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Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța



Serbarea aniversârei celui de al 40-lea an de domnie glorioasă a :\L S. Rei:relut Carol I al Româ
niei şi a celui de 1800 de ani dela colonizarea Daciei de Divul lmparat :.lJrcu Ulpiu Traian, au 

'ost motive puternice de inspiraţiune fericită pentru geniul românizmului de pretutindeni. 
Ţara noa,tr.î. prin sforţări demne de un pupor civilizat, a izbutit să se producă la marea Ex

" 

��i�l!�t�if-., •;.�� �:,,,S:. 
COLUMNA LUI TRAIAN 

poziţie generală română dela Filaret, pe tărâmul ştiinţei, al industriei, co-
111erţului, agriculturei, al artei, etc. 

Toate aceste alături de construcţiunile măreţe ale pavilioanelor ţărei 
noastre şi ale statelor vecine, sunt în măsură să dea străinătăeţi nota ca
racteristică a progresului nostru social. 

Geniul civil şi militar s'au luat la întrecere să prea mărească scumpa 
şi în veci neuitata zi, sărbătorită cu atâta mărire şi strălucire în cinstea 
unui Impărat întemeietor al celor trecute obf1rşiei noastre şi al unui Rege 
înţelept şi viteaz fondator şi reorganizator al României moderne. 

Noi românii, aflători în provinci:l incorporată la sânul ţărei mume, 
prin vitejia oştilor române, puse sub conducerea marelui lor Căpitan, in 
faţa ar;estui eveniment care însemnează in istoria dezvoltărei noastre na
ţionale punctul culminant al sforţărei poporului român, ne-am pus în gând 
să manifestăm sufleteşte prin lucrilri �i lucruri rriri siî rămână drept pil<lc 
viitorimei de muncă şi 
iubire de neam. 

Astfel, comitetul pen
tru organizarea Expoziţiei 
Secţia Constanţa de sub 
preşidenţia d-lui colonel 
:\1. Capşa, Prefectul jude
ţului, in cursul mai multor 
luni, a pregătit terenul 
part ici părei judeţului nos-
tru la Expoziţie, prin ex
punerea muncei româ
neşti, cum şi a celorlalte 
naţionalităţi, în obiecte de 
industrie caznică, în pro
ducţiuni agricole, indus
triale şi altele. 

Iar subsemnatul, gân
dind ;:ă fac un fel de mo
nografie a progresului so
cial pe toate tărâmurile 
in Dobrogea, am ajuns 
la idee·a intocmirei pre
zentului album în care fi
gurează reprezent::inţi au
torităţilor ,ivile şi militare 
din trer.ut şi prezent, ai 
ştiinţei, ai culturei, co
merţului, industriei, agri
culturei, finanţei, etc. 

lJacă !'am desăvârşit 
sau nu, mi se va face în- " 
trebarea. Răsrrnnd : ni
mic desăvârşit pe lunw, 
ci totul r.u tendinţe spre 
perfecţiune. 

Scopul meu a rost a
tins prin faptul de a nu 
fi lăsat să scape această 

-�
- "

OVIDIUS 

împrejurare seculară şi de a face ,;ii rărnâc urmaşilur un document preţios despre marea serbare a 
munce: ro1mineşti de la începutul sccolului al XX-iea. 

21 Rprilie. 1906. 

Cons/an/a 
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A. S. R. PRINCIPESA /Y\ARIA 
A ROl'\ÂNIEI 

S 
'a născut la 29 Octomb. 1875 în Eastwcll-Park. 
Este fiica ducelui Alfred-Ernst .-\lbert de Saxa 

Coburg Gotha, prinţ al Marei Britanii şi Irlandei, 
duce de Edimburg, conte d•Utster şi de Kent, 
duce de Juliers, Clcves şi Berg, d'Erq;ern şi de 
Westphalia, landgrav de Misnia, conte princiar de 
Henneberg, Conte de Mark şi de Ravcnsbcrg, 
senior de Ravenstein şi de Tonna, etc. şi a Du
cesei de Saxa Coburg-Gotha născută :\larea Du
cesă a Rusiei, Alteţa Sa Rc;;al;'i este Î!Htrdită de 
aproape cu suveranii Engliterci şi ai Ru:;iei, de 
aceea căsătoria Ei cu A. S. R. Principele F er<li
nand ai României, celebrată la Sig-maring-cn la 11 
Ianuarie 1893 a fost privită �i salutată de toţi 
Românii şi ca un eveniment politic de primul rang-. 

A. S. R. Principesa Maria este o natură de elită 
în cel mai larg înţeles al cuvântului. 

E versată în toate ra:11urile ştiinţei şi mai ales 
ale artelor. 

Poporul rornân are o devotată amică şi o en
Lusiastă admiratoare în nobila noastră Principesă, 
care cu o vădită preferinţă poartă costumul na
ţional românesc. 

Favorizează sportul în toate ramurile sale, inima 
i c deschisă tuturor nobile-lor sentimente, iar spi
ritul Ei c îndreptat către toate frumoa:;elc si su-
blimele manifestaţiuni ale idealului. 

Calităţile Ei admirabile i-au câştigat repede 
inirna Poporului nostru care o iubeşte cu multă 
căldură. 
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O fi\. S. REGELUI CAROL I 

f"'IAR LE (Af'ITAN AL AR/"\ATEI RO/"\ÂNE ŞI GENIUL NOSTRU GLORIOS 

O/"\AGIU fROFUND DE RECUNOŞTINŢA 

ŞI DEVOTA/"\ENT NECLINTIT CĂTRE ÎRON ŞI DINASTIE 

O 
upă ani de muncă sfântă 

Geniul scumpei noastre ţări 
Luminos, măreţ s'avântă 
Peste nouă ţări şi mări. 

li 

I n triumf el le străbate 
Şi dă ve8te tuturor 
Neamurilor depărtate 
De izbând'astui popor. 

III 

Geniu glorios - prin care 
Noi Românii am triumfat! 
Te 8ărbătorim sub soare 
Ca pe un falnic împărat. 

IV 

Tu, erou în bătălie 
Şi în pace fondator 
Ai "nălţai o Românie 
La Regat înOoritor. 

V 

Şi cu dreapta-ţi vitejească 
Peste duşmani ai trecut, 
Iar suflarea românească 
Ai făcut-o de temut. .. 

VI 

Gând ţi-ai pus să faci tu iară 
Geniu al Ţărei glorios, 
Din frumoasa noastră ţară 
Cuib de raze luminos. 

VII 

[n întreaga lui splendoare 
Neamul românesc din nou 
Luminează mici popoare 
[n feericu-i tablou. 

VUI 

Da, măreaţa feerie 
De la Filaret de-acum 
Lumina-va pe vecie 
Al viitorimei drum ...

PETIW VULCAN. 
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/V\. S. REGINA ELISABETA 
A ROMÂNIEI 

I
lustra poct?t CARMt•S S\ 1.v..-.

1 
RE.LINA Ru�1,\s11•1. 3 ••

. 
11.1:;cut la 

�s Septembrie I 843 in castelul Munrcpo:1 dt.• pc malul 
Rinului, din prinţul \\"illhclm I lerm:1n-l\1rol t.lr \\ icJ �i <lan 

principesa �l::Lri.:,, de �assau. Doamn<'le :i.tittn Krcmnitz soţin 
renumitului �i mult regretatului dr. Kremnit1.. rncdkul palatu
lui, :i.tavcr, şi Ulac Kerlic, cari s'au ocupat ln scrif'ri speciale 
Uc. tlncre,ca prtncllJc:.-:cl 1·:1111:11.Jcta, u dc::,crlu ca pt· un cupll 
dotat cu o intensitate de. "ia\! intclcctuall �• sentimentala pc 
care o au numai poeţii cei mari. 

(?{!?hori mult incj de to1n�d. Invitata la J:crlin t.h: lmpar!i
teasa mam:t Augusta, st?ltu :icolo mai mult de un an. larn:1 
urmâtoar<' o petrecu la S::unt-Pctcrsbur� cu :i.t,lrl.'a tlucc:1a 
Elena, o rud!l de avroapc , mamei Sale ; iarna anulau 1867 o 
petrecu la N("apule cu ,·cri�oara Sa Thcrcz:t Je ( )(Jcmhurg . 
apoi p�rin\ii Ei o condusc-r:1 in Suedia �i Fr:rnţa. Prctutirult•ni 
sullctul 1•:i se inci:llz1 ,I(- u clrai;,>:-1tc ad.u1t·:i rh.:nll'l1 \'Î:ita p:i�-
11icd �i se d(•zgustl'l de .:g•>motul dc�err ,li lunwi. 

I.a 24 Jc ani Principesa Elisabeta de \\'i,·,1 ajuni;c o c11-
gcL.:itll)t1.rc distinsl1, familiara cu inaltclc cugctari /1101.olicc �i 
mor;1le �i cu un forul de repulsiune pl·ntru cl1sâtoric, cl'ici 1nt
rcrca Ei cri-l c;t ,1nu poate li bucurie intr'o d(s?itori<' far:i iu
bire» . ..\ceast!t iubire, care-i sti'f.tusc departe, i..,i g:t.,, t0lu1;,i 
vremea s?t lnflorcasc� sufl(•LUI Pri11C'ipcsci �i Alc�ul inimei Ei
fii. Principele Carol ele llohcnzolJcrn, actualul Rcgt· ,11 Româ
nicî. cu care se c:isatori la 1 5 Noembre 186'J. 

Ca Regin� a H.om:\nici, '�i-a ajutat regalul So\ m grraua 
Lui misiune cu un devotament �i o iubire ideal 11. 

Poporul rom:ln aprcciawr sincer al m:i.rilor Ei caJit:kţi de o no
bleţe do suffct ne mai pomenit şi rccunosc!l.tor devotamentului 
Ei pentru ţad şi fiii ci, manifestat cu prih·jul r1tzhoiului pentru 
lndepcndenţ!t, i-a dut numele de mama rdni/ilor :;i n poporului. 

lnvl1ţ,1nd limha rom.uia intr'un an, traduse �i fileu :;ii itt! tra
duci c:iqi francc.:c elementare pentru �coli. Apoi pcnlru a 
stabili un curent tle �impaue deplin!\ cu poporul Snu, puse să 
i se traducă in romlne�tc- operilc talc pentru a li distribuite 
J::r:nuit ca premii )Col.irc. Fond?i �coli de 1.lesen, pit·tud, mu
zidi �i <.·anto pentru fete ; de croitorie, broderie, atc-licre de 
\C�thorlc 11 chiat J1,.• ltii..vt.aj pcnllu (cruci h:ttrJ.nc .• \'°1lul Slcn-, 
Doamna ru obiectul unor ingrijiri speciale şi cind una din pro
fesoarele acesu1i institut, c:1re .prcd:i literatura �crmana. ln
cct?i din \ ia\?t �I. S. Regina Eli:Sabcta o inlncui mult timp \Î
n.l11ll conferinţe cu sul>icctc literare. 

Al�Huri tic accas1t{ acti\ilate Ea <lesf:'L;ur:\ �i o alta foeul.\ncl 
o societall· pentru dc-z\oltart"a n3\Îonal?l a \es!ltoriei, zidi o 
manufactur,\ de m:hase

1 
cum �i o mulţime de instituţiuni llC 

binefacere, intre cari a�czl'l.m:\ntul <.<Elisabeta,> care tLrc de scop 
:,jutorar<.•a ncvoia�ilor- in timpul icrnci. 

ln anul trecut foJHI� :,Ocietatea « Ţesdloarom> al c�rei scop 
dctNminat prin statute. c incurajarea �i dcz,•oltar<"a industriei 
g:1ndacilor de mltl:l!H' 

Din �cricr-ilc Ei citam ; ,,Poezii româneşlh>. ,Saplro>>, «O 
rugdciur,e�. <�D,n două lum,,>. , Poueşlile Peleşulu,,>, <<Nuvele». 
«Vârful cu dor,>. • Vrdjitoorea•, «Rsfra•, t.Sulerinfa În cdld· 
/oria Ei pe pământ». «Les penslies d'una Reine •, «Vijelii», 
,<Odihna mea», «Rinul meu , «Marioara>>, «Meşterul Manole,> 
)Î <(Ziua Scadenfei», drame. 

Carmen Sylva tncurajeai!i talentele în toate manircstătile 

artei. 
Clnd ;un fondat Cercul literar Ouidiu� lu Constanţ=1, a 

binevoit a primi titlul de Membră de onoare �i drept Incura
jare ne-a trimi-- suma d" lei 300. 
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A. S. R. PRINCIPELE FERDINAND 
AL ROJ"\ÂNIEI 

N 
ăscut în Sigmaringen la 24 August r 65, ca 

fiu al Principelui Leopold de Hohe nzollern, 
mult regretatului frate mai marc al Regelui nostru 
Carol I şi al Principesei Antonia i\laria Ferdinand de 
Portugalia, Ducesa de Saxa, Principele Ferdinand 
şi-a petrecut copilăria la Dusseldorf, unde, departe 
de părinţi şi-a tcnninat studiile secundare clasice, 
trecând in mod elogios examenul de bacalaureat. 

Devenind apoi oficer de-a dreptul în puterea 
calităţei sale de prinţ de sânge, a urmat la Cas
sel cursurile militare in şcoala de războiu, pe care 
absolvind-o, intră in serviciul activ ca sublocote
nent în reg. I de gardă imperială la Potsdam unde 
a făcut 2 ani practică soldăţească la cazarmă şi 
pe câmp. Ascultă la universităţile din Thiiringhcr 
şi Leipzig rur�uri de economic politici\, ştiinţe 
financiare, i:1toric, dreptul ginţilor şi dreptul r•>m,111. 

In urma renunţărei fratelui Său mai mare la 
tronul României, la 22 Nocmbrie 1888, prin de
cretul Regal dela 18 Martie 1890, Principele Fer
dinand fu numit Moştenitor al tronului României, 
realizându-se astfel dorinţa unanimă a ţărei de a 
\ edeâ regulată in mod definitiv chestiunea suc
cesiunci la tron. 

Principele Ferdinand, este azi general de divizie, 
comandantul Corpului lI de armată şi inspector 
general al cavaleriei şi posedă toate ordinele na
ţionale şi o mulţime de ordine străine. 

Este Membru al Senatului României şi al mai 
multor instituţiuni culturale. 

Fernent iubitor şi protector al artelor, literelor 
şi ştiinţelor, A. S. R. posedă şi un remarcabil 
talent oratoric. 
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A. S. R. PRINCIPELE NICOLAE 

P
rinţul Nicolae cu ochii Săi albaştri, cu buclele

aurii pe umeri, micul prinţ e un copil minu-
nat prin ţinuta Sa serioasă şi felul cum răspunde 
salutului. 
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A. S. R. PRINCIPELE CAROL 11 

F
rincipele Carol II s'a născut la Castelul Peleş,
în Sinaia, la 15 Octombrie 1893. 

Botezat în religia ortodoxă, a avut de naş pe 
I. P. S. S. Petrescu Ghenadie, fost primat al
Ungro-Vlachiei.

De o constituţie robustă, El este de o inteli
genţă şi vioiciune cari excită interesul şi simpati� 
întregului neam românesc. 

Poporul romf1n în această odraslă regală pre
vede atingerea idealului său. 
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A. S. R. FRINCIPESA ELISABETA 

F
rincipesa Elisabeta-Carlotha-Josefina-Victoria

Alexandrina s'a născut in castelul Peleş la 
29 Septembrie ( 1 1 Octombrie 1894). 

De o <irăgălăşie fără seamăn, mica princesă este 

adorată nu numai de Auguştii Ei părinţi, dar de 
toţi cari de aproape sau de departe au contact 
cu cercurile Curţei. 
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A. S. REGALA FRINCIFESA /Y\ARIA 

F
rincipesa Maria ca şi suqoara Ei e de drăgă

lăşie fără seamăn şi de un curaj remarcabil. 
In ziua de r 2 Aprilie suindu-se pe covcrta va

sului «Carol I», acostat în portul Constanţei, şi 
voind să se dea jos, a alunecat dela mijlocul scă-

rei şi în precipţiu a ajuus pe podul de jos al bas
timentului. 

Şi pc dnd lumea îngrozită se aştepta să audă 
vrc un chirăit de copil rănil, Crăia�a noastră suri
zând, îmbrăţişă pe părintele ei sărind intr'un picior. 
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C. I. ISTRATI
f'ROFESOR DOCTOR 

(0/'\ISARUL GENERAL AL EXPOZIŢIEI NAŢIONALE RO/'\ÂNE DIN BuCURESTI 

L
a poAlele ,lealnlni Fil&ret. intro gnrf, şi Dnlevnr<lnl �eAtilr

nH.rei. pe un fond ailmirnhiJ, 1:1c:d,l11t în luminn el1trt\ « soll• 
rolui. se e.l(lmpenza ,nl, holt:1. CC'rului -.,•nin. 1m oru� non, 
un 01'R" io�:\ nu IA ful cu rotuo celelalte. J:>,to ctt ... !'O,,t ,lin 

p:\111:i.nt la corÎl,rnila unut vi-Ajitor. o �or10 întn•iu;:\ do pulnrn.splen-
1liJe. oaro so intreo unul pe altul în frnmu:-:,eţe. i1teant:i.11t.l �,mţn
rlle �i desft\ttl.nt.l privirea. 

