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RAPORTUL 

Comisinna pentru examinarea luc ri1or puse la coneurs 

Sire 	
."*. 

OttoraM admare t 	r I 

, 	..., 	. 	, 	,•').,' 	'-', 	:, 	f,, 	, 	, 	,, • N- ,  
., „Şoci,etatea Geogra.fică 3,p , şe.liF ra, sa . din, 4 :11.garţie • ,anul 

t--'!Suţ,,t.  'ins4!"ing P,',/d• ,Gr• ,,Danescuy , • JicePţig ,in , liW.,e 
şi lost elev al şc61ei normale superi6re ca să elaboreze 

ţiona_rul , geografic al , judeţului Constanţa, pentru , ,care a 
foşt:inştitui,t precniul ,«,Societăţii şi:rocilescu»,,d, juna 4,n.ie 1ej. 

Oper,a. , 4:171gi ,Păne.scu .  fiind , dată 1,n , cercetarefornisiupeI 
d,gs, preţnii, , con3pusă din, d-nii, G. ,L. aboyari, M,-Br4tilă şi şub-
scrisul .rpgtor, am on6re ,9.,, aduce la cunoştinţa plegului 
Şo,cietăţei resultatul constatărilor sale. 	 . 

Elaboratul numră. 1 o o ,pagiffi l'n 80 şi conţine un ma.- 

• ţerk41, destul d.e preţios, a unat cu multă sIrguişiţă şi expus 
'inteo ordine ,sistematică. Sunt nţ. rna.I :puţin de goo numiri 
topice. , 	 . 

Descrierea judeţuluŢ, a plăşiler, a comunelor urbane şi 
rurale este divisată "in patru părţ; : fisică, politică., economică 
şi istorică. Prima şi cea din urmă este apr6pe complectă. 
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cea economică presintă 6re-cari.  lacune ce vor putea uşor a 
fi inplinite, tot ast-fel şi datele statistice, cari lipszşţz la 
unele sate, de şi pentru Constanţa-judeţ, Cernavoda, Cara-
Omer, ele abundă chiar cu prisosinţă. 

Multe şi de tot felul sunt şi noţiunile etnografice şi an-
tiquarice ce autorul le-a cules • din diferite scrieri. Unele le-a 
dobândit prin proprii cercetări, cutreerând satele, visitând 
ruine şi interesându-se cu drageiste Unui arheolog de rmă-
siţele culturei romane aşa de inflorit6re odini6ră pe pă-
mântul DObrogei. Cine citeşte articolii COnstanţa-oraş, Cons- 

	

tanţa-judeţ, — ca să menţionăm pe cele 	insemnate, — 
constată că autorul are mai mult la inimă atheologia şi is-
toria, de cât statistica şi economia agricolă. 

Părţile relerit6re la cele dîntâi. vor,  trebui.,p6te să mai 
fie reduse, la cele din urmă să se mai complecteze, dar 

1U'crakeă. Se 'presintă în Ititteginie.a." 	cti'ă.tâteă ca- 
şi heîiit1nâte li 	a Cbdstittle 

D'e aceea, coniisffinea este de părete ă . Se" decetne 
4.Sckletătea şi ToCilescu» de Ioo 	Gr.`.  

lăUteât deja de dotYă ori 'ăl Societăţei 
Pentr ine, .petSOtiăl, ă.ceSta este o satisTacere"că, afn 

pUtut n rnâtgihile inodeţtelor mijlăce, de care di'spud, că să 
contribui la facerea dieţiotiarului unui judeţ, de mare 
şi e îhsekririătte incakulăbilă peritru Stătul RoYnân. 

Dat, cât 'de -ffiare ttebş.h'e să fie mUlţurdireă sufletescă 
g~r45$I donatOti, înstpeda-I 	"stimatului nostru 

vice-preşedinte d. General Manu, care a luat iniţiativa 
treger lUcrăti, Cuiti şi în geribre 'a tuturot rhembrilor SOcie-
tăţei geografiCe, v&nd Că aStă-seră pot .să înccitoneze dic-
ţidnătul "singutblui judeţ ce tnal :rămăsese .de 'făcut şi care,  

pentru că s'a lăsat a fi mai mult asceptat 'I primim şi cu 
mai multă bucurie ! 

Cu acesta comisiunea de premii, a d-v6stre, 	încheiat 
lucrarea sa şi ultimul ei cuvent, nu p6te fi de cât consta-
tarea că, nu este întreprindere fie cât de grea, care să nu 
.ajungă la bun sfârşit, atuncî când este stăruinţă şi iubire 
nobilă de lucru. 

Ceea-ce acum 25 de ani; un pumn de 6men'i ca regre-
taţii principele Cantacuzino şi Em. Bacaloglu, ca d-nii Ge-
neral Barozzi, C. Lahovari şi Maiorescu, năzuiseră, intemeind 
-o modestă Societate sub augusta impulsiune a Majestăţer, 
V6stre, Sire. astă-cji saii realisat peste asceptări şi Socie-
tatea Geografică Romnă p6te înscrie la activul s, dacă 
nu mai mult, cel puţin • Bacerea Marelaa Diclionar al Ro- 
mâniel. 	• 

• (Semnat) GRIG. TOCILESCU. • 
1/1, Martie 18.17. 
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In şedinţa Societăţei geografice române din Martie i896, 
Societatea a bine-voit să premieze o lucrare a mea şi anume: 
‹Dicţionarul geografic al judeţului Tulcea» şi găsindul destul 
de bun şi consciincios luwat, m'a însărcinat, dup ,6re-c.arI 
discuţif, in şedinţa sa din 4 Martie 1896, a lucra şi dicţio-
narul judeţului Constanţa, singurul care nu fusese lucrat sa 
presentat. Societatea dându'int ac6tă insărcinare ,s'a basat 
f6rte mult pe ,  raportul fa.vorabil al d-lui Grigore ,Tocilescu, 
însărcinat cu cercetarea, Icrărei mele asupra, Ţ.ulcii ,şi pe 
faptul că vizitând Dobrogea, o cunosc mai bine ca ,ori-care 
altul 	sunt in nisură a in achita de insărcinarea dată; 
mai mult, însă, dup propunerea 	Tocilescu şi a, d•lur 
George .Lahovary, secretarul general al Societăţei 	s'a 
avansa şi. o. sumă de 3oc lel1pentru a putea face faţă chel-
tuelilor ce aşi face cu escursialn Dobrogea. 	,din parter:mI 

am silit, pe cât mi-a io:zt cu putinţă a ,corespunde aştep-
tarei generale şi a merita cu drept cuvnt încrederea ce 

araat d-nii Tocilescu ,şi Lahovary, şi a. Societăţer, pre-
sintând astă-41ina&tea Doinnălor lor şi Societă.ţer, resultatul 
lucrărei mele, adicăt (Dicţionarul geografic, •statistic şi istoric 
al judeţului Constanţa». 
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Ac6tă lucrare în 8", conţine 1070 paginr, în carr a fost 
descrise 900 nume proprii, de judeţ, de plăşr, de comune 
urbane, comune rurale, dealurr, sate, văr, lacuri, movile etc. 

Planul acester 1ucrăi a. fost identic cu acela pe care l'am 
adaptat la judeţul Tulcea, însă lărgindu-i cât se pOte de 
mult marginele : adică am impărţit descrierea judeţului, plă-
şilor, comunelor urbane, rurale, sate, în 4 părţr: g-eog-rajie 

lisicd, politica, econo.  mzca şi istorică. 
7ziarelul conine 240 pagini (Tulcea too) şi l'am tratat 

cu deosebită atenţie. 
La Geografia -§sica am descris situaţia geografică, dirmen 

siunile, numele, am făcut o ţprivire generală asupra oro- 
grafier (dealuri, văr, movile), idrografier (păşunr, lacuri, bălţi), 
discutând asupra diferitelor ipotese geologice , :ale solulul do 

-brogean, ca ridicarea lentă.  3.1  luT, ca posibilitătea i'existenţe! 
.odini6ră a unur braţ al Dunărer ce s'ar .fi Nrrsat :ln Mare, 
Iângă vechia , Tomi (Constanţa actuală); clima fiind in-mare 
gpărte' asernnătbre cu aceia a judeţulur Tulcea, atn descris 
în parte .pe aceia a acestur judeţ, adăogând particularităţile 
caracteristice ce oferea judeţul. Constanţa• şi descrise de-di-
feriţr autorr; apor aspectul general ,  al judeţului şi al Do- 
broger în general. , 	-•• 1, 	• 	-` - 

Geog-n0a politicd coprinde divisiunea • în plăşr, adtilinistra.ţia 
(comparând pe cea român6că cu cea turc6că).-Populaţia 
judeţulur, tntocmind tablourr: dulA sex, stare civilă, pro-
tecţie, religie, naţionalitate, sciinţă de carte şi ocupaţiuni; 
în ceia ce privesce moravurile şi obiceiurile populaţiunilor 
din judeţ, fiind usernftăt6re cu acele din judeiul Tulcea, 
le-am transmis în mare parte pe acestea, adttogând notele 
speciale la fie-care din le, culese în timpul escursier şi adăo,  
gându.le, nu la -  fie-care comună, ci la judeţ în general, spre  

a se putea avea dintr'o citire generală, cunoscinţă despre-
ele, apor diferite serviciuh veterinare, medicale, de comu-
nicaţie, etc. 

In Geogra§a economica am descris: privirr generale asupra 
solului dobrogean, producţiunile minerale, vegetale şi ani-
male; ocupaţiunile locuitorilor: agricultura cu tablourr rela• -
tive la felul calităţesi pământulur (productiv, neproductiv, islaz, 
vir, pădurr), la seme'nături şi producţiunile lor (în hectare şi 
hectolitri); crescerea vitelor, 	un tablotl relativ la nunArul 

lor; pescuitul, grădinăritul; industria cu un tabloti de nu-
merul şi felul industriaşi.or. Comerţul însoţit cu 3 marr 
tabele: mişcarea vaselor în cele cinci porturr (Constanţa, 
Manga.lia, Hârşova, Cernavoda ,şi Ostrov), importul şi ex• -

portul vămer (Constanţa, Cernavoda şi Cara-omer); apor 
budgetul, cu resursele, jud.eţulur, situaţia ,financiară a caslor -

comunale.; • căile.de  comynicaţie şi o privire generală. asupra 
cultuluI religios (cu 	• tabloCt, 	bisericeIor; scu veniturile, 
deservenţd lor). 	 - • . 

•In ,fine în a 4-a.. secţiu,le adIcă geog-rafr-a zstorz:cd coprinde 

peripeţiile şi evenimentele prin care a trecut Dobrogea din 
timpurile cele mal ve,:hr şi. până astă-4t • (luată din dicţio-
narul judeţulur Tulcea, cu a cărur s6rtă ţa fost •identică,a:sa); 
descrierea generală a tnotiumentelor r&nase din antic,itate 
(lonumentul triumfal de ia Adam-clisi), a ruinelor de cetăţI 
vechi grece (Tomi, Callatis, Istropoiis) şi romane (Cius,. 
Axiopolis, Beroe împărţUld descrierea lor în • patru părţr 
epoca gr&ă, rota,'nă, medievală şi modernă; ast-fel a fost 
tratat judeţul. 

Oraşul Constaula (56 pagini) a fost tratat în acelaşi mod; 
adăugându-I 5 tablouri a' populaţiunir, al calităţei pămentului 
şi producţiunelor lor; de mişcarea vaseIor 1n portul sti, de 
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importul i de exportul mărfurilor; cu o descriere a însem-
nătăţii lui trecute şi actuale, lucrărilor ce ar trebui făcute 
spre ameliorare şi cu o discuţiune asupra ubiquităţii vechiei 
Tomis, pc ruinele căreia se află. 

Cele-l'alte 6 comune urbane .(Cerna-vodă, Ostrov, Hârşova, 
Cuzgun şi Mangalia) ca şi COnstanţa avend cele cinci ta-
blouri de mai sus (afară • de Cuzgun, care nu- e port); ocu-
pând 46 pagini. 

Ptaşi/c a fost tratate in mic, dupe cum a fost judeţul 
în mare, avend numai 3 tablouri relative la populaţiuni, felul 
calităţii pămentului şi intinderea cu producţiunea semănătu-
rilor ocupând 40 pagini. 

Coinunde rurale, saide ai fost descrise ca şi cele pre-
cedente, se inţelege dupe importanţa lor; avend, tOte co-
munele, cele trei tablouri ca şi la 

Accideldele s-eo;rafice aii fost tratate în modul sciut ; adică : 
dealurile de unde se desfac, ce comună şi ce .plasă brăz- 
deză, în ce parte, ce inălţime ai, cu ce sunt acoperite, ce 
drumuri le taie; viie. 15îraiele, rînrile din ce dealuti plecă, 
printre ce dealuri curg, ce sa.te udă, unde se varsă, în ce 
(baltă, Dunăre, Mare), ce lungime şi ce rnaluri ai, ce im-, 
portanţă; lnovitele, unde se găsesc, ce inălţime, la ce aî 
servit, etc. 

Acesta a fo,t planul dup care am lucrat Dicţionarul ju-
detului Constanţa. 

Isvbrele de care rn'am servit mai mult a fost: pentru 
partea fisică; 	cea mare a Dobrogei, pe scara 	 de 
statul-major româu, informaţinnile luate de la inve'ţători şi 
notele mele personale din escursia ce am făcut in judeţ ; 
pentru partea politică, notele luate din prefectura 
sub-prefecturi, comune, etc., din notiţe extrase din autori ca : 

baronul d'Hogguers, Nazaratean, Locusteanu, Brutto A man te, 
etc. pentru cea economică., datele statistice şi tablourile in-
tocmite dupe datele ce l.c am găsit la Direcţiunea statis-
tică a MinisteruluI de Domenii şi Agricultură; iar partea 
istorică dupe explicaţiunik: eruditului şi singurului nostru ar-
cheolog, D-1 profesor Tocilescu, care, in doue' escursiuni, ce 
a M avut fericirea a face cu Dumnelui şi cu studenţii univer- 
sitari in verile anilor 	şi 1896, ne-a dat tuturor, cele 
mai preţi6se cunoscinţe P.;;Tt'O'fn-â-trecutul provinciei trans-
dunărene, la antichităţile şi monumentele remase de la civi-
lisaţiunile. grecă şi romană. Cercetările sale sunt 
cunoscute de t6tă lumea şi monumentala sa operă «Monu-
mentul de la Adam-clissi»,, este prima piatra.' a reînvierei 
trecutuluI celui atât de glorios al Dobrozei şi oraşelor sale. 

Am cjis. 

GBIGORE DĂNESCU 
Liccnţiat în likre 

Fosl cler al sc1cr Normalc superi,ire din Bucurcsd 
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ada 
adam 

bala 
bairam 
bair 
balca 
burun 
bibuk 
biilbiiI 
caraul 
ciardac 
ciflic 
cişme (ceşme) 

-4k- ,_ceair 

clissi 
ciatal 
câşlă 
cauli 
cicur 
cara 
dag 
baba 
eni 
eski 
en&:,1r_e.2. deresi 

insulă 
om 
vale 
de sus 
s'erbăt6re 
d(:A 
pirhi 
nas 
mare 
dră ţ 

casă de pază 
fermă, moşie 
fantănă 
vale 
vătaf 
mănăstire (biserică) 
furcă 
tărbă 
săngeros 
gr45pă 
negru 
munte 
tată 
noti  
vechiti 
piriu 

ghiol 
iol 
iuk, iuiuk 
harman 
magh, mogh 
kă2 
kioI 
lar 
kiiciuk 
mezarlic 
meidan 
meşelic 
oba 
orman 
ostrov 
punar (bunar) 
taş 
taşll (404,  
târlă 
tăuşan 
tepe 
tabia 
tepe§:„I, 
sari 

zir 

lac 
drum 
movilă 
arie 
ridicătură 
fată 
sat 
cătun 
mic 
cimitir 
loc mare, public 
tuferiş 
movilă 
pădure 
insulă 
isvor, puţ: 
piatră 
de piatră 
câmp de arat 
epure 	 111*  

l'rţikl"•11P,* 
fortărţă 
coline 
galben 
Uţ, muche 
de jos 

Cele-l-alte nume sunt sa nume proprir sa."1 intraductibile. 

Dăin aci un tabloti de numele proprit streine (turcesci şi 
slavone) cele mai intrebuinţate : 

Abdulah, s.t din iude;u: Const:Llţa 
plasa Mangalia, cătunul comaei 
Osmaniac.‘'t ; este aiat in partea 

	

ept(;:ntrionala a p1tii 	i cea 

	

a comunei, la 	spre 
sud-est de căttmul de 
Osman facă, pe ambele malmi ale 
văii Abdulah derasi, inciis i do-
minat la vest de dealul Osman :ea, 
iar la re.sarit de dealul Cuan dcrsj-
bair. Are o popu/aţiwir de 75 

Cll 314 suilete, a caror OCL1-

paţiune principala este aTcultura 
şi crescerea vitelor. 

Abdulah dere, vale insemnat in 
plasa Constanta, comuna Ilasaneea, 

Mametcea, se deschide Jiri 
Musurat, merk spre 

pe Unga dealul "Cuan derasi 

	

air, şi pe Iăng nov 	Suci hh 
e taiată de calea comunla ..• 

ea se ,le;c1:de 
Cuanderc. 

g reog 

Abdulah .derasi, 	 plasa 
comuna Osm.anea, ca-

tunn't Abdulah. intra ia catu:lui .Ma- ; 

Inctea, al comunei ilasancca 
plasa Constanla ; intrinsa e aşedat 
;atul Abdulah, care i-a dat si nu-
mele ; cu ap.,1 mai in tot ti nul, prin 
ca mer2,e drumul M-,11-netcca- .kb-
dulah. 

Abdulah derasi, vale insem 
Constanţa şi Mangaii.1, pe te-

ritoriul comunelor rurale 1-lasancea 
şi Osman Faca şi anume pe acel 
al catunelor lor Mametcea şi Abdu-
lah (de uncle şi-a luat ii numelc; se 
intinde din satul Memetcea şi pnă 
in sudul satuui Abdtilah. trecchld 
prin satele Mametcea i Abdulalt 
pe la estul satului Osman l'aca si 
prin!re dealurile Cuan dere;i bair şi 
Mametcea ; este traversata de dru-
mul comunal Abdulall-f,ametcea, 

la,1_ve tic 	a 	1Ş(.:1 
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(....on,tanta 	cea nk.)rd-e tca a plaşei 

AbduIah deresi. vale ne:emnaea in 

Coe,tan.el 	Maeeetiii, 

comnuelor rura:e liasincea, 

Osman faca i Musurat ›e ,iesface din 
p6lele sudice :11e. dealuitn Cuan dere 
bair, indreptndu-se spre 

avend o directiune 1e a Nord- 
Vst eătre Sud 	merge printre 
dealurile Cuan deresi bait 

trecnd pe Iângă ,atul Ab- 
dulah cu 2 klm. mat spre rsărit. 
Este taiată de drumwile comunale 

' Hasi 	 si Hasi DiUlilk- 
Musurat; este siluaNlii partea nord-
estică a plăşet Mangalia şi cea sud-
estică a pl4ei Constanta ; este do- 
minată de verfurile Echitepe şi luci 
luk Berichi. 

Abduraman Ahmet-ciflic, moşie 
sait fermă, ve;ii Ahmet Abduraman. 

Acargea, vale insemnată in plasa 
Mangalia, pc teritoriul comunet ru-
rale Keragi şi anurne pc acela al 
cătunelor sale Hoscadin şi Acargea 
(de unde şi-a luat si numele). Este 
un alt nume dat văt Keragi ii tine 
de la satul Hoscadin pană la satul 
Acargea, formând un unghiCt drept, 
avrid directia mat int(2:it:t de la est 
spre vest şi apoi de la sud spre 
nord; are o lungime de 2 I/.)  

şi este situată iu partea 
plăşeţ şi cea centrală a coetune ,... 
trece prin satui Acargea şi pe la 
e,tn1 satulut 	prHtre dealurile 

loscadin şi este tăLltă 
de drumul comunal Sarigniol-Va-
lali. iar pe ca drept merge drumut 
I 1. oscadin-Acargea 

,A-Acargea, sat in plasa Mangalia, că- 
, 	tunul comunet Kiragi ; ete aştVat 

in partea meridională a plăşet şi 
cea centrală a comunel la 3 klm.. 
(in linie drtpta), saL.  6 klm. (pe 
drunt) la sud de cătunul de reşedintă 
Kiragi. Este sifut in fundul vaiet 
Acargea (;au Kiragi), kchis la apus 

de dealurile Acargea cu vttrful Acar- 
gea I. (to7 	şi Mezarlac bair cu 
vrful Valali (1 02 m.), iar la rsărit 
de dealurile Kiragi cu vk:n-ful Ulala 
(1 o 3 m.) i Acargea cu vttrful Acar-
gea II ( to 3 m.). Suprgfaţa sa este 
de 6o hectare din cart 2 11.. :1. oc.u-
pate de vatra satulut cu 2 case, 
Are o popuiatiune de 2 famiIit cu 
6 sutlete, ocupandu-se in cea mat 
mare parte cu agricultura. 

Păna.:mtul produce ovez şi se-
cară. Satul este aştyat la p6lele 
rapOse sait malurf stânc6se ale văit 
cu acelaş nume, la resarit de sat 
e un mic tu!.ăriş. Prin sat trece dru-
murile comunale ; unul de la Va-
lali trece prin sat şi merge la Sari-
ghiol, un altul de la Kiragi la. 

CadthiL, trece pe 	de sat 
ce merge prin vale către 

.satul Kzrtgi, spre satul Sarighio!. 

.Acarge bair, deal in pi. sa  Man-
pe teritoriul comu-lei rurale 

Keragi, sj anume pe acela al ca-

tunului. sCr Acargea (le unde ii 

vine şi nume1e); se desrace din 1)6-
1ele vestic,. ale dealulu 
se inirk':ptă spre apus, cu o direc-

. tieenerala Jc la est •,pre vest 
se sfirşes.ce in Valen Acargea. 
Ramiticaţiunile sale sed-vestice 

sunt cam rip6se, ceea cL face ca 
malurtle văit Acargea in ,cea narte 
să lie rIpo ; are o inăltime maximă 
de i 06 metri pe care o atinge in 
vritt.  I Sanâr teţaae Cadiciliof ; este 
.tăiat cruciş de drumurile comunale 
Cadichiot-Hoscadin-Kirag; şi Valali-
Acbasi, tiind situat in partea su-
.dică a plăşet şi cea centrală a co-
mun e I. 

Acargea ceair, vale o altă nuntire 
a văii Ciacaldere ; plcă sub nu-
mele de Dautlar bUiUk din dealul 
Ceşme culac bair; se continuă sub 
cel de Acargea ceair şi in tine sub 
cel de Ciacaldere ; sub aI 2-lea 
nume, brăs&ză Dartea .;udică a 

Megidia 	pe cea resăritnă 
a comunet Manlut cuites, printre 
dealurile Acargea bair I ŞL Acargea 
bair II, tăind drumul comunal Ala- 

capc 	cuiu; şi donunat:,.Je 
movi'ele Cazâlgic iuk şi Ae.‘u- , ea 	• 

Acargea.. iuk, 

plasa Medgi.i;e, ;,e 
toriul comunei rurale Mamn: 

in partea sudica a piăşit ş! cea 
%ăritena a comunef, pe muchia 

Ciacal bair ; dintr'in,;a se des-
t.ace spre resărit dealu! Acargea 
bair, iar snre sud dealul Citiic bair ; 
are o inăltime 	5 	rn. domi- 
nănd valea Acargea, Ciicaldere, şi 
un drum comunaI Alacapă-N.Iarnut 
cuius, ce trece pe la poalele sale ; 
este acoperită cu verdea!ă. ; 
movilă tinde să dispară flind-că 
locuitorii o ară necontenit. 

Ac balcic uba, movită putin insent-
nată in plasa Megidie, pe teritoriul 
comunet rurale Alacapa, in partea 
resărit&tă a plăşit si cea nordica 
a comunet; pe o prelungire resă-
ritenă a dealulut Docuzol bair; are 
5 9 m., dominând văile Hagi cabul, 
Kiostel şi Docuzol, satul Kiostel, 
şi drunturile comunale Docuzol-
Kiostel şi Hagi cabul-Kiostel ; este 
de natură stânc6să, ca si dealu pe 
care este aseptă, e acoperită cu 
ver4ă. 

Ac başi, deal iri plasa Mangalia, pe 
teritoriul comunet rurale Sarig-hioI, 
şi anume pe acela al cătunulut 	cr 
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Acbaşi (de unde i-a venit si nu-
n;e1e); se desiace din dealtfl Ca-
sarncea şi anume din 
Copucci (113 metri) indreptându- 

se spre 	 şi avk'md o direc- 
ţiune generala de a nord ;.•.atre 

merge printre vaile Acbaşi 
culac şi Valea Viilor, trec.nd pu 

partea resăritna a satulut ; are 
v.rful Asan Oba Tepe cu 96 metri 
inăltime. Este taiat de şoseaua ju-
deteana Cuzgun Mangalia şi este 
situatin partea meridionala a plaşei 
şi cea apuana a comunei. 

Ac başi culac, vale in plasa Man• 
galia, pe terioriul comund rurale 
Sarighiol, şi anume pe acela al 
catunulut si't Acbaşi (de unde şi-a 
luat şi numele) ; se desrace din 
Dealul Acbaşi (şi anume din vciriul 
Asan Oba Tepe) indreptându-se 
,;pre 	cu o directie gene 

. rala de la N. sp5e S., trece prin 

satul Acbaş şi pc la resaritul satului 
Sarighiol ; merge printre drumurile 
comunale liazaplar Acbaşi şi Haza-
plar Sarighiol şi este situaMin sudul 

plaşei şi in partea •:estica a comunei. 

sat in plasa Mangalia, cătunul 
comunei Sarighiol, situal in partea 

meridională a plăşii şi cea cen-
trala a comunet; pe ambele malurt 

vaii IvIangalief şi Acbaşi culac, 
la locul lor de unire, la Soo m. spre 

est de• catunul dc reşedinţa Sari-
ghiol ; este inchis de drumul A.c.ba ş  
la nord, si 11.agilar la sud ; casek' 
sunt micf, 111.1 I0C111a1 1.1"1.1111:):.:0 

curate, aşe,,,iate fară ordine pe 
san 6 rinduri ce p,irta numele dc 

catunulut u de 399 

hectare, din cart 	;. hect. sunt ocu- 

pate de vatra şi gradinile satulut. 
Popu/ajia totala e de ţ. ramilif 

cu I 74 suilete, ocupându-se cu a-. 
0- ricultura si crescerea vitelor. 

Acbaşi, deal ce i'ace parte din culmea 
Hazaplar, din plasa Mangalia, com. 
Sarighiol, cat. Acbaşi, de la care 
a luat şi numele, se desface din 
dealul Casimce cu o directie de la 
N.-V. spre 	merg,:trid printre 

vaile Acbaşi culac şi Viilor, domi-
nând prin inalţimea sa de 72 tn. 
vaile de mai sus, valea Mangalia 
satul Acbaşi, drumul Caraomer-
Mangalia şi Acbaşi-Slrighiol-Ca-
pucci drumul Hazaplar-Mangalia ; 
e acoperit cu fâneţe şi puţine sema-
neturi. 

Acbaşi culac, vale mică in plasa 
Mangalia, comuna .Sarighiol, ca-
tunul Acblşi, de la care a luat şi 
numele ; se desface din dealul Ca-
Simeea, merge printre acest deal şi 
dealul ,kcbaşi taie drumul Carao-
mer-Margalia şi se deschide 
valea Mangalia pe stănga, dup(; 

drum de 	kim., iu faţa satulut 
Acbaşi, prin ea merge şi Jruriui 
comunal ilazaplar-Acbaşi dire - 
tiunea sa generala e dc c Norl 
spre Sud, şi capt!tul set't e 
de movila Asan Oba Tet-H. 

Ada ghiol, lac iu plasa Constanta, 

pe teritoriul comunet rurale Gar-

galăcu şi anume pe aceln al .că-
tunulut Şahman ; este s., tuat in 

partea resaritnă a plăşe: i cea 
sud-vestică a comu ei la 	klm. 
spre vest de satul Şahma:, îttrO 
scobitură pe care o face lacul Ta-
şăul i i partea sa nordica. De sigur 
că acest lac făcea mat inainte parte 
din lacul Taău1 i numai în urma 
vre-unut cutremur sa deslipit. Pe 
la no-dul ace.tut lac trece drumul 
comunal Şahman Taşăul şi este do- 
mina: 	vrful Şahman care e la 
.nord. 

Adam clissi, monument. Ve,it partea 

istorică a judetului. 

\ Adam clisse, sat in p'a;a Medjidie, 

cătunul comunei Enigea ; dlual in 

partea occidentală a plăş,1 şi cea 
sud-vesti J. a comunei, la 3 klm, 
(ita linie drptăspre vest dc-: ca-
tunul de reşeditită, Enigt..a. Este 
ituat pe t.itintele ramifica;iuni sud-

vestice ale dealuIM Adam clisse 
.bair, care il predomină ;::.in inăl- 

timea sa, la 2 	 snre 

inonumentul Adam 

Surv-dfdiiisa ctu dc o 5 

dintre care 	hectare sunt 

numat de vat:a satului cu j 

I'(>pulaţiunca sa este de 62 

cu 266 suilets: ocupandn-sen. 

.special cu agricultura şi in•gs;ner5. 
cu  crescerea vitelOr. 
locuitorilor sum românf. La no:J-

vestul satului se intinde o padw-e. 

care este formata din t'agt nrc, 

pitici ; constituind ast-fel maf mult 

un crâng. Drumul comunal Kerin-l-

Cuiusu-Enigea trece prin mij'ocnl 

satu!ut, iar cel de la Kiosseer la 

Arabagi trece puţin pe la vestui 
satulut. De la Adam clisse mai 
pleacă incă un drum comunal ia 
Talaşman. 

Adam clisse, deal it plasa Me4die, 

pe teritoriul comunei rurale Eni:ea 

anume pe acela al cătunutui seti 
Adam clisse (de unde şi-a luat şi 
numele); trece printre văile Uzriun 
culac de la vest, Curu culac şi 
Enig,ea alceag la est, pe sub monu-
mentul Adam Klisse şi putin pe ia 
rsaritul satului cu acelaş nume, 

o direcţiune generalk de la 
nord-vest către nord-est, şi o inal-
time medie de Iw m.; pe culmea 
sai mat bine 1.1is pe partea sa ve-
stică merge drumul comunal AL.In 
Clisse-Meiceova-Talaşman ; este si- 
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tuat in partea nord-vestică a plăşei 
şi cea sudică • a comunei. 

Adam clisse, vaie in plasa Medjidia, 
pe teritoriul comunei rurale Enigea 
şi anume pe accla al cătunului se"U 
Adam clisse, de unde şi-a luat şi nu-
mele ; este situt in partea sud-
vestică a plăşet şi cea meridională 
a comunei, intira.lendu-se dealungul 
dealUlui Adam clisse bair,—de unde 
işl ia nascerea,— şi trece prin satul 
Adam clise ; drumul comunal Adam 
clisse-Molceova merge prin mijlocul 
văii; iar drumul Urluia Enigea o 
taie pe la mijloc. 

Afighinea, vale inserunată in plăşile 
Silistra-Noue şi Mangalia, pe te-
ritoriul comunelor rurale Bairam 

dede şi Caraomer ; st desface diri ra-. 
mUrile nord-estice . ale deaului Bair 
[uiuk i din cele nord-vestice ale 
dealului Caraomer indreptându-se 
spre miacjă-nOpte ; _mat intiCi cu 
numele de Dere chioi, apoi Alibi 
chioi, apoi Caşla şi in fine Afi-
ghiunia, treceud prin satele Alibi 
Chioi,Caşla şi Bairam dede; mergend 
•printre dealurile Bairam dede, Curu 
bair, Sarâ bair şi Alibi chioi la V. 
şi dea1u7iie Mezarlâc bair, Mezarlâc, 
şi Alibi chioi la resărit ; primesce 
Fe partea dreptă văile Kiogherciu 
punar ceair, Cula ce2ir, i Kior 
dere ; are o direcţiune generală de 
la sud la nord-vest; fiind situat in 
partea sud-est'că a plăşet Silistra-
Noue şi a comunei Bairam dede 
şi in partea apusană a plăşei Man-
galia şi a comunei Caraomer.. 

Agemler, comună rurală puţin 
semnată, aşqlatd in partea centrală.  
a, judeţului Constanţa la 42 kitn.. 
spre V. de oraşul Constanţa, ca-
pitala districtului, şi in partea nor-
dică a plăşii Mangalia la 35 klm. 
spre nord-vest de orăşelul Man--
galia reşedinţa ei. 

Se mărginesee la miacjă-n6pte 
cu comunele : Copadin (plasa Cons-
stanţa şi Biulbiul (plasa Megidia), la 

cu com. Enghez, la resărit 
cu comuna Osmancea şi la apus ct 

comuna Kazil murad şi Carabacâ 
(plasa Megidia). 

Relieful solulut e accidentat de 
culmea Enghez cu ramificaţii!e sale ; 
principalele dealurt cari o b:ăsdeză. 
sunt: Culac bair cu verful Sofular 
(128 m.),la S.-V.,Kedreanu ( 3o m.) 
prin interior ; Uzun bair cu verful 
Caugagi est (13o m.), la N.-V. 
Arabi iuk bair cu ve.rful Arabi iuiuk 
(137 m.), Arabi alciala (12.8 ma 

Ciobanisa bair cu verful Copadin 
(123 m) .1a nord, Edilkii tepe 
(13o m.) la S.-E ;.t6te aceste deaturi 

sunt acoperite cu făneţe 	. semă- 
nături. Movilele sunt puţin, şi fără 
insemnătate, fiind micl i tinc,lend a 
dispare. 

Hidrografia este mai slab repre-

sentată ca orografia ; căci ape cur-
(7 ts

et6re in adeveratul sens al cuvin-
tului nu există, ci numai rişte val 

cari conţin apă tOmna şi primăvara 
• dupe topirea zăpei'or ac..stă us-

căciune trebue atribuită lipsei de 
pâduri cari intretin urnela ; prin 
cipalele v1 .sunt: Sofular ce trece 
prin satul Sofular la vest, Musur 
cuiuk la sud vest adiau;ntă pe 
stănga, Kiorkui pe drepta 1.a N.-V., 
Agemler ce trece prin satele Agem-
ler şi Ciobanisac,ku valea Canara- 

. dere la resărit. 
Suprafaia totală a comunei este 

de 1985 hectare din carl 72 ha. 
. ocu-,- ate de vatra satului cu gră- 

dinele şi cu 66 case, restul de 
1.913- ha. impărţit intre stat cu 
proprietarii cari aei 1.553 ha. şi 
locuitort ce posedă 360 hectare. 

Clima comunei este excesivă ne-
fiind adăpostită nici de dealurt, nici 
de păduri ; verile sunt ar4t6re şi 
iernile aspre, ventul de N.-E. pre-
domină, nialadiile o bântue des; pl6c 
in cantitate putină. 

Ctitunele cari o compun sunt 
trei : Agemler reşedinta, in partea 
re.săritnă, pe valga Agemler, intre 
dealurile Ciobanisa bair la nord, 
Edilkioi la sud; Ciobanisa în partez 
centrală, la too m. spre nord-vest 
de precedentul, reşedinta, pe văile 
Age.mler şi Canara dere, intre dea-

. lurile Ciobanisa la . nord şi Ke- 
dreanu,la 	Sofular in partea 

,sud-vestică a comunei, la 4 klm. 
spre sud-vest de reşedinţă, pe valea 
Sofular intre dealurile Cular bair 
la apus, Kedreanu la nord i Ca- 
sicci la CSt 	aspectul lor n'are ni- 

mic de caracteristic. 

• Potulaliunea comunel este ur-

măt6rea : 74 familii cu 353 sutlete, 
imoărţită ast-fel : 

Oupe :ex: i 89 bărbaţi,. i 64 femei. 
Dupe stare civi!ă. : 205 necăsă-

toriţl, 144 căs'ătoriţ1 şi 4 ve.:cluvi. 
.Dupe ia-trucţie : 5 SCiCi carte 

348 nu sciU. 
Dupe cetăţenie : 280 cetăteni 

rox âm, 73 supuşi 

Adam clisse tarifi bair, deal in-
semnat in plasa Medjidia, pe teri-
toriul comund rurale Enigea şi a-
nume pe acela ale cătunelor sale Eni-
gea şi Adam clisse, de unde şi-a luat 
şi numele ; este siluat in partea sud-- 

, 

	

	vestică a plăşei şi cea sudică a co- 
munel intin;lendu-'e printre satele 
Adam clisse şi Enigea de la nordul 
pădurei Canara Orman şi până la 
dealul Coru . bair, :cu o directie 
generală de la S.-V. spre N.-E. 
drumul comunal Borungea - Moi-
ceova merge pe tOtă lungimea 
acestui deal. 
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Dupe re!igie : t $ ortodocşi, 79 
catolict luterani, 2 5 9 mahome-
tani. 

Dupe oeupaţiune : 73 agricul-
tori şi meseriaşi, i comerciant. 

Dupe' avere improprietăriţt 29, 
neimproprietăriţt 45. 

Comuna n'are şc61ă, dar cu timpul 
se va infiinţa. 

Biscrim n'are comuna, locnitorii 
mero• la satele invecinate ca Os-
manfacâ ; sunt insă 2 geamit in că-
tunele Agemler şi Ciobanisa. 

Economicesce comuna produce 
puţin. Dăm aci tabloul semenătu-
rilor in hectare şi bectolitri pe anul 
1 894-9 5 : 

Grâii 125 ha. cu  1.25o hl. 	o 
111. de ha.); secard 65 ha. cu  595 
hl. (9 hl. de i ha.) ; orz 5 50 ha. cu  
5.500 hl. (to hl. de i ha.) ; ovh 26 
ha. cu  260 hl. (io hl. de i ha.) ; 

in 	i o ha. cu  6o hl. (6111. de i ha.); 
fâneţe naturale 30 ha. cu 24.000 
klgr. (800 klgr. de ha.) 

Iar in ceea-ce privesce întinderea 
şi felurile terenurilor avem: 542 ha. 

loc neproductiv. (vatra satului, dru-
muri, etc.), 1.363 ha. locproductiv, 
din cari : 95 5 ha. ale locuitorilor, 
408 ha. ale statului cu proprietari. 

Din cele 1.363 ha. loc productiv 

avem : 776 ha. loc arabil, 315 ha. 
30 ha. fâneţi na.turale, 

245 ha. păduri şi tuferişuri. 
Ocupaţiile locuitorilor sunt : 

Agricultura, fiind î n co niună 73 
plugart cart aii 34 plugurt (cu bOt 
24, cu cat 10), 47 care şi c'arute 
(18 cu boi, 29 cu cat), şi i ma-
şină de secerat. 

Creşterea vitelor, avend comuna 
7.597 capete de vite, din cari : i 5 3 
cat, 139 boi, 10 măgart, 7.260 ot, 
3 5  porci. 

Industria este numai cea de casă, 
mai e 1n comună şii mciră de 
vent. 

Comereiul e puţin activ, se face 
prin gara Megidia la 38 khn. spre 
N.-V. ; şi constă In import de ma-
nufactură, instrumente agricole, vin, 
şi 1n export de cereale, vite (oi) 
Iână, brânzeturi, etc. 

Budgetulcomune's* constă 1n 2.76i 
lel la venituri, 1.358 lei la cheltuelt, 
cu un excedent de 1.403 lei şi 137 
contribuabilt. 

căi de comunicaţie ale comunet 
sunt drumul mare Copadiu-Os-
mangea pe la re ărit şi căi comu-
nale saii vecinale la sa•ele Inve-
cinate ca : t) spre Osmangea direct, 
2) Mangalia prin Ostnancea, 3) A-
gemler, 4) spre Enghez direct, 5)spre 
Sofular, direct 6) Cobadin direct. 

Agemler, sat in plasa Mangalia, 
cătunul de reşedinţa al comunet 
Agemler ; situat in partea vestică 
a pIăşet şi cea resăriteanâ a comu-
net, la 11/2  klm. spre vest de co- 

muna Osmancea şi f6rte apr6pe 
de cătunul Ciobanisa. Este aşe9'a1 
in valea Canăra dere şi este in-
cliis de dealurile Ciobanisa bair 
din spre nord, Edil kioi tep(. din 
;pre est şi Kedreanu din spre sud-
vest. Are o suprafap; de 85o hec-
lare dintre care 3 $ h. a. cu 40 case. 

Populaţiunea compusă din Bul-
gart şi Turci, este dc 38 familit 
cu 206 suflete, se ocupă aprOpe 
numai cu crescerea vitelor. Din 
Agemler pleacă următ6rele dru-
muri : unul spre resărit la 0,:nan-
cea ; unul spre sud care se de face 
in doue ducend la Sofular şi la 
Casikci ; altul spre vest la Beşoul 
şi altul spre nord-vest ia Copadin. 

Agigea, sat in plasa Constanţa, că-,„ 
tunul comunei Techirghiol ; s;tuat 

in partea sud-vestică a p1ăt i 
a comund, la 3 klrn. spre nord-
est de eătunul de reşedinţă Techir-
ghiol ; este aşept la i 1/2  klm. de-
parte de mare 1n partea şi extre-
mitatea sud-veslică a 1ocuui Agi-
gea ghiol, la deschiderea 
Iuntacan dere sud i nord şi cste 
inchis la nord• de dealul 

la vest de dealul Telegraf 

tepesi bair şi la cigd de ckalul 
Agigea cu movi1e14 Tuzla iuk 
(39 metri) i Cum tepe (3 5 metri) 
Populaţiunea sa, .care este cora-
pusă din serbi şi turci, se ocupă  

apr6;.'e numai cu pescria. şoseaua 
judeţenă Constanţa - Techirghiol 
trece prin sat şi din sat mat plcă 
drumuri comunale la Larmahale 
şi la Hasi dittluk. 

baltă in plasa Constanţa, 
pe teritoriul comunet rurale Te-
chirghiol şi anume pe acela al 
cătunulut sei".1 Agigea, de unde i-a 
venit şi numele de Agigea ghioI ; 
este situat in partea sud-estică a 
plăşer i cea resăritenă a comu-
nei, la nord-estul şi 1n marinea 
satului Agigea i la 2 1/, klm. spre 
sud-est de satul Lazmahale. Este 
la marginea mărd, insă nu comu-
nică cu ea şi este inconjurată de 
tte părţile de dealuri ; ast-fel 
Dealul Denis ialas1 bair la nord, 
Telegraf tepesi bair la vest i Agi-
gea la sud şi se desch'el ln ea văile 
luntacan dere I spre nord şi lunta-
can dere II spre sud; in partea ves-
tică este acoperită cu stuf; din ea se 
extrage fărte mult peşte şi are 75 
hectare intindere. 

Ahmet Abdurahman, ciflic, taloşie 
sală fermă.  in plast Hârşova, pe te-
ritoriul comunei rurale Ostrov şi 
'anume pe aceIa al cătunului stii 
Ahmet Aigăr de unde şi-a luat şi 
numeIe. Are aprOpe 100 hectare 
şi se învecinesce cu ciflicul Taş 
burun, care este la apusul st1 ; la 
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sud se mălwinesce cu valea Roşt 
dere, iar la nord cu dealul Sanar 
taştepesi. 

® Ahmet Movila 	moviia in 
pkasa Harşova, pe teritoriul co-

. munet rurale Kalfa, este situald in 
partea nord-estica a plăşei şi cea 
nordica a comunet, la 2 klm. mat 
spre Nord-Vest de satul Kalfa ; 
este a,ce;lata pe culmea dealului 
Ceemşi cu bair, la extremitatea sa 
de sud; avend o inalţime de 223 
metri, domina satul Kalfa, valea 
Kior dere, valea Topolog derea, 
precum şi drumurile comunale 
Kalfa-Orumbei, Kalia-Fagărasul-
nou şi Rahman-Topolog ; este aco-
perită cu verdeţa. 

Aigăr Ahmet, vale insemnată in 
plasa Harşova, pe teritorul co-
munelor rurale Orumbet şi Ostrov; 
se desface din pOlele sudice ale 
dealulut Gbiolgic Bair, sub numele 
de valea Orumbeilor ; trece prin 
partea sudică a satulut Orumbei, 
avend o direcţiune de la nord-est 
către sud-vest ; la verful Arman 
tepe işi scnimbă numele in Valea 
Pinga dere, urmănd aceiaşt direc-
ţiune pana in dreptul satulut Pa-
găraşu-nott, de unde işi schimbă 
şi direcţia şi numele, trece pe la 
resaritul cificuIut Ali Murtazi şi 
pe la nordul satulut Fagăraşu-n(A. 

De aci ia direcţiunea spre nord-vest 
şi numele de Aigăr Ahrnet (nuntele 
vai) şi merge cu acesta noua di-
recţiune şi cu acest nume, pănă la 
satul Aigăr Ahmet, de unde ia 
numele de Dereaua Roşt şi direc-
ţiunea spre apus, trecend pe la-
sudul cifliculut T3ş burun şi pe 
la sudul ruinelor Tas burun şi pe 
la nordul dealulut Roşt şi se varsă. 
in Dunăre la 	kirn. spre sud de 
satul Ostrov şi la i klm. spre 
nord de movila Popet, 	un 
drum de aprOpe 25 klm. Prin 
acestă vale curge un pari.0 destul 
de insemnat, care pOrta acelaşt 
nume de Aigăr Ahmet. Malurile 
sale sunt in general ripOse şi fOrte 
inalte, din causa terenulut care 

. este fOrte mOle şi pe care il rOde 
pariul. mere0. Este situat in par-
tea nord-vestică a plăşei, cea cen-
trala a • comunei Ostrovul şi cea 
nord-vestică a comunei Orumbet. 
Malurile sale pe alocurea sunt 
pline cu bucăţt de păduri ,de o 
lutindere mat mult saCi .  maT puţin 
mare 

4-Aigăr-Ahmet, sat in plasa Hărşova, 
cătunul comunet Ostrov, este aşe-
41at in partea de N.-V. a plaşei 
şi cea resăritenă a comunei, la 
6112  klm. spre resărit de cătunul 
şi reşedinţa Ostrov. 

Este sitult pe valea Aigăr-Ah- 

met, la N. pariulut Aigăr-Ahmet, 
inchis de dealul Sanar taş tepesi din 

• spre N. Pamentul produce ina mtilt 
crraii si ovez. Pe la resăritul acestei o . 
comune trece parlul Koium-punar 
care vine din judeţul Tulcea şi care 
se varsa in pariul Aigăr-Ahrnet. 
Prin sat trec drumurile comunale, 

.unul de la Ostrov trece prin sat 
şi merge la Koium-punar, altul • 
plecă la Orumbet şi altul la Făgă-
raşu nou. Are o popi slaţiune c‘ire se 
ocupă mai mult cu agricult4ra. 

Aitandere, vale insemnată in prăşile 
Constanţa şi Mangalia, pe teritoriul 
comunelor rurale Techirghiol şi 
Musurat, fiind situală ili partea 
nordica a p14et Mangalia şi a co-
munet Musurat şi in partea me-

a plăşei Constan:a şi 
comunet Techirgbiol. 

Are o direcţiune genera!ă de la 
S. la N. desfachtdu-se din ran-lifica-
ţiwilenord-vestice ale dealu'M Te-
Chirghiol se intinde spre 
trece pe la resăritul satulut ML.surat 
şi pe la apu,u1 satului Urluchot şi 
se deschide in păriul Urluchioi dupe 
un curs de 7 klm.; es..e tăiata de 
drumurile comUnak Musura ,.-Te-
chirgbiol şi AbdulakTechirghiol. 

Aitan dere, vale insemnată in plaşile 
Constanţa şi Mangalia, pe ter:toriul 
comunelor rura!e Tek'rghioi şi 

Musurat, se desface din pOlele apu-
sane ale dealu!ui Tekirghiol, se 
indrepteză spre 	 avend 
o direcţiune de ia N. catre;.S.„, 
facend ast-fel hotar intre plasa 
Constanţa şi Mangalia ; br'ăs&:ză 
partea sudică a plăşei Constarqa, 
partea nord-vestica a piei Man-- 

partea apkr;ana. a 'cornunei 
Tekirg-hiol şi partea nordica a co-
munet şi a satulut Musurat, are o 
lungime de 41/2  klm., este tăiata 
de drumUl Tekirghbl-Musurat. 

Aivalik bair, deal in plasa Silistra-
Nouă, comuna Regep cuiusu, se des-
face din dealul Cara peretlic artasi, 
se indr4ită spre resarit printre 
vaile Regep cuiusu şi Calaigiceair, 
intr'o direcţie generală de la S.-V. 
spre N.-V., brasdand partea de ia 

a plăşit şi pe acea nor 
dica a comunet satul Regep cuius 
e aşe&t la pOlele sile sudice pe 
muchia sa trece şi hota ul Dobroget 
spre Bulga:ia ; el sta in legatură 
cu dealul Sinir iol bair şi cu Uzum 
mese sirti; cu . 12o m. inalţime ;. 
este acoperit cu făneţurt şi păduri, 
intre cari insemnămp . urea Catana. 

Akangi, .vale insemnată in plasa 
Mangalia, pe teritoriul cornunei' 
rurale Sarighiol ; se desface din 
Dealul Hagilar, indreatandu-se :‹pre 
resarit, trece in Bulgaria şi prin 
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satul Akangi din Bulgaria şi dupe 
un drum de S klm. se  deschide in 
mare ; brăscland ast-fel partea sud-
estică a plăşet i pe cea sudică a 
comunef ; este largă mult şi acope-
rită cu păşune şi fanete. 

.Alacapâ, saO Alacap sau Alacapo, 

comună rurală din judetul Con-
stanţa, plasa Meidia ; situata in 
partea centrală a judetului, la 24 
klm. spre apus de oraşul Constanţa, 
capitala districtului şi iii partea re-
săritenă a plăşii la 12 klm spre 
resărit de orăşelul Megidia, reşe-
dinta et pe valca Carasu. 

Se mălginesce la resărit cu co-
muna Omurcea (plasa Constanta), 
la mia;lă-ncipte cu comuna Caratai, 
la miadă-;11 cu conauna Murfatiar 
(plasa Constanţa) şi la apus cu 
comuna Blbi.il i oraşul Megidia. 

Relkful solulul este ii general 
-destul de accidentat de cuttnile 
Megidia, Docuzol şi Endee carakioi. 
'Principalele dealurl cart brăsdeză 
comuna sunt: Docuzol bair cu 
verful Docuzol (1o3 m.) la N.-V. 
şi apus de satul Docuzol; Docuzol 
•bair alt deal cu acelaş nurne la 
resărit de sat (cu verful Kiostel II 
58 m.); Hagi cabul cu verful Ac 

".balcic ubi (59 m.) la N ; e p-e-
lu igit prin interiorul comunei cu 
dealul Kiostel cu verful Kio:tel I 
476 1n.) ; dealul. Medgidia (90 m.) 

la apus ; Cara acic bair (1.1 22 111.) 

tot la apus ; dealul Tasli bair cu 
verful Alacapo (83 m.) la resărit ; 
dealul Gherme bair (79 m.) tot 
la sud est ; dealul Sis tarlă (5 8 14) 
la 	resărit Horoslar bair (5 2 m.) 
la nord-est şi dealul Şancal ( 5.  6 m.) 
la nord. Aceste dealuri sunt aco 
perite in majoritate cu semenătUrt 
şi faneţuri. Movilele sunt numer6se 
şiaii servit ca puncte de o,rientare, 
principalele sunt chiar verfurile 
delurilor amintite mat sus : ele 
sunt respandite 1n tăte părţile, la 
ele naaî adăogăm movila Carakioi 
(3r m.) la resărit de satul Ala-
capă, dorninându-1 precum şi va-
lea sa. 

Hidrogratia este represintatiX nu- 
mai prin 	cari aii apă numai 
primăvara şi dupe ploile de t6mnă, 
principalele sunt: Valea Carasu sati 
Megidia prin mijlocul comunei, 
venind de la sud-est spre nord-vest 
ca p6rtă diferite numirt pe unde 
trece ; aşa, vine sub numeie de 
Valea Caracuiusdere până la satul 
Alacapâ de unde ia pe cel de valea 
Alacapa, şi in unnă pe cel de 
Carasu satl Megidia ; ea este largă 
şi malurite aO amfiteatru, in ea se 
deschid văile Alacapo ce Vine sub 
numele de Horoslar ceair, de la 
est spre vest ; valea Carataia'ceac, 
va1ea Kiostel unită cu Valea Hagi 
cabul, t6te pe drepta; pariul Do- 

curol cu maluri natăti.6se, unit cu 
valea Docuzol ceair pe drepta se 
.•arsă in balta Megidia s.ti Ca-
rasu; 13alta Carasu cu vre-o cate-
va insule se prelungeşce pntin şi 
pe teritoriul comu ei spre _vest: 
e . acoperită cu stuf. 

C/inza comunet este rigur6să, 
cu vert că1dur6se şi ierni frigur6se 
fiind expusă vntuluI domivant 
resărit, rare-or1 venturile aduc ploi 
prin aceste regiunl, totuşi c`ima e 
destul de sănăt6sa. 

Cduncle cari compun comuna 
sunt : Alacapa, reşedinta, şpe sud-
est, in valea Cara3u, •la intalnirea 
ei cu valea Horoslar alceac; Kiostel 
in partea centrală, la 61/2  kl:n. spre 
N.-V. de reşedinţă, in valea Eiostel, 
tu departe de balta Carasu. Do-
cuzol spre nord, la to klii.. spre 
N.-V. de reşedinţă, pe pârîitl Do-
cuzol intre cele doue dealuti Do-
cuzol; mai avem apoi tarlele lui 
Căciulă şi Manase . Ieciu la 112 
klm. spre nord-est de satul Docuzol, 
tot pe păriul Docuzol. 

Instrucţiunea e representaa prin 
şccilă mixtă de băeţt şi ;-ete cu 

o ha. păment, avend i in ,.etător 
cu 69 elevt inscckT (40 1)et1 şi 
29 fete) promovaţf -37 elevi, ş:61a 
e in cătunul Docuzol, sunt Şi 2 
ŞCOU mUsultnane alipite de gea-
miile din cătunele Alacap şi Kiostel. 

Cultul religios se exercit;, intr'o 

biserică creştină cu hramul S-tul 
Dumitru avend i o hectare păment 
de la stat cu z preot, z paracliser 
şi I cantăret ; mat sunt 	geami: 
in fie-care cătun câte una, avend 
câte to ha. păment şi câte i hoge. 

PopulaţiunPa comunet este de 
3 18 	cu 1.5 5 1 suilete, im- 
părtită 1n modul cum urmeză : 

Dupe sex : bărbaţi 830, femei 
721, total 1.55 1. 

Dupe stare civilă : necăsătoriţ: 
932, căsătoritt 58o, veduvi 38, 
divorţati t, total 1.5 51. 

Dupe instructie : sciO carte 5 1, 
,nu scio 1.500, total 1.551. 

Duf e cetatenie : supuşi streini 7, 
cetăţeni români 	total 1:5 51. 

Dupe religie : creştirn ortodoxi 
142,mahometan1 40 9 ,total 1.5 5 • 
Dupe ocupatiune: agricultori 2 5-  9, 

comercianti 8, industriaş1 n'are, alte 
profesii 43, total 310. 

Improprietăriti 667, neimpro- 
prietiriti i t , total 678.-

Contribuabili 3 lo. 
Suprafaţa comunei e de zo.zi  

hectare, din cari 68 ha. ocupate•de 
vetrele satelor cu 31 Icase; 9.225 ha• 

ale locuitorilor şi 82o ha. ale sta-
tului cu proprietarii. 

Economicesce comuna stă destul 
de bine. Tabloul productiunilor irt 
hectare şi hectolitri pe i 89 5-96• 
este următorul : 

Grâii 47 h. a. 	799 111. (1 
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hl. de i ha.) ; secaril 340 ha. cu  

6 1 20 hl. (18/1  111. de i 	ha.); 

orz 3.261 hn. cu 6 5 .22o hl. (2011  

hl. de i ha.); ovh 3 5 5 ha. cu  

4.970 hl. (14/, hl. ha. ); porumb 

99 i ha. cu  2.97 3 111. (3 t hl. de 

ha.) ; meiP 661 ha. cu  1.322 hl. 

(211  hl. de i ha.); fasole 20 ha. 

CU 22.300 kgr. (3.1 5o kgr. de 

ha.); fâneţe naturale şi artificiale 
259 ha. cu  155.400 kgr. (600 

kgr. de t ha.). 
Suprafaţa totală de 10.113 ha. 

• se divide ast-fel : teren productiv 
10.045, teren neproductiv 68 ha., 

• din care 68 ha. vetrele satelor, apot 

. din cel productiv 820 ha. ale sta-
- tului cu proprietarit, 9.225 ba. ale 

locuitorilor, total 10.045. 
Iar dupe natura producţiunilor 

avem : 6.341 ha. loc arabil, 3.3 52 

ha. loc nearabil, 336 ha. islaz, 6 
ha. loc vit. 

• Ocupaţiunile locuitorilor sunt: 

Agrieultura fiind in comună 259 

plugari cu 161 pluguri avend şi 
25 maşini de secerat, 4 maşini de 
bătut porumb, 134 grape de fier, 
176 care cu boi, 57 cărute cu 
cai, 1 42 puturi, 	in câmp) şi 
pod plutitor (in Docuzol). 

ladustria este cea domestică, 
• simplă ; mai sunt in comună : 
mciră de vent (in Kiostel). 

C2-eşterea vitelor este larăşi o 
ocupatie principală, sunt 111 comună 

9 armă.sari, 263 cat, 3 3)  epe, i I; 
mânzi (total S t 3 ) ; 7 taurj, 77 5 
boi, 66 1 vaci, 3 9 i vitei (total 
1.8 3 5) ; 7 măgari ; 5 97 berbect, 
6.220 ot, 2.588 miei (total 9.4O5 ; 
18 capre, 268 porci ; mat t6te se 
exportă ; ca industrie ce resultă 
este fabricarea brănzeturilor. 

Comereiul este făcut de X co-
mercianti, (7 cărciumart, i băcan), 
e destul de activ, se importă ma-
şini agricole, unelte de lucru, ma-
nufacturt şi se export'ă cereale, 
(orz, ovez, secară, pnrumb), vite, 
Iână, brănzeturi ; gara cea mat a-
propiată este Murfatlar la 5 klm. 

Budgetul constă in 5. 6 2 let la 
venituri şi 3 , 989 lei la cheltuelt, 
cu un ecedent de 1.173 lei, sunt 
şi 3t o contribuabilt. 

Căi de comunicaţie sunt: calea 

ferată Constanta-Cernavodă, prin 
valea Carasu, trece pe la ŞOo 
spre vest de sat, care n'are statie 
sat haltă ; drum judelean, Megidia- 

- Cara mu 	trecend prin 'satul Do- 

cuzol ; drumuri comunale.ce unea 

cătunele Intre ele ca: Caratai-Mur-
fatlar, Tortanan prin Docuzol, Biul-
biul prin Murfat turc, Megidia di-
rect, Constanta prin Murfa'lar, 0-
muscea-Hasancea. 

Prin comună, la vest şi est de 
satul Alacap trece valul de piatra 
şi cel de pă.rnent ale lui Trajan. 

la judeţ). 

Alacapâ, sat in plasa Megidia, că-
tunul de reşedintă al comunei A-
lacapâ: este aşecjat in partea resă-
ritenă a p1ait şi in cea estică a 
comunet, pe valea Alacapă şi Ca-
rasu ; este inconjurat de dealurile 
Caraueic băir la vest (73 m.), Ho-
roslar bair (3i 1n movila Karakioi) 
la est şi Taslibair (83 	cu 
movila Alacapă.. Are o suprafaţ;t 
de 2.834 hectare, din cari 26 11. ă. 
ocupate de vatra satului Cu 86 case. 

Popu/aţia sa e de 8o farnilit cu 

279 sufiete, ocupându-se cu agri-

cultura şi creseerea vitelor. La vest 

de sat trece calea ferată Constanta-
Cernavoda şi un val al luTrajan, 
iar la nord-est alt val al lut T rajan. 

Alacapâ, vale in plasa Megidia, in 

comuna şi cătunul Alacapâ, vine 
din dealul Horoslar bair, se indreptă 
•spre apus, trece prin satul Alacapă, 
printre dealurile Tasli bair şi Ho-
roslar bair, şi se deschide ta valea 
•Carasu ; e tăiată de valul mare 
de păment al lui Trajan. 

.Alacapâ, movilă inSemnată '‘n plasa 
Megidia, comuna şi căturhil Ala-
capâ, pe muchea dealulut Tasli 
bair, la t/ kl.. de sat, u 83 m. 

• .Inăltime dominâNI satul 	valea, 
Alacapă, .valea Carasu, c,tlea fe-
rată; deci un punct strategic im-
portant. 

deal 1n plasa Megidia, 

pe teritorinl comunet Taş punar şi 
anume pe acela al cătunulut Băl-
tăgesci ; se intinde pe la nord-
estul satului Băltăge?ct printre văile 
Satiş dere şi Saragea dere, avend 
o . diregiune generală de la sud-
vest către nord-est ; are o inăl-
time maximă de 204 metri pe care 
o ajunge 1n verful seCt Saragea 

tepe. Este situat in partea septen-
trională a plăşet şi a comunei ; 
văile sale sunt stâncOse şi prăpăs-
ti6se. 

Alciac dere, vale in plasa Constaţa 
pe teritoriul comunet rurale Cara-
harman şi anume pe acela al că-
cătunului se1:1 Kavargic. Se Intinde 
de la Nord-Est cltre Sud. Vest, 
trece prin satul Kavargiz şi apo,  
se deschide in apa Casâmcea. Este 
coprinsă 1ntre Cara tepe (t 6 
metri) la Est şi Aliculac bair (1 i4 

metri) la Vest şi este strebătută 
de mai multe druTuri comunale. 

Alciuc dere, vale 1n plasa Mangalia, 

pe teritoriul comunet rurale Ha-
zaplar şi anume pe acela al că-
tunului sefl Carachioi. Se intinde 
de la nord către sud d'alungul şi Fe 
la vestul dealului Cogea Si.rt bair. 
Este tăiată de drumul comunal Ca-
rachioi Gheringek. Este continuată 
la Nord de valea Kiivan Alceak. 

Alah bair 
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AlibeI ceair, sat in plasa NI4djidia, 
catunul coniunet Cokargea 	este 
situat in partea ţfe."--""7541zidă ji a 
pI 	i cea de resărit a comunei 
la 311, khn. spre vest şi putin spre 
sud de oraşul Medjidia. Este situat in 
Valea Briiigi Medjidia dere, inchis 
la nord de dealul Alibei ceair bair, 
la vest de valea Iuct culac, iar 
la sud de dealul Congas bair. 

