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:Jn semn de .•especl ;i recunoşlinfă 

I)edicat D-l,)r:

(:. :!ariano 

:lrefeclul Jude/ului Cons/an/a 

ş.i 

Gifus <:ănănău 

:lrimarul 6raşului Cons/an/a 
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ISTORICUL ORAŞULUI CONSTANŢA 
I 

\'enind cu trenul din dirocţiu,1ea Bucureşti sau cu 
yaporul din largul :\lă1·ii, călătorul sau vizitatorul pri
mului nostru pol't maritim, stă cflteva minute şi admiră 
frumuseţea încântătoare a acestui oraş co pentru noi 
Uomânii, din zi în zi, prezintă 1111 interes deosebit din 
toate punctele de vedere, dat· mai ales din punctul de 
vedere comercia I. 

Indată ce intri în oraş şi cobori până în piaţa In
dependenţei, fără să Hei te transporţi cu gândul în 
veacurile trecute, când îţi ridici ochii şi priveşti statuia 
cea de br.onz a nemuritorului nostru străsun :r>uulius 
Ovidius Naso. 

Este însă evident, că oraşul nostru Constanţa, n'a 
1·ămas aşa după cum ni-l descrie poetul Ovidiu în vre
murile sale. El a luat o mare desvoltare de când cu 
stăpânirea românească, care,prin lucrările grandioaso 
ce a executat, 1-a tt·ansfonnat în oraş european, ce tinde 

. din ce în ce spre progres. Şi nu ,·a trece mult când el 
,·a deveni debuşeul principal pe unde se vor scurge 
toate bogăţiile solului nostru mănos, spre toate ţările 
lumei ca să se întoarcă pe alte căi cât de mult aur. 

1n urma construirei băilor dela l\lamaia, pe plaja 
minunată, cal'e atrage pe fiecare an un număr mare 
de vizitatori, o mulţime de persoane din ţară şi străi
nătate îşi dau întâlnire aci, în fiecare vară, pentru a 
se bucura de aerul curat al :\lărei Negre şi a admira 
nemărginitul albastrn al acestui lac Moldovenesc, cum 
se numea pe vremea lui Ştefan cel Mare. 

Ceiace am vrut  însă să oferim publicului prin această 
descriere, nu sunt binefacel'ile climei sau a poziţiuni
lor pitoreşti ale oraşului Conf.tanţa, despre aceasta ,·oiu 
vorbi la timpul şi locul lor; ci mai mult ne-a intere
sat să dăm cititorilor un mic rezumat al istoricului o
raşului Constanţa, călăuzindu-ne bine înţeles după di
verse scrieri ce au apărut până în prezent, dintre care 
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r, 

cea mai importnnti\ ci:;to 11w1111111Pntala l11rrare :i d-lui 
căpitan �I. D. Ionescu, me111urn ni SOl:iet.'lţoi g<•oi..:-ra[ice 
române şi fost multă vrcnw co11c0tăţ�a11 al 110:-;trn. 

IT. Origin:1 1m11wlni 01·:1�11l11i 

Jncă şi astăzi exi::;tă divergint(t de păreri întn' saYn11-
ţii şi googl'afii lumei asupra idenlificăt·<'i nttmt>l11i ,.<'<'ltiu 
al Constanţei •Tomis• cu 11um0le ce-l poart.1. aslih:i. 

Cciace se ştie pozitiv (l, că oraşul Const,111(11, a [ost 
o colonie i\Iilesiană care a fost fondată pe ant1I 700
a Cht·. după cum spune sarnntul Str:1bo.

Pe vremea <le atunci pe coastele �Jărci Kegro omu 
cinci cetăţi elene cari fol'mau o confcdel'aţiP. l11tt'o a
ceste cinci 0l'aşe intră şi Constanţa. 

Este caracteristic ca ficcarn clin aceste cinci 01·:işc 
fomrn câte o republică, adică, emu oraşe indcpoddcnto. 

Tomis snu Constanţa, era oraş independe11t. 
Inaintea căderoi republicei romane, Tomis a fost 

supus de Romani. 
Tomitanii sau locuitol'ii Tomisultti. Yorl>eau limba 

elenă 

. Asupra pl'ovenienţei numelui de ToniLs sunt do11i1 
păreri. 

Una susţine că numele de Tomis, vine dela nu111elc 
unui erou numit «Tomoct care se consideră şi fonda
torul 01·aşnlui.· 

Altă părere asupra numelui \'Pchiu de Tomis şi care 
ni se pare cen. mai favorauilă este următoarea: 

Există în cărţile elene o legendă şi anume: ,\rgus 
pleacă cu o corabie în Colchiriea să găsească lâna de 
aur ce so păstra de un rege al ţinutului. 

Ajuns acolo Argus 11'a puLut să pue mâna pe acea 
lână decât împrietinându-se c11 Medea, fica regelui. 