1-..:sto :-:,t'orţa1·el\ r'flcutil. do noA.mul rnm:'rno!ic, ca ,rn. ur:ltO tot ro 
po,rnt.li\ el mAi hun CI\ munci\ 'ii urta, lni'arb,;).11tl1i.,10 3trli.i.nilo1· snh 
a.,lo,n\rnt.ul nostn1 aspe"t. · · · 

OrnJ.ini minunate. locu.ri cn insulo. hi�ericilo :,i cet�,filu stra
mo�1lor no�tri .i\lnt reprothtae ltt:1 .1ido11m ca-.olo boereşti. locn• 
rilo do dear't\tRrO oum ,unt .\renule Rom:rne .datttri do Pal:uelo 
Art.oi, lodustl'ioi. Agricultnroi eele troi zi\ne ,lat:\tonre llO vutta 
popourolor. 

Şi acest nou ortt:-1 in CapitA.la fmmoo;-it i iÎ bo�n.tei Rom.:\n1ie 
operA unui om: D•l b-r. C. f. I�trati. care a �a\•u�it o �forţuro 
nriru,A, t\ de1m1 o munca nopre!uita 1i uri:l.,"-:\ fnt� Io groutt\tile 
mu1pu1e �i nenamărato ce a. avut do int.i.mprnat. 

E J>O,lto cel mai Je seam�l colaborator al .\t • .5. R\!gctui 
Carol I. 

O-l Or. C. I. Istrati "':1 n:is..:ul la Romau iu ziua J..: 5 Sep
tembrie 1850, 

Are prin urnrnro. ahia ;o ani ':IÎ putem ai:,teptl\ dela D-�u. inca 
mult. 

E:ate doctor tn me1licin1L �i in :Hiinţolo fizi"o-ohimicr. s·,-. ,p .. -
f'Îl\liznt. in chimico. JoUnt:\n,l in i,,·01\:,ta r:unnra d,) cuno�tind 
r.rtntl''un tratat du chimio on:iuiica. 1·t1re a i'o-.t premiat cn ;,1'lu1 
•u Jo Academit\ R,)mii.n:, 1i a. ap:\rnt 1q1oi ':'i iu odi tiu fr11.ncoza. 

,\ (ost ministru al ln�tructiu111.:i ruhlh:c ;>Î �ult1.:lor, in ,•n-

binotul conservator tleln. tsro-1001, pregătit Jo d-l G. Gr. Can
tacuzino. 

lnt1('ni:?a viat:\ -:,i-tl Jwt1('tttt•0 munciu,t ro terenul �tiinţiJic. 
lnll<' nnti , .. .,,_, �i 11--..;- "de-.c <'{ll'tit 1t1lm11ahal1i colornup 11omq1 

lrunreim,. t:oil uu nvnt un D1{1ro :rncce/) ln congn/)nl Jo l'himie ţi
nut in I�) ltt. PA.rÎ3. 

Atunci a pl'imit o modalio tlo 1u1r <:,i pulmelo Je oritor "l in
sll1lcţiunui publico. 

Pe t01onnl politic, pe terenul economic :t social, ,l-1 0-r. 
lstrnti t\ rnnncu .to :\30nhmea. 

ln :mii llin urma a. pn!Jlicr\C, .. o pag,m, din 1stor-iu ecnnomit:u tt 
/lrwui11ici- cum 1i un admimlJi.l :1uuliu politic intitulat '"Docu ::11111-
tum 1•n11surw1tr>ri"'. 

Dar cot, mni "locuent;\ Jova.da c,i. " munc14 O:,te c�l a prico-
1mt ce lip-.dşto t:l.rei romtrnu::iti 1i poporului romAo estt, 111itn,ttt11 
t•rpn,itiu du po cr,mpiu f'il•r,,tului. 

rn a<:Othta Op••r:\ ii J)UtOm fhlmfrn pe d. o.r. C. I. Tstr&ti şi 
neoi cari nn 1-nn cunoa,out p1\n:\ aonm. 'J'ot ,Jumniui-:111l0 se Ja.tU• 
re100 o�lo dou,A proc�d�nto expoziţiuni ':'i anume oxp�ziţia Ai;rara, 
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. Opera cJ.-lui D-�. C. r. l:1u:�ti 03�8 1�eusemnn.d.tll' Ue urin„111. ,1i în 
lttţt\ A.Cejtftl grantl10R�e mtrnlfo�tnţ1ur11, d-l D•r. C. 1. farrf\ti, n u  
pnnto t1oc:it .s1\ :-i:lrbatorOtbc.l, alatnri 110 Rom1\n1 ,î ,le 1ulrnirntorii 
no"5tri -.tr!i.in1. un mo1uont i:-.toric pe care. cil at,i.tO. rn:"I.Obt.rio, :-1tii1 
,l. Ooctor C. I. lstl'atl -.,l-1 imortnlizt,zo in urin,-ul mo1\um0'nt: 
l:,pozitia naţionalt\ Jcla Filaret. 
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I. F. S. S. IOSIF GHEORGHIAN
/v\lTROPOLITUL LJNGRO-VLACHIEI ŞI fRll"\AT AL ROl"\ĂNIEI 

FOST EPISCOP AL DUNi\.REI DE JOS 

S 
'a născut la anul 1829 în 29 August in Bo

toşani, iar studiile şi le-a făcut la şcoala 
S-ţii Trei Ierarchi şi la Academia Mihăileană din Iaşi.

A primit monachismul şi chirotonia in diacon
la anul 1864 în biserica Mogoşeşti din jud. Do
rohoiu, apoi s'a dus la Paris ca ataşat la capela 
română, unde şi-a continuat instrucţia. 

lntors în ţară la 1863, s'a chirotonisit în preot 
şi egumen la monastirea Teodoreni, iar la anul 
1865 fu chirotonit archiereu în Mitropolia din 
Iaşi şi decretat epbcop de Huşi de către Dom
nitorul Cuza. La 1879 fu ales primul episcop al 
Epar!tiei Dunărei de jos de mareic colegiu elec. 
toral. La anul 1886 a fost ales Mitropolit al U1:-

gro- Vlachiei şi Primat al României, pa:;torind 
până la 1893 când a demisionat retrăgându-se la 
mânăstirea Căldăruşani şi în urma împrejurărilor 
ştiute, a fost reales de către marele colegiu ca 
Mitropolit Primat al Romfmiei, păstorind şi astăzi 
cu blândeţe şi părintească îngrijire şi dând exemple 
de o înălţime morală şi intelectuală, de o puri
tate şi nobleţă de fapte, cari ii fac neuitat în ini
mile şi minţile bunilor creştini. 

Binefacerile săvârşite de l. P. S. S. sunt mari 
si unica Sa preocupare întotdeauna a fost de a 
întări credinţa în popor şi a face să domnească 
pacea în biserică, de aceea e venerat de întreaga 
sunare românească. 
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I. F. S. S. F ARTENIE-CLINCENI
/V\fTROPOLITUL f'\OLDOVEI ŞI 5U,EVEI 

N ă3cut în anul 1847 in Satul Clinceni din jud. 
Ilfov. Partenie este fiul preotului Stnncu 

Nicolae care i-.'l dat primele noţiuni de carte ca 
slove chirilice de reformă scrise de mână. Cartea 
de rugăciuni a învăţat-o la dascălul Călin dela 
biserica Ghencea din Bucureşti. 

Inceputul claselor primare le-a făcut în satul 
Clinceni la fratele său Alexandru, care era învă
ţător, iar restul claselor primare le-a făcut la şcoala 
primară din Culoarea de Verde din Bucureşti. 

La anul 1868 a terminat cursul celor 7 clase 
seminariale din Seminarul Central din Bucureşti. 
Dela anul 1870 până la 1872 a ur,nat cursul Uni
versitar la facultatea de litere din Bucureş1 i. In 
anul 1874 în urma unui concurs ce a depus ob
ţinu o bursă cu care se duse la facultatea de teo
logie din Atena şi după 4 ani de studiu adică în 
anul 1877 s'a reîntors. în ţară cu diploma de li
cenţiat în teologie. Tot în acelaşi an pe�te câteva 

luni a fost tuns în rasofor apoi hirotonisit preot 
in l\'litropolia din Bucureşti de către însuşi repau
satul i\litropolitul Calinic l\liclescu. 

In anul r 8 78 a plecat in Germania cu· gradul 
onorific de Protosinghel ca superior al Capelei 
române din Lipsea, şi in scop de a-şi complecta 
studiile teologico-filosofice. Apoi în 1880 a fost 
numit superior al Capelei române din Paris unde 
a stat până la anul 1885 când a fost ales archie
reu cu tit!ul de Bacaoanu şi la r 886 marele Colegiu 
electoral al ţârei ii ridică prin votul său la dem
nitatea de episcop al Eparchiei Dunărei de jos 
unde a păstorit cu hărnicia şi vrednicia ştiinţei şi 
lăudate de toată lumea până la Februarie 1902. 

Ales Mitropolit a l  Moldovei şi SucevP.i de către 
!\larele Colegiu in ziua de 8 Februarie 1902 cu 
233 voturi din 242 a rostit în acea zi un discurs de 
mulţumire plin de sentimente în nalte şi patriotice 

R. P. 
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I/! COLONEL /Y\IHAIL CAFŞA 
PREFECTUL JUDEŢULUI CONSTANŢA 

N
ăscut la anul 1845, elev al şcoalei militare, la 

anul 1863, a fost promo\·at sublocotenent, şi 
gradele au urmat până la anul 1887 când a fost 
avansat colonel. 

A făcut campania din 1877-78 ca ofiţer su
perior, unde a luat parte la luptele dela Plevna 
şi din jurul Vidinului. 

D. Colonel Capşa, actualul prefect al judeţului
Constanţa, a mai ocupat postul de prefect al po
liţiei Capitalei şi de judeţe, de secretar general 
al Ministerului de Interne şi acela de Director 
general al inchisorilor, unde mai ales a dat do-

vadă de multă sârguinţă şi act1v1tate prin îmbu
nătăţirile reale ce !e- a adus. 

Cu numirea sa in c.alitate de Prefect al Jude
ţului Constanţa s'a inaugurat era armonici, a li
niştei şi a muncei cinstite. lucruri cari vor face 
să se pomenească numele acestui suflet distins, 
cu respect şi veneraţie de cetăţenii Dobrogeni, în 
persoana căruia au semnalat pe omul bun, pe a<l
ministratorul integru şi pe unul din figurele acele 
care au ilustrat grandioasa epopee naţională de 
la anul 1877. 
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SCARLAT VÂRNAV 
FOST PREFECT AL JUDEŢULUI CONSTANŢA 

S 
cariat Vârnav, fost Prefect al judeţului Con

stanţa, este un mare proprietar şi alegător 
la colegiul 1 de Senat din judeţul Dorohoiu. 

ln timpul administraţiei D-sale s'au clădit pa
latele Administrativ şi de Justiţie din Constanţa, 
iar in judeţ s'au construit numeroase localuri de 
şcoli şi biserici. 

De şi la o v,irstă când alţii ar căuta bucuroşi 
odihna, totuşi O-sa a desfăşurat o energic şi o 
activitate care a lăsat urme. 

Una din lucrările ce-l onorează şi pe care nu 
trebue să o trecem cu vederea, este Exp1111crea 
situaţii judeţului p.- 1903 elaborată de O-sa in care 
cercetătorul va găsi documente preţioase asupra 
judeţului nostru. 

D. Scarlat Vărnav posedă mai multe decoraţi,
româneşti, turceşti, austriacc în gradul de ofiţeri 
comandor, mare cruce, etc. 
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REMUS N. 0PREANU 
FOST PREFECT AL JUDEŢULUI CONSTANŢA 

R
emus N. Oprcanu, actualmente Consilier la

Innalta Curte de Casaţie, a fost Primul Pre
fect al judeţului Constanţa şi unul din cei mai des
toinici bărbaţi ai Ţărei noastre al cărui nume este 
legat de progresele realizate pe tărâmul econo
mic, social şi administrativ în judeţul Constanţa. 

Intre multe alte î,7lbunătăţiri determinate sub 
înţeleapta D-sale administraţiunc, tot iniţiativei sale 
datorează urbea Constanţa una din podnabelo.! ei :
statuia exilatului poet Ovidiu din piaţa Indepen
denţei, în faţa cărei inima tuturor aer.lor cc vin 
în Constanţa, de origină latină, tresaltă la gândul 
că aceste locuri au adăpostit pe străbunul lor poet. 

D. Remus N. Opreanu s'a născut odată cu fra
tele său Romulus la 22 Septembre 1844 din tatăl 
Nicolae Tudor Opreanu şi mama ElisabC'ta R. 
Ciocănescu. 

După ce studiază un an la facultatea de drept 
în Bucureşti, în anul 1865 a plecat cu fratele său 
la Paris, unde in luna Iulie 1866 a luat licenţa 
in drept şi s'a întors in ţară. 

In luna lui Septembrie 1866 a plecat in Italia 
să studieze literele pentru care simţea că are o 
mare vocaţiune; a stat la Pi�a, Florenţa, Roma 
şi Neapole până în luna Decembrie 1809, când, 
după un examen foarte rîguro:;, a obţinut titlul 
de Doctor sau laureat in litere. 

Intorcându-se în ţară, vinC' în Bucureşti, unde, 

văzând că nu i-sc deschidea calea literelor, a in
trat în magistratură. 

A fost pc rând procuror şi supliant la Tribu
nalul de Prnhova, judecător la Brăila şi President 
la O:imboviţa. pc urmă procuror la curtea clin 
Focşani, judcciitor la curtea din Craiova ( 1873) 
procuror g-cncral la Focşani şi în fine pcrmutat 
in aceeaşi calitate la Craiova din care funcţiune 
şi-a dat dcmişiunca. 

l11 prim:'ivara anului 1876 a fost numit Prefect 
ele Putna, iar i11 cursul acelui an Procuror gene
ral al Curţei din Bncmcşti. 

Trecand prin filiera atâtor funcţiuni înalte, aces
tui mânrlru si meritos fiu al neamului nostru în 
anul 1878, i' se încredinţează destir:cle judeţ�lui 
Constanţa din noua provincie incorporată in acel 
an la sânul ţărei mume. 

Avea o misiune înaltă pe care şi-a îndeplinit-o 
cu sfinţcuic. 

In ziua de 22 Noembrie r878 a intrat in Con
stanţa şi a doua zi primi din mâinile Ruşilor ad
ministratiunea. 

In ac�astă calitate a funcţionat aproape 3 ani, 
iar la anul 1883 a demisionat. I se sfăşia inima 
părăsind judeţul pe care-l înălţase prin virtutea-i 
patriotică, dar nu putea face altfel. 

Numele acestui bărbat va rămânea scris cu li
tere de aur în cartea naţiunei. 
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LUCA IONESCU 
FOST PREFECT. AL JUDEŢULUI (ONSTANŢA 

D
e sigur, unul din Prefecţii judeţului Constanţa, 

care a lăsat cele mai frumoase amintiri prin
tre constauţieui, este d. Luca Ionescu a cărui pa
triotică şi înţeleaptă administraţiune a lăsat urme 
neşterse. 

Aceste motive determină pe Cunstanţicui să 
devineze revenirea D-lui Luca Ionescu in fruntea 
judeţului. 

Cu tactul lui fin de administrator integru, cu 
spiritu-i pătrunzător a ţinut în totdeauna să ar
monizeze interesele generale ale judeţului cu ale 
cetăţenilor de diferite naţionalităţi. 

Fiind legat de judeţul Constanţa prin proprie-

tatea sa dela Caramurat, cum şi prinlr'un trecut 
pliu de fapte cari au determinat progresul social 
în provincia cucerită ; toţi văd în D-sa pe omul 
viitorului care va şti să restabilească imperiul ar
moniei, al activităţei şi al muncei pentru ca pro
gresul să-şi poată lua avântul dorit. 

A ocupat în două rânduri postul de Secretar 
general la :\linisterul de Interne şi în ultimul timp 
acel de Prefect al judeţului Tulcea. 

Posedă mai multe decoraţii, însă cea mai m 
semnată e inima sa de aur cu cari românii do
brogeni se mandresc. 
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FAUL STATESCU 
FOST PREFECT AL JUDEŢULUI CONSTANŢA 

S
'a n?iscut la anul 1S44 în Bucureşti, unde după terminarea 

a 4 clase liceale, a intrat ln şcoala militar:!. 
La anul I 865 a fost avansat la gradul de sub-lt. şi 

trecut în batalionul I de vân�tori în care a s<'rvit p:î.nt'l. la 
1873, clnd a fost trecut ca raportor la consiliul de rlisboiu in 
Capitalli. 

Ca Jocot. a. fost Jcta�at ca instructor ln �coala militar� di11 

la'ji, unde a servit p,u,li la 1872, când clislitorindu-se a trecut 
la batalion. 