Suprafaţa sa este 1.448 bectare 
din cari 6 hectue le-a ocupat vatra 
sitului cu i8 case. Are o popu-
laţiune de 24 ianiilii cu i17 su-
flete, in cea mai mare parte românt, 
ocupandu .se puţiri cu agricultura şi 
mat mult cu crescerea vitelor 
majoritatea tlind oi. Pămentul pr()-
duce pUin ovez şi mai putin grâ. 
Prin sat trece şoseaua judeteană Mol-
ceova-Medjidia. Se află la sudul băl- 
ţei 	la 2 kilometri spre sud 
şi este dominat de verful Cara iuk. 

Alibel ceair bair, deal in plasa 

Medjidia, pe teritoriul comunelor 
Medjidia şi Cokargea ; se intinde 
intre balta Carasu şi valea Biringi 
Medjidia dere de la verful Cara 
iuk şi până la marginea occiden-
tală a oraşului Medjidia, este stre-
bătut de şoseaua judeleană Mol-
ceova-Nledjidia şi este situatc in 
oartea meridională a plăşet şi cea 
occidentală a comunei Medjidia. 

AlibeikioY, ruine in plasa Mangalia • 
pe teritoriul comunet rurale Carao-
mer ; sunt ruinele uiui sat distru 
de năvălirile Cerchezilor şi Baza-
buzucilor. Na inai remas de cât 
nisce derâmături, insă un alt sat 
cu acelaş nume sa construit spre 
nord-vest, la 1 1 / 2  klm. spre N.-V. 
de ruine. 

Alibeikiol, sat in plasa Mangalia, 

catunul comunei Caraomer, este 
a:Şept iil partea sud-vestică a plaşei 
şi putin cam centrală a comunei , 
la 6 klm. spre nord de cătunul de 
reşeiintă, Caraomer. Este situat in 
valea Câşlet sa6 Alibeikioi, inchis 
la resărit de dealul, Mezarlăc, iar 
la a.  us de dealul Sară bair, şi Alibi-
kiot. 

Suprafata sa este de 720 hec-
tare, din care i hectar e te ocupat 
de vatra satului cu 4 case. 

Are o popu/aliune de 5 familii 
cu 30 sutlete, ocupându-se. 	cea 
mai mare parte cu crescerea vite-
lor şi mai cu seamă cu a oilor. 
Prin sat trec drumurile comunale : 
Calfachiol - Caraomer ; Mamuzli--
Ghiuvenli. Acest sat sa format in 
urma distrugeret vechiului sat Ali-
betkioi, de către Cerchezi, insă 
sa aşept mat la nord-vest de ve-
chile urme, păstrănd numele ve-
chiulul sat. Este dominat de către 
movila Alibetkioi care este la 

nord-estul se şi are o inăltime de 
163 metri ; movilă artificială ce 
a servit de punct de obsei vatiune. 

Alibeikioi, deal in plasa 	ingalia, 
pe teritoriul comunei rurale Carao-
mer şi anume la hotarul ctunelor 
saIe Mamuzli şi Alibeikici ; este 
continuarea dealului Mezarlâk bair 

se Indreptă spre 	avend 
o direcţiune generală de la nord 
spre sud; se 1ntinde de alungul şi 
la apusul văilor Căsla, Alijetchioi 
şi Dere chioi, cu o inălţime medie 
de 16o metri, fiind acourit mai 
numai cu paşuni şi pe alocurea 
câte-va petece de semenături. Este 
situat Intre partea sud-vestică a 
plăşet şi a comunei. 

Aliculac bair, deal îa plas Con-
stanţa, pe teritoriul comunei Ca-
raharman şi anume pe aceta al că-
tunului seCt Kavargic. Este coprins 
intre valea Aliculac derea, Alciak 
derea şi • părlul Casimcea, avend o 
direcţiune generală de la est catre 
vest. Are o inăltime de 114 metri 
dominând văile sus numitl şi sa-
tul Kavargic In dproprieren căruia 
se afiă. 

Aliculac dere, val.e in plasa Con-
stanţa pe-  teritoriul comunet rurale 
Pazarli şi anume pe acela al cătu-
nului sC6 Şeremet. Işt ia nascere 
Dicţ. geogr. jud. Constanţa. 

din dealul Kaşcalăc bair (Tulcea) 
se indrepteză spre sud avend o di-
recţi une generală de la nord către 
sud-vest, _face hotarul intre comu-
nele Caraharman şi Pazarli, trece 
pe la resăritul satului Şeremet şi 
apoi se deschide in apa Casimcea-
Prin mijlocul acestei văt curge mica 
apă Aliculac. 

Ali 	comună rurală, puţin In- 
semnată din judeţul Conitanta şi 
anume din plasa Silistra-Noue. 

Se găsesce aşelată in partea apu-
sană a judetulut la 77 klm. spre vest 
de oraşul Constanţa capitala distric-
tului, şi in cea nord-estică a plăşet, 
la 46 klm. spre N.-E. E. de orău-
lul Ostrov, reşedinţa ocolului ; co-- 
mune Invecinate cu densa sunt : 
Mârleanu la 5 klm. spre N.-V., 
Beilicu la 9 klm. spre S.-V., Raso- va 
la Io klm. spre N.-E., Cuzgun la 
klm. spre S.-V., Caraulâc la 13 
klm. spre S.-V. 

Hotarul amenunţit al comunel 
este următorul : Plecând de pe ma-
lul drept al Dunărit (sa6 mai bine 
c,lis al gârlei Veriga), la 2 klun. 
spre S.-V. de satul Rasova, ho-

tarul o ia spre apus, pe Iângă gârla 
ce servă de scurgere băltil Ve- . 
derOsa in gârla Vericra urmeză apoi 
malul nordic al 	 al 
yed;,r6,s_ej ; se Indr4tă apoi spre 

urmând meandrele 

2 
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VederOsa ; o ia apoi spre S.-E., 
trecend chiar pe la marginea re-
săritenă a satului Aliman, urrnând 
tnalu apusan al bălţilor acoperite 
cu stuf Limpe;lişu şi Sarpu, până 
la capetul lor sudic ; de aci se in-
dreptă spre S.-V., urcând puţin 
valea Polucci şi suie dealul Po-
lucci ; pe intregă acestă distanţă ho-
tarul a urmat linia de demarcaţ1e 
intre plăşile Medgidia şi Silistra-
Noue ; din dealul Po1ucci, hotarul 
o ia spre apus, cobOră dealul mai 
sus numit, taie valea Tiutiuluk-
ceair şi se urcă pe muchia 

Kiorcuius până 1n verful se'n ; 
de aci o ia spie mia4-n6pte, mat 
inteiCt spre nord, tăind valea Or-. 
man, şi din dreptul satulut Mâr-
leanu o ia spre N.-E., pe lăngă 
valea Catiţa şi pe la pOlele rsă- 
ritene ale dealulut Zbreia, până la 
piciorul nordic al movilet ComOra ; 
de aci se dirige spre nord-vest, 
taie gârla Veriga şi ostiovul Ho-
zun ada ; de aci o ia spre r esărit 
pe malul nordic al ostrovulut sus 
numit, 11 taie din nOCi la locul unde 
se Impreună cu ostrovul Lung, 
urmeză malul sudic al acestut 
ostrov, traverseză gârla Veriga şi 
ajungem pe malul drept al setl, la 
locul unde se varsă gârla ce pune 
1n . comunicaţie balta VederOsa cu 
Dunărea, adecă la locul de unde. . 	. 	. 
a plecat. Forma sa este neregulată,  

semănă cu aceea a unuI corn sată 
un dreptunghiti alungit,—lungimea 
lut este de 35 klm.,—iar intinderea 
sa totală este de 5.326 pogOne, 
sail 2.448 hectare, sa '11 24% klm. p. 

Se rmirginesce la inială-nOpte 
cu comuna rurală Rasova (din plasa 
Medgidia) de care se desparte prin 
gârla Veriga; la resărit rot cu a-
cestă comună, despărţindu-se prin 
balta VederOsa cu prelungirile ei 
Lirripecjişu, Sarpu şi valea Polucci, 
la 	cu comuna rurală Bei- 
licu, de care se separă prin dealul 
Kiorcuius ; iar la apus cu comuna 
rurală Mârleanu despărţindu-1e.dea-
lul Zbreia. 

Relieful soluluZ este in general 

puţin accidentat. Dealurile : Polucci 
(8o m.) 13. S., Kiorcuius (121 m.) 
la S.-V., Zbreia (115 m.) la N.-V., 

se găsesc pe hotare şi trirnet pe 
teritoriul comunei numai ratnurt 
şi prelungirt ; prin interiorul co-
muneY avem dealul Catiti (94 m.) 
ce domină satul Aliman, ele sunt 
acoperite cu semenături şi feneţe. 
Movilele sunt puţin numerOse, prin-
tre cele 7 ce are comuna remar-
căm : movila Săpata (1o5 m.) la 
vest d sat, dominându-1; ComOra 
(115 m.) la Nord Iângă ruinile 
satulut Muzaiti-ele sunt rnal t6te 

artibCiăle şi acoperite cu larbă ; 
unele sunt arate de locuitori şi vor 
dispare cu timpul. 

Apete car1 udă comuna sunt: 
Dunărea S2Ci mat bine flis braţul 
Veriga la mia4-n6pte, form4nd 
ostrovul Huzun ada, acoperit cu 
pietriş şi nisip şi a caret juine-
tate resăritenă aparţiue comunei şi 

intre densa i balta Ve-
dzresa, o intindere de teren (too 
ha.), acoperit cu iarbă. 1,ună pentru 
,păşunt ; alte cursuri de apă nu mat 
_avem in comună. 

Văile nu sunt uumerOse şi nict 
Ore-care importanţă, afară de 

valea Polucci ceair (sati Urluia) insă 
-acesta este la hotar ; mat avem 
valea TCitCiICic ceair la S. şi S.-E. 
ce se deschide ca i cea prece-
dentă 1n balta Sarpu (saU Vede-
rOsa), trecend i prin sat ; valea 
Catiţa la mia4-n6pte, prin inte-
xiorul comunet, deschi,1endu-se 1n 
balta VederOsa. Balţi n'avem pe 

.teritoriul comund, avem insă la 

.hotar balta VederOsa cu prelun-
,girile sale sudice Limpe,Jişu şi 
Sarpu, acoperit cu stuf şi insule 
plutitOre (a se vedea cuvintul Ve-
.derOsa) ; malul lor apusan din spre 
.comună este inalt şi tâncos, mat 

,semă lângă sat 	la colţul 
sud-estic. 

Clima cockunet est,_ in general 
rigurOsă, varffi de şi tempera'ă prin 
-apropierea Dunărit şi 13Iţi1or, iarna 
in schimb este aspră.; ventul de 
.N.-E. şi viscolele o bântuie mat 

tot timpul in 1uiile gerOse, pleie 
cade in d:stulă cantitate ; frigurile 
fac dese ravagif in comună din 
pricina exalaţiunilor nesemetere ale 
bălţilor inconjurătOre. 

Suprafaţa comune f este de 2.448 
hectare, din cart 105 ha. ocupate 
de vatra satului cu grădint şi cu 

2 5 case, restul de 2.343 ha. apar-
ţine tot locuitouilor. 

Cemuna este formată diutrun 
singur cătun, reşedinţa Aliman aşe-
pt 1n partea resâriteană a comu-
net, pe o posiţie frumOsă, inaltă 
pe malul bălţei VederOsa casele 
sunt mid neregulate şi u"iţele sunt 
Intortochiate. 

Populaţiunea totală e de 203 
familit cu 575 suflete, cari se Im-
parte dupe cum urmeză 

Dupe sex, 300 bărbaţ1,275 femeI, 
adică : 133 capt de familie i 442  
membri1 

Dupe stare civilă: căsătoriţt 322 
dintrecari: 175 bărbaţi şi 147 femet. 

Necă,.ătoriţi 224, dintre cari: I I 2 

bărbaţi şi 112 femel. 
Wduvi 28, dintre cari : 12 băr-

baţt şi i6 femet. 
Divorţat i bărbat. 
Dupe etate, până. 1a 7 anI 120, 

din cari : ş5 băeţi şi 65 feze. 
De la 7 până la 14 ani 117, 

din cart: 5 9 biell şi 5 8 fete• 
De la 14 până. 1a 21 ani • 6o, 

din cari : 36 băeţt şi 24 fete. 
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paracliser şi un cântăre!‘, a-e şi io 
h.a. de la Stat. 

Şcad este iar una mixtă rurală 
infiinţată de stat cu 	inveţător, 
şi 96 elevi Inscrişt, din 	48 băeţt 
şi 48 fete, promovaţi 40 elevi, 
mai are şi to h. a. de la Stat. 

murtazI ciflic, moşie, fermă iri 
plasa Hârşova, pe teritoriulcomunel 
rurale Orumbei şi anums. pe  acela 
al satului Făgăraşu 	; are 8o 
hectare dintre cari cea mai mare 
parte sunt cultivabile, iar restul 
păşuni, este aşedată la nordul 

şi la sudul comunel ; 	acestă 
moşie trece drumul Orumbel-Fă-
găraşu-No0. 

Ali-Paşa CiTzeaui 	o intindere 
de păment 1n suprafaţă d : 120 hec-
tare, situat 1n plasa Sili ;tra Noue, 
pe teritoriul comunel rurale Lipniţa 
şi pe acela al cătunului seCt Coş- 
lugea, In partea de 	a că- 
tunului Iângă valea Almalâkuluf, 
dominat la 	 de movila 
.Caragea (149 m.),iar la 	adă-n6pte 
de rnoi1a Coşlugea (II) in.) este 
acoFerit cu tderişurt, livedt şi ln 
colţul nordic 	căte-v a crănguri 
şi-a luat nume1e4de la u proprie-
tar al el din satul Coşlugea. 

Almall-kulac, vale de importanţă se-
cundară In plasa Silistra-Noue, pe 

teritotiul comunel rurale Lfpniţa şi 
anume pe acela al cătunulur se0. 
Coşlugea ; se desface din p6lele 
resăritene aie dealulut Coşlugea, se 
Indreptă spre resă.rit, pe la p6lele 
nordice ale dealulut Uzum bair şi 
dupe un drurn de 41 /2 klm., dupe 
ce a brăzdat partea de miaqă-n6pte 
a plăşei şi pe cea de nord-vest a 
comunet şi a cătunulul, merge 'de 
se deschide in valea Coşlugea pe 
drepta, ceva mal sus de deschi-
derea acesteia In ezerul Oltina ; 
malurile sale sunt presărate cu tu-
ferişurr; printr'ensa merge şi dru-
mul comunal Coşlugea-Satu 

AlmalI-kulac, movilă insemnată in 
plasa Silistra-Nouă, pe teritoriul 
comund rurale Lipniţa şi anume pe 
acela al cătunului si.i Coşlugea ; 
este .1,5• .‘iată pe muchia dealului 
Coşlugea, in partea de miadă-n6pte 
a plăşit şi cea centrală a comunei, 
are o inălţime de 133 m., este aco-
perită cn verel4ă, fost punct tri-
gonometric de observaţie gradu1 
3-lea şi domină prin 19ălţimea sa 
satul Lipniţa, de care e desprţit 
prin o distanţă de i 1/2  klm., va-
lea Almalikului ce pR:că chiar din 
pOlele sale nordice, drumul j"ude-
ţian Essekioi-Lipniţa şi drumul co-
munal Lipniţa-Coştugea ; la rindul 
s«i.i e dominată de movila Caragia 
(149 m.); tot printeinsa trece şi 

20 

De la 21 până la 70 ani 267, 
din carl: 145 bârbaţf şi 122 femel. 

De la 70 ant in sus z i , din carl : 
5 bărbaţi şi 6 femel. 

Dupe instrucţie, cart sci0 a scri 
şi citi 91, din carl : 83 bărbaţi şi 
8 fercet. 

Cari nu scii 484, din carl : 
217 bărbaţi şi 267 femel. 

Dupe cetăţenie, cetăţent românt 
567 din carl: 300 bărball şi 275 
femet. 

Dup religie, ortodoxf 575, din 
carl: 300 bărbaţt şi 275 femel. 

Dupe profesii, agricultort 192, 
industriaşf 2, comerciauţt 6, dife-
rite profesii 3, total 203. 

Dupe avere 192 improprietă-
riţt, dect toţt. 

Contrtbuabilt 203. 

Economicesce comuna stă binişor, 
tabloul recoltelor pe anul 1894-95 
este ac6ta 

400 ha. cu  4.000 hl. (to 
h1) de ha ; orz 250 ha. cu  3500 hl. 
(t4 ,h1. de ha.); ovZ.z roo ha. cu  
1.400 hl. (14 hl de ha.) ; orumb 
oo ha. cu  too 111. (6 hl. de ha.) ; 

meit775 ha. cu300 hl. (3 hl. de ha.); 
fineţe artifitiale 6o ha. cu  i o8 
mii kgr. (1.800 kgr. de ha.) : 

In ceea-ce privesce calitatea pă-
mentulut, comuna din cele 2.448 ha. 

167 ha. păment neproductiv 
(casele, bălţi i drumurt) şi 2.281 ha. 
loc productiv, din carl: 2.012 ha. 

20. 

Ioc cultivabil, ro ha. loc neculti-
vabil, ro8 ha. loc islaz, 46 ha. 
loc vit, 105 ha. loc pădure. 

Ocupaţiunde locuitorilor sunt: 
.4gricultura,fiind 1n comună i 29 

plugari, carl a0 73 pluguri, 6 care 
cu boi, 124 căruţe cu cat, i trior. 

.Pescuitul se face mal ales 1n • 
balta VederOsa. 

Crescerea vitelor, avend comuna 
3.602 capete de vite, din carl: i $5 
cai, 597 bot, 2 măgari, 2.560 ot, 
i5o capre, t 30 porci.• 

industria e cea mal simplă, do-
tnestică ; sunt 1n comună 6 indus-
triaşt (ferart, tăbăcarl) şi 6 mort de 
vent. 

Comerciul se face prin gara Cer- 
navodă la 28 klm. spre nord-est ; 
constă 1n import de manufactură, 
unelte agricole, şi cu exportul de 
cereale, vite, lână, etc. 

BudgetUl se cornpune din • ve- 
niturt de 2.077 lel şi cheltuelile 
sunt de 1.595 let, rernânend dect 
un escedent 1n plus de 482 let ; 
sunt şi 103 contribuabili. 

Căl de comunicaţie sunt repre- 
sentate numat prin doue comunale 
şi vecinale ce duce la satele apro-
piate ca la Mârleanu, Rasova, 
Polucci. 

Biserică este una singură ln co-
mună, cu hramul Adorrnirea Maict 
Domnulut (t 5 August). Ziditi şi in-
treţinută de comună cu unpreot, 
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holarul dintre satele Lipnita şi Coş-
lugea. Terenul pe care e aşelată 
acestă rrovilă este presărat cu alte 
movili, intre cari avem movilele 
Curdeli, Velikioi, Caragia, etc. 

Almalikulu/ (VaIea-), vale de mică 
importanţă in plasa Silistra nouă, 
pe teritoriul comunei rurale Lip-
niţa (şi anume pe acela al cătu- 
nului 	Coşlugea), işi are ince- 
putul lângă movila Coşlugea, de 
la care şi-a luat şi numele, la 

resăritene ale dealului Coşlu-
gea, pe care 11 strebate dealungul 
şi de unde ia numele de valea 
Ghiol ciair, şi indreptându-se spre 
N.-E. se deschide 1n ezerul Oltina 
1n partea-i apusană, pe valea sa 
merge şi un drum comunal Lip-
niţa-Coşlugea. 

	 pârici insemnat al judeţului 
Constanţa, i in special al plăşei 
Silistra-Nouă (udând teritoriile co-
munelor Almalbr, de la care şi-a 
luat şi numele, Ostrov şi Esekioi). 
Isvoresce din pedele resăritene ale 
dealugui Topcii-Olu Sirti, se 
dreptă mai intâi spre N.-E. până 
la satul Almallu, de aci spre re-
sărit până la locul numit Cişmeaua 
Ostrovenilor, de unde se dirige 
continuci spre sud-est, până la văr-
sarea sa 1n ezerul Gârliţa. Curge 
printre dealurile Ieral ceea bair, 

Trâncoviţa, Caranvi;Iii la N. şi 
Sari Meşea bair la S. Lungimea 
lui e de 12 klm., avend in tot-d'a-
una apă ce curge printre nisce ma-
lurl inalte şi ripse ; valea sa mai 
pcirtă numele şi de Beilic ceair. 

Basinul seci ce are o intin-
dere de 15 klm. p. saci 1.500 hec-

tare, c coprins intre dealurile : Sera 
ceea bir, Iapce bair, Cărărni,Jii la 
N., TopiI Olu Sirti la V., Bele-
zliki Sirti la S., ezerul Gârliţa la 
E., coprir4end colţul nord-vestic 
al plăşei Silistra-Noue, şi 1n spe-
cial partea sudică a comunei ur-
bane 0.›trov, t6tă comuna Almaliu, 
care e aşelata pe ambele maluri 
ale sale şi partea nordică a co-
munei Esekioi. Afluenţil sei sunt: 
pe partea dreptă: văile Gabroviţa, 
Iaguda ceair şi pârtul Pampur ghiol-
giu ceair, iar pe stânga mal 1n-
semnată e valea Trâncovita. Pe 
valea sa merg drumuri comunale 
ce duc de la Almallu la comunele 
Esekioi şi oraşul Ostrov. 

comună rurală 1n judeţul 
Constanţa şi anume in plasa Si-
listra noue. 

Este aşelată 1n partea apusană 
a judeţulut la 124 klm. spre vest 
de oraşul Constanţa, capitala dis-
drictului şi 1n cea apusană a plăşei 
la 5 klm. spre vest de orăşelul Os-
trov reşedinţa ei ; comunele inveci- 

nate cu dinsa sunt Esekioi la 7 kim. 
spre sud-est, Bugeacu la 8 klru. 
spre nord-est ; oraşul Sihstra (din 
Bulgaria) la 5 klm. spre nori-est. 

Se mărginesce 1a mia14-n6pte cu 
comuua urbană Ostrov t.0 care se 
desparte prin "dealurile Ieral ceea 
bair, Trâncoviţa şi Cărimida ; la 
resărit cu comuna Gâr1iţ separată 
prin ezerul Gârliţa, la mia;1ă-;11 
cu Bulgaria despărtită prin valea 
Regederesi ceair, dealul Saimeşelik 
bair şi cu comuna Eseiiot, des-
părtită prin valea Caw.ra ceair. 

Relieful solului e des:u1 de ac- 
cidentat şi anume de 	: Os- 
trovul la mia4ă-m6pte representată 
prin dealurile Ieral ceea bair, cu 
ver ful Almallu (r34 m.) la nord-
vest, dealul Trâncovita (92 m.) la 
nord, Căramida (78 m.) la est şi de 
culmea Almallu la centru şi 

representată prin dealn.rile Sari 
meşea bair I, II, III (102-93-84 m.) 
.prin interior şi apus; Belezliki sirti 
(r 14 m.) la sud. Aceste dealuri 
sunt acoperite in cea mai mare 
parte cu păşuni şi semenături, Ieral 
ceea bair are pe densul pe cOmă, 
ruine de forturt turcesci ca Arab 
Tabia II şi Gabroviţa, iar la p6- 

dleIe estice suntsă ite vif ce daci 
-un vin bun, vit4cart de alt-fel se 
mat gesesc şi la p6leIe nord-estice 
ale Sarl meşea bair I şi Sari meşea 
bair 11 i Belezliki sirti sunt aco- 

perite cu arbori isolati şi tureri-
şuri ce sunt resturi din intinsele 
păduri de odiniOră. Movilele sunt 

,putine insă aci avut o importantă 
Ore-care servind ca puncte de ob-
servaţie şi dese ori intărite spre a 
servi ca puncte de aperare ale 
Turcilor contra Ruşilor, principa-
lele sunt Arabei (102 _m.) ce are 
lânga ea fortul Arabtabia 51 pi-
chetul român No. 3 ; Gabrovita 
(155 m.), 	acoperite cu ver- 
deaţă. 

Hidrogralia este representată 
prin pâriul AlmaliU, ce plcă diri 
dealul Ieral ceea bair, se indr. ptă 
mai intici spre nord-est, trecnd 
prin satul A.lrnaIlci, apoi spre sud-
vest şi se varsă in lacul Gâr!iţa 
in partea iui apusană dupe ce a 
brăsdat nordul comunei ; malurile 

f'unt in general ina:te şi râ-
pOse, iar valea sa pOrtă şi numele 
de Beilic ceair. Intr'ensul se des-
chid pe stânga valea Trâncoviţa 
la locul numit Cişmeaua Ostrove-
nilor, iar pe drepta Iaguda ceair 
şi pârlul Pampur ghiolgiu ce vine 
din Bulgaria ,; alte văi mai sunt: 
Regederesi ceair la nord-vest pe 
hotarul spre Bulgaria, de la ince-
put şi până la Ibraim paşa cişme ; 
valea Curu canara la sud, ce se 
deschide 1n lacul Gârliţa. Lacul 
Gârliţa udă comuna la resărit ; 
malurile îI sunt in g?.neral inalte şi 
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stanccise; produce buni peşti ce 
se consumă in localitate. 

C/ima comunei este rigursă, 
insă mai puţin ca a comunet ur-
bane Ostrov; fiind sănatOsă, ma-
ladiile o visiteză fOrte rar ; 
cade 11 cantitate potrivită ceea 
ce face că pămentul este destul 
de fer;iI. 

Comuna este formată dintr'un 
cătun Almaliu mare şi frumos, 
aşe(jat pe ambele malurt ale pâ- 
rilut Almaliu şi pe 3-4 văt 
mici ce se deschid 1n el ; inchis 
la nord de dealul Ieral ceea bair şi 
Trâncoviţa la vest de movile!e 
Gabrovita şi Almaliu, iar la sud 
de Sari meşea bair II. Este un sat 
bogat, casele mart frutu6s bine 
ingrijite şi aşesiate in ordine pe 
trei uliţi paralele cu pâniul şi 
vre-o 12 transversale, fie-care că- 
suţă are grădiniţa ei ; la apus sunt 
vit intin 	ca şi la resărit, iar nu- 
inerOs&e (25) mori de vbt in-

velelesc şi mai mult aspectul seti. 
Suprafa[a comunet este de 34 

kImp. saU 3.422 hectare sati 7.000 
pogăne din cart 6o ha. oupate 
de vatra satulut cu grădinile lo-
cuitorilor, avend 285 case, dect 
un sat mare ; restul impărţit intre 
locuitori cart aCt 2.745 ha. şi sta-
tul cu proprietart ce posed 17 ha. 

Popula fiunea totaIă a cornunei  

este de 1.590 suflete, care se im-
part dupe cutu urmeză: • 

Dupe sex : 801 bărbaţi, 789 
femei, 357 capi de fai1ie, 1.230 
alte persOne, total 1.590. 

Dupe stare civilă necăsătoriţi : 
444 bărbaţi, 434 femet, total 878 ; 
căsătoriţi : 326 bărbaţi, 326 femei 
total, 652 ; văduvi : 31 bărbaţi şi 
29 femet, total 6o. TotaI general 

. 5 9o. 

Dupe instrucţie : sci carte : 223 
bărbaţt, 52 femet, total 275 ; nu 
sci: 579 bă.rbati, 737 femei, total 
1.315. Total general 1.590. 

Dupe cetăţenie : cetăţent români 
8oi bărbaţt, 789 femei, total 1.590. 

Dupe religie : ortodoxi 8o t băr-
baţt, 789 femei, total 1.590 

Dupe ocupaţie : 344 agricul-
tort, 5 comercianţi, i in Iustriaş, 
7 alte profesit, total 

• 
357. 

Contribulbili 357. 

Dupe avere : 304 improprietă-
riţi, 4o neirnproprietăriţt, total 344. 

EC0710MiC(See stă bine, -iar ta-
bloul recoltelor din 1894-95 este 
următorul : 

Grdă 720 ha. cu  to.o8o hl. 
(14. 111. de ha.); orz 200 ha. cu  
3.000 hi. (15 hl. de ha.) ; ovz 
40 ha. cu  640 hl. (16 hl. de 
ha.); porumb 93 ha. cu  744 
hl. (8 hl. de ha.) ; ineii i ha. 
C17 2 hl. (2 hl. de ha.) ; fasole 4 
ha. cu 1.800 kgr. (450 kgr. de ha.)  

fânete artificiale şi 7mturale 7 
ha. cu  21.060 kgr. (3.000 kgr. 
de i ha. 

In privinta calităid pămentulut 
suprafaţa comund se devide ast-el : 

66o ha. teren neprodu :tiv, 2.7 5 2 

ha. teren productiv, din cari, 2.172 

ha. teren cultivabil (2.162 ha. 
al  locuitorilor), i 6 ha. teren ne- 
cultivabil (al 	 415 h. 
a. teren islaz (tot al locuitorilor), 
159 ha. teren vit (din cari t 52 
ale locuitorilor). 

Ocuputiuni/e locuitorilor sunt 
agricultura cu 344 plugari cari 
aCt 164 pluguri, too care cu boi, 
193 căruţe cu cat, 5 maşint de 
secerat, 3 triOre, 5 maşint de ven-
turat. Cultivarea vie , a celor .159 
hectare. Crescerta vitelor, pose-
dănd comuna 6.308 capete de 
vite, din cari : 353 cai, 846 boi, 
12 bivolt, 5.o6o oi, 	4 capre, 
22 porci ; sunt şi 24 puturt (din 
cart 17 prin sate, 7 pe cămp), 
şi 3 poduri stătărre peste pirlul 

Industria este cea siruplă, cas-
nică ; mai sunt in comună : 7 
mori cu apă, 2 morl de vnt, e 
şii industriaş morar mecanic. 

Comerciul eNestul de activ şt 
constă 1n impozitul mallufacturi-
lor, uneltelor agricole •şi in ex-
portul vinului, cerealelor, vitelor ; 
sunt 5 comercianţi, tot) cârciu- 

mar, comerţul se face prin ora-
şul Ostrov, lipsind cale ferată, 
care să trecă prin comună. 

Budffetul comunet constă in 
veniturt de 6.366 Iei i cheltue-
lele ating cifra de 3.5 18 let, re-
mân6nd dect un excedent îa plus 
de .2.847 	; sunt şi 3 57 con- 
tribuabili. 

Căile de comunicaţie sunt : un 
drum mare Ostrov - Cuzgun ce 
trece pe la resărit de sat şi din 
care se desface o ramură spre 
sat ; apoi drumuri vicinale la Ees-
kiot şi Gârliţa, Bugeae, Silistra 
bulgară. 

Biserică este una singură, lafiin-
ţată şi intreţinută cu i o ha. pă-
nAnt de la Stat, cu hramul ,In- 
nălţarea Dornaului 	i avend ca 
deserventt 2 precţi şi i cântreţ. 

şcad este una rurală mixtă in-
treţinută de stat cu 1 inveţator 

o inveţăt6re, cu 68 elevi in-.
scrii (din cari t fată) şi 3 3 pro-
movaţi. Şccila are lo ha. de la 
stat. 

Alvăne tI, vale de o irnportanţă nu 
tocmai mare 1n plasa Hărşova pe 
teritoriul comunet Topalu, se cles-
face din pălele Nord-vestice a Ie 
dealulut Olac şi dupe un drum de 
vre-o 5 klm. se  deschide 1n Du-
năre, are o directie de la N.-E. 
spre S.-V. Bră.zdeză partea sud- - 
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vestică a plăşei 	i cea sudică a 
comund ; este tăiată de drumul 
comunal Topalu-Boazgicu. 

Arnedia tabia, fort de categoria II 
1n plasa Silistra-Nouâ, pc terito-
riul comunei urbane Ostrovu, aşe-
flat 1ntr io posiţiune fOrte favo-
rabilă intre valea Regederesi ceair 
şi dealul Ieral ceca bair, aprOpe 
de hotarul comunet Almallu, pe 
drumul ce duce de la Almaliu la 
Silistra ; de aci pană la frontiera 
Bulgariei nu este de cât un ki-
lometru, iar până la Almalâu sunt 
3 klm. Este secondarul fortulut 
Arab Tabia aşelat la un klm. 
mat spre nord-vest şi este secon-
dat de către fortul Arab Tabia 
aşelat la un klm. mat spre sud 
est. El este apărat de o compa-
nie a regimentu!ut 34 de infanterie 
care este cu sediul in Constanţa. 

Amet agi Abduraiuman, ciflic, mo-
şie sa1 fermă in plasa Harşova pe 
teritoriul comunei rurale Şiriu şi 
anume pe acela al cătunului Ter-
zichiot. Este aşelat la pedele apu-

.sene ale dealulut Arman tepe la 
hotarul judeţuiul Constanţa cu ju-
deţul Tulcea, in partea de resă-
rit a plăşet i a comunel. Are 8o 
hectare, dintre cart jumetate sunt 
cultivabile, iar restul păşune şi fâ-
neţe. 

Amut bair, deal inserunat in .plasa 
Constanta, pe teritoriul comunei 
rurale Caramurat, situat n partea 
centrală şi apusană a plăşel şi cea 
centrală şi sudică a comunei. Se 
tinde de la sudul satului aramurat, 
se indreptă spre sud şi se sfărşesce 
1n vh lea Ciobanderea. Are o inăl-
time maximă de to4 metri pe care 
o atinge in verful Caramurat iuk, 
mai are un verf inalt de 103 metri 
anume Caramurat tepe şi care este 
in opositie cu cel-l-alt, căci pe cănd 
Caramurat tepe este aprOpe de 
extrirnitatea sudicâ, ce1-1-alt este la 
cea-l-altă extremitate. De alungul 
acestut deal merge şoseaua jude-
ţenă Ka amurat-Canara 

Amzacea, sat 1n plasa Mangalia, 
cătunul comunet Edil-chioi, fiind 
situat 1n partea septentrională a 
plăşei şi cea meridională a comunet, 
la unirea văiel Muratan cu. valea 
Kvan Alceak ; este inchis 1ntre 
dealurile Amzacea bair la nord 
şi Cogea sirt bair la sud-est. Ca-
sele 1n acest sat sunt fOrte rCs-
pândite şi. aşe;late neregulat, numat 
in partea sa nord-vestică sunt mat 
adunate la 13n loc, formând un grup 
aparte, cele-l-alte iar aşa forrneză 
alte grupuri dupe Omenit cari lo-
cuesc aci, Turcl, Tătart şi Srbf. Prin 
sat trec următ(,rele drumuri co-
munale : Cara-chioi trece prin par- 

tea orientală a satului şi merge 
la Toprai-Slri ; de la Biiuh trece 
un drum prin centrul saTului i 
duce la Pervele1 	i un altul de 
la Edil-chioI duce la Ghe engik. 
Satul este inconjurat de o multime 
de iriovile, ast-fel la nwd este Eschi 
Iuk, la vest Meragi-Iuk, la est 
Ufac Iukler şi P‘Inar Iuk ; iar 1n 
partea sud-vestică pe marginea 
drumului Mustafaci se afla ciirii-
tirul turcesc. 

SUPrafata sa este de 1.400 
hectare, din cari: 40 le ocug 
vatra satului cu 63 case, iar popu-
/aţiunea de 41 familii cu 260 su-
flete, cari se ocupă cu agricaltura. 

Amzacea bair, deal Insernr.a.t in 
plasa Mangalia pe teritorilil co-
munei rurale Edil-chioi şi anume 
pe acela al cătunului sCi Alizacea. 
(de unde işi trage şi numele), se 
Intinde pe la nordul satulut Am-
zacea şi este inconjurat de văile 
Amzacea Dere, Sanar Dere şi Mu-
ratan, avend o direcţie gnerală 
de la vest spre est; are o inăl-
ţime medie de 95 de n.tri cu 
o movilă mai insernnată, 
Eski Iuk. E•te .şitsuat in partea 
centrală a comune4 şi cea sep-
tentrională a plăşet. Este acoperit 
numal cu yerd4k pe care pasc 
vitele locuitorilor Amzacen. 

Amzacea dere, vale in plasa Man-
galia, pe teritoriul comunel rurale 
Edil-chioi şi anume pe acela al 
satului 	1.1 Amzacea (de unde 
vine şi numele) ; se desface din 
dealul Meragi bair indreptându-se 
spre apu, se unesce cu valca 
Sânar Dere, merge printre dea-
lurile Amzacea bair şi Cerchez 
iuk b2ir, trece pe la nordul sa-
tului Arnzacea şi pe la sudul 

Balabanar tepe şi se continuă 
cu valea Cealik cu ceair ; este 
tăiată de şoseaul judeteană Amza-
cea-Uzunlar i de drumul Arnza-
cea-Osmancea. 

Amzali, sat in plasa Medgidie, că--. 
tunul comunei Mamut Cuiusu ; este 
situat 1n partea centrală a plăşel 
şi cea nordică a comunei. la  1 2 

klm. spre nord de cătunuI de re-
şedinţă Mamut Cuiusu. Este aşqlat 
pe valea Ghiaur Amzalâ la 3 klm. 
mai spre sud de balta Carast ŞL 
este 1nchis din spre vest de dea-
lurile Armutlu bair şi Uduamel 
bair, din spre sud de dealul Am- 

, 	zall bair, iar din spre est de dealul 
Cara Durac bair şi este dominat 
mai ales de verful Hosu Iuk diri 
dealul Amzali bair. 

Suprafaţa este de 2.106 hectare 
dintre care 17 hectare sunt ocupate 
de vatra satulut cu io case. 

Populaţiunea, care este compusă 

4 
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mal nurnat din turcl, este de io 
familit cu 50 suflete, ocupându-se 
cu agricultura ; drumul comunal 
Ivranes-Beilicul trece prin sudul 
satului. 

Arnzali bair, deal in plasa Me..1 

comuna Mamut cuiusu, cătunul 
Amzali (de unde i-a venit şi nu-
mele) ; se intinde pe la sudul sa-
tulut Aanzali şi printre văile Ghiaur 
amzalâ, Dermen culac şi Pescera 
ceair, avend o direcţiune generală 
de la apu; spre re.;ărit. Are o Inăl-
ţirne maximă de 127 metri, pe 
care o atinge in vt?rful sea Hosu 
iuk. Este acoperit cu păşune. 

Anadolkio/, sat important 1n plasa 
Constanta, cătunul comunet Palazu-
Mare, este siluat in partea rsăritenă 
a plăşit şi cea meridională a co-
munit la 4 klm., spre sud-vest de 
cătunul de reşedinţă Palazu, la 23 
klm. spre sud-est de reşedinţa plăşit 
com. Caramurat şi la 2 klm. spre 
nord-vest de oraşul Constanţa, nu 
departe de iazul Tăbăcăria. Este 
inchis la sud şi vest de pietrosul ' 
deal al Constanţei, iar la nord şi 
est de •dealul Anadalkiot. Are o 
intindere totală de 2.015 hectare, 
din cart : 9i hectare ocupate de lo-
cuinţe!e şi grădinile locuitorilor cu 
13 o case. 

Populafia intregă este de 112  

familit cu 53i suflete, in majori-
tate turci şi tătarl, cari se ocupă 
cu agricultnra puţin, mat mult cu 
crescerea vitelor ; aict se face 'un 
important trg de vite la primele 

ale lut Septembre, unde se 
vnd o mulţime de vite din tte 
părţile judeţulut, fie pentru comu-
nele cari naci vite in destul, fie 
pentru comerţul exterior. al  Con-
stanţet. Pămntul produce orz, ovez 
şi secară, griul reuşesce puţin, tot 
aşa şi cele-l-alte plante. Prin sat 
trece insemnatul drum naţional 
Constanţa - Babadag -Tulcea ; alte 
drumuri cari plecă din sat sunt 
spre Hagidaltic, Lazmahale, Hasan-
cca şi Horo,lar. Dupe inscripţiunile 
şi anonedele vecht grece şi romane 
găsite pe teritoriul seCt sa cre.;lut 
mult tina? (Mommsen) cum că aci 
ar fi fost vechea Tomi, insă e 
mat de cre;lut că acest teritoria 
făcea parte din teritoriul oraşulut 
Tomi, care se intindea mult spre 
apus, el insuşi ocupând locul Con-
stanţei actuale. 

Anadolkiol, deal 1n plasa Constanţa, 
comuna Palaxu-Mare, cătunul Ana-
dalkiot, de la •cari şi-a luat şi 
rumele, se desface din dealul Con-
s,tanţel, se 1ntinde spre rsărit, 
printre lacul 	hiol, 

că.ria şi Mare, făcndu-I acestel 
ain urrri4—ţtrtiTul 1nalt şi pietros ; 

e presărat cu movile ca Tabia tepe, 
Iângă satul Anadolkiot, pe un cot 
al sCCi este aşelat satul ; pe muchia 
lut trece drumul Constanţa- Tulcea, 
acoperit cu sernenăturt şi la pOle 
cu grădint de zarzavat ce alimen-
tză oraşul Constanţa. 

Arabagi, sat în plasa Medjidia, că-
tunul comunet Enigea, se găsesce 
situat in partea apusană a plăşet 
şi cea nordică a comunei, la . to 
km. mai spre nord-vest de cătunul 
de reşedinţă, Enigea; este aşelat 
pe valea Ceair Arabagi inchis la 
nord de dealul Ciocan, iar la sud 
de dealul Rabagi-bair saCi rabagi-

bair. Are o suprafajd de 283 hec-
tare, dintre cari 9 hectare sunt 
ocupate de vatra comunei cu 35 

case. 
Populaţiunea sa este de 47 fa-

milii cu 215 suflete, ocu»ându-se 
1n cea mai mare parte cu crescerea 
vitelor. Majoritatea locuitorilor, 
dacă nu chiar toţi, sunt Arabl. 

Casele sunt aşe4te PL.ţin mai 
regulat de cât in alte sate, for- 
mând nisce str411 drepte. In partea 
sa nord-estică, sşflă o bu :ată mă-
ricică de p'adure;  de fagi şi la 2 
klm. spre nord se află. - rful Cio-
canul, care predominA tot satul, 
avhd o 1nMţime de 148 metri. 
Drurnul comunal Molceova-Raşova 
trece prin partea de• rhărit a sa- 

iar cel de la Molceova Ia 

Vlak-chioi trece drept prin mij-
locul satulut iar cel de la Adam-
clisse la Raşova trece prin partea 
vestică. 

Arabagi-bair, saci Rabagi-bair, deal 

In plasa Medjidia. pe  teritoriul co-
munei rurale Enigea şi anume pe 
acela al cătunulut sea Molceova, 
se desface din dealul Giatri-bair 
indreptâudu-se spre miac.:.Iă-nOpte ct: 
o direcţiune generală de la suJ-
est spre nord-vest merge pe Ia 
vestul satulut Molceova şi ţine 
pâtiă aprOpe de satul Arabagi. Este 
acoperit aprOpe in Intregime •de 
pădurt şi este tăiat cruciş de dru- 

ri.1comuna1e Molceova-Talaş- 
man şi A 	Clisse-Arabagi ; este- 
situat 1n partea vestică a plăşel şi 
cea centrală a comunei. 

Arabagi-bair, vn alt deal, in plasa 
Medjidia, pe teritoriul comunei Eni-
gea şi anume pe acela al cătunulul 
Arabagi de unde şi-a luat şi nu-
mele şi puţin pe al cătunulut MoI-
ceova; se desface din dealul Giatri 
Bair Indreptându-se către rniaă-
nOpte cu o direcţiune de la sud-est 
către nord-vest. Are o inălţime 
maximă de 136 metri şi este aco-
pei it In cea mat mare parte de 
pădurt şi merge printre văile Dior-
dingi Orman şi Arabagi-ceair. 
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Dealungul set1 trece drumul Eni-
crea-Arabacri si este tăiat transversal . 
de şoseua judeteană Moiceova-Ta-
laşman. 

Arabagi ceair, vale insetnnatăin 
plasa Megidie, pe • teritoriul co-
mund Enigea şi anume pe acela 
al cătunului seci Arabagi de unde 
şi-a luat şi numele ; ea nu este 
alt-ceva de cât un alt nume al 
văii Ghiordumgi orman ceair, nume 
pe care 11 pOrtă de la satul Arabagi 
şi până la deschiderea sa în balta 
Baciului ; sub acest nume primesce 
pe stânga valea Ceraclar ; tot prin-
tr'ensa merge şi un drum comunal 
ce duce de la Arabagi la Raşova. 

Arabi alciala, deal in plasa Constanţa 
pe teritoriul comund Copadin, se 
desface din dealul Beşoul Dere din 
partea sa de r6ărit ; se indreaptă 
spre miac,lă-ndpte avend o direc. 
ţiune de la sud-vest către nord-
est, brăzdând partea sudică a plăşei 
şi a comund ; are o inălţime de 
137 metri, pe acest deal se afiă 
punctul trigonometric Copadin. Că-
tre partea sa de resărit se intinde 
valea Arabi-Alciala ; este acoperit 
de verd4ă şi păşune şi este tăiat 
de drumurile care duc de la Co-
padin la Sofular şi Beşoul. 

Arabi iuk bair, deal 1nsemnat 1n 

plăşile Mangalia şi Medjidia pe te- 
ritoriul comunelor rurale Agemler 
şi 	Carabaci ; situat -fiind in partca 
vestică a plăşei Mangalia şi a co-
munei Agemler i 1n partea estică 
a plăşei Medjidia şi a comund 
Carabaci. Are o direcţiune gene-
rală de la est la vest, avend o 
inăltime maximă de 137 metri pe 
care o atinge in verful se Arabi 
iuiuk. Este tăiat de d•umul co-
munal Copadin Sofu!ar şi este aco-
perit de păşune. 

Arabi iuiuk, movilă la hotaru/ plă-
şilor Constanţa, Mangalia i Med-
jidia şi la hotarul comunelor rurale : 
Copadin, Agemler şi Carabaci. 
Este aşelat pe culmea dealutui 
Arabi iuk bair, şi are o inălţirne 
de 137 metri, este artificială şi 
acoperită cu verdeţă; fost punct 
trigonometric de observaţiune de 
rangul II-lea. Prin inalţimea sa 
domină valea Arabi Alciala şi dru-
murile comunale Copadin-Sofular 
şi Ciobanisa-Carabaci. Este situat 
la sudul plăşei Constanţa şi co-
munel Copadin la vestul plăşel 
Mangalia şi la estul plăşei Medjidia. 

Arab tabia, pichet in plasa Silistra-
Nouă, pe teritoriuI conaunel rurale 
Almaliu, fiind situat 1n partea 
apusană a plăşei şi nord-vestică a 
comune1 la t 1/2  klui. spre nord-vest 

de satul Almallu şi la 	klm. 
spre sud est de fortăreaţa Arab 
tabia, la un klm. spre resărit de 
hotarul Bulgariei, fiind cşept Intte 
pichetul Amedia tabia Gabrovita. 

Arab tabia (For tul ArabuluT), o 
fortărţă turcescă, din iartea sud-
.estică a oraşului hulgr Silistra, 
pe muchea dealului Ieral ceea bair, 
la 2 klm. spre sud est de Silistra 
şi la 7 klrn. spre sud-vest de oră-
şelul Ostrov (Silistra n?uă) . şi .1a 
3 1j,klnispre 	rd-ve- 	st de satul 
Almablu, donainând Silistra şi Du-
nărea. Acestă fortăreţă sa luat de 
către Români, de la bulgari in 
-1882-84 de către colonelul Cru-
ţescu (comandantul reg. I de in-
fanterie-linie — pe atunci — ce se 
gasea in garoisOna Ostrov. Ea a 
fost luată in modul următor: in 
dimineţa iIei de iş Tanie 1882, 
în fruntea a 4 compănit de 
şi ordonâP.d cpmpăniilor din satele 
Almaliu, Esechioi şi Carvan, ca 1n 
dimineţa aceleiaşi i1e, să intărescă 
linia pichetelor, pe când pe Dunăre 
era ajutat de un vapo: de resbohl 
şi o şalupă, Rdndu iica,şi pe malul 
stâng al Du44.rit la Tn:qţimea nu-
rniti Gherdapv1, sc găsea 1.1,1 ba-
talion din reg. 5 călăraşi ; ast-fel 

• pregătit .  colonelul Crtgescu ocupă 
Arab tabia. Bulgaril sc;:mdalisaţi de 
acestă ocupaţie, scot dia garnizdna 

Silistra trupele permanente şi con-
centrb:ă de prin satele apropiate 
pe ărnenit in stare de a purta 
armee. Co?onelul Cruţescu execută 
in Arab tabia lucrări de intăriri 
in partea despre Silistra, şi pentru 
a spiona mişcările bulgarilor tri-
mete pe preotul garnizOnei din 
03trov, Şeinecu, ca sub pretext 
a griji nite mmint din Silistra, 
a raporta rnişcărfie neobişnuite de 
Inarmare ale bulgarilor ; ceea-ce 
ath,lind colonelul Cruţescu, cere 
telegrafic i i se acordă de către 
ministrul de resboi, general 

ajutdre. La îrivita-

iunea comandantulut Sil1strid de 
a evacua Arab tabia, el se opune ; 
şi pregătirile românilor aii fost 
atât de bine luate, că bulgarii saii 
speriat şi aii retras trupele din 
Megidia tabia, (alt .fort lângă Si-
listra, dominând pe Arab tabia) 
şi ast-fel Arab tabia remâne Ro-
m ânie1. 

Araclar (Movila căpitanuluI -), mo-

vilă 1n plasa Hărşova; comuaa 0-
rumbei cătunul Fagăraşu no. Fost 
punct trigonometric de observa-
ţiune Intâiul rang, avend‘ o inăl-
time de 188 metri cu care do-
mină tot satul Făgăraşu noii situat 
la • 2 klm. spre resărit. Este aco-
perită cu verdeţă. 
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Ardali ceair, vale pe teritoriul bul-
găresc, care se deschide 1n vale 
Terescondu ceair, situată la ho-
tare, ţine de comuna Regep Cuiusu 
şi anume de cătunul Techideresi. 

Arman tepe, deal saCt mat bine ;Iis 
verf de deal sa movilă 1n plasa 
Hârşova pe teritoriul comunet ru-
rale Orumbei şi anume pe acela 
al cătunului setă Făgăraşu-Noil. Are 
o inălţime de 123 metri şi domină 
intreg cillicul Ali Murtazi, precum 
şi t6tă valea Pinga derea. Este 
situat in partea de nord a plăşet 
şi cea centrală a comunet, fiind 
acoperit cu verdeţă. 

Arman tepe deal 1n plasa Hârşova, 
aşept tocmat la hotarul dintre ju-
detul Constanţa i Tulcea ; are o 
direcţiune de la nord spte sud şi 
ramificaţiunile sale brăzdeză teri-
toriul cătunulut Terzchlot şi ciflicul 
Amet Hagi Abdurhaman spre apus 
(jud. Constanta) şi pe acela al 
comunet Casitncea spre răsărit 
(jud. Tulcea). El se lntinde printre 

pâriul Casimcea i afluentul seci 
valea Cartac saCi valea Terzichiol ; 
verful cel mal insemnat este Manka 
teke dermen (137 metri). 

Armutlu bair, deal 1n plasa Medji-
dia pe teritotiul comunet rurale 
Mamut-Cuiusu. Este continuarea 

spre nord a dealulut Uzum Amet, 
terminându-se in valea Carasu putin 
mat la vest de valea Ghiaur Arn-
zalâ. Are o directizne de la sud 
către nord i o inălţime de 9S 
metri. 

Armutlia, vale puţin insemnată 1n 
plasa Silistra-Nouă, pe teritoriul 
comunet rurale Hairam chiot şi 
anume pe acela al cătunulut De-
mircea ; e desface din dealul De-
mircea indreptându-se spre rniaijă 
cjişi avend o direcţie N.-E. către 
S.-V.; la o distantă de 2 klm. de deal 
se află ruinele Artmutlia; brazdeză 
partea sud-vestică, atât a plăşet cât 
şi a comunei; e acoperită mat mult 
cu pădurt şi puţin cu păşunt. 

Armutlia, ruinele unut sat din 
plasa Silistra-Noue, comuna Hai-
ramchioi ; aceste ruine sunt remi-
niscenţele unut vechici sat distrus 
de desele năvălirt ale Tureilor şi 
Tătarilor. Sunt aşepte in valea cu 
acelaş nume, la sud-vestul plăşet şi 
comunet, la 1/2  klm. distanţă de 
hotarul 

Arnăut bostan dere, vale Insem-
nată 1n plasa Mangalia, la hotarul 
comunelor rurale Tuzla şi Ta-
tlâgeak ; se desface • din p6lele 
răsăritene ale dealulut Tauşan Bair, 
se Indrepteză spre resărit avend 

o directie de la N.-V. c ttre S.-E., 
merge printre dealurile •Dermen 
bair şi Baldarăn iuk bair şi dupe 
un drum de 	klm. se deschide 
in lacui Mangea bunar, dupe ce 
a primit pe stânga vale Mangea 

bunar ; brăzdeză partea de resărit 
a plăşei, cea de nord-est a comu-
net Tatlâgeak şi cea d sud-vest 
a comunet Tuzla. 

ArnăutuluT Mov la-) movila insem- 
nat 	plasa Medjidie, comuna 
rurală Raşova, ln partea apusană a 
plă.şit şi sudică a comunet ; are o 
inălţime de 137 m. do r inând prin 
inălţimea sa valea Ciairu din mij-
loe, balta Baciu:-1t şi drumul co-
munal Rasova-Talaşman ; dect un 
punct strategic important ; este aco-
perită cu verdeţă. 

Arpalic, deal in plasa Silitra noue, 
pe teritoriul comunet urale Ca-
ranlâc ; se desface din dealul Sari 
iol bair, se intinde spre miac,lă-
nelpte, avend o direcţiune generală 
de la S.-E. sp• e N.-V. ; pri ntre văile 
Derinea ceair (saCi Beilicu) şi adia-
centa sa, valea Cişmeculac, brăzdând 
partea răsăriteq4,k a p1ăiÂ i cea 
centrală a com4ei ; are 148 m. 
inălţime dominănă văile de mai sus, 
satele Caranlăc şi Ciucur Liot, dru-
mul judeţean Ostrov-Cuzg.  un, cel 

comunal Caranlâc-Ciucur kiot ; aco-
perit cu pădurt şi fâneţe. 

A-palic iuk, movilă artificială, aco-
perită cu verdeţă in plasa 

pe teritoriul comunet Man-
galia şi anume pe acela al sauilut 
Haidarchioi i1 vecinătatea căru:a 
se atlă şi pe care il domină prin 
inălţimea sa care este de 73 metri. 
Este aseptă pe culmea dealulut 

ANcilar şi domină prin inăltirnea 
sa drumurile cari duc de la Man-
galia la Ascilar şi la Copucci prin 
Haidarchiot. 

Arta burun, deal insernnat in plasa 
Mangalia pe teritoriul comunet ru-
rale Hazaplar, are o direcţiune de 
la sud-vest către nord-est, avenJ o 
inălţime medie de too metni 
dominănd comuna Hazaplar şi că-
tunele Mustafaci, Erebiler şi Cara-
chiot, precum şi drumurile Hr.za-
plar-Carachioi, Hazaplar-Erebiler, 
Mustafaci-Carachiot. Culmea 
este străbătută de drumul Hazaplar-
Carachioi ; este acoperit cu fângeţe 
şi semenăturt. 

Asadic orman, .pădure ln plasa Si-
listra-noue, pe teritoriul comune,or 
rurale Dobromiru şi Ghivegea şi 
anume pe al cătunulut Calaipcl ; 
are 75 hectare i este compusă 
din fagi şi curpeni. Este aşe,ptă 

Dieţ. geogr. jud. Constanţa. 	 3 
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intre dea1uri1e Uzum mese sirti şl 
Aslama -sirti. 

Asadic orman, pădure in plasa Si-
listra-noue, pe teritoriul comunelor - 
rurale Parachioi şi Dobromir ; are 
o intindere de aprOpe 25 hectare 
şi este formată din uImI i fagi ; 
este situată'intre .dealurile Aslama 
sirti şi Uzum. mese sirti in partea 
meridională a plaşei şi cea sud-
estică a comunei Parachioi. 

Ascilar, sat in plasa Mangalia -  că-
tunul comune1 Gherengic, situat 
in partea resăriteană a plăşet şi a 
comunef, la 2 klm. spre sud-est de 
reşedintă, Gherengik. Este aşept 
pe malui drept al pâriului Tatlâ-
geak şi inchis in partea sudică de 
dealul Ascilar cu vdrful sen Coim 
iuiuk şi .  dominat de movila Cuma-
rova situala la 11 / 2  klm. spre resă-
ritul sen" şi care are o inălţime de 
64 metri. 

Suprafaţa sa este de 	hec- 
tare, dintre cari : 37 hectare sunt 
ocupate de vatra .satulut cu 43 
case. 
• Populaţiunea sa compusă din 
turci şi tatart este de 42 familit 
CL1 220 suflete, ocupăndu-se cu 
agricultura. Casele sale sunt naid 
mal t6te, numai vre-o câte-va sunt 
mai mari, şi aşe&te f6rte neregu-

• • lat. Prin sat trece şoseaua judeţenă 

Cuzgun-Mangalia, şi de aci •  pldcă 
drumuri comunale la Copucci şi 
la 	Tatlăgeak. 

Aslama srltl, deal it plasa Silistra-
noue, teritoriul comunelor rurale 
Parachi61 şi Dobromiru ; se intinde 
de la nord-vestul satulul Dobro-
miru din vale pănă la pădurea Co-
jocariu, trecdnd pe la risărituI pă-
durei Asadic orman şi avend o 
direcţie generală de la nord-vest 
la sud-est, flind ast-fel situat in 
partea meridională a plăşel, cea 
nord-vestică a comunet Dobromir 
şi cea sud-estică a comund Para- 

• chio1; este acoperit cu ,păduri şi 
tufiş ; are verful Dobromiru-din- 

• vale cu ioo metri. 

Aslan bel, deal, vecp Bei Aslan bair, 
deal. 

Atărnall, ostrov in plasa Hărşova, 
ţine de comuna Ghizdăresci şi 
anume de cătunui Tichilesci. Este • 
situat in partea apusană a plăşet 
şi cea sud-vestică a comund puţin 
mai ia nord de locul unde valea 
Cekirgea se deschide in Dunăre. 
Are o suprafaţa de I 30 hectare 
şi este acoperit cu tuferişt şi cu 
sălcit ; nelocuit 

Aţâ sadic, ruinele unui sat In plasa 
Silistra-noue, con2una Hairauichiol, 

situate pe valea Armutlin in partea 
sud-estică a p1ă,e1 şi a comund. 
Sunt aşeiate intre pichetul Aţă 
Sadic şi pichetul Armutlia. 

_Avrehic, movilă in plasa Constanţa, 
ln apropierea şi la nord-\ estul ora-
şului Constanţa. Are o inălţime de 
57 metri, fost punct trigonometric 
de observatiune de prin-,u1 rang. 
imprejurul acestel movii sunt o 
mulţime de altele mat micf, insă 
ea .  le domină pe t6te, precum şi 

,intreg oraşul până la mare. Pe la 
resăritul ei trece şoseaua judeţdnă 
'Constanţa-Tulcea. 

Az aplar, comună rurală di1 judeţul 
Constanţa, plasa Mangalia ; situaM 
•1n partea meridională a judeţului 
la 18 khn. spre sud-vest de oraşul 
•Constanţa, capitala districtului ; şi in 
•cea centrală a plăşit la 20 Itn. spre 
nord-vest de orăşelul Manjalia, re-
şedinţa el, pe un platon" al dealulut. 
•Arta burun. 

Se Inărginesee la mia;lă-n6pte 
•cu comuna Edilkiot ; la resarit cu 
comuna Topraisar ; la 	cu 
•comunele Sarighiol şi Kiragi ; iar 
•la • apus cu comunele Caraomer şi 
Enghez. 

Relieful soluM1 e in geaeral ac-
cidentat de următ6rele principale• 
dealuri : Carasuluk bair (I14. m.) 
ia nord-vest ; Cara sirti (ţ 32 m.)  

la apus, Cara iuiuk bair (i 30 m.) 
la sud-vest; dealul Tirpan( 7 m.) şi 
Hazaplar (120 m.) la 
Cogea slrt bair ([ oo m.) la rbârit, 
Arta burun 	m.) prin inte- 
rior ; toate aceste dealurt sunt aco-
perite cu făneţe şi semenaturi. Afo-
vilele sunt nurnen3se (34) t6te 
ficialeşi servind ca puncte de ori-
entare saCi obiervatil ; ,principalele 
sunt: Orta iuk la N. -V., Cara 
kiol iuk (1 OJ m.) la N.-E., Erebi 
ler (114 ni.) la N.-V., Mustafaci 
iuiuk ([26 m.) la S.-V., Hazaplar I 
(120 m.), Hazaplar 11 (116 m.), 

Casimcea (150 m.) la sud ; Iasi iuk 
1-7 m.,) Ciatal iuk (12 5 m.) prin 

interior.  . 
Hidrogralla e representată nu mat 

prin nisce vd3' cari naci apâ de cât 
primâvara şi t(Smna in timpul ploi-
lor •celor mari ; principalele suat : 
Enghez biuk dere formată din uni-
rea văilor Carasuluk ceair şi Ere-
biler la nord-vest ; Kvan alceac 
la nord-est şi Casitncea la 

Clinia este aceea a platoului Do-
brogean în genere, veri căldur6se, 
iern1 aspre, vdntul din spre resărit 
predominând mai toi timpul anulur; 
p1o1 puţine ; cliniat relativ sănătos, 
maladii rare. 	 • 

Cdtunele cirI formeză co muna 
sunt patru şi anume: Azaplar, re- 
şedinţa, spre 	 pe • platoul 
Arta burun; Carakidi, spre:_miacj.k. 
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ruipte, la 4 klm. spre nord-est de 
reşedinţă tot pe platoul Arta burun ; 
Erebiler spre apus, la 4 klni. spre 
nord-est de reşedinţă, pe valea Ere-
biler; .itrustafacâ tot spre apus, la 

spre nord-vest de reşedintă 
ne valea Mu4tafacă saii Erebiler. 
Aspectul lor e uniform acelaşt, ca-
sele de şi adunate, insă fără re-
gulă, lipsite de grădini saiă pomt 
roditort, rcii idite şi unele din ele 
ruinate. 

Sup rafaţa totală a comunei ete 

te to, 1 50 hectare, din cari: I 5 o ha. 
ocupate de vetrele celor 4 sate cu 
204 cae ; iar restul de t o,000 ha. 

tmpărItt intre stat cu proprietaril 
posedănd 3.600 ha. i locuitorii 
cart ait 6,400 ha. 

Populaţiunea 1ntr6gă a comu-
nei pe anul t S9 5 --96 se ridică la 
t 96fatnili cu 57 1 membrit, îti total 
deci 769 suflete, iar in 1896-97  
era de 920 suflete in majoritate 
turci şi tătart i repartisaţi in mOdul 
..:rmător : 

Dupe sex : 421 bă.rbatt, 348 
.ernet. Total 769. 