Aceasta, făcu ce făcu şi înlesni fu1·tul lânei de nu:-. 
• Tatăl Medeei, mâniat pe dânsa a vrut s·o ucidă.

Dânsa, prinzând ele veste, găteşte o corabie; ia cu
dânsa şi pe fratele ei cel mic numit Absyrthe, şi într'o 
bună zi fuge cu ol luând dirocţiunca spre oraşul 
Constanţa. 

Tatăl ei so luă după Medea şi o ajunse tocmai în 
dreptul oraşului. 

Medea, atunci de necaz, tac in bucăţi pe fratele ei 
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i-1 ar1111ri1 în nrn1·e. Regele, u stat să adune rămăsiţele
feciorului său, iar Medea s·a făcut nevăzută cu coi'·abia
88 şi astrei scflpă de urgia tatălui său. 

Mai târziu, în dl'eptul locului tăerei, pe ţermul mării 
se zidi cet.atea Tomis, după înţeitisul verbului ctemno:. 
8 îmbucătăţi, a tăia în bucăţi. 

III. Lotul Tomis11l11i

Şi mai c111·ioasă este pă1·erea savanţilor, asupra 
Jocului unde a fost zidit vechiul Tomis. 

Le vom expune pe toate, pentru ca cititorul să-şi 
facă o idee clară de modul nesigur, cu care se face 
istoria unui eveniment ,·ec-hiu, mai ales când nu sunt 
date certe. 

ln secolul XIV, Caeliu�, egumen la o cateclrală, zice 
că Tomis se numea Tomisvnr. 

Mai târziu, 1111 om de litere, Hercule Ciofano, zice că 
locul morţii j)oetului E>vidiu este Tomis numit acum Kie,·. 

Invăţaţii, Sarnieki şi Gara, pun or�şul Constanţa la 
Cetatea-Albă. 

Sultzer, zice că Tomis el'a la Ti1lce&. 
Ortelius, susţine că a găsit în oraşul Sabaria din 

Ungaria, mormântul lui Ovidiu; deci, acolo a fost Tomis. 
Hofman, zice că vechiul Tomis era numit de Turci 

Baba (Babadag). 
Un oare-care Bruzen, într'un dicţionar geografic, 

aşează '!'omisul la Temişoara, zicând că acolo a fost 
egzilat. poetul Ovidiu. 

Schaffarik, în 1829, aşază Tomisul la Mangalia. 
D. P. Vretos, consul grecesc la Vama, zice că a

descoperit la Anadolchioi o statue, ce ar indica că 
vechiul Tomis ar fi fost în locul acestui sat. 

Ilustrul arheolog Mommsen, luându-se după pârerea 
d-lui P. Vretos, admite la început că Tomis era la
Anadol�hioi.

In sfârşit, Mi.ihlbach, după două inscripţiuni desco
perite de dânsul identifică Tomisul cu Constanţa de 
astăzi. 

·' 

Mai sunt de acee.lşi părere şi d-nii: Robert, Julos 
Michel, Ern. Desjardins şi altii, că numele de Constanţa 
oraşul nostru ii poartă dela Constantin cel ?\lal'e. 

După descrierea geografilor, vechiul Tomis era o 

•
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splenclonre. A ''f,fl rc�nstrnqi1111i mii re(.<', ll'IllJ_>I?, ap?d11ele:
Sul>. Cnrac:ila, 101111s <'I'n n1<'tropola Sl'yth1c•1. ,\c1 a n1:11
fost şi scaunul unui opise-opal al To111is11l11i.

Despre tlistrugcrC'a '!'omisului, istoria nu ne dă nic·i 
0 lămurire. Sigur este ins,i că el a fost. dărâmat de 
Bulgari, dar nu sc �tic cft11d şi în cc fel. 

Jn urm:1 uu mai g·:i�im ni<'i o menţiune d<->spre Tomis. 
Tur<·ii, rfrnd nu o<'upat Dolirogl'a, nu înfii11ţnt pe 

ruiuel<' (.'011sta11ţ0i portul Knstendge, earc în 1878 era 
reşedinţa şefului departamentului comandat de un Agn. 

l'rin secolul XI I �i XIII, nenovezii făcenu un întins 
comerţ pe ţărmurile �liirii �egre, nvând în Constauţa 
un porL însemnat pentru afacerile lor Oar în urmă 
portul a fos.t distrns, iar unnele so văd şi astăzi pc 
malul �I.h'ii pe lângi\ hotel Carol. Se <1bsc•1·vă biuc 
lesp<'zile de piatră şi cu armură, îugr:1măditc în mase 
diforme, semn do gloria trncut:1. 

Pe Yremea Turcilor, Con�tnnţa rra 1111 mic orăşel. 
Portul era cu totul nepractic. Nu Ycueau pe an 11ici 
zece co,·ăbii. 

Turcii an făcut înti'iriri în anul 1828 care· nu le-au 
sen·it la nimic. 