La 1873 a obţinut la alegere gradul de clipitan şi s'a ln
scris la facultatea de drept din Bucureşti unde urmlnd cursu
rile dupli 2 examene, a fost trimis ln I 875 la Paris, pentru 
aşi complecta studiile, fiind ataşat în acelaşi timp pe lingli 
consiliul de resbel din Paris. ln timpul rlisboiului a rost re
chemat ln ţarK şi nu s'a întors ln Paris decit dupK terminarea 

campanii tn timpul c?ircin a fost decorat cu ordinul <18tcaun. 
Romaniei» şi Modalia ap1irutorilor Independenţei.

[n 1881 a Ob\inut diploma de liccn\iat iu drept al facul
tli\ei din Paris. fn timpul studiilor sale ,n Capitala Fran\ei, a 
fost atapt militar pe lingli lega\iunea noastră de acolo şi a 
fost decor�u de guvernul francez cu \1Lcgiunca de onoare,>, 
de cel belgiaa cu ordinul «Leopold» �i rle cel olandez cu or-
dinul <<Coroana de stejar». 

Rcintors in ţar?t a fost numit prefect al judeţului Argcs, 
apoi prefect al judeţului Tulcea, unde a stat pânli la 1888. î� 
care timp a desflf.şurat o energie rar� lnze,tr:\nd judeţul c� o 
reţea important:1 de şosele Şi toate comunele cu biserici fru
moase şi localuri higienice pentru şcoli. ln anul 1895 a fost 
numit din nou prefect al jud. Tulcea unde lăsase atâtea amin
tiri frumoase, şi dupli câteva luni a fost numit ca prefect al 
poli\iei Capitalei spre marea părere de rllu a Tulcenilor cari 
drept semn a.I simpatici ce-i p:istrcazi, i-au trimis o cupl:1 de 
aur. ln ultimul timp a fost numit prefect al )uue1ului llfQy, 
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GENERAUL ALEXANDRU ANGELESCU 
COl'\ANDANTU L DIVIZIEI A JX-A 

F
ost profesor şi educator al mai multor gene

raţii din corpul nostru ofiţeresc. 
Se poate zice că majoritatea corpului ofiţeresc, 

e�te oglinda sufletului său. 
Figură impunătoare. Cultură vastă. Inimă largă. 

F oa1 te pretenţios in ce priveşte prestanţa ostă-

şească. 1n relaţiile sociale, de o amabilitate şi 
bunăvoinţă extremă. 

Riguros observator al etichetei oficiale. 
ln Constanţa mai ales, reprezintă cu multă dem

nitate oştirea ţărei, faţă de străinii vizitatori. 
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GENERALUL VASILIU NASTUREL 
COMANDANTUL CORPULUI J-IU DE ARMATĂ DIN CRAIOVA

fOST COf'\ANDANTUL D1VIZIEI ACTIVE DIN DOBROGEA 

S 
'a născut la anul 1845 N oembrie 1 5. A intrat 
in şcoala militară in anul 1861, unde in limp 

de 4 ani, până la eşirea din şcoală, a fost şeful 
promoţii. 

La r 866 Maiu 12
1 

Sub-Locot. in artilerie. Locot. 
la 1868 şi căpitan la 1873. Numit comandant al 
companiei de pontonieri, la r 876 Ianuarie, este 
trecut cu compania sa in arma geniului. Maior la 
1879 Aprilie 8, Lt-Colonel la 1884, c0lonel la 1889 
şi general de brigadă la 1896 Maiu ro. 

In timpul războiului comanda compania de pon
tonieri cu c:are a construit două poduri peste 
Dunăre : la Corabia şi la Nicopoli, şi alte două 
in Bulgaria peste Osmolu şi Ischer, cum şi peste 
Jiu şi Olt la Izlaz. 

După războiu in gradul de Maior a fost direc
tor de studii la şcoala de ofiţeri, suplinind în ace
laşi timp pe Generalul Slăniceanu în catedra sa 
la cursul de arta militară. 

ln gradul de Lt.-Colonel a fost numit Director 
al serviciului Infanterii până la 1889

1 
când i s'a 

inc�edinţat formarea şi comanda reg. No. 28 Radu 
Negru. 

In gradul de Colonel a fost mutat comandant 
al Reg. Gorj No. 18 până la 1891 când a rost 
trecut la Reg. Radu Negru No. 28 pe care !'a 
comandat până la înaintarea la gradul de general 
de brigadă. 

La I Aprilie 1900 fu numit Comandant al Di
vizii I Infanterie, iar la 8 Aprilie 1900 i se in
credinţă comanda Diviziei active Dobrogea. 

:::lcriitor militar distins. 
Generalul Năsturel a fost toată viaţa unul din

tre cei mai muncitori ofiţeri şi a publicat mai 
multe lucrări de valoare. 

Generalul Năsturel a ajuns in capul carierei 
numai prin muncă neintreruptă şi un mare devo
tament pentru interesele generale ale armatei. 

Medalii: «Crucea trecerei Dunărea», «Apără
torii Independenţei», «Comemorativă rusă», «Sem
nul onorific de 2 5 ani>, « Virtutea militară», « Be
ne �1erenti ci. h, «Palmii Academii Franceze», 
«Steaua şi Coroana României», «Sf. Ana Rush, 
«Marea Cruce a ordinului Frantz Iosef», «Sf. Ale
xandru Bulgar», «Tacova», «Sf. Stanislas», etc. 
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CONSTANTIN F ARIANO 
fOST PREFECT AL JUDEŢULUI (ONSTANŢA 

C onst. Pariano s'a născut la 20 Septmbrie 1846 
în comuna Comişani din Dâmboviţa. Cursurile 

învăţământului primar şi liceal şi Ic-a urmat în 
ţară cu râvna unei firi studioase şi precoce. De 
căi îndreptându-şi gândul la munca câmpului, 
făcu practică 3-4 ani pe proprietăţile sale di11 
Stăneşti şi Chirculeşti din jud. Vlaşca, apoi plecă 
în Belgia, la institutul de agricultură din Gembloux 
unde işi desăvârşi cunoştinţele agronomice şi in 
1872 se întoarse in ţară. 

In anul 1893 îşi începu opera de îmbunătăţire 
a muncei câmpului în Dobrogea. Inceputul a fost 
greu. Locuitorii erau străini şi nu voiau să i înles
nească nici cele mai mici mijloace de existenţă 
sau de muncă. I se refuza locuinţă şi apa din 
puţuri, astfel că fu nevoit să locuiască 3 luni în
tr'o şurlă de pândari. Dar cu inţelepciune şi răb
dare rezistând oricărei greutăţi, construi puţuri, o 
fermă model, introduse unelte agricole perfecţio
nate, cultura grâului şi a rapiţei, dezvoltă o ac
tivitat� prodigioasă şi aşa stăruitoare că se im
pu se indigenilor, cari în scurtă vreme luară pildă 
şi imitară munca marelui proprietar. 

Pc lângă stabilirea acestei culturi în comuna 
Hasancea, d. Pariano a adus şi mart foloase mo
rale locuitorilor indigeni. 

D. Pariano e Membru fondator al clubului Con
servator din Bucureşti. A făcut parte din opozi
ţia unită pentru răsturnarea guvernului liberal de 
la 1 888, a figurat in două rânduri în parlament 
în calitate de Deputat, de asemenea a fost in 
două rânduri Prefect al jud. Vlaşca. 

In chestiunea acordărei drepturilor politice la 
Dobrogeni a fost numit in comisiunea instituită 
în care calitate a scris un memoriu amănunţit 
asupra situaţii generale a Dobrogei din toate punc
tele de vedere. 

A fost in două rânduri preşedinte al consiliului 
judeţean din Constanţa şi membru al comisiunei 
superioare de agricultură. 

Actualmente e membru al comisiunei zootech
nice, al Societăţei «Agrare», al Intimclubului «Ga
latz» şi Preşedinte al Societăţei «Agrare>. 

Posedă, S medalii de aur. 
E cavaler al ordinului «Steaua României» şi 

ofiţer al «Coroanei României». 
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� /"\AIORUL DRAGALINA 

S 
'a născut la anul r86o Decembre 8. 

La 1883 ii găsim in arma au:,triacă in gra
dul de Sub-locotenent. 

La r 888 este primit în arma ta română cu gra
dul şi vechimea ce a avut în armata austriacă. 

' 

La anul 1888 a fost înaintat Locotenent. La 
r893 Mµiu 10 Căpitan şi la 1899 Maior. 

Este unul din ostaşii noştri care posedă o cul
tură întinsă şi se bucură de simpatiile tuturora 
reprezentând oştirea cu destoinicie la C.-V odă. 
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GENERAL OR. .ŞERBAN GEORGESCU 

S 
'a născut la anul c845 in oraşul Târgovişte· 

A absolvit liceul în Bucureşti, iar la anul 

1860 a intrat în şcoala de medicină de unde a 
eşit cu gradul de Medic căpitan. 

In urma unui concurs depus a trecut în ser
viciul civil ca medic primar al judeţului Tutova. 

Intre anii 1870-1875 a funcţionat ca medic al 
Spitalelor Sf. Spiridon din Iaşi. 

In anul 187:i fiind rechemat în armată în baza 
concursului depus a avansat la gradul de Medic 
Major cu serviciul în garnizoana Iaşi. 

In anul 1876 este numit Medic Şef al Divizii 
a 4 cu care la 1877 a trecut Dunărea.indreptân
du-se spre Plevna ur,de a stat până la căderea ei. 

La 1878 a fost numit Medic Şef al Diviziei ac
tive care a ocupat Dobrogea, iar la 1879 Medic 
Şef al comunei şi spitalului Constanţa. 

1884 a fost numit Medic Şef al corpului III de 
armată Galatz. 

La anul 1901 a fost avansat general. 
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COLONEL /Y\ĂRĂŞESCU NICOLAE 
(O/"\ANDANTUL REGl/"\ENTULUI (ONSTANŢA No. :'.>4 

A
luat parte in războiul neatârnărci, făcand 
parte din falnicul regiment 9 de Dorobanţi 

la atacul dela Smârdan. 
Inimă blajin. Are rarul dar, a se impune su

balternilor prin puterea dragostei. 

Oşteanul cel mai puţin pretenţios, cu toate că 
posedă o cultură aleasă. 

Notă caracteristicii. Nu manifestă ţânţoşia omu
lui superficial. 
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JV\AIORUL JITEANU IOAN 
BREVETAT DE STAT-1"\AJOR 

ŞEFUL STATULUI f"\AJOR AL DIVIZIEI A JX•A 

O 
ştcan cu cultură aleasă. Visează largi ori

zonturi în viitorul ţărci sale. 
Inimă nobilă. ln ralaţiile sociale arată o edu

icţie distinsă. 
Lucrează cu multă râvnă la cimentarea dra-

gostei şi spiritului de camaraderie in marea fa. 
milie militară. 

Prea modest relativ cu poziţia sa socială şi 
materială. 
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DIMITRIE BUTARESCU 
VICE-PREŞEDINTE AL CONSILIULUI JUDEŢEAN 

N
ăscut la 1858 in Turnu-Severin. La 1883 

D-sa a început organizarea şi aplicarea Mo
nopolului tutunurilor in Dobrogea in calitate de 
Inspector sau cum se zicea pe atunci revizor ge
neral, in care oficiu a stat până la 1892, când a 
fost lnsărcinat să organizeze navigaţia fluvială co
mercială cu titlul d� Inspector şi cu sediul la Ga
laţi in care calitate a funcţic,nat până la I 901. 

In activitatea vieţei publice d. Butarescu s'a 
distins prin stăruinţa depusă pentru infiio ţarca 
punctului Oltina şi cu ocazia înfiinţărei linii tele
fonice in judeţul nostru a oferit stâlpii necesari 
pentru legarea portului Oltina cu centru. 

In ultimul timp a stăruit ca statul să facă la 
Oltina clădiri pentru instalaţiile vămei şi ale că
pităniei. 

D. Butarescu este unul din mari proprietarii ai ju
deţului nostru din plasa Silistra-Nouă nu departe 
de Oltina. 

Actualmente, in calitate de vice-preşedinte al 
consiliului judeţean a făcut parte din deleizaţia 
care să prezinte M. S. Regelui memoriul relntiv 
la <lesideratele poporului dobrogean. 

Este decorat cu Coroana Ro11ui11iez' în grndul de 
cavaler. 
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�AIORUL GEORGESCU CRISTODULO 
BREVETAT DE STATUL-1"\AJOR 

N u numai brevetul, dar cultura ostaşului mo
dern o posedă in totul.

Inimă deschis1 şi caldă. Cultivă cu stăruinţă 
dragostea intre camarazi. Să entuziasmează lezne 
de orice idee frumoasă. Imaginaţie fecundă. Parti-

zan com·ins al armatei permanente. Om de pro
gres. 

.Vota cnracteristiâi. Orator de forţă in discuţiile 
cu sexul frumos, intre răsfăţaţii cărora ii place a 
se enumerâ. 
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GH. FOFOVICI (RAZBOEND 
CĂPITAN IN OŞTIREA R0/'\ÂNEASCĂ 

S
ingura vanitate, îşi adaogă sufixul de Re:;boeni 

ca unul ce este autorul moral al monumen
tului cu acel faimos nume. 

Să îndeletniceşte cu studiul Istoriei neamului 
românesc. Până în prezent, a publicat mai multe 
scrieri cu subiecte patriotice ca : 

Patrie - Drapel -Rege. - Conferinţe din 
Istoria Românilor. -Hăzboeni 147 6. - Oma
giu memoriei lui Ştefan-cel-Mare cu ocazia 

jubileului de 400 ani dela moartea sa, şi Spirit 
de Corp şi Camaraderie. 

Colaborator distins la revista „Ovidiu". 
Mai are un cusur, este înfocat naţionalist .. 
Actualmente face parte din cadrele regimen-

tului Constanţa No. 34, şi aşteaptă în linişte, cea 
mai înaltă răsplată dela Patrie :-p1merea la pm
sie din oficiu. 
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LUCA OANCEA 
FREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢULUI (ONST ANŢA 

S 
'a născut la anul 1859 in oraşul Hârşova jud. 

Constanţa. D-sa e primul şi unicul comer
ciant român în exportul de cereale şi unul din 
cei mai mari proprietari rurali din jud. Constanţa. 

Fost Preşedinte al Camerei de Comerciu clin 
Dobrogea, uncie s'a remarcat prin înfiinţarea sche
lei lPOrt) la punctul Oltina şi alte mari îmbună
ţiri aduse comerţului. 

1n calitate de Vice-Preşedinte al Consiliului 
judeţean a fost ales in delegaţiunea Consiliului 
General in trei sesiuni, ca să prezinte M. Sale 

Rt:gelui, sit11aţiunea judeţulu1, conform obligaţie 
pusă in legea organizărei Dobrogei. 

A fost timp de 4 ani, Primar al oraşului Hârşova, 
unde prin energia şi autoritatea sa, a adus o sumă 
de îmbunătăţiri orăşelului său natal, înzestrându-l 
cu cele mai măreţe edîficiuri, ca : şcoală, bi
serică, spital, care fa€ fală acestui_ orăşel, cum şi 
alinierea şi şoseluirea străzilor, făcând astfel din
tr'un orăşel oriental, un buchet de oraş modern. 

Se bucură de multă încredere şi popularitate 
intre conjudeţenii săi şi este iubit şi respectat. 
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ALDEA NISTOR 
(ONSILIER JUDEŢEAN 

S 
'a născut la 1845 în Satu-Lung, comitalul 
Braşov. 

S'a stabilit în Dobrogea la Comuna Carol I încă 
dda anul 1879, unde posedă proprietăţile d-sale. 

Pe o întindere de 800 hectare pământ arabil 
cultivă grau, orz, ovăz, porumb, mei, dughie şi 
vie, iar 600 hectare de pe domeniul său le arc 
destinate pentru păşunea vitelor a căror econo-

mie a dezvoltat-o la noi prin oi de rasă, cai, boi, 
vaci, etc. 

D. Aldea Nistor posedă mai multe proprietă\i
şi în Constanţa unde se bucură de multă vază 
prin excelentele sale calităţi de bun român. 

A fost alt's în mai multe sesiuni l'.,,[embru în 
Con:;iliul judeţean, fapt care ne dă măsura po
pularităţei sale. 
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fl\1HAIL Co1c1u 
CONSILIER JUDEŢEAN 

N ăscut în Basarabia la anul r842 din părinţi 
orig-inari şi vechi basarabeni. 

Studiile şi le-a complectat in Rusia la Chişinău 
şi Octesa. 

La descălicare a fost cel dintâiu Administrator 
al Plăşei Hârşova, Director al Prefecturci şi Pri
mar al oraşului Constanţa in trei rânduri: la r 886, 
I 892 şi I 894. 

Sub primariatul d-lui Coiciu se construeştc Pri-

mana, Spitalul şi şcoalele pr1111are: «Pri11cifelt 
Ferdinand,> şi «Princij>fsa .Ilaria·, cum şi băile de 
la vii şi Casinul comunal. 

D-sa este Membru în Consiliul judeţean 1 iar în
anul r904 - 905 a fost Preşedintrlc acestui Con
siliu. 