Dupe stare civilă.: 384. necăsă-
:oriti, 374 căsătoriţi, i i văduvi. 
Total 769. 

Dupe instrucţie 	scită carte, 
763 nu sciii. Total 769. 

Dupe protecţie : 746 cetăţeni ro-
mănl, 23 snpuşt streinl. Total 769. 

Dupe 	: 82 ortodOxl, 674  

mahometanl, 13 alte naţiunl. To-
tal 769. 

Dupe ocupaţiune : t 3i agricul-
tort, i industriaş, 3 cumercianţi. 
Total 135. 

După avere : 232 improprietă-
ritt 38 neimpprietăriţi. Total 270-. 

Contribuabilt : 13 5. 
Biserica. In comună nu este nici 

o biserică de rit ortodox sată cato-
lic- protestant, de Ore-ce majori-
tatea locuitorilor este de religie 
mahotnetană ; totuşi Românil se 1n-
mulţesc tneretă şi ar trebui zidită. 
o biserica ; sunt insă 4 giamit cu 
câte un hoge şi anume : 2 1n că-
tunul Azaplar, una in cătunul Ca-
rakiol şi aita in cătunul Erebiţer.. 

şce5hi iar n'are comuna, numerul 
copiilor de şcOlă fiind insă destul 
de mare, ca la 120, ar trebui in-
fiinţată şi o şc6lă de gradul I- ită ;. 
Copiit, cari pot, se duc la şcolile din 
satele invecinate ca Gheringec, Ghe-
lingic şi 

Economicesce comuna stă ast-fel 
Din cele io,i5o ha. Intinderea. 

comund i 50 ha. sunt neproductive 
(casele loc.), io.000 ha. sunt pro-

' ductive, din cari, dupe calitatea te-
renurilor: 4925 ha. loc arabil (qn, 
carl 3.600 ha. ale locuitcrilor), 
2.475 ha. loc necultivat (din care 
2.100 ha. ale locuitorilor), 2.600 
ha. lăc islaz (din cari 700 ha. ale: 
locuitorilor). 

Tabloul seinitmlturi!or 1:‘, 9 5 —9 6 

a fost a:esta : 
Grdii 636 h cu 6 3 63 hl. (10/1) ; 

secară 597 ha. cu  4.776 111. (s/ i ) ; 

o/-z 58() ha. cu  6.960 111 . (121 1 ) ; 

.oz/h 337 ha cu 3.37ohl. ('011) ; 

ill 460 h.a. cu 2.760 ,1.1 . (6/1) ; 
.porumb 13 3 ha. cu  i.o 	hl. (sA) ; 
meirr 169 ha. cu  675 hl. (4/1 ) ; 

fâneţe naturale şi artifl,,iale 236 
111. cu 141,6o0 kgr. 600 kgr. 'de 

0 cu,Aaţiunile locuitorilor sunt : 

.a.Irricultura fiind in couiă i 3 1 
plugart, cari ată 48. plug'.1ri (40 cu 

• boi, 8 cu Cal), 8 maş;ni •de se- 
menat, 2 .paşini 	secerat, sunt 

30 puturi. • Crescerea vitelor, co-

.muna avnd 14..,1 5 capete de vite, 
cart : 447 cal, 781 boi, io 
; t 1,6 50 ot, 5 6 capre, 3 1..porci. 

Industria este cea casnică, sunt ş! 
.mori de «;nt. 
Comerţul e destul de activ 

pentru comună ; se face prin gara 
• Murfatlar la 38 klm. sire nord ;• 
se importă manufacturT, vinnrt, 
1nstrumente agricole şi se exportă 

••cereale, vite (ot), lănă, brânze-
iuri, etc. 

Budgetul ac.şteI com•me constă 
"1n venituil de 	i 8 let ; cheltue- 

lile se ridică la 2.176 let, remăn&ld 
.dect un excedent 1n pIu de 1.742 
lel, sunt 1n comutiă şi 135 contri- 

. i,uabilt. 	. . 

Căile de comunicaţie sunt : dru-

mul juielean Medgidie-Mangalia ce 
strbate cornuna prin mijloc tre-
cCnd princtunele Mu3tafaci si 

; 2.) spre Constanta direct ; dri - 
muri vicinale saii comunale ce unesc 
sitele intre ele si u cele 
vecinate ca spre Engliez, spre 
vadir, spre Sarighiol, sp-e Cqra-

onier, spre Kiragi, .spre 
Topraisari, etc. 

Azaplar, sat in plasa Mangalia, că-
tunul de reşedinţă al comunef Az a- 
•plar ; situat mai mult 1n partea 

centrală a plăei i cea iiaeridiooală 
a comunei; este oştiat in valea 

Dere alceak Hazaplar şi Inchisă la 
sud de dealul Hazaplar (cu v6rfu-
rile Hazaplar 1 120 meti şi Ha-
zaplar 11 cu 116 «metri), iar la 
nord de dealul Arta burun. 

Supr afaja sa este de 2.200 hecr.are 

dintre cari : 40 hectare sunt ocu-
pate de vatra satului cu 99 case. 

..13Qpulaţiunea sa, compusă mai 
a.les din turci, este de 63 familit cu 
452 suflete, ocupându-se cu agri-
Cultura şi cu crescerea vitelor. Dru-
muriIe •care trec prin acest sat sunt 
următOrele : şoseaua judeţnă. Cuz • 
gun-Mangalia care trece prin centruI 
satului, strebătndu-Idela nord- vest 
către sud-nt apoi vin drumurile 
comunale care pleacă dintrţin.sul 
spre satele Erebiler, Cnrachioi, 
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prai sari, Keragi, Copucci şi Cara 
0111er. 

Azizie, sat in plasa Medjidie, că-
tunul comunet Tortornan ; situirt 
in partea nord-vestică a plăşei 
cea apusană a comunet, la 6 klm. 
spre apus de cătinaul de reşedintă, 
Tortoman. Este aşec.lat in valea 
Geabac culac intre ate1e Devcea 
şi Geabacu şi este inchis la nord 
de dealul Geabacu bair, iar la sud 
de dealul Oba bair. Suprafaţa sa 
este de 1.24.2 hectare, dintre carI 

Baarlâc bair, deal Insemnat in plasa 

Megidia, pe teritoriul comunei ru-
rale IvIamut cuius; se desface din 
dealul Cara de de bair, se intinde 
spre mială-n6pte int'o direcţie ge• 
nerală de sud spre ncrd; printre 
văile Peştera dere, Peştera ceair, 
Kioi derCsi şi Ceşme culac, brăs-
dând partea centrală a plăşit, şi cea 
de mijloc a comunet ; se ridică 
până la 115 m. dominând văile 
mat sus amintite, satele Matnut 
cuius şi Idris cuius, aşelate, unul, 
cel dintii la p6lele sale resăritene, 
cel-l-alt, al doilea la p6lele apusane 
ale lut ; pe muchia lu se intretaie 

18 hectare sunt ocupate numat de 
grădint şi de vatra. satulut cu 34 
case. 

Populatiunea sa; compusă pe 
jumetate din Românt , este de 34 

cu i i suflete, ocupăn-
du-se mai ales cu crescerea vi- 
telor. Fiind un sat noU 	compa- 
rativ--.2re casele mai marl, frum3se 
şi regulat‘: bine. Şoseaua judeţenă. 
Cerna Voda-Medjidie 'trece pe la 
sudul satului ; drumurt comunale 
pleacă la Devceo şi• la Geabacu.. 

.mal multe drumuri coinunale ce 
duc de la Mamut cuius in diferite 
direcţiuni ; el este acoperit cu. fâneţe 
şi cu puţine semenătutt • 

Babuci culac, vale insemnată in plasa• 
Silistra noue, pe te,itoriile comu-
nelor rurale Dobromiru din vale-
şi Enişemlia (anutne pe acela al• 
cătunulut seCt Bazirgian) ; se desface 
din părţile resăritene ale dealulut. 
Smir bair, se intinde spre resărit, 
av&id o direcţiune generală de la‘ 
S.-V. spre N.-E., brăzdând partea 
centrală a plăşit, pe cea nordică a 
comunit DobrOmiru din vale şi pe. 

cea a:-usană a comunit Enişemlia ;. 
se intinde printre a'ealurile Baş pu-
nar de o parte la .stânga şi Kiu-
ciuc hagi sirti de altă parte pe 

- drepta, şi dupe un drum de 6 klm. 
merge de se deschide in valea Urluia, 
pe stânga Iângă satul 3azirgian : 
este dominată de ver:-Urile Calaigişi 
Bazirgian ; printr'‘'...nsa merge şi un 
drum vicinal Dobromir-Bazirg'ian. 

Bacargic tepe, movi/ă in plasa Con-
stania, pe teritoriu1 conaunet ru-
rale .GargMacu, este aşelat pe c.ul-
mea dealului Movila;-călelro avend 
o inălţime de 3  5 tn«  etri, dominând 
prin Îli 	icn sa ctunui Cţarlacu- 
mic, lacul Gargâlacu, drumul ce 
duce de .Ia. Cara koium. la  .Kior 
ceşme şi marea ; este Punt trigo-
nometric de I-iul grad şi este 
aşelatin partea r3ăriteal.ă a plăşet, 
sudică a .cornunei şi 1-eăriteană a 
cătunulut Gargâtacu-rnic de care se 
află departe 11/12  klm.; este artifi,.. 
Cială şi este acoperită . tătă cu 
verdeaţă. 

Bac-cuiusu, sat in .plasa Silistra-noue, 
cătunul comutţO rurale Beilicu ;—
sat mic, cu cas, rci zidi.eşi pitict, 
respândite fără regulă, aplat in 
partea estică a p1ăif i a comunet 
la 6 klm. spre N.-E -E. de reşe• 
dintă, Beilicu,:-pe ambele maIuri 
ale văii Bac-cuius .1a p>1ele nord- 

vestice ale dealului Ekii iuiuk al-

ceac. Te: itOriul seCI se mărginesee' 
la N. cu comuna rura!ă. Mărleanu 
şi Aliman ; la E. cu cătunul Polucci 
(al com. Enige din plasa Megidie), 
la S. cu comuna wbană Cuzgun, 
şi la V. cu ctunul llemircea. 

Relicful sn este f&te accidentat 
şi paduros ; ca dea/u/1 	Kior 
cuius (121 in.) la N., B IC cuiu 
bair (101 m.) la V., şi prelungirile 
apusane ale .dealurdar de pc ho-
tarul de rsărit : Polucci (78 rn.),-
Az.ur .Culac .ba.ir  (82 1:n.) şi Ekii. 

, hfluk • olceac -  cu verful • Cuzgun 
.(18r m.); ele sunt aCoperife cu 

1-::neţe şi pădurL intinse 	; 
movile sunt puţine şi neinsemnate. 

CUrsuri de.  apă nu are căz:unul 
ci numat văl Intortochiate intru 
care remarcăm : valea Mârleanu la 
V. şi adiacenta sa valea Bac-cuius 
prin mijloc,. treck':.nd prin sat, Tiu-
tiuluk ceair prin colţul nord-estic. 

Clima in general este rigurOs 
dar sânt(isă. 

Intinderea totală e de 965 hec-
tare din cari 56 ha. ocupate de 
vatra satulut şi grădini. - 

1.)opulaţiunea sa se ridică ia 5 
famiht ci 21 suflete, ocupându-se 
cu crescerea vitelor. 

Bac cuius culac, vale sat un alt nume 

• al văii IvIârleanu, nume ce-1 p6rtă 
de 1a capetul si i 'până la satul 
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13ac cuius de la care şi-a luat şi 
numele ; sub acest 'nutue valea se 
desface din p1e1e apusane ale dea-
lulut Eki iuiuli olceac, se indreptă 
spre mia4-n6pte, aveud o direcţie 
generală de la S.-E. spre N.-V., 
brăzdând partea nord-estică a plăşit 
şi pe cea orientală a comunet Bei-
licu şi pe cea sudicâ şi centrală a 
cătunulut setă Bac cuius : drumul 
şi-1 face numat prin păduri ; este 
tăiată de drumul judeţean Ostrov 
Cuzgun ; ea ete dominată de dealul 
Ekii iuiuk olceac şi anume de 
verful cel nalt Cuzgun. 

Bac• ul Dealul-), deal in plasa 

Medgidia pe teritoriul .comunet 
rurale Rasova ; se desface din dealul 

Malagenilor, i anume din verful 

numit rnovila Arnăutului ; se in-
tinde spre mi4.ă-n6pte, avend o 
direcţiune generală de la S.-E. spre 
N.-V.; brăzdeză partea apusană a 
plăşit şi cea sud-vestică a comunet ; 
se intinde de-alungul bălţit Vede-
r6sa pănă in •Dunăre. Are o 

de 120 m. Este natură stân-
c6să şi o mulţime de văi răp6se ; 
malurile Dunărit (Garla • Veriga) 
sunt inalte şi rapse ; la pOlele 

ord-vestice ale lut se găsesce iso-
lată 1\16ra lui Mamic. Este acoperit 
cu verdeţa, păşunt şi e ici şi colo 
câte-va setnenături. 

I.Baciu, baltă insemnată 1n plasa Med-
jidia, comuna Raşova Este situata 
in partea aptisană a plăşet şi cea 
centrală a comunet, intinc,lendu-se 
de la m(ira lut lui Mamic, pâna 
in dreptul ruinilor satului Ghiol 
Raşca, printre dealurile Germelu 
şi Mustana la apus şi dealul Ba-
ciulut la răsărit. Are o lungime 
de 6 km. pe o lărgime maximă 
de 	km. cu o suprafaţă de 
1.300 hectare. Ea nu. este de cât 
partea răsăritenit a maret bălţt 
Alimon, cea .apusană fiind balta 
V.ederosa. Este acoperită 1n intre-
oime de stuf care este f6rte des. 
Valea Arabaji Ceair se deschide 
in acestă ba1tă impreună cu valea 
Ceraclar prin .partea • sa de sud, 

Badalar, Movilă insemnată iti. plasa 
Mangalia, pe teritoriul comunet 
urbane Mangalia, situata ,111 partea 
răsăritenă a plăşet şi cea .apusană 
a comunet, .1a 4 km. spre nord 
vest de oraş, pe muchia dealulut 
Mangalia, aW..snd o inălţime de 67 
inetri dominendu-le cele-ralte 13 
trfict movile in mijlocul căror se 
afiă, apoi drumurile ce duce de 
la Mangalia la Caraomer şi Med-
jidia ; a servit odini&ă ca punct 
de orientare şi cine scie ce o mai 
fi ascui,P,nd interiorul se0 ; este 
acoperită cu verdeţă. 

Bairam de de, comuna 	si- 

' tuata in partea 	 a ju- 

deţulut Constanţa la 6 	spr/e" 

sud-vest de orasul Contanto 

lui, şi in partea tot sdică 
a plăşit Silistra noue la 6o km. 
spre sud-est de oraşul 0,trov, re-
şedinţă. 

Se marg•inesce la miază-n6pte 
satul Bekter (din prăasa Man-

galia), la vest cu con.una Hai-
rankoi ; la susi cu comuna Ca-

*raomer şi la est cu cOmuna Kazil 
murad, ambele din 1:_sa Mangalia. 

Relieful solulu e iii general 

puţin accidentat de cu.mea Bai-
ram de de cu ramificaţiunile sale; 
principalele dealuri sun:: Bairam• 

de de bair cu vWu1 Cogea iuiuk 

(18o m.) la vest Mezarlâc bair 

(161 m.) 1 sud est, C.7.11 murad 

(164 m.) la răsărit, Cune bair 
(z68 tu.) şi Malcoci mezzrlâc (176 
m.)••la 	aceste delurt sunt 

acoperite cu fâneţe, păşunt şi se-
măiăturf. Movilele sunt numer6se 
(42) .  grăm+dite mat cu semă in 
sud-vestul satului Bairam de de ; 
principalele sunt : Kogea iuiuk (1 68 
m.) la vest, Tasli iuiuh (178 rn.), 
ele aO avut 	punct de orientare 
si observaţie, .tinele tird să dis-
pară, arate fiind de 

Hidrog-ralla este repreintată nu-
mai priu cite-va va, căct ape cur-
găt(ire nu avem de loc; acele  

văi conţin apă numal in anotim-
purile ploi6e i primă-vara ; prin-
cipalele sunt : Afighinea, trece prin 
satul Bairam de de, brăzdând partea 
centrală a comunet ; valea Kio-
gerciu punar ceair la răsarit si 
Crâcic ceair la apus, pe hutar ; 
malurile la sud inse, despadurite 
de .  şi odiniciră se intindea‘U fru- • 
mOse pă.duri cart aO fost distruse 
prin incedit i tăert nesistematice. 

Clima comunit din causa lipsei 

de pădurt este cam aspră cu vert 
eăldurcise si ierni aspre, vtul de 
nord-est suflâ. 1n col.tinu0'apr6pe, 
plOe cade in mică cantitate, ma-
ladiile o viziteză rar. 
• Catunele cart o formeză. sunt : 
Bairanz de de reşedinţă, aşeat in 
partea nordică pe valea Afighinea 
inchis la apus de drumul Bairam 
de de şi la ră.sărit de drumul Me-
zarlâc bair. Cialmagea in partea 

sudică, la 6 km. spre • sud-vest 
de reşedinţă., pe valea Sarapcea, 
intre dealurile Malcoct rnezarlâ la • 
vest şi Cu-u bair la est, aspectul 
lor nu oferă nimic caracte istic ; 
case mici rspândite fără ordine, 
lăsând de dorit in privina cura-
teniei. 

Sui5rafaţa totală a comunei este 
de 6252 hectare, din care 71 ha. 
ocupate de vatra ceior 2 ,.:ate cu 
.169 cae, iar restul de 6.1 ti hect. 
impărţit intre locuitort 	poeda. 
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5.1 2 3 hectare şi stat cu proprietari 
cart au 1.o58 hectare. 

Populaţiunea totală pe 1896 
este de 206 	cu 926 sullete, 

cart se impart • ast-fel : 

Dupe sex 469 bărbatt şi 4 5 8  
lemet. 

Dupe starea civilă ; necăsătoritt 
519, căsătoriţt 369, văduvt 39. 

După.  instrucţie ; sci 	carte 43,, 
iU sciet 384. 

Dupe cetăţenie ; cetătent români 
916, supuşi streini 9, nesupuş. 
streint 2. 

DUpă 	; oriodoxi 152, ca- 
tolict 9, mahomedant 760, lipo-
vent 6. 

Dupe ocupaţiune ; 3 cârciumart 
şi 39  agricultori. 

Dupe avere ; 107 cu proprietăţt 
82 neimpropietariţt. 

Economicisce comuna stă binişor ; 
tabloul semănăturilor din 894-9 5 
este acesta : 

Gr1(.1 270 ha. cu  3.240 hl. (12 

hl. de ha.); Secară 6o ha. . cu 
760 hl (t 3 111. de ha.) ; Orz 98o 
ha. 12.74o hl. 13 (hl. de Ita.) ; 
Ovez 14o ha. cu  1.820 hl. (13 
hl. de ha.) ; Rapită t io ha. cu  
•5 40 hl. (i 4 111. de ha.); po-

rumb 16o ha. cu  480 hl. (3 111. 

de ha.) ; MeiCt. 104 ha. cu 520 

hl. (5 hl. de ha.). 

Fânet.e 375 ha. cu  300.000 kgr. 

(500 kgr. de ha.). 
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ce privesce calitatatea 
pămntului cele 6.252 hectare ale 
com.unet se impart ast-fel : 

71 ha. teren neproductiv (ve-

trele satelor ; 6.181 ha. teren pro-

ductiv, din eart: 2.731 ha. loc 

cultivabil (din cart 17o ha. ale 

statulut cu proprietari, 2.561 ha. 

ale locuitorilor); 1.87o ha. loc 

necultivabil (din cart 206 ha. ale 

statulut cu proprietari, 1.664 laa. 

ale locuitorilor) ; 	1.58o ha. loc 
izlaz (din cari 682 ha. ale statulut 

cu propietari, 898 ha. ale locui-

torilor. 

Budg-etulcomunel constă in 5.843 
'lei Ia venituri şi 3.423 Iet la chel-
tuelt, cu un excedent in plus de 
2.420 let mat sunt şi 318 con-
tribuabili. 

Căile de eomunicaţie sunt- ; dru-
mul Ostrov-Mangalia, ce trece prin 

sat, şi drumurt comunale către 
Cazil mesad, Sevendie,. Dimircea, 
Haivankiot, Docuzaci etc, 

Biserica ortodoxă nu aCI, insă 
afi 7 geamii, 6 In cătunul Bairam 
de de, şi t in cătunul Ciacu argea, 
cu câte i pog. şi to ha. căci 
majoritatea populaţiunet e Anaho-
medană, creştini se cluc prin satele 
invecinate, totuşt ar trebui să se 
infiinţeze una căct creştinit se in-
multesc necontenit. 

şc6/(`'z n'are, dar ar trebui să 
se jnIi.teze de 	re-ce copit  
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vrstă de scâla sunt ; 2 0 Si 0 
mixtă de gradul 1, ar uple acstă 
lacuna. 

Bairam de de sat in plasa Silistra 

nouă, cătunul de reşedi tă al co-
munet Bairam de de ; situat in 
partea sudică a plăşet ş cea nor-
dică a comunet pe valea Afighi-
nea intre dealurile Me',.arlâc bair 
la Est i Bairam de de la Vest. 
.Are o suprafată. de 9.708 hec-
tare dintre care 64 he:tare sunt 
ocupate numat de vatra satului.şi 
de grădint, iar populaţh- nea com-
pusă din turet, românt şi bulgari 
este de 298 familit cu 908 su-
flete şi se ocupă cu agricultura 
şi cu ..crescerea vitelor. Drumurt, 
.comunale plcă Intoctna ca nisce 
reţele pe la 	satele invecinate.- 

Bairam de de deal in ilasa Silis-

tra nouă, pe teritoriul comunet şi 
cătunulut Bairam de dc de unde 
i-a venit şi numele. Sc intinde pe 
la apusul satului Bairana de de,• 
de la movila Cialâ perde şi pâna 
la vrfu1 Tpşli Iuiuk avnd o di-
recţiune de la •nord către sud, In- 
nălţimea sa 4ximă 	de i8o 
pe care o atinge in vrfnl sCI 
Hogea Iuiuk. 

Bairam- de de bair, deal in plasa 
•Medjidia, comuna Caraboci ; si- 
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tuat in partea nordic.a a comunei 

şi a p1ăei, cu directia Sud Vest-
Nord est şi o inaltime medi'e de 
13 5 metri. Este acoperit` de pă-
şunt şi de semănăturt mat ales • 
pe .p61e. Drumul comunal Bairam 
de de-Caugagi care merge para- • 
!el şi pe culmea apusana a aces—
tui deal, dă un alt drum spre ra-
sarit la Kazil Murad care.  tae • 
acest deal ii doua parti. 

Balabanar tepe, movilă in plasa 
Mangalia, comuna Edilchiot si--
tuată in .  partea nordică., a p1ăşet' 

cea 	centrala." a comunet, .cu. o • 
inăltime de 93 metri • dorninând'. 
satul 1di1chiof, valea Amz-acea 
Dere i dealul Cerchezink bair ;• 
a fost punt trigonometric de ob-• 
servaţiune rangul al II-lea şi este 
acoperiţă cu verd4ă ; prin a7ro-
piere şi pe .1a Vestul sCI trece 
şoseaua judeţeawă Amzacea U-
zunlar, 

Bălăceanuln'i, valea In plasa Hâr-
şova pe teritoriul comunei ru. 
rale Groapa Ciobanului ; cătunul 
Kadi Kâ.şla. Se desface puţin maf 
la est de Trei Movile Indreptân-
du-Se spre nord cu o direcţ.une 

noe erală de la sud est către nord' 
vest şi dupe un drurn de 21/2 . 
klm. se  deschide in valea Câşlet 
.care sub numele de vaka Bentu-- 
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ful seti Capugiu Iuk, care are o 

inălţime i I 5 metri şi este la i ij k. 
spre .sud de sat. SupraFţa sa este 
de 1.065 hectare, dintre care 20 

hectare sunt ocupate de vatra sa-

tului şi de grădini. Populaţlunea 
a cărei majoritate este formată de 
către bulgari şi turct ste de 3 5 

cu 161 suflete ocupându-
se cu agricultura, car2. reuşesce 
in aceşt loc. Casele, puţine la 
numer, ne sunt tocmat conforta-
bile;  flind în general mai tcite 

josc in tavan, intunecse 
şi acoperiţe cu paie o=i stuf. Şo-
.seaua judeţenă Babada (Tulcea)- 
Hârşova trece prin 	sudică 
.a satulni, drumurt cornunale 
la Karapelit, la Gar1ic 	i la Eni 

şarai. • 

Balgiului, deal in plas. Harşova, 
pe teritoriul comunet rurale Eni 
Şarai şi anume pe acia al cătu-
nulut seCt Balgiu de unde 'şt-a 
luat şi numele ; se intinde pe la 
nord-estul satului Balgiu, din Şesu 
Porumbiştea până la pârâul Hai-
dar cu o directie de la N. V. 
către S. E. Este situa in partea 
centrală a ifţăşet şi i. comunet 
şi este acoperi-t cu ser,ănăturt. 

Bali iuk, movilă in parta sudică a 
plăşei Mangalia, comuna Caraomer; 
are o InăIţime de i S2 metri şi 

domină valea Dere chioi şi dcalui 
Bair 

ăltăgeşd, sat in plasa Medjidi 
cătunul comunet Taş punar ; sittmt-

in partea nord-vestică a plă;;;et .şi: 
a comunet, la S if, ko spre nord de 
cătunul de reşedinţă, Taş Punar. 
Este aşe;lat pe valea Satiş dere sau 
Boazgicu dere, fiind inchis la vet. 
de_ dealul Zovol bair, cu verfUl 
seCi Zovol Iuiuk care-  are 112 
metri ; iar la nord est este iiciii 
de dealul Alah Bair cu verful sfi 

Saragea luiuk, care are 204. 
Suprafaţa sa este de 4287 hectare,_ 
dintre care 17 hectare sunt QC11-

pate de vatra satului i de Gradini. 
Populaţiunea sa, compusă mai Mult 
din romăni şi bulgari este de 57-
familii, cu 250 suflete ocupându-.se. 
cu crescerea vitelor 	i .cu agri- 

cultura. Pămentul produce"tot felul 
de cereale dar mai ales. porumb şi• 

Casele niici, curate, 

jite bine, insă aşelate f6rte nere-: 
gulat, de alungul văi. Drumuri. 
comunale plecă în tOte direcţiunile -
pe la t6te satele ; aşa unul 'pl6că. 
spre nord care se ramifică ir; două 
ramurt, una ducnd la satul Ca-
pugi şi a'ta la Tichileşti ; doue-
drumuri pleacă la Boazgicu, unul 
la Taş punarî, altul la Kior CCSMC, 
altu1 la Saragea şi • in fine ui altuI 
la 
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lui se varsă in balta Hazarlik 
Ghiol. 

.Balcik. iuk, movil . in plasa Manga-

lia, comuna Sarighiol, cătunul 
Hagilor ; situată in partea sudică 
a plăşei şi a comunei cu o 1n-
nălţime de I oo metri, foit punct 
trigonometric de observaţiune de 
rangul al II ; acoperită cu ver-
deaţă. 

.Baldaran iuk bair, deal puţin in-
semnat in plasa Mangalia, pe te-
ri.oriul comunei rurale Bituk Ta- • 
alâgeak ; se desfacC4, din dealul 
Tauşan bair şi se indreptă spre 

avend o direcţie de -Ta—
.Nord spre Sud ; merge printre 
văile Arnăut Bpstan Derea şi 

Derea. Nu cste tocinai• aşa 
.de inalt .avend inălţimea marină • 
de 63 metri cu t(ite acestea do 
mină văile p,;ntru care se află 
precum şi valea Mangea Bunar 
şi comuna Bi.iiuk Tatlâgeak, brăz-, 
.dează partea răsăriteană, a plăşei şi• 
cea nordică a comunei, este aco-
.perit cu semănături şi păştine. 

Baldaran iuiuk-movil in plasa 

Mangalia, la hotarul comunelor 

rurale Tuzla şi Toprai Sari, pe 
.culmea dealului Tauşan Bair, servă 
ca punct trigometric de 1-ul grad 
avend o inălţime de 70 metri. 
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Este verful cel mat Inalt al dea-

lului Taruşan .Bair şi domină p7in 
Inalţimea comunei Tuzla, văile 
Arnaut Bostan Derea, Biji.ik De-
rea, dealurile Tanşan Bair, Bal-
darân iuk B tir şi Dermen Bair, 
precum şi drumurile Tuzla-Pe-
velei, Tuzla-Buiuk Tatlăgeac şi 

Baldărnac ceair, 	alt nume al 
văit Urluia. nume ce-1 păstr'ză 
de la satul Urluia şi până la sa-
tul Polucci, de unde ia. pe • cel de 
valea Polucei ceair, pănă la văr-
sarea sa 1n ezeruI Veder6sa (Sarpu). 
Sub numele de Băldâmac ceair 
brăzdză, in direcţiune de la S E 
spre N. V. partea apusană a plă-
şet Megidie, şi pe cea nordică 
comunet Enige, .şi primesce ca 
adiacente; pe drepta văile Uzum-
culac şi Lusulunar ceair., iar pe 
stânga văile Nastradin culae şi 
Cara aci abea,. prin ea merge ca-
lea • Polueci-Urluia. 

Balgiu, sat tn plasa Harşova, că-
Eni Sarat ; situat la 1-artea 

centrală a plăş 1 i a comuuet, la 
112  k. spre răsărit de ctunul de re-

şeainţă Eni şlrai ; aşek.lat în valea. 
Balgiu, pe malul drept al piriulut 
Haidor, fiind dominat la nord de 
de către dealul Balgiul şi la sud 

catre dealul Capugiulut cu vîr- 
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JBalta din mijloc, este una din co-
."1"—TITUTiTcatiuni1e loculut cu Sinoc, co-

municatia meridională in formă 
.de gârlă lunga de 8 km. largă de 

5 m. in plasa•Constanta comuna 
Carahatmaa, are in cursu-i doue 
mici insuiele, străbate nisipul Ca-
raharman. 

- 

$.Balta mare, o alta gârla ce ser-
'--.#e•ş+e'-de comunicatie laculut Sinoe 

.cu Marea in partea răsăritulut a 
plăşit Constanta şi a comuni Ca-
raharman ; are 9 km. lungime, 
aceiaşt lătime .şi . adâncime ca şi 
precederta, la • apus de care este 
Situata, cu care se unesce şi im-
preună se deschifi in mare la locul 
nurnit gura :Buazulut, 6 -km. spre 
sud est de satul Caraharman. 

ăroiu, Garla sai Privalul, gărlă 
pe te-

ritoriul comunelor .Hârşova, Cio-
banul, Gârlict, Sarat, Dăent şi 
Ostrov. Este un canal al Dunărit, 
:Prin care se scurge o insemnată 
cantitate de apă c.ând fluviul a 
crescut prea mult. Se desface din 
Dultare de lângă maltalaua Varoşt 
a oraşului Hârşova, se indreptă 
spre meză nOpte avend osdirectie 

. generală de 1 sud-vest spre nord 
est, aprOpe paralel cu Dunarea 
vechie, formeză şi alimenteză cu 
.apă baltile Mrluta i GrOpă Cio- 
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banulut pe stânga, Cioroiu şi Ha-
za.rlâc gltiol pc drepta, largindu-se 
ea insă-şt in forma de balta la 
nord de satul Gâtlict; şi după un 
drum de 35 km. se deschide iar 
in Dunăre, la 2 1/2  km. mat in sus 
de satul Ostrov, ‘In dreptul movilet 
Popet,Lărgimea medie e de 10 -20 
M. Şi adăncime 1-6 tn. In ea, 
pe drepta se deschid văile : Viilor, 
Gârlict, Berteşti, Topârseiu, Pâttga, 
şi valea Moşului. Dealungul seCt 
merge drumul judeten HârşovaH 

Intre ea şi Dunăre se in-
tinde stuf presărat cu bălţt. Dea-
lurile : Ciobanul, Caraula, 

Viilor, Dăenilor, Moşului, 
şi Roşti it ridică intru cât-va ma-
lul sii drept, pe care se află aşe-
zate satele Ciobanul, Gârlici şi 
Daeni. 

Baş culac, vale, numele sub care 
valea Tortoman It se deschide 
din dealul Paspala bair, pe terito-

riul comunei Carol, cătunul Doro-
banţul, plasa Constanta, cu partea 
vestică a plăşii, şi cea apuseana a 
comunet ; compusă flind intre dea-
lurile I3iuck bair pe drepta, şt 
dealul I3ilarlar pe stânga, şi domi-
nată de movilele Paspala iutuk şi 
Biiiuk iuk pe drepta, Derechioi 
pe stânga ; prin ea merge un 
drum comunal Dorobantul, Dere-
chioi. 

•Baş punar sat in plasa Silistra-

nouă, cătunul comunet Ha r arnchi-
ioi ; situat in partea suLl-estică a 
plăşet şi cea răsăritenă a comunet, 
lo 6 km. spre nord est de cătu-
nul de reşedintă airainchiot şi 
;a 21/2  k. spre nord-vest ce cătunul 
Bairam de de. Este aşe.1.1a pe valea 
Baş punar, intriun loc unde valea 
devine putin mat larga ş; malurile 
mat putin inalte şi mai putin stan-
cOse; inchis liind la rasărit de 
dealul Baş punar bair ; la nord-
vest de către dealul Cişme bair ; 
la vest de către dealul Tuzla 
Mezarlâk bair şi la sthi.-vest de 
•către dealul Cialâ Perde cu verful ' 

et."1 Cialâ Perde, care . are 176 

Suprafaia sa este de r 381 hec- 

tare dintre care 8 hectare sunt 

ocupate de yatra satulut şi de 
grădini, cu 27 case. 

Populatiunea sa, con'pusă mai 
numai din Turci, este de 16 fa-

cu 78 suflete, ocupându'-se 
-mai mult cu agricultura. Pământul 
-produce grâ'it şi ovez iu cantitate 
şi calitate destul de bună. Casele 
1n general mict, şi.  tuconjurate 
fie-care de câf,  o curte destul de 
mare şi de câte o gr.dh-iă. Dru-

tuuri comunale plcă la Demircea, 
la Bairam dede', la Kozil Murad, 
la Bekter şi la Malcoci mergend 
fie-care in direcţiunI opuse, intoc- 

mat ca nişte raze care pleca din-
tr'un centru al unet circurnfetinte. 

Başpunar, sat in plasa Mangalia, 
cătunul comunei Gheringet, tual 

in partea centrala a plăşit şi cea 
meridională a comunet, la 3 km. 
spre sud-est de Cat. Copucei şi la 
9 ktu. spre sud-vest de ,că'tunul 
Gheringet, reşedinta comunei ge 
malul nordic al laculut Mangalia, 
la locul unde se deschide valea 
viitor, pe drumul Mangalia-Cara-
omer. Are 1025 hectare intindere 
din care 125 hectare ocupate de 
vatra vechiului sat, căct cel actual 
e mat mult nisce ruine cu o po-
pulatie de 7 familit cu 30 sullete 
ce se ocupa cu agricultura. 

Başpunar, dea1 insemnat in plasa 

Hârşova, pe teritoriul comund To-
polog, face parte din culmea dea - 
•lurilor 13abadagulut şi e situat in 
partea rasăriteana a plă.şii şi a co 
mund ; pe muchia lut trece şi ho-
tarul despărtitor Intre cete 2 podete 
Tulcea şi Constanta ; plecă din 
nodul central Sultan-bair, şi se in-
dreptă spre sud-est printre văile 
Başpunar şi Kirişlivoi ; are 294 m, 
şi este acoperit cu paduri intuse. 

Başpunar, vale, ntimele sub care 
pârlul Slava rusesca isvorăsce din 
dealul Sultan-bair, pe teritoriul co- 
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munel Topolog, plasa Hărsova, 
brăzdând partea r:ăsăriteană a plăsit 
si a comunei, curgând numat prin 
paduri, printre dealurile Baspunar 
pe stânga si Periclic pe dr4ta ; 
prin ea merge drumul Topolog-
S!ava rusă. 

Başpunar-bair, deal in plăsile Si- 
•listra-nou si Mangalia, comunele 
Hairankiot (cătunul 13aspunar de 
la cart si-a luat si numele) Kazil-
merand (cătunul Terziveli), se des-
face din dealul Mezarlikbair, avnd 
o directiune ,generală de 1a sud-
est spre nord-vest printre văile 
Baspunar, Kazimerad-ceair si Bo-
rungea, are 167 m. inăltime do-
minând satul şi valea Baspunar. e 
de natură stâncOsă ; acoperit cu 
tuferisurt si fânete. 

Başpunar, o mică vale in plasa 
Mangalia comuna Gheringec, ca-
tunul Baspunar, vine din dealul 
Copucei, trece pe la răsărit de 
satul Baspunar si se deschide in 
lacul Mangalia. 

Başpunar vale Insemnată din plăşile 
Silistra-noue si Mangalia, pe teri-
toriul comunelor rurale Caraomer 
şi Kazil-murad plasa Mangalia, 
Bairam-dede si Haramkiof (plasa 
Silistra-nou) ; este una din prin-
cipalele braţe cari formeză valea 

Urhtia. Se deschide din pOlele 
nordice ale dealulut Caraomer sub 
numele de V. Derekia, plasa Man-
galia se dirige spte ntiacjă-ruSpte, 
avnd o directiune generală de la 
sud-est spre nord-est, ia apoi nu-
mele de valea Alibcikiol trecând 
prin satul Aliberkiot, iit urmă pe 
acela de Afighinea, intră in plasa 
Silistra-noue,trece pr in satul Bairam-
dede, de unde ia numele de Baş-
punar, străbate satul cu acelast 
nume, intră din not:t in plasa Man-
galia si se unesce cu valea Bo-
rungea, Iângă satul Bekter (al cc,-
munei Cazil-Murad) ; are o lungime 
de 15 km. Dealurile printre care 
ea merge sunt : Buiuk-bair, Alibei-
kioi, Sari-bir, Curu-bair, Bairam-
dede, Ciall-perde, Mezrlic-bair si 
Cisme-bair pe stânga ; Iuci-ghiol-
giu-Bair, Alibekiot-bair, Mezarlâc, 
kazil-murad-bair, Mezarlic-bair şi 
Başpunar-bair pe drepta. Ea nu 
are apă de cât numat primă-vara 
după topirea zăpezilor şi tămna 
după ploi ; prin ea merge un drum 
comunal Bekter-Başpunar-Bairam-
dede-Alibeikioi-Caraomer. 

Başpunar sIrtl, deal insemnat in 
plasa Silistra-no, pe teritoriul 
comunelor rurale Parakioi, Dobro-
rniru din vale, Caranlâc ; se des-
face din culmea Sari iol bair din 
care face parte de la vrful numit 

Calaigi ; se intinde spre răsărit, 
avhd o directitme genera'ă de la 
S.-V. spra N.-E., brăzdânci partea 
centrală a pIăii, pe Cea sudiCă a 
com. Caranlâc, cea nord-vestică a 
comunei Dobromir, si pe cea sud-
estică a comunei Parakiot, se ridică 
la 187 m. cu v&ful Bazirgian 

• dominând văile Babuci 	Cuiu- 
giuc culae si drumul judetan Lip-
nita-Dobromir ; este acoperit cu 
fânete si 

Batacla başa, deal in plasa Hârsova 
pe teritoriul comunci rurale Tâtar 
si anume pe acela al că.unulut 
Doerani, se desface de dealul Pe-
riclic Indreptându-se spre 
cu o directiune de 1a nord spre 
vest ; după un drum de 	k. ese 
din judetul Constanta si Utră în 
judetul Tulcea 	 până 
la cătunul Hagi Omer (jud. T ,..11cea),• 
are o inăltime de 350 m. iar 1 !ocul 
de unde se desface din verful Doe-
rani are inălţimea de 391 snetri ; 
este acoperit cu puţiae păchni. 

Batacla dere, vale insemnată in plasa 
Hârsova pe teritoriul comunelor 
turale Şiriu si Ghizăresci si anume 
pe acela al cătudelor Capugi şi 
Tikilesci ; este un "afluent 1 văi 
Talşrnaan culac, deschizbdu-se in 
acestă vale tocmai in dreptul satului 
Tikilesci ; Malul sUi de nord este 

cu mult mai inalt si mai ripos de 
cât ce1 de sud ; are o directin2e 
de la răsărit spre apus ; tint:hld de 
la satul Capugi până la satul Ti-
kilesct si avend o lungime de 5 
km. ; brăzdează partea vestică a 
plăset, cea estică a comunet Ghiz-
dăresci si cea vestică a comunei 

; este acoperită numat cu 
păsuni. 

Bazirgian sati Bazargian, sat in 

plasa Silistra nouă, cătunul cornu-
nei Enişenlia, st tuat în partea râ-
sariteană a plăşei şi cea nordică a 
comunei la 9 kan. spre vcst de 
satul Enisenlia resedinta comunei, 
pe arnbele malurt ale văiet Deri-
nea ceair (sar Beilicu), la pOle1e 
răsăritene ale dealului Ciucur kuir 
si cele apusene ale dealulut Bazar-
gian, are casele frumcise si bine 
aranjate. Intinderea totală este de 
40 t hec. din cari 102 hec. ocu-
pate de vatra si grădinele sattflui. 

Populalia intregă e de 58 fa-
milit cu 291 suflete, ce se ocupa 
cu creşterea vitelor. 

Bazirgian, deal in plasa Silistra nou, 

com. Enişenlia, cătunul Bazirgian, 
de la care şi-a luat numele, se des-
face din dealul ara amat bair, se 
intinde spre apus in direcţiunea de 
N.-V, prin partea estică a plăset, 
si cea nordică a comunet, se in- 

Meţ. geogr. jud. Constauţa. 
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linde pri:Are vaile Deriuea ceair 

(sau 13eilicu) şi adiacenta sa- Mige-
letu, la polelc vestice c aşecilat 
satul Bazirgian, pe care-1 domina 

prin inălţimen sa de 112 nt. ; 
este de natură stânc6să făcend ma-
lurile văiet Beilicu, inalte şi pie-
tr6se; e tăiat de un drum eomu-
nal Bazirgian-Cara amet ; este aco-
peiit cu pădurt, tuferişuri şi crân-
guri. 

Bazirgian, vale mică neinsemnată in 
plasa Silistra noue, comuna Eni-
şenlia, cătunul liazirgian , de la 
care şi-a luat şi numele, se des-
face din dealul Kavele burtin, merge 
printre dealul Taili sirti şi Mezar-
lâc bair, prin tuferişuri şi păduri 
şi dupe un drum de 4 klm. se  
deschide in valea Derinea ceair, 
lângă satul Bazirgian, printr'insa 
mero-e si un drum vecinal ce duce • 

de la Bazirgian la Tekekoi. 

Bazirgian, verf inseinnat de deat 

in plasa Silistra noue, pe terito-

riul comunei rurale Dobromiru din 
vale, situal in partea centrală a 
plăşei şi cea septentrională a co-
munet, la 3 klm. spre nord de 
satul Dobrorniru din vale, pe una 
din raniilatiile dealului Baş nunar 
sirti, este punct strategic impor-
tant, căct domină prin inălţimea 
sa care e 187 in.. Văile Urluia, 

adiacenta sa Babuci culac, satul 

Dobromiru din vale şi cel din 
deal, drumul judeţian 

cel comunal Pa-
rakioi-Bazirgian ; e.;te acoperită cu 
Iivelî şi tuferişuri, .resturi" din in-
tinse paduri arse şi distruse. 

Begene ceair, vale de importanţă 
mediocră, fl plasa Silistra noue, 
pe teritoriul comunci rurale Ese-
kioj este formată din unirea a 
doue văi mai mict Punar orman ceair 

Kilege ceair, ce pleacă amendoue 
din colinile Kiticiuc-Kainardjiului ; 
de pe teritoriul bulgăresc al co-
munei Esekiol, unirea se face chiar 
pe hotaru/ Dobroge[ spre Bulgaria, 

se dirige apoi spre mia4-n6pte, 

intr'o direcţie generală de la S.-V. 
spre N-E, printre dealurile Tium-
bet bair şi Tanas strtî, brăzdând 
partea sudică a plăşet şi cea răsă-
riteană a comunei, şi dup un drum 
de 6 klm. se  deschide iti valea 
Esekiot, pe drepta la .  2 klm. mai 
jos de satul Gârliţa; malurile sunt 
acoperite cu verdeaţă ; prin vale 
merge un drum comunal, ce duce 
de la Eskioi la Gărliţa şi 

Bei aslan bair, deal in plasa Med-

gidia, pe teritoriul comunei Ma-

mut cuiu, situat in partea sudică 
a plăşei şi cea sud-vestică a co-
munei, se desface din dealul Bi[- 

bul 	intinde spre miaă-n6pte 
intr'o direcţiune de la sud-cst, spre 
nord-vest prinire vaile Bei aslan 
culac dautţar spre răsărit şi Diki 
litaş dere spre apus, are 127 in. in 
verful Kifciuc bi[11bitâ1 nord si e 
acoperit cu fâneţe şi sen-inăturt. 

Bei aslan bair, un alt dea tot 111 

plasa Medgidia, insă in comuna 
se desface dir dealul 

Mezarlâc orcen, se intinde spre 
-apus, intrio direcţie generală de 
la est spre vest, printre văile Bei 
.aslac culac dant!ar la 
şi Odagi culac la nord; la p6lele 
sale sudice„ se găsesc ruinile satului 
Roşian ; este acoperit cu semenături 
şi păşunt şi are 115 m. 

Beiu1uYrnovi1aţ movilă in plasa 
onstanţa, pe teritoriul comunet 

Tutale Caraharman, şi anume pe 
acela al cătunulut set'i PeleJia ; 1n 
.partea nordică a plăşet şi cpusană 
.a comunet, pe muchia dealuluf 

Peletlia; are i36 m. şi domina pâ-
-riul Peletlia, fiind la 2 klm. spre 
-sud-vest de el ; este acope.ţită cu 
verdeţurt. 

Bei aslas culac dantlar, v 	in- 
semnată 1n plasa 11.1edjid'a, pe te-
ritoriul cemunet urbane 1\iedjidia 

. şi pe acela al comunet rura!e 
btilbitil, este adeveratui nume 

al văiei Dautlar Bifvifk dere ; 
dreptată spre 	cu o directie 
de la uord vest către sud est; merge 
printre dealurile Bei aslan bair care 
se afiă şi la răsăritul şi la apusul 
acestei văt şi se termină cu tna-
Iurjlc nord-vestice ale delulul Oreen 

13 iir, dupe un drum de 6 klm., in 

.această vale se atlă şi cătunul Ro • 
şian şi este traversată in lung- ime 
de drumul Roşian-Marnut-cuiusu şi 
tăiată pe la mijioc cruciş de dru-
mul Endec cara chioi-Mamut cuiusu ; 
brăz.deză partea sud-estică a plăşei 
pe cea sudice a comunet Medjidie 
şi 	pe aca vesi ică a comunei 

Bei orman bair, deal in plasa Si-
listra noue, pe teritoriul •bulgăresc 
al comuneârlita,; se desface din 
dealul Tanas sirti şi anurne din 
verful Cuiugiuc, se intinde spre 
miac,lă-n5pte, avnd o direcţie ge-
nerală de .1a N. spre S., bră.zdând 
partea de 	 a plăşet şi a 
comunet ; pe p6lele sale răsă, itene 
trece drumul comunal 
ciuc Kainaro-i precum si valea 
vac culac ceair care-1 dRarţe_de 
culmea Garvan bair; are o Inălţime 
145 ITI . dominând drumul şi valea 
de mai sus, es-te acoperit numai 
cu fâneţe şi tuferişuri, resturi din 
Intinsele şi frum6sele păduri ce-1 
acoperea odinikă şi care aii fost 
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distruse prin tăerea nesistematică. 

Beilic, balta mică in plasa Silistra 
noue, comuna Beilicu, cătunul Bei-
licu, de la care şia luat şi nurnele ; 
este formată de marea baltă Mâr-
leanu, fiindu-i mai mult o prelun-
gire ; este situata in partea nordică 
a plăşet şi a comunel, la răserit 
de satul Beilicu ; are 8o ha. 1n-
tindere, puţină apă şi mult stuf, 
dect improductivă ; in ea se des-
chide valea Beilicu. 

Beilicu, vale fărte insemnată din 
plasa Silistra noue. Este şi ea for-
mată din reunirea mai multor vti 
secundare ast-fel avem : valea De-
ntircea ce trece prin satul Demircea ; 
Derinca ccair care vine din Bul- - 
garia sub numele de valea Enişenlia, 
trece prin satele Hazarlâc şi Eni-
şenlia, de unde ia numele de 
Gheren ccair, trece prin satul Bazir-
gian, de unde ia numele de valea , 
Derinea ceair. Acesta la răndui pri-
mesce pe drepta valea Migeleti pre-
lungirea văet Ddiitic cu cuciuc 
alcea, valeaCuzgun ce trece prin oră-
şelul Cuzgun, continuaţia văei Ceair 
orman saCi Iortculac, iar pe stinga 
valea Tekekioi ceair, ce trece prin 
satele Dobronir din vale, din deal 
şi Tekekiot formată din unirea 
vailor Medmediculac, Iucari mahala 
ceair, Uzun culac, apoi valea Babu- 

ciculac, valea Ciucurkiot ce udă. 
satul Ciucurkioi şi iu fine valea 
Karanlâc, ce trece prin satul Ka-
ranlâc. Totălitatea acestor văi cu-
prinde o suprafaţă de 68.000 hec-
tare, cu comune!e rurale Beilic., 
Caranlâc, Cuzgun, D.)bromir, Eni-
şemlia şi Hazarlâc ; este copriusă 
intre delurile Hasanorman, Distrail, 
Sinir ban, Sinir iol bair, şi Uzun 
bair la apu -4, iar Ghiol punar, 
Mulveracceuci, Ekii iuiuk orman 
şi Demircea la răsărit. Valea prin-

principală are o lungime de 48.km. 
şi se deschide in balta Beilicu. TOte 
văile acestea nu au apă la pertna-
nenţă din causa puţinelor plot, şi 
a terer.ulut nisipos, cu tOte pădu-
rile cari le inconjOră de ttite părţile, 
numai vaile Cuzgun şi Caraulâc 
au mal in tot-d'auna apă; prin 

ele trec o multirrie de drumuri co-
munale, ce unesc satele intre ele. 

Beilicu, eomună rurală, importantă 
din judeţul Constanţa şi anume din 
plasa Silistra noue. 

Este situală in partea apusană 
a judeţulut la 85 km. spre Vest 
de oraşul Constanţa, capitala 

şi in cea de mia().ă-nOpte 
a plăşil la 38 km. de oraşul Ostov, 
reşedinţa ocolulut. Comunele 1n-
vecinate cu densa sunt : Mârleanu 
la 5 km. spre N.-E., Cuzgun la 
7 km. spre S.-E., Aliman la 8 km. 

spre N.-S., Caranlâc la 8 kni. spre S., 
Oltina la 8 km. spre V. 

Hotarul amănunţit al acestet 
.cOmune este următorul : Plecând 
.de pe malul drept al Dunăret de 

: la locul unde se vede gârla ce 
alimenteză lacul Mârleanu la 2 km• 
spre Nord-Vest, hotarul 	ia spre 
rniac,lă.-(.11, mai Intâi spre sud-est 
pe malul stâng al gârlei de mat 
.sus, ajunge pe malul nordic al 

Mârleanu, se indreptă spre 
sud-vest, in urmă spre sud ţinend 
intr'una malul apusan al laculut 
pe la pOlelo resăritene ale dealu-
rilor Calburgina şi Tuna orman ; 
.ajungend la capătu1Î al lacu-
luT, hotarul ia direcţiunea resări-
tenă, mai Intât spre est dalungul 
analului. sudic al laculut, apoi spre 
sud est urcând şi .coborârd dealul 
Demircea 1n valea Mârlenu, de aci 
o ia spre Nord-Vest coborând 
valea Mârleanu şi suindu-se pe 
.muchia delulut Kiorcuius, se dirige 
spre E. ţinend acestă i-uuche, o 
cob6ră, taie v. Tiutiur1uc ceair, şi se 
urcă 1n delul Polucci unde dă de 
Lotarul despărţitor intre plăşile 
Silistra noue şi Medgidia ; de aci 
hotarul se inî'r'eptă spre miaelă 
.alături de hotarbl plăşet, prin pă-
_durile ce acoper muchile dealuri-
lor Polucci bair, Uzun culac bair 
_şi Ekii iuiuk olceac, tae şoseua 
judeţenă Ostroy-Cuzgun-Medgidie, 

şi sc opresce in verful Cuzgun ; 
din acest verf se indreptă spre 
apus, luând-o când spre S.-V., 
când spre nord-vest, păstrând lnsă 
mereU direcţiunea apusa 	cob6ră 
daelul Ekii iuiuc olceac, pe la mar-
ginea pădurit Baccuius, taie din 
nou şoseaua judeţena OstroV:-M-egi-
die, taie valea Baccuius culac, urc.1-
şi cobOră. delul Baccuius, taie vaile 
Mârleanu şi Demircea, trecand la 
egală distanţă de satul Demicea 
şi oraşul Cuzgun 	km.), trece 
pe h p6lele nordice ale verfulut 
Caraula, tăind vaile Voinea mare, 
urcă delul Hasanorman pe la locul 
numit Cioringi, şi coborândul ajunge 
In valea Kuru orman ceair; de 
aci hotarul se indreptă definitiv 
spre mială-nOpte, urmend/ puţin 
valea Kuru orman ceair, pe care 
o părăsesce, urcă delul Oltina, pe 
a căret muche urmeză puţin, II 
scobOră, ţine valea Cara cialic, si 
tăind tranversal muchiile delurilor 
Calburgina, prin vârful Calburgina 
şi Tuna orman, 5e cob6ră pe malul 
Dunărit traverseză fiuviul i ajunge 
la capătul apusan al ostrovului 
Talerul ; de aci hotarul o ia spre 
răsărit cu direcţia nord estică, ur-
meză ţermul nordic al ostrovului 
Talerul, se indreptă iar spre mal 
pe care 11 urmeză, pe la pâIele  
nordice ale delului Tuna orman 
pâ 	la versarea laculut Mârleanu 
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in Dunăre, adică la locul de unde 
am plecat, ant ajuns după atâta 
drum.—Forma hotarului este accea 

a doue dreptunghiurt alipite ; lun-

gimea totală de 44 km. iar intin-
derea totală de 13220 pogOne san 
6399 hectare san 64 kmp. 

Se mdrgiwsu la miază-nOpte 
cu judetul Ialomita, de care se 
desparte prin fluviul Dunărea ; la 
răsărit cu comunele rurale Mâr-
leanu, de care este despărţită prin 
lacul Mârleanu şi delul Kiorcuius, 
cu com. Aliman de,părtită fiind tot 
prin Wul Kiurcoius şi cu comuna 
Euige (din plasa Megidia), despăr-
ţindu-se prin Wurile Polucci, Uzun 
culac ceair şi Ekii iuiuc ol-ceac ; 
la miază•-;li cu comuna urbană 
Cuzgun separată printr'o 	con- 
venţională şi cu comuna rurală 
Caranlâc separată prin dlul Ha-
sanorman ; iar la apus cu comuna 
rurală Oltina de care este separată 
prin d1u1 Oltina, Calbungina şi 
Tuna orman. 

.Relieful solultd este in general 

accidentat afară de partea centrală 
pe unde se intinde larga vale nu-
mită Beilicu. Dealurile cari brăz-
ck'ză teritoriul comund .unt : Tuna 
orman ( i i 7 m.) şi Calburgina ( t 2 I 

m.) la nord -şi nord-vest domitAnd 
Dunărea, lacul Mârleanu şi satul 
Beilicu, Ilasan orman (134 m.) do-
minând satul şi valea Btiiicu, cuz- 

gun 	(1 7 3 tu.) dominând valea 

Beilicu, ş satul Dunărea şi oraşul 
Cuzgun ; dealurile Kiorcium (t 21 

m.), Polucci (72 m.), Uzun culac 

bair (86 m), şi Eki iuiuc olceac- 
cu v&ful Cuzgun 	81 m), se gă- 
sesc pe hotarul răsărit:n al comu-
net şi trimet ramificaţiile lor ves- 
tice şi sud vestice să brăzdeze 
interiorul. Ele sunt acoper're -: cele 
de la nord şi nord•vest cu fânete 
şi semănături ; cele de la sud cu 
păşuot şi tuferişurt cele de la ră-
sărit cu păduri Mtinse şi frumcise. 
Movile sunt puţine, in numer de 
ş6e, şi grămădite in partea nor-
dică unde găsirn movila Calburgina 
(126 m.) pe hotar chiar, şi in. 
partea sudică ca movila Cuzgun 
(I'81 m.) in colţul sud-estic al Co-
rnunit ; ele sunt arti6ciale şi aco-
perite cu iarbă ; an servit ca puncte 
de observatie. 

Apele, cari udă teritoriul comu-
nii sunt : Dund.rea la. mialănOpte, 
pe o distanţă de 4 km. ; malul set.I 
e destul de inalt dar nu abrupt şi 
pietros, ridicându-se In pante pu-
ţin escarpate. In dreptul dealulut 
Tuna orman fluviul are una din 
cele mai minime lătimi (400 m.) 
pentru cursul sen inferior ; fortuză 
un ostiov de formă lunguiaţă 
h.a.) numit talerul acoperit cu săl-
cii şi pietriş ; alte cursuri de apa 

nu mat avem. Văile sunt nume- 

r)se şi unele importante ca : valea 
Curu orman la apus şi st-d-vest, 
Beilicu prin mijlocul i suchal co-
munii amândoue deschidendu-se in 
lacul Beilicu ; cea d'a doua are ca 
vat adiacente, pe drpta valea De-
mircea ce trece priu satul D,mlircea 
unită cu valea Voinea mare valea 
Mârleanu cu adiacenta sa pc stânga 
valea Bac cuius ceelac prin partea 
nordică şi răsărit(".mă a comunii, cea 
d'a doua trecnd prin satul Bac 
cuius ; in fine valea Tiuiuluk ceair 
prin partea nord-estică a comunii. 
Malurile lor de şi sunt îualte nu 
abrupte, insă. ale celor din urmă 
cinct sunt acoperite cu tW-eruşuri 
şi pădurt Intinse. . BăIlţ1 avem : 
Mârleanu la răsărit, care înă apar-
ţine in intregimea comuni Mâr-
leanu, şi prelungirea sa sud{că lacul 
Beilicu (8o 	acoperit cu stuf 

şi nict insrde plutit6re in partea de 

răsărit a satulut Beilicu. 
Ciima comunit este variabilă, 

vara putin temperată priL apro- 
pierea Dunărit şi bălţilor, iarna 
insă f6rte rigurcisă, cu viscole, ex-
pusă .fiind suilărit vntulut de nor-
est ; ploile cad Îii cantitate potri-
vită ; maladhle 4'hu cam vizitiz 
cornuna, afară de febrele )alustre 
causate d'exhalaţiunile neănătOse 
ale bălţilor. 

Cornuna se compune LUn tret 

(a tune : Bilicu, reşedinta, aşedat  

in par_tea apusană a comunii, pe 
malul apusan al laculM Beilicu, ia 
p6lele nonlice ale dealului I lasan 
orman, intre deschiderile celor doue 
va.1 principale Cltru orman i Bei-
licu ; este, aşe;lat pe nişte pante 
dulci a!e dealului, cu case frumnse, 
bine zidite ,şi aşedate regulat pe 
nişte uliti (15) ce se intnrce în 
diferite setburi. Dentircca aşedat in 
partea sudică a comunii, la 4 kni. 

spre SE de reşedintă, in ambele 
maluri ale văii Demircea, la 
lele apusane ale dealului Bac cuiu3 

şi cele răsăritnee ale dealului Cuz-
gun; casele sunt mici şi aşedate 
pe doue ulite transverSale, av(nd 
iii partea apusană viile satul.M. 
Bac cuius sat mic, cu casele. ne-

regulate, ren zidite aşecjate ici şi 
colo ; este situat 1n partea răsă-
rit6nă a comunit, la 6 km. spre 
SEE de reşedintă, intre păduri, pe 
arnbele nialurt ale văit Bac cuius 
culac, la p(Slele nord-vestice 
dealului Ekii iuiuk olceac, şi la 
cele răsăritene al dealulut Bac cuius 
bair. 

Svrafaţa totală a comunet este 
de 6399 hectare din cari 127 h. a. 
ocupote de vetrele celor 3 sate cu 

169 case, iar restul de 6272 h. a. 

impărtite intre locuitori, ce posedă 
5933 h. a. şi Stat cu proprietarit 
an 3 3 	hectare. 

Pop ulaliuttea totală pe i 896 e.te 
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de 268 familif cu io6S suflete im-
părtită dupe cum urmează : 

Dupe sex: 5 3 t bărbatt, 5 37 femet. 
Dupe stare eivilă 575 necăsăto-
riti, 448 căsătoritt, 45 văduvt. 

Dupe instrucţie 88 sciU carte, 
980 nu 

Dupe cetăţenie : 10 63 cetăten I 
românt. I supus strein, 4 nesupuşi. 

După 	o68 ortodoxi. 
După. ocupaţiunY 3 8o agricul-

tort şi meseriaşt, 5 cârciumarl, 6 
diferite profesii. 

Dupe avere : 343 improprietă-
ritt, 7 neimproprietăriti. 

Contri.buabdi : 3 9 I. 
Econotni cesce comuna stă binişor, 

tabloul recoltelor de pe anul 1894 
şi 1895 este acesta: 

Grilă 68o h. a. cu 6 1 20 111. (9 111. 
de 11. a.). 

Orz 3 6o h.a. cu 3 600 hi. (i o hl. 
de h. a.). 

Ovez 6o 11.a. cu 66o 111, (11 hl. 
de. 11 a.). 

Porumb i i o h.a. cu 330 hl. (3 
111. de h. a.). 

Meiti 99 h.a. cu 297 hl. (3 111. 
de h. a.). 

Fasole 8 11.1. cu 13,44o kgr. 
(480 kgr. de h. a.). 

Fâneturile 47 h. a. cu 89,3 oo kgr. 
(19o0 kgr. de 11. a.). 

In cea ce privesce calitatea 

cele 6399 h. a. iie co-
munet se divid : 

282 h. a. loc neproductiv, (din 
cari 127 11. a. vatra satulut, 57 h. 
a. bălti, stuf, etc.; 6117 h. a. loc 
productiv, din care : 3 şo 	h. a: 
loc cultivabil, (500 h. a.„ ale Sta-
tulut cu proprietarit, 3008 h. a. 
ale locuitorilor); 400 h. a. loc 
necultivabil, (tot al Statului, 
stuf, mlăştine, etc.; 230 izlaz (al 
locuitorilor) ; 93 5 h. a. păduri, 
(din cari 900 h. a. ale locuitorilor). 