1n anul 1850 oraşul :wea 80 casc. 
In 1860 oraşul Constanţn <>t·a cel mai neînsemnat sătuc 

turcesc. Câteva colibe cte lemn formau edificiile sale. 
1n 1869, oi-aşul 11u se i1Hindea mai ctcpat"te de bise

rica g1·eacă. 
Epoca de reî11vie1·e a vcchi11l11i Tomis se poate con

sidera timpul când o compnnie engleză se okri şi cel'll 
învoirea guvernului turcesc să construiască o linie 
ferată Constanţa-Cernavoda. Aceasta s'a întâmplat 
cam_ pe la anul 1857. 

Compnnin se p1111e pe lucrn şi cu mari greutăţi con.

strueşte linia carn fu dată în exploatare. 
Odată cu construirea liniei ferate oraşul îşi schimbă 

aspectul lui sărăcăcios. Iucep să se constrniască case 
·de zid. Se construeşte un far pe malul Mării pentru
înlesnirea navigaţiei.

Pe coasta de Yest se formează o nrnhala a englezilor,
care se pot considera ca autori ale acestor tra11sformări.

lu anul 1877, oraşul a fost ocupat de Ruşi fără nici 
o lupb1. şi din această cauză nu i se aduse nici o·
stricăciune.
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(,ii 25 Noembrio 1878, on1şul KCtste11cljo dcvinc> oraş 
·omânesc luând numele de Constanţa, 11111110 pe carn
i 1 urta şi_ po vreme� _Biz�11ti11!l0-r. 

6:spre mfrumu�e_ţanle . 111terioa1·1 > 
V 

111 epoc_a româ
nească, vom vo1·b1 1ll cap1tolele 111·mato.1l'e, Mncl vom
rirlta pe larg solicitudinea diferiţilor bărbaţi politici 
;,entru acest oraş maritim român. 

IV. Des11r«• Publins fh-idins ţnzoni•

•· Nu e vizitator, şi nu e trecătol' care ,·onind în piaţa
Constanţei să nu consacre câteva minute din timpul
lui, spre a admira chipul în bronz al nrnerat.ului no•
stru strămoş Ovidiu.

Parei\ şi felul statuei, îţi arată că acest genial poet 
a suferit. chinuri amare în cursul vieţei lui. 

Veşnic gânditor, cu mâna sub maxilar, Ovidiu, sim
holul rasei şi geniului latin, stă şi parcă cenzurează 
moravurile urrnaşilol' săi de aceiaşi rasă şi nu ştiu zău 
cum le-o fi come11tâ11d-o în gândul lui. 

Nu şt.iu dacă zece la sută din vizitatorii Constanţei 
şi chiar din locuitmii oi permanenţi ş�iu biografia 
celE"brului egzilat. 

Şi de aceea, în acest capitol, vom rezuma· cele cc 
ştim până acum de Ovidiu. 

Puhlius Ovidius Naso, s'a năccut la Sulmo în Abruzzi 
· l.i 20 Martie� 43 a. Christ. dintr'o familiE' ilustră. Naso

este o poreclă ce-a moştenit-o dela străbunii lui.
O\'idiu făcu studii străluci1e de drept la Roma, îm

brăţişând cariera de a\'ocat .. 
El însă aYea aplicaţiuni naturale pentru poezie.

Mai târziu, el se perfecţionă la Atena unde a învăţat
filosofia.

Ovidiu a ocupat în patria sa funcţiuni înalte. ca
judecător, triumvir, centurio şi în sfârşit decemYir. El
era fecior de senator, dar nu lua parte la Senat.

O\'idiu era prieten intim cu iluştrii bărbaţi ca Vir
giliu, Horaţiu şi alţii. El, mai era bun prietin cu îm
păratul August, care i-a dăruit un cal şi-l număra
intre cavE\leri, prima distincţiune publică. 

Acum, relativ la egzilul poetului sunt o mulţime de 
Păreri în privinţa motivelor cari an îndemnat pe îm
păratul August să depărteze pe un om atât de genial 
ca O,·idiu. 
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Dar ori-care ar fi cauzele, la baza lor stă mnorul, 
,acest amor care procură atâtea fericii-i dar e şi pricina 
atâtor catastrofe ce se întâmplă în omenire. 

Sidonius rl.pntlinarit: susţine că Ovidiu, atras de 
caracterul desfr.anat al Iuliei, fiica împăratului August, 
s'ar ii amorezat de ea şi ar fi întreţinut relaţiuni amo
roase cu dânsa; iat· Augu�t prinzând de veste· ar fi 
dispus egzilarea lui Ovidiu la Tomis. 

Dar afirmările lui Sidonius Apolinaris nu sunt în
temeiate. Căci împăratul August prinzând de Yeste 
despre purtarea incorectă a fiicei sale Iulia, o egzilă 
pe dânsa intâiu şi adică cu 17 ani înainte de a egzila 
pe Ovidiu. Deci această părere cade dela sine. 