D-sa mai este şi unul din marii proprietari ai
judeţu lni Constanţa. 
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IOAN N. R 0/v\AN 
CONSILIER JUDE flAN 

F
ace parte din generaţia ar.cca. rnrc clupă

moartea lui Eminescu a făcut să se rcsimtă 
in ţară la noi ent11siasmul acela sincer pentru li
teratura română, ntunci când toate talentele noa�
tre mari erau în plină ;ictivitate, unii eroinei i11 
versuri minunate destinele poeziei române, alţii 
lăsând ln proză pagini neîntrecute cari ne clovC'
dcau că geniul limbei române îşi luase un zbor 
majestos către partenonul celor ncmuritonrc. 

Acestei epoci datorim «.'itudiile critice» ale d-lui 
Gherea, «Ghiveciul» d-lui dr. Urcchiă, < l/11 rm de 
luptă» şi «lcorme şterse» de Al. Vlahuţă, «llaladt'>, , 
şi «Idile» de Coşbuc, « Poe::t"i» de Ioan N. Ro111a11, 
«Parazitit'» de Delavrancea, etc. 

D. Roman s'a afirmat ca om de litere în ac<'ast/i
epocă plină de personalităţi distinse şi de lucrări 
demne de laudă. 

Poeziile sale, pline de o adâncă simţir<', se carne-

tcrisează printr'un vcr,, armonios şi marc partf' 
din ele au fost publicate i11 zi.irul «Adcl'ărul·-•. 

D. Romnn e di11 cei puţini .ilcşi ai acestei epoci
care a rămns credincios litcraturci, căci de si azi 
c unul din disti11şii acl,·ocaţi ai baroului r.011�tan
ţian şi fare parte clin Membrii Consiliului ju
deţean, totuşi în fond a rămas acelaşi poet de 
rasă inibog-ăţind literatura cu poezii ca «/\ eanlul» 
n poemă filosofică, care si11gură e de ajuns să cla
sifice pc autorul ci printre poeţii noştri de frunte. 

In iarna anului 1905, se institue un comitet sub 
preşidenţia sa' cnrc a ajutat• pe veteranii stabiliţi 
în Dobrogea cu porumb de hrană şi nutreţ pen
tru vite. 

D. Roman mai este şi unul din fruntaşii luptă
tori pentru ncurdarea drepturilor po1itice la Do
brog-eni şi cea mai simpatiră figură în judeţul 
nostru. 
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CAFITAN N. BLANITA 
CONSILIER JUDEŢEAN 

S 
'a născut la 6 Decembrie 1856 în Iaşi. Stu
diile şi Ic-a făcut la Liceul din Bârlad. S'a 

înrolat ca voluntar la 1874 şi a fost avansat la 1 
Iulie 1877 la gradul de oficer şi a făcut campania 
din acel an când a luat parte la luptele dela 30 
August la Griviţa No. r, la 6 Septembrie Griviţa 
No. 2; la 12 şi 13 Ianuarie 1878 la Smârdan cu 
re�. 9 Dorobanţi. 

E decorat cu « Virtutea militară» şi «Steaua 
României» în gradul de cavaler pe câmpul de 
luptă. 

La Noembrie 1878 ca Sub-Locotenent în Reg. 
; Linie a trecut în Dobrogea cu acel corp, de 
unde a lipsit mai târziu foarte puţin in citeva 
rânduri fiind mutat în ţară prin avansare. 

A ocupat mult timp funcţiunea de Raportor 
(Jude Instructor) pe lângă Consiliul de războiu al 
Diviziei active din Dobrogea, de unde în anul 1903 
s'a retras prin demisiune din armată. 

Actualmente se ocupă cu agricultura la moşia 
sa Velikioi din acest judeţ. 
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G. BOLDUR-LATESCU
DIRECTORUL f'REFECTUREI CONSTANŢA 

O
-nul G. Boldur - Lăţescu născut la 1869,
este laureat in litere şi licenţiat in drept.

A fost mai mulţi ani sub-prefect în judeţele 
Dorohuiu şi Botoşani, unde s'a distins pri11 ac
tivitatea sa şi caracterul său integru. In urmă a 
fos: timp de 7 ani ca profesor de literatură franceză 
şi economie politică la liceul din Bacău. 

D. G. Răscanu, profesor universitar, inspec
torul general al învăţământului superior, prin ra
portul său din 1902 de inspecţiuni a binevoit a 
arăta d-lui ministru al instrucţiunei publice că d. 
Boldur Lăţescu este unul din cei mai buni pro
fesori de frnnccză din ţară. 

A scris un curs de literatură franceză şi-a pă
răsit r.atedra odată cu modificarea lcgei asupra 
învăţământului secundar din 1901. 

Actualmente, in calitate de director al prefec
turei Constanţa, prin caracterul cavaleresc, prin 
marea-i afabilitate şi multa-i bunavoinţă 'şi-a câş
tigat simpatia tuturor. D. Boldur-Lăţescu ca şi 
precedesorul său G. Magheru fac parte din ge
neraţia tinerilor noştri pregătiţi printr'o instruc
ţiune temeinică şi o educaţie distinsă. 
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N. GOLEA
(ONSILIER JUDETEAN 

S 'a născut la anul 1849 in Salul-Lung-, c-0111i
tatul Braşovului. 

La anul 1865 a venit in Romani a ca econom 
de vite, la anul 1872 a trecut în Basarabia, iar 
in Dobrogea s'a stabilit la anul 1878, unde pc 
l;i ngă economia vitelor s'a ocupat şi cu agricultura. 

D. Golea e unul din fruntaşii proprietari ai ju
deţului Constanţa şi a fost ales consilier judeţean 
in mai multe sesiuni. 

Persoană distinsă prin caracteru-i integru, se 
bucură de simpatia generală a conjudeţenilor săi. 

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța



0. ALESSIU
(ONSILIER JUDEŢEAN 

S 
'a născut la anul 1868 în Bucureşti.

După terminarea. a ..J clase secundare, a 
trecut în FranţJ unde a urmat cursurile de agro
nomie. 

Este. descendentul unei vechi familii dela care 
a moştenit ·calităţi distinse. 

La anul 182 1, bunicul d-lui Alessiu era Pol
covnic de poteră in judeţele Ilfov şi Vlaşca. 

Părintele său a luptat contra turcilor la 1848 
in dealul Spirei la Bucureşti, iar mai târziu a fi
gurat printre fruntaşii comerţului şi in timp de 20 
de ani a fost arendaşul Statului la Slobozia din 
judeţul Ialomiţa. 

La anul 1892 trecând in Dobrogea, cumpara 
moşia Lasmaliale care azi este cultivată de d. Ales
siu, tran:;formând in adevărată grădină pământul 
Dobrogei şi dând dovezi că acest pământ este 
productiv când e cultivat sistematic. 

O-sa mai este şi un scriitor distins in ramura
agriculturei numărând la activul său lucrări cari 
au imbogăţit literatura noastră agricolă ca: «Cul
tura legumelor», « Cultura arborilor. şi « Creşterea 
păsărilor domestice». 

In sesiunea anului 1905 a fost ales consilier 
judeţean. 
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ABDUL HAf\lD I. 0Sf\AN 
(ONSJLIER JUDEŢEAN 

S 
'a născut la anul 1858 in Crimeea. 

La anul 1860 familia D-lui Abdul Hamid 
s'a stabilit in Constanţa, unde D-sa a absoh-it 
şcoala secundară musulmană. 

Incă din anul 1877 a început comerţul, iar 
astăzi conduce magazinul său propriu din strada 
:Mangalia, fiind prenumerat printre fruntaşii noştri 
comercianţi. 

In patru rânduri a figurat ca membru al ca
merei de comerţ din Constanţa. 

In sesiunea din 1904 a fost ales consilier ju
deţean, fa!)t din care reiese popularitatea de care 
se bucură în judeţ. 

D-sa este cavaler al ordinului coroana Ro
mâniei şi ofiţer al ordinilor Medgidia şi Osmania. 
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IOAN COST ACEA 
REVIZOR .ŞCOLAR AL JUDEŢULUI (ONSTANŢA 

N 
ăscut 8 Aprilie 1856 în Galaţi. Inainte de 

a intra în învăţământ, după terminarea li
ceului, s'a înrolat în armată ca voluntar, luând 
parte in campania din 1877-78 la Griviţa, cu 
compania 3-a din batalionul de Geniu, care a lu
crat podul de peste Dunăre la Corabia, lucrările 
de apropiere dela Griviţa, şi Mina. 

A luat parte la atacul Griviţei No. 2 la 6 Sep
temvrie şi 7 Octomvric, fiind medaliat cu «Vir
tutea militarh. 

La I Ianuarie 1880 a intrat în învăţământ ca 
institutor la Măcin, a trecut apoi director la Isaccea 
şi în urmă la Sulina; a fost numit apoi, în 1893, 
sub-director şi instructor militar la şcoala Nor-

mală din Constanţa ş1 1nstitutur la şc-oala No. 1 
de băeţi din acest oraş. 

La 1898 a fo�t numit director la această şcoală 
şi la 9 Octomvrie 1905, revizor şcolar al ju
deţului. 

Timp de 25 de ani trecuţi ca institutor în Do
hrogca, a fost un înfocat naţionalist, luptând cu 
graiul, cu fapta şi cu condeiul, pent1 u propăşirea 
culturală a neamului, şi naţionalizarea clementelor 
eterogene din Dobrogea. 

F.ste cel dintâiu institutor din Dobrogea meda
liat cu N.tisplata 1111mcei şi posedă toate medaliile 
dt' ca mj>,mit', ca veteran. 
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ŞTEFAN DAN 
SECRETAR AL CONSILIULUI GENERAL AL JUDEŢULUI CONSTANŢA 

N ăscut in anul 185-l, in comuna românească 
Zărneşti din ţara Bărsei in Ardeal. E unul 

din puţinii ce au mai rămas, dintre cei dintâiu 
funcţionari care dela descălecare până azi a lucrat, 
neintrerupt, in diferite funcţiuni pentru afirmarea 
Românismului în această Provincie şi pentru pros
peritatea ei. 

Inspirat dela iluştrii săi şefi Remus N. Opreanu, 
Luca Elefterescu, Em. Culoglu şi alţii, d. Ştefan 
Dan a fost pretutindeni un soldat al datoriei şi 
stăpânirea acestui sentiment în cel mai înalt grad 
i-a permis să ajungă dela postul de copist in
cancelaria prefecturei, cu care a inceput cariera
sa de funcţionar public, până la postul în care 'I
găsim azi.

Bărbat de ordine, naţionalist înfocat şi devotat 
binelui obştesc, d. Ştefan Dan a dat totdeauna cu 
multă bunăvoinţă sfaturi tuturor când i s'au cerut; 
mai cu seamă Românilor veniţi din alte părţi şi 
locuitorilor cari s'au ridicat fără învoirea• guvernului 
din judeţele Ialomiţa, Brăila şi Râmnicu-Sărat şi 
s'au aşezat în Dobrogea, formând satele frumoase 
de azi, Carol I, Dorobanţul, Tortoman, Taşpunar, 
Chiorcişme, Saragea, Docuzol şi altele. 

D. Ştefan Dan a ocupat mult funcţiunea de şef
de biurou in prefectură, controlor-şef al judeţului 
Constanţa şi secretar al primăriei oraşului Con
stanţa, depunând peste tot multă muncă şi lucrând 
in toate direcţiunile pentru prosperitate. 

Este cavaler al ordinului Coroana României. 
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DIMITRIE BANESCU 
INGINERUL ŞEF AL JUDEŢULUI (ONSTANŢA 

O
-nul Dimitrie Bănescu, inginerul-şef al jude

ţului, s'a născut in Buzău.
Activitatea sa s'a remarc;it in judeţul Con

stanţa prin lucrări technice solide şi artistic exe
cutate care ii fac multă cinste. 

!\larele pod de piatră dela Dervent, numeroa
sele podeţe şi cantoane, ·plantarea şi construirea 

şoselelor, construcţiile <le biserici şcoli şi pnmarn, 
pepinieri, etc., s'au executat suh privigherea d-sale, 
aşa încât putem zice că mulţumită muncei şi stră
duinţei acestui bărbat inteligent, faţa judeţului 
Constanţa a luat o înfăţişare deosebită şi urmele 
civilizaţii se recunosc la fiece pas ;icolo unde odi
nio;iră era o stepă pustie. 
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1 EcoNO/'\UL IOAN GRIGORE
FROTOEREUL JUDEŢULUI (ONSTANŢA 

E 
con. Ioan Grigorescu. Fiu de preot, născut
in communa Urleasca jud. Brăila la anul 187 1 

luna Martie 9. Terminând cursurile primare s'a 
inscris în Gimnaziu din Brăila, unde a făcut 3 clase. 
Având vocaţit:nea de preot a trecut în Semi
narul din Galaţi la 1888 şi terminând cursul infe
rior al acelui seminar a trecut în cursul supe
rior al Seminarului Central din Bucureşti termi
nând 8 clase. In tot timpul de 8 ani ai Semina
rului a fost bursier al statului prin concurs. In 1 896 
luând diploma de absolvirea Seminarului, s'a in
scris la Facultatea de Teologie din Bucureşti. In 
acest an se căsătoreşte şi s'a hirotonit Diacon 
pe seama bisericii Monastirea Pasărea din Jud. 
llfov. In 1900 luna Decembrie 20 'şi susţine teza 
de licenţă tratând despre : « Viaţa şi activitatea 
S-tului Ioan Evangelistul» din punctul de vedere
exigetic, obţinând titlul de licenţiat în Teologie
«cum laude». La 1 Ianuarie 1901 este numit dia
con al bisericii catedrale din Brăila unde func
ţionează până la I Septembrie 1902, când este
hirotonit preot pe seama bisericii din parochia

Nalbant Jud. Tulcea. La I Septembrie 1902 este 
numit profesor de religie la Liceul «Principele 
Carol» din Tulcea ; iar la I Octombrie numit în 
înalta funcţiune de protoereu al jud. Tulcea unde 
funcţionează până la 1 Septembrie 1904 când este 
transferat in interes de serviciu şi pentru liniştea 
şi pacea bisericii ca protoereu al jud. Constanţa. 
Este decorat cu ordinul Coroana României în gra
dul de cavaler şi cu rangul bisericesc de Stavrofor.
Ca protoereu în ambele judeţe din Dobrogea s'a 
distins printr'o bună administraţie bisericească. 
A introdus cercurile culturale preoţeşti, a muncit 
foarte mult pentru înfiinţarea băncilor populare 
în jud. Tulcea in 15 zile a stăruit de s'a înfiinţat 
36 bănci populare. A scris diferite articole de 
interes bisericesc. A desfiinţat multe obiceiuri din 
poporul rural ca superstiţiile şi sărbătorile păgâ
neşti. .La orice ocaziune îndeamnă pe popor la 
buna c:nstire de D-zeu in care este mântuirea. Fire 
blândă, dar dreaptă. Naţionali'st desăvârşit şi de
sinteresat. 
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i GHEORGHE GH. VERNESCU 

INGINER .'.;)EF AL ADl"\INISTRAŢIEI 001"\ENIILOR STATULUI DIN DOBROGEA 

S 
'a născut la anul 1876 in comuna Verneşti

din jud. Buzău, unde a absolvit cursurile 
g-imnaziale, iar la Ploeşti pc cele liciale. 

Ca absolvent al facultăţei de matematici din 
Bucureşti. D. V crnescu este inginer hotarnic al 
Statului de 10 ani şi inginer Şef al administraţiei 
�omeniilor Statului din Dobrogea de la înfiinţarea 
e1, în care calitate a muncit cu mult avânt şi cu 
adâncă pricepere pentru împroprietărirea vetera
nilor şi însurăţeilor cum şi pentru regularea multor 
chestiuni de ordin economic social cu privire la 
proprietatea rurală. 

Sub d-sa s'a început câteva lucrări cadastrale 
si hotărnicii a mosiilor mari din Dobrogea tixân
�lu-li-se hotarilc c'u pietre cioplite. 

A refăcut toate parcelările de la Baeramdedc 
unde a dat un nou aranjament loturilor după na
ţionalităţi şi trebuinţe locale. Tot de d-sa in pre
zent c condusă construcţia caselor veteranilor. 
In resumat, este sufletul instituţiunci căria i-a con
sacrat inteligenţa, munca şi in deosebi inima-i de 
bun şi luminat patriot. 
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SAVA Sl�IONESCU 

/"\EDICUL VETERINAR AL JUDEŢULUI CONSTANŢA 

N 
ăscut la 187 1 in Slatina. 

E diplomat al şcoalei superioare de me
dicină veterinară din Bucureşti. 

La 1; Noemvrie anul 1896 a fost numit pro
vizoriu in postul de medic veterinar al oraşului 
Slatina. 

La 15 Decemvrie 1 897 a fost chemat a face 
stagiul militar in gradul de sub-locotenent la cor
pul 3 de armată. Terminându-şi stagiul a trecut 
in rezervă după un examen cu succes in gradul 
de locotenent şi repartizat la rc-g-. 1 o artil�ric-. la 
15 Decemvric 1898. Pc acea zi a fost numit 
medic veterinar definitiv al urbei Râmnicu-Vâlcea. 