Budgetul comund constă In ve-
nituti de 4375 let şi cheltuelile 
sunt de 3 o 5 3, remănend deci un 
excednt in plus de i3 3 t lei ; sunt 
şi 391 contribuabi:I. 

Căi de comunicaţie sunt un drum 
mare ce vine de la Rasova prin 
Mârleanu, Beflic Oltina, apoi dru-
murl comunale la Oltina, Aliman, 
Demircea, Cuzgun. 

sunt doua, una In Beilic 
cu hr. St. 	 a 2-a in 
cătunul Demirea cu hr. S. ta Treitne, 
fundate de locuitort, Intretinute de 
comună, cu câte io h. a. de la 
Stat, şi ca dultovnic 1 preot, 2 
paracliseri, şi i cântăret. 

şcgă e una singură rurală mixtă 
cu i invetător şi i invetătOr e, cu 
125 e!evi inscrişt, (6o băett şi 65 
fete) din cari 8o promovati ; 
are şi i o hec:are de la Stat. 

Beilicu, sat in plasa Siii.tra notră, că-
tunul de reşedintă al comu ei ru- 

rale Beilicu, sat frumos, bi ie aranjat, 

case bine zidite, Fe 15 uliţi ce se 
Intretaie regulat, este aşeslat pe ma-
lul apusan al lacului Beilicu, la p6-. 
iele no.rdice ale d. Hasan orman, 
intre văile Curu orman şi Beilicu. 
Teritoriul sti se măwir esce la N. 
.cu jud. lalomita despărtit prin Du-
năre ; la E. cu com. M.rIeanu şi 
,căt. Demircea, la S. cu otaa. urb. 
,Cuzgun şi cea rurală Caranlăc", la 
V. cu com. rur. Oltina. Relieful 
seti e in general nu tocmai acci-
dentat; e traversat de două văl" 
largi. Cu:u orman şi Beicu. Dea- 

cart brăzdeză cătu iul sunt: 
Tuna orman (117 m.) ş Calbur-
gina (126 m.) la N. şi N.-V. Hasan 
orman (13 6 m.) la S. Demircea 
.(126 m.) la E., unt acoperite cu 
fânete şi tufişuri. Movil sunt pu- 

-tine, artificiale 	pentru e?c insem- 
nă-n Calbrirgina (126 m.) la N.-V. 
dominând satul. Apele cari udă te-
Titoriul sunt: Dunărea la N. pe o 
distantă de 4 km. formând ostrovul 
'Talerul acoperit cu sălcit. :1*(U avem 
Curu orman la V. şi S.-V., Beilicu 
la E. 5i aiiacentele sale valea De-
mircea unită cu valea Voica mare 
pe la răsărit ; cf04,ălti avem Mâr-
leanu la E., a cQm. Mârleanu, şi 
Beilicu tot la E. (8o km.) acoperit 
cu stuf. 

Clima e riguroa;ă, friuri1 o 
.11ântuie rare ort. 

Intinderea totală e de 4 5 63 hect. 
din cari 140 h. a. ocupate de vatra 
şi grădinile s'atulut. 

PoAulaţiunea este de 350 farnilit 
cu io68 suflete, ocupându-se cu 
ao-ricultura. 

Beilic ceair, acest nume ii p6rtă 
pârîul Alivaliti, care uda partea 
apusană a plăşii Silistra noue şi 
pe cea centrală şi răsăriteană a 
comunet Almalâu ; şi se intinde 
de la satul AlmalâCt până la , con-
fluenta sa cu pâriul PampurGhiol-
olu-ceair. Malurile stle sunt inalte 
şi râpOse ; jumătatea apusană este 
acoperită şi cu nisip; malul sudic 
este acoperit cu vil frumOse. Ea este 
inchisă intre dealurile Trâncovit. şi 
Sari meşea bair •, printr'enşa merge 
şi drumul comunal ce duce de la 
Almalâu la Esekioi şi iezerul Gârlita. 

Beilic ceair, vale insemiată in plasa 
Silistra nog pe teritoriul comu-
nelor rurale Beilicu, de la care 
şi-a luat şi numele, Caraulâc şi 
Ghiuvegea, se desface din pant:7:1c 
sud estice ale dealului Mezarâc 
bair, din aproptere de satul Gn'iu-
vegea, se indreptă mai intiti spre 
mia(4-n6pte până dă de ca ea 
.detiană ce duce de la Ostrov la 
Cuzgun, de aci inclina putin snrc 
răă.•it până. Iângă. satul Beilicu, de 
unde o ia spre nord est spre n se 
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deschide in lacul Mărleanu, in par-
tea sud vestica, numita lacul Bei- 
licu ; are o direcţiune generala de 
Ia sud vest spre nord est, brăsdeză 
partea centrală a plăşet şi a co- 
munei Beilicu, pe cea nordică a 
comunei Ghiuvegea şi pe cea apu-
sană a comunei Caranlăc. Dealu-
rile intre care e coprins tetito-
riul brăzdat de acestă vale şi adia, 
centele sale sunt : Calburgina - 
Ciacal, Merchez, 'Căşta, la apus, 
Mezarlic bair, la sud, Ciatal orman 
si Hasan oman la rasărit; ea are 
o lungime de 15 klm. Malurile 
sale sunt in generăl jOse şi aco-
perite cu 1ivc1i i feneţe. Văile 
adiacente ale sale sunt : valea 
Câşla punar unită cu valea lut 
Ghenciu, iar pe drepta mai multe 
vat fară vce-o insemnătate. Este 
tă:ată de s doue drumurt comunale 
ce duce de la Gliialvegea la 
cum vedem ea servesce pentru o 

uşără comunicaţie Intre comunele 
ce depind de basinul s. 

Bekir aga bair, deal in plasa Med-

jidie, comuna urbană Cernavoda ; 
in partea apusană a plăşet şi ră-
săritenă a comunet, se desface din 
dealul Oba bair, cu o direcţie spre 
‘.111 până in balta şi valea Cara 

su, e de natură stânctisă, are 114 
n. in verful Cilibikioi, este aco• 
perit cu semenăturt ; pe la plilele 

sudice trece calea terată Cerna-
voda-Constanţa şi e tăiat de dru-
mul judeţian Cernavoda-Medjidie. 

Bekir aga cula, vale mica in plasa 

NIedjidie, comuna Tortonian, că-
tunuI Cilibikioi, vine din dealul Oba 
bair, sub numele de Oba culac, 
merge printre dealurile Bekir aga 
bair la apus pe drepta şi Cioccu-
rak bair spre stânga, şi se des-
chide iti valea Cara su, Iângă sta-
ţia Mircea-Voda, e taiata de dru-
muI Cernavoda-Medjidie. 

Bekir aga gilcazar, vale mică in 
plasa Medjidie, comuna urbană Cer-
navodă. Vine din dealul Bekir cuga 
bair, se indreptă spre apus pe la 
pOlele sudice ale dealului Turcu-
lui, prin ilteriorul comunet se 
unesce cu valea Turculut şi for-
meză valea Cinie1ii, ce se deschide 
in balta Cara su. 

kter sat irt p!asa. Mangalia, că-
tunul comunei rurale Cazil murap, 
silual in partea apusană a plaşet 
şi a comunet, la 7 klm. spre nord 
vest de cătunul de rezedinţă, pe 
valea Borungea, la locul de intâl-
nire al acesteia cu valea Biş punar 
şi la pOlele nordice ale dealulut 
Baş punar. 

Are o suprafaţă de 520 hectare 
din care 12 hectare ocupate de  

vatra satului cu 53 cas 	iar po- 
pulaţia este de 6o fami 	cu 227 

• suilete. ocupendu-se in pecial cu 
a , Tricultura, 

Belciugata, lac mic de puţină im-
portanţă in plasa Hărşo va, pe te-
ritoriul comunet rurale Ciobanul 
situat in partea apusana a plăşet 
şi cea nordică a comunti, nu de-
parte.  de malul Dunări le care a 
fost facut negreşit, intr'una din ma-
rile revărsărt de odiniOta ale flu-
viului intr'un câmp intihs acoperit . 

cu iarbă. Are o Intindere de 25 
hectare; cu o formă curi:)sa ce se.-
menă cu a unut ciocan şt.nicovală 
unite prin cozile lor ; produce fOrte 
puţin pesce şi de calitate me-
diocră şi. care se consuma iii lo-
calitate. 

Belezliki sîrti, deal in plasa Silistra 

noue, pe teritoriul comunet rurale 

Almaliu, se desface din dealurile 

Bulgariei orientale, intra in Con- 
stanţa pe la 	 de pâriul 
Pampur Ghiolgiu, pe lăngă piketul 
No. 8 ; se indreptă spre răsărit 
inţr'o direcţie generală de la S-V 
spre N-E, pritike pâriul Pamur 
ghiolgiu şi valea Curt canara, 
brăsdeaza partea apusană a plăşet 
şi cea sudică a comunti, are o 
inălţime de i 14 tn. taie drumul 

şi Ostrov-Esechioi ;  

face ripos nialul ezerulut Gări4a, 
lăngă care se sfărşesce : e acope-
rit de tu:erişurt şi paşunt. 

Beorlegic tepe, movilă inalta in 
plasa Hărşova, pe teritoriul co-• 
munei rurale Calfa, pe muchia 
dealulut Turbencea bair, in partea. 
resaritenă a plăşit şi a con-mrtet, 
apr6pe de hotarul judeţulut; are-
3 18 ni. i este acoper,ită cu ver-
deţă. 

BerbotasI orman, padwe in in—

tinciere de vre-o i 8o hectare, iri 

plasa Silistra-noue, pe teritoriul 

atât românesc cât şi cel bulgă.resc: 
aI comuuei rurale Garvan ; in 
partea de 	 a p'ăşit şi a 
comunet se intinde pe ramilicatUle 
orientale a:e dealulut Garvan-bair, 
printre văile Culac punar cear şi 
Cara culac; este :trăbătută.: de un 
drum comunal KUciuc Kinargi:• 
Cranova ; esenţele principale, fag, 
earpen 

Bertestl, vale in slasa Hărşova pe 
tetorm comucei Dăent , p:eacă 
din partea de răsărit a dealulut. 
Stanciu şi se indreptă .=pre apus, 
printre dealurile Viilor la N. şi 
dealul Gărliciulut Ia sud, brazdănd 
partea vestică a plăşet şi pe cea 
sudică a comunet Daeni şi cea: 
nordică a comunet Gărlict făc.end:. 
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hotar intre aceste doue comune. Ea 
sfârşesce 1n Privalu Biroiu la 11/2  
km. spre nord de comuna Gârlici. 
Malurile sale sunt In general carn 
j,se, este tăiată de calea judeţeană 
Gârlict-Dăent. 

:Besoul sat in plasa Medjidia, cătunul , , 
comunet rurale Corabaci ; situat 

1n partea meridionolă a plăşei şi 
a comunet, la 2 1/2  km. mai spre 
sud-est de cătunul de• reşedinţă, 
Carabacâ. Este aşezat pe valea 
•Cultirnes ccair, tocmai la inceputul 
ei şi este 1nchis la nord-vest de 
dealul Sârti curu bair, la nord est 
de dealul Caula oba şi la sud de 

-dealul Caula bair. 
Suprafaţa sa este de 1,45o hec-

tare, dintre care 15 hectare sunt 
ocupate de grădini şi de vatra 
satului. Populaţiunea compusă mal 
numat din Turci este de 36 fami-
Iii cu 173 suflete, ocupându-se in 
special cu agricultura. Pămbtul 
produce tot felul de cereale dar 
mat ales ov7, mei0 şi secară. 
Casele mici, nu tocmai ingrijite 
sunt aşecjate f6rte regulat, formând 
mai multe str41t drepte. Drumurl 
comunale vin de la satele invecinate 
ca Cangagi, Kaz11 Murad, Merde-
venli Punar, Ciobanisa şi Copadin. 

13eşoul dere, vale in plasa Con-
stanţa, pe teritoriul comunei rurale 

Copadin situată in partea apusană 
a comunet, Se desface din ultimile 
ramificaţiuni sudice ale dealulut 
Copadinu şi anume din dreptul 
satului Copadin, se indreptă spre 
mial,lă di avend o directiune mat 
mult de la nord la sud, merge 
paralel şi •pe la apusul dealulut 
Arabi Alciala se unesce cu valea 
Arabi Alciala i formează valea 
Alceak Alcea. Prin mijlocul ei 
merge drumul comunal Beşoul-
Copadin. 

Bentulul valea, vale de mică 1n-
mna•ate in plasa Hârşova, pe 

teritoriul comunei rurale Ciobanul, 
in partea apusană a p14it şi cea 
sud-estică a comunet ; este formată 
din văile Câşla, şi plecă din 
apusane ale dealultd Cardi câşla şi 
val a Bălăchului ce vine din p6lele 
vestice ale dealulut Muslu ; cea 
d'intăi0 trece prin satul Cadi câşla, 
şi unindu-se, merg printre dealu-
rile Cadi câşla la rbărit şi Ca-
raula la apus, taie drumul judeţean 
Măcin-Hârşova şi se deschide in 
lacul Hazarlic ghiol in parte su-
dică a lui. 

Bilarlar, deal 111 plasa Constanţa, 
comuna Carol I, cătunul Doro-
banţul (sa0 Bilarlar), situat Iti partea 
sud vestică a plăşii şi cea apusană 
a comunii ; coprins 1ntre văile 

Buiukculac dere, 	apus şi Bui0k 
dere la răsărit,fire ti 5 m. domi-
nând satul. VOrobanţu aşecjat la 
p6lele-1 est• e ; acoperit cu semă-
năturt şi • neţe. 

Bilarla 	alt deal in plasa Medjidie 

con na Tortoman, cătuflul Dere- 
ki 	situat 1n partea nord-estică a 
p şii şi cea nordică 	comunii 

tinc,lendu-se printre vi1e Tor-
oman la apus şi Derek:oi la ră-

sărit, are i o8 m. 1n verful Dere-
dominând satul Derekioi, văile 

de mai sus, drumul Dorobanţul-
Derekioi ; acoperit cu fâneţe. 

Bilarlar, vechia numire a cătunului 
Dorobanţul din comuna Carol I 
(vechiul Danakioi). 

Bilarlar, movilă inaltă dc 129 m. 
pe hotarul dintre plăşile Medgidie 
şi Constanţa pe muchin dealului 
Tusla bair, la 5 km., spre vest de 
cătunul. Bilarlar al comu:lei Dana-
kioI, dorninând valea SaL bel dere, 
drumul Dorobanţul-Talaşinan; aco-
perit cu verdeţă. 

Bilarlar bair, 94ea1 Insc:nnat 1n 
partea nordică 	plăşii Constanţa 
şi cea sedică a comunei Pazarli, 
intinijendu-se de la vest spre est 
printre valea Esther la nord şi 
confluentele văit Carasu raO :Nled- 

gidie la 	(anu me vaile 
•Tasliick dere. Ma:galie dere, valea 
Lungă, etc., ce plecâ din pMele 
sale meridionale, are ca verfuri 
Gelivec tepe (189 m.) Bilarlar 
lepessi (176 m.) Ester cara tepe .  
(177 m.); dominând văile de M2 
sus, satele Pazarli, Ghelingec şi 
Ester, drumul Hârsova-Caramurat 
de natură stânc6să, acoperit cu se-
mănături şi fâneţe. 

Bilarlar tepessi, unul din verfurile 
dealului de mai sus, plasa Con-
stanţa comuna Pazarli ; aşec,lat cam 
in mijlocul culmet, are 176 m., 
inălţime, dominând satul Pazarli ; 
acoperit cu fâneţe şi păşuni 

Bira-başu, ostrov sa0 insulă de tnică 
insemnătate in Dunăre, plasa Si-
listra-noue, pe teritoriul comunei 
rurale Satu-no0, situat in partea 
nordică a plăii i a comunet, 
apropiat mai mult de ţermul ia-
lomiţean de cât de cel dobro-
gean, are 2 klm. lungime, 400 m. 
lăţime, o intindere generală de ţi5 
hectare ; braţul despârţitor al Do-
brogei ; are 450 m. lăţirne, 16 m. 
adâncime, bun pentru naviggie ; 
insula c acoperită cu sălcii şi richită. 

Boazgic I, ostrov pe Qunâre in 
plasa Hârşova, comuna Topalu şi 
ţine de cătunu Boazgicu I 	faţa 
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căruia se află ; are o lungime de 
11/ 2  k. cu o formă de triun-
ghiu ; este situată in partea sudică 
a plăşet şi sud-vestică a comunei 
şi vestică a cătunului, este tOtă 
azoperită cu păduri de sălcit şi 
din acestă causă este şi nelocuită, 
in apropierea ei este : 

•Boazgic II, ostrov pe Dunăre in 
plasa Hărşova, comuna Topalu şi 
in făta cătunulut Boazgic de und.?. 
ş'-a luat şi numele ; este puţin mai 
mic de cât precedentui avend o lin-
gime de aprUpe un km., şi forma 
unei lentile biconvexe; este acoperit 
peste tot cu stuftşuri şi pădurt de 
sălcii ; este nelocuit. 

:Biliuk dere, (valea mare pe româ-

nesce), vale in partea apusană a 
plăşii Constanţa şi a comunei Carol 

.1, se desface din dealul Bilarlar bair, 
se indreptă spre 	cu o di- 
recţie de la N.-E. spre S.-V. printre 
dealurile Bilarlar pe diepta, şi Pas-
pala bair pe stânga, trece pria satul 
Bilarlar (sail Dorobanţul) şi se une;ce 
dupe un drum de 7 km. cu valea 
Tuzlaiub dere spre a forma valea 
Tortoman. 

Biiiuk dere, o altă vale, sait mai bine 
cjis, un alt nume al văel Vaivasin 
dere, ce brăzdeză partea sudică a 

. plăşei Medjidia şi pe cea nordică a 

comunef B61b61 ; se găsesce situa41 
intre dealurile Vaivasin bair la N. 

Odagi bair la S. i c tăiată de 
drumul direct Medjidia-Copadin. 

Biuk dere, un alt nume al văei 
Enghez din partea nord-vestică a 
plăşii Mangalia, şi cea sudică a 
comunei Enghe•i., ,nume pe care-1 
prtă.intre satele Erebeiler şi BiUk 
F.,nghez, este coprinsă intre dealu-
rile Enghez la resărit şi Dikili tad, 
la apus ; prin ea merge drumUl 
Eughez Erebiler. 

Biiiuk iuiuk, movilă insemnată in 
partea nordică a plăiI Constanţa 
şi cea centrală a comunri Cara-
harman, pe muchia dealului Gar-' 
galic, la 3 1/2  km. spre S.-E. de 
cătunul Peletlia ; are 102»  M. inăl-
ţime, dominând pârlul şi satul Pe-
letlia, şi drumul Peletlia Carahar-
man e acoperită cu verdeţă. 

Biiiuk mezarlIc bair, deal in partea 

meridională a plăşe! Medjidia şi 
cea r. săritenă a comune‘i Cocargea ; 
se desface dia dealul Arta burum 
bair, se intinde spre miacjă-ruipte, 
intr'o direcţie generală de la S.-E. 
spre N.-V. printre văile Curt culac 
la resărit, Diordingi orman la mia(P.• 
ne,pte, Iai ceair la apus; are t 09 
u. dominând satul Cocargea, văile 
de mat sus ; este tăiat de o mul- 

time de drumuri, acoperit cu fineţe 
şi semenături, iar la p(Me!c lui se afiă 
un mare cimitir turcesc de unde e 
şi numele 

Biuk orman culac, vaie in partea 

sudică a plăşet Silistra noue şi CC:1 
resăriteană a comunei 1Z egep cuius, 
se desface din p6lele ::,, pusane ale 
dealului Sinir iol bair, şi iner-
gend printre acest deal. la  N. şi 
Uzun bair la S. se Iirige spre 
apus, numai prin păduh şi se des-
chide in valea Calaigit Regep 
cuius: 

Biiiuk ossenbei tepe, v drf de dcal 

important in partea ii'săritenă a 
plăşit Ilârşova şi a comunet Calfa; 
pe muchia dealului Sulugeak bair, 
la 2 km. spre S.-E. de satul Calfa ; 
are 243 M. şi domină prin inăl-
ţimea sa satul Calfa, uâriul To-
polog, valea Sulugeac dere, şi dru-
mul Calfa-Dulgeru ; la p6lele sale 
sud-estice se . ,z1 şi a4i ruineie sa-
tulul Ossen bei acji Siliste. 

Biilbiil buiuk bair, deal in partea 

sudică a plăşii Medjidia, şi ln cea 
centrală a connei B61b1 ; se des- 
face din dealul Kuluk 	se 

tinde spre apus, intr'o dirccţie gene-
rală de la N.-E. spre S.-V. printre 
şirul Şulmek patlagan 1 apus şi 
valea Ebekioi ceair la rsărit, are 

14 2 M. dominaud satul 	mare. 
aşedat la p6lcle resăritene ; este aco - 
perit eu fine!e şi semenătur.. 

Biilbiil kuciuk bair, alt ckal tot 

in partea sudică a plăşh Medjidie, 
şi a comunei BUIbUI, se desface din 
dealul B6Ib61 h6iuk, se intinde spre 

intr'o. direc.‘ţie generala 
de la S.-E. spre sud-vest, printre 
văile Nalciac dere la apus, şi 

şi Ciobanu la resărit ; are 137 
m., dominAnd satul B61b6l kuciuc 
aşedat la pOlele sale nordi'ce, e 
acoperit cu semnăturI. 

Biilbiil kuciuk, verf a.1 dealulw pre-
cedent, inalt de i37 m., la 

km. spre S. de satul cu acelaşi 
nume, pe care iI domină, este aco-
perit cu verdeaţ'ă. 

comună rurală importantă, 
din judetul Constan.ta, plasa Med-
jidie ; situata in partea cen,trală a 
judeţuhti la 36 km. spre S.-V. 
de oraşul Constanţa, capitala dis- 
trictului, şi 'in cea 	 a 
plăşif la 16 km. spre S.-E. de 
orăşelul Medjidia, reşedinţâ et,' iu- 

tro vale ca o pâlnie, dintre 
.rile Culac bair şi B61b61 bair„ 

Se mărginesce l a miaă-ncipte cu 
com. Alacapu şi Medjidia (oraşul) ; 
la 	cu com. Osmancea (pl. 

Mangalia); la E. cu com. Mur- 
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fatlar (pl. Constanţa) şi Osmanfacă 
(pl. Mangalia) ; la V. cu com. 
Mamut cuius şi Cop2din (pl. Cons-
tanţa). 

Relieful solulul e in geceral des-
tul de accidentat de culmile: Med- 
jidia la mia;lă-nOpte şi Balbal la 

Principalele dealuri cari 
brăzdeză comuna sunt: /vIedjidia 
(i i tm .) la N., dealul Tabia fran- 
ţuzescă (r i i m.) la N.-V.; dealul 
Odagi bair (127 m.) la N.-V. ; 
dealurile Bei aslan bair I, Bei 
aslan bair II (127 m.) la V., dcalul 
Bair balbal kaciuc (t 3o m.) la 
S.- V. ; dealul Ciobanisa bair, la 
S., Mangalia culac bair 1a E., Kti-
ciuk murfat (89 m.), Cara acic 
bair (112 m.) şi Endec carakioi 
(121 m.) la N.-E. ; apoI prin inte-
riorul comund (căci acestea aii fost 
pe la hotarul el) avem dealurile : 
Carakioi bair (127 m.), Şeit iur-
tluk murfat (129 m.), Orcen me-
zarlâc t 33 m.), Orcen bair, Sulmec 
patlagan, kaciuc Balbal bair 
Buluk bair. Aceste dealuri sunt 
acoperite, cari cu fineţt:, cari cu 
semenăturl, iar din distanţă in di;-
tanţă numerOse rnovile artificiale, 
printre cari deosebim : Endec ca-
rakioi (112 m.) la N.-V., Cara 
acic alcea 	r i m.) la N., Ciatal 
tepe (127 m.) la N.-V., Idres Ker-

mes (127 m.), Kaciuc balbal nord 

(127 in.) la V., Kiuciuc balbal sud 

139 in. la S.-V. Curt baba iuk 
(93 	m.), Endec tepe (13 2 m.), 
Cara tepe (t3 i m.), prin mijloc 
şi spre resărit. 

Ilidrog rafia e representată prin 
nisce văl reci, avend apă numai 
in timpul primăverei, şi atunci prea 
puţină, principalele sunt: Biringi 
Medgiuia dere şi Ikingi Medgidia 
dere la N.-V.; Baiuk dere, Scid curt 
culac, Odagi culac şi Bei aslan 
Culac Dantla.r.• la apus; Ciobanisa 

dere la S.; Sarapci dere unită cu 
Ebekioi ceair la S.-E.; Cara suluk 
dere şi Serpla cnIac (adiacente ale 
văiei Carasu) la N.-E. 

C/inta este ln general acea a. 
pla!oului dobrogean, cu veri căl- 
durOse şi ierM frigurOse fiind ex-
pusă ventului dominant de N.-E., 
ploi sunt puţine, totuşl climatul 
e relativ sănătos, maladiile vizi-
tând'o rar. 

CzItunele cari o compun sunt pa-
tru : t) Biilbiil biduc, reşedinţa spre 
S.-E., pe platoul lul Cular bair şi 
Baiuluk balbal bair; 2) Biilbiil kii-
ciuc, spre apus, la 3 km. spre S.-V. 
de reşedinţă intre dealurile Orcean 
bair la N.-V. şi Bair balbal kaciuk 
la S.-E. 3) Murfat 	(saa Turc 
Murfat) spre N.; la 5 km. spre 
N. de reşedinţă, pe valea Cara 
subecdea, intre dealurile Kaciuc 
Murfat şi Endec cara kioi ; 4) Endec 
cara 	in partea nordică a co- 

munei, la 7 km. -spreN.-V. de reşe-
dinţă, pe un cot al de2 ului Cara-
kioi bair. 

Suprafaţa sa este d 123 km. 
patraţi saa r 2.348 hectare, din cari: 
75 hectare ocupate de vatra satului 
cu 237 case„ iar restul impărţit intre 
locuitori avend 8863 hectare, şi 
statul cu prOprietarii, posedând 
3410 hectare. 

Poptdaţiun'ea comunc este de 
331 	cu 1;458 suflete, îtn- 
părţită dupe cum urmLa : 

Dupe sex : 783.  bărbaţ1, 675 
femei. Total 1458. 

Dupe stare 	: 803 necăă-. 
604 căsătoriţi, 5 veduvi. 

Total 1.458. 
Dupe instrucţie : 52 scia carte, 

1.406 nu . scia. Total 
Dupe protecţie: 1.419 cetăţeni ro-

rnâni, 39 supuşi streini. Tual 1.458. 
Dupe religie : 434 cr2ştint or-

todoxi, 1.024 mahometa:d. Total 
1.45 8. 

Dupe ocupaţiuni 28'; agricu'-
tori, 4 comercianţi, 29 :alte pro-
fesiunt. Total 320. 

Dupe avere : 620 impro)rietăriţl, 
to neimproprietăriţi. Tol:al 720.. 

Contribuabiii 20. 
CUM vedem inajoritata popu-

laţiune este compusă din turd şi 
tătarf, apoi bulgari şi in tu-tna ro-
rnânI. 

Econonzicesce, comuna stă bine. 
Dk. g•cogr. jud. Constunţa. 

Din CeIC 1 2. 3 48 hi. inth,derea 
comunel. 

75 ha. teren neproductiv (ve-
trele satelor). 

12.273 ha. teren productiv, din 
care , dupe calitatea pamertului 
avem : 

7.o34 ha. loc cultivalajl, (din 
cari : 5814 al locuitorilor, I. r90 
al Statulm cu proprietarii). 

4.926 ha. loc necultivabd, (din 
cari : 2.736 al locuitorilor, 1.220 
al Statu'ut cu proprietarit). 

313 ha. 	(tot al locnito- 
rilor). 

Iar in cea ce privesce senna-
turile pe anii 1895-96 avem ta-
bloul următor : 

Gria 80.7 ha. cu  11.298111.("/1 ), 
» 	4.400 » 

» 	>> 2 8.7 4o » (2°11 ), 

1.274  
792 » ( 12 

porum08 9 1 » 	2.973 » 
meia 	537 	» 	1.074 » (rzj i ); 

fâneţe naturale şi artificiale 783 ha. 
cu  47.810 kgr., 700 kgr. de t 

Ocupaţiunile locuitorilor sunt 
agricullura, fiind in comuna 187  
plugari cari aa 347 pluguri (127 

cu boi, to cu ca1), i maşina de 
treerat cu aburi, t maşină de senA-
nat, 9 maşint de secerat, 6 rr 
de bătut porumb, t t 	grape de 
fier, 221 care şi căruţe (24 cu bof, 
1)7 Cll ca1), 3 maşini de venturar, 

5 

secară 
orz 	1.437 
ovez 	9 
rapiţă 	66 

2 7 5 
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de cosit ; maf sunt 1o9 puţurI 
1o6 prin sate, 3 pe câmp. 

Cre,derea vitelor, comuna av.tad 

3.264 capete, din cari : • 57i cai, 

.308 bot, 5 bivoli, 16 măgart, 
1.297 of, 3 I capre, 32 • porci. 

Industria e cea rnaf casnică, mal 
sunt 2 mort de valt. Comertul e. 

activ, se face prin gara Murfatlar 
la 14 km. spre N.-E., si constă 
1n import de maşini .agricole, ma--
nufacturt., beuturt spirtose si in ex- 
port de cereale, v ite (bol, oi) lană 
cu produsele et, branzeturi, etc. 

BudKetui constă in venituri de 
6.230 lei cheltuelt de 3.590 lei, 
cu un excedent de 2.640 lef, sunt 
şi 320 contribuabili. 

Căl de comunicaţie sunt : drumul 

judeţean Mangalia-Medjidia trecbd 
prin satele BCiIbCil bUiuk si Endec 
carachioi., apoi drumuri vicinale 
spre satele Cobadin, Osmanfaca, 
Osmancea direct, Murfatlar, Ala-
capo, Cokirleni, -Marnut cuius, 
Agemler, etc., unind si Cătunele 
intre ele. 

cornună nu e bi-• 
serică creştină, si ar trebui infiin-
ţată fiind că numerul creştinilor 
cresce mereet ; sunt insă 7 geamil 
cu 7 Iwgi, 4 in cătunul BCilbCiI mic, 
şi câte una 1n cele-ralte cătune. 

.,Sc6/(>' este nna singura mixta ru-

rala in cătunul BCilbCiI mic cu t o 
ha., cu i invetător, 28 elevi in- 

scrişi (17.  băieţt şt t i fete), 15 
promo-srati in 189 5--96 ; mat sunt 
6 şcolt musulmane pe langă geamit, 
3 itt cătunul 131bU1 mic şi câte 
una in cele-l'alte cătune. 

La 2 km. spre nord-vest Kticiuc 

bU1bl sunt ruinele unui sat Roşian, 
distrus•de mult ; la Nord, pe lângă 
satul Endec carakioi trece i valul 
mic de părntat, anterior celui facut 
de Traian (a se vedea la descriera 
judeţulut). 

Boazgic sai Boaşcic, sat in plasa 
Hârşova, cătunul com.Topal;—este 
aşe4t in partea sudică a plăşii şi 
cea sud-estică a comunef, la to 
km. spre S.-E. de reşedinţă, Topal. 

Tetitoriul sUl se mărgineşte la 
N. cu cătunul .de reşedintă Topal; 

• la E. .cu cătunul Capugi (al com, 
Siriu) şi cu căt. Ba1tageşt1 şi Taş- 
punar (ale com. Taspunar, plasa 

Megidie) ; la S. cu com, Seimenii 

mart, si la V. cu jud. Ialomita 

despărţit prin Dunăre. 
Relieful s.U.1 este in deneral ac-

cidentat de prelungirile vestice ale 

dealurilor Zavol bair (126 m.) şi 
Panar bair (i i 6 m.) aflăt6re pe 
hotarul de et ; şi de prel ungirile 
nordice ale dealulut la movila 
Grecului (96 	de la hotarul de 

S. ele sunt acoperite cu semănă-
turi si faneţe. 

Movil% sunt nurner6se, intre cari 

avem : Kergheligi iuk (i i6 m.) 

Boazgic tepe (46 m.) la S.-E., 
ele sunt artificiale si acoperite cu 
verckţă. 

44»le cari udă teritoriul seti sunt: 
'Dunărea la apus, formănd 3 05-
tr6ve : 13oazgicu mare, mic si Ca-
lakiot acoperite cu săleit ; pariul. 
Boazgic dere prin centru şi pe la - 
S. de catun, se varsa ;[1 Dunăre, 
Iângă sat ce se găseşte 	faţa os- 
tr6velor Cu acelaşi nume - şi pe 
nlaluI drept al Dunării. 
. Ca vai avem : Calakiot, Canara 

şi Zavolul la N., valea mare la S. 
hotar. 

Clima eSt rigur6să. dar 1n ge-
- neral sănătOsa. 

Intinderea totală de -,7 5 6 hec-
tare, din cari . 115 ha. ccupate de 

- vatra şi grădinile satulut. 
Populatiunea este de 180 

667 suflete, a caror ocupa-

ţiune principală este agriultura. 

Boazgic bair, deal 1n plasa Harşova, 
comuna Topal, cătunul Boazgic; 
1n partea apusană a p14it şi sudică. 
a .comunit, se desface din dealul 
•Zăvol bair, se intinde intr'o direcţie 
de • la N.-E. sp 	S.-V. rhntre vaile 
Zavolu şi Boazgic dere i Dunăre, 
facândul malul inalt si cam stancos ; 
are 89 m., domină văii de mal 
sus, satul Boazgic, aseljat la p6le1e 

-sud-vestice ale lui, dru -nul 13ă1- 

tăgeşti-Boazgic ; acoperit cu finete 
semenăturt. 

Boazgic dere, vale şi pariU in-
se.mnat 1n judeţul Constanţa, plă-
şile Harşova şi Megidie, teritoriul 
contunelor Sirin şi Topal, (pl. Har-
şova) şi Taşpunar (pl. Megidie) ; 
este format din unirea a doue văt 
Uzuncea i Satiskiot, cea d'intaht ple-
când dirt pOlere sudice ale dealulut 
Capugi, cea d'a doua din p6lele sud-
vestice ale dealulut Inşiratele, tre-
când şi prin satele Satiskiot turc 

roman ; se unec ceva rnat jos 
de cel din urm, şi indreptându-se 
spre 	 intr'o directie ge- 
nerală de la N.-E. spre S.-V., trece 
prin satul Băltăgeşti, unde primesce 
pe stânga păriul Saragea dere, (ce 
trece prin satul Saragea), ia numele 
de Boazgic, şi d'up(: un curs de • 
apr6pe 20 km. se varsă in Dunăre, 
Iângă. satur Boazgic, de la cari a 
luat i numele. El are apă mai in 

40,  
tot timpul anului, din causa rna- 

lurilor• sale inalte şi _rip6se, cari 
adă.postesc apa de căldurile cele mar1-
ale veret, şi apoi plohe nu sunt 
tocmai rart prin aceste locuri. 

Dealurile printre cart curge sunt: 

Erkesek, Zavol şi Boa7.gic la apus, 
Inşiratele, Hoşi tepe, Panar tepe şi 
movila Grecului, la rasarit şi 

prin valea sa merge d unntl Satis:  
ki01-Baltageşti-Boazgic-Terzikioi. 
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Boazgic tepessi, vrf de deal al cul-
mei movila Greculut, 43 m. inăl-
ţime,•pe hotarul dintre plăşile Hâr-
şova şi.  Medgidie, la 4 km. spre 
S.-E. de satul Boazgic, dominând 
văile: Mare, Boazgic şi satul Boaz-
gic ; esre acoperit cu păşuue. 

Bone SIrtl, deal in plasa 

pe teritoriul comunet rurale 
Esekiot , se desfăce din dealul Hagi 
durac sirti, ceva mai sus de satul 
Esekioi, ce e aşec.lat la p6lele lui 
sudice, se Intinde spre răsărit prin-
tre văile Kiuciuc kessen ceair şi 
Esekiot dere, cu o direcţiune ge- 
nerala de la • 	spre N.-E. braz- 
dând partea apusană a plăşii 
cea nordică a comunet, ramifica-
ţiile lut nordice se termină pe malul 
sudic al lacului Gârlita făcbdu'l 
Inalt şi râpos ; are o inălţime de 
112 m. dominând satul şi valea 
Esekiot, este acoperit cu câte-va 
păduri, tuferişuri şi puţine vii ale • 
satului Esekiot, pe muchia lut merge 
şi drumul judeţn Almalâu-Gârliţa. 

Boronge movilă insemnată in plasa 
e jt ta. pe 	teritoriul comunei 

Kioseler şi anume pe acela al că-
tunulut .Borongea de .unde şi-a luat 
şi numele ; face parte din dealul 
MecJarlic, Borongea bair al cărui 
vrf culminant eSte, avnd o 

de 164 metri ; prin inălţimea  

sa domina t6te dealurile care sunt 
imprejur şi anume: Muuzuarliki bair,. 
Munzuadiki -alceak, Curu giugiuc 
bair, Mecjarlic Borongea bair pre-
cum i satul Borongea care se află 
la o depărtare de 2 112  km. de 
movilă ; pe la sudul movilei trece 
drumul de la Copadin la • Ghiol 
Punar. 

Borongea, vale insemnată din ju-
deţul Constanţa, plăşile Mangalia, 
Megidia şi Si'istra nou pe care le 
desparte ; este una din principalele 
ramurt ce form&ză valea Urluia. 
Sc desface sub numele de valea 
Sânăr dere din p6Iele vestice ale• 
dealului Meragi bair, se Indrptă 
spre apus, av&id o direcţie gene-
nerală de la E. spre V., mai are şi 
urtnăt6rele numiri Atnzace.a dere, 
Cealic cum ceair, Agernler, SOfu-
lar, Cultimes şi in fine Borongea ; 
ea trece prin o mulţime de sate, 14 
la nurUr, cart sunt aşe;late cănd 
pe malurt, când iu vale, acestea 
sunt: Edilkiot, Osmancea, Cioba-
nisa, Agentler, Sofular, Merdeveuli 
punar, Beşoul, Caugagi, Carabaia, 
Kertic punar,Terziveli, Bekter, Kio-
seler şi in fine Borongea, la 5 
km. spre E. se uneşce.  cu  valea 
Demircea pentru a formă impreună 
valea Urluia. Vaile adiacente ale 
sale sunt : Paşa conac dere, Ca-
nara dere, Kioreni, Arabi alceala,  

Colccac alcea, pe drpt ; Kivan 
alceac, Cadmuler alceac, Biuk 
Enghez, Carasuluk,.::Kitcine' Enghez, 
Musur cuiuk, Mangaci c(air unită 
cu Culac ceair, Merdeven ceair, 
Cazil naurad ceair, Bas unar (sait 
Afighimea) i Cricic ceairte stânga. 
Totalitatea acestor văt ocupă o 
intindere de 48.000 hectar.: din par-
tea sudică a judeţului cu ,eritoriul 
comunelor : Edilkiot, 0 -anancea, 
Agemler, Enghez, CavacLr, Cazil 
murad (pl. Mangalia), Carabaia, 
Kioseler (plasa Megidia), Bairam 
dede, Hairankioi (plasa Silistra-
nou.  

Bozlutac iuk, movilă in partea ră-
săritenă a plăşii Constantd şi cea 
sud;că a comunei Tekirghiol, pe 
muchia dealulut Agigea, cu o i -ăl-
ţime de 48 m., dominând satul 
Tekirghiol, Iângă care se află va-
lea Iuntacan dere şi drunăul ju-
deţ(m Constanţa-Mangalia ; este a-
coperită - cu verd4ă. 

BuazuluT-Gura, locul und gârla 
a ta-mare, o comunicaţiwh sudică 

a lacului Sinoe cu Marea, se des-
chide tu Mare, 151 75 km. s?re S.-
E. de satul Carahar'man, pla.A Con-
stanţa. 

Bugeacul, deal de mică importantă 
n plasa Silistra noue, pe terito- 

riul comunet rurale I3ugeacul, de 
la care şi-a luat şi numele ; se 
desface din dealul Iapce bair, se 
intinde •spre rcsărit, avinid o di- 
recţitne generală de la S.-V. 
spre 	N.-E. ; şi brăsdând par- 
tea Lordică a plăşit şi pe cea 
nord vesti:ă. a cotnunet ; prciun- 
girile 	nordice se sfârsesc in 
Dunăre bruc, făcndu-i malul 
drept, inalt şi râpo.;, cele suclice, 
fac malul iezerulut Garliţa inalt 
şi stâncos; la pOlele sud-estice este 
aşept i satul Bugeacul; are o in-
nălţime de 79 ni. dominând sa-
tul Bugeacul, Dunărea, şi drumu-
rile comunale ce duce de la 13u-
geac la Ostrov şi Altnalau ; e 
acoperit cu semnăturt şi viile Lo-
cuitorilor din Bugeac. 

ugeacul, vale neinsernnată in plasa 
istra nouă, pe teritoriul cornu-

nei rurale Bugeacul, de .  la care 
şi-a.  luat şi numele ; plCcă d:n 
pantele răseritene ale dealulut Că-
rămăc,lit, se indreptă spre răser-it 
printre dealurile Iapce bair ii 

Bugeacul la N. şi Cărămilit la 
V. şi S. brăsdând partea no‘rdică 
a plăşet şi pe cea vestică a 'co-
munet; ea se sfărşesce in ezertil 
Gârlita la I 1/2 	spre apu3 de 
satul I3ugeacul ; malurile sale sunt 
în general j6se, dar apr6pe de văr-
sarea sa, sunt MaIte şi stănc6se 
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apă are numai când plouă ; este 
tăiată de drumul comunal AIma- 
liu-Bugeacu. 

Bugeacu, comună rurală in plasa 
Silistra nouă, din judeţul Con-

.stanta. 
Este aşela1 in partea apusană 

a judeţului la 118 klm. spre V. 
de orasul Constanta că.pitala dis-
trictulth, si in cea nord-vestică a 
plăşit la 6 klm. spre E. de oră-
selul Ostrov, resedinţa plăşii. Co-
mune invecinată cu ea sunt : Al-
maliu la 6 klm.s pre S.-V., Gârliţa 
la 5 klun. spre S.-E., Caluia la 7 
klm. spre E., Esekioi la ro klm. 
spre S. 

Hotaru/ rmaănunţit al acestd 
comune este urmetorul : Plecând 
de pe malul Duivrii, din dreptul 
ostrovului Tilchia, la p6lele dea-
lulM Bugeacu, i anume la o 
egală distanţă de (2 klm.) de Os-
trov si Bugeac, hotarul se in- 
dreptă spre 	 urcă si co- 
bOră dealul Bugeacu, taie soseaua 
comunală 03trov - Bugeacu, stră-
bate valea Bugeacu, si urcă, dea-
lul pietros al Cărămii.ld ; de aci 

dirige spre resărit, cobciră dea-
lul de niat sus, pc malul ezeru-
lui Gârlita, tae acest ezer Fână in 
dreptul satului Gârliţa, de aci o 

spre N.-E. pâtiă n faţa gurii 
văh Cuiu iuk ului, de unde se 

1ndre3ptă spre vest; ajunge pe ma-
lul lacului, la locul unde incepe 
scurgerea sa in Dunăre prin gârla 
Dervent, urmeză malul drept al 
acestet gâtie, in direcţiune de la 
S.-V. spre N.-E., până la locul 
unde e varsă in Dunăre la punctul 
numit Dervent ; de aci se indreptă 
spre ar us pe malul Dunării, pe 
la pfflele septentrionale ale dea-
luIM Bugeacu, pe la nord de satul 
Bugeacu, si la 2 klm. spre vest 
de sat, ajungem 1a locul de unde 

am plecat. Forma Iul este aceea 

a unur dreptunghiU neregulat ; lun-

gimea lut este de 18 klm. iar in-

tinderea totală e de 1.712 pogOne 
sail 817 hectare sai 8 klm p. 

Se mărg-inesce la mia;lă-ncipte 
cu comunele rurale Tonea si Ro-
seti (din juieţul Ialorniţa), despăr-
ţindu-se pin fluviul Dunărea ; la 
răserit si la miacjă-cji cu comuna 
rurală Gâr iţa, separată fiind prin 
ezerul Gârliţa si gârla Dervent, iar 
la vest cu comuna rurală Almalâu 
de care o desFarte dealul Cărămida 
si cu comuna urbană Ostrov, des-
părţindu-o dealul Că.rămida si dealul 
Bugeacul. 

Relieful solului e in general ac-
cidentat, afară de o trică parte 
spre resărit, un ses coprirs intre 
Dunăre, ezerul Gârliţa si gârla • 
Dervent, acoperit cu iarbă. Culmea 
dealurilor Ostrovului o brăzdeză  

in partea apusană şi cent, ală şi a-
nume cele doue ramuri. ale sale : 
dealul BugeaculM (75 	la N. 
si N.-V., dcalungul malAlut dună-
rean ; dealul Cărămida la S. si S.-V. 

'de natură pietr(Ssă (771-n.) ambele 
dominând satul 13ugeacu, sunt a-
coperite cu fâneţe i câte-va vii. 
Movilde sunt in numer de sese, 
naturale, lără importauţ:'. şi aco 
perite cu verdeţă. 

Cursurile de apd, car'i udă co-
muna sunt : Dunărea 
nOpte, pe o distanţă de 6 kilo- 
metri ; ma!uri!e sale suu 	in ge- 
neral inalte şi râpcise dhl pricina 
ondulaţiunilor nordice si uord-es-
tice ale dealului Bugeacul, care 
se termină aprcipe brusc intr'insa. 
Gârla Dervent ce. servă de scur-
gere ezerului Gârliţa in Dunăre ; 
insă când apeie fluviulM sunt mari, 
servă ca scurgere ale und părţ1 
din apa Dunărh 11-1 ezerul Gârliţa, 
ded ca alimentativ, are 3 km. si-i 
servă si ca hotar estic spre co- 
muna Gârliţa 	Vdi 	puţine, 
principala este vaIea Bugeaculul ce 
vine de pe teritoriul comund ur-
bane Ostrov din dealul Cărămida 
o brăzdeză in 44q.artea sud-vestică, 
deschi;lendu-se ît ezerul Gârliţa. 
Bălp avem erezul Gârlka, (600 
hectare, din cari 12o ha. 

numai conumh Bugeacu.,'; la S. 
şi .S.-E.;. 	aCi maluriIe 	z S.-V. 

inalte şi stânc(Sse din catHa rami-
ficatiilor răsăritene ale delulm Că-
rămida, are peşte bun, ce se con-
sumă şi se şi exportă de locuitorl iti 
difei-ite părti, insă venitul apartine 
statului. 

Clima comund este frte schim-
băci6să, cu văi calde. puţin :cm-
perate dc fluviul Dunker si ezerul 
Gârliţa, ierni frigurcise i vsco-
16se, fiind in fata veutuluI domi-
nant de N.-E. ce suflă cu pu-
tere ; ploile cad in c.antitate potri-
v ită ; maladh insă puţine, frigur.1 e 
şi disenteria o bântue din când in 
când. 

Catunele car'i o formeză se reduc 
la unul singur, Bugeacu resedinţă, 
aselat in partea centraIă a cornu-
nd, la plele răseritene ale 

Bugeacu, pe uii şes ce se 
ridică treptat de la unalul ezeru-
lut Gârlita spre thiadă-n6pte ; la 
200 111. spre nord de ezer ; la Goo 

departe spre vest de gârla Deer-

vent şi la i km. spre sud de 
năre ; satul are o fornaă lunguiaă, 
casele frum6se, bine zidite, aşecitate 
pe o lungime de r km. deoparte 
şi de alta a unei uliLi principale ; 
la apu-; sunt 	vre-o câte-va hec- 
tare de vil. 

Suprafa/a totală a cOniUne e 
de 317 hectl re din cati 	na. 
vatra satului cu 79 case, restul de 
752 ha. apartine tot locuitorih)r. 
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Poulaţiunea totală pe anul 1 896 
este de ro7 fainilii, cu 446 su-

impărţită ast-tel : 
Dupc sey. : 225 bărbaţf şi 22 I 

fe met. 
Dupe Stare civilă : 242 nec'ăsă-

toriţi, 188 căsătoriţt şi 16 veduvf. 
Dupe. instrucţie: 75 sciu carte 

şi 37 r riu sciU. 
Dupc cetăţenie : 446 cetăţem 

români. 
Dupc religic : 446 ortodoxi. 

DupC ocupaţie: 87 agricultori 
şi meseriaşt şi 3 cârciumart, t3-
tal 9o. 

79 contribuabilf. 

Dupc avere : improprietăriţt 87, 
neimproprietăriţi 15, total 102. 

_Econnliceşte comuna nu stă toc-
mat bine ; recoltele din 1894-95 
sunt : 

Grâ 	190 ha. cu  1710 h'. (9. 
111, de ha). 

Orz 40 ha. cu  320 111. (8 111. 
de . 11a. 

Porumb 91 ha. cu  459 hl. (9 
hl. de 

1-7a3o1e 3 ha cu 1200 kgr (400 
kgr. de ha). 

In ceia ce privesce calitatea pă-
mentulth, cele 817 ha. ale comu-
net se divid ast-fel : 

265 ha. teren neproductiv, (65 

h. vatra satulth, 200 ha. bălţi, 
stuf etc). 

5 52 ha. teren productiv, din care:  

231 ha. loc cultivabil (al 

230 ha. loc necultivabil (al lo-

cuitorilor). 

67 ha. loc izlaz (al locuito-
rilor). 

24 ha. lo vii (al locuitOrilor). 
Bud,;etul comund acesteia con-

stă în veniturt de 2.632 1e1 i 
chelluelhe se ridică la.  2.593 lei, 
remâlend un mic excendent de 39 
iei, sunt şi. 90 contribuabih. 

.Cai/e de camunicaţie sunt : un 

drum mare ce merge de la Ostrov, 

pe malul Dunărd, trecCnd pe Iângă 
sat şi drumuri comunale la Ohina. 
Galiţa, Călnia. 

Biserinl este una singurăcu hra--
mul Sf. Athanasie, zidită i Intre-
ţinută de comună, are ro ha., de 
la stat şi ca deservenţi i preot şi 

cântăreţ. 
Şc61(1 este r rurală mix ă, in- • 

fiinţată şi intreţinută de stat cu 10 

ha. de pămt, cu i invetător şi 
43 clevi inscrişi din cart 	pro- 
movaţi. 

Biâiuiciu, movilă insenanată in plasa 
Silistra noui . pe teritoriul comunei 
urbane Cuzgun şi anume pe acela 
al cătunului s«.1 Cara amat•; este 
situată pe una din ramificaţiunile 
nord-vestice ale delului Mulver 
acceuci, in partea răsCriteană a 
plăşh şi. cea sud estică a comunit 

la 2 km. spre S.-E. de atul Cara 

amat, cu o Inălţime de 183 m. 
punct strategic important, dominând 
satul Cara amat; drumurile comu-
nale Urluice-Cara amat Ghiol 
punar, Cara amat, Urluia-Nastradin, 
văile Sat culac. Cara aci alcea, 
Cuiu culac, şi Dhdutlhc cueuciuc al-
ceac ; este acoperită- 1,umai cu 
pădurf. 

Biâiik bilar dere, vale risetunată 
in plasa Medjidia pc teritoriul 
•comund rurale Pazarli si anume 

pe acela al cătunulth (BiLrlar) Do-
robanţu ; este o continur-tre a văi 
Tasli iuk dere, merge intrO di-
recţiune de la N.-E. că.Lre S.-V. 
printre dealurile Tusla ba.r-  la apus 

. şi Bilarlar la răsărit şi dupC un 
drum de 3 km. se comjnuă prin 
valea Tasla iuk dere, brăzdând 
ast-fel partea sud-vestică a plăşei 
şi a comunef şi cea -vestică a catu-
nului, este tăiată de drunwrile ce 
merg de la Dorobanţu 
ceşme şi la Taşpunar. 

Biiiik ceral ceair, vale hlsemnată 
in plasa Medjidia, pe teritoriul 
cOmunei Kioselck, este aşezată intre 

• dealurile Sari ik bair la nord, 

Chiorcu bair la vest şi .cu Muuru-
arliki bair, iar la sud Kucac Cişme 
Bair, are forma und albif, ai cărei 
părrţi ar fi deaurile sus citate ; 

comuna Chioseler se afiă inchisă in 
acbtă vale larga şi fertilă, fiind mat 
tOtă acoperită cu semănCturi ; are 
o direcţie de la N. spre S. şi braz-
dează partea sudică a plăşet şi cea 
nordică a comunef. 

Biilbiâl mare, sat in plasa Mcdjidia 

cătunul de reşedinţă al comunet 
; este situat in partea sudică 

a plaşh, şi cea sud estică a co-
munei, pe valea Serpla culac, in-
chis• la N. de dealul culac bair, 
la V. de dealul 
şi la S. de dealul Ebekioi bair ; 
este un sat adunat, insă mic, casele 
nu tocmai bine zidite. .A.11 o sunra-
faţă de 27ro hectare, din care 26 
hectare ocupate de vatra • satuluf 
cu 46 case şi grădinele locuitori-
lor, iar populaţia este de 80.familif 
cu 36 suflete, maUtoţi turci ocu• 
pandu-se • cu păstoritul .şi agricUl- 
tura ; de la 	pleacă o mulţime 
de drumurt la satele invechvite ; 
drumul judeţean Medjidie-Mangalia 
iar la 	km. spre N.-E. dc l 

se ved ruhrele Valului lut Traian. 

sat in plasa Medjidie, 
cătunul comunet BhIbhI, aşe;lat în 
partea • meridională a pl4it şi cea 
sud-vestică a comunef la 3 km. 
spre S.-V. de cătunul de reşe-
cffiaţă, pe şesul ŞuImea patlagan, 
ce este inchis la nord de dealut. 
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la est de dealul 

Ebekiot, la sud de dealul 

kticiuc, şi la vest de dealul Orcn 
bair ; Este mat mare i mai bine 
ingt ijit ca precedentul. Are o su-
pralată de 3634 hectare, din cari 
2.6 hectare ocupate de grădinele 
locuitorilor şi vatra satulut cu 119 
case ; iar populatia este de 15 5 
familit, cu 683 suilete, Iti majori- . 
tate turci şi tătari, cari se ocupă 
cu creşterea vitelor. 

Etilbi1• Idiciuk N, movilă putin 
insemnata in plasa Medjidia, pe 
teritoriul comunei urbane Medjidia, 
este aşecjată pe culmea dealului 
Bei Aslen Bair, având o inăltime 
de 	t 27 metri, flind vţl.rful cel mat 
inaIt al acestul deal şi servind şi 
de-  punt trigonometric ; este aşezat 
in partea de sud a p1ăşe1 -şi a 
comunet şi dOmină. văile Dikili 
Tasli Dere .şi Bei Aslan culac 
Dautler precum şi cătunul Roşian 
şi drumurile care, trece pe la sudul 
seCt, ducând de la Roşian la Mamut 
cuiusu şi de ia Roşian la Molceova. 

Biilbiil kikiuk S , movilă insernuată 
in sudul plăşet Medjidia, pe teri-
toriul comunet rurale Btilbii1 de 
unde şi-a luat şi numele, tiind 
la o dePătare de .11 / 2  km. spre 
sud. Este aşezata pe culmea dealu-
lut Bair BUlbUi kticiuk, avnd o 

inăltime de 13o metri şi 	ervind 
ca punct trigonometric de a II-a 

categorie, prin inăltimea sa domină 
comunele rurale 	 şi 
Copadin, precum şi valea Nalciac 
dere şi dealul Copadin ; pe la 
nord-vestul seCt trece drumul Capa-
din-KUciuk BtiIbtil, pe la sud trece 
drumul Capadin-Elibechiot şi pe la 
răsarit Kticiuk BillbCd-Ciobanisa-
Agemler. 

Buluc orman, p.ă.dure iwemnată în 
plasa Silistra nouă, pe teritoriul co-
munelor rurale Ghiuvegea i Para-
kioi ; acopere ramificatii'e nordice 
ale dealului Capuskioi bair, se 
intinde pană pe malul răseritean 
al văei Sat'Lschiot ceair, i cel apusan 
at văei Gbiuvenli ceair ; ată o in-
tindete de 220 hectare,esente princi 
pale fag, mesteacănul, carperal etc.; 
pe la răseritul et trece drumul 
judetean Ostrov-Cuzgun, iar pe 
la sud drumul courcial. Velikiot-
Parakioi. 

Bumbacu - CoIţu, Miaştină putin 
Intinsa din plasa ConStanţa, .pe 
teritoriul comunet rurale Cara har-
man, situată in partea nordică a 
plăşh şi cea sud estică a comunit ; 
o inconj(iră de t()te părtile promon-
toriul sa(1 capul Midia. Se pare a 
fl o rămeşita din intinsa pânză de 
apă ce acoperă aceste locuri când 

lacul Sinoe era unit cu Marea şi 
nu forma- de cât un golf al seci ; 
solul dobrogean 	 apa 

sa retras, remânând ici i colo 

bălt(')ce cari s'ait transfonmat mlaş-
tint şi cari cu timpul vor dispare 
din causa evaporatiune, 

Burun. sirtî, deal in pL;sa Silistra 

nouă, pe teritoriul con-iunet rurale 
Esekiot ; se desface din Jealul .‘Flagi 
Durac sirti de la vrff_11 Esekiot, 
se indinde spre miad.ă-ncapte, avănd 

Cable bair, deal in 	Medjidia, 

com. Taşpunar, se desfa( e din dealul 
Geabacu, se intinde spie resărit 
printre văile Taşpunar Geabacu ; 
are 114 m. dominând 	de mat 
sus, satul Taşpunar şi drumul ju-
detean Harşova-Megidt2 ; este aco-
perit numat cu finete şi emAnăturt ; 
v&f insemnat Devcea nond ([ I 4  m.). 

Cabulabair, de% in plăşLe Medjidia 
şi Mangalia,' i com. Carabacâ şi 
Cavlacar, servindu-le si unora şi 
altora ca hotar ; se intride printre 
văUe Mangaet şi Beşaul ; are 
m. inăllime, dominâne văile sus  

o directiune generala de la S.-V. 

spre N.-E., merg,::nd printre văile 
Curu canara şi Kiuciuk kessen 
ceair, şi ezerul Garlita, brăzdând 
partea apusană a plăşitşi cea nordica 
a comunei ; Frelungirile nordice 
se termină pe malul sudic, al eze-
rui.u1 Garlita, făcndui-le inzlte 

rap6 ;e ; 	inăltime de 1.4o m., 
este tăiat de drumul Almaliu-Gârlita 
şi Esekiot-Garlita, este acoperit cu 
pădurt şi tuferişurf. 

mentionate, satele Beşaiă i Mer 
deveuli punar,. drumul ce le unesce 
este a:operit cu finete i păşuni. 

Cabul agi, sat, vedi Flagi Cabul. 

Caceamak, sat in plasa Medjidia, 

cătunul comunet Mamut cui_usu ; 
situat in partea sud-estică a plăşeî 
şi cea sudică a comu-e'l la 7 klm. 
spre sud de cătunul de reşedintă, 
Mamut-cuiusu, intr'o vale inchisă 
de dealurile Iutluk bair, - Cara dede 
bair şi dealul Copadin. 

Suprafara sa este de 	hec- 

tare, dintre care 	hectare sunt 
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ocupate de vatra satului şi de gră-
dini ; iar populaţiunea este de 
familh cu 	sutlete ocuphdu-se 
cu agricultura in genera'. Drumuri 

cornunale 11 1gă de t6te satele 
invecinate. 	• 

Caceamak ciflic, fermă saU moşie 
insemnată la sudul 1ă8ei Mangalia, 
tocmai la hotarul Bulgariet, ţine 
de comuna Sarighiol ; este situată 
pe valea Popucci i ar c formă 
dreptunghiulară alungit de la est 
către vest ; e proprietate particulară 
şi are 120 hectare suprafaţă. 

Caceamak orman bair, deal in 
plasa Medjidia, pa teritoriul co-

munet Mamut cuiusu,situat in partea 
nord-estică a plăşet i cea sud-
vestică a comuneţ ; se Intinde dea-
lungul şi pe la resritul văet Curt 
culac, avnd o direcţiune generală 
de la N.-V. către S.-E ; are o inăl-
ţime maximă de 147 metri pe care 
o atinge 1n vî:rful sii Cogea Iuk; 
este tăiat de mai multe drumuri 
comunale şi e acoperit pe păle cu 
semenături,' iar mai us cu păşuni 
şi fineţe. 

d'a-una locuia aci cu turma lut nu-
merOsă, in cele din urmă a fost 
omorăt şi prădat ş i . tărla a fost 
părăsită ; a1f este cu totul deră-
păn2tă. 

Cadichiol, deal in plasa Mangalia, 
pe teritoriul-comunet rurale Keragi 
şi anume pe acela al cătunulth 
Cadichioi de unde şi •a luat şi nu-
mele. Se desface din dealul Hoş-
cadin ş anume din v&ful sii Buiuk 
tepe Hoşcadin indreptănduse spre 
resărit şi mergi_md paralel cu valea 
Cadichioi, trece pe la sudul satulut 
Cadichioi, şi se termină cu dealul 
PoPucci. Este situat in partea me-
ridională a p1ăeT, f6rte aprcipe de 
hotar. 

Cadichiol, sat in plasa MangaIia, 
cătunul comunei Keragi, situat 
partea meridională a plăşei şi cea 
sud-estica a comunet, la 6 .klm. 
spre sud de cătunul de reşedinţă., 
Keragi, pe valea Cadichioi, fiind 
dominat la nord de dealul Sarighiol 
şi la sud de către dealul Cadichiot. 

Suprafaţa sa este de 179 hec-
tare, dintre care 5 hectare sunt 
ocupate numai de vatra satulut şi 
de grădini, cu 7 case. 

.Populaţiunea sa, compusă mal 
ales din bulgari, este de io familit 
cu 29 sufiete, ocupăndu-se cu agri-
cultura şi cu crescerea vitelor. 

-DrumurI comunale pleacă doue; 
• unu spre N.-E. b.ifurcâm'.u-se 1n 
doue şi ducnd unul la Acbaşi şi 
altul la Hagilar prin PopL.cci, cel-
1-alt spre N.-V. bifurcălAu-se şi 
aCe3ta şi dud.:nd unul la Hoşeadin 
şi cel-l-alt la Keragi. 