A doua părere a cauzei exilului poetului Ovidiu a1· 
fi că el ar fi întreţinut relaţiuni amoroase cu Iulfa, 
fiica fiicei lui August. Şi într'adevăr anul exilului 
aceştia în insula Trem urus se potriveşte cu anul exi
lului lui Ovidiu 'la Tomis. Dar nepotrivirea de etate. 
intre Iulia a II-a şi Ovidiu fac ca să cadă dela sine 
această prezumţie. 

O a treia părern despre cauza exilului ar fi şi aceasta: 
Se zlce că August avea o fiică cu r,are a întreţinut 

relaţiuni amoroase şi că Ovidiu cuno9tea incestul îm
păratului cu fiica lui numită Iulia. 

Pe de altrt parte se mai afirmă că Ovidiu ar fi în
treţinut relaţiuni amoroase cu Livia soţia Iul August. 

In sfârşit că în August s'ar fi deşteptat ideia greşită 
că oare-care relaţiuni amoroase ar fi existat între Iulia 
şi ·o"idiu; şi toate aceste cauze l-au determinat pe 
împărat a îndepărta pentru totdeauna p� una din 
gloriile literaturei latine(pe Ovidiu, trimiţându-l în exil. 

Ca rezumat, cauza exilului a rămas şi până în ziua 
de astăzi o enigmă, de oare-ce şi poetul Ovidiu, având 
speranţa că odată şi odată se va reîntoarce în patria 
lui, n'.a dat nici-odată pe fa\ă adevăratul motiv al 
exilărei sale. 

Poetul avea 50 de ani în momentul exilărei. 
. Era într'o noapte de Noembrie, casa poetului răsuna 
de plânsetele amicilor, care se adunară la el să-i aducă 
ultim_ul omagiu. 

Soţia sa ern într'o grozavă disperare. 
Ovidiu a încercat să se omoare, însă amicii săi şi

femeia îl reţinură. 
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Totdeodată distinşii s:'ii prieteni ii incrndinţ:u·ă ci'l
u trebuie să-şi piardă nădejdea într'o aprnpiată11 re 

reîntoarce . . . . 
Jnainte de a se despărţi de a1. săi, a1·se mai multe

din scrierile sale în disperarea c1:, l-a cuprins.
Era iarnă şi 0Yidiu, împins de porunca 11eincluple-

catl a lui August, luă drnmul pribegiei.
Lung şi obositor a fost drumul pa1·curs până la Tomis. 
Ce urâte i s'au părut locurile de aici. 
Nenorocitul poet se plângea aespre clima şi mai 

ales despre lipsa apei de băut. 
cNu pot suporta clima, nici să mă obişnuesc cu apa 

de aici. Nu se găseşte in Tomis apă de băut, decât 
acea din lacu1·i amestecată cu apă sărată din �lare». 

In total Ovidiu a trăit opt ani în oraşul nostru. 
Când a sosit în Tomis, se afla ca prefect al �loesiei 
Ceeina Se,·erus. 

Felul cum descrie clima nefericitul poet, se Yecte că 
acum 19 veacuri era ceva grozav prin aceste locuri, 
după cum reese din următoarele câteva Ye1·suri : 

I 

D'ar fi sa-ţn mai aducă am,inte de Nasone 
In Roma vr'o fiinţă şi dacă fără mine 
A mai rămas acolo ceva din al meu numc

1 

&i ştie dar că-n ţa1'a'l/al JIJărei luciu 
In veci nu se-ntâlneşte cu zodia înstelată 
Aici îmi duc eu traiul, în sânul barbariei 
Cu fiarele Sarmate, cu Bessii şi cu Geţii 
Nedemni a le respunde un eclto-n versul meu. 

II 

Cât mai adie vântul răcoritor al verei 
Avem im zid de valuri p1·in care ne scuteşte 
De crnda lor năvală curgând la mijloc Istrul. 
Pai însă cănd soseşte posomorâta iarnă 
Rânjind grozava-i buză şi când începe gheba 
Â cărunţi cu 'ncetul sub marmora de ger 

III 

Şi crivăţul JJorneşte şi neaua wnple nordul 
Şi cade, cade, cade; nici soarele, nici ploaia 
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,r o mai topesc acuma, <·âci frigul u 'm7delreşte
Şi până să disparâ n,1 strat s'aşlcrne altul;
Ş'a_dese�t � 'nafte cu__iburi _ <le _glwfurţ indcs�tle
Priveşti intr o grarruula zapezi din do1ta erni. 