După cerere a fost transferat ca medic ve
terinar definitiv al urbei Slatina pe ziua de 1 
Aprilie 1900. In urma concursului de medic ve
terinar definitiv, la I Aprilie 1904 a fost transferat 
in interesul serviciului ca medic veterinar al jude
ţului Dorohoiu. După cerere, transferat pe ziua 
de I Februarie 1905 in postul de medic veterinar 
definitiv al desp. l-a din zona preventivă Man
galia, iar la I Aprilie 1905, tot după cerere a fost 
transferat in postul de medic veterinar primar 
dc-finitiv al judeţului Constanţa, unde- funcţionează 
şi actualmente. 
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ALEXANDRU I"\. RM\NICEAt-- � 
INISTRATORUL DO/"\ENIILOR STATULUI DIN DOBROGEA 

N 
ăsr:ut în Bucureşti la 30 August 1864. 

A intrat în magistratură la anul I 889. 
La Ianuarie 1905 a fost nqmit administrator al 

Jnmeniilor Statului din Dnhrog-ca. 

E decorat cu ordinul « Coroana României• în 
gradul de cavaler. 
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)i 
��•.'::'.:)�i' r:) 

·p 1'1 
(i� 

.. \) 

��) �
IJ 

-:: -5oceciJ 

/"\. VLADESCU-0LT 
fOST ADl"\INISTRATOR AL O01"\ENIILOR DIN DOBROGEA 

S 
'a născut la Coma ni, judeţul Olt, in anul 1876. 

ln oraşul Caracal absolvind două clase 
gimnaziale, trece in Bucureşti unde termină li
ceul Sf. Sava ca bursier al statului, apoi înscriin
du-se la facultatea de drept, obţine cu mult succes 
licenţa in drept. In această calitate exercită timp 
de 3 ani profesiunea de avocat pledând procese 
însemnate cu care ocazie a dovedit cunoştinţe 
profunde juridice şi elocinţa unui orat0r distins. 

Fruntaşii ţărei apreciindu-i calităţile, iau încre
dinţat funcţiunea de Inspector al Poliţiei Capitalei. 

D-sa este Sub-L-t. în rezerva in arma artile
riei şi decorat cu Steaua R,mzâniti şi Coroana Ro

mâniei in gradul de Cavaler. 
In calitate de Administrator al Domeniilor Sta

tului din Dobrogea, s'a distins printr'o energie 
rară şi a luptat mult cu greutăţile începutului 
pentru împroprietărirea veteranilor şi regularea 
proprietăţei în Dobrogea. 

D. Vlădescu-Olt este un român neaoş, un spirit
pătrunzător şi se bucură de simpatia unanimă. 
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fRI/'\ARUL URBE! MANGALIA 

S 
'a născut la anul 1854, iar studiile secun

dare şi le-a făcut la liceul Sf. Sava în 
Bucureşti. 

Dela 1874- 1878 a ocupat catedra de scrimă 
şi gismatică la liceul Mateiu Basarab. 

In 20 Octombre 1878 a plecat în streinătate 
colindând întreaga Europa, America şi Nordul 
Africei, unde prin arta-i neîntrecută, a dus faimă 
numelui de român şi-a făcut să fim cunoscuţi de 
multe popoare. 

In 1898 reîntorcându-se în ţară, a început a 
se ocupa cu agronomia la moşia �a proprie pânăla 
anul 190-l-, iar dela 8 August 1905 este primarul 
comunei urbane Mangalia. 

D-na Eugenia Alessiu, născută Simion Petrescu,
este cea mai distinsă elevă a maestrului, care în 
arta gimnasticei a uimit lumea şi a rămas neîn
trecută până azi. 
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LUCA ELEFTERESCU 
FOST DIRECTOR AL FREFECTUREI JUDEŢULUI CONSTANŢA 

ACTUAL PREFECT DE f'RAHOVA 

L
a 1878 _e_ra �rocuror la Câmpu-Lung. Prin

vredn1c1a ş1 succesele D-sale in cateva 
crime şi asasinate ce se comisese arolo, a atras 
atenţiunea ProcL1rorului general care era Remus 
Oprcanu. Când acesta a fost numit Prefect la 
Constanţa, fără să-l cunoască personal pc D-1 
Elcftercscu, a stăruit să primească Directoratul Prc
lecturci. Nu putea să refuze o propunere at:lt de 
măgulitoare din partea unui ilustru şef şi mare 
patriot ca D-1 Opreanu. Timp de 4 ani dearândul 
cât a ocupat postul de Director al Prefecturei de 
Constanţa, n'a fost ingrat şi se poate mândri Con
stanţa de munca D-sale desfăşurată aci. 

In anul r 882 a trecut ca Prim-Procuror la 
Ploeşti de unde la 1890 a fost iuaintat Procuror 
la curtea din Bucureşti. N'a putut să stra de cât 
2 ani, căci prietenii D-sale din Ploeşti 'I solicitau 
să.se intoarcă în mijlocul lor. A fost nevoit, după 

insistenţele D-lui G. Gr. Cantacuzino, care pe 
atunci era Preşedinte al Senatului, să primească 
Prefectura de Prahova. 

De atunci a mai fost Procuror general la curtea 
de apel din Bucureşti şi Secretar general al Mi
nisterului de interne. Acum pentru a treia oară să 
găseşte iarăşi prefect de Prahova, bucurându-se 
de încrederea desăvârşită a cetăţenilor şi frunta
şilor partidului conservator, căci în Prahova a 
muncit ca şi la Constanţa. Ca prefect a înzestrat 
judeţul cu sute de şcoli, primării, şosele şi poduri 
cu care se mândreşte partidul conservator. 

Dupăcmn se vede, de 27 de ani, d. Elefterescu 
munceşte fără preget şi face tot ce se poate 
pentru binele şi uşurarea populaţiunei rurale, pe 
care a invăţat să o adore şi să o iubească dela 
Remus Opreanu. 
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IOAN BANESCU 
PRI/Y\ARUL ORAŞULUI CONSTANŢA 

F
ire eminamente naţionalistă in inima căruia

vibrează cel mai cald şi mai sincer patrio
tism, d. Ioan Bănescu actualul primar al Urbei 
Constanţa, a ocupat funcţiunile de revizor şcolar 
al acestui judeţ şi director al gimnaziului local. 

A profesat mult timp şi avocatura. Constan
ţienii nu s'au inşelat în persoana d-lui Ioan Bă
nescu onorându-l cu voturile lor, căci figura 
aceasta se prezintă cu destoinicie şi îşi îndepli
neşte mandatul ce i s'a încredinţat cu toată conş
tinciositatea. 

Ca fructe ale activităţei sale putem cita: ins
talaţiunea splendidă a băilor Mamaia, cari poate 

fi privită ca o fală a Constanţei. Turnurile pavi
lioanelo"r şi al gărei pe limba acea de nisip ce 
se numeşte Mamaia, care coprinde cea mai mi
nunată plaje din lume, se înalţă ca în lumea 
bazmelor. Dela venirea sa ca primar, stradele în 
partea de sus a oraşului au rost complectate cu 
trotuare largi. Prin munca şi străduinţa ce a depus 
pentru romanizarea oraşului prin darea locurilor 
de casă la români, şi-a clădit un pedestal măreţ 
al numelui său pe care nu 'l vor putcâ fărâmâ 
vremurile. Activ şi de o energie rară, d. Bănescu 
poate fi cu drept cuvânt, socotit ca unul din cei 
mai distinşi primari cc i-a avut Constanţa. 
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l"\lHAIL Fouzu-/v\ICŞUNEŞTI 
fOST f'Rll'\AR AL LJRBEJ" (OHSTAHŢA 

S 
'a născut la anul 1846, iar studiile superioare 
şi le-a complectat în Germania. 

Reîntors în ţară, fu trimis în calitate de secretar 
şi însărcinat de afaceri la legaţiunea noastră din 
Berlin. 

In calitate de director al teatrului nostru na
ţional, a contribuit mult la înflorirea acestei ins
tituţiuni prin priceperea şi simţul său artistic. 

Este un abil mănuitor al condeiului, remarcân
du-se în producţiunile sale literare printr'un stil 
fermecător care ne evoacă în minte profunzimea 
unui Hajdeu ori olimpianismul lui Odobescu. 

A îmbogăţit literatura noastră dramatică prin 

lucrări de merit ca «Lăcrămioare», «Lizi> piesă 
în 4 acte, al căror succes pe scena teatrului 
român a fost o glorie sufletească pentru autor, 
căci după reprezentaţie i s'a conferit Bene-Mt
renti CI. I.

Pe lângă aceste 2 piese a mai scris : «J1tdecată 
şi Osândă», «Flori de piatră», «Sburătorul» şi 
«/n ::area nouă». 

Constanţa se poate mândri cu amintirea că în 
rândul primarilor cari au îndrumat-o pe calea 
progresului poate prenumăra şi pe unul dintre 
fruntaşii literaturei române, pe d. M. Polizu-Mic
şuneşti. 
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DIMITRIE GHEORGHIU 
FRI/Y\ARUL URBE! OSTROV 

S 
'a născut la anul 1856 în comuna Valea !Huş

celului din jud. Buzău. 
Fire inteligcmtă, este un abil întreprinzător in 

ale comerţului, in care ramură e prenumărat prin
tre fruntaşii noştri comercianţi. 

Gospodar in adevăratul înţeles al cuvântului, 
in timp de •10 ani de când se află ca primar în 

fruntea urbei Ostrov, a dat dovezi de pricepere 
în ale administraţii şi de un interes viu pentru 
trebile obştei ca dovadă că in cursul acestui timp 
nu s'a ivit nici o nemulţumire de nicăerea. 

Cu oameni de caracterul şi inimoşia d-lui Gheor
ghiu comunele urbane ale judeţului nostru nu pot 
decât să prospereze. 

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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RADULESCU 

PRI/Y\ARUL URBE! CERNA-VODĂ 

N
ăscut la anul 1850 în comuna Volna lângă 
Silistra, actualmente judeţul Constanţa, plasa 

Silistra-Nouă, comună care a fost arsă de Turci 
în războiul de la 1854 contra Ruşilor. 

Studiile primare şi le-a făcute în Silistra ; iar 
cele gimnaziale în Bucureşti; intrând în şcoala de 
farmacie, în anul 1879 a terminat facultatea de 
medicină din Bucureşti. 

1n acest timp a figurat în armată ca elev, sub 
farmacist, Sub Locotenent şi s'a retras din armată 
cu gradul de Locotenent. 

A participat în Războiul pentru neatârnare de 
la 1877 - 1878 în calitate de şef farmacist al 
Diviziei II-a activă şi şehil Depozitului chirurgical. 

A fost recompensat pentru aceste servicii cu de
coraţia Steaua României în gradul de Cavaler , 
medaliile : Trecerea Dunărci, Independenţa şi 
cea Rusească. După Războiu la 1879 s'a retras din 
armată venind în Dobrogea şi obţinând brevetul, 
a deschis farmacie în Cerna-Vodă la anul r 881 
Iulie pe care o are şi astăzi. 

Aproape 14 ani neîntrerupţi, a ocupat demni
tatea de primar al Oraşului Cerna-V odă, unde 
dintr'un sat a făcut un oraş (model) modern, în
zestrându! cu toate lucrările de interes general 
cum : biserică, şcoală, hală, pavagii, plantaţii etc, 
iar la I Mai a. c. va inaugura iluminatul public 
cu electricitate deja contractat. 
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C. GOLEA
FRI/Y\ARUL URBEI MEDGIDIA 

F
iul d-lui N. Golea s'a născut la 1875 in co
muna Latu Lung, comitalul Braşovului, unde 

şi-a făcut şi studiile. 
La anul 1897 trecând în Dobrogea, s'a stabilit, 

la Medgidia unde s'a ocupat cu agricultura. 
Prin numirea acestui tânăr inteligent în dem-

nitatea de primar al urbei Medgidia s'a făcut cea 
mai nimerită achiziţiune prin faptul că prospe
rarea unui oraş e in raport cu priceperea şi pa
triotismul primului dintre cetăţeni cari nu lipses� 
primarului Medgidiei. 
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IOAN BURNESCU 
FRlt"\ARUL URBEI HÂRŞOVA 

S 
'a născut în Braşov la anul 1859 unde a ab
solvit cursul gimnazial. 

La anul r 87 5 a trecut în Dobrogea şi până la 
1893 a ocupat servicii la Stat. 

Este epitrop al bisericei şi membru în comitetul 
executiv al construirei noului local de biserică. 
Sub primariatul său s'a construit numeroase edificii 
ca biserică, spital, şcoală, s'au pavat patru strade 
şi s'au făcut plantaţiuni pe toate străzile oraşului. 

De la venirea d-lui Burnescu în fruntea urbci 
Hârşova, se poate lesne obsrn·a progresul ce 
s'a făcut atât sub raportul economic cât şi artistic. 
Fire naţionalistă, lucrează pentru afirmarea româ
nismului şi imprimarea pecetei româneşti în toate 
acţiunile vieţei publice. 
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VIRGIL F. ANDRONESCU 
PROFESOR, DIRECTORUL LICEULUI PARTICULAR DIN CONSTANŢA 

S
'a nhcut la anul 1871 în comuna Surupatele din ju

de\ul V :Ucea. 
A urmat cursurile primare !n T.-Jiu �i R.-Si1rat, iar 

la Bucuresti a absolvit liceul Sf. Sava, unde a urmat facul
tatea de i'itere şi filozofie ln care este licenţiat. 

In anul 1879 a fost numit profesor la liceul Maxim din 
Brl1ila şi in cursul aceluiaşi nn a fost transfernt la gimnaziul 
din Constanţa unde func1ioneazi1 p:lnl1 ln prezent ca profesor 
de limbile laLin11 �i romanit. 

ln anul J 899-1900 li gl1sim ca director al acestui gim
naziu, iar tn anul 1901 prin ordinul ministrului cultelor e lm
puternicit a tnfiinţii un institut având un curs de liceu parti
culu cu 3 secţiuni şi şconll1 comercinli1 superioar:1, P!lnl1la 
1903 institutul fondat de d. V. Andronescu a funcţionat cu 
externat, iar dela aceastll datl1 a înfiinţat un internat •,i un 
muzl1u comercial, cu dreptul de a face corner\ sau afaceri de 
comerciu cu absolvenţii cursului comercial şi elevi a.celui�i curs. 

In 5 ani de funcţionare acest institut n dat 53 bnca.faure!lţi 
şi 41 diplomaţi şi absolven\i ai cursului comerciru superior. 

Aci e timpul sl1 o spunem cll toatlf. activitatea şi energia 

şi-a cheltuit-o d . .-1.ndronescu ln folosul obştei şi ru progre
sului culturci na1ionrue pregi1tind tineretul dobrogean pentru 
isb:lnzile cc fiecare rivneş1e s:1 le c!lş1ige ln ri1sboiul vieţei. 

Cetl1ţenii urbci noastre \inind seaml1 de sacrificiile sale 
mornle şi materinle li vor purta pururi recunostin\i1. 

Intre anii 1902 şi 1905 a figurat ca men'.bru în consiliul 
comuna.I. 

Pe lângă activitatea scbi\ati1 mai sus d. Andronescu a mai 
muncit mult pe ttlrâmul litcraturei didactice rnc:lndu-se cu
noscut �i apreciat prin lucrl1rile urmlltoare : 

«Organiza1ia comunelor din Dacia-Traianl1», «Ce sunt şi ce 
vor», «Contribuţiuni istorice şi numele de Dobrogea», «Epito
mae historiae graecac», «�Ilirul discordiei», «Epitomae histo
riae graecae et brevinrum historiac romanorum>>, «Dobroge:s. 
ln trecut,. 1'umeroase articole ştiinţifice publicate ln revista 
Ovidiu, Neofit fost rabi �loldavo, descoperirea unui manuscris 
•utograf la M:lnbtirea R!ltc�ti. 

Medicamina Faciei de OvicUu trad. Adelfl de Terentius co
medie ln 5 acte trad. Manuscris istoric publicat In rev. Ar
hiva, etc. 
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PRJ/Y\ARUL URBEJ CuzGuN 

S 
'a născut în oraşul Piteşti 1857, unde a ab
solvit cursul gimnazial. 

A făcut armata în regimentul I de artilerie luând 
parte activă în campania dela 1877-78. 

E unul din vechii funcţionari ai acestui judeţ, 
funcţionând ca notar dela 1879 până la 1900 in 
comunele Osmanfaca, Musurat, Tuzla, Caraomer 
şi Sarighiol din plasa Mangalia. 

Dela 1900 funcţionează ca primar, întâi la co
muna Enişeulia, iar actualmente la comuna urbană 
Cuzgun. 

La anul 1898 a prins banda lui Burgazi Buruş 
pentru care fapt decorat cu „Serviciul credincios". 
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IOAN SAVESCU 
DIRECTORUL SUCURSALEI BANCEI AGRICOLE DIN (ONSTANŢA 

N 
iiscut in comuna Gârcina(Neamţ) la anul r874. 