Cadichiol, vale saU mai bille ;1is un 
alt nume al văiţ Keragi, numită 
ast--fel dup satul pe care iI Udă 
Cadichioi, şi este continuirea văii 
Popucet şi s.e «intinuă 	valea 

. Hoşcadin curOnd printre dealul 
Sarighiol Ia N. şi CadichLoţ la S. 
Malurile sale sunt ripOsc mai in 
t(Siă. Intinderea dealnlui 

Cadi-căsla sat 1n plasa -Iârşova, 
. cătunul comuneţ Grapa Ciobanu-

lui, este a>tept in partea apusană 
.a plă.şii şi cea sud estică a comunei, 
la pOlele sud-vestice ale dealulut 
Cadi-căşla şi la arubele malurt ale 
văii C41a, la 8, km. spre S.-E. de 
cătunul • de reşedinţă Gr6pa. Cioba 
nului. Teritoridsii se mărinesee la 

N. cu cornuna Sarai, la E. cu cătu- 
nul Muslul (al comunel 	la 
S. ,cu comuna rurală Ghizdăresci 
şi cea urbană l'Nrşova, iar la V. 
cu cătunul de reş,edinţă. 

Relieful seil este puţin accidentat, 
ca dealuri avem : HazarIL (77 m.) 
şi D,kisarae (78 m.) la N. Cadi 
câşla (116 m.) şi Muslu (q".4.4 m.)  

la E., ca movile mai insemnate 

avem Trei movile 	m.) la 

ele sunt numer6se şi acoperite cu 
verdeată, ca vă. maf insemnate 
distingem : Alea Breutului ce o 
desparte de cătunul de reşedintă 
la V., formată din văile • Căşla 
prin mijloc şi prin sat şi va'ea Bă-
lăceanului. la  S. ; valea Dovlece-. 
lu!ut la N., ape curgăt6re şi la-

eurt nu avem pe teritoriul 
Intinderea totală e de 270 hec-

tare din cart 70 ha. o.cupate de 
vatra satului cu grădinile locui7  
torilor. 

Populaţiunea e de ,ţo sufle:e, 
care se ocupă cu agricultura. 

Cadmulo-r alcea," vale insemnată in 
plasa IvIangalia, pe teritoriul co-
munei Enghes ; se desfece din ra-
miţicatiunile nord-vestice ale dea-
lultil Arta Burun indreptându-se 
spre N., merge pe la răseritul 
satului Enghes-biiiuk , apoi Işi 
schimbă odată cu direcţia spre 
N.-V. şi numele, numindu-se Co- 

roiu Ceair sub care nume se des- 

. chide .in 	anara dere ; 
dominată -de v&ful Orta Iuk şi 
Ciatal Iuk (12.5 m.) ; drumurile 
comunale Enghes biiiuk, Amzacea 

Enghes bCţiuk. Carachioi o tae 
in sens transversal. 

Caimacli dere, vale în plasa 
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şova, la hotarul comunei Ghiz-
dănesct in comuna Harşova,situată 
aşa dară• in partea apu3ană a plă-
şet, cea nordică a comund Ghiz-
dăresci • şi cea sud-estică a comu-
nei Harşova. Se desface din ver-
ful Tret movile (;i r metrii) 1n-
dreptăndu-se spre apus, trece pe 
la nordul satulu) Ghizdăresei şi 
dupe un drum de 3 klm. sc  des- 

- chide in Dunăre in dreptul o'stro-
vului.  Ghizdăresct. 

Cairac, dcal in plasa Harşova, co-
muna Dăeni, coprins fiind 1ntre alte 
doue dealuri anume al Moşului la 
N.-V. şi al Mezetulut la S.-E. ; 
are o directiune generală de la 
S.-V către N.-E. ; este acoperit . 
numat cu semenăturt, nefiind toc-
mai aşa de inalt şi pe partea sa 
sud-estică merge drumul comunal 
Dăent-Făgăraşu NoU. Este situat 
in partea nord-vestică a plăşei şi 
cea nwd-estiCă a co'inunet. 

Calaigi, sat iti plasa Silistea-Nouă, 
cătunul comunei Ghiuvegea, si-
tuat in partea- meridională a plăşet 
şi a comunci, la 31 j, klm. spre 
S. de cătunul de reşedintă 

. 

	Ghiu- 

• vegea. Este aşept in valea Ca-

laigi, frind • inchis 1a N.-V. de 

către. dealul Macmora 13air cu ver-
lul seit Calaigi tepe care are 168 
metri, la apus de către dealul Siran 
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culac bair şi la S. de către pădu-
rea Kereslik Orman. 

St4prafaia sa e;te de-- hec-

tare, dintre care-- hectare sunt 

ocupate numat de grădini şi de 
vatra satului. 

Poulaţiutlea sa este de • • 

familif, cu . 	suflete ocupan- 

du-se numat cu crescerea vite-

lor, neavend Iocurf cultivate a-

prcipe de loc, pămentul fiind a-
pr6pe peste tot acoperit ori cu pă-
dure, ori cu tuferiş. Populatiunea 
sa este compusă din trei elemente 
român, bulgar şi turc, dominând 
cel din urmă. Casele sunt bine a. 

ranjate 1nsă sunt cam mict şi nu 
tocmat ingrijite. Drumul comunal 
care vine de la Ghiuveg,?a, trece 
prin Parachiot, apot prin centrul 
satulgut şi se duce la Regep Cu-
insu ; un alt drum vine din satul 
("ranova (Bulgaria) şi intră in sat 
pe la partea sa de S. 

• Calaigi, verf insemnat de deal in plasa, 

Silistra nouă, pe teritoriul comunet 
rurale Parakioi, situat in partea 
centrala a plăşit şi cea sud-estică 
a comunet, este cel mat inalt ve.rf 
al dealulut Baş- punar Sirti, şi are 
o inăltime de 196 ni , sunt strategic 
important dominând satul Parakiof, 
văile Cuiugiuc culac, 13abuci cu-
lac, drumul judetan Ghiuvegea-
DobrOmil ; pe cele comunale Ca- 
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laigi-Caranlac, Parakiot-Caranlac ; 

el este acoperit cu fineţe şi ?ăşunt, 
iar pe la pOle cu semenături. 

Calaigi, deal insemnat 1n pla Silis-

tra noue, pe teritoriul c()munet 

rurale Hairankiot, şi anume pe a-
cela al cătunulut setş, Skeru-ler, se 
desrace din dealul Hairankloi, se 
intinde spre resărit intr'o directie 
generală de la V. spre .E., prin- 

tre valea Demircea şi adiacenta ei 
valea Kalaigi ; are 195 rii. acope- 
rit 	cu păduri ş i tufişuri. 

Calaigi, vale cu malurile inalte, pie-

trOse şi stânc6se, acoperite cu pă-
duri, avend şi positiunt U,rte. fru-
m6se de v1ut, 1nsă impracticabile 
apr6pe pentru mers ; in p1a a Si- 

•Iistra nouă., . comuna • HaH-ankiot, 
cătunul Hairankioi, de care nu e 
departe spre miac,-lă-n6pte, nu are 
apă i se deschide 1n valea Demircea 
pe stânga. 

Calaigi, verf insemnat de deal in 

plasa Silistra nouă, con-usia Hai-
rankiot, cătuna Sevendic, ii partea 
sudică a plă.şit, cea ve.,ticA a co-
munei i sud-vSţică a cawnulut ; 
pe muchia dealultri Calasi; verf 
inalt şi insemnat de 195m.pe 
hotarul spre Dobrogea beigărescă, 
domină valea Calaigi ; este acoperit 
cu fineţe; pu-.ct strategic important. 
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Calaigi, pichet românesc pe hotarul 

spre Dobrogea bulgărescă, la pelde 
verfulut Calaigi, lângă un cirnitir 
turcesc, are numerul 21. 

alburgina, deal de importantă nie 
locră in plasa Silistra nouă., pe 

teritoriul comunelor rurale Oltina -şi 
Beilicu ; se desface din dealul 'Ma-
cuc, se intinde spre rsărit, iNtr'o 
direcţiune generală de la V. spre 
E., până in lacul Mârleanu, cărnia 
ii face malul, apu::an inalt•şi râpos ; 
ramificaţiile sale•  sudice se opresc 
in valea Beilicului ; brăzd&ză partea 
nordică a plăşi1 şi a comunelor ; 
are o inăltime de 12.6 m., acope-
rit cu intinse fineţe şi sen-lnătur1 -; 
este intretăiat de doue drumur.1 
vecinale ce duc de la Oltina la 
Beilicu şi la Marleanu. 

Calburgina, vrf insemnat de deal 

idu-se pe muchia dealului cu 

acelaşi nume, 1n nordul plăşi1 Si-
listre nouă, şi pe hotarul dintre 
comunele Beilicu i Oltina, la 3 

spre N.-V. de cea d'ănt4 ati o 
inalţime de 126 m. dominâld prin 
ac.stă inălţime apele Dunărei ce 
se află la i 1/ 2  klm. spre N. ; 
cele doue drumurt comunale 01-
tina-Beilicu, satu Beilicu, i ezerul 
Marlelnu, afiător la 2 klni. spre 
răserit, deci un punct strategic Ln 
semnat ; este acoperit cu verdeţă-. 
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ăldăril, movi!a dealul, deal in plasa 
Cotpe teritoriul comunet 
Gargalâcu, şi anume pe al ambe-; 
lor cătune ce o constituesce ; se 
desface din dealul Taşăul, se intinde 
spre 	 Inteo direcţie de la 
N., la S., pârlul şi printre lacul Gar-
galâcu de o parte la apus, balta 
mare şi ţermul, pe care 11 face 
Inalt şi stâncos, la răs.‘rit ; se rl-
dică la 3 5 m., in verful Bacargi 
tepe, la pdlelet vestice e aşec.lat 
lacul Gargalâcu şi .  cele doue sate 
Gargalâcu mare şi mic ; este aco-
perit cu fineţe şi izlazurt. 

Calfa, comună rurală din judeţul Con-
, plasa Hârşova ; situatd in 

partea septentrională a judeţului, 
.1a 91 klm. spre N.-V. de ora-
şul Constanţa, capitala districtulut ; 
şi in cea de miac,lă-n4te a plăşit 
la 40 klm. spre N.-E. de oră: 
şelul Hârşova, reşedinţa et. pc 
riu Calfa • (saU Sarai). 

Sc marginesce la rniacjă-ncipte 
cu comunele Topolog şi Urumbei ; . 
la răserit cu com. Casimcea .(jud. 
Tulcea); la 	cu comuna 

Saraiu ; şi la apus cu comunele 
Dăent şi Gârliciu. 
. Relieful solulul este in general 

accidentat de dealurt pietr6se şi 
stâncOse ; culmile Calfa şi Dulgheru 
o brăzdi:ză la răserit ; iar Carapelit 
la apus. Principalele dealuri :unt: 
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Ceemşicu bair (22 3 m.) la N. ; 
Hagicapar tepe (1-99 m.) la N.-V., 
Miselik bair (1 89 m.) la N.-E., 
Hagiomer bair (281 m.), Ciauş-
kiot bair (3 o4 m.), Turbancea bair I 
(287 m.), şi dealul Turbencea II 
(227 	la resărit, dealul Dulgheru I 
(252 m.), Dulgheru 11 (168 m.) 
la 	; dealul Carapelit bair 

(173 m.) la S.-V; dealul Elme-
liki.  (170 m.), Caratefu (193 m.) 

şi dealul NămoJegi (145 m.) tOte 
la apus. 

Aceste dealud sun/ inalte şi stân-
cOse mai pretutindeni, sunt aco-
perite cu câte-va păduri (ca Tăuşan 
orman pe dealul Hagiomer cu tu-
ferişurt, fineţe şi frum6se semenă-
turi ; văile forrnate de ele sunt 
răpcise şi prăpăstiOse. Movilele sunt 
numerOse (28) importante, servind 

ca puncte de orientare şi observaţie ; 
tOte sunt artificiale, şi prinne ele dis-
tingem : Movila lut Ahmet (223 
tn.) la N., Kitu (t 9 3 m.) la V., 
Turbencea (2 52 m.) la S.-E. ; 
Sulugeac tepe (2 16 m.), Biuc osen 
bei tepe (243 .m.), Beorlegee tepe 
(302 m.), Haidar tepe (19 3 m.), 
Hagli taJic (210 m.), Mahometcea 
iol (163 m.). t6te 1-, spândite prin 
interiorul comunet, pe muchiile 
dealdrilor Sulugeac bair (212 nr.), 
Curu bair (298 m.), Haidar bair 
( 9 5 m.), Mahometcea bair (2 i5 m.), 
acoperite numat cu fineţe. 

Hidrografla este reprentata 
prin şe.se  pârae i câte-va ici v(3 
putin insemnate. Pâraele suLt; Sara, 

care vine din dealul Kerke-es bair 

sub numele de Ceşme cujac, se 
conti ua sub numele de Topolor 
derea, Calfa, Kioi . dere, pârtul Hai 
dar, Balgiu şi in fine de cel de 
Sarai versându-se in lacul hazarlâc 
ghiol ; el udă partea centrală a 
comunei, trec6nd prin satel. Calfa, 
Ram azaukidi, Rahman şi 1-laidar, 

malurile sale sunt pâ2a. la P ahman 

Inalte şi stâncse, iar de aci puţin 
.ridicate. Cele-l-alte 5 părae o uclă 
prin partea centrală şi sunt tOte 
afluente pe stanga ale pârîului Saraî ; 
aceste sunt: Sulugeac dere la 
Haidar dere, Capadin dere, prin 
centru, pârîul Mohametcea, numit 

cu Dulgher ceair la S., • 6te cu 
iiialurt Inalte şi stânc(Sse, ,.)recum 
şi positiuni !-6rte• frumăse. Vdile 
sunt neinsemnate, in genera puţinc 
largi cu maluri îrlte, neavend apă 
de cât t(Smna in timpul ploilor şi 
primavara dupe. topirea zapec,hlor, 
principalele sunt Ciuci g 	ceair 
la N.-E., Ramajan ceair 	Rah- 

man culac spre apus, tte adacente 

ale pâriu'ul Sara^cel d'intein pe 

stânga, cele-1-alte ii d pta ; valea 

Stancii la N.-V., de;chi;lk":ncli-se iti 

valea Mezetulut. 

aima C01111311C1 este accea a pla-

toulut Dobro:_;can in gencrc, cu  

vert căldurcise, iernt aspre ; yLtel 
dornivant cel de N.-E., ploi pu-
tine, totuşt climat relativ santos, 
cact maladiile o Visitza fOrte r`ar. 

Suprafaţa cornunet in total e,te 
de 14.06.4 hectare ; din curi 87 ha. 

ocupate de vetrele celor şse sate 
ce o forrriza ; Cll res.ul de 13.977 
hectare impărţit intre lecuitort cu 
11.487 ba. şi stat cu proprietarii 
cari ai 2.490 ha. 

Cdfunele cari compun comuna 
sunt şse şi anume : Calfa reşe-
dinţa in partea nordică, pe am-
bele maluri ale pârîului Calfa sai 
Sarai ; Ramazankio% in partea .cen-

tralâ, la 4 klni. spre S.-V. 
reşedinta tot pe ambele malurt ale 
pâriulut Sarai; Sahman spre apus, 
la 	61 / 2  km. spre —S.-V: de re :- 
şedinţk pe malul drept al păriuluî 
Sarai ; Haidar spre 	la 
km. spre S.-V. de reşedinta, pe 
pâriu: Sarat ;. 111-ahoutete - a tot spre 

la 12 krn. spre S.-V. 
de reşedinţă, pe malul drept 
pârîului Mahometcea ; Curug ea tot 
s:, re 	 la I 2 1/2  km..spre 
S. de reşedinta, pe malul stâtu,-;.  
al pâriulut Mahometcea, aprcipe 
de isvorul 

Aspectu/ lor e mat acelaşt uni-
form, cas,  le mict, cam 
unele inconjurate cu grădini, unele 
in marc parte dâ âmatc ; posiţia 
dr le tiiai dâ un aspect maî plâcu t . 
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Pou/a/ia este in majoritate ro-

mâni si bulgart şi putini turci ; 
se urcă la 502 familit, cu 1.811 
membrii, dect in total 2. 3 i 3 su-
flete, repartisatt dupe cum urntză 

Dupe se.a: : bărbatt 1. t 85, femet 
1.128. Total 2.3 3. 

Dupe stare civii : necăsătorill 
1.322, căsătoritt 918, veduvi 73. - 
Total 2.3 3. 

Dupe instrucţie : scin cărte 3 56, 
nu scin 1.9 57. Total 2. 3 i 3. 

Dupe pratecţie: cetătent românt 
2.295, supuşt streint 18. Total 
2.313. 

- Dupe re/i,s-rie : ortodoxi 2.2 17, 

mahometant 96. Total 2. 3 13. 

Dupe ocupaţiune : agricultort 

467, industriaşt 	comercianţi 6, 
aItele 34. Total 507. 

Contribuabill: 479. 

Dupe avere: improprietăritt 5 o7, 
neimproprietăritt 23. Total 484. 

Biserica. In comună sunt trei 
biserict : r in cătunul Calfa cu 
hramul St. Dumitru ; a 2-a in că-
tunul "Curugea cu hramul Sf.-Voe-
vot», a 3-a in cătunul Rahman cu 
hramul St. Nicolae ; câte trele fi;nd 
zidite d locuitort, avnd căte to 
ha. păntnt cu câte i preot, 
dascăl, i paracliser ; mat este i o 
aeamie in cătunul Mahometan cu 

hoge. 

şc6 /a. In comună sut:it 3 şcOle 
mixte rurale, câte una iii cătunele 

Calfa, Curugea, Rahman, intreţi-
tinute de locuitort cu câte i o ha. 
de la stat, cu câte un inveţător 
şi in total cu 115 elevi inscrişt 
(69 băett, 46 fete), 71 prom.ovatt. 

Economicesce, cumuna stă ast-fel : 

Iar în ceea-ce privesce calitatea 

pămentulut, cele 14064 ha, ale 
comunii se devid ast-fel : 

97 ha. teren neproductiv, (87 

ha. ocupate de vetrele satelor, io 

ha. bălţt, rnlăştint etc.). 
13967 ba. teren produ .tiv. 

Din care : 

11.9 17 ha. teren cultivabil (din 

care 116 ha. ale Statulut cu pro-

prietarit, to.8o1 ha. ale IdcuitO-

rilor). 
200 ha. teren necultivat, (200 

ha. ale locuitorilor). 

265 ha. teren cu iziaz (din carc 
24 ha. ale Statulut cu proprietarit, 
241 ha. ale locuitorilor). 

4 ha. teren cu vit (din ca:c 4 

ba. ale locuitorilor). 

241 ha. teren cu pădurt (din 
care 241 ha. ale Statulut cu pro-
prietarii). 

Ocupaţiunile locuitorilor sunt ur-
mătOrele : agricultura, fiind in co-
mună 467 plugart, cari ac. 368 
pluguri (188 cu bot, 18o cu cai), 
-386 care şi căruţe (41 cu hc, 345 
cu cat), 6 maşint de secerat, 3 ma.-
şint de bătut porumb, 251 grape 
de fier, 5 maşint de venturat. Cres_ 
,cerea vitelor,  , fiind in c ornună 
12.270 capete de vite din crIrt.  8o6' 
cat, 1.454 bot, 4 biV011, 20 asini, 
9.345 ot, 213 capre, 432 ,3 orci ; 
sunt şi : i baltă, 8 podurt stătă-
tOre şi 84 puţuri in comună. 

bulustria, afară de cea simplă 
casnică, mat este in comună. 7 
mort cu apă şi 2 mort de vent. 

Comerţul este destul de activşi 
.se face de către 12 comercianţt 
-(tot cârciumart) pe şoseua juleţenă. 
:Babadag-Hârşova, prin gara Cer-
navoda (64 km.. spre S.-V., şi 
constă in import de maşini agri-
cole, manufacturt, băuturi şi în 
export de vite (oi) cu preduse.le 
lor (brânzeturi, Iână, piet) şi ce-
reale (grân, orz, secară). 

Buo5,retu/ acestei comune constă 
in venituri de 1o.311 let ; chel-
tuelile se ridică 19.„ 4.877 Ict, 
mânând dect un inse„. mnat excedent 

în plus 2e 5,434 let ; sunt în co-

mună şi 479 contribuabilt. 
Cdile de .comunicaţie sunt numai 

nisce numerOse drumurt 

san comunale, in cea mat- mare 

parte ren intretinute, brăzdănd te - 
teritoriul comunet, urmând cele şse 
sate intre ele şi cu cele invec.inate 
ca Ilagiomer, Ciaukiot, Casimcea, 
Dulgheru, Carapelit, .Dăent, Făgă-
raş, Doerant, Topolog etc. 

Pe teritoriul comunet, spre ră-
serit la 3 km. spre S.-E. de că-
tunul Calfa, se ved ruinile satulni 
Osen bet ai Silisce, Iângă rno-
vila Bniuk osen bet tepe ; distrus 
in urma unut incendin din timpul 
resboiulut Crimeer ; şi locuitorit 
s'an refugiat in Calfa de alt-fel 

Ramagankiot a avut aceeaşt sOrtă s  
astă-c,It insă s'a ridicat cu in-
cetul. 

L...._d  Calfa, sat in plasa Ilărşova, cătunul 
-e-reşedinţă al comunet Calfa; situat 

in partea nord estică a plăşet şi a 
comunel, pe valea Kior dere pe 
ambele malurt ale pariului Rahman, 
inchis fiind de dealul Ceemişicu bair 
şi Sulugeak bair şi dominat de către 
movila lut Ahmet (223 M.), Su-
lugeak tepe (216 m.). 

Suprafa[a sa este de 2.687 hec-

tare dinte care : 17 hectare sunt 
ocupate de vatra satulut cu 	case. 

Populaţiunea este de 1 o 5 fa mi lit, 

cu 5 o8 locuitort, ocupându-se ma1 

ales cu agricultura. Pămentul pro . 
duce grân in cantitate destul de 
mare. Drumurt comunale vin de la. 
Rahman, Făgăraşu non, Orumbet, 

In anul 	1896-97, 	s'an 	făcut 
urmetOrele semenăturT : 

Grân 	675 	ha. cu  5400 hI. (8/1 ) 

Secară 	6 » 5 4 	" (9/1) 
Orz 	2500 > 2 5000 (291) 

OVZ 	1900 » 20900 ( 11/1) 
Porumb 2o90 » 16720 	» (811) 
Mein 	işoo » toşoo 	' (7/1) 
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Topolog, Doerani, Hagi Omer 

(Tulcea) şi Mahometcca. 

Calfa dere, vale in plasa Mcdjidia, 

teritoriul comunei Mamut cuiusu 
şi anume acela al cătunului seit.  Idres 
cuiusu ; situata in partea vestica a 
catunului, cea sudică a comunei 
cea centrala - a plaşei. Se desface 
din apropierea movilei idriţa şi se 
indrepta catre miac,la-n6pte, merge 
printre dealul Merea bair cara iuiuk 
pe de o parte, şi dealul Caramancea 
pe•de altă parte şi apoi se deschide 
sait mat bine c,lis dă nascere marei 
văi Caramancea ; este traversată de 
drumul comunal Idres cuiusu Mol-
ceova. 

Ca:fa chioI, sat in plasa Mangalia, 

catunul comunei Cara.omer ; situat 

in partea sud-vestica a plaşei şi 
a comunei, la to klm. spre V. 
de catunul de reşedinţă Caraomer 
şi la i klm. spre N. de satul 
Mamuzli. Este aşeL.lat in valea Calfa 
chioi, fiind inchis in partea rase-
ritenă de dealul Mezarlâlc bair. 

Suprafala sa este de 970 hectare 

dintre cari : io hectare sunt ocu-

pate de vatra satului şi de gradini 
cu 4.0 case. 

sa, compusă mal 
alcs din turci, este de 124 familit, 
cu 3 50 sullete ocupăndu-se cu agri-
cultura. Pamthitul produce mai ales  

orz şi mei ; graul şi porumbul vin 
in a doua linie. Din Calfa chioi 
pleca drumuri comunale in t6te 
directiunile şi pe la t6te satele In-
vecinatOre ; aşa plecă la Docuzaci, 
la Mamuzli,la Mibii chioi, la Bairam 
dede, la Cial Margea şi la Demircea. 

Calfa chio/, vale 1n plasa Mangalia, 

pe teritorul comunei rurale Carao-

mer, şi anume pe acela al cătunului 
sU.1 Calfa chioi de unde şi-a ltiat 
şi numele. Este un alt nume dat văii 
Cerchez chioi sat:t văel Sarapcea : 
se Intinde de la N. la S. pe la 
vestul dealului Mezarlâc bair, trece 
prin satul Calfa chioi şi Mamuslu. 
Este situată in partea sud-vestică 
a plăşet şi a comunei. 

Calfa 	vale insemnată in plasa 
Harşova, pe teritoriul comunei 
Calfa, şi anume pe acela al cătunului 

Calfa, mai bine lis, ea este 

un alt nume al pariului Sarai,'nume 

ce'l pOrtă de la confluenţa •paraie-
lor Topolog (tot Şarai) cu Ha-
giomer, şi pană la confluenţa . lui 
Cu pariul Sulugeak dere ; sub acest 
nume uda gpartea nordica a plăşel 
şi pe cea răsritnă a comunei ; 
are in gencral malurile apropiate, 

răp6se şi p'alocurea pietrose ; 
Intr'insa este aşecjat şi satul Calfa ; 
dealurile cari o incadrză sunt : 
Ceemţic bair la apus şi Sulugea  

bair la raserit ; printr'insa mal 

merge şi .drumul judeten ce duce 
de la Babadag la Harşova. 

‘91- 
Cali george Ostrovul, insulă de 

mic, ins 	a a e, ln Dunare, plasa 

Silistra nouă pe teritoriul comunei 
rurale Satu 	; are lormă lun- 
guiaţa ca acea a unui co:n, o 
lungime de 6o0 metri şi o iime 
de 50 metri ; o intindere totală .  
de i5 hectape ; este apropi2,t;1 de 
ţ&rnul dobrogian, de care e des-
părţit printr'un brut larg .1e 22 

metri şi adanc de 4 metrii deci im-
practicabil ; ea este acoperjta, cu 
pietriş şi nisip, şi puţin inahă, aşa 
ca une-ori Dunărea viind rLare, o 
acopera cu totul ; ea este rnpro-
ductivă necrescend nimic pe densa. 

Câlnia saî Canlia comună rurala 
po an 	p asa Silistra noua 

din judetul Constanţa. Ete situată 
in partea apusană a judeţuui, la 
. km. spre V. de oraşul Cons-

-tanţa capitala districtului, şi in cea 
nordica a plăşii la . km. s -)re E. 
de oraşelul Ostrov reşedin. a, co-
munele invecinate sunt Bugeam 
la 5 km. spre 	 la 5 

km. spre S.-V.. Li4miţa 1.1 5 km. 
.spre S.-E., Satu noi la •5 km. 
spre N.-E. 

Sc mdrginesce la miac,L.-nOpte 

zu comuna Satu noi, se desparte 

prin dealul Ghivizlicu ;  la raserit 

cu comuna Lihniţa separendu-se 
prin culmea Coşiugea, la 
şi V. cu comuna Garlita de care e 
despartita prin dealul Draca şi valea 
Scorz.:1; iar la N.-V. cu judetul 
Ialomita despartind'o Dunărea. 

.Relieful solului este in general 

accidentat şi anume de prelungi-
rile apusane şi nord-vestice ;_ale 

Coşlergea ; printre dealuri 

1nsemnăm ca principale : Ghivizlicu 
(14o m.) la N., Coşlugea cu 
verful Coşlugea (138 in.) la V, 
răserit, Calnia cu verful Calnia 
(102 m.) in interior, Licirna (122 
m.), Draka cu verful Draka (125 m.) 
la V. şi S.-V., ele apartin t6te 
culmet Coşlugea, i sunt acoperite 
cu fineţe, imaşuri şi cate-va păduri, 
resturi din intinsele pa.duri de odi-
niOră ; ele predomina. malul .dreţ,-)t 
al flnviului Dunărea. Afovilele sunt 

putine, parte sunt insa importante 

servind odiniOră ca puncte de 
orientare şi observaţie, sunt aco-
perite cu verdet.ă. 

ilitirogyafia este represintată in 
ceea ce privesce apele cu-getOre 
prin Ruviul. Dunărea ce o uda la 
N.-V. pe o distanţa de 3 km., 
cu o direcţie de la S.-V. spre 
N.-E., avend malul inalt şi stân-
cos din pricina pietr6selor dealuri 

ce-şi trimet ramificaţiunile lor pană 
pe malul si ; mai este acoperit 
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malul şi cu sălcit. Văile sunt puţine, 
t6te se deschid in Dunăre, aet apă 
numai in timpul ploilor t6mnet ; 
printre ele distingem 	Chivizlicu 

mare la N., cu o direcţie • de la 
E. spre V.. Câlnia formată din 
unirea văilor Câlnia mare ce trece 
prin satul Câlnia, Caulidere şi 
Câlnia veche o brăzdză comuna 
prin mijloc, Licina cu malurile•I 
răp6se şi pădur6se la V., valea 
Gârliţa saCi Scorct la S.-V. 

Clima este temperată vara prin 
apropierea Dunăret i curentulut ei, 
insă iarna e frigur6să căct nu e 
adăpostită de malurt inalte ; de alt-
mintreli serrăt6să din pricina pă-
durilor ; viitu1 dominant cel de 
N.-E. şi cel de S.-V. 

Este formată numai dintr'un sin- 
gur cătuu, Câlnia aşe;lat 	centrul 
comunet, in valea Câlnia inchis 
şi dominat la N. de dealul Câlnia 
la E. de dealul Coşlugea, la S. şi 
V. de dealul Licina ; sat mare, 
cu posiţie fruumisă, inconjurat de 
vit şi 	casele mart bine 
zidite i aranjate pe multe uliţi, ce 
se intretae regulat ; curate, avnd 
fie-care gradinita lor, in cart locui 
torit aCi de tnte ce le trebuie. 

Supr afaţa et este de 3.o4o 
hectare. 

Po ulaţiunea totală pe 1896 
kste de 187 fallliiii Cll 993 sufiete, 
impărţite cum urtn&ză 

Dupe sex : sos bărbaţi, ţ88 fe-
met. Total 993. 

Dupe stare civilă : 679 necăsă-
toriţi, 36o căsătoriţt, 52 
2 divorţaţt. Total 993. 

Dupe instrucţie 	59 scjCi carte, 
939 I1U SCil:1. Total 993. 

Dupe cetăţenie : 992 cetă.ţeni 
românt, i supusstrein. Total 993. 

Dupe religie : 993 ortodoxi. 

Dupe ocupaţie : 503 agricultori 
şi meseriaşi, 2 cârciumart. To-
tal .sos. 

Contribuebili : 185. 

Econonzieesce, comuna stt potri-

vit ; recoltele din 1894-95 sunt 

următ6rele : 
Grită 630 ha. cu  8820 hl. (14 

ha. de i hl.); orz i5o ha. cu  
2250 hl. (15 ba. de i ha.) ; Ovez 
30 ha. cu  5 10 hl. (17 ha. de i hl.); 
porumb so ha. cu  300 hl. (6 ha.. 
de i hl.) 

Budgetul comunet constă in ve-
niturt de 5.65i lei şi cheltuelile se 
ridică. la  2.28 1 let, remânând dect 

un excedent in plus de 3.370 let ; 

sunt in comună 185 contribuabilt. 
Cdile de comunicaţie sunt numat 

uişte drumuri comunale saCi vici-
nale ce duc la satete apropiate ca 
la Bugeac, Pârj6ia, Satu-non, Ga- 

Coşlugea. 
iserica este una singură cu 

hramul 	Voevo;li, zidită şi in- 
treţiaută de comună, mat av(hld şi 

de la stat to ha., iar ca L'.cservenţi 
'preot, i paracliser şi I cântăreţ. 
Şcid. este una rura!ă mixtă cu 
Invţător şi 71 elevt inscrişt, 

din cari 	6o băeţi şi i i fete, aCi 

fost promovaţt 28 ; 	e intre- 
tinută de stat şi are to ha. de 
părnnt. 

Câlnia, vale insemnată in pla a Si-
*stra nouă, pe teritoriul comunet 
rurale Câlnia, de la care i a luat 
şi numele; sub numele Je valea 
Cauli dere, ea se desrace dm p6lele 
nordice ale dealulut Cau &re, se 
indrptă spre mia(-.1ă-n6pte intr'o 
direcţie generală de la S.-E. spre 
N.-E , şi cum se apropi:: de co-
muna Câlnia, ia numde de valea 
Câlnia, sttăbate acstă c)rnună prin 
mijloc, trece pe la pdleIe apusane 
ale dealulut Câlnia, face un arc 
de cerc şi dupe un druln de to 
km. se deschide pe ntaul drept, 
dobrogean al .Dunărei, a 4 km. 
mat jos de satul Pârj6ia. Ea brăz-
di-:ză partea de.miacjă-n6pte a plăşet 
şi cea centrală a comun(i. Malu-
rile sale, de la cap şi până la 
com. Câlnia sunt potri\- ite, iar 
de la com.1nia pân't in Du-
năre aunt inalte ‘si râp6s, , de 6re-

ce este strânsă de apr6p,, de dea-
lurile Câlnia, şi o ramlicaţie a 
dealului Cauli dere. 

.Ca vd/ adiacente  

aCi valea Calflia vechie, pe dr6pta. 

Intreg teritoriul străbătut de acestă 
vale şi adiacentele sale este cup ,:ins 
intre dealurile Coşlugea la reA'rit 
şi Caulî dere la apus, coprinc,-1:_md 
Mtreg teritoriul al comunet Câlnia, 
care se 	interiorul ei ca 

intr'un basie. ACktă vale nu are 
apă de cât numai t6mna şi primă-
vara dupe topirea zăsehilor ; pe 
malul seCt drept, iar nu pe aibie 
care este cam impracticabilă, merge 
un drum comunal ce ducv de. la 
Câlnia la na iluI bătrinului fiuviu, 
pe el se face comunicăţiile cu 
Dunărea. 

Câlnia, deal in plasa Silistra nouă, 
pe teritorul cornu et rurale ,Cal-
nia, de ia care a irnprurnntat i. 
numele, se desfa::e din rainificaţiile 
apusene ale dealului Coşiugea, se • 
indrplă spre apus, av"nd o direc-
ţiune generală de la E. spre V., 
intin4ndu-se printre va!ea Câlnia 
veche i o altă vale mat mcă, 
ambele adia ente ale yăiet 
brăzdând ast-fel partea nordică a 
plăşet şi cea centrală a comunli ; 
are o inălţime cam de los 115şi 
domină printr'insa satul 
cari in parte este aşeslat la p6rele 

sale sudice ; valea Câlnia, al cărut 
mal drept este inalt şi ripos, de 
6re-ce el se 1,crmiriă bru;c Iângă 
dnsa valea Câlnia v(2cine şi drumul 
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Câlnia-Dunăre ; el este acoperit cu 
tuferişuri, resturt de intinse păduri 
şi cu finete. 

veche, vale putin importantă 
lasa Silistra nouă, pe terito-

riul comunei rurale Că'nia, de la 
la care şi-a luat i numeie ; se des-
face din pOlele vestice ale dealulut 
Coşlugea, se indreptă spre apus in-
tr'o direcţie generală de la V. spre 
E., face un mare arc de cerc oco-
lind dealul Câlnia mergend pe la 
pOlele niovileî Coslugea, şi dupe 
undrum de 2);,, kl. e deschide in 
valea a Câinia, pe drepta, ceva 
mat sus de deschiderea aCesteia in 
Dunăren, brăzdâud ast-fel partea 
nordică a p'ăşei şi a comunet ; este 
tăiată de un drum comunal ce duce 
de la Călnia la PărjOia. 

Canara, sat in plasa Constanta, că-
tunul comunet Palaz ; situat in par-
tea centrală a plăşet şi cea nor-
dică a comunci, la 3 klni. spre 
N.-V. de cătunul de reşedintă 
Palaz-mare, la marginca apwană 
a lacului Siut ghiol şi ln fata 

lui Ovidi 	i este inchis la 
N. de catre nisce ridicăturt stin-
cOse, iar la apus de dealul Duran 
bair. Acest sat mai inainte era con-
st•uit mat spre S., acela Fiind dis-
tus, in urmă a fost eonstruit din 
not-i de Bulgart mat spre N. şi  

intr'un golf al lacului Siut ghiol. 

Sup-afaja sa este de 3 500 hec-

tare, dintre care 85.  hectare sunt 

ocupate numai de vatra satulut 

de grădint cu ioo case. 
Poisulaţitinea sa este de 105 fa- 

iriilif 	420 sullete şi se ocupă 
mai ales cu pescăria şi cu agri-
cultura mat putin. Soseaua natio-
nală Constanta-Babadag trece pe 
la apusul setl, iar un druna co-
munal plecă spre S.-V. -11 Ho-
roslar. 

Canara, vale in plasa Hărşova, pe 
teritoriu1 cămunet Topalu şi anume 
pe acela al cătunulut Boazgicu; 
se desface din ratnificatiunile vestice 
a'e dealulut.  Erkesck, se Indreptă 
spre S.-V. brăzdând partea vestică 
a plăşei şi a comunei şi partea 
nordică a cătunulut Boazgicu, se 
deschide in Dunăre la 2 klm. de 
ruinele Calachiot, niărginită la 
nord de valea Calachioi şi la ,S. 
de valea Zavolului, este traversată 
de drtnnul Boazgic-Topalu. 

.4‹ 
Canara bair, deal in pla a Cons-

tanta, pe teritoriul comunet rurale 

Murfatlar, se desface din dealul 

Mangala Culac bair, se Indreptă 
spre apus cu o directiune de la 
S.-E. spre N.-V. printre valea 
Mezarlăc Ceair şi dealul Cesme 
culac b , ir, brăzdeză partea vestică 

a piăşet şi cea estică a comunet, 
făcend hotar intre comuna Mur-
fatlar şi Omurcea, este acc?erit cu 
finete şi semenăturt, pe la pOlele 
sale nordice trece calea ferată 
Cerna-Vodă-Constanta, iar pe la S. 
este strebătul de Valul lui Traian. 

Canara ceair, vale, un alt nume 

sub• care este cunoscută vriea  Der-
men ceair, acest nume il pOrtă pe 
teritoriul comunet bulgăre 	Cra- 
nova, şi pe teritoriul bugaresc al 
comunet din Dobrogea P...rakiot ; 
cu alte cuvinte de la Inceputul setl, 
in pOlele nordice ale dealulut 
lizum bair şi pănă la hotarul către 
Dobrogea, de unde ia pc cel de 
Satiskioi ceair ; malurilesuru in ge-
ncral inatte şi stâncOse ; caalurile 
printre cart merge este : Ciriagi iol 
bair la apus. Siran culac bair la 
resărit, printr'insa merge şi un 
drum comunal ce duce de la Pa-
rakioi la Cranova in Bulgaria. 

Canll ciucur sai GrOpa sârgerOsă, 
sat in plaa Mangalia, cătunul co-
munei Caraomer, situat it partea 
meridională a plset şi cea s-d-
estică a cornunef‘la 4 .  klm. mai 
spre S.-E. de cAtunul d reşe-
dintă, Caraomer. Este si,uat pe 
valea Iurtluc pe i 1/2  kirn. mat 
spre V. de satul Dauluchioi ; are 
o suprafată de 134o hectar,.., dintre 

care 27 hectare sunt ocupate de 

vatra satului cu grădint şi cu 33 
case ; iar pulatiunea sa este de 5 
familii, cu 2 50 suflete, ocupera-
du-se mai ales cu crescerea vitelor 
şi cu agricultura. Majoritatea po-
pulatiunet o formeză Bulgarit. Dru-
muri comunale duc la Caraomer, 
Muatafoci, Dauluchiot şi• unul îi 
Bulgaria. Numele acesta şi la luat 
de la un măcel de demult intre 
nă.vălitorit Turci şi populatiunel 
de baştină Bulgară., atunci sa ver-
sat mult sânge şi saU distrus multe 
ca.e reducându-!e aprOpe la a`treia 
parte. 

Canlî-dere, deal iasemnat In plasa 

Silistra nouă, pe teritoriul comu-
nelor rurale Coşlugea şi 
se desface din deal Coşlugea, ae 
indreptă spre apus, intr'o directiune 
generală de la S.-E. spre 
printre văile Scorci .şi Canli-dere., 
brăzdend ast-feI partea demia,,.1ă-
n6pte a plăşei pe cea. apusană a 
comunet Coş'ugea şi pe cea răsă- • 
ritenă a COMUTlei Gărlita ; lasă spr-c 
apus prelungirile ce p6rtă 

de deauri1c raplie şi Draka; 
sc ridică la o Inăltime de 132 u. 
in movila Almalicula ; are pe alo-
curea o natură stăncOsă, din pdleIe 
nordtce Incepe valea Canli dere; 
este acoperit cu finete şi tuferişuri, 
pe muchia sa merg drumurile G3. - 
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Găliţa-Coşlugea, pre.-
cum şi drumul judeţen Esekiot- 
Lipinţa. 

Canlî-dere, vale de mică hasemnă.-
tate in plasa Silistra nouă, pe te-
ritoriul cornunet rurale Calnia, şi-a 
luat numele de la dealul Canlidere, 
din aIe cărui p(ile nord-estice se 
desface ; se indreută spre mia;lă-
n6pte, avnd o direcţiune geuerală 
de 	la S.-E. spre N.- V., tuer- 

gnd printre dealurile Coşlugea şi 
Canlidere, brăzdănd ast-fel partea 
de mia4-1115pte a plăşet şi cea de 

a co:nunei ; trece prin 
satul Câlnia, de unde incepe să ia 
numele de valea Calnia şi sub 
acest nume se deschide in Dunăre. 

Cpitan Isrnail, grădină, lOs:uinţă 
i.la a in pIasa Hârşova, comuna 
Hărşova ; situată pe marginea Du-
nării la i kliu. spre resărit de 
orăşelu! Hărşova, căruia ii fur_ 
niseză tUte felurile de legume ; are 
o suprafaţă de aprpe 15 hectare,  
jumetate cultivate cu viţă, iar cea-
l'altă jun:etate legume şi vedeţur 
pentru orăşel. Numele şi la 
de la cel ditatâiţă prop:ietar al et  
care se ;lice a fi fost un căpitant 

Capugi, sat în plasa Hârşova, 
tunul comunet Şiriu, situal in par_ 
tea meridIonală a plăşei şi cea 

centrală a comunei la 3 klm. spre 
S. de catunul d reşedinţă Şiriu, 
este aiestal intr'o posiţiune fcirte fru-
m6sa. pe  uia deal, din ale cărut ra-
mificaţiuni not- d-vestice, se desface 
valea I3atacli dere. Ette dorninat 
de movila Capugi (165 ni.) care 
este la sud-estui satulut. Are o su-
pratap de 2545 hectare, dintre 
care : 125 hectare sunt ocupate tau-

mat de vatra satuluI şi de grădin1 
cu to6 case. 

Populaţiunea sa, compusă mai 
mult din bulgari şi puţini romăni, 
este de' too finailij cu 538 sullete, 
ocupându-se de o potrivă cu cres-
cerea vitelor şi cu agricultura. 
Drumurt comunale plecă in t(Ste 
direcţiunile ducC:nd pe la sate'e in-
vecinate ca Şiriu, Tichilesci, Er-
chesck i c. 1. 

E. către V. ,şi o inalţhhe ma-
ximă de 115 metri pe care o atinge 
in verful seCt Capugiu Inh. Este 
situat mai mult in partea • centrală 
a phşet şi a comund ; pe partea 
sa de N. merge şoeua judeţenă 
Hârşova-Babadag. 

Capulan culac, vale mică şi nein-
semnată din plasa Mejidia, pe te-
ritoriul comund Carabaia d anuMe 
pe .acela al cătunulut seţ-: Kartie 
punar ; se desface din pele ves-
tice ale deluIut Kezlen sârti; se 
indreptă spre miac,11-1,11 	di- 
recţie generală de la i. spre 
S., face intru cât-va hotarul intre 
plăşile Mejidia şi Manalia, i 
dup un drum de 4 	se des- 

chide in valea Borungea, la apus 

de satul Kertic punar. 	saIe 
sunt j6se ; priutr'‘Imsa Inerge şi 
drumul comunal Becter-A,ibei. 

Capuscio'i bair, deal in plaa Silistra 

nouă, pe teritoriul comutlet rurale 
Parakiot ; se desface din 

nordice ale dealulut S:au culac 

bair, se intinde spre miaJă-ncipte, 
av<:!nd o direcţiune generilă de la 
S.- V spre N.-E 'Pmerge prIntre văiIe 
Satikiot ceair şi ,Ghiuvenir ceair ; 
brăzdeză partea de 	 a 
plăşe1 şi pe cea apusană a comunei, 
se ridică pâna. la 153 	domi- 
nând a.st-fel satul Parakiot, aşeqat 

in parte la p(')Iele sale estice, druhlul 

comunal Veliktot-Pa!akiot, ce trece 

pe muchia sa, şi cele doue văt 
Satikior ceair şi GhtuvenIi ceair ; 
este acoperit cu tufertşu i şi pa-
durt, din cart cea mai ineunnată, 
numită Buluc orman, c aşe(,1.ită pe 
rarnificaţiile sale nordice-. 

Caraaci saCa şarapcea-Caraaci, sat 
in plasa Silistra nouă, că.tunul co-
munei Hairam chiot ; situal în 

partea sud-estică a plăşei şi cea 
nord-estică a comunei, la 5 1/2  spre 
N. de cătunul de reşedinţă. Hairam 
chioi i la i km. spre V. de satul 
Malacoci. Este aşe(..lat pe valea Cra-
cic ceair in partea sa nordică, şi 
este inchis Ţa resărit de dealu1 Tuzla 
Mezarlăk bair, la nord de dealu1 
Tus la bair i la apus de catre 
dealul Cara Pelielic. 

Suprafaţa sa e31C de . 	hec- 
tare, din care 	hectare sunt o- 

cupate numai de vatra satUlth 
de grădint. 

Popu!aţiunea sa, a cărd majori-
tate este formată de turci şi tătart, 
este de 	 cu 	. suilete, 

ocupându-se cu crescerea vitelor 

şi prea puţin cu agricultura ; căd: 
satul in partea nordică şi maf ales 
ira cea ve tica., este inconjurat de 
nisce păduri mari de tot. Casele 
cart sunt in numer restrăns, sunt 
potrivite şi aşe;late regulat, ceea 

Capugi, vt':rf sat'l movjiă artificială 
in plasa Hârşova, pe teritoriul co-
munei rurale Şiriu şi anume pe 
acela al cătunulut s&I Capugi ; 

unde i se .trage şi numele. Are 
165 metri initiiaac, dominând in-
treg satul Capugi ; este acopuit cu 
verdeţă. 

glapugiuluT, dealu. Deal insemnat in 

plasa Hărşova, pe teritorit11 comu-
net rtira!e hni Sarat. Se intinde pe 
la sudul sateIor Eni Sarai şi Balgiu, 
avend o direcţiune generală de la . 
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ce face ca uJitele să nu fie intor-
to:biate, ci să fie drepte. Drumul 
comunal de la Shendcr la Kerim 
Cuiusu, trece prin mij'ocul satului 
strebătăndu-1 de la S. la V., iar 
drumul 13ekter-Sevendic, trece tot 
prin mijlocul satulut şi perpendi-
cular pe cel dântii. Un alt druin. 
merge la Bairam dede trecend prin 
Malcoci. 

Cara aci, baltă mică in plasa Cons-
tanta, pe teritoriul comund rurale 
Cicrăcci şi anume pe acela al că-
tunului seii Caracoium ; este mai 
mult o prelungire a Intinsului lac 
Taşăul de care a;it c despărtit prin-
tr'o limbă de păme'nt de Soo m. 
lărgime ; de mare e despărtit prin-
trio distantă de I 200 m. iar fată 
de satul Caracoium se găsesce la 

klm. spre rbărit, are o intin-
dere de 15 hectare, presărat nu-
mal cu stuf; producc 16rte putin 
pesce ce se consurnă numli 1n lo-
calitate ; acest lac cu timpul va 
dispare din causa evaporaţiunel a-
bundente şi a lipse1 de comuni-
catie cu lacul Taşăul saii Morea 
şi lipsă de plof. 

Cara aci alceac, vale in plasa Si-

listra nouă, pe teritoriul comunei 
urbane Cuzgun şi anume pe accla 
al cătunuluf seu Urluia ; se desface 
din ratriflcatiiie sud-orientale ale 

dealuluf Eskuiiiiuc olceac, se in-

drotă spre miadă-ncipte, avnd o 
directiune generală de la sud spre 
nord, brăzdând partea rsăritnă a 
plăşei şi a comunel, dup un drum 
de 7 klm. se  deschide in valea 
Urluia, pc stănga lăngă ruincle sa-
tului Dedebali, dup e ce sa unit 
pe stănga cu valea Cara cialic 
culac, ea mat formţ:ză puţin şi ho-
tarul intre plăşile Silistra nouă. şi 
Mejidia. 

Cara ali corusu, pădure în plasa 
Siistra nouă, comuna Garvan, că-
tunnt Velikia, pe teritoriul romă-
nesc i bulgăresc, tăiată 1n doue 
de hotarul spre Dobrogea, situati 
pe ramificatiile r6ăritene ale dea-
lu'ui Ciriagi iol bair, in partea de 

a plăşei şi a comund ; 
are 70 hectare intindere, esentde 
Principale : tei, fag, mesteacăn, toti 
piticl ; drumul Velikiof-Cromora, 
trece pe lăngă Unsa prin partea 
apusană. 

Cara aci culac, sat in plasa Man-

galia, cătunut comund Sarighiol, 
este aşept in pattea de 

a plăşel şi cea resăriteană a co-
munel la to klm. spre E. de că-
tunul Sarighiol, reşedinta comunel, 
pe malut sudic, Inalt şi pietros al 
laculut Nlangalia pe partea stăngă 
a văel Cara aci culac, la pOlele 

nordice ale Mului Mamutluita, do-

minat flind de v&ful Meragi iuk, 

casele sale sunt putine, rUI zidite, 

mare parte dărâmate de i.nvasiile 
turcescf şi başbuzuceşti. 

Inlinderea sa 'este de 3251 hec-

tare, din carf 12 ha ocuate de 

vatra satuluf. 

Populaţiunea totală e e 105 
cu 421 suflete, cara se o-

cupă. 1n mare parte cu creşterea 
vitelor şi cu agricultura. 

Cara aci culac, vale naic, neln-

sernnată, in plasa Mangalia, co-
muna Sarighiol, cătunul Cara aci 
culac, de unde şi-a luat numele, 
se desface din dealul Mamutlusta, 
se 	indr4tă spre N. t: ece pe 
lângă satul Cara aci culac, pe la 
drpta lui, pe la p6lele ve.;tice ale 
dealuluI Kecige şi dup 3 klm. de 
drum se deschide 1n lacul Mac- 

Malurile sale sunt 	şi 
pietr6se cu o multime de perfora-
tiuni din causa ploilor, este tăiltă 
de drumul Hagilar-Manga'ia. 

Cara aci culac, vrf inse:nnat al 

dealuluf Mamutsta, in partea su- 

dică a plăşei Mangahef 	cea es_ 
tică a comunei 	arighio1, i cea 
nordică a cătunului Cara aci culac, 
are 62 m., dominând prin hlăltimea 
sa satul şi valea Cara aci 
satul şi valca Hagilar, valea Ilau:  

lăc şi drumurile ce duc de la 
Hagilar la Cara aci culac ; Man-
galia i la Ilanlăc, din un punct 
strategic important, este acoperit 
cu ver4ă. 

Cara amat, sat ia plasa Silistra 

nouă, cătunul comund urbane Cuz-
gun ; sat măricd, dar casele ne-
regulat respăndite, este aşcVal in 
partea de E. a p1ăei i a comu-
nel, la 4 klm. spre S.-E. de o-
raşul Cuzgun, reşedinţă pe ambele 
maluri ale văii Ciair orman, la 

estice ale dealului Cara 
Teritoriul s1 s?. mărginesce la 
N. cu cătunul Baccinus (al co-
munei Beilicu) Polucci (cătunul co-
mune1 Enişemlia, plasa 
la E. cu cătunul Urluia, la S. 
cu cătunul Kerim cuius (al C011:2-

nei fiazarlac), Bizargian şi Nas-
tradin (cătunul comunei Enige), la 
valea cu oraşul Guzgun. 

Relieful solulW e accidentat : de 

dealul Ekiiiiiuk olceac cu verfut 

seet Cuzgun (i S i m.), la N. aco-

perit cu păduri, Cara a unat (i 2 

m.), la S.-V. acoperit cu păşuni 
şi păduri dominănd satul; nzovi/e sunt 

trei şi importante avrid r 75-183 
m. artificiale a coperite cu iarbă 
şi păduri. Cursur1 de apă n'avem, 
căci Witeconţin apă numai in timpul 
primăverel şi ploilor ; ca vin avem : 
Diidkik cucuciuc alcea la S. pe 
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hotar, Ciair orman, ce trece prin 
mijlocul satulut şi adiacenta sa va-
lea Sat culac prin interiorul sa-
tulut ; Cara cialic culac si Cara 
aci alcea in partea de N.-E. 

Clima este temperată şi fOrte 
senătOsă, din causa pădurilor. 

Intinderea totală e de 725 hec-
tare, din cart 5 o ha. ocupate de 
vatra şi grădinile satului. 

Popubliunea intreagă este de 
52 famitit cu 166 sufiete, cari se 
ocupă cu păşunatul vitelor, pă-
nAntul flind cam inegrit. 

Carabâcâ, comună rurală din jude-
ţul Constanta , pla,a Medjidia ; 
situată in partea meridională a ju-
deţulut, la. . . km. spre apus de 
oraşul Constanţa, capitala distric- 
tulut ; şi îii cea de 	 a 
plăşei Mejidia la. . km spre S.-V. 
de orăşelul Megidia, reşedinţa ei, 

valea Borungea. 
Se mărginesee la miaă.-nOpte 

cu com. Mamut cuiusu ; la resărit 
cu com. Copediu (plasa Constanţa)
la miaciă-1i 

	; 
cu com. Agemler, Ca-

vaclar şi Cazil Murad (tOte din 
plasa Mangalia) ; la apus cu com. 
Kioseler. 

Rcliefui solulul e puţin acci-
dentat de uttnătOrele principale 
dealurY 	Sarl iuk bair (138 m.) 

la N.-V., Copadin (1 3 5 m.), la 

N.-E., Arabi iuk bair (1 37 m.), 

Uzun bir (i 30 rn.), Cara ola 

(123 m.) la E., Cabula bair (t 03 m), 

Bairarn dede bair (13 5 m.) la S., 

Kezlen sirti (i 30 m.). Canen gurse, 

Cultimes bair (i 05 m.), Sârti caia 

bair (1 07 m.) tOte prin interiorul 

comund ; aceste dealurt sunt aco-

perite cu fineţe şi semenăturf. 
Movilele sunt puţin numerOse 

cele mat insemnate sunt : Carabacâ 
(13o m.) la N.-V., Caugagi (lo 
rn.) prin centru la V.. Cabula iuk 
(103 m.), Oba iuk 	23 m.), 

Caugagi est (1 30 m.), Arabi iuiuk 

(i 3 1 m.) tOte la resărit ; ele sunt 
artificiale şi acji sunt acoperite cu 
verd4ă. 

.Hitirog-ralia este representată 
numat prin ni •te văl sect, cari conţin 
apă numat primă.vara dup topirea 
zăpezilor şi tcirnna in timpul 
cele mai remarcabilă. sunt: Iomer 
bei iu tu la N.-V., Colceac alcea 
unită cu Cultimeş ceair prin in 
teriorul comunei şi spre răsărit 
Merdevenli punar 	Borungea) 

unită cu Capulan culac pc drepta, 
brăzdeză comuna spre partea de 

Clima comunci e ca a platou-

lui in general, cu veri căldurOse, 
arzătre, şi ierni aspre ; vnturi 
răcorit(ire puţine ; cel de N.-E. 
predominant ; ploile cad îii mică 
cantitat ; climat relativ senătos. 

Cătunele cari compune comuna  
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sunt 4 şi anume : Carabd, 	reşe- 
dinţa in partea centrală, pe va- 
lea Merdevenli punar 	Borun- 

gea), Kertic ţunar la apus, la 3 
klm. spre V. de reşedinţă, tot pe 
valea Borungea, Caugag-t i partea 

ceutrală Ia. 900 tn. spre E. de re-
şedinţă, pe valea Calceac alcea, 
Bej'ăut la resărit;  la 3 	klm. 
spre S.-E. de reşedinţă, pe valea 
Cultimeş ceair. Aspectul lor nu 
oferă nimic inte resant. 

şuprafaţa comund esh de 
Itectare, din cari 	hecta.:e ocu- 

pate de vetrele celor 4 ste, res-

tul impărţit intre locuitorit cari 
posedă 	hectare şi stat cu pro- 
prictarit ce stăpânesc 	hectarit. 

Populaţiunea intţ‹:gă a comunei 
se ridică la 141 fauiilii, cu 612 
.membrti. in total 75 3 suflte, cu 
cea niai mare parte turd şi tătart 
şi repartizaţi dupe cum Lri-nză : 

Dupe sex : blrbaţt 396, femet 
3 57. Total 

Dupe stare civilă : necasă.tor4I 
444, căsă.toriţi 280, ve(:»avi 28, 
divorţaţt 1. Total 75 3. 

Dupe instrucţie : sciii crte 
nu sciC1 742. Tşţal 75 3. 

Dupe cetăţenie:': cetăţen: români 
749, supuşi streilti 4. Total 75 3, 

Dupe religie : creştint 	34, na- 
turalizaţt 4 i 9. Total 7 5 3. 

Dupe ocupaţiunt : 
nieseriaşt, comerciantl şi Itele.  
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Contribuabili 

Econonzieeşte comuna stă ast-
dupe. tabloul semănăturilor din 

anit 1896-97. . 

	

Grâ'ti 320 ha. cu 	2880 1-11. (9/,) ; 
secară 	5 o 	600 	(12/1 ); 
orz 	1400 	12.600 » (9,/,) ; 
ovez 	21 > 	» 	21° 	(1°/1) ; 
rapiţă 	25 »» 	350 	("ii) ; 
porumb 624 	» 	1872 	(31,) 
ineiii 	379 »» 	75 2 » (21-1) ; 
fineţe naturale şi artificiale 222 
ila.. CU 233.200 kgr. (60o kgr. 
de ha). • 

Ocupaţiunile locuitorilor sunt : 
Budgetul comunei constă in 

lei, la veni:urt şi cheliuell de 
lei remânând dect un excedent in 
plus de 	lei ; sunt şi 	con- 
tribuabili in comună. 

Căile de comunicalie sunt numat 

nişte drumurt comunale saii veăinale 
ce duc de la Carabacâ la cătunele 
comunel şi la satele invecinate cu 
Alibet, Kioseler, Merdevenli Funar, 
Bairam dede, Cavaclar, etc. 

Carabacâ saii Carabaci, sat în plasa 

Medjidia, cătunuI de reşedinţă al 
comunet Carabacâ, situat in partea - 
meridională a plăşei şi cca apusană 
a comunet pe ultimele ramificaţinni 
nordice ale dealurilor Cultimes bair 
şi Bairam dede bair. Terenul sii 
este destul de accidentat ; aşa in 
partea Sudică avem dealurile I3airam 
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dede bair şi Cultimes bair in partea 
centrală dealul Kezlen sârti şi in 
partca de N. valea Iomer bei iutlu. 

Supra_faţa sa este de 	hectare, 
dintre care 	hectare sunt ocupate 
de vatra satului cu grădini şi cu 

case, 
Populaţiunea sa este de 	fa- 

cu 	suflete ocupându-se 
mai ales cu agricultura şi cu cres-
cerea vitelor (şi in special oi). Casele 
frumuşele, bine ingrijite, sunt aşe-
cjate regulat, formând str411 care se 
iutretae intre ele ; iar ,drumuri co-
munale plecă şepte, ducend : la Cau-
gagi, Kaz11 Murad, Baş punar, Kio-
seler priu Kertic Punar şi la altele. 

Cara burun bair, deal în plasa Si-
listra nouă, pe teritoriul comunei 
rurale Garvan şi anume pe acela 
al cătunului sii Cuiugiuc; se des-
face din dealul Garvan bair şi anume 
din verful luk mezarli, se Intinde 
spre miacilă-nOpte, avend o direc-
tiune generală de la S.-E. spre N.-V., 
printre văile laila ceair saU Garvan 
(ce c tOt una cu valea Cuiu iuk 
ului) şi văile adiacentelor Cuiugiuc 
ceair şi Garvan ceair, brăzdând 
partea de 	a plăşei şi cea 
apusană a comunei, satul Cuiugiuc e 
aşe;lat la pOlele apwane ale sale ; 
are 	inăltime, dominând satul 
Cuiugiuc şi văile de mai sus, precum 
şi drumul judeţen Esechioi, Lpinita ; 

este acoperit (_u tuferişuri, paduri 
şi putine vii. 

Cara cialic culac, vale • in pIăşile 
Silistra nouă şi Mejidie, pe teri-
toriile comunelor Cuzgun (Silistra 
noua) şi Euge (Mejidie; se desface 
din pOlele sud-estice ale dealului 
Ekii iuiuc olcac, se indreptă spre ' 
mială-nOpte, avend o directiune 
generală de la S.-V. spre N.-E., 
brăzdând partea resăritenă a plăsel 
Silistra nouă şi a comunei Cuzgun, 
precum şi pe cea apusană a plăşei 
Mejidie şi cea nord-vestică a co-
munei Eni„ăe ; drumul ei şi'l face .mal 
mult prin pădurl, cea cea ce face 
să aibă positiuni frumOse ; dupe un 
drum de.6 km., se unesce cu vale 
Nastradin spre a se deschide in vale 
Urluia pe stânga. Este tăiată de 
drumul judeten Ostrov-Cuzgun, iar 
printr'insa merge drumul comunal 
Cara amat Talaşman. 

Caraghios ceair, vale putin insem-

nată in plasa Silistra nouă, pe te-
ritoriul comunet rurale Gârlita, se 
desface din pOlele aptHane ale 
dealului Cuiugiuc iol bair, lângă 
şoseua judetenă Essekioi-Lipnita, 
se indreptă spre mia;lă-nOpte, avend 
o directiune g-enerala de la S. la 
N. pe la pOlele apusane ale dea-
lului Ouclii, face hotarul dintre 
comuncle Garvan i Gârlita, brăz- 

deză partea apu3ană a plăşe: şi pe 
cea resăritenă a . comunei 
şi dupe un drum de 	km. se 
deschide in valea Cuiu iuk UiJ1 pe 
stânga, malurile sale aii Dutine 
pădurt pe densele. 

