �I

daune • I diferite l'ezen·e �, ., •)·) 9- 9 0!14 -s --• / -, • ,•JL 

Total Lei nur ;) -1- 9 - ·) 0 () A :- 8 - . I - • , I·. J 
Daune plătite ll1 ran1, el. peste � ., 07.000.000.-

Pre�edinte: A. B A I C O I A N U

Diredor al CrPditulni Funciar Urban 

\"ir,·-Pre.fedin:e: P. GRADIŞTEANU 

Consiliul de ,1dministra(ie: 

i>r. I. Costinescu 
Doctor în medicină 

I. M. Elias
Bancher, mare proprietar 

�- �entllomo 
i). marinescu-BraSadfru 

Mare proprietar 
C. Hacu

Fost ministru, a ,·ocat, profesor 
universitar 

Director General 
R. POP O V IC I

I. HeSruz:tl
Profesor universitar 

B popovlci 
Em. Porumbaru 
�- de Ormody 

Director general al societăţei un
g-art! de c1sigurare din Bud:i-Pesta 

Prin ful Barbu Ştir bey 
Deputat, mare proprietar 

ub-D:r, ctor 
I. A. RERENDEI

,,N j\ . ..-_rroN A L.JA'' 
Asigură in contrn incendiului, {!rindinei, în contra dErnnelor 

de transport .-:i ,·alori. Asigurii asupr8 viet.ei omului in 
trrnte combina(iile usitate: 

�a% de moarte. supraviefulre, zestre şi rente 

Sediul social: Palatul Societăfei, Str. 1)oamnei, 12 
�gentil in toate oraşele fărei

Reprezentanţa !.!:enerală pentru Bucuresti se află in 
Str. Doamnei \11. I�, parterul palaLului ·,.Naţionala" 

--

, 
�-___,:,, _ __;;.li ____________ h _____ ll __ I!' ______ 1
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CURŢII REGALE 

�OLTEI, 7 
' 

DEi OSIT PERMANENT DE PESTE 100 BUCĂŢI "

PJ:.AN'E ŞI PIAN"INE 

Singura Representanţă pentru România a 
primelor Fabrici din lume ca: 

STEINWA Y & SONS--New-Y ork. IULIUS 
BLOTHNER- Leipzig. SCHIEDMA YER & 
SăHNE-Stuttgart. PLEYEL şi ERAR_D

Paris. IULIUS FEURICH AUGUST FăRSTER, GRăRS & 
KALLMANN HANSEN. etc. etc. 

L ___ B>i
_,
;:-> GRAMOFOANE �--.J 

l DIN CELE MAI BUNE EXISTENTE j 
Reprezentanta renumitei I 

SOC. ITALIANA Dl FONTIPIA 

Plăci de Gramofoane cele mai artis
tice din lume. 

Cântate de celebritătiie musicale 
BONCI, SAMMARCO, LUPPI, KUBELIK. REGINA PACINI, 

BARIENTOS, BELINCIONI, ETC., ETC. 
-Revânzători primesc rabatul original stipulat de fabrică

GATALOG GRATIS ŞI FRANCO LA CERERE 

-----�)�-----
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Fabrică de Vestminte şi objecte Bisericeşti 

fRATI BLOCJ1 
-

Bucureşti. - No. 47. Calea Victoriei No. 47 
Cea mai mare şi rcnu111ită casă din ţară l\'ledaliat cu mai 

inuite diplo1nc de la diferite expoziţiuni. 

.l. 

�r 

Telefon 3j73 

I! 
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Chivotul 
11 Sf-tei Mănăstiri CURTEA DE ARGEŞ a lucrata în fabrica Fraţii Bloch : 

-

Se recomandă tuturor preoţilor şi epitropilor bisericeşti : 
-

: din Dobrogea cum ţi doritorilor particulari unicul şi cel mai : 
: mare Magazin din ţară cu veştminte şi objecte bisericeşti în : 
: care se găsesc tot-deauna în deposit: : 
: Vestminte complecte ( odăjdii) a� la cele mai eftine : 
: până la cele mai valoroa�e (din care trimitem la cerere spre : 

alegere). 
Chivote (diferite modele şi :Modeiul �,f-tei. M�năstiri ,,Curtea 

de arges"). Potire (Sft. Yase) în deposite modele; Candele
în diferite mărimi cu �i fără braţe ; Cădelniţe în diferite mo
dele; Cruci pentru sf-tu. �fasă, Botez, şi Procesiuni în diferite 
mărimi. Sfesnice pentru iconostas impărăteşti. Policandre,
Evanghelii şi Icoane im brăcate în relief, Cununii etc. toate 
din bacfon metal alb argi n 1 a t garantat. De asemenea Sfesnice 
mari pentru iconostas, impărăteşti, Policandre din Bronz aurit. 