Este licenţiat in ştiinţe comerciale de la 
Institutul superior din Anvers. 

A fost director de sucursală la Banca Agricolă 
de la r898, până la 1899 la sucursala Corabia, 

la 1900/901 la cea din Turnu Măgurele, la 1902 
la Galaţi şi de la r Ianuarie 1903 la Constanţa, 
Delegatul Ministerului la Camera de Comerciu din 
Constanţa. 

E cavaler al «Coroanei României».
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I Rlf'\IA I. B LE BEA

DIRECTORUL BANCEI DE 5COl'\PT 

S 'a născut la 1862 in Săcele, c-omitatul Braşov, 
Studiile le-a făcut la gimnaziul român din 

Braşov, unde a urmat şi şcoala comercială supe
rioară obţinând diploma cu deosebit ,ucces, 

Venit in ţară la 1881 in judeţul Brăila unde 
părinţii săi se ocupau de 25 ani cu agricultura şi 
economia de vite, a făcut 5 ani practică in co
merciul de cereale in Brăila, unde a putut aplica 
cunoştinţele câştigate in şcoală făcând tot deo
dată practică in comerţul cu cereale, ramură aca
parată mai cu seamă de streini, 

După aceea s'a apucat de agricultură pânăla 
anul 1899, când înfiinţându-se Banca de scont 
din Constanţa a fost angajat ca şef al scontului. 

Aci a putut intrebuinţâ cu mult succes cunoş
tinţele sale teoretice şi practice cu o voinţă de 
fer şi o muncă fără preget dând probe de mult 
tact şi cinste, a înaintat repede şi la 18 Septem
vrie 1905 a fost numit director al acestei insti
tuţiuni financiare, 
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ILIE f'\. GRIGORIU 
GREFIERUL ÎRIBUNALULUI MOHAl'\EDAN AL JUD. CONSTANŢA 

S 
'a născut în Iaşi la anul 1852 luna Octom
brie, unde şi-a făcut studiile. 

Numit in calitate de Grefier al Tribunalului Mo
hamedan din Constanţa cu Decretul No. 95 ro din 
24 August 1889, în timp de 17 ani de zile de 
când ocupă această funcţiune, s'a specializat in 
cunoaşterea legilor musulmane aducând mari �er
vicii acestei instituţiuni cum şi populaţii musul
mane. 

D-l Ilie Grigoriu a secondat cu dor de neam şi 
cu un luminat patriotism toate mişcările de ordin 
cultural ce au avut loc in Constanţa de un de
ceniu încoa, fiind şi unul din membri fondatori 
ai Cercului literar Ovidiu. 

La 10 Mai 1906 i s'a conferit Coroana Româ
niei în grad de cavaler. 
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IOAN ÎITORIAN &tf 
lJJRECTORUL ŞCOALEI DE 5.11.EŢI No. 2 DIN CONSTANŢA 

S 'a născut la anul 1858 în Jsmail, unde a ab
solvit cursul primar, iar la Iaşi cursul, şcoalei 

normale. 
La anul 1878 a fost numit în învăţământ ca 

sub-director la şcoala normală din Galaţi unde 
a funcţionat 4 ani. 

La anul 1882 Martie în 16 a fost numit insti
tutor la şcoala No. I de băcţi «Principele Ferdi-
11n11d» din Constanţa, unde a funcţionat până la 
anul 1891 Oct. I 5, când a trecut ca institutor şi 
director la şcoala No. 2 de băcţi, atunci înfiin
ţată, în care calitate se află şi astăzi. 

Douăzeci şi opt de ani, consacraţi pe altarul 

învăţământului fiilor patriei, nu e puţin lucru, mai 
cu scamă în Dobrogea, unde institutorul în mi
siunea şa apostolică, arc ca obiectiv, pe lângă 
hrana sunetească a generaţiunilor ce i se încre
dinţează, şi grijea principală de a formă caracte
rele elevilor de diferite naţionalităţi în sensul de 
a simţi şi gândi româneşte. Patria va purtâ recu
noştiinţă propăvăduitorilor lumînei, bărbaţilor de 
talia directorului şcoalci de băeţi, cu care ro
manismul se poate mândri. 

D. Titorian este decorat cu «Răsplata 1111111ai 

ci. II».

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța



JV\UFTIUL JUDEŢULUI 

S 
'a născut la anul 1844 in comuna Ahabe din 

districtul Batum (Caucazia) unde a terminat 
cursurile primare şi pe cele secundare. La anul 
1866 a trecut la Constantinopol unde a urmat 
studii de teologie până la 187 4 când obţinând 
diploma in teologie, a fost numit predicator al 
comunităţei musulmane din Isaccea. 

La anul 1880 a fost numit din partea guver
nului român ca hatip la geamia principală din 
Tulcea, la 1884 in funcţiunea de Cadiu al tribu
nalului mahomedan din plasa Tulcea, iar la 1887 
cadiu al judeţului. 

La 1892 a fost înaintat în gradul de Muftiu al 
acelui judeţ şi la 1901 a fost transferat in aceiaşi 
calitate la jud. Constanţa unde funcţionează până 
in prezent. 

D-sa este ofiţer al ordinului Steaua României, 
cavaler al ordinului Coroana României, -decorat 
de M. S. Sultanul Abdul Hamid Han in gradul 
de :Medgidie el. llI şi Osmanie el. IV. 

M. S. Sultanul a binevoit a-i conferi un firman 
cu titlu religios in calitate de exarh având de
plină putere asupra hogilor din Dobrogea. 
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IBRAI� (ADÂR �UEDIN 
CADIUL (JUDECĂTOR) TRIBUNALULUI /v\AHOl'\EDAN AL JUDEŢULUI CONSTANŢA 

N
ăscut la anul 1864 în satul Molciova, co
muna Enigea, plasa Medgidia. 

Studiile 'şi le-a făcut la Constantinopol la se
minarul «Deogmegi-Ula». 

Numit in calitate de Cadiu al Tribunalului Mo-

hamedan din Constanţa cu Decretul No. 342 din 
21 Ianuarie 1899, este una din figurile de seamă 
ale populaţie musulmane din judeţul nostru, care 
a îndrumat-o pe calea progresului social. 
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D-RUL I BRAI/•\ TEMO

E 
ste singurul medic musulman în judeţul Con

stanţa, unde funcţionează ca medic de plasă 
de un deceniu aproape şi aducând reale servicii 
populaţiei musulmane prin faptul că aşa fatalistă 
cum e la orice caz de boală sau epidemie, in 
loc de ajutor medical, recurge la hogc sau se 
resemnează. 

Prin poveţe şi printr'o îngrijire părintească, doc
torul Temo a izbutit să facă populaţiunea tătară 
şi musulmană să-l cheme in caz de ncvoc, ştiut 

fiind că femeile musulmane mai bine ar preferi 
să moară de cât să cheme lângă ele un doctor 
creştin. 

Pe lângă ajutorul medical, doctorul Temo a 
izbutit să facă pc musulmani şi tătari accetiibili 
higienei. 

Semne carecteristice : e un naţionalist de marcă 
şi nu vi�ează alta de cât emanciparea politică a 
Albaniei pe care o vrea imperiu ... dacă se poate. 
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Au CAbAR 
FOST (ONSILIER JUDEŢEAN 

S 
'a născut în Crimca la anul 1834. 

A venit in Dobrogea la anul 1861. 
.A ocupat mult timp funcţiunea de membru al 

1ribunalului civil mahomedan şi Preşedinte al tri
bunalului de comerţ în timp de 1 1 ani. 

După anexarea Dobrogei a ocupat 7 ani postul 
de ajutor de primar al urbei Constanţa, iar restul 

timpului a fost în continuu Membru în consiliul 
judeţean. 

Este cavaler al ordinului Jlfedjidie, ofiţer şi co
mandor al ordinului Osmanie, Serviciul credincios 
(aur), cavaler şi ofiţer al Coroanei şi Stelei Ro
mâniei. 
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0 R. /Y\ARINESCU-SADOVEANU 

N
ăscut la I Februarie 1856 în comuna Da
mianu (Dolj). 

Doctor in medicină şi chirurgie din Bucureşti 
(1888). 

Teza sa trata despre: Talia ipogastricd 1i1 spe
ci'al la copii. 

I 889-1890 Medic locotenent stagiar. 
1890 - 1892 Medic provizoriu al spitalului şi ora

şului Constanţa. 
1893 - 1896 Medic secondar în serviciul de chi

rurgie (Dr. Leon te) al spiţalului Filantropia din 
Bucureşti. 

Dela Aprilie 1897 ocupă postul de medic pri
mar al spitalului comunal din Constanţa pc baza 
concursului. 

ln campania Sârbo-Bulgară (1885) unde a fost 
trimis cu ambulanţa, a fost decorat de către Prin
ţul Batemberg cu ordinul Sf. Alexandru in gradul 
de ofiţer. Posedă «Coroana României> cavaler 
(1890) ofiţer (1904). 

La congresul internaţional dela Madrid a făcut 
comunicarea: cTratamentul supuraţiilor pelviene 
la femei». A mai scris : "Isterectomia vaginală 
pentru prolapsul uterului". Eforia spitalelor civile 
i-a publicat Darea de seamd a efectt!or tlurapm
tict a apt/or de Tekir-Glteol. 

Este autorul a numeroase observaţii publicate 
în revista .,Spitalul". 

D-rul Sadoveanu aparţine elitei intelectuale a
oraşului nostru şi este chemat în toate împreju
rările grele, unde mâna chirurgului abil nu dă greş 
şi unde luminile sale in ştiinţa medicală se revarsă 
ca un balsam hiuefăcător asupra suferinzilor. 

Cunoscător profund al psihologiei firei omeneşti, 
prezenţa Doctorului Sadoveanu este chezăşia să
nătăţei bolnavului în cele mai dese cazuri. 

Semne dinstictive_: in chestia naţională coarda 
inimei sale vibrează veşnic melodii eoliene şi acest 
simţimânt puternic se traduce nu arare-ori în fapte 
demne de laudă. 
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DR. GEORGE BARZANESCU 
('\EDICUL SECUND AL SPITALULUI (Ol"IUNAL (ONSTANŢA 

S 
'a născut la anul 187 3 in Brăila. 

Doctor in Meciicină de la Universitatea 
din Bucureşti, la anul 1902 e numit :.\ledic L-t. 
stagiar la Divizia de Mare. 

Imbarcat pe bricul Mircea, la 27 Ianuarie 1903 

e înaintat :.\kdic-Căp.-Doctor. La I 5 Februarie 
1903 a trecut ca l\ledic al spitalului şi oraşului 

Hârşova, iar de la r Februarie acel an se află ca 
medic secund al spitalului comunal Constanţa. 

Doctorul Bărzănescu se bucură de reputaţie 
strălucită in oraşul nostru şi prin viul interes ce 
depune in căutarea bolnavilor săi, este unul clin 
cei mai căutaţi Doctori. 
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TACHE fl\ANICATIDE 
FREŞEDINTELE CAl"\EREI DE COl"\ERT 

S 
'a născut la anul 1870 în Giurgiu. 

In oraşul său natal la anul 1890 a înfiinţat 
1111�biurou de comision şi expediţiuni. 

In anul 1893 a înfiinţat o sucursală la Constanţa, 
iar în anul 1904 a mutat aci"centrala din Giurgiu. 

Din anul 1903 ocupă demnitatea de Preşedinte 
al Camerei de Comerţ. 

Prin fondarea fabricei de Geruri şi culori în 

Defeca (Dobrogea) la anul 1899, d. Manicatide a 
dat o dezvoltare industriei naţionale, iar produsele 
fabricei sale din pavilionul Dobrogei la Expoziţia 
generală română vor da măsura progresului nostru 
economic naţional. 

Posedă decoraţiunea «Coroana României» în 
gradul de cavaler. 
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C. ARGHIRESCU
INGINER 

.ŞEFUL SERVICIULUI TECHNIC AL JUDEŢULUI TULCEA 

N 
ăscut in anul 1866 Maiu I o in Galaţi. 

1n anul 1891 a obţinut diploma şcoalei 
naţionale de poduri şi şosele. 
I:" A fost numit ca inginer in serviciu de stu
dii şi construcţiuni până in anul 1900 dela care 
dată şi până astăzi a ocupat postul de inginer-

şef al judeţelor Vâlcea şi Tulcea. S'a distins prin 
diferite lucrări importante ca execuţie cum de 
exemplu : Podul peste Dărmăneşti, marele pod 
peste Olt la Drăgăşani, podul peste râul Olăneşti 
şi digul de apărare al oraşului R-Vâlcea, etc., etc. 

Este cavaler al ordinului «Coroa11a Româ11iti.» 
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GHIŢA C. GHEORGHIU 
AJUTOR INGINER AL JUDEŢULUI TULCEA 

N
ăscut in anul 1870 la Brăila, unde a urmat 
liceul real. 

Absolvent cu diploma de conductor al şcoalei 
naţionale de poduri şi şosele. 

In serviciul technic al judeţului Tulcea din Oc
tomvrie 1891, a proectat şi condus diferite lu-

cran importante de drumuri, poduri, construc
ţiuni, etc. 

In prezent esle ajutor al inginerului-şef al ju
deţului Tulcea. 

E medaliat ..:u «Serviciul Credincios Cl. I.»
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AL. I. F AIDIU

CONDUCTOR AL SERVICIULUI TECHNIC DIN TULCEA 

N 
ăscut in anul 1877 Septembrie 1 5. 

Absolvent cu diplomă al secţiei conduc
torilor a şcoalei de poduri şi Ş08ele din Bucu
reşti in anul I 899. 

Fost conductor in serviciile technice ale jude
telor Vlaşca şi Vaslui, unde a executat mai multe 
locale de primării, şcoli, biserici, etc. 

Actual conductor CI. lll in serviciul technic al 
judeţului Tulcea, unde a condus lucrările şoselei 
Garvan-Azaclău, ale pereului rambleului capete
lor podului de peste balta Lăţimea şi a mai mul
tor şosele, poduri, locale, şcoli, primării, etc., în 
plasa Măcin. 
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O11"\ITRIE POSTELNICU 
(O/"\ERCIANT 

S 
'a născut la 1871 în comuna Davideşti judeţul 
Muscel. Prin muncă şi propriele sale puteri 

a ajuns unul <lin reprezentanţii comerciului la noi, 

unde s'a stabilit încă· dela anul 1896, bucur:indu-se 
de o reputaţiune ireproşabilă. 
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T. G. DABO 
Cof'\ERCIANT 

PREŞEDINTELE 50CIETĂŢEI DE CULTURĂ ŞI BINEFACERE 

A ROf'\ÂNILOR MACEDONENI „AJUTORUL" 

S 
'a născut la anul 1849 in comuna româ
nească Gopeşi (Macedonia). 

Este unul din fruntaşii noştri naţionalişti şi re
prezentantul comerţului in Constanţa. 

După o muncă nepregetată de aproape 30 de 
ani, azi se bucură de o stare însemnată cum şi 
de o reputaţie ce face cinste consângenilor săi. 

Priceput in ale comercmlui având şi o intui
ţiune rară pentru aceasta a fost ales in mai multe 
rânduri membru şi vice-preşedinte al camerei de 
comerţ din Constanţa in care calitate este de 
mare folos micilor comercianţi. 

A fost mai mult timp preşedinte al Camerei 

de meserii din Dobrogea, iar actualmente preşe
dinte al societăţei de cultură şi binefacere. «Aju
torul» a românilor macedoneni. 

D-sa mai este membru şi administrator al Băncei
de scont şi membru in consiliul comunal. 

Susţinător fervent al chestiunei macedo-române, 
figurează printre fondatorii revistei illfacedonia din 
1888 şi s'a distins în totdeauna prin patriotismul 
său cald şi desinteresat sprijinind actele mari. 

Guvernul român apreciindu-i meritele şi munca 
depusă pe tărâmul chestiunei naţionale, a bine
voit a-i conferi medalia Coroana României în gradul 
de cavaler. 
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GRIGORIE f'\. GRIGORIU 
LIBRAR- EDITOR - ÎIF'OGRAF 

S 
'a născut la anul 1863 in Iaşi unde a absolvit 
cursurile primare şi pe cele gimnaziale. 

La 1870 trecând in Dobrogea, a ocupat func
ţiuni la Stat până la 1888, iar de la această dată 
s'a dedat comerţului fondând o librărie şi o tipo
grafie la Constanţa, în piaţa Independenţei. 

D-l Grigoriu este prenumărat printre fruntaşii
librari din ţară, fiind în legătură cu principalele 
librării din ţară şi streinătate. In librăria sa se gă
sesc toate noutăţile literare fie străine, fie româneşti. 

Sub firma Fraţii Grigoriu avem in Constanţa 
una din tipografiile principale din Dobrogea, care 
s'a distins şi se distinge intr'una prin lucrări de 
editură sau de comandă, cari fac cinste fraţilor 
Grigoriu. 

Aci şi-au editat scrierile d-nii Radu Rosctci, P. 
Vulcan, V. Andronescu şi alţii. 