Caragia, movilă importantâ in plasa 
Silistra nouă, pe teritoriul comunei 
rurale Lipniţa, şi anume pe acela 
al cătunului sii 	oşlugea ; e aşe- 
;latâ pe una din muchiile dealului 
Coşlugea ; are o inălţime de 149 m. 
fost punct trigonometric de obser- 
vaţie de rangul al 	don-  inând 
prin inâlţimea sa, movila 

(133 m.) la S. de densa, 
valea Almalâcului ce trece pe la apus 
de ea, satul Lipniţa aşesjat la 2 

klm. spre S.-V. de ea, drumul ju-
deţen Esekioi-Lipniţa şi cel comunal 
Lipniţa-Coşlugea şi valea :)erea 
ceair ; cum vedem are o posiţie stra-
tegică insemnată. Printr'insa :rece 
hotarul dintre satele Lipnita i 
Coşlugea ; ea este naturală şi aco-
perită cu verdeţă. 

Cara cuius dere, vale in 

MedPia şi Constanţa, servindu-le 
intru căt-va i de h&ar despăritor, 
pc teritoriul comurielor ALicapa 
( pl. Medjidia ) şi Mcr:atlar (pl. 
ConStanta) pe care le despartc pu- 
titi 	ea nu este alt-ceva de cât un 

alt nume al văei Medjidia S2£1 

Cara su ; acest nume iI pOrtă in-
tre cotnunele Murfatlar şi Alacapa ; 
este inchisă intre dealurile Ta,li 
bair şi Gherme bair la resărit, Cara 
aic bair.  şi Kciuc murfat bair la 
apus •, printr'in;a merge calea fe-
rată Cernavodă-Constanta, drumul 
comunal Alacapa-Murfatlar-Omur-
cea ; este tăiatâ da1uul in par-
tea de mia;lă-nOpte de unul din 
valurile IuI Traian şi anume cel de 
piatră. 

Cara culac, vale neinsernnită iri 

plasa Silistra nouă, pe teritoriul 
atât cel românesc cat i cel bulgăresc 
al comunei rurale Garvan; se des-
face din p5lele resâritene ale dea-
Iului Garvan bair, .se indr(':.ptâ spre 
miac,lă-n6pte, avend o direcţiune 
generală de la 	spre .N.-V. 
pe la p6lele apusane ale 

Ciriagi iol bair, intră pe te-
ritoriul românesc pe lângă. piketu I 
No. i i , trece prin satul GarvanU 
mare, şi cum ese dintr'insul se 
unesce cu valea Culac punar ceair 
spre a forma impreună valea Saila 
ceair sal-a mai bine c,lis .valea Cuiu 
iuk ului ; lungimca ei e de 7 km. 
şi malul stâng e acoperit cu pâ- 

; printr'insa merge şi un drum 
comunal ce duce de la Garvan la 
Cranova in Bulgaria. 

Caraharrr.an, comună rura:ă. triare 

Dieţ. geogr. jud. Couslunţa. 
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şi vre-o cinci movile. Dealul Pe-
letlia cu v&ful Cara iuk i 3 8 m.) 
la vest ; Taşăul trri cu verful Eşil 
iuiuk (104 m.) la sud-vest, Gar-

.galăc (84 m.), Ciatal baii cu v&-
furile Erim iti;uk (94 m.) şi Gar-
galic buim iuiuk (75 m.), Movila 
căldăi (70 m.), dealul Carlharman 
(102 m.) la S.-V. ; tOte aceste 
cklurt sunt ramificatiunt orientale 

culmet Taşăul, cu o di -ecţiune 
generală de la N. V. :pre est 
şi sud-est şi .sud, intinU;ădu-se 
printre pâriul Peletlis, lacul Tuzla, 
Balta mare, .pârful Gar?.- alâc şi 
Mare ; sunt cc.operite cu movile, 
.fâneţe şi semănăturt. 

Moz/i/e/esunt numerOse -,tingend 
numerui de 38 ; ele se găsese'Lmat 
tOte pe muchiele dealu•ilor şi afară 
de cele ce se găsesc pe verfurile 
amintite mat suS, mai avelL : Cara 
iuiuk (1 50 m.), larâm iuiok ( 14o 
m.), movila Beiului (136 in.), mo-
vila .din - Tirlă (119 m.) la vestu) 
-comunet, la sud de satul Peletlia 
pe muchia dealulut Pe'etlia, B€fiuk 
iuiuk. (1o2 m.), Sak iuiuk (52 m.), 
Sarim iuiuk (46 m.), aceste chiar 
Iâncră• satul Cara hauem) se x. gă -
sesc situate in partea cehtrală. şi 
S.-vestică a comtnei pe muchia 
dealului Caraharman. Ele sunt ar-
tificiale mai tOte, construite cu scop 
de a servi de inmormintare sai ca 
punCte de observaţie şi c:nientare. 

.Hidrografla este slab representată, 
in ceia ce privesc apele curgătOre 
avent un singur pârif.1: Peletlia, 
care udă. N..-V. comunet, plcă 
din dealul Pelctlia, cu direcţie de 
la V. spre E., trece prin satul 
Peletlia, taie drumul Gargalâc-Ca-
rannsuf pe la locul nutnit Podul 
Draculut negru şi se varsă in lacul 
Tuzla in coltul S.-vestic al lui, 
malurile cursulut selă surerior sunt 
tna!te şi cam pietrOse, iar ale celut 
inferior sunt jOse. Mat avem doue 
gâ•le numite : Balta mare şi de 
rnijIbc prin care se stabilesce o 
legătură intre lacUlSinoe i Marea 
Negră, plecând de la gura Bua-
2-ta1ut intr'una singură apot raiui 
ficându se tri doue. bi•ăzd&nd partea 
răsăritnă a comunet, trecnel pe 
lângă satul Caraharrna•a .şi deschi-
(,Andu-se in colţul sudic al lacului 
Sinoe. 

sunt putine şi fără vre-o 
insemnătate, terenul fiind mat mult 
plan, 

Bă/p avem in comună.: Tuzla 
la miacjă-nOpte, care aparţine in 
totul comunet Caranasuf, fiind pe 
hotarul intre aceste doue comune : 
are malurt jOse, o intndere de 
1.600 hectare, maluri jOse, peşte 
bun ; venitul ambelor lacurt aparţine 
Statulut ; afară de acestea rwfi 
avem altele mat mici Ciatal,su 

5 h. a. in ni•ipul Ciatal u, la 
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şi importantă din judetul Constanţa 
şi anume din plasa Constanţa. 

Este situată in partea resăriznă 
a judeţului la 42 km. spre N. 
de oraşul Constanţa capitala dis-
trictuluf, şi in cea septertrională a 
plăşh la 19 km. spre N.-E. de 
comuna Cara murat, reşedinţa plăşei 
comunale... 

Se nztigiuesce la mia;11-n6pte 

cu comunele rurale Caranasuf şi 
Cogelac (din judetul Tulcea) de 
care se desparte prin dealurile Caş-
calâc bair, Duitugi lacul Tuzla şi 
Sinoe ; la resărit şi 	 cu 
Marea-Neagră ; iar la apus cu co-
munele rurale Gargalâc şi• Cicrâ-
cet, despărtindu-se de cea dintâi 
prin dealurile movila Căldărit 

bair şi Gangalâc, iar de cea 
d'a • doua prin deolul Peletlia. 

preşintă o deo-
sebită insemnătate. El tine tot de 
odată şi de regiunea dealurilor şi 
de regiunea şesulut căci 3/5  din su-

' prafaţa ei aparţine celui din urmă. 
Şesul este situat in partea resări-
tenă şi este coprins intre Marea- 
N4Tă la resărit şi 	pOlele 
resăritene ale dealurilor Movila 
Căldărit si Caraharman, canalul apu-
san aI laculut Tuzla la apus, şi o 

• o linie ce pU!că de la ruinele ce-
tătuet vecht Istrop&is la gura Pe-
riteasca spre mia(.1ă-n6pte. El este 
acoperit cu bălti Sinoe şi Tuzla, 

Ceatal sic, Balta-mare, de mijloc, 

mică, kituc ; cu stuf intins şi des 
ce pOrtă numele de kituc, cu o 
iutindere de peste 2000 hectare 
(şi aflător intre lacul Sinoe şi Marc, 
corniderat ade;e-ort şi cu drept cu • 
vtat ca ţinând tot de lacul Sinoe); 
cu miaştini lângă Carma harman ; 
cu largi bande de nisip (afiătOre 
intre lacurile Tuzla şi Sinoe, totre 
Sinoe şi Mare, de oparte şi de alta a 
prelungirit sudice a stufului kituc, şi 
a gârielor numite Ba‘ta mare şi de 
mijloc) precum şi dealungul malu-
lui Mărd-Negre. TOtă acestă 1!--
tindere a şesulut, incontestabil că 
a fost acoperită de mare, care re- 
trăgandu-se a lăsat 	Tuzla, 
Sinoe, mlaştint stuferOse 	i intin- 
deri considerabile acoperite cu ni-

sip • amestecat cu resturt animale 

asemenătOre cu cele ce • se găsesc 
.astă,.4t in mare. 
. Regiunea dealurilo coprinde 
restul apusan, 2/5  al comunei şi 
este representată prin culmile : Co-
gelac la mia;lă-nOpte şi Taşăul la 
iriiaiă-Iişi apu:. 

Dealurile cele mat insemnate 

ale comunet sunt : Duimgi cu vr-
furile Peletlia (89 m.), Duiungi 

(83 m.), Tuzla iuk (38 m.), la 

miaP- năpte d'anlungul pâriului 
Peletlia şi pe malul. apusan al la-
culut Tuzla, este al culmet Co-
gelac, acop:rit cu fâneţe, păşiunt 
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malurt ale pâriulut P letiia, inchis 
şi dominat la N. de dea1u Duingi 
cu movilele Peletlia şi Daingi, iar 
la S. şi V. de dealul Peletlia .cu 
movilele Iarim iuk, Beiu movila 
din Tarla şi Traian la 2 11111. spre 

de cătunul Caraharman. 
Aspectul general al lor estc acesta : 
.aşec.late pe locuri mat ses, casele 
.5unt mart, rti zidite, adr:nate 
jurul bisericilor sa geamiei, prea 
ruţine inconjurate cu grăclint, Ca-
raharman are şi câte-va vit la 
miaciă-nOpte. 

Populaţiunea sa este formată 
.din elemente români i urci, îu 
.anul 1896 se găse(1 207 familit 
.cu 1.089 suflee, impărţite dupe 
.cum urme.ză : 

Dupe sex 567 bărbaţt, 522 fe-
met. Total 1.089. 

Dupe stare civilă : 651 necaisă-
toriţt, 410 căsătoriţi, 28 văduvi. 
Total i o89. 

Dupe instructie : 74 schă carte, 
1.015 nu sciu. Total 1.9. 

Dupe cetăţenie: Lo88 cetăţent 
români, i supus strein. Total 1.089. 

Dupe religle : 7 i 9  ortodoxi, 3 70 
mahomedant. Total 1.08c,. 

Dupe ocupatie''. 246 aL:. .icultort 
şi meseriaşt, 4 coffiercianti, ro in-
dustriăşt. Total 260. 

20 3 contribuabilt. 

Dupe avere : 145 improprietarill, 
115 neimproprietăriţt. To:al 260. 

Economicesce Comuna stă bine• 
Dăm aci tabloul producţiunilor 

din anul 1894-95 : 
Grâil 92o ha. cu 6.440 hl. (7 

hl. de ha.); Secară 118 ha. cu  
944. 111. (8 hl. de ha.) ; Orz t.: 87 
ha. cu  15.43: hl. (r 3 hl. de ha.) ; 
Ovez 154 ha. cu  1.54o 111. (to 
hl. de ha.); Porumb 302 ha. cu  
1.208 hl. (4 111. de ha.) ; MeiCi 
201 ha. CU 603 111. (3hî. de ha) ; 
Fâneţe naturale şi artificiale 13 5 
ha. cu  20 I kgr. (2.000 lzgr. de ha.). 

In ceea-ce privesce calitatea 
pământulut, cele 15.787 ha. ale 
comunet sc divid ast-fel : 5.508 
ha. teren neproductiv (vetrele CA-
selor 208 ha. şi bălţi, stufurt etc. 
(5.000 ha.) ale Statulut şi 10.279 
ha. teren productiv, din cart : 8.46 
ha. loc cultivabil (din care loc 
aU 3.764 ha.) 395 ha. loc necul-
tivat, (295 ha. ale locuitorilor), 
1.565 ha. izlaz (din care 164 ha. 
al locuitorilor), 4 ha. -vit ale lo- 

•, 
cuitorilor. 

Ocupallile locuitorilor sunt : 
Agricultura Flindîn COMUllă 246 

plugari, cari aCi i5 6 plugurt (1 5 
cu bot, 5 cu cat) 13 5 cat şi 'că.-
rtr;e (1 r cu bot si 124 C11‘  Ca 
apOi i maşină de secerat, 	ma- 
şină de bătut porumb, i maşină de 
venturat, i mnşină de cosit fânul. 

Pescuitulin băltite Siuoe şi Tuzla 
gâre, precum şi in Mare. 

100 100,  

   

N. de Caraharman, Kituk in . stuful 
Kituk, 20 11. a. intindere şi altele 
mai mici fără insemnătate. Intre 
lacurile Tuzla şi Sinoe avem ni-
sipul numit Ciatal su, cu o in-
tindere de 1.400 hectare, puţin 
ridicat d'asupra nivelulut Mărei şi 
locurilor, presărat la N. cu câte-va 
lacuri mict uscate, indicendu-se la 

m. Inălţime in locul unde a 
fost odini6ră oraşul Ishopolis, ele 
se intinde Ia sud pănă Ia satul 
Caraharman de Iângă cart incepe 
spre miac1ă-(.,11 printre gărlele:Băl-
ţile mari şi de mijloc şi pe lângă 
Mare, cu o intindere de peste 
şoo hectare, nisipul Caraharman 
tăiat de gărle mici, intre balta 
Sinoe şi Mare se intinde stuful 
Kituk cu intindere de peste 2.000 
hectare, amestecat cu apă. avend 
la rnia;lă-nOpte uu dedal de lacuri 
in mijloc cu nisip, şi spre S. lacul 
Kituk ; prelungindu-se spre S. in 
formă de Iimbă, impracticabit pen-
tru comunicaţie, — Marea Negră 
udă comuna in partea răsăritenă, 
pe o distanţă de 22 klm, malul 
jos şi acoperit cu nisip in t(ită 
lungimea Iul, 1ntirajendu.-se acest 
nisip iu interior până la i 1/2  klm. 
Altă-dată de sigur, Marea trebue 
să se fi intins departe de interiorul 
uscatulut şi ca probă sunt locurile 
ce aCi rerras astă-cji Tuzla şi Sinoe 
care cornunică cu ea prin gura 

Periteaşca şi Buazul, nisipul CiataI 
su şi stuful Kituk ; in tOte se gă-
sesc resturt de animale şi plante-
ce se găsesc astă-c,11 in mare. 

Clima comunet este rigurOsă, 
vara de şi că.ldurile sunt temperate 
prin apropierea Mărei şi a locu. 
rilor şi a venturilor ce suflă despre 

iarna insă este aspră, locurlle 
Inghiaţă dese-ort din pricina 
flărit ingheţate a ventului !dorni-
nant ne N.-E. sa Criveţul ; plOie 
cade 1n abundenţă, maladiile bântue 
dese-ort şi anume frigurile palustre • 
din causa exhalaţiunilor nesănătOse 
a bălţilor, stufulut şi mlaştinelor. 

Suprafala totală a comunet este 
de 15.787 hectare, din care 208 
h. a. ocupate de grădinile şi ve-
trile celor tret sate cu 169 case, 
iar restul de :5,618 h. a. impărţit 
1ntre locuitorit ce posedă 4:257 
h. a. şi stat cu proprietart, cari aCi 

1 .461 hectare. 
Catunele cart compun comuna 

sunt doue: Carakarman reşedinţă 
aşe9'ata in partea răsăritenă, a co-
munet pe malul stâng al gârlet 
Balta mare, la colţul sudic al la-
culut Sinoe, avend la sudul sCi  
o mlaştină inchisă şi dominată la 
N. şi V. de dealul Caraharman cu 
movilele Caraharman şi Iarim iuk. 
Peletlia 1n partea apusană a co-
munet la 6 klm. spre N.-V. de 
reşedinţa Caraharman, de ambtle 

Biblioteca Judeţeană „I. N. Roman“ Constanţa Proiect co-finanțat AFCN



.j 02 	 102 
	 103 

	 103 

Creseerea vitelor, avend comuna 

13.590 capete de vite, din car.i 

5 I 9 C11, 	449 boi, 82 bivolt,r. 2 
asint, 10.900 ot, 630 porci. 

Industria e cea casnică ; mat 
sunt in urrnă S mort de vent şi io 
industriaşi (leninari ferari), etc. 

Comereinl e activ şi se f ace pe 
şoseaua natională Tulcea-Babadag-
Constanţa, şi prin gura oraşulut 
Constanta la 3 5 klm. spre sud, 
el constă in iin portul manufactu-
rilor, beuturi spirtOse, unelte agri-
cole, şi in exportul vitelor cu 
produsele lor (Iână, brănză, cereale). 

Budgetul C011-111t1C1 e de 4.427 
let venituri, 2.908 let cheltuelt, 

excedent de 1.519 lef sunt 203 

contribuabilt. 	• 

Cat de comunicaţie, pe lacul 
Li :el şi bălţi cu luntre; şi apoi 
numat drumurt comunale ce unesc 
cătunele intre el şi cu satele in-
vecinate ca Cuvăiet Taşan, Le-
remet, etc. 

Biseriea ortodoxă e una sin-
gură in cătunul Peletlia cu hramul 
Acoperământtil Maicii Domnulut 
cu io ha. de la stat, cu i preot, 

cntăreţ, „sunt in 2 .geamh cu 
cu 2 hogf in cătunele Caraharman 
şi Peletlia. 

Şcoh sunt 2 1 urale mixte : una 

in cătunul CaraharmAn şi alta in 
cătunul Pelitlia ; cu 2 inveţători, 

inveţător 'eu 89 elevi inscrişi 
(5 2 băeţt, 37 fete), promovaţt 
4 t 	elevi. 

Cara koiut/ sat in plasa Constanţa, 
cătunul comunet Ci:racci ; situat 
iii partea răsăriteaă a plăşet şi a 
comunet, la 5 km. spre sud-est 
de cătunul de reşedintă. Cicracci, 
la sud-vestuI lacului Taşăul şi la 
apusul bălţei Cara koium i , la 2 

km. spre vest de mare. Este inchis 

la nord de dealul Cara koi bair 

cu verful se•U Caraevila, care verf 
este la 2 11  spre nord-vest de sat 

cu o inălţime de 74 metri, iar la 
sud-vest de dealul Mamaia cu mo-
vila sa Mamaia care are 34  met ri 
şi este situata la 11/2  spre sui 

de sat. 

Suprafaţa sa este de 19oo hec-

tare, dintre care 55 hectare sunt 

ocupate nUmat de grădint şi de 
vatra satuIut cu 65 case. 

Poţzdaţiunea sa este de 114 

familii, cu 5o6 sullete, ocupându-se 

mai mult cu pescăria ca unii ce 
sunt la marginea lacului Taşau şi 
in apropierea măret. 

..13(2")ulajiunea sa este amestecată, 
are românt, balgari, turci şi aus-
triaci iusă, majoritatea o formeză 
bulgarit. Case'e sunt 
fOrte nesănătOse, pe cât de mici 
posibil i apoi şi dispuse cu nere-
guIaritate exemplară, mai, mult 

grămădite in partea suJcă. Un 
drum comunal plecă spre nord-est 
care se bifurcă; ducând unul la 
Şahman şi altul la ‹irgă".acu mic 
şi mare ; alte doue plecă spre sud 
şi sud-vest ducând la Mamaia i la 

--""°-Cogea Ali şi altul spre :.ord-vest 
ducend la Cicrâcci. 

Caramancea dealt in plasa Medgidia, 

comuna Eingea, cătuuul M,Aceova ; 
este cuprins intre văile Uzunt 
Ceair, Kior cuius ccair, C ilfa dere 
şi Caramancea, avend o d:rectiune 
ganerală de la sud-vest că- :e nord-
est şi apot către uord-vesi: aa că 
formeză un arc de cerc cu con-
cavitatea spre vest ; atinge 

de 133 metrii şi este acope-
rit cu păşunt şi semănătin- t. 

Caramancea vale destul dc insem-

nată in plasa Mecigidia„)e teri-
torul coniu:telor rprale  Enioca 
Raşova s Cokirlent ; se desface 
su 	numele -de Calla dere etin apro- 

pierea movilei Idriţa şi se indreptă 
spre miadă-nOpte urmând 	dtrec- 
ţiune generală de la sud-cst către 
nord-veA, mergend printre dealu-
rile Ivranes şi Geam Paş't pe de 
oparte şi dealurile Caran-..Incea şi 
Mare pe de altă part. 2rimesce 
pe stânga pe valea Uzun ceair 
ca e e,te re ,ultată. din 

C1.1 

culac, ş ea insă-şi se deschide iia 

Dunăre putin rnat spre nord de 
satul Raşova dupe un drum de 
peste 15 1.-dm. MaI multe drurnurt 
comunale o tae transversal si al-
tele -merg pe fundul ei in sus şi 
in jos. Ea mat servă o hună bu-
cată şi ca hotar intre comuna Co-
kirlent şi Enigea ; tiind situată la 
nordul comunet Enig-ea i la su ul 
comunet Cokirleni ; iar fată de 
plasă ocupă o posiţiurie occidentală. 

Caran-14tY, Dealul. Deal in plJsa 

TIistra nouă, p teritoriul cornu-
nelor Ostrov, Almaliu şi Bugeas ; 
se desface din . delul Sapce bair, se 
.intinde spre resărit 	formă 
temicere, avend o directiune ge.-
nerală de la N.-V. spre S.-E., priia 
partea apusană a plăşit a coui. 
Bugeac, pe cea sudică a com. Qs-
trov, şi pe cea nordică a comu-
net Almaliu ; din 1 isvorăsce va-
lea Bugeacului ; pe rnuchea 
merge drumuri:e Ostrov-Cuzgan 

Almalitl-Bugeac ; are o inălţirne 
de 97 m. este aco,:erit cu livedi 
şi putine semănături ; şi-a luat 
numele de la faptul că pătnentul 
se0 e bun pentru cărătuidi. 

Cara mişea tepe, 	Deal lil 
plasa I-Lirşova, pe teritoriul co-
munei rurale Topolog şi anurne 
pe acela al cătunelor Doerani 
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Topologul român ; sc desface din 

dealul Docrant, se intinde spre 
printre pâriul Topolog 

(sat": Sarai) in afluentul sd 

omer, intr'o direcţie oc la nord-
est spre sud-vest, brăzdând pattea 
răsăritenă a piăiişi pe cea me-
ridională a comunet ; se ridică la 
197 m. dominând păraele de mai 
sus, ale căror malurt, din causa 
naturit sale pietrOse sunt inalte 
şi sOncOse, satul Doerani, şi dru-
mul judetean Babadag-Hârşova ; 
ei este acoperit cu fâneţe. 

Cararriurat co-r ună rurală impor-
tantă din judeţul Constanţa şi 
anume din plasa Constanţa. 

Este aşep1ă in partea răsăritenă 
a judeţului la 26 km. spre nord-
vest de oraşul Coestanţa capitala 
districtulut, şi in cea centrală a 
plăşit, a cătet reşedinţă este. 

Se mcIrgineşte la miatjă-nOpte cu 
comuna rurală Pazarlâ de care 
se desparte prin dealurile ilanlâc 

birşi Dolufacâ bair; la miadă-1,1i 
cu comuna rurală Caratai (din 
plasa Megidia), de care se desparte 
prin dealurile Hagi culac şi Murat 
bair ; la răsărit cu comuna rurală 
Cicrâcci, de care se separă prin 
dealul Caramurat bair ; iar Ta apus 
cu comuna rurală Carol t sati 
Danakiol, separându-se prin dealul 
Dar:akioi bair. 

Relieful solulul este accidentat, 

in general de culmile Dorobanţul 
Carol,şi Cara murat ; cea dintăt 
la nord şi vest, cea d'a doua la 
sud, ca d'a 3-a la resărit. Dealu-

rile principale, cart brăzdeză teri-
toriul comunet sunt : Slanlac bair 
cu verful Ilanlăc tepe (14.2 m.) 
la nord, Delufaci (125 m.) la nord-
est, ele sunt ramificaţit orientale 

• ale culmet Dorobanţul, Murat bail 
cu verful Murat iuk (t 30 m.)-  la 
sud-vest, Amut bair verful cu Tepe 
Caramurat (203 m. la sud-est, ele 
sunt prelungirt orientale ale culmet 
dealulut Carol I ; Caramurat bair 
cu verfurile Caramurat 	18 m.) 

şi Caramurat iuk (t 04 m.) la est. 
TOte a:este dealurt sunt acoperite 
cu semănăturt şi făfieţe ; copacit 
lipsesc aprOpe cu desăverşire, iar 
pe muchea lor movilele sunt risi-
pite in diferite. direcţiunt, iar nu-
merOse drumurt le intretae 1n> ne-
numerate direcţiuni.. Movilele .sunt 

numerOse. respândite 1n tOte păr- 
sunt 1n numer de 17 	a' 

servit ca locurt de sculptură şi 
puncte de observaţie. 

• Hidrograiia nu este represen-

tată de loc, nu avem nict o apă 
curgetOre, r10 sa0 părită, numat 
căte-va văi, cart aCi apă numai ita 
timpul ploilor sata topirit zăpee,lilor 
primăvara ; principalele sunt : Ca-
ramurat ccair, ce plecă din dealul 

Caramura, brăzdeză mijlocp1 co-
. munet, trecend prin satul Cara-
murat şi sub numele de . Hagi cabul 
şi Krostel, se deschide in lacul 
Medjidie valea Caratat puţin o 
brăzdeză la S. şi valea D.olofată 
put,in la N.-E. Ondulaţiunile tere-
nului fiind mict şi uniforme, uu pot 
forma văi adânct i inart ; 1Hsa de 
pădurt face ca aceste văt .să fie 
mat tot-d'a-uria lipsite de apă i 
.de aceea şi calitatea productivă a 
solulut este slabă. 

Clima comunei este excesivă, 
vara căldurt fOrte rnart, şi aure-ort 
temperate intru cât-va de ventul 
dominant ce suflă de la Mî.re, de 
care. este despărţit prin o distanţă. 
de 1 2 km., iarna frigurOsă şi cri-
veţul suflă ca la el acasă ; ploi cad 
1n mică cantitate şi trec 1ui fără 
să plouă, din causa uniformităţet 
soluluişi lipsei de pădurt ; mala- 
diile o viziteză din când 	când 
şi anume insDlaţiunea (coup de so-
leil) şi variula. 

Cătunele cart formezi COMUI12 

se reduce la unul singur : Cara- 

murat, reşedinţă, aşelat in partea 
centrală a comune., pe ambele ma- 
lurt ale văet Caramurat, 	şi 
dominat la V. de dealul Murat 

bair cu moviia Murat 	E. de 

dealul Caramurat in movila Cara-

murat, la S. de dealul Amot bair 

şi la N. de dealul Han-tlâc bair. 

Aspectul sOO 1n ceea-ce prives:e 

posiţia topică, nu este tocmat fru-
mOsă, insă satul, mai cu semă partea 
resăritenă este bine aranjat, casele 
bine zidite, .inconjurate cu grădint 
şi dispuse pe vre-o 4 uliţt paralele ; 
acesta este partea de curend formată, 
partea vechie este situată. la  V. for-
mată din case cu as'oect.mat puţin 
plăcute, insă avald fie-care grădina 
sa, da.r sunt risipite fară regulă la 
capetul. văit Caramurat. 

Suprafaţa totală a comunei este 
de 1 0.07 3 hcctare, din cart : 288 
ha. ocupate de grădinile şi vatra sa-
tulut cu 304 case; iar restul 9.769 
hectare este impărţit 1ntre Stat cu 
proprietarit cari aO 4.570 ha. şt 
locuitorit ce posedă. 4.570 ha. 

Populaţiunea sa totală pe 1.896 
este de 320 familii cu I. 569 su-
fiete, impărţită ast-fel : 

Dupe sex : 86o bărbaţt, 709 fe-
met. Total 1.569. 

Dupe stare civilă.: 923 necăsă-
toriţi, 602 căsătoriţt, 44 veduvt. 
Total 1.569. 

Dupe instrucţiune :498 sci0 carte 
1.071 nu SCÎO. Total 1. 5 69. 

Dupe cetăţenie : 1.349 cetăţent. 
romănt, 2 20 supuşt streint. Total 
1.569. 

Dupe religie : 704 ortodoxi, 

catolici, 246 mahometani. Total 

1.569. 

Dupc ocupaţit : 477 agricul,tort, 
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14 industriaşt, 7 comercianţi. To-
tal 498. 

498 contribuabili. 

Dupe avere : improprietăriţa 466, ' 
neimproprietărita 32. Total 498. 

Economicesee stă destul de bine ; 
dăm aci tabloul producţiunilor din 
anul t 894 —9 5 . 

Gr(2/7, 724 ha. cu  5.792 hl. (8 
hl. de ha.); Secara 510 ha. cu  
4.590 hl. (9hI. de ha.); Orz 1672 
ha. cu  20.068. hl. (12 hl. de ha); 

Ov.z 412 11?. cu 4984 hl. (12 
de ha.); Rapi 41 ha. cu  328 111. 
(S hl. de ha.); Porumb 435 ha. 
cu  2.175 111. (5 11.1. de ha.); Mii 

So ha. cu  720 1.11. (4 hl. de ha.); 

Fîizeţe naturale şi artificiale i S3 ha. 
cu  366.000 kgr. (2.000 kgr. ha.). 

In ceea ce privesce calitatea pă-
nrhatulua, cele 10.073 ha. intinde-
rea comunei se divide ast-fel : 

2.88 ha. teren neproductiv ocu-

pat de vatra satulul. 

9.769 ha. teren productiv din 

cari : 

6.42o ha. teren cultivabil din 

cari : 1.45o ha. al  Statulua cu pro- 
prietarii şi .4.97o ha. al  locuitorilor. 

6.279 ha. teren necultivat din 
cari: 3.129 ha. al  Statulut cu pro- 
prietarii şi 15o ha, al locuitorilor. 

S4 ha. tercn islaz tot al Statulua. 
t 1 ha. teren via tot al Statulua. 
Ocupaţiile locuitorilor sunt ur- 

- 	măt6rele : 

ricultura fiind in c3mună 477 
plugari, cari aia 240 plugura (14o 
cu boa, loo cu cat), 266 care 
că.ruţe (6 cu boi, 260 cu cal), 65 
maşina de secerat, to maşini de 
bătut porumb, loo grape de ficr, 

anaina de vnturat. 

Crescerea vitelor, comuna avnd 

3.708 capete de vite, din cari : 

777 cal, 1.389 boa, 12 asina, to 900 

oi, 630 porca. 

ina'ustria e cea casnică, mai sunt 
in comună : i fabrică de luminări 
de ceară i 3 mort de v(hat, 14 in-
dustriat. 

Comerciul e activ şi se face pe 
şosua naţională Tulcel-Baleada-
Constanţo, prin gara Murfatlar Ia 
26 kirn. spre S., i constă in im.-
port de maşini agricole, vin, ma-
nufactură şi 1n export de ccreale, 
vite cu produsele lor (1ână, brânză) 
şi luminări de ceară. 

Buaketu/ comunei este de 7.428 

lel la venitura 	4.973 lei la chel- 

tuela, re.mâtand ded un excedent 

in p;u3 de 2.455 let, sunt Şi 445 
contribuabili. 

de comunicafie sunt : calca 

judeţtană Hărşova-Constanţa trece 
chiar prin comună, apoi drumuri 
comunale la Cuvâcci, Esther, Palaz. 

Biserica e una cu . hramul Sl. 

Gheorghe, cu i preot, i c.:ântăreţ, 
paracliser; mat sunt şi 2 bise-

rici catolice. 

şc6/d e tot una singură cu t in-
vetător, i invetătre, 120 eleva 
inscrişi (68 băeţt, 52 fete) diu cari : 
58 promovati, e şi a şcţilă ca:olică. 

Aica e reşedinţa plăşet Con'Aanţa. 

Cara murat tepe, deal in plasa 

Constanţa, pe teritoriul conrinelor 
Pazarli şi Caramurat, de la care 
şi-a Iuat şi numele ; el eslc mai. 
mult o prelungire răsăritnă a 
dealulua Bilar.ar, desfăcncin-,e de 
la virful C.aratepe (177 m.) şi se 
indrptă spre resărit dalungnl pă-
riului Esther, pană apr6pe .le apa 
Casimcea sată Taşăul. El donaină 
satul Esther aşecjat la poaleie sale 
nordice, satul Caramurat şi doue 
drumura ce plCcă u.aul la Cara-
murat şi altul la Mejidia. 

Caranlâc, vrf insemnat de cleal in 

plasa Silistra-nouă, pe ter4oriul 
comunei rurale Caranlâc de la 
care şi-a luat şi numele ; es. e aşe-
c,lat pe mucheia dealulut Hasan 
orman, in partea resăt-itnă a plăşci 
şi cea nordică a comunea, la 3 km. 
spre 	de satul Carinlac ; 

punct strategic important, ave:nd 

o inălţime de 136 ro. dw:linând 
văile : Beilicu şi Hasan orman, satul 
Caranlâc, drumul judeţean 0,trov. 
Cuzgun, şi cele comunale, BeiIic- 
Carai))lâc şi I3lilic curu Orniuu , este 
acoperit cu păşunt. 

Caranlâc alcea, vale in plasa Man-

pe teritoriul comunea rurale 

Osman facâ ; se desface dha puta--

tele sudice ale dealului Mangala 

culac bair, se derige spre 

intr"o direcţie de la N.-E. spre 
S.-V., brăzdând partea nordică 
plăşei şi cea vestică a comunei, se 
unesce cu valea Curu bair alcea, şi 
se deschide in valea Sarapei dere pe 
stânga ea ; ea este tăiata de drumul 
comunal B61b1:11-0smanfacoi şi de 
cel judeţean Medgidie-Mangalia. 

Caranlâc comuna rurală din plasa 
Silistra nouă, din judeţut Constanţa. 

Este situată in, partea apusana 
a judetulu‘t la 	km. spre S.-V• 

de oraşul Constanta, capitala dis-
taictulua, i In cea centrală a plăşi1 
la 	km. spre resărit de orăşelul 
Ostrov, reşedilaţa ei. 

Sc mărginesce la miac,lă-nOpte cu 
comunele 13eilicu si Oltina, la re-
sărit cu comuna urbană. Cuzgun şi 
cea rurală Enişemlia, la 	cu. 
comuna Parakioi şi la apus cu 
comuna Ghluvegea. 

Relieful 	e accide!atat 

in gencral. Culiriiie Parachioi 

r..sărit şi S. şi Oltina la rniacjă-
rnSpte o accidenteză ; dealurile prin-
cipale cari o brăzdează. sunt : Caşla. 
(147 m.); Merkez I 43 m.) la 
apartinand ctiliiiei Otiiii 	i aco- 

perite cu 1ivecli, păşunt şi pădurt 
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ca Doankiot pe Câşla; dealul Hasan 
orman cu virful Karanlâc (136 m.) 
la N. ; Cuzgun 	73 m.) la N.-E.; 
Arpalic (143 m.) la E. ; Başpunar 
sârti cu virful Calaigi (196 m.) 
la S.-E. ; Distrail (172 m.) la S. ; 
Ciatal orman ( i 40 	prin inte- 
rior şi Mezarlac bair (142 m.) apar-
ţin tOte culmet Parakiot şi sunt 
acoperite cu pădurt frumOse, res-
rurt din intinsele pădurt de odini- 
Oră, cu 	păşunţ şi arborţ 
isolaţt. Movilele sunt puţine şi nu 
presintă nici o importanţă. 

Hia'r.og-rafia este slab represen-
tată, n'avem ape curgătOre ci numai 
văi, ce conţin apă numaţ in tim-
purile ploiOse şi primăvara dupe 
topirea zăpec,Iilor, cu tOtă vecină-
tatea pădurilor. Princiţialele sunt: 
Beilicu pe la N.-E., purtând 1n co-
mună numele de Cioringi şi Derin-
cea ceair, primind pe stânga valea 
Caranlâc unită cu va'ea Cişme culac, 
brăzdând comuna prin interior şi 
resărit trcând şi prin satul Caran-
lâe, valea .Curu orman ce trece 
prin satul Curu orman ce primesce 
pe stânga valea Câşla unită cu valea 
lui Ghenciu, iar pe dr4ta valea 
Beilicu ceair, brăzikză comuna in 
partea apusană. ; valea Ghiuvenli 
ceair brăzdză puţin la S.- V. 

C/ima comunet e temperată şi 
sănătăsă din pricina adăpostulut 
oferit de dealurt şi pădurţ; veni- 

tul dominant e;te cel de S.-V. şi 
N.-E.; plOia .cade relativ multă, ma-
lad;ile sunt puţin cunoscute. 

Catunele carţ o compun sunt 
dcue : Caranlăc reşedintă, aşeciat 
1n partea sud-estică a comuneţ pe 
valea Caranlăc intre dealurile Ar-
panlic la resărit şi Distrail la apus, 
sat frumos ca posiţie, insă puţin 
Ingrijit ca interior. Curu orman 1n 
partea apusană a comuneţ la 6 km. 
spre V. de reşedinţă, pe valea 
Curu orman, Intre dealurile Duan-
kioţ orman la resărit şi Mezarlâc 
bair la resărit, sate bine ingrijite 
şi curate. casele strânse. 

Populatiunea totală pe anul 189 6 
este de 142 famitiţ cu 689 suflete, 
impărţită ast-fel : 

Dupe sex: 362 bărbaţ1,273 femeţ. 
Dupe stare civilă : 418 necăsă-

toriţt, 248 căsătoriţţ, 23 veduvi. 
Dupe instrucţie : i 	sci 	carte, 

672 nu sci. 
Dupe cetăţenie : 689 cetăţent 

românt. 
Dupe religie : 433 ortodoxi, 

249 moham., 7 ebreţ. 
Dupe ocupaţiunţ : 367 agricul-

tort şi meseriaşţ, 2 cârciumari. 
132 contribuabilţ. 

- Suprafaţa comunet este de 5 .3 98 
hectare. 

.Econoinicesce stă bine comuna. 
Dărn aci• tabloul semenăturilor din 
anul 1894-95 : 

Grilă 450 ha. cu  6.300 h. (t 4 
hl. de i ha.) ; secară n'a produs 
anul acesta ; orz 2 to ha. cu  3.1 50 
hl. (15 hl. de i ha.); orz ţ ha. 
cu  640 hl. (t 6 hl. de i ha.) ; ra-
piţa n'a produs anul acesta ; po-
rumb 136 ha. cu  272 hl. 2 hl. 
de ha.) ; tneiî. 18 ha. cu 	S hl. 
(1 ha. de ha.) ; Finete arkiciale 

hl. cu  7.200 kgr, (400 kgr. 
de ha.). 

Budgetul acesteţ comune constă 
1n veniturţ de 3.481 leţ, şi chel-
tuelile de 2.281 lei, remânn(i decţ 
un excedent 1n plus de 1.20( leţ ; 
sunt şi i 3 2 contribuabili. 

Biserica ortodoxă e una si lgură 
cu hramul St. Alhanasie infiinţată 
şi intreţinută de comună, av:nd şi 
to ha. de la Stat ; are un cântă-
reţ, fără preot ; maţ sunt şi doue 
geamii cu 2 hogţ. 

55'cdla este una rurală mi:,tă cu 
un Inveţător şi 56 elevi in:erişt, 
din carţ : 31 băeţţ şi 25 fele, a 
fost promovaţT 22 elevi ; şcOla are 
to ha. de. 1.1 Stat: 
. Căl de comunicafie sunt : calea 

judeţeană Oshor-Guzgun ce trece 
pe la nord de sat şi drumuut co-
munale ce duc la satele Cu u or-
man, Ghiuvegea, Parakiol, Cuzgun. 

Caraomer, comună rurală fciue in-
semnată din judeţul Constanţa şi 
anume din plasa Mangalia. 

Este aseptă in partea meridio-
nală a judeţuluţ la 64 km. spre 
S.-V. de oraşul Constanţa, capi-
tala di;trictuluţ, şi in partea apu-
sană a plă'şit la 50 km. spre V. 
de orăşelul Mangalia reşedinţa ei. 

Se mărginesce la miâc,lă-nOpte cu 
comunele rurale Karvaelar şi En-
ghez despărţindu-se de cea dintâ 
prin dealul Cavaclar, la cea d'a 
doua prin dealul Carasuluk bair ; 
la 	cu Bulgaria, de care 
o desparte dealurile Docuzair şi 
Muraci ; la resărit cu comunele 
Hazaplar şi Sarighiol, despărţind'o 
de cea d'intâţ dealul Ghiuvenli, şi 
de cea d'a doua dealurile Egi iu-
iuk şi Murfatcea bair, in fine.  la 
apus cu comunele Bairam dede şi 
Hairamkioţ (plasa Silistra nouă) 
separându-se de prima prin dealul 
Douzaci, de secunda prin dealul 
Sari şi Curu bair. 

.Relieful solulug in general des-
tul de accidentat in ceea-ce pri-
vesce numerul accidenteler tere-
nuluţ, Insă ondulatiunile sunt marţ, 
văilelargi, şi o uniformitate dorn-
nesce peste tot solul, neintrerup t 
de cât de movile şi iar movile. 
Culmile Cara omer la apus mia4 
nOpte şi interior şi Muraci la re- 
sărit şi 	şi brăzdză teri- 
toriul, cel mat intins dintre tOte 
comunele din judeţul • Constanta. 
Principalele dealurg cari o aeciden- 
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du-se in valea Demircea ; e:: braz-

di:ză comuna la apus, malurile sale 
sunt in general inalte şi 
formând pe alocurea posiţiunt pla-
cute ; valea Afighinea care incepe 
sub numele de valea Derekioi, ia pe 
urmă pe cel de Alibikiot cciir tre-
d.md pe Iângă minele satultli Alibi-
kiot, in urrna.de  valea Câ.şlei,lrechd 
pe Iânga caşla Alibilziot i n fine 
pe cel de Afighinea, brazdând in- 
teriorul comunei, malurile 	sunt 

,potrivite şi lipsite de păduri. ; va-
lea Ghiuvenli sa0 Mangac;, tre-
d-ntd prin satul Ghiuvenli, o braz-
&za. la N. valea Kior-cui prin 
interior, valea Daulukiot, cart ia 
mat la vale nurnele de valea Sirti, 
trecUd prin satul Daulukiot-  brăz-
dză la r'sărit şi S.-E. ; valea Cara 
omer primind pc stânga valea Luci, 
Ghiolgiu i Isvorulut, trece 	satu 
Cara orr. er  şi o brăzd&ză. la  

Clima comunct este fOru: exce- 
• sivă, din pricina liptel de păduri 
.şi adăposturt oferite de dea'uri, vara 
este fOrte ar;.1t6re şi rare- ort pu-
ţin temperată de vantuti1e ce suflă 
din spre mare, iarna e fOrte awră, 
guvernată fiind de vntu1 domi-
nant, recele i gerosul CT ivt (N.-
E.) ; plOe cade fOrte puţinâ şi pu-
ţurile trebuesc săpate la acânciiaai 
fOrte mari ; maladiile, mai ca set:rnă 
frigUrile o visitza dese-ort. 

Cătunele carî compun comuna 

sunt riou şi anume : 1) Cara omer 
aşe.c.J.at in partea nTeridiona!ă a co-
munet, p.e valea Cara omer, intre 
dealurile Cara omer la S.-V., Ali-
bikioi bair la N.-V., Cara omer 
bair la N.-E. şi Mezarlâc bair la 
E. şi S. E. ; Ghiuvenli in partea 

septentrionala a comunei la 7 km. 

spre N. de reşedinţă pe valea Ghib-
venli, intre dealurile Cavaclar` la 
apus, Consirti la S., Carasn!uk bair 
la N.-E. şi Ghiuvenli la N. ; Cauli 

eicur (grOpa 3ângerOsă.) in partea 
meridională a comunet, la 4 km. 
spre S -E. de reşedinţă, pe valea 
lurtInc şi Caulicicur, intre delurile 
Mezarlâc bair la N.-V., Caulicurn 
la N., Surtluc bair la S. şi Mu-
fatcea cairac la S.-E. ; Dauhikioi 

in partea rsăriteană a comunet .1a 
5 lzm. spre S.-E. de reşedinţa, pe 
valea Daulukiot Intre dealurile Me-
zarlâc bair la E., Murfatcea bair 
la 	şi Egi iuiuk la N. ; Cal- 
fachioi in partea apusană a -  co-
munet la o km. spre N.-V. de 
reşedinţă pe valea Calfa, la p6lele 
petrOselor dealuri Malcoci, Mezar-
lac la apus si Mezarlâc bair la 

; Mamuzii in partea apusarlă 
a comunet la 9 km. spre N.-V. 
de resedinţă pe valea Calfakiot, 
intre dealurile Docuzari la apus şi 
Mamuzli la rsărit ; 
partea centrala a comunet la 5 km. 

spre N,-V. .de reşedinţă, pe văile 

110 
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teză sunt : dealul Docuzaci (193 
m.), deaul Mori (17o m.) la S.-V.; 
Malcoci mezarlâc (176 m.), Curu 
bair (168 m.) la N.-V.; Cavaclar 
cu v&ful. Ghiuvenh nord 	5 5 m.); 
Cara suluk bair cu vrfu1 Ghiu-

venli est ( t4.1 m.). la miat.lă-nOpte 
Coru sirti (132 m.) şi Kara iuk 
bair cu vrfu1 Keragit (136 m.) 
la resărit ; prin interiorul comunet 
remarcăm dealurile Mezarlâc bair 
de natură stâncOsă, Sari bair (140 
m.) ; Mezarlâc (164 m.) ; acestea 
spre partea nordică a interiorulut ; 
Bair. .Mezarlâc (187 m.) ; Mamuz'i 
bair (i 8o m.); dealul Alibikioi; dea-
lul Mezarlăc (17o m.), dealul Ali-
bikiot bair (t 63 m.) ; Cara omer 
bair cu vrful Ghiuvenh If (152 
tn.) ; Mezarlâc bair (158 m.), aces. 

-tea in partea centrală a interiorulut ; 
dealurile : Derekiot bair (182 m.); 
Bair iuluk (13o m.); Cara omer 
.170 m.), acestea in partea meri-
dională a inte:lorulut. TOte dea-
lurile enumerate aci, de la inceput, 
aparţin culmei Cara omer, sunt de 
natură humOsă, altele mat puţine, 
de natură stâncOsă. ; sunt acoperite 
cu livedt hitinse, păşunt frumOse 
şi semo.năturt bogate, insă pădurile 
lipsesc complectamente, numat ict 
şi colo câte un arbore isolat mat 
distrj.!ză privirea obosită a călăto-
rulut ; ele nu formi:ză posiţiunt 
frumOse de cât lângă satele Calfa 

kioi si Docozaci. Culmea Muraci 
e representată prin dealurile : Egi 

cu v&ful Keragi II (123 m.); 
Mezarlâc sirti (128 m.) şi Mur-.  
latcea cairac (t 40 m.) t6te 1n spre 
S.-V., aV&,c1 acelaş aspect ca şi 
cele ale culmet Cara omer. Ăfo-
vilele sunt numerOse, unele inalte 

mari, servind probabil ca puncte de 

observare şi orientare. t6te fiind 
artificiale ; ele sunt rspândite pe 
tOtă suprataţa teritoriulut ; princi-
palele sunt : Movha Mare (200 m.) 
pe hotarul spre Bu!garia 
Bali iuk (182 m.) tot la S.-V. ; 

Keragi (13o m.) 1a rCsărit. 
Hidrografia nu este represen-

tată prin ape eurgătdre neexistând 
nict un ri0 sa0 pârî0 pe teritoriul 

comunet ci numai prin nisce zAn 

cari Conţin f6rte puţină apă, şi 
ac:ta pentru scurt timp dupC .to- 
pirea zăpe;it lor şi dup 	plot ; 
causa acestet uscăciuni este lipsa de 
pădurt, cart sciut este, atrag •norit 
şi intreţin umelelă in văile pe cart 
le acoperă. Principalele văl sunt : 
Docuzaci la apus, trecnd prin sa-
tul Docuzaci, cu malurt inalte şi 
pe alocurea pietrOse. Valea Calfa 
kiot care la inceput pOrtă numele 
de Cerkez kiot culac trechd prin 
satul Cerkez kiot, apoi cel de Calfa 
kiot ceair trechd prin satul Calfa 
si in urma cel de Sarapcea, trecnd 
prin satul Cialmagea şi deschi4n- 
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Gâşla şi Alibikioi intre dealurile 
Alibikioi la apus şi Alibikioi bair 
la resarit ; la 	km. spre S. E. 
de precedentul, se găsesce ruinele 
satului dinainte de i 877-78; Ccr-
chez kio1 in partea meridională a 
plăşei la 9 km. spre V. de reşe- 
dintă pe valea Cerkezkioi la pă-
lele pietrăselor dealuri I3air-Me- 
zarlâc la resărit şi dealul Bai la 
apus ; Derukia tot in partea me-
ridională a cotnund la 9 1 / 2  km.-
spre V. de reedinţă, pe valea Des-
kiol. şi la pălele stâncăselor 

Desckioi la resărit şi dealul 
Mori la apus; in fine cel din urmă 
Docuzaci saci Docuz-aci in partea 
apusană a conaunei la 12 km. spre 
apus de reşedintă, pe valea Do- 
cuzaci, inconjurat de tăte părtie 
de dealul Docuzaci. Aspectul ge-
neral al acestor sate, nu oferă ni- 
mic de pa:ticular ; cascle sunt mici, 
rCi zidite, nehigienice, de căt,va 
timp aci Inceput a se zidi unele 

. mai mari şi mai frumăse, sunt a-
şec,late fără ordine in jurul biseri-
celor saci geamiilor in câte doue 
sai't trei trupuri, mai tăte aci de 
.fier la- prejur mori de v 

Populaţiunea sa este amestecată: 
in anul 189 5 ca era.  de 443 fa- 
inilii 	2.079 suflete, impărtită 
dupe cum urnază : 

Dupe. sex : 1,1 5 9 bărbaţi şi 920 
femei, total 2079. 

Dup 	stare civila : 1.1 5 2 neca- 
setoritt, 85o căsetoriţi şi 77 ve-
duvi, total 2.079. 

Dupe instructie : i 18 sciU carte 
şi 1.961 nu sciet, total 2.0379. 

Dupe cetătenie : 2,042 cetăteni 
români şi 37 luterani total 2.079. 

Dupe religle : 906 ortodoxi, 126 
catolici şi 1.047 mahornetani, total• 
2.079. 

Dupe profesiuni : 823 agricul-
tori şi meseriaşi, 14 comercianţi, 
4 industriaşi şi io diferite profe-
siuni, total 85 1. 

85 t contribuabili. 

Dupe avere : improprietăriti 745 
neimproprietăriti io6, total 852. 

Dupe statistica din 96-97 sunt 

in comună 820 familil Cu 3.067 
suflete. 

In comună nu este şcălă, dar s'a 
luat disposita a se inflinţa cât mai 
curând. 

Biseria ortodoxe nu sunt in 
comună, sunt insă 2 biserici ca-
toliee şi 4 geamil cu 4 hogi. 

Economiceşt comuna eqe destut 
de productivă. Tabloul semnăturilor 
de pe anul 1894-9 5 este acesta : 

Grdii 1.3 19 ha. i 5.828 hi. (12 
hl. de ha).; secard 241 ha. cu  2.892 
hl. (12 hl. de ha.) ; orz 2,5 5 2 1.1a. 
CU 38.280 hl. 	5 hl. de ha.) ; 
ovi'lz 16o ha. cu  2.560 hl. (16 
hl. de ha.); raisiţă 308 ha. cu  3.080 
hl. ( t o 111. de h.) ; porumb 1.3 oo 

ha. cu 10.400 hl. (8 hl. Je ha.); 
iueij 397 ha. cu  794 hl. (2 hl.de  
ha.) ; finete naturale 1.o8o ha. cu  
1.620.000 kgr. (1.5oo kgr. de ha). 

In ceia-ce priveşte calit:tea pă-
mentului, cele 23.340 he,:tare ale 
comunei se divid ast-fel : 

191 ha. loc neproducti- (ocu-
pat de vatra satului). 

23.149 ha. loc produciv, diri 
cari : 

13.936 ha. loc cultivabil (din 
care, 3.773 ha. ale statuhai cu pro-
prietari şi io.173 ha. ale 3cuito-
rilor). 

4.61 3 ha. loc necultivat (4.613 
ha. ale locuitorilor). 

4.600 ha. loc izlaz (din carc 
.t i 3 ha. ale Statulut cu proprie-

tarii şi 3.487 ha. ale locuitorilor). 
Ocupaţiunat locuitorilor sunt ur-

mătOrele : Agyitultura, fîinc in co-
mună 823 plugari, cari 2.1 322 
pluguri (302 cu boi, io c-1 cal), 
448 care şi cărute (139cu boi, 
309 cu cai), i maşină de :reerat 
cu aburi, 4 maşini de semenat, 4 
maşini de secerat, i maşină de 
bdtut porumb, io grape de fier, 
3 maşini de N,Triturat ; sunt in co-
mună şi 65 puţuri prin sate. Creş- .  
terta vitelor, avnd comuna 9.194 

capete de vite, din carI : 1.02 5 cal, 
2.135 boi, 94 bivoli, 6.27 
86 capre, 583 pord. 

Industria se practică in casă, 

Dleţ. geogr. jud. Constanţa. 

fiind cea casnică ; mai sunt in co-
nuriă 4 indwtriaşi (ferari, meca-
nici) şi 5 mori de vent. 

Comerţu/ este fărte activ, Co-
muna fiind chiar vama de export 
şi import spre Bulgaria 	se ve- 
dea pe pagina urmet6re mişca-
rea acestei vămi), se face de ca-
tre I 4 comercianti (din cari : i han- 

to cârciumari. Gara mai a-
propiata este Murtfatlar la 50 km. 
spre N.; acest comert constă in 
import de maşini agricole, manu-
facturI, beuturi etc., şi in export 
de vite (boi, oi) cu produsele lor, 
(piei, brânzeturi, Iână) cereale (grâci  
secară orz şi fân). 

Suprafaţa totala a comunei c 
de 23.340 hectare (cea mai in-
tinsă din tot judetul) din cari : 191 
ha. ocupate de vatra satultn cu 
323 case, iar restul de 23.149 ha. 
impărtit intre Stat cu proprietarii 
cari posedă 44.886 ha. şi locui-
torii cari aci 18.263 ha. 

Budgetul constă in i6.i iş lei 
95 bani la venituri şi 5.349 let. . 
16 bani la cheltueli, cu un exce-
dent in plus de 10.706 lei. 

Cu de comunicaţie sunt căke 
judeţene : Parakioi-Mangalia, tre-
cend prin satul Ghinvenli, la N., 
şoseaua Cara omer-Mangalia pre-
cum şi drumuri comunale la Ha-
zaplar, Kiragi, Bairam dede, Ca-
vaclar, Sarighiol, Topraisari. 
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Cara omer, (vanta). 

.Importaliun 

Griu 

Confecţiuni din stota dc Iâna. . 
Hârtie pentru tigarete . . 
Covcire de lana curata . . . . 

Ţesaturt şi stofe impietite de lana 
Confectiuni din Qofa de bumbac 
Ţesături şi stofe i'mpletite de lana. 
Torturt de par Si tesaturt de parurt 
Făn, 	şi ierburt de paşune 
Maşini de tot felul cu aburi, gaz, 

electricitate, etc. 	 

Cafea cruda ...... . . 	 

Caldararie de tot felul şi utensile 
de menaj 	  

Midh, scoici, raci, melci. 

Cat (armasari şi jugant). 
Pietre de. măcinat 

50.601 

73 
1.17 

369 

5 0 5 
117 

2 3 3 
3 36 

885 

600 

329 

162 

1.202 

4 capete 

ii2  pereche 

ValerI in 	1 Taxo in ti 

6.072 

	

3.650 	24-9 

	

3.5 11) 
	

105 

	

o63 	29 5 

	

3.o 3o 	5o 5 

	

2.340 	36 3 

	

4. 1 43 
	5 07 

	

1.344 
	

118 
1.328 

900 

	

6 58 
	

5 9 

	

6.1.8 	202 

	

6ot 	48 

	

1.200 	I00 

	

750 	37 

Folul mUrfurilor 	 CantitM,1  
kgr. 

• 	 43466 	2.988 

Exportaţiuni 
Lânurt • 	  23.118 	 . 5 7.79. 5 
Maşint de tot felui 	 • 

	

I 9.48  5 	 29.227 
Cal (armasart şi jugani). 	 9 r 
Pesce sarat, uscat pr6spet. 	.20.699 
13rânzeturt şi caşcavaluri. 	. 	4.211 
Trasuri uşcre de lux  	8 
Tiri, stochfisch, herin :1 	7.0 5 o 
Iepe 	 •17 
Tra.suri fara arcuri neacoperite 	26 

Moruni, nisetru, cega . . 	5.389 
Care şi cărnte taranesct . 	 12 
Caleşct landum 	 1 

166.564 

capete 27.3 oo 
kgr. 12.419 
, 8.422 

bucaţi 6.400 
kgr. 6.345 
capete 5.roo 
bucaţi 3.900 
kgr. 3.2  3 3 
bucatt ţ .800 

» 1.500 

Recapilulare 

CantiUţI 
kgr. 

Felul mărfurilor 

Totalul importulut şi exportului 
Importat.iuni 
Exportatiuni 
Diferenta la importatiune . 

•Cara omer, deal in plasa Mangalia, 

pe teritoriul comunet rurale Cara 

omer de la care şi-a luat si nu-. 
mele, situat în partea apusana' a 

.plaşet şi cea S.-V. a comunei şi 
la .ale caruf pOle resaritene se afla 

.aşe;lata ; se desface din deahrl Baia 
iuiuk, 1ntin4ndu-se printre vaile 
luci ghiolgiu i valea 
este -atoperit cu verdeata ; are o 

înăltirne de 145 m. ; pe rnuchia 
dealulut merge un drum Cara omer-
-Derekioi şi 1tul ce merge iri Bul-
garia. 

,Cara omer bair, deal tot in plasa 
Mangalia, pe teritoriul coJtund. 

Cara omer ; se desface din dealui 

din puntul Ghiuvenli II 
(1 5 2), se intinde spre miada-(Ji, 
Întro direcţie generala de la N -V. 
spre S.-E., brăzdand partea apusană 
-a plăşet şi cea resăriteana 	co- 
munet; el se prelungesce spre 

cu dealul Mezarlâc bair de pe 
Iângă satul Cara omer ; in muchia 

,lui merge drumurile comunale de 
la Cara omer la Giiiuvenlişi Mus-
.tafaci.; .este acoperit cu semanaturr. 

ValorT t n lel Îax i n Ier 

212.030 

43.466 2.9 SS 
6 8. 

1 2 5.098 

Cara peletlic artasi, deal in plasa 
Silistra notta, pe teritoriul coinu-

nelor rurale Parakiof şi Reap 
cuiusu ; se desface din dealul Siran 
culac bair, se intinde spre 
av'&1d o directiune generaki de ia 

N.-V. spre S.-E., printre 

Sarp orman ceair şi Ghiuvenli ceair ; 
brăzdeaza partea de 
plaşet şi pe cea apusana a comu-
nelor ; are 15 5 m. Inaltime ; pe 
muchia lui merge ho'tarul Dobroget 
spre Bulgaria, este acoperit cu finete 
.şi padurt intre cari insemnam pă-
durea Kirişlic orman. 

Carapelit bair, deal in plasa Har-

şova, pe teritoriul comunelor ru-
rale Sarai (şi anume catunul Ca-
rapelit de la care şi-a luat i nu-
rnele) şi Calfa (cu catunul Haidar) ; 
se desface din dealul Fagaraşu, se 
intinde spre S. d'alungul malulut 
drept al pariului.  Sarai face'ndu-i ! 
pe alocurea sa tie ina:t şi râpos ; 
se ridica la 173 m. 	i dornina 
satele Haidar şi Carapelit, pariul 
Haidar ; este acoperit cu sernna-
turl şi finete. 
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Carapelit tepe, deal, s 	mai bine 
dis verf de deal al dealului de mai 
sus, in plasa Hărşova, pe teritoriul 
comunei Sarai (cătunul Enisarai); 
este aşeciat in partea centrală a 
plăşei şi cea sudică a comunei pe 
hotarul ei către comuna Siriu ; 
are 142 m. inălţime, acoperit cu 
3 movile artificiale şi dominănd 
drumurile Muslu-Carapelit şi Sarai-
Siriu. 

Carasan vale, puţin ihiportantă 1n 
plasa .Silistra-nouă, pe teritoriul 
comunei rurale Mărleanu ; se des-
face din pOlele apusane ale dea-
lului Zbreia, se intinde spre apus 
intr'o direcţiune generală de la S.-E. 
spre N.-V. pe la pOlele orientale 
ale movilei Drăgaica, de care e 
dominată ; şi dupe ce brăzdeză 
partea de mia4 nOpte a plî i 
a comunei, dupe un drum de 3 
km. se deschide 1n Dunăre, pe 
drepta in faţa ostrovului Huzun ada ; 
este tăiată de drumul comunal 
Mărleanu-Rssova. 

Carasuluk bair I, deal in plasa 
Mangalia, la hotarul comunelor ru-
rale Azaplar, Enghez şi Caraomer ; 
se desface din verful Ghiuvenli 
indreptându-se spre resărit i avend 
o direcţiune generală de la V. 
către E. şi se intinde pănă in 
valea Carasuluk ceair. 

Este situat mai mult in partea 
de apus a plăşel, la nordul com.. 
Ghiuvenli şi Azaplar şi la sudul 
comunei Enghez. 

Carasuluk bair II, deal 1n plasa 
Mangalia, Fe teritoriul comund,  
rurale Azaplar şi anume pe acela 
al cătunului se0.  Erebiler. Se 1n-
tinde printre văile Carasuluk ceair 
şi Ei ebiler dere, avend o direcţiune 
de la N. către S. şi o inălţime 
maximă e 114. metri re  care o 
atinge in verful se(1 Carasuluk iuk.. 

Carasuluk ceair, vale de mică im-
portanţă in plasa Mangalia, pe te-
ritoriul comunet rurale Azaplar 
anume pe acela al cătunulut se 
Erebiler. Merge printre dealurile 
Carasuluk bair I şi Carasuluk bair 
II, se unesce cu valea Erebiler dere• 
dând ast-fel nascere unet a treia. 
văt, numitâ. Buiuk dere. Are o 
direcţiune de la S. către N.-E. 

Carasuluk iuk, verf de -deal 1n plasa 
Mangalia, pe teritoriul comunet 
rurale Azaplar şi anume pe acela 
al cătunulut se Erebiler. Este ver-
ful cel mat inalt al dealului Cara-
suluk bair II, avend o inălţime de 
114 metri, dominând prin ad.stă 
inălţime satul Erebiler care este la 

km. spre S.-E. de verf, valea 
Erebiler şi valea Carasuluk ceair 

precum şi drumul comunal Ere-
biler-Mangoci. 