Steaguri şi Epitaf\! r,ictate pe pânză şi pe mătase. Drapele
brodate şi pictate den iru :--:coli, Bănci populare şi Societăţi. Tri
metem Cataloage ilustrate la cerere gratis, facem înlesniri de 
plată. Pentru comenzi mui mari trimitem voiagior cu marfă în 
localitate. 

Fraţii Hlod1. Bucureşti, Calea 
■ • • ■ ■ 
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� Ht\C:\ JIAR�IOROSCH RLAXK & f'': � 

� 
SOCIETATE ANONIMĂ 

� 

� 8c�:::�::;
1A

�;;::
o

aoooL�;�::�
1

iN v�:.A�� � 
� BRAILA, CONSTANŢA, GIURGIU, SULINA � 

◄ F.tCE TOUE OPERXflU� DE BHC.l ÎN GR.\ER.U ►
� cuMPARA s1 �rnoE· -EFECTE PUBLICE �

I • --◄ 1V:\\SURI ASUPRA VALORILOR ÎN DEPOZIT

� OPERA TIUNI DE ORICE T:�NSACTIUNI FINANCIARE ► 
◄ E�isiuni de scrisori. de credit ► 
◄ asupra tuturor ţărilor ► 
◄ Sucursala: Calea Victoriei No. 17 ► 
◄ BUCUREŞTI ► 
��" ���--� ··�c �'Y!Y� 
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� CROIT O R I A �� : F 1 E- CARE
� n ' 
>J • � I 

� Lumei Elegante g 1 
53 M. BERTHEIL ţ 
� 1 I 
� No. 5, Strada Regală No. 5 ½ 
� � 

� 
BUCUREŞTI � 

J! Croiala Sublima � 
i* Stofe Extrafine � 
� ½ 

� Robe pentru z� 

IŞI INCEARCA 
----NOROCUL 

LA 

COLECTURA PRINCIPALĂ 

felix Grun 
Biuroul central de vânzare al 

LOTERIEI REG. ROMÂN 
Bu-:ur��ti tr. Academici No. I 

� � 

�� M A G I s Î R A Ţ I 3.� ■• TELEFON 2/58 
I 

� � �
îl .Jî .. ,11111111111111!111111 .. 111111111 _ _. 
�����1�1%::::::.Yl����o==.l • ap 

,, 

--� 

. �
•• l'\ ţ.. • 

- � :J :_ __ --,::G MAI BUN:

APffflTlf DIN WMf. 
- -- .... ,. <if- 1-..- ..

� . 

t. • ...

.• 
. 

--- ---·�:t-

i>istif erla modernăl,,10110'' 
Bucur -;:ti Strada Domniţei 8. 

�----------� 
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INDUSTRIA LEMNULUI � 

BUCHER & DUR,RER 

;;;;;;;;;;;;;�;;;;;:;;;;;-::;:;:_ - Fa b r i ca ş i D e p o u I : =- ===

=·-·=--=·Şoseaua Basarab 27-30 ---=-== -=--=

Expoziţie şi local de vânzare: 

� Calea Victoriei, 108 

SUFRAGERII, DOR�IITO!RE, SALONAŞE, ANTREURI, 

BIUROURI. ETC. ETC • 
., 

Parchete masive 

Metri şi alte instrumente pentru măsurat, Roate 

de transmisiune de le1nn. Articole de men�j, 

bucătorie şi higiena. Articole de galanterie 

REOITOARE 

Requisitc de scris. d� desemn şi de biurou. A.r

ticole de strungărie. canale dopuri de butoae etc. 
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AllTICLES 

DE 

LUXE 

POUR 

HO�UIES 

('li \PEALX 

ET 

l'O[RRURE 

l >E

�$$$$������$��$$$� 

� LEI 56 KOCS LEI 56 i 
� de uzin.'i, tra!i,;portat la domicili!! în saci -.k 
,� A�l"HACIT RO.'I..\NESC .-\NTHA.CI '"f ENGLEZE�C 'r