IV 

Ş'alâta-i de cumplită furtuna cleslrm(ată 
/ncât răpeşte case, dw·ându-le departe 
Şi turnuri maestoasc in pra.f le risipeşte 
Şi zguduit atuncea în temelie polul 
De spaimă se 'nfiooră sălbatici/c yinţi. 

y 

Şi barba1·ul îmbracâ nădragi şi piei informe 
Cât din a lui făptură d'alrid se 1Jăd obrajii, 
Dar până şi prin blană dă gerul în putere 
Şi pulberea de ghiaţă pc barbâ scâ ntciază 
Şi te cup1·inde groaza când sloiuri cristali,ie 
Se 'ncheagă printre plete şi se ciocnesc cit freamăt 
L'a capului mişca.re, şi-n vas în9lt-iaţă vinul 
De-l scoţi în bolovane păstrând figura oalei 
Şi'n loc a soarbe spumă mănânci bucăţi de vin. · 

Trebuie să fi fost ceva îngrozitor, după felul cum 
ne descrie climatul Constanţei noast1·c de atunci. 

Dar cine ştie· prin ce putere a firei, acel climat de 
odinioară s'a îmblânzit, în cât astăzi ni se pare aşa 
de dulce. 

Probabil că au inte1Tenit schimbări însemnate în 
nalură de a ajuns să se schimbe şi clima. 

Şi doar nu e puţin de atunci; sunt 19 veacuri. 
Du1·erile morale 8le poetului şi accentele sale de iu

bire conjugală se pot vedea bine în cuprinsul. urmă
toarelor strofe : 

BCIISOABll Lm ovmm cAm SOŢIA BA 

I 

Gândeşte-te o clipă! Jlă'nconjură Sarmaţii 
Şi Getii mă'nipresoctră şi'n mijloc intre dânşii 
Mă sbuciumă durerea, eu cetăţean al Romei 
Aci'n această ţară în cctrc cern-i somln·u 

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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t!ftJ •mul _11rl'lc, Im 1,âwt şi (<ir(iwi 
. r ltll /JOI 11rii'f'JH:, tlar :;imţ că-,,â dii fiori. 

'r 

i r,,s,t 11t<ti co11t0<lâ, nici ltra1ui /J/rti gustoasă 
,,,, meşter să m.'ajulc cu ierburi descâutale 

� wi amic s'(l(lll<.:ci vr'n ,lulce mânycîerc
ŞI,:' OH 11ovcşti 71/âcute sc°H,!i 'rnai �cnrlc:r·_ limJJul
At ! 11udc snnt acestea şt 1umtai suncnircrt. 
-i ,m atât 111oi i•ir, cu cât sunt moi dcparle,
flHi x11mw c'allridală 71c toate le•nm. avut.

I lf 

Şi tc-<wt avui pc /.inc a tuturor regină 
T,c, cttrc mi umpli 7>icptul, soţie 1u-:niltttci 
Şi ylmotl men le cldamâ clcşi le ştiu aiurea 
"!!o 1toll.plc fără line, o zi nu pot petrece 
(]/,im· i11 delir mi•ttlt spus-o acei ce mă veghiază 
(}t, minţile pierdute, repet nwnele tău. 

Poetul Ovidiu, a murit la Tomis în primii ani ai 
domniei lui Tihcl'iu ln anul 17 d. Ch1·. 

lmpărnt11l A 11gu:--t. murise cu ti-ci ani innintc fă1·ă
să t ierte• pc Ovirli11. 

' 

Seriitorul Eurcbiu, ne sp1111c că Geţii făcură lui O,·i
rlitt e inmonnintarc frumoasă. 

$tQtuia din piaţn Constanţei n fo.-;t ridicată î11 a11ul 
1881 şi arc o î11ălţimc dP. 2 1/

t 
metri. 

Ea in(i\ţişnă pc poet în picioare, gânditor şi trist. 
Este su,·cnirul cel mai preţios acest monument care 

oglindc�te o întreagă epocii, a Romnni!ol' falnici, cal'i 
au stApânit accast:'\ pro\'incie şi cam dnpă gloriosul 
rAzboi rlin 1877 a 1·edevenit provincie românească. 

Epot'a Româneasrl 

CONCLUZIUNI 

ln anexarea Dobrogei la patria mamf. şi pana 
i in răstimp de 33 ani, ol'aşul Constanţa, a suferit 
băl'i radicale,devenind primul port maritim al ţării. 

i întâi Constanţa se găseşte într'o veşnică legă-
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tură cu restul ţă1·ii, prin construin•a măreţului pod du
pcsle Dunăre. 

Oraşul Uonsta11ţa se găseşte î11 log:1t11ră pc de o 
parte cu occidentul prin drumul de fie1·, ia1· pe de altă 
parte cu orientul şi Africa prin n1poa1·ele sen·iciului 
nostru maritim. 

Prin aceste două reţele de drumul'Î, Constanţa este 
punctul prin care so scurg in străinătate bogăţiile so
lului nostru. In primul rând petrolul şi bucatele for
mează comerţul cel mai important cu strei11ătatea. 