Caratal, comună rurală in judeţul 
Constanta, plasa Medjidia, situată in 
partea centrală a judeţului h . . km. 
spre N.-V. de oraşul Cc2stanta, 
capitala districtulul, şi in cr;a rhă-
ritnă a plăşit la 9 km. spu resărit 
de oraşul Medjidia, reşedina oco-
lului, pe ambele maluri ale. văet 
Caratai. 

Se mdrginesce la rnia;lă-r 6pte cu 
comuna Carol I şi Cara rnarat ; la 
re3ărit cu comuna Cieracci ; la 

cu cătunul Nazârcea (a1 
comunet Omurcea), câte-ş1 patru 
din plasa Constanţa ; iar la apus 
cu comuna Alacapâ şi Tortoman. 

Relieful solului e puţin accidentat 
•de urn3ăt6rele principale (!ealuri 
d. Derechioi (toy m.) la 	d. 
Murat bair (toi m.) la N. ; d. 
Amut bair (103 m.) la N.-E.; d. 
Nazârcea (ioo m.) la resr.it ; d. 
Caratai (65 m.) la S., d. Kiostel 
•(74 m.) la S.-V. şi d. Ai cabul 
(89 m.) prin centrul cornu:let ; ele 
sunt acoperite cu fineţe şi islazuri 
intinse şi cu semănături ftum6se. 
Movilele sunt puţine (8) tiie arti- 

servind ca puncte dL orien-
tare, principalele sunt : Nazârcea 

( ioo m.) la E.; Caratai nord (89 m.) 
prin centru ; Caratai sud (65 ,n) la S.; 
Kiostel (76 m.) la•  S.-V. 

Ridrog ralia e representată slab, 
prin nisce văi cari aci apă fOrte 
rar şi anume in timpul primăverei 
dupe topirea zăpe4or şi tOmna 
in timpul ploilor ; principaele sunt : 
Docuzol dere la N.-V., se deschide 
1n balta Carasu. v. Hagi cabul prin 
interiorul comunet, trecend pcin 

satul Hagi cabul şi e piercle tot 
in lacul Carasu, sub numele de 
Valea Kiostel, v. Cioban dere la 
resărit) se -deschide cu v. Carasu, 
v. Caratai prin interiorul .comunei, 
trecend prin satul Caratai, şi Ca-
ratai alceac la S.-E., amendoue 
deschi,4ndu-se 1n balta Carasu ; 
fundul acestora servesc 	dru- 
murilor de comunicaţie ce se res- 
pândesc in diferite direcţiunt. 	• 

Clima .comunei este rigurOsă; 
vara an;letOre nepotolită fiind de 
vre-un vent ; iarna aspră căci atunci 
suflă ventul dominant de N.-E., 
maladiile, frigurile, o viziteză din 
cănd 1n cănd plOe cade in fOrte 
mică cantitate. 

Cdtrinele cari o formeză sunt do ue: 
Caratai, reşedinţa spre 
pe fundul văii Caratai; Agi cabul 
spre miac.lă-nOpte, la 5 km. spre N. 
de reşedinţă, pe ambele maluri ale 
văii Hagi cabul. Aspectul lor e 
mizerabil ; case mici urite, neingri-
jite de locuitorii lor, turci tembell 
şi tătari leneşt, risipite fără ordine 
şi .1n mijlocu-le mai multe puţuri. 
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Suprafaţa totala a acestet co- 

n'atue este de . . . . km. sa 	. . . 
hectare, din cart . . . hectare ocu-
pate sunt de vetrele celor doue. sate 
cart . . . case ; restul se imparte 
intre Stat cu proprietarit şi locui-
torit ; cet dântiii posed ca !a . . 
hectare, iar cele din urma stă.pânesc 
. . . hectare. 

.Popuiaţiunca acestei comune se 
compune in cea mai mare parte 
de turd şi tatart, la carl sa mal 
adaogat câti-va românt şi bulgari ; 
sunt 1 4 3 familii cu 604 sullete, 
impartite dupe cum urinză : 

	

Dup 	sex : barbati 309, femei 
295. Total 604. 

	

Dup 	stare civilă : necăsL'torill • 
32 5, casetoriti 246, v&luvt. 3 3. 
Total 604. 

Dup instructie : scii carte i 1, 

	

nu scii 	93. Total 604. 

	

. Dup 	protectie : toti cetăţeni 
românl. 

	

Dup 	re'igie : ortodoxi 34, ca- 
tolict io, mahometani 56o. To-
tal 604. 

Dup ocupaţiuni : agricultori, in-
dustriaşi, comerciantl, alte profe-
siuni. 

Contribuabili. 
Biserica. 
Şc6la. 
Economicesce, comuna stă ast-fel 

dup tabloul sendnăturilor din i 896: 
Grdii 26 5 ha. cu 2.120111. (S/i); 

na 

SeCarri 3 5 2 ha. cu! 	3.5 2ohl.(io/i ); 

Or.Z 1. T 	' 	I > 16.965 .(1 %); 
OVh' I 	3 » 1 .6 95 (15/1 ); 
porumb 85 170 » 	(211);  

3 226 (2/); 

fasole 	2 	> 1.200 kilogn 
(60o kgr. de ha). 
fineţe naturale şi artificiale 353 ha. 
cu  70.600 kgr. (200 kgr. de ha). 

Ocupaţiunile locuitorilor. 
Budg-etul comunei acesteia con-

stă in veniturt de 4.185 lei, iar 
veniturile se ridică la cifra de 1.874 
lel, rmânt?,nd decl un excedent in 
plus de 2.311 lei, in comună sunt 
şi . . . contribuabilI. 

Căl de comunicaţie sunt : calea 
ferată Cernavodă-Constanta , ce 
trece pe la 4 km. spre S.-V. de 
satul Caratal ; calea judetiană. Med-
jidia-Caramurat, trecnd pe la 3 km. 
spre r.sărit de satul Agi cabul ; 
apoi drumurl vicinale ce ducla 
satele invecinate, Cara murat, Ca-
rot I, Dorobanţul, Nazârcea, O-
murcea, Hasancea, MuOatlar, Med-
jidia, Tortornan, etc. 

Pe hotarul sudic al con3unel 

trece şi valul mare de pănAnt al 
lui Traian. (Vec,11 partea istorică a 
judetulul). 

Caratal, sat in plasa Mdjidia, că-
tunut de reşedintă al comunel Ca-
ratal, situat pe valea Caratal şi.  
In:his la N.-V. de dealut Kiostel şi. 
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Hagi cabul şi la S.-E. 	dealul 
Caratai cu vrful si:t Caratai sud 
(67 metri) care domina 	satul. 

Are o suprafaţă de . hectare, din 
care . hectare ce ocura. vatra satulut, 
cu grădini şi cu . case ; iar popula - 
tiunea este de . familii, cu suflete 
ocupându-se de agricultur.c şi cu 
crescerea vitelor, putin şi cu co-
merciul ambulant. Caselr, unele 
mici şi nesenătOse, •altele luaricele 
şi curate, sunt aşe4te n,u-egulat 
ne formând strade drepte i fru-
mOs.e, ci cu totul contrari:J. Dru-
muri comunale Via de la Kiostel, 
Hagi cabul Nazarcea, ş Endec 
carachioi. 

Caratal, deal in plasa Medjia, co-
. muna şi cătunul 'Caratai ((e unde 

şl-a luat şi numele), e te prelun-
gi-ea spre S.-V. a dealulm Nazâr-
cea şi merge dealungut văei Caratai 
pe la sud-estul .satului cu acelaşi 
nume, are o direcţiune venerală 
de la N.-E. către S.-V., i o Inăl-
ţime maximă de 67 metri pe care 
o atinge in v&ful sti Caratai sud ; 

'situat in partea • rbăritenă a plăşei 
şi cea sudică a comune1. 

Caratal, vale insemnată 	plasa 
Medjidia, comuna şi catunul Ca-
ratai; situată in partea re3aritenă 
a plăşet şi cea centrală a cc.munei, 
strabătild'o in intregime de la 

119 

S.-V. catre N.-E.; trece prin satul 
Caratai şi printre dealurile_ Chios-
tel şi Hagi cabul pe de o parte, 
şi dealurile Caratai şi Nazârcea 
pe de alta parte, mai multe drumurt 
comunale o tae in lung i in lat. 

Caratal alceac, vale in plasa Con-
stanta şi Meeljidia pe teritorul co-
munelor Omurcea şi Alacapo ; si- 
tuala in partea apusana. 	plaşeI 
Constanta şi a comunei Omurcea, 
şi cea rsăritnă a plaşet Medjidia, 
şi cea nordica a comunet Alacapo; 
are o directiune de la N.-E. că.tre 

şi extremitatea sud-vestica e 
taiata de un val de al lui Traiao. 

aratal nord, vC:rf de deal in plasa 
Medji ia, omuna Caratai ((le unde 
'şt-a luat numele), pe muchia dea-
lulut Hagi cabul la 4 ,k1m. spre 
N. de satul cu acelaşt nume, aN<-:acl 
o inaltime de 89 metri, doMinând 

satul şi valea Caratai 	este aca- 
perit cu verdeată. 

CarataLdvrf de.  dea. l in plasa 1 	 . 

Medjidia, comuna Caratai, pe mu- • 
chia dealulut Caratai, la i klra. 
spre S. de satul Caratai, are 67 
metri înăltirne, dominând satul 
văile Caratal alceac ; acoperit cu 
verdeată. 

Cara uba, movila insemnata, aşe-
c,lata in partea nordica a plase[ 
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Constanţa şi a comunci Cicârcci, 
la 2 km. spre N.-E. de intinsul 
Palazmic, pe muchea dealului Palaz ; 
este naturală, a servit ca punct de 
orientare ; are o inălţime de 101  
m., dominând prin inălţimea sa 
pâriul Casimcea, satul Palazu şi 
drumul naţional Tulcea-Babadag-
Constanţa. 

Caraula, movilă insemnată in plasa 
Silistra-nouă, pe teritoriul comunei 
urbane Cuzgun, aşe(,jată pe muchea 
dealulut Demircea, in partea 

a p1ăşet şi cea nord-vestică 
a comunet, la ii/,, km. departe de 
orăşelul Cuzgun: punct strategic 
important, • avend o inălţime de 
t 75 m. 	i dominând •orăşelul 
Cuzgun, văile ,Demircea, Beilicul, 
Voinea mare, şi drutnul comunal 
Beilicu-Cuzgun- şi pe cel judeţean 
Ostror-Cuzgun ; este acoperită cu 
vercli:ţă, iar la p61eie ei se intind 
bog ate semenăturt. 

Cârjelaru mic, vala micâ, saa:i mat 

inepârit, cu 11.1alurile 
pietr6se şi acoperite cu păduri din 
partea nordică. a plăşit Hârşova şi 
cea nord-vestică a comunet To-
polog ; kvorbce din dealul Ghiol-
gic bair, ise Indri:ptă spre N.-E., 
intra in judeţul Tuicea, şi se unesce 
cu valea Caprei spre a forma im-
preună pârlul Ai orman san Piciu- 

eaga ; este tăiat de un drum co-
munal ce vine de la Canat Calfa 
(Tulcea) la Topolog ; printrnsa 
sunt posiţiuni frum6se. 

ol 
Caro.1 I, comună rurala Insemnată 

din 	taeţul Constanţa, şi anume 
din plasa Constanţa. 

Este situată 1n partea septentrio- 
nală a judetulul la 34 km. spre 
N.-V. de oraşul Constanţa, capi-
tala districtulut, şi în cea apusenă 
a plăşei la 8 km. de comuna ru-
rală Cara murat, reşedinţa el. 

Se marginesce la miac.lă-nOpte 
cu comuna rurală. Pazarll, de care 
se desparte prin muchea dealu-
lut Bilarlar bah ; la mia;11-41 cu 
comunele rurale Tortoman şi Ca-
ratai (din plasa Medjidia), despăr-
părţin prin 1inie convenţionaU, 
care e aceiaşi cu hotarul dintre 
plăşile Constanţa şi Medjidia; la 
resărit cu comuna Caramurat des-
parţită prin dealul Danakioi bair; 
iar la apus cu comuna Taşpunar 
din •plasa Medjidia, despărţindu-se 
prin dealul Mahomet bair. 

Relieful solului e in general 

f6rte accidentat, dealurile ating 

inălţimi considerabile şi sunt in-
tretăiate de numer6se văi, culmile 

Dorobanţul o brazdeză la miaă- 
nopte, şi Carol la 

Cele mat Insemnate dealuri cari 

accidentză teritoriul comunet sunt : 

Mahomet bair (140 m.) la vest ; 
Tasli iuk bair (170 m.) ; nealu-
Lung (i34 m.) ; Damakio bair 

.(1 20 M.) aceste din urmă :.a N., 
ele sunt ramificaţit sudice ale dea-
lului Bilarlar ( i 89 m.) de la totar, 
.care insuşi este o muche secun-
dară a culmet Dorobanţul, şi se 
intind.  printre numer6se vă, cart 
Tormezăimprettnă valea TOrt,iman. 
Dealurile Tusla iuk bair cu vrful 
Bilarlar (129 m.) la S.-V.; Bilar-
lar (13o m.) tot la S.-V., Paspala 
bair cu verful Paspala iuk şi ra-
mificaţia sud-vestică. Biuk bair, 

verful Biuk iuk (t 1 6 m.) şi 
Derekioi (1o8 m.) Derekio: bair 
şi Muratan bair cu verful Danakioi 
iuk (126 m ); aceste patru din 
urmă la 	ele sunt ratni- 
ficaţiuni orientale ale culmet Carol I 

-şi intin4ndu-se printre aceleaşl, 
•că sunt mal mult nişte preinngirt 
sudice ale dealurilor cuimet Doro-
'banţul. Ele sunt de natura hu-
măsă, pănAnt bun producti -i, insă 

.contrariat 1n productivitate2 sa de 
lipsa ploilor ; ele sunt acoperite 
.cu senAnături şi fineturi bogatei 
presărate cu movile, insă 
lipsesc aprOpe cu desăvarşire. Mo-
.vilele sunt Futine, in numer de 
12, tOte artilciale, servind c punte 
.de observare şi orienta,e. 

Uidroraja nu este in destul 
representată ; n'avem cursuri de apă  

propriL1;1is, ci numat nisce vI cari 
an apa numat in timpul ploilor şi aL 
primăverei dupe topiTea zăpec.let. 
Teritoriul comunei este bră.zdat de_ 
văile cart forrnză o vale mai mare 
numită Tortoman I, aceste văt se-
cundare sunt: valea Tortoman for-
matadin doue ramurt, una alcătuitl 
de văile Taşli iuk dere, Biiiuk lei-
larlar dere şi Tuzla iuk dere ; iar 
alta alcătuită din văile : Mangalia 
dere, Bilarlar dere, Bliiuk dere ; cea 
d'a doua trece prin satul. Bilarlar 
sati DOrobantul. Mai .sunt văile Tor-
toman II, formată din văile Bas-
pala ceair. Baş culac ; apoi valea. 
Derekioi unită cu văile Lunga, 
Danakioi culac şi Hotarul ; cea 
d'a doua trece şi prin satul Dana-
kioi sati Carol I. 

Clima comunet este excesivă, 
făc&id parte din regiunea platou-
rilor ; are • vert căldur6se i iernr 
frigur6se netemperate nici unele nicf 
altele de vre-o causă atmosferica ; 
plOe puţină cade ; maladit rar vi,zi-
tză comuna. 

Catunele cart o formză sunt 
DanakioY sati Carol I, reşedin!ă. îr 
partea rCsritnă a com., pe ambele 
maluri ale văii Danakiot sati Dere-
kioi, inchis şi dominat de dealurile : 
Lung la N., Danakioi bair la E., 
Murat bair la S. şi S.-E. Aspect 
placut,: casele aşe().ate ii ordine pe 
ulitt paralele şi inconjurate cu gră- 
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dini numer6se. Bilzrlar saCi Doro-

banţul in partea apusană a comunet 
la 4 km. 'spre V. de reşedinţă, pe 
valea Bilarlar, inchis şi dominat de 
dealurile Paspala bair la S., Bilar-
lar la V., Tasli iuk bair la N., şi 
casele respândite lără regulă, aspect 
trist. 

Suprafaţa sa este de 14.073 

hectare saCt 140 km. p., din care : 

413 ha. ocupate de vetrele celor 

2 sate cu 34o case ; iar restul de 

3.660 hectare, impărţite intre Stat 
cu proprieta.rit cari posedă 1.6o6 
ha. i locuitorit cari at."1 12.054 
hectare. 

Populaţiunea sa .totală pe anul 
1894 este de 3 53 farnililcu .598 
suflete, impărţită ast-fel : 

Dupe sex : Soi bărbaţi, 797 fe-
met. Total 1.598. 

Dupe stare civilă : 76 necăsăto-
riţt, 662 căsătoriţt, 59 veduvt, 
divorţat. Total 1.598. 

Dupe instrucţie : 175 sciCi carte, 
1.423 nu scifa. Total 1.598.. 

Dupe cetăţenie : 1.598 cetăţeni 
.romănt. 

Dupe religie : 1.050 ortodoxt, 

luteran, 539 mahometant, 8 ar-

menl. Total 1. 5 98. 

Dupe ocupaţie: 3 5 3 agricultort, 
iS comencianţi. Total 366. 

366 contribuabilt. 

Dupe avere : 3 3 6 improprietăriţt, 
30 neimproprietăriţt. Total 366. 

Economicesce, comuna stă bine ; 
tabloul semenăturilor din 1894-95 
este : 

Grâii 126 ha. cu 2.01 6 111. (16 

hl. de ha.); secară 268 ha. cu  

3.216 111. (12 111. de ha.) ; orz 3.930 

cu 58.950 hl. (t hl. de ha.) ; ovh 

5 3 2 11a. CL1 4.2 5 6 111. (S 111. de ha.) ; 

rapiţd 303 ha. cu  1.8i 8 hl. (3 

hl. de ha.) ; porumb 1.199 ha. cu  
2.398 hl. (2 hl. de ha.) ; meiz 500 
ha. cu  2.000 111. (4 hl. de ha.) ; 
fineţe naturale 300 ha. cu  90.000 
kgr. (300 kgr. de ha). 

In privinţa calităţil pămbstului 
ceie 14.07 3 ha. ale comunei se 
devid ast-fel : 413 ha. teren ne-

productiv (vetrele satelor), 13.66o 
ha. teren productiv, din care : 

10.918 ha. loc cultivabil (din care : 

2.762 ha. ale Statului cu proprie-

tarit şi 8.156 ha. ale locuitorilor), 
61 na. loc necultivat (din care,: 
ha. ale Statulut cu proprietarit şi 
1.961 ha. ale locuitorilor) ; 3.3.1 t 
ha. loc islaz (din care: 1.3 5o ha. 
ale Statului cu proprietarii. şi 1.96 
ha. ale locuitorilor) ; 30 ha. loc 
cu vii (din care : 3 ale Statului cu: 
proprietarit şi 27 ha. ale locuito-
rilor). 

Ocupaţii/e locuitorilor sunt ur-

măt6rele : Agricultura, fiind in co-

mună 35 3 plugari cari aCi 496 
pluguri (285 cu bot, 21 1 cu .cai), 
25 5 căruţe cu bo1, i naaşin de  

semenat, 90 maşini de secer -it, 1 2 
maşint de bătut porumb, 5 :riort, 
2 5 grape de fier, to n-laş at de 
venturat, i maşină de cos i . fin, 
sunt şi 244 puţuri (239 in sate şi 
5 pe câmp). Crescerca vitelor, co-

muna avend 14.848 capete dr vite, 

din cari : 728 cai, 2.549 bot, 

asin1, I 1.218 ot, 337 porci. In-

dustria este cea domestică., in case ; 
mat. sunt In C01:11U1lă 2 111Cri cu 
aburi (in căt. Dorobanţul). Comer-

ciul este destul de activ.  şi e face 
de către 13 comercianţt (din cari : 
9 cărciumart, prin gara MuJatlar 
la 29 km. spre S.-E., şi cohstă în 
import de maşint agricole, 
manufacturi şi iti export de vite 
(ot) cu produsele lor (piei, Iână, 
brănză) şi cereale (orz si ovLi•z). 

Budgetu/ comunet este -de 9.ot 6 

Iei la veniturt, 5.218 let la chel- 

tueli,. remânend dect un excedent 

in plus de 3.798 let; sunt i 366 

contribuabilt. 

Călle a comunicatie sunt numat 

drumurt mict comunale sat:t vici- 

nale, ce duc la satele invecinate ca 

la Caramurat,Ghelingec Kiorceşme. 
Biserică este una singura in că- 

tunul Carol I, cu hramul 	Voe- 

vo0 cu to ha. de la Stat, avend 

ca deserventi t preot şi a cân-
tăreţt. 

Şeo/i • sunt 2, in ambeIe :ătune 
căte i cu 2 inveţătort şi i inve- 

ţăt0re, cu i I 5 elevt inscrişt din 
cari : S i băeţt, 34 fete, 5 2 pr0,-

movgi. 

Carol I (Danakiol), sat iri plasa 

Constanţa, cătunul de reşedinţă al 
comunet Carol I, situat mat mult 
in partea apusană a plăşet şi cea 
sud-estică a comunei, pe valea 
lungă şi fiind inchis la sud de 
dealul Murat Bair cu verful sei:1 
Murat iuk (130 metri). Suprafaţa 
sa este de 69.79,  hectare, dintre 
care : 229 hectare sunt ocupate de -
către vatra satulut şi de grâdin 
cu 196 case. 

Populaţiunea sa este de 208 
fami'it cu 977 suflete, ocupăndu-
se mat ale's cu crescerea vitelor 
şi cu agricultura. Locuitorit sunt 
românt, turci şi bu'gart. /vIajori-. 
tatea o formeză românii numitt 
Mokant, veniţt din Transilvania in 
urma resboiulul de la 1877. AceşW 
mokant 	format un cuartier 

aparte, in partea sudică a satulut. 
Acest 'cuartier saCi mahala este cea• 
mat frumeisă parte a satulut, atât 
prin mărimea i frumuseţea case-
lor, cât şi prin regularitatea şi 
ingrijirea lor. In el se află o 
şcOlă a comunet şi singura bise-
rică .ortodoxă a comunet. 

Pămentul este fc5rte productiv, 
şi se cultivă mat ales greul şt,  
ovezul. Drumurile comunale care 
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Regene bair (164 m.) ct: verful 

Cuiungiuk (170 m.) ; Car -;anbair 

cu verful Carvan (145 m.) la S. ; 
Caraburum bair cu verful ruk. me-

zarli (168 m.) prin interio:u1 co-
munei ; Ciriagi iol bjir la S.-E. ; 
Sirt iol bair (145 m.) la nord; 
Dermen sirt (cu 166 rn.) cu verful 
Velikiot (t 58 m). 

Aceste dealuri sunt acoperite 
cu păduri frumOse, insă ne avend 
măreţia celor de 	 arse 
de foc şi prădari, cu puni şi 
live;11 intinse. Movilele sunt nu-
merOse, mai tOte artificiale ser-
vind ca puncte de observare şi 
orientare in timpul dese.or in-
vasiuni i atacuri neaştepta‘te din 
partea başbuzucilor turceşti. Printre 
pădurile cele mai insemna,  e deo-
sibim : Berbotaşi orman la S., 
Ekenli orman prin interior, Saidi 
orman la S.-E., Kireşli orman, 
Iaşi orman, Cara ali consu, şi 
Saia coru orman la resărit. 

Hidrografia este slab represen-
tată ; ape curgăMre nu a-rem de 
loc, ci numai nisce v/U ,;arl cu 
tOtă vecinătatea pădurilor nu con-
ţin destulă umecjelă pentru a forma 
un curs de apă ; ele aCt ore-care 
cantitate de apă numai in timpu-
rile ploicise şi dupe topirea ză-
pecjilor ; principalele sunt : Nur-
sus •ceair formată din văile Covac 
culu ceair şi Tasli burun-i ceair 

provenită din uniren văilor Cuiu-
giuc ceair si Demecican cula ceair 
la 	 şi la S.-V. ; valea 
Cuiu iuk ului ce vine din Bulga-
ria sub numele de Cara culac, 
traverseză 	comund, trece 
prin satul Carvanu mare unde 
primesce pe stânga valea Cu-
lac bunar ceair, ia apot numele 
de Carvan culac, trece prin sa-
tul Carvanu mic, unde primesce 
va!ea Carvan ceair, se indreptă 
spre N. primind pe dreapta valea 
Ciril misi ceair unită cu Ekenli 
ceair, apoi spre N.-V. se in-
dreptă primind pe stânga văile 
Ciugiuc ceair şi Caraghios culac 
şi se deschide in lacu1 Gârlita in 
partea re ăritenă a lui ; valea Ciali 
ceair ce vine din Bulgaria sub 
numele de Velikioi ceair, trece 
prin satul Velikioi i se deschide 
1n balta Ciamurlia la N. şi E. ; 
valea SatiskioI la hotarul din spre 

resărit ; mai tote aceste văi aă 
malurile inalte şi acoperite cu 
păduri. 

Clima comunei este fOrte să-
nătOsă din causa numerOselor pă- 
duri, cari purifică aerul şi o fac 
să fie şi temperată, de ăre-ce 
vara este recorOsă, iar iarna nu 
aşa aspră ca in alte comune, apol 
dealurile fiind destul de inalte o 
adăpostesc ; ventul dominant este 
cel de la S.-V. ce suflă din 
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plecă din acest sat sunt 1n numer 
de 8 şi duc la satele urmet6re : 
Caramurat, Caratal prin Hagi Ca-
bul, Chiostele, Docuzol, Torto-
man, Bilarlar (Dorobantu), Ester 
şi Palazu mic. 

• Cartal-Seleuş, sat 1n plasa Hâr-
şova, cătunul comunet rurale Şiriu, 
situat iriai mult in partea cen-
tral.ă a nlăşei şi cea nord-estică 
a comunei, la 5 kliri. spre res3-
rit de cătunul de reşedinţă Şiriul. 

..Este aşe;lat pe valea Cartal şi .1a 
isvorul pârlului Cartal, este in-
chis la nord-ve4 de dealul Car-

-tai şi dominat de verful Cartal, 
.care are o inăltime de 148 me-
tri ; şi este situat cam in par-
tea nord-vestică şi la marginea 
satului. Forma satului este lun-
gueaţă de la N. către S., avend 
nisce căqite iriici, urite şi neln-

,grijite de Ioc. Suprafaţa sa este 
de 4527 hectare, dintre care, 172 
hectare sunt ocupate de vatra sa-
tului şi de grădini. Populaţiunea, 
compusă numai din bulgari şi tă-
tari este de i 6 7 farnilif, cu 884 
suflete, ocupându-se cu agricul-
tura in primul rând şi apoi cu 

. crescerea vitelor. Pămental pro-
duce orz şi ovez, porumb aprO-
pe de loc. Drumuri comunale 
plecă fOrte multe şi in tOte di-
recţiunile, ducend fie-care la câte 

un sat niai apropiat ca : Şiriu, 
Muslu, Eni sarai, Dulgheru, Ka-
sâmcea (Tulcea) şi 

rv n sa Ga • , comună rurală 
din judeţu Constanta şi anume din 
plasa Silistra nouă. 

Este aşeptii 1n partea apusană 
a judetului 	kirn. spre S.- 
V. de oraşul Constanta, capitala 
districtului, i 1n cea meridională 
a plăşei 	klm. spre S.-E de 
orăşelul Ostrov, reşedinţa plăşei. 
Comunele Invecinate cu ea sunt 
urtnet6rele : Gârlita la 7 klm. 
spre N.-E., Esekioi la 8 klm. spre 
V., Calnia la to klm. spre N., 
Lipniţa la 6 klm. spre N.-E., 
Ghiuvegea şi Parakioi la 9 klm. 
spre resărit. 

Se mărginesee la miac;lă-nOpte 
cu 'cornuna rurală Lipniţa de care 
se desparte prin dealurile Scorci 
şi Sirti iol bair ; la răserit cu co-
muna Parakioi separându-se prin 
valea Satikioi ; la 	cu 
Bulgaria de care se desparte prin 
culmea Cainardgi ; iar la apus cu 
comuna Gârliţa separată prin văile 
Begene ceair şi Caraghhs culac. 

R€lieful soluui in generaf des-
tul de accidentat şi anume de 
culmea Carvan. Principalele dealurl 
sunt : Oluc cu 105 m. inăltime 
la N.-V.; Cu'.ugiuc iol bair cu 
verful Kuiugiuc (18o m.) la apus ; 
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Balcam ; aerul fiind fOrte curat, 

maladiile o visit&ză fOrte rar şi 
trec ant fara ca sa se ivCscă vre-o 
bMa in comună. 

Catunele cari compun comuna 
sunt patru şi anume : Carvanu mare)  
reşedinţa în partea meridionala a 
comunei, pe valea Carvan, intre 
dealurile Ciriagi iol bair la resă-
rit şi Carvan bair la V. şi S. ; 
Carvanu mic, sat in partea meri.-
dională a comunei la i 112  km. 
spre V. de reşedinţa, pe • valea 
•Carvan ceair intre dealurile Cara 

burun bair la V. şi Ca•van bair 
Ja S. i E. ; Cuiugiuc in partea 
apusană a comune1 la 5 km. spre 
N.-V. de reşedinţă pe valea Cuiu-
giuc ceair, intre dealurile Oluc 
Cuiugiuc iolu bair la apus. Carabu-
run bair la resărit ; Velikioi in 
partea resăriUmă a comunel la 3 
km. spre N.-E. de reşedinţă, pe 
valea VcIikioi ceair intre • dealurile 
Dermen sirt la N., Kireşli bair la 
V. şi Velikioi bair la resărit. "is-
pectul lor este plăcut mai cu snia 
.din pricina frumăselor posiţiuni ce 
.are, fiind aşezaţi pe văt cu malur1 
pădurOse, dar interiorui eI lasă mult 
de dorit. 

Populaţiunea totală in 1896 
.este de 176 farnilif cu 740 suflete, 
impărţită ast-fel. : 

Dupe sex : 362 bărbaţi, 327 
femei. 
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Dupe stare civila 418 necasă-
toriţi, 2.48 căsatoriţt, 2 3 veduvi. 

	

Dupe instrucţie 	sciu carte, 
708 nu scin. 

Dupe cetăţenie 728 cetăţeni 
români, 12 SUpUşt strei 

	

Dupe religie : 	562 ortodoxi, 
17 8 mahomedani. 

Dupe ocupaţie : 400 agrieultort 
şi meseriaşt, 2 cârciumari. 

215 contribuabili. 

Suprafaţa comunet este de 5 184 
hectare sai-1 5i klm. 

Economicesce, comuna sta binişor; 
recoltele anului 1 894-95 sunt 
urmet&ele : 

Grdî 608 ha. cu  8512 hl. (14 
hl. de i h 1.) ; orz I 27 ha. cu  
1905 hl. (15 hl. de i ha.) ; ovh 

	

3o ha. cu 390 hl. 	3 hl. de i ha.) ; • 
P01-UMb 70 ha. CU 140 hl. (2 hi. 
de ha.) ; meiri 15 ba. cu 30 hl. 
(2 hl. de ha.) ; fasole 16 ha. cu  
3 6.800 kgr. (236 kgr. ha.) ; fi-
neţe naturală şi artificiald 3 3 ha. • 
cu 99.000 kgr. (3000 kgr. ha.) 

Budgetul comunei consta in ve-

niturt de 3.481 lei şi cheltuelt de 
2.991 lei, remânând deci U2 ex-
cedent in plu; de 490 lei ; sunt 
2 1 5 contribuabili. 

Caile de comunicaţie sunt : calea 
judeţeană Ostrov-Cuzgun, ce trece 
pe la miacja-n6pte a comunei ; apo! 
drumuri comuiale ce duc la satele 
apropiate ca la Gârliţa, Lipuita  
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Parakioi, Coslugea etc.; unele din 

ele a1.-1 posiţiuni admirabilt. 
cute. 

Biserică ortodoxă n'are, .re insă 
doue gearnit, cu 2 hogi ; lcouitorii 
creştint, cari sunt destul de nu-
ineroşi, se duc când pot, prin satele 
vecine ; ar trebui o biserc-a. cre-

ştină. 
Şc6/d are una singură, rurala 

mixtă, cu i inveţător şi 4.3 elevi 
inscrişi, din cari 	37 băet 	i 1.1 
:fete, din aceştia 22 aia fost pro-
movaţi ; şc6la are 10 hn. de la 
Stat. 

arvanu mic, sat in plasa Silistra 

nouă, cătunul comunet Carvan ; 
situat 1n partea meridională a plăşel 
şi cea sud-vestică, a con-tune1 la 
i km. spre V. de cătunui de re-
şedinţă Carvanu mare. Ete aşe-
at în valea Cara burun ceair şi 

este.  inchis la N. de căt:e dea-
lul lailea bair; iar in c.-.1e-lalte 
părţi este Mconjurat de păduri, 
-fiind dominat de v&ful ,1 uk Me-
zarli, care este la nord-veu1 şi la 
marabinea •satului cu o inăi me de 
168 metri. Suprafaţa sa este de 

	

hectare, dintre cari 	hectare 

sunt ocupate de vaira satului şi 
de grădini. Populaţiunea S2, a cărei 
majoritate este formată din bulgari, 
este de 	familit, cu 	suflete, 

Dcupându-se numai cu uescerea 

vitelor, neavend apr4e de loc 

pămC:nt bun pentru cultivat 
mai tot acoperit saCt cu pădurt 
sau cu stufişuri.. Casele sale des-
tul de niic, bine ingrijite insă, 
sunt aşezate fOrte regulat, aşa că 
formza nisce ulitf fOrte drepte 
sunt insă cam inghesuite. Drumurt 
comunale pleaca pe la sate1e mai 
rivecinate : la Cuiugiuk, la Lipnita, 

la Velichioi prin Carvanu Mare ş't 
la KUciuk-Kainargi (Bulgaria). 

Casicci, sat In plasa Mangalia, că- 

tuiiul comune1 Enghez, situat in 

partea apusana a plaşei şi a co-
munei la 2 km. spre N.-V. de 
cătunul de reşedinţă Enghez.biliuk, 
pe valea Kikik Enghez, fiind inchis 
la N. de ultimele ramificaţiuni 
meridionale ale dealului Kedreanu, 
şi la S. fiind dorninat • de v.ărful 
Ciatal luk (134 metri). Suprafaţa 
sa es.e. de 949 hectare, dintre 
cari 70 hectare sunt ocupate de 
vatra satului şi de grădini cu 
36 case. Populaţiunea sa este de 
45 fatiiilii cu 284 suflete ocupârt-
du-se mal ales cu agricultura. Dru-
muri comunale sunt indreptate 
spre următOrele sate : Ghiuvenli, 
Kciuk Enghez, Osmancea, Cioba - 
nisa-Agernler şi Sofular. 

Casimcea, pâri' insemnat din ju-

deţul Tulcea şi judeţul Constanţa ; 
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este considerat printre cele mai 
mari ale Dobroget intregi, fiind-
că prin lungime intrece chiar pe 
Taiţa, dar in importanţa econo-
mică vine in al doilea rind ; el 
rnat p6rtă şi numele Taşăul-dere, 
de la locul Taşăn 1-1 care se varsă. 
El isvorăsce sub numele de Su-
flaru, din ultimele ramificaţiuni 
orientale ale dealului Perielic, de 
pe teritoriut cătunulut Hagi-Omer ; 
se intinde mai intai spre S., apoi 
spre S.-V. până la satul Alifachi 
(al comunei Casimcea), de aci spre 
S., trece prin satul Casimcea, de 
unde incepe a purta nurnele de 
pâriul Casimcea, se indreptă tot 
mai spre S., trecend prin satele 
Caciamac şi Kiuciuk-kioi (al co-
munet Casimcea), curgend dealun-
gul dealului Araman-tepe şi la 
locul numit MOra CocOnet, unde 
se află şi podul lul Cogea Ahmet. 
El ese afară din judeţ, se Indreptă 
spre S.-E., intră iar in judeţul 
Tulcea, face puţin hotarul către 
judeţul Constanţa până la conflu-
enţa cu pârîul Cuiu-culac, de aci 
pătrunde cu totut In judeţ, udă. 
catunut Kirişlic (al comunei Tocsof), 
ese afara din judeţ pentru a nu 
mai intra de fel, ocolind dealurile 
Kara-tepe-bair, Kirislik-bair, Sere-
met-bair, trece prin satele Seremet, 
Palazu-mic, printre dealurile Ali-
culac-bair şi Beriştepe, trece prin 

satul Taşăn, de unde mai pOrta 
şi numele de Taşăn-dere şi păs-
trand in continun direcţia generală 
spre S.-E., merge de se aruucă in 
lacut Taşăn, lăngă satul Taşăut. 

Cursul sen are o lungime de 8o 
kilometri, udând plasa INtrulut (jud. 
Tulcea) şi plasa Constanţa (jud. 
Constanţa). De la isvor până la 
satul Alifakâ, curge prin păduri, 
avend o iutelă de 2 metri pe se-
cundă ; malurile sale, şi mai ales 
cel drept este inalt şi stâncos, până 
la satul Kiuciuk-kioi, tot aşa in 
dreptul satului Kirişlik, dar de aci 
până la versare sunt jOse. 

Basinul seia este considerabil al 
II-lea, .ca intindere din tOtă. Do-
brogea, avend o suprafaţă de doo 
kilometri pătraţi (600.000 hectare), 
cuprin;lend partea apusană a plăşel 
Istrului cu comunele Casimcea şi 
Tocsof, precum şi partea estică a 
plăşei Roşova şi pe cea nordică 
a plăşeI Constanţa (ambele din 
judeţul Constanţa). El este cuprins 
la apus intre dealurile Caracoi-bair, 
Beriş-tepesi, Bilarlar-bair, Koş-tepe--
bair, Hagi-bairam-tepe, 
Cartal, Dulgheru, Turbencea-bair 

Tăuşan-o[man ; iar la rsărit 
intre dealurile Alifakâ, Sasancula, 
Caragea-punar, Saram-meselik, Sa-
răm-iuk, Snan-bair şi Cascalak-bair. 
Afluenţii set cet mai insemnaţi sunt: 
văile Curu-dere, Caciamac, _Cartal 

unit cu Tăşlâc-dere, Mandc-dere, 
Sasac-coral i Valea eu pietrile 
(Taşlâc-culac), apoi Ceathr I-orman 
şi Esther ; iar pe stânga, văile : 
Sulugea, Derea tichili ta alceac, 
Rămnic-dere unit cu Curu-dere şi 
Sarighiol-dere, Cuiuc-culac unit cu 
Taşlâ-dere-culac. Fiind de o mare 
lungime şi avend In tot-d'a.ana apă 
(putină nu'( vorbă), dar in fine 
avend, este considerat ca un 	; 
el fertiliseză ţarinile pe unc;e trece, 
şi de aceea el este o bin-facere 
pentru ţinutele acestea aride şi 
căldurOse ce cuprind o ma:e parte 
din mijlocul Dobroget. 

Casimcea, vale Inserunată iri plasa 
Mangalia, pe teritoriul comulei Ke-
ragi.  şi Hazaplar ; se desLce din 

sudice ale dealului Hazaplar ; 
se Indreptă supre S. avend o di-
rec:ie de la N.-V. spre S.-E. ; 
brazdeză partea de S. a plăşel, 
cea de N. a comunei Ke:agi şi 
cea de S. a comund Haza.plar ; 
merge prin dealurile Casât-Ăcea la 
resărit, Hazaplar la N. 	Cara 
iCiiCik şi Tirpan dere la V., şi se 
desface in valea Keragi in dreptul 
comunei Keragi maturile sale din 
spre dealul Casânicea sunt ripOse şi 
Inalte, in cele-l'alte părţi malurile 
sunt mai j6se ; are o lung:me de 
6112  kilometri. 

Casimcea, ruinele unuI sat din plasa 
Mangalia, pe teritoriul comuuet 
Kiragi, pe pârtul Casinacea el 
odiniOră a fost destul de 
Insă a fost distrus in timpul res-
boiului de catre başbuzuct şi tătari; 
din causa posiţiunei lui care e plă-
cută şi adăpostită, a inceput a 
reinpopulat şi numera actualmente 
io familii, cu 32 suflete, a cărar 

• ocupaţiune principală este agricul-
tura. 

CâşIa, movilă Insemnată. 1n plasa 
, com. rurală Oltina, 

cătunul Căşla, de la care şi-a lua.t 
şi numele ; este aşelată pe muchfa 
dealului de d'asupra Caşlit in partea 
de mia4-n6pte a plăşei şi cea 
centrală a comunei ; are 137 m. 
1nălţime, fost punct trigon6metric 
de gradul al 3-lea şi dominând 
prin Inălţimea sa satul Câşla, aşec,lat 
la I kilometru spre apus de ea, 
ezerul Oltina, drunaurile comunale 
ce duc de la Câşla la Oltina si 
Caranlâc, decl punct strategic in-
semnat ; ea este o movilă naturală 
şi c acoperită cu verdeţă. 

Câşla punar, vale mica in plasa 
Silistra noue, comuna Caranlăc, că- 

• ,tunul Curu orman ; se desface din 

p6lele nord-vestice ale dealului 
Mezarlik bair ; se indreptă spre 

Intr'o direcIie genc- 
Ilicţ. geogr. jud. Constanţa. 9 
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raIă de la S.-V. spre N.-E. ; trece 
prin satul Curu orman, taie drumul 
judeţean Ostrov-Cuzgun ; primesce 
pe stânga valea lut Ghencitl ; şi 
dupC un drum de 8 klm. merge de 
se deschide in valea Beilic ceair, 
pe stânga ; malurile sale sunt inalte 
şi acoperite cu verdCţa ; printr'insa 
merge şi un drum comunal ce ducc 
de la Curu orman la I3eilic. 

Câşlariu caraman, Câşla saCa târla 
de or in plasa Constanţa, pe teri-
toriul comund Tekirghiol şi anume 
pe acela al cătunulut sCCi Haz 
la pOlele movilel Caraman iuk ; 
şi-a luat numele de 1a proprietarul 
et un cioban ardelean. 

Câ lel dealul de dasupra, •deal in 

plasa Silistra ouă, comuna Oltin, 
cătunul Câşla, de la care şi-a luat 
şi numele ; se desface din dealul 
(1,; la Merchez, se intinde spre apus 
1n o direcţie generală de la N.-E. 
spre S.-V., brăzdând partea nor-
dică a plăşet şi cea centrală şi estică 
a comunel ; are pe Unsul douC 
movile : Câşla şi a lul Moş Stancii4 
are 148 metri inălţime ; la p6lele 
sale sud-vestice este aşecjat chiar 
satul Câşla, acoperit cu semCnă.-
turI, flneţe şi tufeişuri, rCmăşiţe 
din intinsele pădurt de odiniOră ; 
pe muchia sa merge şi drumul co-
munal Câşla-Caranlâc. 

Catana, pădure mică in plasa Si-
listra nouă, pe teritoriul comunet 
rurale Regep cuius, situată pe păr-
ţile apusane ale dealulut Giur iol 
bair ; are i o bectare intIndere, 
aparţinCnd in totalitate Statulut ; 
esenţele •principale sunt faguI, ju-
gastrul şi carpenul. 

atiţa, deal in plasa Silistra nouă, 
una Aliman, se desface din 

dealul Kior cuius, se 1ntinde spre 
mială-nOpte inteo direcţie gene-
rală de la S.-V. spre N.-E., brăz-
dând partea nordică a plăşei şi a-
pusană a comunet ; la pOlele sale 
sud-estice e aşec.lat satul Aliman, 
iar pe la cele nord-estice se află 
valea Catiţa; are 94 m. 
dominând satul Aliman, bălţile Ve-
der6sa, Limpe4iş şi un drum co-
munal Mârleanu-Aliman; este aco-
perit cu semenăturt şi fineţe. 

Catita vale mică 1n plasa Silistra-
nouă, comuna Aliman ; se desface 
din p6lele nord-vestice ale dea-
lului Catiţa, de la care şi-a luat 
numele, se indreptă spre rCsărit in 
o direcţie generaiă de la S.-V. 
.spre N.-E., brăzdând partea nor-
dică a plăşel şi a comunei, are ma-
lurile jăse, acoperite cu • iarbă şi 
dug ce tae un drum comuna1 
Mârleanu-Aliman, se deschide 1n 
partea apusană a bălţit VederOsa,  

cu stuful ei inconjurător dupC un 
drum de 4 km.; e drumată de 
dealurile Zbreia şi Catiţa printre 
cari se află. 

‘CaugagT, sat in plasa Medgictia, că-
tunul Carabaci, situat in partea 
meridională a plăşel şi a comu-
net, la i km. spre rsărit de că-
tunul de resedintă Carabact. Este 
aşec.lat pe valea Alceak Alcca, toc-
mai 1n locul unde se desc iide va-
lea Cultimes ceair şi este Jnchis la 
N. de dealul Gurse, la N.-V. de 
dealul Cultimes bair şi la 	de 
.dealul Sarti caia bair. Suprafaţa sa 
este de 	hectare, dintre clre 
hectare sunt ocupate numal de va-
tra satulul şi de grădini. Popu1a-
3iunea, a cărd majoritate e3te for-
mată de către turci, este de 
familiI, cu 	.suflete, ocupandu-se 
in general cu agricultura. PămCn-
tul produce 1n abondenţă tot fe-
lul de cereale ; Insă grâni şi 

reuşesce mat bine. Casele 
puţine la numer, sunt prosi ingri-
jite şi intreţinute. Drumuri comu-
nale pleacă 1n spre Carabac:, Kazil 
Murad, Besoul şi Copadin. 

'Caugagi Est movilă artificiaiă, fost 
punct trigonometric de observa-
ţiune de rangul al II ; itiată la 
hotarul plăşilor Mangalia şi Med-
jidia, pe culmea dealului UzLn bair, 

flind vCirful sUi cel mat inalt, cacr 
are o Inălţime de 13o rnetri. 

Cau a •Vest?vCrf de dea1 in plasa 
edjidia, pe teritoriu1• comund 

rurale Kiosseler. Este aşec,lat pe 
culmea dealulut KezleCa sârti cu 
o inăltime de 13o metri ; fost 
punct trigonornetric de observati une 
de rangul 11-lea. Este acoperit cu 
verdCţă. 

Caula ceair, vale puţin in;emnată 
din plasa Mangalia, pe terioriu1 
comunet rurale Cavaclar ; ea nu este 
alt-zeva de cât partea de la inceput 
a văer Merdevenli punar, adiacenta 
văd Borungea ; acest nume 11 p6rtă 
de la capătul văd şi până la lo-
ctfl unde taie drumul judeţean Cu z-
gun-Mangalia ; ea este situată in 
partea apusană a plăşel şi cea sud-
vestică a comund, Intre dealurile 
CaziI murad la apus şi Cavaclar 
la rCsărit ; printr'ânsa merge şi 
drumul comuna1 Mangaci-Calfakior. 

Cavac culac ceair, vale de mica 
insemnetate 1n plasa Silistra nouă, 
pe teritoriul bulgăresc şi roma-
nesc al comund Garvan, servin,-
du-1 de hotar spre comuna Gâr-
lita ; se desface din pblele sud-re-
săritene ale dealulut Bi orman bair, 
se indrCptt. spre miac,15.-n6pte, a• - 
vCrld o direcţiune generală de 1a, 
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S.-V. spre N.-E , brăzdând ast-fel 
partea de 	a plăşet i cea 
sud-vestică a comunet ; ea merge 
printre dealurile Bei orman bair 
şi Versat sirti de aparte la apus, 
şi Ciatal iol bair şi Regene bair 
de altă parte la resărit ; dupe o 
lungime de 8 km. merge de se 
deschide in valea Nursus ceair pe 
stInga el, pe vale merge şi un 
drum comunal Gărliţa-Kiuctuc kai-
nargi. 

Cavaclar, comună rurală 1n judeţul 
Constanţa, plasa Mangalia ; situată 
in partea meridională a judeţulut 
la 5 3 km, spre S.-V. de oraşul 
Constanţa, capitala districtului, şi 
in cea nord-apusană a plăşet la 
3 5 km. spre N.-V. de orăşelul Man-
galia, reşedinţa ei, pe valea Man-
gaci ceair. 

Se mărginesce la mia;lă-nOpte 
şi apus cu comuna Caz11 murad, 
la resărit cu comuna Enghez, iar 
la 	cu insemnata comună 
Cara omer. 

Relieful solului e 1n general 
putin accidentat, de următ6rele prin-
cipale dealurt : Cavaclar cu verful 
Merdivenli punar (r 4  i m.) la N.; 
Cazil murad cu verful Cazil mu-
rad (144 m.) la apus; Culac bair 

(128 m.) la N.-E.; Carasuluk bair 

cu verful Ciata 1 iuk (134 m.) la 
resărit şi S.-E.; Ghiuvenli cu ver- 

ful Gbiuvenli (141 m.) la S. T6te 
aceste dealurt sunt acoperite cu 
fineţe şi semenături. Movilele sunt 
numer6se, (15) importante, ser-
vind odiniOră. ca  puncte de orien• - 
tare sari apărare ; principalele sunt: 
Cavaclar iuk (136 m.) la ty, km. 
spre S.-E. de satul Cavaclar şi 
Mangaci iuk (t i  5 m.) la S. de sa-
tul cu acelaşt nume, ele sunt a-
coperite cu verdeţă. 

Bidrograjia este represintată nu-
mai prin nişte văl destul de con• - 
siderabile, insă cart ari apă numat 
1n timpul ploilor t6mna şi primă.-
vara dupe topirea zăpecjilor ; prin- 
cipalele văl sunt : Cavaclar ce trece 
prin mijlocul comunei şi prin sa - 
tul Mangaci şi Cavaclar, 
centele sale Mangaci ceair pe drepta 
spre resărit şi Tatar ceair unită 
cu valea Culac ceair, pe stânga, 
spre apus. Valea Merdeven ceair, 
care plecă cu numele de Culac 
ceair, brăzdează partea apusană a 
comunei. 

Clima acestel comune este aceea 
a platoului Dobroget in genere, 
vert arc.let6re, netemperate de ven-
turt, ierni frigur6;e, ventul despre• 
Dunăre domină, plot putine cad in 
comună, climat relativ să.nătos. 

Cătunele cari compun comuna 

sunt doue şi anume : Cavaclar 
reşedină îri partea centrală a co-
munei, pe valea Cavaclar, la uni- 

rea ei cu valea Culac ceair in-
chis de dealul Cavaclar I a N. şi 
V., de Culac bair la S ; Man-
gaci tot in partea centraă a co-
munel alipit de precedentul, in 
partea lut meridională., n:lător In 
valea Cavaclar inchis şi dominat 
de dealurile Culac bair şi Mangaci 
la 	; aspectul lor nu oferă 
nimic caracteristic. 

Suprafaţa comuret in otal este 
-de 53 5 5 hectare, din cari i i ş  ha. 
ocupate de vetrele celor doue sate 

-cu 	91 case şi restul de 5 240 
ha. Impărţit Intre locuitorit cari 
a'it 2240 ha. şi Stat cu proprietarit, 
posedând 3000 ha. 

Populaţia comund este de 
familit cu 285 sufiete, 1r. majori-

-late turct i tătari şi n partisată 
ast-fel : 

Dupe sex : bărbaţi 157, femet 
128. Total 285. 

Dupe st2re civilă, căsătoritt 106, 
necăsătoriti 165, veduvi J 4. To-
tal 285. 

Dupe instrucţie : sciri carte 15, 
- nu sciri 270. Total 285. 

Dupe religie : ortodoxt 15, ca-

tolici 18, mahometant 249, altele 3. 
"Total 285. 

Dupe. protecţie : cetăţeni românI 
265, supuşt streint 20. Total 285. 

Dupe ocupaţiune: agricul:pri i i 5, 
.industriaşt i , comercianţi 2, al-
- tele profesiuni 2. Total 20. 

Contribuabilt 120. 
Dupe avere : improprietăriti i 20, 

neimp oprietăritt . . . total 1 20. 
In anul 1896 populatiunea era 

de i r 5 familii cu 240 suflete. 
Biserica. In comună nu există 

biserică, insă ar trebui căci popu-
latia s'a inmulţit şi locuitorit uea 
se duc la site indepărtate 'pentru, 
a au4i, surviciul divin. 

şcgă de asemenea nu există in 
comună şi se simte necesitatea căci 
copit in -verstă de ŞcOlă. sunt des-
tul de numeroşt 102 şi • deci o 
şcălă mixtă 'de gradul 	ar fi 
bine-venită.. 

Economicesce comuna stă ast-fel, 
dupe tabloul semMăturilor din 

anul 1895-96 : 
GrâU 18 5 ha. cu  2590 hl. (14h) ; 

secară 34 ha. cu  408 hl. (!2/1) ; 
orz 213 ha. cu  2769 hl. (,181,) ; 
ovt.z 85 ha. cu  8 5o hl. (10,/,) ; 
ra.pifit 2 ha. Cll 28 III. (21 1) ; 
porumb 240 ha. cu 480 111. (2/1) ; 
fineţe naturale şi artificiale 4 20 
ha. cu  5.34.000 kgr. (1200 kgr. 
de ha.). 

In ceia-ce privesce calitaieapă-
mntuluI, cele 53 5 5 ha. ale co-
munei se divid ast-fel: 

. 115 ha. loc fleproductiv (ocupat 

de vatra satului). 
5240 ha. loc productiv' din care 

3200 ha. loc cultivabil (din cari : 

600 ha. ale Statulul cu proprie- 
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tarit şi t 600 ha. ale locuitorilor) ; 
890 ha. loc necultivat (din cari 
650 ha. ale Statulut cu proprie-
tari şi 240 ale locuitorilor) ; 1143 

ha. loc ,izlaz (din cart : 743 ha. 

ale Statulut cu proprietarit şi 400 
ale locuitorilor) ; 7 ha. loc vit 
(din cari : 7 ha. ale Statulut cu pro-
prietariI. 

Ocuaţiunile locuitorilor sunt ur-
mătrele : 

Agricultura, fiind in comună t t 5 
plugart cu 68 pluguri (40 cu bot, 
28 cu cat), 68 care şi cărute, (4o cu 

-boi, 28 cu cai); i .maşină de treerat 
cu aburi, 4 maşini de semenat, 4 
maşint de secerat, i maşină de 
.bătut porumb, 23 grape de fier.. 

Crescerta vitelor, comuna avtid 

83 3 capete de vite, din cari: 120 I 

cat, 283 bot, 2 bivoli, 3 3oo ot, 

17 porcl. 
Industria e cea simplă casnică ; 

mat e in COMUPâ un indu3triaş 
mecaric, i mOră cu aburi, 22 

puţur( (20 in sate, 2 in CZ11111)). 

Comerjul e putin activ ; se face 
prin gara Mejidia la 3 5 km. spre 
N.-E. de către 2 comercianti (1 
•cărciumar şi constă in import de 
manufactută, beuturt, unelte agri-
cole şi in export de cereale (orz 
şi grâ). 

Budgetul: comunei constă in ve-
niturt. de 2.33 i 1 Ci, ChCitUCliIC SC 

ridică •la 1.941 lei, renlâtAnd un 
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excedent in plus de 390 lei ; sunt 
şi 120 contribuabik in comuna. 

Cd1 de comunicaţiesunt: t)drumul 
judeţean Cuzgun-Mangalia ce trece 
pe la 3 km. spre S. de sate ; 
2) drumuri vicinale la comunele 
vecinale ca Ghiuvenli, Cazil murad, 
Casicci, Beşaul, Carabacâ etc. 

Cavaclar, sat ln pla. a Mangalia, 
cătunUl de reşedintă al comunei 
Cavaclar, este situat in partea 
apusană a plăşei şi cea centrală a. 
comunet, pe valea Mangaci sat:1 
Cavaclar, şi anume la impreunarea 
acesteia cu văile Culac ceair şi 
Talar ceair ; este inchis şi domi--
nat la S. şi V. de dealul Cava-
clar, iar la E. de dealul Cava-
clar; are o populatiune de 115 
familit cu 380 suflete in majori-
tate bulgart, ocupându-se cu agri-
cultura şi crescerea vitelor ; pă-
mritul set".1 produce destule ce-
reale. 

Cavaclar, culmeinsemnată de dealurt 
1n plasa Mangalia pe teritoriul 
comunelor rurale Cavaclar de la 
care şi-a luat şi numele şi Cara 
omer ; se intinde printre văile 
Afighinea la apus şi Enghez la 
resărit precum şi adiacentele lor ; 
este tăiat de o multime de dru-
nturi intre cari cel judeţean Cuzgun-
Cara omer ; are 145 m. Mălţime 
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şi este acoperit cu semen.ăturt şi 
finete. 

Cavaclar, vale, sact mai bi c dis Ull - 
alt nume al văet Mangaci, nurne 
ce-1 pOrtă in plasa Mangalia, comuna 
Cavaclar, intre satele Cav adar şi 
Merdevenli punar ; este inchisă 
intre dealurt inalte, şi prin ea 
merg şi doue drumurt comunale 
Cavaclar-Carabacâ. 

Cavalik coresi, deal in p1as Silistra 
nouă, pe teritoriul bulg',-Lresc al 
comund Regep cuiusu ; se desface 
din. dtalul Uzun bair, se intinde 
spre 	 intr'o direcţie ge- 
nerală 421e la N.-V. spre 	brăz- 
dând partea de 	 plăşet 

,şi apusană a comunet ; are i 20 tn. 
acoperit cu liveii i pă-

durt, intre, cart rna-t insemnată e 
pădurea Sarp orman pe părti!e 
resăritene. 

Cavargic, sat in plasa Ccastanta, 
cătunul cotnuael Cicrâcci 	situat 
in partea septentrională 	plăşet 
şi a comunei, pe valea Alciak 
derea şt 1n apropierea pârtulut Ca-
simcea, este inchis la $.-E. de către 
dealul Cavargic bair cu vrful sC 

Cavargic iuk care are 105 metri ; 
iar din partea de N. e.te do-
minat de către v&ful Aliculac 
bair care are o inălţime (e t 14 

metri. Suprafaţa sa este de 2200 

hectare, dintre cari : 57 hectare 
sunt ocupate de vatra satulut şi 
de grădini, iar populatiunea care 
este compusă numat din Bulgart, 
este de 49 familii cu 200 suflete, 
cari se ocupa in general cu agri-
cultura. Pamiltul produce tot felul 
de cercale şi in special grâul şi 
ovezul reuşesc de minune. Ca-
sele sunt mici, pu;ine şi fOrte 
rar aşec,late intre ele. De la Ca-
vargic pleacă următOrele drumuri.  
comunale : spre Seremet, spre Co-
gealak (Tulcea), spre Peletlia şi 
spre Palatz mic ; iar pe restu1 sei:1 
trece un alt drum de la Palatz 
mic la Seremet. 

Cavargic bair, deal in plasa Con-
stanţa pe teritoriul c.omunei rurale 
Cicrâcci i anume pe aceia al că-
tunulut sett Cavargic de unde i-a 
venit şi numele ; se desface din 
dealul Peletlia şi anume din verful 
Care tepe Indreptându-se spre miac,lă 

cu o direcţiune generală de. la 
N.-E. către S.-V., trece pe la sudul 
văii Alciak derea i pe la sudul sa-
tului Cavargic şi ultimile rarnifi-
caţiunl se sfarşesc cu malul parlulut 
Casimcea. Are o inălţime maximă. 
de 1.05 metri pe care o atinge ii 

setă, Cavargic 	•, este situat 
in partea nordică a p1ăei i a 
comuneL 

Biblioteca Judeţeană „I. N. Roman“ Constanţa Proiect co-finanțat AFCN



136 
	

136 
	

137 
	 137 

Cazâ1 murat, comună rurală situată 
in partea meridională a judeţului 
Constanţa la 5 6 km. spre S.-V. 
de oraşul Constanţa, capitala dis-
trictului, şi in partea apusană a 
plăşei Mangalii la 43 km. spre V. 

orăşelul Mangalia, reşedinţa oco-
lului. 

Se marginesce la mia4-n6pte 
.cu Kioseler şi Carabaci (ale plă.şei 
Medjidia ), la resărit cu comuna 
Agernler, la 	cu comuna 
•Cavaciar, iar la apus cu comuna 
Bairam dede şi Hairankiot (ale 
plăşeI Silistra nouă.). 

Relieful solulut e In general 
accidentat puţin, in ceea-ce pri-
vesce puţina succesiune de dealurI 
şi micile lor inălţimi ; culmile 
.Bairam dede la apus şi Mangaci 

resărit ii brăzfiză teritoriul ; 
principalele dealuri sunt: Tooasler, 

Cişme bair şi Turla mezartie bair 

la N.-V., Başounar bair (167 m.), 
Mezarlic bair (181 m.) la apus, 
aceste cinci dealuri aparţin culmei 
Bairam dede şi sunt acoperite cu 
fineţe,păşuni, şi semenături. Dealu-
rile : Bairatn dede bair (143 In.) 
la N., Cultimes bair (105 m.), 

Cabula bair (103 m.), ambele tot 

la N- ; Cara olca (123 in.) şi 
Uzun bair cu v&ful Cangagi est 

(136 m.) la N.-E, Kazîl murad 

bair (t 65 m.) la S.-V., Cavaclar 

-r:u vrful Merdevenli punar (141  

m.) la 	 Culac bair (128 
m.) la resărit ; tOte aceste dealuri 
aparţin cuimei Mangaci şi sunt 
acoperitc cu păşuni, 	şi se- 
menăturt. Movile sunt nurnerOse 
şi importante, (42) servind ca puncte 
de observare şi orientare ; princi-
cipalele suut : Kazîl murad (165 
m.) la S., Merdevenlri punar (i 49 
m.) la mia4-;11 ele sunt acoperite 
cu iarbă. 

Hidrograjia nu e tot aşa de 
bine representată ca orografia, căci 
cursurl de apd propri c.lis n'avem 
1n comună ci numal văl car1 sunt 

lipsite de apă mai tot anul, afară 
de timpul ploios şi primăvara, 
principaleIe sunt: valea Becter la 
N.-V., trechd prin satul Bekter ; 
Kazil murad la N., trecnd prin sa-
tul Terziveli ; Kiorgherciu punar 
ceair la apus, trecnd prin satul 
Cazil murad; Merdevenli ceair prin 
mijloc trec&id pe la resărit de sa-
tul Kazil murad ; valea Mangaci la 
resărit, trecrid prin satul Merde-
venli punar şi cu adiacenta sa Cu-
lac culac-; unele dintre ele ai ma-
luri Inalte şi stăncOse pe alocurea. 