� Lemne de �; �it� c<:. ,�a�x�s?,;:/�; legale în �
I 

,r-
baloturi, la cerere şi 0u un mic adaos 91/ 

4, T!�rfn��? -��c:��."C�t!��ct!5���� (� 

'1? Păcură, Benzină şi Uleiuri Minerale � 
�$�����$��$$�$�$-�-4 
lt ���-�- ni&��� 

, , 1'1.[� ..1:-t. C U..1:-t.'' 
Societate cooperativa. - Bucureşti, Constant a 

Coloniale, Delicatese, Băuturi, Şampanie. Cel mai mare şi 
cel mai eftrn :Magazin din tară pentru Coloniale, Băuturi �i De-
1icatese. Cel mai mare şi cel mai variat depou de 1� .:\)lPA�IE. 
Magazinul şi Biroul in Bucureşti, Calea Victoriei,52, Telefon 18, O 

- Sucursala în Constanţa, Piaţa Independenţei, 42. -
Transportul la domiciliu gratis. - Preturile fixe. - atalogul se 

trimete după cerere gratis. 

Expediţiuni în provincie contra ram buf s 
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SOCIETATE IN COHANDITA 

WEIL JOSEPH l� c
0

� s�ct 

MAŞINI AGRICOLE 
ŞI 

I _ _ I 
IN9DUEi"r.Fl.I.A.I, E: 

SPECIALITATI BREVETATE 
.. 

--•��-

BUCUREŞTI 

No. 5 Strada Smârdan, No. 5. 
I 

(Casa Ţăranu) 
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r,""soC. ITlLIANA DI FONOTIPIA "1 

I 

PLACI�E�����FOA�� 

CE LE MAI ARTISTICE DIN LUME 

Cântate de celebrităţile muzicale
BONCI, SAMMARCO, LUPPI, GARBIN. STRATACGIARI DE LUCA, KUBELJK, 

RENINA PAGJNI, BARIENTOS GIANINA, RUSS, KRUSGIESKY ETC., ETC. 
SINGURUL REPREZENTANT PENTRU ROMÂNIA 

N. MISCHONZNIKY
FURNISORUL CURŢII REGALE 

B�CURESTI-STR. COL TEI, 7-BUCURESTI . . . 
Revânzători primesc rabatul original stipulat de fabrică.

\ C1lTALQA(jE �RATIS ŞI fR�NCO Ltl CERERE / 
�__.-,......__ -.-s:amllDIII-- _.,------._.. -- �-,,,---._,_� 

��$$$�������$�$�1, 

�li"� �,� ,)li /V\ARELE MAGAZIN DE /V\UZICA ii? 
/� - ...!,�I/ , , T I _A_ I I -y- ..E=l. A ' ' '-1""

/!Al .JI� �/ BUCUREŞTI-STR. COLŢEI, 3 (alături de i>ro�uerle) '-1""

�,U Oferă numeroasei sale clientele II'� 
� UN BUN GRAMOFON PER_FECŢIONAT �

�
cu 6 cântece Lei 45

. It-?-�L. VIOARĂ montată complect cu abanos i?clusiv ,. ......... ....,. /� �/ Arcuşul . . . . . . . . . • . Le, 14,- 9"'j/ ţ,:J1 MANDOLINĂ italiană . . . . • • ., 15. -
�I� ''? Precum şi multe alte instrumente de muzică ca: ') 

'1? ŢAMBALE. t:":OBZE, CLARINETE, HARMONICE, FISHARMONICE, � 
/L.

I 
FLAUTE� PICULISE, etc., etc. 

/L.I 
---r/ 

CERETI CATALOGUL GRATIS 
9"'°j/ 

�S���--$$SS�$�$���� 
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' SUCURSALA ij 
� Ha;i iinH ha!noff & Nicola� lvanoff ij 
� Hr\.RŞOVA 

� 0)% MlGASIN UNIVERSAL CU CUTITARIE, Fl:RARIE, L1lil 
' -- . · LEMNARIE, co10N1ALE · - _ ' 
' 

Faianţer��!o�t�a,���!�m�!i, ��e�u�t�a�uri. Vop- ' 

�
sele, ipsos, Ciment Portland, Var hidraulic.