E timpul credem să semnalăm avântul economic co 
a luat Constanţa î11 ultimii timpi, şi a făcut ca c�pit;i
lurile să se acumuleze şi să i-a fiinţă diferite Bănci ele 
credit cum sunt: Banca generală, Banca do scont, 
Banca unirea comercială, Ba nea agricolă, Banca A li
măneşteanu, Banca i\1armoroch Hlanf, cum şi diferite 
societăţi industriale şi de exploatare care arată că 
inti-'un viitor apropiat Constanţa ,·a rivaliza cu cele 
mai mari oraşe comerciale Jiu lume. 

lu 1880, s'a construit primul bulevard pe malul Mării, 
spre sud, ca1·e în anii din u1·mă s'a lărgit pl'in umplu
turi fransformându-se într'un bulevard măreţ, locul 
cel mai admirabil pentru cură de aer. 

fu acelaş an, sub administraţia lui Remus Op1·eanu, 
primul Prefect al Regatului Româ:1, se ridică în piaţa 
lndepe.1denţei din Constanţa, statuia lui O,•idiu, ma
rnle poet al clasicismului roman a cărui imagine a 
cinstit şi va cinsti renurrtele urbei noastre şi al sân
gelui latin. 

Dela acest an, sub primariatul regretatului Alexan
dridi şi al d-lui :\I. Coiciu se încep a se construi edi
ficii publice ca fostul palat municipal, actualmente 
oficiul telegrafo-poştal, Catedrala şi şcoala mixtă No. 1 
Principele Ferdinand. 

Strecurându-ne prin administraţia d-lor Schina şi 
Polizu-Micşuneşti, cari nu se ilustrează prin nimic de 
seamă, constatăm că în această epoca încep a se con
stmi de către particulari atât îu piaţa Ovidiu cât şi 
pe alte străzi principale edificii mari însă fără a se 
păstra o not·mă de Hliniere conform unui plan întocmit 
de către serviciul technic al P1·imăriei. 

Astfel, sub pl'imariatul d-lui Schina se construeşte 
casa cea mai impozantă din piaţa Independenţei, pro-
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te:\ d-lui \"nzarot Toro:-:i:1i1, i11,;;i a:-:ezat:1 asa d 1} i:idU ea c• i11<·c>p11l11I nu11 1 ,1·ocirci ·acei;Lei j,ioţo, rl:1 ::;,• P«' l;'111gft d:'111s·1 a!l,i do11f1 case do aeola� 11, Cl' ,,;trie·:'! <·11 des;"1,·:ir:;;ir<' aspectul pieţ,•i - caro daci\ i ;;'ar fi li1snt si111,,tria de trotuar şi n'ar fi 1 ing11sl:i11d11-se spre c·of('l(tria ,S:1rifia11ih, ar fipâlht rivaliza c·u <"ele 111ai 0stoliee pioţi din lume. ·Ilar tot 111ulţu111ip1 11Pp:1s:irci 111101· edili s1r:1i11i duo1-4tul 110::::l.1·i1 :1,·p111 nsl;izi c·u dt'.,:h·,irşil'P- sluţită at:'ttpr� (h'idi11 c·:11·p ar fi fost 111011itli si'i do,·i11:1 ca 1111cot·_dc 1·:1i p;"1111:i11tesr, f•,H �i slt'acla Carol I pe11tr11
:·,.,_,a �i cor0ctarca ciiroia, ,I. Cruw,nău, rtclnalular, .�c l111>tii, cr,, 1111. !iliw. yl,i1;intl cn simful /nia tic şi /J1ilr1111zri11d <''' i11lcliyr11(ll :;a că clrzvolfarca(.,.._lanţci JM r:1,lc1t crnihi de <ir71ărl<tţii sui J>redeec..
soM e mo11str11,,w�â.'1tr pentru a sp co11Yi11gc fi<'-rarc ci'i aşa c, 11'arcde .f'.4l s:, f:i<'ii o cscursi11uo pc strada Cuza-\'odă, fosta11 Iunie şi ,·a :wen oeazie sfi \'Udă o stradă princi-1,alfl, situat:1 i11 primul plan -- f:'tr:1 trotuare, in cât lut>rimn săpălur:1 ce so fnc·e de sc•1·,·iciul rnuuicipal penlnt1;-ea11alizar1 1, casele de pc această stradă nenorocităso apleacă şi rad zcll'ohitP. de 11eglije11ţa primal'ilol'cad nu şi-au înţeles 11ici ro�tul niC'i 111c11ircn.Br:1 tle:'ltul ca cine,·a sii fie fa ,·orit ca pc temeiul nce.ata să scoată temelia casei sale cu 1111 metru mai în af11r:'\ ci e cât ,·c•ci n II I ;:;ă 11. De acc�ea gingaşa Co11st:111ţii a luat o dezn>ltare atât de monstrnoasă i11 părţile de jos nle ei. FiindCi1 a\·c•m pl'otenţia do a <'xpu11e un mic istoric !�l dez,·oltăl'Ci 01·aşul11i 11oslr11, fi'll'ă n aduce ne-oJ1gtlh"e cuiYn pl'i11 expt111oren noastră obiectivă, înmtemsul ::td<',·nrnlui, suntem siliţi să arătăm pe de opa.,_ cauzele cat·i nu cont1·il.Juit l,1 dezvoltarea monsb·uoaRă a Co11sta11ţei, pe do alta la întârzierea dezYOltărei ei fi t'e!-ti.if>e aceea tr�cem în pe1·ioncla Pxecutărei marilor l':""•lh-i ele edilitate de sub primal'iatul lui Ion Bănescu fi Ue sub administraţia d-lui Se. Vâ1·na,·, fost Prefect. leeastă c•pocă diut,·e anii 1902 --1908 se caractel'iz-,»&ă p1·i11tr'o co11ti1111ii fră111â11tnre a ol'nş11lui nostt�u d111 cauza a11tauo11ismul11i 8i n u1·oi fostului satrnp rn•tra Primarului celui m;i activ :-i celui m,1i bunâu ce s'a perindat prin primăriu Constanţei.