D-l Gr. Grigoriu a fost în mai multe rânduri
membru al Camerei de comerţ şi în ultimul timp 
consilier comunal. 
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/Y\IHAIL C. COTTA 
f'\ARE (Oi'\ERCIANT ŞI f'ROPRIETAR 

M ihail C. Cotta, unul din fruntaşii comerţului 
J · \ şi proprietar la Constanţa s'a născut in
comuna Deniscu din munţii Gramostei (Macedonia). 

Familia Cotta insă e stabilită de mult in Târ
nova, comună pur românească, unde in vara a
nului r904, aromânii fiind opriţi de partidul gre
coman să-şi coacă pâinea in cuptoarele ce de
servesc trebuinţele publicului, d. M. Cotta a luat 
iniţiativa patriotică de a se construi două cup
toate pe seama comunităţilor aromâne, unul la 
Târnova şi altul la l\fagarova. 

In acest scop a determinat pe câţiva buni şi 
inimoşi patrioţi să subscrie sume respectabile pu
nându-se ln capul listei cu o sumă însemnată fapt 
care a determinat un curent puternic şi a făcut 

ca lista să fie acoperită cu suma necesară in 
câteva zile. 

D. M. Cotta s'a interesat şi de soarta vetera
nilor figurând ca Membru iniţiator al comitetului 
instituit in scopul de a se ajuta veteranii din Do
brogea cu hrană şi nutreţ pentru vitele lor in 
iarna anului r904. 

Pentru acest motiv şi pentru multe altele d-sa 
a fost proclamat Membru de onoare al Societăţei 
Veteranilor. 

E o fire entusiastă şi la orice mişcare naţiona
listă, a fost remarcat totdeauna in frunte. 

Este decorat cu ordinul Coroana României în 
grad de cavaler. 
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VASILE COTTA 
(01'\ERCIANT SI PROPRIETAR 

O
-nul Vasile Cotta ca şi Fratele său s'a distins în 

Constanţa prin naţionalismul său luând parte
actid la toate actele patriotice şi naţionale despre 
cari am amintit la schiţa biografică a Fratelui d-sale. 

Vasile Cotta e născut tot in comuna Deniscu 
şi actualmente este comerciant in Constanţa unde 
se află stabilit încă din anul 1896. 
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ALEXANDRU LOGARIDE 
!"\ARE Col'\ERCIANT ŞI EXf'ORTATOR DE CEREALE 

N
ăscut la Constantinopol in anul 1848. 

S'a stabilit in Constanţa încă dela 1866-67 
şi astăzi se bucură de cetăţenia română. 

La 1872 a fondat renumita sa casă de cereale 
şi lână export. 

A vizitat toate oraşele din Europa de unde 
rezultă marele avânt ce a luat casa fondată de 
d-sa. Exportează in Italia, Franţa, Anglia, Belgia,
Olanda, Germania, Suedia, Norvegia, Danemarca,

etc. Deverul total dela I Iulie pânăla 27 Decern
vrie 1906 se ridică la suma <le lei 66-484,666 
bani 75. 

In anul I 899 casa Logaride s'a contopit cu 
casa l\lordo Seni, care şi actualmente se găseşte 
in această fasă. 

D. Al. Logaride e un suflet entusiast şi nu
arare s'a distins în oraşul nostru prin fapte filan
tropice care ii fac cinste. 
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JV\ORDO SENI 
fl\ARE (Ol"\ERCIANT ŞI EXF'ORTATOR DE (EREALE 

T ovarăşul casei fondată de d. Al Logaride, 
e născut in Turcia. E un bărbat afabil şi 

îndatoritor. 
ln societatea constanţeană d. Seni se bucură 

de simpatii unanime şi secondează pc d. Loga
ride in toate actele de binefacere in orice oca
ziune. 
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K. /V\ANISALIAN
MARE COl'\ERCIANT ŞI EXPORTATOR DE CEREALE 

S 
'a născut la Augora (Turcia) în anul 1863. 

A fondat în Constanta marea sa casă de 
,ereale în anul 188; al cărei dever se ridică la 
suma de 20 milioane. Această casă are 4 sucur
sale şi 12 agenţii in centrele cele mai principale 
din ţară. 

D. K. il'lanisalian ca şi fraţii d-sale se bucură
in oraşul nostru de multă simpatie şi s'au distins 
in totdeauna prin fapte filantropice contribuind 
cu obolul lor la alinarea multor suferinţe. 
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IOAN GH. FOFA 
f'ROPRIETAR RURAL 

N
ăscut în anul 1849 în oraşul Ploeşti din pă
rinţi români originari din Transilvania. 

S'a îndeletnicit cu economia şi raţionala creş
terea vitelor in Basarabia. 

După retrocedarea Basarabiei, s'a retras in Do
brogea ocupând un loc de frunte intre marii pro
prietari şi economi de vite. 

Aproape neîntrerupt a figurat ca membru in 
consiliul comunei Cernavoda. 

A ocupat şi demnitatea de primar în care s'a 
distins pr;n eneq;rie şi corecta g-ospodărie, 

S'a remarcat în culti,·area di\'erselor rase cic 
vite şi a fost medaliat b expoziţia retiională din 
judeţul Constanţa pentru excelentele sale pro
duse economice. 
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VASILE T 0/V\A

FREŞEDINTELE CA/"\EREI DE /"\ESERII 

S
'a născut la 1871 in Focşani unde a absolvit 
cursul primar. 

De la .anul 1882 până la 1895 d-l Vasile Toma 
experimentează comerţul la Brăila in calitate de 
funcţionar comercial, iar de la această dată des
chide in Constanţa marele său magazin de ferărie 
unde se bucură de o reputaţie ireproşabilă fiind 
prenumărat printre fruntaşii noştri comercianţi. 

A fost ales in două rânduri Membru al Camerei 
ele Meserii din Constanţa. 

Semne dinstinctive : tânăr şi inteligent, e incon
jurat de simpatia tuturora şi i11 deosebi de a me
seriaşilor, pentru a căror i111bunătăţire economică 
a luptat şi luptă. 
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ALEX. I. H ELDENBUSCH 
0ROGUIST 

S
'a născut la Iaşi unde a absolvit cursurile 

primare şi pe cele liceale, obţinând titlul 
de licenţiat în farmacie dela universitatea din Bu
cureşti. 

Complectându-şi studiile la Paris, la reîntoar
cerea sa în ţară, a obţinut cetăţenia română în 
anul 1896. 

Fost proprietar al farmaciei «La Pasteun din 

Capitală, în anul 1904 a înfiinţat cu autorizaţia 
ministerului de interne prima droguerie medici
nală din Dobrogea în oraşul Constanţa unde se 
simţea de mult mare necesitate. 

D. Hcldenbusch, deşi de curând stabilit în
Constanţa, totuşi a ştiut să-şi câştige simpatiile tu
turora şi să pue în relief reputaţia magazinului 
său din strada Carol. 
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IOAN DU/V\ITRESCU 
FROf'RIETAR RURAL 

O
-nul Ion Dumitrescu născut la anul 1848
luna August în Giurgiu, Jud. Vlaşca.

La 1882 a venit în Constanţa ca arendaş al 
Statului pentru c-xploatarea bălţilor pescuitului din 
secţia li[ a Jud. Constanţa. Timp de S ani a ex
ploatat aceste bălţi, iar 6 ani a fost concesionar, 
auică p:ină la anul 1895. 

lu anul 1883 s'a ocupat cu agricultura in co
muna Palaz din plasa şi jud. Constanţa. 

1n cea mai mare parte din acest judeţ nu se 
cultiva, de cât : orz, ovăz, in şi puţin grâu ar
năut; D-sa a introdus în 1884 cultura grâului de 
toamnă şi a rapiţei şi răuşind foarte bine, a în
cercat şi cu cultura orzului de toamnă cu care de 
asemenea a reuşit, ştiut fiindcă aici in Dobrogea 
nu se puneau semănături de toamnă, ci toate de 
primăvară. 

'.\(ai tarz1u mulţi agricultori au urmat sfaturilor 
�i procedeurilor D-snle semănând şi dânşii grâu 
şi rapiţă şi văzând că reuşesc, astăzi aceste 2 
culturi se fac pe o întindere întinsă, după cum 
urmează şi D-sa până astăzi în proprietatea D-sale 
din comuna Palaz acest judeţ. 

A fost aleş in trei sesiuni ca membru in Con
siliul Judeţean, fiind în două rânduri ca preşe
dinte al Consiliului, iar in alte două ca membru 
al Camerei de Comerci11 din Constanţa şi ca Vice
Preşedinte al aceleiaşi Camere. 

A. fost numit Vice-preşedinte în Comisia inte
rimară a comunei Constanţa, apoi ales ca mem
bru în Consiliul Comunal şi ca ajutor de Primar. 
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ÎEODOR /\'\IULESCU 
FROFRIETAR RURAL 

S 
'a născut la anul 1846 in Călăraşi, iar cursu

rile secundare şi le-a făcut la Bucureşti. 
De ::o de ani se ocupă cu cultura pământului 

'ii e unul din marii proprietari din judeţul nostru. 
La moşia sa de la Murfatlar pe o întindere de 

1800 hectare cultura pământului se face conform 
cu cerinţele ştiinţei. 

D. Miulescu s'a distins în totd'auna prin fapte
filantropice ajutând pe ţărani şi imbrăcând copii 
de şcoală în fiecare an regulat, 
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EFTI/V\IE A. RADU 
/V\ARE fROf'RIETAR ŞI CO/"\ERCIANT 

E
originar din Macedonia şi unul din distinşii 
naţionalişti care a subscris una mie lei pen

tru construirea cuptorului din comuna Magarova 
astăzi proprietatea comuni1ăţei aromâne, care a 
fost oprită sub ameninţare de moarte de a mai 
coace pâine în cuptoarele ce deserveau până 
aci trebuinţele publicului. 

D. Eftimie Radu şi-a mai îndeplinit cu sfinţe
nie mandatul de casier al comitetului instituit în 

Constanţa pentru ajutorarea veteranilor, cari au 
fost ajutaţi la timp cu hrană şi nutreţ pentru vi
tele lor. 

A călătorit prin toate centrele cele mai însem
nate ale Europei, a vizitat capitalele mari ale ţă
rilor din occident, fapt care explică în deajuns 
distincţiunea persoanei sale remarcată în caracter 
şi maniere. 
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GHEORGHE GH. FOFA 
PROPRIETAR RURAL 

S 
'a născut la anul 185 1 in Satu Lung comi
tatul Braşovului. 

In anul 1867 trece in Ila�arabia unde ia con
ducerea afacerilor părintelui său până la anul 
1879, când despărţindu-se de tatăl său, vine in 
Dobrogea stabilindu-se la Peletlia din judeţul 
Constanţa, unde cumpără o moşie pe care ac
tualmente face cultură raţională, obţinând cu pro
dusele sale la expoziţia agrară din Bucureşti me
dalia de argint. 

Paralel cu cultivarea moşici s'a ocupat şi cu 
creşterea vitelor, şi in deosebi cu creşterea oilor 
a căror rasă a răuşit chiar să o amelioreze obţi
nând medalia de aur la expoziţia regională din 
Constanţa in anul 1899. 

Din cele de mai sus reese clar că mulţumită 
românilor noştri cari au descălicat de peste munţi, 
Dobrogea a progresat mult in ramura agriculturei 
cu ramificaţiunile ei ca economia \'itelor, i111b1:
nătăţirea lor şi altelt!. 
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CONSTANTIN OANCEA 
PROPRIETAR RURAL 

N ăscut în anul 1854 din părinţi romii.ni Do
brogeni în oraşul Hârşova, exportator de 

cereale şi unul din cei mai mari proprietari din 
Dobrogea. 

Fost membru al consiliului judeţean �i primar 

al oraşului Hârşova este cel mai infocat naţiona
list. Nu se dă in lături dela nici un sacrificiu şi 
contribue mult la binele plugarilor români, pc 
cari i-a ajutat în timpuri de lipsă şi stimulându-i 
la progresele agriculturei. 
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C. MANOLESCU
fERCEf'TORUL ORAŞULUI (OSTANŢA 

C
onstantin Manolescu s'a născut la anul 1863 

in oraşul Focşani. 
A intrat ca voluntar in armată la flotilă, in care 

calitate vizitează mai toate porturile mari ale Eu
ropei, şi ale Asiei Miei. 

lntr'o autobiografie şi-a schiţat memoriile dt
lătoriilor sale. 

Fără să fie un scriitor de meserie, modul cum 

a descris scenete din oraşele Smirna şi C-pol, 
sunt dovezi că perceptorul urbei noastre in fond 
e o fire de artist, de o veselie comunicativă, care 
ii Face simpatic tuturora. 

Semne caracteristice: c un distins patriot dela 
sentimentele căruia mulţi tineri se inspiră in mod 
fericit. 
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IOAN /Y\OŢOIU 
FRlf'\ARUL COf'\UNEI RURALE T A.ŞFUNAR 

f'ROFRIETAR RURAL 

S 
'a născut la anul 1847 in satul Cernatu din 

comitalul Braşov. 
In anul 1859 al descălecărei s·a oprit in An

draşeşti unde a stat pânăla 1862, iar c!e aci a 
trecut in Basarabia şi de la anul 1878 se află 
stabilit in comuna Taşpunar. 

Este unul din fruntaşii proprietari ai judeţului 
Constanţa. Pe lângă cultura pământului, activi
tatea d-lui Ion Moţoiu se estinde şi în economia 
vitelor una din principalele avuţii ale ţării. 

La expoziţia regională din 1897 a obţinut premiul 1. 
Pe vremuri când bandiţii jefuiau şi prădau sa

tele Dobrogei, intr'o luptă cu aceşti bandiţi a 
fost rănit la un picior. 

Dela 1878 a fost ales necontenit consilier co
munal şi primar in diferite rânduri până in prezent. 

D. Ion Moţoiu este socrul distinsului nostru li
terat Ion Adam secretarul urbei Constanţa. 

Este decorat cu Coroana Românzet in gradul 
de c.:a,·aler. 
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ANASTASIE V. RIGANI 
PROPRIETAR RURAL 

S 
'a născut la anul 1848 în satul ;\[avrodin, ju
deţul Dâmboviţa şi e unul din fruntaşii pro

prietari rurali ai jud. Cunstanţa. 
Din tinereţe s'a ocupat cu agricultura şi prin 

muncă şi onestitate a devenit proprietarul moşiei 
Esteru, din comuna Pazarlia, având o întindere 
de 1200 hectare pe care cultivă în mod siste
matic diferite cereale. 

A fost ales in mai multe sesiuni membru in 
consiliul judeţean şi în ultimii timpi primar al co
munei Pazarlia. 

Se bucură de multă stimă şi consideraţie printre 
conjudeţenii săi. 
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NICOLAE GHEORGHE N!CA FOFA 
PROPRIETAR RURAL 

S 
'a născut la anul 1839 in comuna Satulung 

(Transih-ania). 
După terminarea şcoalci reale din Ilraşo\· a 

îmbrăţişat meseria părintea�că. adică arendăşia 
cu ramificaţiile ei, agricultura şi economia vitelor. 
După anexare a trecut în Dobrogea, unde se 

ocupă cu agricultura şi creşterea vitelor. E pro
prietar a 1 '.!oo hectare pc care Ic seamănă cu 
g-rau, orz, ovăz, in, porumb şi lucernă. Cultura o 
face cu instrumente agricole moderne şi in mod 
raţional. 
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NICOLAE ALEXANDRESCU 
CONDUCTOR IN SERVICIUL TECHNIC 

N ăscut la anul 1877 in comuna Bălăneşti din 
plaiul Pârcov jud. Buzău, unde a absolvit 

clasele primare, iar cele secondare la Buzău. In 
1893 a intrat în şcoala de Poduri şi Şosele, sec
ţia II-a a Conductorilor, după cari absolvind cu 
succes cursurile şcoalei, a fost numit în I; Au
gust 1895 în funcţiunea de conductor de poduri 
şi şosele la judeţul Constanţa. 

Ca funcţionar prin activitatea şi munca depusă 
a fost un harnic şi preţios ajutor al d-lui Inginer 
Şef D. Bănescu, contribuind la înflorirea judeţului 
prin redactări de diferite scrieri de artă ca poduri 
cantoane, puţuri, alinieri de sate, etc., precum şi 
la execuţia p� teren a lucrărilor de artă şi a şo
selelor 
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/V\lRCEA SOLACOLU-TRAIAN 
FROPRIETAR RURAL 

T
erminându-şi studiile liceale in Bucureşti la 

liceul l\fatei Basarab şi dupăce a satisfăcut 
obligaţiunile legei de recrutare, obţinând gradul 
<le sub-locotenent in rezervă în arma cavaleriei, 
s'a dedat cu totul studiului agronomiei, terminând 
şi obţinând diploma înaltei şcoale de agricultură 
din Hohenheim (\VUrttemberg) Germania. Dupăce 
a vizitat fermele cele mai bine conduse din Franţa, 
Austria şi Ungaria, după o practică mai indelun-

gată pe domeniile principelui Schwartzemberg din 
Austria, colaborând la mai multe revi,te speciale 
de agricultură din străinăt;ite şi din ţară, s'a decis 
să înfiinţeze o fermă cu totul modernă în Do
brogea, stabilindu-se la moşia din Murfatlar în 
apropriere imediată de Constanţa, unde de trei 
ani lucrează pentru înflorirea agriculturei in acea 
regiune. 
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AL IORGOVICI-ROVINE 
CONDUCTOR AL SERVICIULUI ÎECHNIC DIN Juo. CONSTANŢA 

S 
'a născut la 1874 din părinţi aromâni în
comuna Poiana jud. Ialomiţa. 