.o/1.�{9 JJJ� Prima lfabrită Română de Gărute patent l_:�(\]> 
---- Sist�m Dobronean ---

�
JJv Turnătorie de diverse inetaluri Bronz l 

' Alamă, Fontă, Aramă, etc.

� 

Fabrică de Că
:

1
;� �

i 
;

I
�

n
:t:t

ru acoperit. 

'tp 
DE TINICHIGERIE, DOGĂRIE ŞI ARĂMĂRIE 

�(� Deposite Speciale 
� De petrol, Făină, Lemne de Foc 
Ei� 

Ă vv C RBUNI CARDIF 

ŞI 

MAŞINI AGRICOLC
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■---�-· ___ ,_\· ___ ,\_· ___ ,_�---�----■ 
I I 

Steaua Română 
Soc. anonimă pentru indtistria Petroleului 

Capi .-al social Lei 30.000,000 

deplin vărsaţi 

fabrici de petrol şi deriVi\te Câmpina 

si Bucuresti 
,. ,. 

Fa brica de bidoane de tinichea Constanta 
, 

PRODUSELE FABRICELOR 

Gasolină_. 13en;jn;1 far111 aceutică, Benzină 
pentru �1uton1obile, Benzină rentru motoare 
Petrol Reglen1e11t�1r, regal ş_i Vashington, :::
Motorină pentru n1ot0Jre Diese], Păcură 
pentru ars �i uns căruţe, Smoală. 

Uleiuri n1inerale de uns de calitate su
perioară �j pentru n1ot0Jre Diesel, valvolină � 
pentru ma�ini �i cilindre 

P .A. ..Et.. A. F* I N9 A 

� Pentru co1nenzi a se adresa : 

SOCIET Ă îEI ANONIME 
pentru 

Distribuirea produselor petroleului 
Bucureşti, BuleYardul Carol I No. 5 

w v; w w w 
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,,Credit Petrolirer" �-
Societate pentru favorizarea desvoltărei Industriei 

Petrolifere din România 

Sediul: Bucureşti, Strada Lipscani �o. 10 

A•lresa :Telopr.dlci'i: CHEDlTPETRO, UucuH'şti 

Capital social : 5.000.000 Lei. replin vărsaţi

Cas Oe bancă: Oirection der Disconto-Gesells

chaft. Berlin; S. Bleichroder, Berlin ; Banca Gene

rală Româna. Bucureşti ; Max I. Schapira Ploeşti 

Sucursala; Plocşti1 Agenţia Buştenari 

CO.\DCCT PHOPHll1
; Buştenari, Grâuşor, Biiicoiu, 

Buştonari. Participatiuui la întreprinderi petrolifere. 
Iochirieri de \'agoane-cazane, Vânz�ri şi cumpărări de 
Petrol brut, precum şi de toate derÎ\'ale]e petrolului, 
Biuron terhn1c r:.pecial pentru instalaţiuni de ars pă
cură, întoc:neşte planuri şi devize. 

Atelier n1ecanic Câ1npina: Instalaţiuni complucte 
de sondagiu, Uorcranuri dn orice sistem, Rezrrvoare, 
Căldări, de aburi, Tubur� 11ituite de son<lagiu, Repara
ţiuni radicale de maşini cu aburi şi pompe. Toate ma
terialclo şi uneltele 111-rnesa.ru u. e!.ploaliiri petrolifere. 

Staţiuni de pompe Doftana: Fnrnize::iză apă e�--
ploatărilor petrolifP-re diu regiunea Buştenari-Grâuşor. 

Uzina electrică, �lisilşoara : Furnizează lumină 
electrică exploatărilor petrolifere. 

Exportaţinni: de benzină, petrol Lampant, uleiu de 

gaz, uleiuri pentru motori, uleiuri lubrifanta şi Păcură. 
Staţiuni de transportare Braila şi Consţanţa 

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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,,(ienerala" 
Societate Română de 

itsiSurări �enera e 
CAPITAL SOCIAL DEPLIN VĂRSAT LEI 3.000.000 

Fonduri şi garanţii circa Lei 24.000.000 

Sediul : Bucureşti Pia ta Univer.sităţei. Agenţii în 

toate oraşele Ţărei 

Asigură contra daunelor 

de 

INCENDIU GRINDINA 
ŞI 

"I„I t .. l$:s 1 „ s I--•o I���

(Fluvial, Maritim şi Terestru) 

1'siSurări in ramurele : 
Viaţa 

Asigurări după combina- 1 
ţiunile cele mai avantagioase. 
Asigurări cu bonificare de 
3 la sută asupra tuturor pri
melor plătite etc. Hente ime
diate şi plătite. 