Bib.it1 ,, ,td\C-ţa Nr. tn/J�§..:1 �.1 
o/ 
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Din Iuµta aceasta dintrc Ion flăncscu si Se. Vtirnav 
au eşit unele lucn'.it'i ele interes obştesc cari însă au_
eostat pc comună înzecit de cum s'ar fi executat i11 
&hopuri normale. 

Ca să ne rlăm seamă mai bine de ce luc1·ări s'au 
executat şi cât au costat le Yom enumăra: 

SulJ primariatul lui fon Bănescu s'au executat pavagii, 
s'a pus temelia şi s'a zidit 11zi11a electrică, hala, băile 
dela Mamaia, gimnaziul «�lircea cel Băt1·â11,, Biserica 
do 8us •Sf. Nicolae•. s'a f:1cuL canaliza1·ea şi grădiua 
publică dlircea Cel Bătrân>, s'au început lucră1·ilc 
pentru aducerea apei dela Dunăre, s'a pus temelia 
cazinului com111rnl, s'a construit linia ferată de centură 
oi în fin� s'a dat o extinderc Constanţei prin formarea 
nouilor cai-tiere, ope1·ă de românizare a Constanţei, 
dator:tă în ma1·e parte lui I. Bănescu. 

Dintre ele n'avem de cât să ne oprim asupra gim
naziului Cazinului, al bisericei precum şi asupra apei 
spre a se vedea cât de mult au costat pe comună aceste 
lucrări din cauza schimbărilor ce au suferit dtn partea 
fostului prefect, atunci când nenorocirea făcea ca ele 
să nu fi fost concepţia lui.· 

Bănescu, fecuncl în concepţiuni minunate cari satis
făceau pe deplin toate cerinţele oeaşului, găseşte cea 
mai bună soluţie pentru alimentarea oraşului cu apă 
de la Dunăre; Vârna v gelos de gloria ce venoa să o 
cncoreaseă celălalt prin geniul său de prim edil, so 
pune de a curmezişul marilor infăptuiri, zdrunci11<1 din 
temelie tot ce se fondase şi pentru care se cheltuise 
mii de lei, şi astfel în loc <le apă ne pomenim că co
muna e trasă la răspundere de către Societatea con
ductelor de apă din Liege pentru nerespectarea con
diţiunilor di_n contract, că cere un milion jumătate de
spăgubire,-din care încurcătură tot geniul lui Bănescu 
scapă pe comună cu plata către comisiunea de arbitri 
numai în suma de lei 140 de mii. 

Şi tot din cauza aceleiaşi uri a politicianului Se. 
Vârnav, - care a trecut ca o calamitate prin zidurile 
acestei cetăţi în plină înflorire, -- am a\'Ut schimbarea 
fondaţiilor cazinului, şi transformarea lui în forma-i 
exterioară. 

Astfel in locul cazinului în stil pur românesc, în Ya
loare de 450 mii lei, al cărui autor era eminentul ar-
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hitect Antonescu, avem razinul - «dric do clasa y, co 
se ve�� act�1�lmente şi al cărui cost so ridică până la 
un m1i1011 ş1 Jlllnătate. Do ar fi an1t lrnnă-,·oinţă col 
puţin autol'ii lui să-l înzostroze cu o acustică «mai ci
vilizată• şi cu o ventilaţie mai suficientă. 

Aceste neajunsuri se trnc cu vederea îm:ă faţă do 
modul corect şi civilizat al exploatărei acestui cazinou 
acordat antreprizei Heitz et Gomp. caro nu crnţă nici 
U(l _mijloc de a satisface toate exigenţele publicului
v1z1tator. 