După terminarea cursurilor primare la Călăraşi, 
şi acelor secundare la Bucureşti a absolvit cu 
mult succes şcoala de poduri şi şosele secţia con
ductorilor !n anul 1894, când fu numit conductor 
ci. III în serviciul technic al jud. Constanţa unde
funcţionează şi astăzi ca conductor clasa I.

D. Iordovici-Rovine este preţiosul colaborator
la proecteleo de lucrări de artă ca şosele, poduri, 
cantoane executate sub conducerea d-lui inginer
şef Bănescu şi cu care se poate mândri jt•deţul 
nostru. 

Posedă acte scrise in limba latină şi din care 

se deduce că este descendentul scriitorului Paul 
Iorgovici emigrat din Transilvania in Macedonia 
în timpul represaliilor contra românilor pentru stin
gerea revoluţiunei lui Horia, Cloşca şi Crişan la 
1784-1785. 

Tot din acele acte se vede că şi din l\'lace
donia au emigrat părinţii săi in România după 
revolutiunea dela 1821- 1828. 

Astf�l se explică motivul gă�irei d-lui Rovine 
in fruntea tuturor mişcărilor naţionaliste cu pri
vire la Macedoneni sau Transilvăneni. 

O notă principală, care ii caracterizează, este 
interesul ce-l poartă descoperirilor antichităţei in 
j11deţul nostru. 
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SUBPREFECTUL F'LĂŞEI /Y\ANGALIA 

Teodor Zadie s'a născut la 1838 in comuna 
Tigheci judeţul Cahul. 

Cursurile primare şi liceale Ic-a absolvit la Iaşi 
unde a urmat doi ani şi cursurile iacultăţei de drept. 

La 1889 a venit în Dobrogea şi a ocupat func
ţiunea ele şef ele biurou in Prefecwra ele Constanţa 
până la 1892. De la acea�tă dată funcţionează ca 
subprefect, fiind pe rând subprefect al plă�ilor 
Traian, Mecljiclia şi �[angalia. Prin urmare este 
unul din cei mai vechi subprefecţi ai judeţului şi 
s'a distins in totdeauna printr'o pătrunzătoare pri-

cepcre a tuturor chestiunilor ele ordin adminis
trativ, pc care Ic-a rezolvat atât de simplu şi uşor 
aducând cu modul acesta servicii reale at,it lo
cuitoriior cât şi autorit:1ţilor respeciivc. Acti,· şi 
inteligent, Zadie posedă şi calităţi înalte sufleteşti. 
E demn de laudă ca funcţionar priceput, dar şi 
ca om integru nu'i lipseşte nimic. 

ln anul 1894 i s·a conferit Coroana României 
in gradul de cavaler şi in 1904 aeclaş ordin în 
gradul de oliţer. 
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TEODOR D. FLEŞU 
ŞEF DE BIUROU IN PREFECTURA CONSTANŢA 

S 'a născut la 3 Manie 1855 in Leova, judeţul 
Cahul, Basarabia. 

A venit în Dobrogea la 1878 ca asistent în far
macie şi la 1880 fu numit în Prefectura judeţului 
Constanta în postul de copist. 

De la această dată servind necontenit, a îna
intat în grad, iar de 10 ani încoa ocupă func
ţiunea de Şef de birou al serviciului administrativ, 

în care calitate a dovedit o pricepere adâncă, prin 
rezolvirea a o mulţime de chestiuni de interes 
obştesc şi fiind un colaborator preţios al tuturor 
Prefecţilor. 

Indatoritor şi amabil cu toţi. d. Teodor Pleşu, 
se bucură de simpatia tuturora. Semne particulare : 
e modest şi muncitor harnic. 
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G. C. FLORESCU
SUBPREFECTUL FLĂŞEI 5ILISTRA-NOUĂ 

S 
'a născut la anul 1855 in comuna Burlqti 
din judeţul Ilfov. 

Este unul din primii funcţionari numiţi in ad
ministraţia Dobrogei; astfel ii găsim adjutor ad-

ministrator al plăşei Mangalia încă dela anul 187 r. 
Drept răsplată a serviciilor aduse Statului ti 1 11p 

de 30 de ani, este decorat cu medalia •Coroana 
României in gradul de cavaler. 
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/\'\IHAIL BucUREANU 
5UBf'REFECTUL fLĂŞEI MEDGIDIA 

S 
'a născut la anul 1856 în Bucureşti, unde a 
absolvit cursul secundar. 

E unul din vechi funcţionari administrativi, care 
şi-a început cariera în poliţia capitalei încă din 
anul 1874, apoi în poliţiile oraşelor Sulina şi 
Chitia. 

A ocupat mult timp postul de ajutor de sub
prefect al plăşilor Constanţa, Silistra-N ouă, Hâr-

şova, şi :\Iedjidia până ia anul 1903, c,ind drept 
răsplată a unei munci oneste şi plină de roade 
in timp de I o ani de zile, a fost înaintat în postul 
de subprefect al plăşei :\kdjidia 

Posedă medalia «Scrnciul Credincios clas:t I, 
«Coroana României» în gradul de cavaler, şi 
«Meritul civil» in gradul de ca,·alcr, decoraţie 
bulgară. 
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C. G. BALACEANU
SUBPREFECTUL FLA�EI (ONSTANŢA 

S 
'a născut la anul 186g în Bucureşti. 

E�te licenţiat in drept şi a mai ocupat 
postul de şef al poliţiei urbei Hârşova, unde a 
lăsat cele mai plăcute amintiri. 

fire inteligentă, caracter solid şi un suflet de 
elită, iată in trei cu\'inte persoana sub-prefectului 
rlăşei Î.onstanţa cu care arlministraţiunea contrată 
se mândreşte. 
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SAVA TIBACU 
fOST FRll"\AR AL (Ol"\UHEI GARGALĂC 

S 
'a născut la anul 1861 in Ploeşti. 

Este ab5olvent al gimnaziului din Belgrad 
şi unul din vechi funcţionari administrativi ai ju
deţului Constanţa. 

La anul 188 1 a fost numit cel dintăiu in ser
viciul judeţean din prefectura Constanţa, când s'a 
aplicat pentru prima oară legea judeţeană in Do
brogea. 

A ocupat pe rând postul de şef de biurou, in 
Prefectură secretar de primărie urbană şi in cele 
din urmă primar la Teghirghiol unde s'a distins mai 
cu seamă prin intreirea budgetului acestei comuni 
spre a face din satul Teghirghiol, o staţiune bal
neară demnă de a fi vizitată de multă lume 
din ţară şi streinătate prin şoseluire şi facere de 
parcuri cum şi alte îmbunătăţiri. 
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I
niţiatorul şi fondatorul sus zisei societăţi cum 

şi al societăţei economice a funcţionarilor pu
blici din Constanţa « To11tin s'a născut in oraşul 
Focşani la anului 1859 din părinţi români a că
ror caritate şi ospitalitate au rămas proverbiale 
in acel oraş. In oraşul său natal a urmat cursul 
primar şi gimnazial, iar la liceul «Matei Basarab», 
ci. V, neputând continua mai departe din cauza
lipsei de mijloace.

Numit invăţător la comuna Rugineşti, Orbeni 
şi Zariştea, a funcţionat in această calitate până 
la 1880, când demisionând, a fost numit controlor 
de băuturi spirtoase. 

Dela 1885-1890 funcţionează ca verificator de 
măsuri şi greutăţi al urbei Focşani, apoi Şef de 
birou al Primării, Comptabil şi controlor al scrip
telor comunale. 

Dela anul 1890 funcţionează ca verificator de 
măsuri şi greutăţi in oraşul Constanţa, in care 
calitate, observând mizeriile şi suferinţele mese
riaşilor, s·a consfătuit cu câţiva şi in anul 1893 
a pus bazt:le societăţei de ajutor şi binefacere a 
meseriaşilor care azi poartă numele de Societatea 
«Zoe D. Sturdr:a». 

Această societate azi cu un capital de 20.000 
lei dela fondarea ei până in prezent a produs 
multe roade binefăcătoare alinând multe suferinţe 
in oraşul nostru. 

Prin urmare, meseriaşii datorează multă recu
noştinţă d-lui Ştefan L. Marcato a cărui inimoşie 
şi interes ce poartă celor obşteşti ii face foarte 
popular in cercul unde trăeşte. 
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S. S. PREOTUL C. GEORGESCU 
DELA BISERICA SF. APOSTOLI DIN MEDGIDIA 

S 
'a născut la anul 1865 in comuna Bordeiu

Verde din judeţul Brăila. 
A terminat seminarul de gradul I din Galaţi la 

1885 şi a propăvăduit lumina in calitatea de în
văţător in comuna Scorţaru-Vechiu din judeţul 
Brăila dela 1855 pânăla 1887, când in luna Fe
bruarie din acest an a fost recrutat, iar la anul 
1889 s'a liberat din armată cu gradul de sergent 
furier. 

A funcţionat ca secretar al comunei Palaz 
pânăla 18 Iulie 1 889 din care post demisionând, 
a fost hirotonisit preot pentru biserica Sf. Apos
toli din Medgidia unde se află actualmente. Fost 
sub-protoereu, protoereu ad-interim al acestui 
judeţ şi acum proestos al plăşei Medgidia. 

S. S. este econom, stavrofor şi cavaler al or
dinului Coroana Ro111â11iei 
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i� 7� CONSTANTIN G. LU/"\EZIANU
fRll"\ARUL COl"\UNEI ÎECHIRGHIOL 

N
ăscut la anul 1864 în comuna Răşina, jud. 

Gorjiu. 
Cursul primar l'a făcut in Târgu-Jiu, iar cel 

gimnazial la Craiova, apoi intrând în şcoala Sta
tului de agricultură dela Strihareţ, a terminat-o 
cu strălucit succes in anul 1892. 

In cursul aceluiaş an, a fost numit ca picher in 
serviciul technic al jud. Constanţa şi la I Aprilie 
189j a fost înaintat ca secretar al aceluiaş ser
viciu pe care l'a ocupat pânăla 14 Octornbre 1902 
când s'a retras prin dirnisiune, intrând ca func
ţionar la Administraţia Domeniilor Statului din 
D.lbrogea. 

La I Maiu 1885 a fost nu:-nit comisar sanitar 

al oraşului Constanţa, funcţiune pe care a ocupat-o 
până la 23 Februarie corent, când a fost numit ca 
primar al corn. Teghirghiol una din principalele 
s:aţiuni balneare. 

Ca primar, a pus în proect mai multe lucrări 
de edilitate : ca facerea unui bulevard din şoseaua 
vicinală Constanţa-Mangalia, prin centrul comunei 
la băile_ comunale; construirea unui frumos pavi
lion şi a unui salon pentru tir şi gimnastică, etc. 

Fost secretar al cercului literar Ovidiu, fost ar
hivar al cast!i de ajutor depe lângă soc. cTine
rirnea română», secţia Constanţa, fost secretar 
al soc «Spicul», etc. 
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AL SPIRU 
FONDATORUL ŞI PROPRIETARUL „REVISTEI POPORULUI" 

E
ste unul din principalii colaboratori in ela
borarea albumului naţional al Dobrogei, prin 

stăruinţa şi interesul depus de D-sa ca această 
mare lucrare să se desăvârşească in conformitate 
cu cerinţele moderne ale artei. 

Fire inteligentă şi abil întreprinzător, d. Spiru 
ne apare ca o pildă de tenacitate in caracter, prin 
diferite acte, dar mai cu seamă fondarea şi trăi
nicia «Revistei Poporului», cu o vechime de 1 5 
ani, e o dovadă strălucită a afirmărei noastre. 

ln adevăr, în ţară la noi, unde viaţa publica-

ţiunilor noastre literare e efemeră, durata «Re
�•istei Poporului», cum şi popularizarea ei în ma
sele poporului e un fapt care ese din ordinea 
comună ce face multă cinste fondatorului şi pro
prietarului ei. 

Şi acum cu ocazia albumului de faţă, prezenţa 
d-lui Vulcan necesitând la Bucureşti şi neputân
du-se deplasa din cauza serviciului, a fost repre
zentat cu destoinicie de către d-l Spiru pentru
care ii aducem mulţumire publică.
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FERICLE H. f\ACRI 
SECRETARUL (O/Y\UNEI /v\URFATLAR 

N
ăscut la anul 1880 in oraşul Bârlad, jud. T11-
tova. 

A fost numit .ijutor de notar la ro Septcmvric 
1898 la comun„ Cara-Murat, unde a funcţionat 
pânăla I Noemvrie 1900 de unde fiind recrutat 
s'a incorporat in reg. 34 Constanţa. Pe ziua de 
1 Aprilie 190 r este trecut in trupa cu schirT'
bul a reg. 9 Călăraşi, şi dela acea dată este 
numit din nou notar la comuna Gargalăc, de 
unde la I Noembrie acelaşi an a fost transferat 
n interes de serviciu la Cara-Murat şi de acolo 

mutat la comuna Murfatlar pc ziua de I Aprilie 
1902, unde funcţionează până in prezent ca se
cretar, in urma examenului depus. 

Om de caracter, indatoritor şi muncitor, secre
tarul comunei :\Iurfatlar e simpatizat de toată 
lumea. 

Priceput in lucrările serviciului, autoritatea în 
drept a avut in vedere aptitudinele şi meritele 
acestui tânăr, incredinţându-i secretariatul celei 
mai însemnate comuni din judeţ. 
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C. CONSTANTINESCU
FREŞEDINTELE CLUBULUI MESERIAŞILOR 

E 
stc unul din membrii comitetului pentru or
ganizarea expoziţiei secţia Constanţa, dela 

ale cărui şedinţe d-sa n'a lipsit, doritor fiind, ca 
judeţul nostru să fie la innălţimc şi demn repre
zentat la această manifestare grandioasă a mun
cei româneşti. 

Muncitor şi prevăzător in orice intrP.prinderc : 
d. Constantinescu este unul din puţinii noştrii rne-

seriaşi cari prin muncă şi cinste exemplară a iz
butit să-şi creeze o situatiunc de bun şi excelent 
gospodar în Constanţa. 

Pentru meseriaşi este o vie pildă de muncă şi 
cucerirea izbânzilor pc tărâmul ci, îndrumându-i 
pe calea binelui şi a progresului. 

Caracteristic : e singurul care r('prezintă mese
ria in albumul Dobrogei. 
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�TEFAN GEORGESCU 
SERGENT VETERAN 

V
oluntar, in vremea războiului pentru indepen

denţă, la o baterie călăreaţă a regimentului 
I-iu de artilerie. lAcest regiment a tras cel din
ti\iu tun asupra cetăţii Vidinului).

Georgescu-Sergent a luat parte la toate luptele 
din jurul Plevnei şi in ziua de 14 Octombrie 18i7 
când s'au cucerit redutele Gorni-Dubnic şi Teli
şul, încheindu-se astfel lanţul de împresurare in 
jurul Plevnei, a fost lovit în trei locuri, în piept, 
de sfărămăturile şi gloanţele unui şrapnel ce se 
spărsese la picioarele sale. Şi pe când ii lega 
doctorul Soiu la piept, un alt glonţ ii pătrunde şi 
braţul stâng. 

Sergentul este un nume, o poreclă ce i s'a dat 
de unii membrii ai Academiei Române ocupân
du-se în discuţiunile lor de lucrările sale literare. 
El insă a schimbat porecla in renume. 

A scris până acum : 
1) Memoriul din timpul războiului pentru inde

pendenţă. 
2) Din Memoriile unui dezertor.

3} Albanezii, dramă originală, in vcr�uri, in 5 
ac1c. 

4) Din Carnetul unui veteran.
Afară de numeroase nu\'ele, poezii şi 1raduccri 

publicate prin ziare şi reviste. 
Ca secretar al Societăţei V t teranilor Coron11n 

de otd, înfiinţată in jurul mormântului lui Cosma 
Iorgu a luat o parte activă la mişcarea vetera
nilor din anii 1902 şi 1903. 

Astăzi Georgescu-Sergent trăeşte la Murfatlar 
printre ţărani unde este împroprietărit ca veteran 
cu 8 hectare. 

Işi munceşte ogorul cu b-raţele sale şi in ace
laşi timp cu mâinile bătătorite mânueşte condeiul 
cu aceiaşi dibăcie ca şi coarnele plugului. 

Ne rezervează o plăcută surpriză cu o nouă 
publicaţiune pe care o pregăteşte de vre-o doui 
ani încoace. 

E o ciudată coincidenţă ca acest om să-şi pe
treacă zilele printre veteranii săi pe care i-a iubit 
a1â1, sacrificând pentru ei viaţă, avere şi carieră. 
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Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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