A.ccideate

. .:\.�i�nră1i individuale cu şi 
fără r'estituirea primelor. A
�igurări colective pentru lu
crătorii ind•1striali şi agricoli 
a:;igu rare a re�p on sa bili tâţei 
civile. 

Prospecte şi ori- ce lă1nu riri la cerere.

Reoresentanta uenaralâ în Bucureşti, Str. Smârdan 2. 

■-------------■
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)A�tN-������A( 
� Fabrica de Postav AZUGA � 

Aduce la cunoştinta publică că a înfiinţat o secţiune j
specială pentru fabricatiunea de : 

STC>:FE:: I>E] l\J.l:C>:0.A. 

I Garantate din lână curată, Jc ,·i'tnzare în bucăţi sau 
� cupoane, precu1n şi pentru fahrica\iunea de: 

CUVEl"R. TU�I I>E LA.� A. 

fine. în culori şi desenuri diferite l 
Comenzile �unt a e adresa: FABRICE{ DE POS-

� 
TA V .-\ZCGA; iar pentru Bucureşti Depositul se a-
flă Ia Jomnul: 

I B� �I ,A.EST I 

� 
No. 20, STRADA DECERAL, �o. 20. 

� 
� 

Cu preţurile oriSinale ale făbricei 
� 

���c/if-�����'tf( 

��
�� ��✓,,.-....:;C::.... 

��se:::_ � 

-� U.I�OI�-L""�
Societate anonin1ă pentru In 

tul Petrolul 
Capital prevazut 6.500.000 Lei din care 3.250.000 Lei deplin varsaţi. 

,, li Sediul Social: Bucureşti, Str. Paleologlu, 28. 

FABRICI OE PETROL şi DERIVATE 
====== GARA BĂICOI ŞI PLOEŞTI --=-=====

CONDUCT: BUŞTENARI BĂILOIU 

Furnituri în ţară şi export d�: Petrol, Lampart, ca
lităţile ce mai fine. RcLzină de toate greutăţile spe

dfice� rectificată 

� 

� 

� 
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ij ij ŞAjjiP ANIA 

ij "� 
ij ij 

' EINSE 
ij Product iune indigenă naturală '

' ij 
ij �- ij ij Se găseşte de vânzare la prin- '

' cipalele Magazine de coloniale, ij 

' 
Confiserii şi Restaurante din ţară ij 

ij Numai sticlele cu eticheta şi dopul �

ij încrustat cu numele nostru sunt pro- ij 
duse veritabile din 

Pl\jlfELE RHEIJ & C!E AZ[GA 

-������-
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„VICTO I A" 
SOC. ANO�IMĂ DE ASIGURĂRI GEN. �I ASIG�R.ARI 

}N BUCUREŞTI 

'Pl�ECTIUNEA �E�ERAL1': 
# 

No. 10, Strada Doamnei, No. 10. 

CAPITAL STATUTAR: LEI 5.0 0 0.00 0 

INTĂIA EMISIUNE L El: I.OOO.OOO 

PRL\IUL VĂRSĂMÂNT: LEI 300.000 

Societatea asiSură: 
a) contra pagubelor cauzate de incendiu şi Explozie, precum şi

în cor.tra Tempestei şi Ciclonului ; 
b) asigurări asupra Vietei şi Rentei viagere ;
c) contra pagubelor de Transport maritim, fluvial şi terestru;
d) contra pagubelor cauzate de Grindină la cereale şi Yii;
e) contra accidentelor corporale şi a consecintelor răspunderi

civile: 
f)) contra pagubelor provenite din mortalitatea vitelor: 
g) contra·; spar. erii oglinzilor, giamurilor şi firmelor de

cristal etc. etc. 

Societatea ,,Victoria" asigură în mod gratuit clă
dirile în construcţiune până Ia punerea acoperi
şului, iar informaţiun! mai detaliate se cere Di
recţiunei societăţei. 

Repres e ntanţa generală : Bucureşti, Str. Karagheorghevioi 3 

Tipografia «Unirea:. Calea Moşilor, 132. 
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