Credem că facem 1111 serviciu de echitate relevând 
aceste calităţi ale antreprizei în ciuda gazetarilor ano
nimi cari s'au năpustit cu c1·itica lor nedreaptă pentru 
a creia ne-ajunsuri atât antreprizei cât şi comunei care 
reprezintă în primul ordin interesele obşteşti. 

Nu jocurile nevinovate de căişori şi de bulă care 
încep de la un minimum de pontaj pînă la un maxi
mum de 20 lei a căror şanso de câştig şi pereieri sunt 
egale au putut formaliza pe conducătol'ii campaniei 
înverşunate dusă contra antreprizei de o anumită presă 
a ţărei şi care în ori-ce caz nu pot aduce acele de
zastre morale şi materiale. arătate prin prizma exage
raţiunei, - ele fiind similare cu acele introduse în toate 
cazinourile marilor staţiuni balneare tlin lumea în
treagă ; - ci la baza acestor campanii era perfidia po
liticianizmului grosolan a unor adversari fără scrupul 
şi intransigenţa antreprizei de a sta la vorbă cu nişte 
ob::icuri reprezentanţi ai săi pentrn încetarea campaniei. 

Acelaş lucru s'a petrecut şi cu gimnaziul. Bănescu 
proectase să înzestreze comuna cu o şcoală primară 
mixtă No. 2 şi... d. Vârnav în setea urei lui turbate de 
a nu lăsa- pe defuncta soţie a lui Bănescu în scaunul 
directorial, într'o bună zi îi schimbă temelia şi din 
şcoală mixtă avem azi gimnaziu. Toate bune insă oalele 
sparte tot comuna le-a plătit ca şi cu cele trei clădiri 
de abatoriu construite de d. Vârnav şi cal'i după 3 ani 
de inacţiune s'au evaporat, de şi comuna zice-se a plătit 
antreprenorului suma de lei 90 mii. 

Acelaşi lucru s'a petrecut şi cu biset·ica. 160 mii lei 
pentru o capelă unde cu greu vor încăpea 100 de cre
dincioşi ni se pare că e prea mult. 

Rolul actualului primar e cât se poate de maro şi 
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frumos ş� nnumc: D_-sa o menit să dt-sih·,i,·şP.asci'i toate• 
câto Io ,·,sase ,·1·crl11w11I s,i11 p1·0<1cc<'sol', c11 privire la 
înfru11111s�ţarc� C'o11stn11ţoi prin alinipri şi eompledarca 
(le pa vagu, p1·111 aducerea apei de la Dunăre, prin clf1-
di1·ea palatului 111u11icipal, prin cl:idir,Ja unei hale în 
pnrtea cont..ală a Constanţ<.•i, p1·in croirea de hule· 
,•arde no11i, prin fae<'rea de diguri î11 pai-tea oe Nord
vest a ornşului şi ap:irar·pa malurilor lui, lucrări cari 
au gi\sit în d. Canan.iu 1111 ,Tednie emul ni lui Ioan 
Bănescu. O spunem clin convingen• l'iindcă actualul 
Primar pe lângă c,\ e suflet distins şi un caracter de 
primul ordin, mai e şi o i11teJigenţă bine pl'egătită p1·i n 
ştiinţă pentrn isbândi1·ca unor idealuri u1•mifrite de în
trea�a obşte co11stn11ţiani\. 

Portul măreţ ce s·a constrnit în locul vechiului port 
turcesc, a ridicat Constanţa la rangul de ornş comer
cial, la fel cu marile pol'tul'i: Marsilia, Liverpol, etc. 

Silăzurile, acele uriaşe clădiri, cari atestă lumei 
civilizate geniul ingineriei române, înmagazinează pro
dusul cerealelot· mănoaselor noastre câmpii, spre a-1 
arunca în vapoarele sosito din largul lumei; ne fac 
să sperăm că înt,·'un viitor apropiat aci la Constanţa 
se vor îutâlni bogăţiile îutregoi regiuni coprinsă între 
Nisa Nistru şi Dunăre�. 

Pliatul prefecturei, al justiţiei, al poştelol', castelul 
familiei Regale, biserici, străzi, canalizări, etc., au 
transformat, cum am Yăzut, Constanţa din vechiul 
oraş turcesc într'unul modern, care face fala neamului 
românesc. 

Pentru desăvârşirea acestui oraş mai este nevqe de 
construirea unei gări, iar actualul teren ocupat de 
gara veche şi locuinţele impiegaţilor să se vândă în 
loturi la locuitori. 

•Să se facă un tramrni electric dela port până la
Anadolchioi cu diferite ramificaţiuni. 

Să se facă o grădină publică în partea de sus a 
oraşului, la cl\Iovilă>, pe bulevardul Principesa Maria, 
spre a oferi şi acestor locuitori un mijloc de plimbare 
şi recreaţie. 

Să se construiască băi populare şi în oraş. 
De asemenea so cere imperios, faţă cu · creşterea 

populaţiunei, constrnirea de localuri proprii pentru 
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