Clinta comunei este excesivă, 
vert căldurOse şi iern1 fOrte aspre, 
a&sta din pricina lipsei de pădurI 
şi adăposturl, vtul de la N.-E. 
domină cantitate puţină de plăie, 
maladiile o visitză rar ; mai mult 
animalele suferă. 

Catunele cari o forinză surit : 
Cazil murgzd reşedinţă, 	1n 
mijloc, pe valea Kiogerdu punar 
ceair intre dealurile Maz•LrlIc bair 
la apus şi Cavaclar la resărit ; Mer-

devenli punar in partea esăritnă 
la 2 klm. spre N.-E. de reşedinţă., 
•pe valea Mungaci Intre dealurile 
Cavaclar la apus şi Culac bair la 
resărit ; Terziveli in patea nor- 
dică la 4 klm. spre 	de re- 

•şedinţă, pe valea Kazil murad ceair 
•intre dealurile Baş punat bair la 
apus şi Bairam dede Ir resărit. 
Becterin partea apusană., la 6 klm. 
spre N.-V. de reşedinţă, pe valea 
Afighinea, Intre dealuriIe Cişme 
bair la apus şi Baş punar bair la re-
sărit. Ăspectu/ lor e asemănător, 
sate mici cu casele rcii zidite, ri-
sipite fără regulă, neaviA măcar 
nici posiţiuni frum6se. 

Suprafaţa totală a comund este 
de 5412 hectare din cari : 63 ha. 
•ocupate de vetrele celo: 4 sate 
•cu 148 case, iar restul e 5269 
ha. Impărţit intre Stat cu pro-
prietaril care posedă 2030 ha. şi 
locuitorit ce stăpânesc 33 : 9 ha. 

C'omuna n'are şcOlă dar s'a luat 
disposiţil a se Infiinţa una, intru 
•căt copii de şc6/ă sunt c:estut de 
•mulţi (122 la numr). 

Biserică naii locuitorii ri se duc 
serbătOrea la acea din Cangagi 
,(plasa Medjidie), sunt ins 5 gea- 

mil cu 5 hogI in cătunui Cazil 
murat şi câte una in cătunul Bek-
ter,Merdeven!i punar şi Terziv eli. 

Populaţiunea comunei este ur-
mătOrea : 146 familii cu 65 3 su-
flete impărţite ast-fel : 

Dup 	sex : ;3 5 9 bărbaţi, 2 94 

femei. Total 65 3. 
Dupe stare 	373 căs'clto- 

riţi, 258 necăsătoriţi, 22 veduvi. 
Total 65 3. 

Dupe instrucţie: 34 sciii carte, 
6 1 9 nu sciii. Tot'al 653. 

După. celăţettie: 6 5 3 cetăţeni, 
români. Total 653. 

Dupe religie: 221 ortodoxi, 
432 mahomatani. Total 65 3. 

Dupe ocupaţiune : i 6 5 agricul-

tori şi meseriaşI, 3 comercianţi, 
industriaş, 6 alte proesii. Total 

7 5. 
7 5 	cotztribuabili. 

Dupe avere: 174 improprietă-
riti, neimproprietărit 1. Total 175. 

Economicesce, comuna este des-
tul de productivă ; dăm aci ta-
tabloul semenăturilor pe anul i 8 9 4-
189 5 : 

Grâii 130 ha. cu  1170 hl. (9 
hl. de ha.) ; secară 74 ha. cu  888 

hl. (17 hl. de ha.); orz 420 

cu 	58 4o hl. (I i hl. de ha.) ; ov.z 

32 ha. cu  320 hl. (to hl. de ha.) ; 
rapijă 72 ha. cu  1008 hl. (1 4 
hl. de ha.) ; porumb 185 ha. cu  

740 hi. (4 hl. de hi.); meizi io 
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ha. cu  4.4o III. (4 hl. de ha.) ; fi-

neţe naturale 190 ha. cu  4o.000 
kg. (600 kgr. de ha). 

In ceea-ce privesce calitatea pă-
niârtuluZ cele 5412 ha. ale co-

munei se divid in chipul următo r : 
63 ha. teren ntproductiv (ocupat 
de vetrele satelor), 5349 ha. te-
ren productiv din care : 3813 ha. 
teren cultivat (din care 183o ha. 
ale Statulut cu proprietarit şi 198o 
ha. ale locuitoritor); 600 ha. te-
ren necultivat din care: 600 ha. ale 
locuitorilor, 939 ha. teren islaz (din 
care : 200 ha. ale Statului cu pro-
prietarit şi 739 ale locuitorilor). 

Ocupaiiunite locuitorilor sunt 

următtirele : Agricultura, liind in 
comună 165 p:ugart cu 52 plu-
gurt (40 cu bot, 12 CU cai), 104 
care şi că'ruţe (40 cu bot, 64 cu 
cat), 2 maşini de semenat, 2 ma-
şint de venturat. 

Crescerea vitelor, fiind in co-
inună 3.826 capete de vite, din 
cart : 312 cat, 734 bot, 2 bivo 
4 asini, 2.680 oi, 94 porct. 

Industria este cea domesnică 
aii casnică, mai e un ferar şi 3 

mori de vent. 
Comerciul este puţin activ, se 

face prin gara Medjidie la 3  5 
klm. spre N.-E. de către 3 co-
mercianţi (1 cârciumar) şi constă 
in 	de manufactură, unelte 
agricole, beuturt etc. şi in export 

de 	vite (oi), cu produsele lor : 
brânzeturi, Iână, piet şi cereale 
(orz). 

Budgetu/ constă In 4.749 let 
la veniturt, 2.037 let la eheltuelt, 
cu un excedent de 2.712 let şi 
146 contribuabi:I. 

Căl de comunicaţie alc comu-

nei suat : drumul judeţean Enişen-
lia--Mangalia pe la S., drumul 
mare Bairain dede-Kazil-Copadin şi 
drumurt comunale la satele inve-
cinate ca Cavaclar, Ghiuvenli, Baş 
punar, Calfa Karabacâ. 

Cazil murat, sat. 

/Ceanac cale, ruinel unet intărituri 

NsPis 

turcesci, in plasa Hârşova, pe te-
ritoriul comunei urliane Hârşova, 
situate pe v&ful pietros al unut 
deal din apropierea oraşulut, la t 
km. spre N.-V. de oraş. Impreună 
cu fortăreţa Tabia Kiopriu, am-
bele ridicate de turci, servea a-

cestora a itnpedica ruşilor . tre-
cerea Dunăret ce se făcea lesne 
prin acele locurt ; ea domină ora-
şul Hârşova, gârla Băroiu şi un 
drum vicinaI ce duce de la Co-
nacul lut IvIanole la Hârşova, acji 

sunt nisce dărimăturt ce vor dis-
pare cu timpul. 

Cecige, locuinţă isolată in plasa 
Mangalia, pe teritoriul comund 

rurale Sarighiol ; odini6ră forma 
un sat boga t şi frumos, insă in 
resboiul din .nrmă, incursiunile 
Cerkezilor si Başbuzucilor a făcut 
pe locuitort să-I părăsescă şi a se 
stabi!i mat spre 	; ruinele 

,acestut sat ,se ved pe 

inalt, dorninând valea 

lacul Mangalia pe o mare intinderel 

Cecige câşlă, sa.1 târlă de oL a lo-
cuitorilor din satul Kecege, sat 
din care ac,li a rernas numai câte-va 
ruine şi câte-va sate i plasa 
Mangalia, comuna Sarighiol, pe 
un platoCi pietroa situat d'asupra 
laculut Mangalia şi pe drumul ce 
duce de la Hagilar la Mangalia. 

Celebichio/, sat in plasa 

cătunul comunei Tortomau ; situat 
in partea apusană şi puţin cam cen-
trală a plăşei şi cea sud-vestică a 
comunei, la 7 km. spre S.-V. de 
cătuntil de reşedinţă Tc -tornan. 
Este aşetjat in fundul văit Cilibi-
chiot ceair la 11/2  spre N. de balta 
Carasu şi este inchis la N. e către 
dealul Devcea bair cu verful seCi 
Devcea S. (102 metri) la V. de că-
tre dealul Ciocurak bair cu un verf 
Inalt de to4 metri ; iar la resărit 
de către dealul Panghirul cu ver-
ful sii Panghir Iuk (97 metri) şi 
la S. se intinde marea baltă Ca-
rasu. 

Suprafaţa sa este de . . hec-

tare dintre cart . . hectare sunt 

ocupate de vatra satulut şi de 
grădint. 

Populdţiunea sa compusă riu- 
niai 	srbi şi bulgart, este 
de . . familii, cu . . suflete ocu-
pându-se mat ales cu agricultura 
şi puţin cu crescerea vitelor. Pa-
nantul produce cereale, dar mat 
ales ovez i naţt-iU ; porumb şi grâta 
niai puţin. şoseaua judeţenă Cerna-
voda-Medjidia trece prin sat, şi 
anume prin partea sa meridională. 
Un drum comunal plecă din par-
tea septentrională a satu'ut şi duce 
la Tortoman (satul) şi la satuI 
Devcea. 

Celaclar, vale de rnică insemnătate 
in plasa Medjidie, pe teritorIul 
comunei rurale Enige, şi anurne 
pe acela al cătunulut sii Talaş-
man ; se desface dirt pOlele 
sene ale movilet Talaşman, se di-
rige spre miac,lă-nOpte avend o 
direcţie generală de la S.-V. spre 
N.-E., brăzdănd partea apusană a 
plăşet, şi cea nordică a comunei ; 
merge pe la p6:ele sudice ale dea-
lulut Mustana, şi dupe 2'km. de 
drum se unesce cu valea Ceair 
Ar bagi spre a se arunca in balta 
Baciulut. 

Cerkez iuk bair, deal in plasa Man- 
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galia, comuna rurală Edil kioi, că-
tunul Edil kioi, situat in partea 
nordică a plăşet şi sud-vestică a 
cornunet ; 2re 93 m. inălţime cu 
verful Balabanar tepe, domină satul 
Edil kioi, văile Cialic cum ceair 
şi Amzacea dere ; e tăiat de dru-
mul judeţen Medgidie-Mangalia ; se 
prelungesce la resarit cu dealul 
Meragi bair ; este acoperit cu fi-
neţe şi semăneturt. 

"Cerkez kiol, vale in plasa Mangalia 
comuna rurală Cara omer, cătu-
nul Cerkez kioi de la care şi-a 
luat şi numele ; ea nu este alt-ceva 
de cât numele sub care valea Aft-
ghimea vine din Bulgaria şi se 
unesce cu valea Skender ; numele 
de Cerkez kioi il păstreză d la 
hotarul spre Bulgaria până la satul 
Mamuzli ; este coprinsă. intre dea-
lurile Bair iviezarlic la resărit şi 
dealul Morii la apus; are malurile 
inalte ripOse şi pe alocurea pie-
trOse, printr'insa merge şi drumul 
comunal Derekiot-Calfakiot. 

teerchez chloI, sat in plasa Man-
galia, cătunl comunet Cara omer, 
situat în partea sud-vestică a plăşet 
şi a comunei, la io km. spre S.-V. 

, de cătunul de reşedinţă Caraomer. 
E:te aşe;lata pe valea Cerchez 
•chiot, tocmaI in locul unde acestă 
vale are malurile maI rlOse şi 

mat stâncOse, şi este inchis la re-
sărit de dealul I3ai- I'vlezarlâk cu 
verful sen Cerchez Iuk care are 
87 metri şi la apus de dealul 

Morii. 
Suprafata sa este de 1750 hec-

tare, dintre care : 25 hectare sunt 
ocupate de vatra satului şi de gră-
dini cu 33 case. 

Populaiiunea sa, compusă. mai 
tătă din bulgarl, este de 104 fa-

cu 360 suflete, ocupându-se 
in general cu agricultura, care reu-
şesce de minune dealurile îracon-
jurăt6re. Casele sunt multe şi mict, 
ghemuite tOte la un loc, aşe;late 
fără nict o rânduială. Drumurt co-
munale vin de la satele : Docuzaci, 
IvIamuzli, Bairam dede, Albi chioi, 
Dere chiot şi Flairam chioi. 

LCernavoda, comună urbană impor-
tantă din judetul Constanta şi 
anume din plasa Medgidi. 

Ete situată in partea apusană 
a judeţulut la . . . km. spre V. de 
oraşul Constanţa, reşedinţa jude-
ţului, şi tot in partea apusană a 
plăşit la 32 ktn. spre V. de Med-
gidia, reşedinţa plăşii. Comunele 
invecinate cu densa sunt: Seimeni 
la 7 km. spre N.-E., Kokirlent la 
8 km. spre S.-V., Taşpunar la 14 
km. spre N.-E., Tortoman la 14 
km. spre E., Rasova la 1 2 km. 
spre S.-V. 

Ilotarul amă.nunţit al comund 
este următorul: Plecând de pe malul 
drept al Dunăret, din dreptul Ostro-
vului Troitia, de Iângă kirhanaua 
(pescărta) satulut Seimeat mici, 
din locul unde se varsă, printr'o 
gârliţă, lacul Purcăreţt, hotarul se 
ildreptă spre S.-E. mat intât pe 
lăngă malul sudic al acurilor 
Purcăreţt şi Ramadan, pe a pOlele 
nordice ale dealului Crnavoda 
până la pOlele dealului Dermen-
gicul, de uade o ia spre resărit 
până la lacul Ţibrin, urcând valea 
Tibrinu ; de aci se indreptă spre 

suind dealul Karapat daga, 
pânăin verful lut cel mat inalt ; de 
aci se dirige puţin spre resărit 
scoborând dealul de mat ns până 
dă in valea Geabac ceair ; de aci 
se dirige continuil spre 
mai intâi spre S.-V. scoborând cu 
valea Geabac cular, apot spre S. 
urcând şi scoborând dealul Geabac 
bair, tae valea Geabac culac şi 
şoseua judeţenă. Cernavodă -Medgi-
die .şi se urcă pc muchia dealu-
lut Oba bair •  pe care o urmeză 
puţin spre resărit (S.-E.) pâttă in 
verful Maiacli oba ; de aci o ia 
din noii spre S.-V. coborând din 
dealul Oba bair şi urmând valea 
Oba culac, şi urcând putin cOs-
tele dealului • Bekiraga bair se in-
drepta spre S.-E. coborâra! dealul 
mat sus numit, scobOră cu valea 

Bekiraga culac , păna in valea 
Cara su printre bălţile Cara su 
şi Cernavoda aflătOre in sus numita 
vale ; taie acestă vale şoseua na-
ţională Constanţa-Cernavodă, calea 
feragă ce duce de la Cernavodă 
la Constanţa, şi se opresce in 
malul cel inalt şi pietros aflător 
la colţul apusan al bălţit Cara su.. 
de aci se dirige spre apus, urmând 
muchia acesta pietrOsă şi pră-
păstiosă a dealului Cara durac bnir 
trece pe la mia;lă-nOpte de for-
tăreţă saii mat bine ;1is ruinele 
fortăreţei turcesci Acsan dem ir 
tabiasl, şi rnerge intr'una spre apus 
pe Iângă malul sudic al bălţit -Cara 
su, pe muchia dealului Cara du- • 
rac bair, taie valea Ghiaur Am-
zalâ şi se opresce puţin la apus 
de ruinele unet intărituri turceset 
de pe muchia dealului Armutbe. 
bair ; de aci se dirige in direcţia 
nord-vestică, ţinend puţin muchia. 
pietrosului şi stâncosului deal Ar-
mutbe bair, trec&nd pe la resăr.it 
de ruinele unef alte fortăreţe tur-
cesci, se cob6ră• apoI chiar pe 
malul bălţit Cara su, pe care Îl 
urmeză tot naereii in direcţia nord-
vestică, pe la pOlele septentrio—
nale ale dealului Cara su, până la 
colţul sen apusan ; de aci părăsind 
malul lacului, urcă. dealul Cara su.)  
tot mereii indreptându-se spre N.- V. 
dă de ruinele unui val al 	Traiaa 
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pe care iI urtriză până pe malul 
betrânulut DantibiCt, tredmd pe la 
pOlele nordice ale v&fulut Cerna-
vodă şi cele sudice ale dealulut 

bair, oprindu-se pe malul 
drep—t—al Dunărit 1n faţa Ostrovului 

„Hinogt, la egală distanţă de Cerna-
vodă şi Kokirlent (4 km.).; de aci 
hotarul o ia spre miafjă-nOpte pârtă 
la măreţul şi admirabilul pod de 
fier făcut peste Dunăre iri anul 
1896, iar de aci spre N.-E. trecend 
pe la apus de oraşul Cernavoda, 
şi se opresce Iângă kirhanaua 
(pescăria) satului Seimenii mict, in 
faţa OArovului 	şi am ajuns 
dupe atâta lung 'drum la locul de 
-unde am plecat. 

Forma acestut hotar este de 

cea a unut trapez neregulat, a 
cărui bază este indreptată spre re-
sărit. Lungimea totală a hotarului 
•este cam de 54 km. ; iar întim-le. 
rea teritoriulut cuprins inteinsul 
este de 7.598 pogOne sat:1 3.799 

hectare safi 38 kmp. 

Se mărginesce la mia;lă-n6pte 
cu comuna rurală Seimenii, de 
care se desparte prin lacurile Pur-
căreţi , Ramadan, Tibrinu, prin 
valea Tibrinu şi dealul Karapat 
daga ; la resărit cu comuna ru-
rală Tortoman, separându-se prin 
valea Geabac culac, dealul Geabac 
bah-, dealul Oba bair şi văile Oba 
culac şi Bekiraga culac ; la rniaIă- 

di 	comuna rurală Kokirleni, 
de care se desparte prin muchiile 
dealurilor Cara durac bair, Armutbe 

bair, Cara su, malul sudic al bălţit 
Cara su şi valul lui Traian ; iar 
la apus cu mlăştinosul, băltosul 
teritorin si acoperit cu stuf şi pă-
şuni al comunelor • rurale Fetesci 
şi Dudesci din porţiunea resăritenă 
a teritoriulut numit Balta; din ju-
deţul Ialomiţa şi coprinsă intre 
Dunărea mare, cea plutit6re şi 
braţul sen secundar, Borcea. 

Relieful solului sen este in ge-
neral f6rte accidentat, mai cu semă 
in partea apusană, pe malul Dunărit 
şi la vest de balta• Cara su. In 
acestă parte a comunit, ridicăturile 
şi depresiunile de natură pietrOsă 
şi stâncOsă, unele acoperite cu 
verdeţă, fâneţi, păşuni, altele in-
tin,4nd la sOre verfurile lor 
ascuţite şi roşietice, se ingrămă-
des: unele intrraltele, formând prin 
unele locurt nişte dedaluri in care 
e cu neputiuţă să urmezi o di-
recţiune anumi ă. Resistenţa lor 
este aşa de indărătnică, că numai 
calea ferată şi şoseua naţională ce 
duc de la Cernavoda la Constanţa 
an putut a Invinge intru cât-va ; 
in colo tOte cele-lalte drumurt ati 
trebuit să urnieze capriţiOsele lor 
ondulaţiuni. Dacă ne-am urca pe 
malul cel Inalt şi pietros al Du-
nărit de Iângă noul şi frumosul 

pod de fier al căii ferate Bucuresci-
Constanţa, am avea o vedere din 
cele mat frumăse ; spre resărit 
ondulaţiunile verc,lut ale d 
cu capriţiăse direcţiuni, coperite 
cu semănături frumOse şi fâneţe 
intinse, presărate ici şi colo cu 
•câţi•va arbort, rart de alt-fel 1n 
acest judeţ; la 	 privirea 
se opreşte de muchia stâ'icosulut 
deal Tetera bair ; spre apus argint1a 
lucire a apelor bătrânulu fluvin, 
ce curge lin şi maiestos, te face 
să visezi la atâtea minunate cân-
tece, pc cari le-a inspiut acest 
colos barglilOr natiunilor ţerraurene ; 
iar lângă tine uriaşul pod de fier 
te indemnă. să admirt actstă mi- 
nunată operă 	artă, prin care 
geniul şi spiritul omului sfidând 
natura, a zădărnicit resistenţa şi 
Impotrivirea ei 1n mersul ,:ontinun 
al civilisaţiunit, făcend 1n căţl-va 
ani ceea-ce in mii, şi p6te ect de 
mii de ant, n'a putut face gigan-
ticul fluvi ; stabilirea unci comu-
nicaţit Intre valea Dunării şi Mare 
pe drumul cel mai scurt. Spre 
mia;lă-nOpte Insă la pici6-ele tale 
se resfaţă In vale, pe malul du-
nărean şi pe murindele pante ale 
•dealurilor inconjurătăre micul oră-
şel, ajuns acuma celebru prin aceea 
că aci omul a hivins natura hică 
odată in lupta seculară ce-o duc 
•impreună. Aspectul sen est,-; plăcut. 

Deaturde mai insemnate, cart 

brăzdCză teritoriul setl, sunt urmă-
tOrele : dealul Cernavodă. la  N. 
(107 m.) dominând oraşul din spre 
mia;lă-nOpte, dealul Dermengicului 
(1o8 m.) la N.-E ; Geabac bair 
(I o6 m.) la rbărit ; dealul Oba 
bair cu v&ful Mai acli oba (126 m.) 
tot la resărit prelungindu-se in in-
teriorul comunet cu dealul Tur-
culut, la E. de oraş, ce ajunge la 
12 I m. inălţime prin verful Devcea 
vest ; apot dealul Bekiraga bair 
spre S.-E., cu 114 m. inălţime, 
ce o atinge in verful Cilibikiot, 
dominând balta Cara su şi calea 
ferată şi naţională. Cernavoda-Con- 
stanţa ; pietrOsele dealurt 	Cara 
durac bair (88 m.), Armutbe culac 
bair (78 m.) şi Cara su bair (82 
m.) o brăzdeză la S., pe hotar, 
dominând balta Cara su şi calea 
ferată, dealul Tetera bair (107 m.) 
la S.-V. dominând Dunărea, calea 
ferată şi oraşul Cernavoda. Mat 
avem şi valul lui Traian (vec,it 
acest nume) la S.-V. pe muchia 
dealtil.ut Tetera bair. Ele sunt rna:f 
t6te, afară de cele resăritene, de., 
natură stâncăsă, petrOsă, traversate 
de o 'mulţime de văi mict şi adânct, 
acoperite cu verd4ă şi fâneţe, pe 
când cele reNăritene pern-lit culti-
varea cerealelor. 

Movi/e/e sunt puţin abundente 
pe teritoriul comunet ; sunt in numer 
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de 6, ailăndu-se mai tOte in spre 
N. şi N.-E. de comună ; parte sunt 
naturale, parte artificiale, şi une-
ort intărite spre a servi ca puncte 
de observaţie asupra Dunării şi 
oraşului Cernavoda. Cea mat in-
semnată Sară burun la S.-E. de 
oraş, are I 10 m. dominănd ora-
şul şi calea ferată şi cea naţională 
ce duc de la Constanţa la Cerna-
voda. IcI şi colo• se ved ruine de 
fortăreţe şi Intăriturt romane, pe 
lângă valul lut Traian, şi pe muchia 
dealu'ui Arnautbe bair ; precum şi 
de tabit (fortăreţt) turceşti, deasu-
pra malulut Dunării la mia4-n6pte 
ş 	de oraşul Cernavoda 
de o parte şi de alta a căit ferate 
şi a drumulut ce se deschide prin 
valea Cara su. 

Apele cart udă teritoriul co-
munet sunt următOrele : Dunărea 
la apus, de la capătul Valulut lui 
Traian până la versarea laculut Pur - 
căreţt intr'ensa, pe o lungime de 
9 km., inteo direcţiune generală 
de la S.-V. spre N.-E. Oraşul Cerna-
vodă e aşee,lat pe malul sti, chiar la 
locul unde Incepe valca şi balta Cara 
su. Malurile sale sunt Inalte şi pie-
trOse, mat cu sennă spre 
şi miaă-nOpte ; ele ajung la mat 
bine de 70 in; natura lor e granitică 
şi in special granit roşu, care e 
abundent in Dobrogea ; aci sunt ccle 
mai y uternice şi resistente contre- 

forts de cart Dunărea isbindu-se n'a 
fost in stare a le zdrobi, spre a 
merge in Mare şi a fost silită să 
se Indrepte spre mia(.1ă-n6pte făcend 
aeel mare Inconjur de la Hârşova, 
Măcin, Brăila şi Galaţi, spre a se 
asvârli apoi in Mare. Laţimea et 
este de vr'o 9oo na. in general ; 
lăngă valul lui Traian ea atinge 
t 300 m. lărgime ; adâncimea sa e 
in general de la 12.-- 30 m, Ceva 
mai su s de Cernavoda, unde ea are 
15 m. adâncime, sa aşecalat cele 
6 piciOre ce susţin cel mat lung 
pod din lume, podul drumulut de 
fier Bucuresct-Constanţa. ----• Gârla 
Cara su prin care balta cu acelaşt 
nume se scurge 1n Dunăre ; are o 
lungime de 9 km. făcend multe 
cotiturt şi trecend pe la 

.de Cenaavoda ; se deschide in fIuvil 
ceva mat la vale de debarcaderul 
oraşulut. Văile sunt numerOse, unele• 
mict şi intortochiate, cele coprinse 
mat cu semă in •depresiunile pie-
trosulut masiv de pe ma.lul Dunărit ; . 
altele mat mart şi mat regulate. 
Cele mat insemnate sunt : valea 
Caru 	 la 	şi S.-V., se 
intinde de la S.-E. spre N -V. ; este 
acea mare depresiune despre care 
sa cret,lut mult timp că ar fi fost - 
albia unut braţ al Dunăret, care 
s'ar fi versat ii Mare, lăngă Con-
stanţa, indreptăţind ast-fel dictonul 
că Tomis (Constanta) a fost aşe;latI 

la gările Dunărit ; 	acestă 
părere este respinsă (ve(P Cara su). 
Intr'ensa se găsesce balta Cara su ; 
adiacenta văit de mai sus este valea 
Bekiraga culac care la ince ut purta 
numele de Oba culac, la resărit, 
este pe hotar ; valea Tib:- inu, in-
semnată, la mia;lă-nOpte, pe hotar ; 
valea Gzabac culac adiacenta sa 
la N.-E.; valea.  Cişmelii formată 
din văile Turculut unită cu valea 
Bekiraga Gilcazar, prin interiorul 
comunit deschilendu-se 	gărla 
Cara • su la pOlele dealulut Sari 
burun. Aceste văt sunt 'rumOse, 
acoperite cu verdeţă şi umiditatea 
lor intreţin viaţa unor frurnOse se-
mănăturt. 

Clima comur et este temperată, 
căci* căldurile veret sunt n-, icşorate 
de curentul Dupărit şi auopierea 
apelor ei, iarna insă e igur6să, 
deschisă puţin suflărit vew u!ui de 
răsărit ; Dunărea inghiaţă dese-ort ; 
ventul dominant este.  cel d V. şi 
S.-V., ploi cad iti destulă cantitate, 
ceea-ce face că comuna nu e săracă; 

aladiile .sunt puţine ; din cănd in 
crid frigurile băntuie corrwna, ele 
provin din exhalaţiunile neAnătOse 
ale lacurilor din Baltă. (porţiunea 
dintre Dunăre şi braţul Borcea). 

Suprafaţacomunii: este de 3799 

hectare, din cart 3 5 9 3 ha. ale lo-
cuitorilor ; adică tot (căci 26 ha. e 
vatra oraşului cu 3 69 case). 

Dieţ. geogr. jud. Constanţu. 

Teren neproductiv 206 ha.. (va-

tra oraşului). 
Teren productiv 3 5 9 3 ha. din care : 

• cultivat 	5 5 9 ha. 
• remas nec. 2388 » 

3 62 » • izlaz 

• vii 	• 4 

Total . . . 3593  ha. 

Populaţiunea comunet pe anul 
189 5 	96 se ridică la• cifra de 
490 familii cu 1745 membri , 
ceea-ce face in total 223 5 sufiete, 
repartisată dupe cum urmeză : 

Dupe sex : barbaţt 1207, femei 
128. Total 223 5. 

Dup 	stare •civilă : necăsătorili 
146, căsătoriţt 994, veduvi 96, 

divorţaţt 9. Total 22 3 5. 
Dupe cetăţenie : cetătent romări 

5 3 2, supuşi streint 3 I 5, nesupuşi 
nict unet protecţiunt 388. Total 
223 5. 	 • 

Dupe religiune : ortodoxi 3 5 9, 
catolici 269, mahomedant 5 37, 
mosaici 70. Total 223 5. 

Dupe ocupaţiune : agricultort 
154, industriaşt 16, comercianţi 
1 34 alte profesit 97. Total 492. 
Contribuabigt 402. 

Dupe instrucţie : scifi carte 763, 
nu scii 1472. Total 223 5. . 

Economicesce teritoriul coMund 

stă destul de bine ; produce cerealc... 
şi păşuni. 

10 • 
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Iată tabloul semnăturilor din 
189 5-9 6 : 

o 3 ha. cu 
	

648 hl. (1611 ) 

Orz 	155 	2480 » (191) 

Ovs 	27 » 	405 > (15/1) 
Porumb 2 1 
	

2 5 5 » (5 (1) 
MeiCi 	8 3_ 	166 > 	(2 / 1) 

fâneţe nat. şi artificiale 26 ha. cu  
5.200 kgr. (200 kgr. de ha.) 

Ocupaţiuni/e locuitorilor sunt: 
Agrieultura cu i 54 plugari, ce aCi 

3 maşint de bătut porumb, 4 maşini 
de v&Iturat, 40 pluguri, 91 care 
şi căruţe. Creşterea vitelor, fiind in 
număr de peste 6000 capete, din cari 

5 5 cai, 421 bot, 28 bivolt, 5324 

•oi, 48 capre, 31 porci. Peseuitul 
1n Dunăre şi gârlele artificiale de 
pe Iângă ea. Industria este puţin 
insemnată ; ln afară de cea casnică, 
mal avem i 6 industriaşi 1n oraş 
(lempari, ferari, croitori etc.), apoi 

m6ră. cu  aburi. Comerţul este 
insă destul de activ şi constă in 
export de cereale, vite, lână, esc. 

in import de manufactură, 
niale, maşinl agricole t6te se fac 
prin portul Cernavoda, i pe calea 
ferată ce duce spre Constanţa ; sunt 
şi i 34 comercianţi, din cari 3 

hangit şi 23 cârciumari. 
Dăm alăturea un tablot1 al miş-

cărif portulul Cernavoda din anul 
189 5 	96. 

 

Budgetul con3tă in venituri de 
68228 let, cheltuelt de 47 5 89 lei, 
cu un excedent in plus de 20 6 3 8 
le1, sunt 402 contribuabilt. 

Căile de comunicaţie sunt: t) 
Dunărea cu portul Cernavodă ; 2) 
calea ferată Cernavoda-Constanţa 
cu staţia Mircea-Vodă. ; 3) căile 
judeţene spre Ostrov şi Hârşova ; 
4) diferite drumurY vecinale ce duc 
la satele şi comunele din apro-
piere. 

Cultul relig-ios se execută intr'o 
biserică creştină cu hr. Siii Im-
păFaţi Constantin şi Elena, incepută 
de locuitort şi sfârşită de Stat ; 1n-
treţinută de comună cu 2 preoţi, 
1 paracliser, 2 cântăreţi ; mai sunt 
2 geamit cu 2 hogh 

Instrucţia se predă in 2 şcoll ; 
una de băeţi şi alta de fete, cu i 
institutor şi 3 institut6re ; cu 147 
elevi Inscrişi (90 băeţi, 57 fete) 
din cari 82 promovaţi ; mal este 
şi 1 şcOlă. mumalmană. 	- 

/storicut. Lângă oraş sunt durile 
vechiuluI "Ixipolis al Romanilor ; 
Slavii i-ail dat numele de Cerna-

. vodă, iar sub Turc1 s'a numit Cara 

fi 	su ; Valurile lui Traian vin de se 
tv su şi balta cea intinsă tot Cara 

termină Iângă Dunăre nu departe 
de oraş (a se vedea la descripţia 
generală istorică a judeţului). 
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CERNA-VODĂ. (vama) IMPORTAŢIUNI 

2, DESEMNAREA 111_ RFURILOR Cantităţi ValorI In 
lei 

Taxe 1n 
lei 

Fier 1n şine pentru d)te, etc, . 3.932.371 1.966.185 233.942 Kilog. 

2 Maşine, părţl şi auesoril de ma- 
ş,ne de fier şi oţel 	 61.831 123.662 7.420 

3 Pietre ordin. pent-u 	construcţil", 
pietre litografic, 	.... 	 2.081.085 83.243 8.244 

4 Tablă de fier laminată, 	. 111.492 55.746 6.690 

Asfalt 	  90.062 27.018 

6 Obiecte de tuciCi, polite, smălţu- 
ite etc. 	... 	  26.125 20.900 2.613 

7 Maşine, părtI şi accesoriI de ma- 
şine de tuciCi 	  8.374 16.748 502 

8 Maşine cu abur, eectric., gaz etc. 65.634 13.127 2.625 

9 Materiale d'v erse îe păm"6 nt ars, 
fără smalţ 	  8.963 13.445 

10 Ferărie laminată 1n mod special 25.386 12.693 1.524 

11 Ceaprazărie şi pan3licărie de lină, 
albă saCi vopsită 	 349 10,470 558 

12 Fructe pd)spete 	. 	. 32.920 9.876 1.646 

13_ Obiecte de aramă, alamă, bronz, 
ciselate 	  546 9 556 1.189 

14 Fisticuri şi alte fructe meridionale 2.323 9.292 535 

15 MagiunurI 	  11.797 7,078 1.769 

16 Confecţiuni din siofe de bumbac 323 6.460 809 

17 Panză şi saci din jută, ordinară 4.405 6.167 213 

18 Hârtie pentru ţig )1-ete 1n caete şi 
cărticele 167 5.010 150 

19 TesăturI şi stofe tmpletite . 	. 274 4.795 358 
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CantităţI Valori 1n 
lei 

CantităţI ValorI 1n 
leI 

20.054 
16.400 
•15,648 

4.700 

Capete 
Kilog, 

Cap"  ete 

Kilog. 

8 

600 uc 
554 Kilog. 
520 

3.849 
3.780 
2.062 
•1.500 

935 
918 

150 	 150,  

:•.71 

DESEMNA1IEA MĂRFURILOR 

151 
	 1.51 

CERNA-VODĂ. (vama) EXPORTAŢIUNI 

DESEMNAREA il 1:1;1JRILOR 

Taxe 1n 
leI )73 

f!,  

Lemne, sc(5rţe, cojI şi rădăcinI 
pentru tăbăcit 	  

Instrumente de fier şi de oţel 

Unelte agric. cu  s3fl fără mănere 

RaliurI de fier safi de oţel . . 
Lucrărr de păslă fină, semi-fină . 

Obiecte de cositor fin safi com- 
binat 	  

Uleiurl vegetale de tot felul . 	 
	------- 

Smochine 1n cutiI, stafide roşiI, 
coconarI,ananaşI prl5speţl, mig- 
dale, strugurI de Malaga 	, 

Acid fenic 	  

Ferărie laminată 1n mod special 

ConfecţiunI din stofe de lină • 

Plumb brut sub orI-ce formă. . 

ButeliI ordinare de sticlă albă safi 
colorată 	  • 

Incălţăminte din orI-ce alte pieI, 
afară din cele prev. de art 242 

FrânghiI de cânepă, de in, de jută 

LacurI, uleiurI şi verniurI sicative 

si valeria nă 

Cărg de citit şi ori-ce fel de pu-
blicaţiuni, tipărite 1n limbi stre- 

	

ine, broşate safi nu 	 

UleiurI şi unsori minerale 

Seminţe ule li)se 	  

Orz şi malţ 	  
OvC"z 	  
Seminţe ulehise 	  
LInurl 	  
Grâil 	  
Meifi 	  
Brânzeturl şi caşcaval iri de tot felul . 	 
PieI de bivol, de bofi, de viţel, de ffie, 

crude, sărate sa 'fi uscate 	 
Berbeci, ol, ţapI, capre, mieI, iedI 	 
Legume uscate şi făirulrI derivate 	 
Fontă şi fier, brute 	  
Piei tăbăcite de vite nari, cu safi fără că- 

păţInă 	  
Porumb 	  
Maşine cu aburI, cu eiectricitate, cu gaz 	 
CaI (armăsari şi jugar Y) 	  
Obiecte de istoria naturală, (animale rare 

Impăiate, conchilil, )' golite etc ) . . 
Maşine, părţ1 şi accesoriI de maşine de fier 
Aramă şi alamă ln fol sail 1n sirmă . . 
Trăsurl fără arcurI neacoperite, nelmbră- 

cate precum brişcl gise: de „Neutitschein" 
Unt, margaimă, şi alt ,; grăsiml comestibile 
Cretă, ipsos, var, ocrurI, etc 	 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26_ 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

37 

38 

39 

23 820 

2.314 

4.542 

34.591 

121 

691 

4.716 

1.856 

1.358 

13 067 

49 

7.248 

4.954 

54 

1.133 

365 

3.000 

188 

1.273 

2.922 

4.764 

4.628 

4.542 

4.497 

4.235' 

, 4.146 

4 244 

3.712 

3.395 

3.267 

2.450 

2.174 

1.982 

1.836 

1.586 

1.460 

1.380 

1.316 

1.273 

1 169 

Kilog. 

11 

71 

11 

11 

11 

Grame 

Kilog. 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

9 
10 
11 
12 

13 
14 
15 
16 

17 
18 
19 

20 
21 

• 

12.315.245 
9.689.514 

459.318 
63.600 

1.100.500 
1.144.904 

30.639 

13.369 
1.640 

39.120 
23.500 

819 
47.250 
1.375 

5 

187 
459 
212 

4 
213 

13.000 

985.220 
785.161 
183.72; 
159.000, 
132.0601 

114.4901 
61.278 

Kilog 

BECAPITULA.RE  

Totalul importaţiuneI şi al exportaţiunel 	  4.976.478 

ImportaţiunI 	 2 491  354 

Expor taţiunI 
	 2 485  124 

Diferenţa la importaţiune 	  +6.230 

388 

720 

345 

1.415 

223 

392 

184 

99 

239 

510 

128 

44 
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Cernica (Balta). Baltâ de micâ în- 
de t6te păr-

tile cu stuf Inalt, din plasa Hărşova 
pe teritoriul comunet ruralc Cio-
banul şi anume situată in partea 
apusană a plăşet şi cea nOrdică a 
comunet, ca comunică cu balta 
Ciungile ; e3te formată de Dunăre 
intr'una djn marile et reversărt de 
altă dată ; are '30 ha. Intindere şi 
produce puţin şi neinsemnat ca 
calitate pesce, 

Cetate (dealul de la). Deal 1n plasa 
e teritoriul comu-

net rurale Satu no1, i anume pe 
acela al cătunulut 	Satu no ; 
este mai mult o prelungire a dea-
lulut La doue Movi!e, se intinde 
spre resărit intr'o direcţie generală 
de la S.-V. spre N.-E., brăzdend 
partea nordtcă a plăşit şi a co-
munet ; ramificaţiile nordice se sfir-
şesc pe malul dunărean, iar cele 
sudice şi estice pe malul de miac1ă-
n6pte al ezerulut Oltina ; tot la p6-
lele sale sud-estice se găsesc ruinele 
unet cetăţt vechi, de la care şi-a 
luat şi numele; este de natură 
stănc6să, făcend malurile Dunărei şi 
ale ezerulut Oltina să fie inalte şi 
pietr6se; este acoperit cu tâneţe şi 
tuferişuri ; pe muchia sa merge dru-
mul comunal Părjoiu-Oltina. 

etatea oi, ruine in plasa Hâr ova, 
• 

pe teritori comunet urbanelH 

	

m 	 ăr- . 

şova şi anume.  pe  malul dre t al 
Dunărei, la soo m. spre 	. de 
locul de unde se desface ârla 
numită Privalul lut Tair Bua , în 
dreptul unde Dunărea se desfa e in 
doue mari braţe : Dunărea no 	şi 
cea veche saU canalul Măcin lui, 
Iânga o pădurice de sălcit I 8 
km. de oraşul Hărşova ; aict se 
pare a fi nisce rut 	vec 

pha 	nu saii studiat inc bi e, 
fie din epoca 

roLnanbizanuă. Aid trebue 
să fi fost odiniOră un pod mii 
mult saii maf putin rnobil, căci 
Dunârea presintâ, aci un vad mi-
nunat pentru trecere de trupe saii  
armate. [n anit 1828, 1853, 1877 
Ruşit aii trecut, in rsb6ele lor 
contra Turcilor, trupele lor nume-
r6se pria acâstâ trecet6re. Nu se scie 
de unde sa numit aşa. In • timpul 

	

dominatiu 	romane, se crede că 
aci ar fi fo;t aşelatâ c:tatea Cius, 

iar nu la Hărşova, dup cum este 
părerea generalt; şi apol acest loc 
presintă o importanţă Ore-care, că 
aci ,Du , ărea se p6te trece cu In-
lesnire şi deci trebuia apăratI 1n 
contra nă.vălirilor din Ţara romă-
nescă, provincia romană. Scythia 
minor, pe cănd Hărşova nu presintă 
vre-o insemnătate 6re-care. 

-Chesi orman bair, deal in plasa 

Silistra noue, pe teritoriLl comu-
net rurale Regep cuius şi anume 
pe acela al cătunulut selh Tekide-
resi, situat in partea de 
a plăşei şi a comunet in:re văile 
Tekideresi ceair şi adicenta sa 
Chesi orman ceair ; are 25 metri 
inălţime dominând văile de mat 
su3 şi un drum ce mere de la 

.Tikederesi In Bulgaria ; este aco- 
perit numal cu păduri 	muchia 
lui nordică merge şi hottrul des-
părţitor Intre Bulgaria şi România. 

, Chiostel, sat in plasa Medidta, că- 
, 

tunul comunei Alacapâ, situat in 
partea nordicâ a plăşei şi cea cen-
trală a comunei, la 6 km. spre 
N.-V. de cătunul de reşedinţă, Ala-
capă şi la i km. spre 1\1. de ex-
tretni atea . rsăritnă a bAtei Cara 
su. Este situat ye valea Chios.el, 
inchis tiind dinspre V. de dealul 
Docuzol bair si dinspre E. de 
dealul Chiostel şi dominat de către 
ver:u1 Acbalcic uba, ca 	se afiă 
situat la 2 km. spre N. de comună 
şi cu o inălţime de 9 metri. 
•Suprafaţa sa e te de . . hectare, 
dintre cari . . hectare :unt ocu-
pate numai de vatra satulut şi de 
arădini. 

• Populaţiunea sa, con-)3u ă mai 
ales din Tătart, este de . . familit 
cu . . . suflete, ocupându-se in ge- 

neral cu crescerea vitelor. Pămin-
tul nu tocrnat este cultivat irnpre 
jurul satulut din causa umezelei, 
ci este lăsat să crescă iarba pe 
care o pasc vitele locuitorilor i 
in special oile. Casele sunt rnict, 
murdare şi neregulat 'aşec:Jate ; de 

altmintert se observă că mai 1n 
tOte satele unde majoritatea este 
compusă din tătart, murdăria şi rni-
seria, cari aduc b6lele, sunt ne-
lipsite. Drumurt comunale plecă in 
tOte direcţiunile, spre Alacapă, spre 
Caratai, spre Dona Chioi (Carol I) 
spre Docuzol şi spre Medjidie. 
Pe la sudul se (la ti/2  km.) trece 

calea ferată Constanţa-Cerna--voda. 

Chesi orman ceair, vale insena-

nată 1n plasa Silistra noue, pe te-
ritoriul comunei rurale Regep cuiusu 
şi anume pe acela al cătunului s(ii  
Tekideresi ; vine din Bulgaria din 
dealul Ard rli bair, se indreptă spre 
apus avend o direcţiune g-nerală 
de la S.-E. spre N.-V. şi sub nu-
inele de Terescondu ceair br 
deză partea meridională a pl ăşel 
şi a comunet ; prin ea trece ho-
tarul care desp Irte Dobrogea ro - 
mănă de cea bulgarescă ; merg .e 
prIntre dealurile Chesi orman bai r 
la 	şi Carabinus orman 1 a 
miacP.-năpte; ea primesee pq stânga 
valea Ardali ceair şi u depa.rte ofe 
gura acesteia se une3ce cn valea 
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Tekiderei lângă satul cu acelaş 
nume ; printr'insa merge un drum 
ce duce de la Tekideresi in Bul-
aaria. 

Ciacal, deal in plasa Silistra nou, pe 

teritoriul comunet rurale Oltina ; 
se desface din dealul Macuc, se in-
tinde spre resărit, avnd o direc-
ţiune generală de la N.-V.-V. spre 
S.-E.-E, brăzdănd partea nordică a 
plăşit, .pe cea resăritenă a comu-
net Oltina, ce se află aşedată la 
pOlele sale sud-vestice şi partea 
apusană a comunet Beilicu, ce se 
află aşedată la pOlele S.-E. Printre 
vC!rfurile sale, ctl mat inalt este 
vrful Oltina 132 m. Natura lut 
e alocurea stâncOsă ; este acope-
rit cu fencţe, puţine semenăturt şi 
maţ puţine păduri şi tuferişurt ; pe 
muchia sa merge şi un drum co-
munal Oltina-Beilicu-Mârleanu. 

Ciairu din mijloc, va e puţin In-
semnată. 1n plasa Medjidie, pe teri-
toriul comuneţ rurale Rasova ; se 
desface din p6Iele sud-estice ale 
Mulut Malagenilor, se Indrptă 
spre miadă-nizipte avC:nd o direc-
ţiune generală de la S. V.S. spre 
N. N. E. brăzdând partea apusană 
a plăşit şi cea de miadă-di a co-
muneţ ;dupe un drum de 4 km. prin-. 
tre cklurile Malagenilor şi Grindu-
mare, se unesce cu valea Saiana 

doice, străbate satul Rasova şi se 
deschide in Dunăre chiar in mijlo-
cul satulut ; pe valea ei merge dru-
mul vecinal Rasova-Ivrinezul noU. 

Ciairu iuk,movilă in3emnată din plasa 
Constanţa, comuna Tekirghiol, că- 
tunul 	 situată in partea 
sudică a plăşit şi cea nord-vestică 
a comunit la 4 km. spre nord-vest 
de cătun, pe muchia dllului Hazi-
d1c ; are 73 m. înăltime, domi-
nând drumul comunal Hazid1c-
Hasancea ; este artificială -  şi aco-
perită cu verdeţă servind odiniOră 
ca punct de aventare. 

Ciairu ortnan, vale 1nsemnata in 
plasa Silistra nou, com. urbană 
Cuzgun, se desface din pOlele nord• -
vestice ale delulut Cara arnat, se 
indr4tă întăiCi spre .N. apot spre 
apus, inteo direcţie de la S. E. 
spre N. V. brăzdând partea resă-
rit&tă a plăşet(şi a comunet ; trece 
prin satele Cara amat şi Cuzgun, 
se unesce cu valea lort culac, şi 
dupe to km. de drum se deschide 
cu valea Beilicu pe dr4ta, ceva 
mai jos de oraşul Cuzgun; prin ea. 
merge discul Cuzgun-Cara amat. 

Ciali ceair, vale insemnată in plasa 
Silistra noue, pe teritoriul comu-
nelor rurale Garvan şi "Lipniţa ; 
este formată din dou mici văi 

din cart una işi are inceputul in 
părţile nordice ale cklulut Ciriagi 
iol bair, pe teritoriul bulgăresc al 
comunei Garvan, se indreptă spre 
miadă-ncipte tăind hotaral mai sus 
de piketul No. ii , trece prin satul 
Velikiot, descriind mat naulte co-
titurt, se indt‹.'ptă apot spre re;ărit 
avend• o direcţiune generală de 
la S. V. spre N. E., mergnd nrintre 
dllurile Sirt 161 b.iir ş Dermen 
sirt, şi brăzdâttd partea • sudică a 
plăşet, şi pe cea răsăriteană a celor 
doue comune ; dupe un parcurs de 
14. km. se deschide in alta Cia-
murlia, la resărit de satul Lipniţa. 
Cursul superior şi-1 face prin pă-
durt şi anume Iasi ormarl şi Saia 
coru orman, iar cel ir.ijlociii şi 
inferior prin tuferişuri ; 
sunt Inalte insa' deschise. Printr'insa 
merge si un drum comunJ1 ce duce 

de la Velikiot la Lipnitc i de la 
Velikiot Ia Cranova in Bulgaria: 

Ciali mezarlt, movilă in piasa Man-
galia, pe teritoriul comu9eţ San-
glaiol. şi anume pe acela al cătu-
nulta seU Ilanlâc, situată.pe  muchia 
dealulut Acangi, in partea sud-estică 
a plăşit şi a comund, la 	km. 
departe spre sud-vest de satul Ilan-
lâc, aprOpe de hotarul Bulgariet spre 
Dobrogea ; are 44 m. dorninând 
prin inălţimea sa satul Ilanlâc, 
văile Ilanlâc şi Scangi, si drumul 

Ilanlâc-Scangi ; ea este artif3,cială 
servind odiniOră ca punct 	ob- 
serva;ie. 

Cial margea, sat in plasa Siiistra 
nou, cătunul com. Bairam de de ;. 
situat in partea sud-estică a 
şi sud vestică a comune'i, la 5 km. 
spre S. de că.tunul de reşedintă 
Bairam de de. Este aşe;lat pe va!ea 
Sarapcea şi este inchis î.n partea 
sudică de dealul Mezarlâc Malcoci 
şi .este dominat de v&ful Tasli 

care este la 2 km. spre N. 
de sat şi care are o inălţime de 
178 metri. Suprafaţa sa este de . . 
hectare, dintre care 	. . hectare 
sunt ocupate de către vatra satuini 
şi de grădint. Popula:iunea se com-
pune numi din bulgari şi turci, 
este de . . familii, cu . . snflete ;. 
ocupându-se cu agricultura şi cu 
crescerea vitelor. PănAntul pro-
duce ovz şi crz in rnultă can-
titate ; grâii apr6pe de loc. Ca.sele: 
sunt niicî i urâte aşecjate fără. nici 
o noimă, care. in cotro a apucat. 
Drumuri comunale plecă 1n tc';ţte 
direcţiunile : la nord spre Bairarn 
de de ; la N.-E. către Cavaclar la 
S.-E. că . re  Calfa chiot, la S. către 
Docuzacţ si la N.-V. către Derair-
cea şi Hairam 

CTarnurlia, baltă saCi mat bine dis 
mlaştină, in plasa Silistra nou, 
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pe teritoriul comunel.or rurale Lip-
niţa şi Ghiuvegea ; ea este o pre-
lungire sudică abălţii Oltina, in-
cepe de la locul unde se sfârşesce 
balta Oltina, anume lângă satul 
Câşla, se indreptă spre miaiJă-nOpte 
îri forma unui 3 gro3olan, până 
Iângă. movila Iortmac, unde incepe 
balza Iortmac ; are o lungime de 
8 km., o lărgime 700-800 m. şi 
este inchisă Intre delurile Sirt iol 
liir la apus, cu dealul de deasupra 
Câşlei la rbărit ; lntriinsa, pe.stănga 
se deschid dou văt : Derea ceair 
şi Ciali ciair, cea d1ntiCi lângă 
loccl numit şi Podul Piet ; ea pro- 

• duce numat stuf şi prea puţin 
pesce. 

"Ciatal iolu iuk bair, deal în plasa 
Silistra nou, pe teritoriul bulgăresc 
al comunet Garvan şi anume pe 
acela al catunului sUi Cuiugiuc ; 
se de;tace din ramificaţiile apu:ane 
ale dealulut Sapo bair, se lntinde 
spre apus 1n o direcţiune generală 
•de la S. E. spre N. V., brăzdând ast-
fel partea sudica a plăşet şi pe cea 
sud-vestică a comunet ; are o 

de 158 rn. dominând văile 
Cavac culac ceair şi Cuiugiuc ceair, 
precum şi satul KUciuc Kainargi, 
aşec,lat la pOlele sale sud-estice.,; 
este acoperit cu pădurt 1n partea 
nordică, viile satului Kainargi.11 
acJpera pante!e sud-cstice, restul 

cu tuferişuri ; pe muchie merge 
şi un drum comuiai Cuiugiuc-
Kaicinc-Kainargi. 

Ciatal orman, deal 1n plasa Silistra 
nouă, pe teritoriul comunei rurale 
Satul noCi, i anume pe acela al 
cătunului sCi PârjOia, se desface din 
dealul La doue movile; se Intinde 
spre resărit, avrid o direcţiune ge-
nerală de la V. spre E. brăzdând 
partea apusană şi centrală a comunet 
şi pe cea nordică a plăşet. La pOlele 
sale apusane este aşqlat satul PărjOia, 
iar la cete 1-săritene comuna Satul 
noCi; are o 1nălţime 14.0 m. do-
minând satele PârjOia şi Satul 
precum şi un drum comunal ce le 
unesce ; are o natură humO;ă şi este 
acoperit in general numai cu fâneţe 
şi semănături. 

Ciatal orman, deal acoperit cu o 

pă.dure fOrte mare ce pOrtă acela 
nume, 1n plasa Silistra nouă, pe 
teritoriul comunet urbane Cuzgun 
şi anume pe acela al cătunulut sUi 
Cara amat ; se desface din dealul 
EkCi iuiuk olceac, se 1ntinde spre 

avnd o direcţiune ge- 
nerală de la N.-V. spre S.-E. şi 
brăzdză partea orientală a plăşet 
şi a comunei ; se intinde 1ntre văile 
Ciair orman, Iort culac, Cara aci 
alcea şi Cara cialic culac ; are o 
inăltirne de 140 m. dominând văile 

de mat sus, satul Cira amat şi mai 
multe drumuri comunale ce străbat 
pădu-ea de I2000 hectarii n t6te 
direcţiuni!e. Esentele principale de 
lemne sunt: stejarul, jugas'Jul şi 
fagul ; mai sunt şi păşuni ntinse. 

Ciatal orman, deal în plasa Silistra 
nouă, pe toritoriul comunei rurale 
Caranlâc şi anurne pe acela al că--
tunului seCi Curu orman, se ,Jesface 
din dealul Di;trail, se intinde spre 
apus, av.x.nd o direcţie - generală de 
la S.-E. spre N.-V., .brazda..d partea 
apusană a comunei şi cea resări-
tenă a plăşei ; se ridică pnă la 
14.0 .m. inăllime dominând valea 
Hasan orman, drumul judeţen Ostrov 
Cuzgun, cel comunat Beilicn-Curu 
orman; este acoperit cu tW'n-işuri 
şi păşuni. 

Ciatal orman, vale in plasa Hârşova, 
pe teritoriul comunei rurale Siriu 

.anume pe acela al cătunului sCi  
Ciatal orman saCi Pantelimon ; plecă 
din pOlele estice. ale dealului Hagi-
bairam, se Indreptă spre resăr[ prin- 
tre dealurile Man conu, ce 	pe 
stânga şi Tepe pe drepta; trece 
prin satul Ciatal orman i e des-
chide In păriul Casimcea, pe drepta 
luila 2 km. spre S. de locul numit 
Măra coceiuei. Are malurile inalte 
şi ripOse, are multă umec,lelă, aşa că 
conţine fire de apă mai tod i-una. 

Ciatal su, baltă mică i puţin 
semnată in plisa Constanţa pe te-
ritoriul comunei rurale Caraharrna,- ; 

situat in partea nordicâ a plăşei şi 
a comunei, pe limba de păment ce 
desparte lacurile Sinoc de Tuzia ;.. 
şi e considerat ca o prelungire 
celui dîntâiCi. are 8 hectare Îii- 

tindere, inconjurat cu nisip, nu pro—
duce mai nimic, fiind fcirte puţin . 
adânc şi noroios. 

Cicrăkci, comună rurală important 
din judeţul Constanţa şi anume din 
plasa Constanţa. 

Este situata in partea resăritenă a.. 
jude!ului la 2.6 km. spre N.- V.. 
de oraşul Constanţa, capita.la• dis--. 
trictului şi in partea septentrională. 
a plăşet la 6 khn. spre E. .de co--
muna Caramurat, reşedinţa ei. Co-
munele şi cătunele invecinate cu.. 
densa sunt: Şahman la 6 km., 
Gargalâcu mic la 8 km. Gargalâcu. 
mare la 9 km. (ale comunei 
Gargalâcu) -spre resărit, Canara . 
(al comunei Palazu mare) ia 9 kn-2. 

spre S., Carol I la i o km. spre V. 

Se mărginesce la rni.adă-n4te cu 
comuna rurală Cogelac (judelulTul—
cea), de care se desparte prin dealul 
Caskalâc bair; cătunul Canara (al 
comunei Palazu) despărtindu-se prin 
şoseua Cara rnurat-Canara şi lacut 
Sint glnol ; la rbărit cu comuna 
Gargalâcu de care se desparte prin 
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lacul Taşăul, valea Taş culac şi 
dealul Taşăul sird, cu Marea Negră 
şi cu cătunul Peletlia (al comunei 
Cara harman) despărţindu-se prin 
dealal Peletlia, iar la apus cu co-
muna rurală Cara murat de care 
se desparte prin dealul Cara murat 
şi valea Dulufaci, -şi cu cătunele 
Ester şi Seremet (ale comunel Pa-
.zarli) despărtindu-se prin dealul 
Docufaci, Beris bair apa Vistenca 
şi valea Ali culac dere. 

Relieful solului sit' este in ge-
neral destul de accidentat fiind 
brăzdat de trei culun cu ramifica-
ţiunile lor şi anume : cultnile Cara 
murat, puţin şi Dorobanţul la apus 
şi culrnea Taşăului la resărit. Dea-
lurile principale cari brăzUză te-
ritoriul comunei sunt: 1) ale culmel 

.Cara murat, dealul Beriş bair cu 
-v&ful Beri tepesi (1 2 9 m.), Dolufacî 
.eu verful Dolufaci tepe (78 m.), 
dealul Cicrâkci cu verful Dolufaci 
(103 m.), dealu Iuci bair cu verful 
Iuci tepe (92 m. şi Cierâkci (89 m.), 
dealul Cara coium bair cu verful Ca- 
Taevila (74 m.) dealul Mamaia cu 
verful Mamai (34 m) şi Cogeali (44 

-m.), dealul Tepe bair (90 m.), cu 
ver'ul movila Imbinată (83 m.), 
dealul Cogeali cu verful Islamenk 
•(8o m.) Tăte aceste dealuri sunt si-
tuate 1n partea apusană, plecând din 
muchia Cara murat, cu o direcţie 
generală de la V. spre E., printre 

 

Tăte aceste dealuri sun -, situate 
in partea de resărit a comunit, 
desfăcendu-se din muchia Taşăul, 
avend tOte o direcţiune generală 
de la N.-E. spre S.-V., i chiar 
de la N. la S., intin4;lendu-se prin-
tre pârîul Casimcea saii Taşăul şi 
văile sale adiacente pe stâlga : Ali 
culac dere, Aleiac dere, Cavargic 
•culac, Câşla culac şi Taşăul, do- 
minând malul stâng al pâriului 
Casimcea, făcendu-1 icî i colo Inalt 
şi pietros, văile de mai sus, malul 

nordic al lacului Taşăul şi satele 
Taşău. Palazmic şi Cavargic ; ele 
sunt acoperite cu semănături şi fâ- 
neţe, lipsite fiind de păduri saii  
crânguri. Movilele sunt destul de 

numerOse, fiind in numer de 38 ; 
tOte verfurile dealurilor amintite 
mai sus sunt surmontate de câte 
o rnovilă ; ele sunt artificiAe, adică 
zonstruite atât in timpurile antice 
căt şi 1n cele medievale servind 
fie ca locuri de Inmormantare că-
peteniilor lor saii ca puncte de ob-
servatie când cu invasiunile bar-
barilor. 

.Hidrografia este bine represen-

tată ; mai bine ca in ori-ce co-

mună a judeţului Intreg. Cursurile 

de apti cari udă comuna sunt: t) 
Pârlul Casimcea saii Taşăul, vine 
din jucletul Tulcea din dealul Ha-
giomer bair, intră 1n jue,etul Con-
stanţa mai jos de satul Kirişlic 

(Tulcea), şi in comuna Cicrâcci 
mai jos de satul Seremet (al 
Pazar11), udă teritoriul comunei în 
partea nordică şi apusană a comu-
nii, trecend pe Iângă satul Cavar-
gic (la i km. spre S.-V.) cătunul 
Câşlarin canarasi, satul Palazu 
Taşăul (la i km. spre V.) se•  varsă 
in lacul Taşăul, de unde mai are-
şi numele de rîul Taşăul ; malurile 
sale sunt in general lnalte şi in 
multe locuri stâncOse, primesce ca 
afluenti, pe teritoriul comunei, pe 
stânga pâriul Ali culac şi pe drâpta 
apa Visterna la hotarul nord-vestic * 
spre comuna Pazarlâ. 2) Pariul 
Taşăul, un altul diferit de cel de 

sus, plecă din deaI411 Taşăul 
uda resăritul şi centruI comlnei, 
trece prin cătunul Taşăul i se 
varsă in lacul Taşăul, 1n partea 
nord-vestică a Iui, ca şi pârîul Ca-
simcea, la 800 m. spre resărit de 
gura pârlului Casimcea, forrnând 
impreună cu el, la gura lor, o 
mlaştină acoperită cu stuf. 3) Pâ- 
rîul 	un rnic pârliaş 1n 
partea centrală a comunei, p1ecă 
din dealul Cara coium bair, cu o 
directie de la S. spre N., i se 
varsă 1n lacul Taşău in partea su-
dică, are maluri 1nalte. Văde sunt 
numerOse, unele mici neinsemnate, 
altele mai mari, intre cari remar-
căm : Beriş culac şi Palazului, adia-
cente pe drepta ale pârlului Ca- 

apa Casimcea şi văile adiacente 
pe drepta: Visterna, Palaz, Dolu-
faci, Cicrâkci şi Cogeali, dominând 
malul drept al pâriului Casimcea  
sat:i Taşăul, făcendul pe alocurea 
inalt şi pietros, văile de mai sus, 
satele Palazu mic, •Dolufaci, Ci-
crâkci, Cara coium, Marnaia şi 
Cogeali, malul apusan al lacului 
Taşăul, o parte din malul Mărel, 
malul 'nordic al 	Sintghial, 

şos6.1a naţională Constanţa-Ba-
badag-Tu!cea de la satul Canara 
şi până la satul Palazu mic, ded 
pe o distanţa de aprOpe 20 km. ; 
ele sunt presă'rate cu movile şi 
acoperite cu fâneţe şi puţine se-
mănături, copaci n'aCt de loc. 2) 
Dealurile cultnei Dorobanţul sunt 
represintate prin dealul Visterna cu 
v&Iul Visterna (134 m.) de natură 
stâncos, dominănd pârîul Casimcea 
şi afluentul Wt:1 pârîul Visterna, 
brăzdat de văl prăpăstiOse şi aco-
perite cu fâneţe. 3) Dealurile cul-
mei Taşăul sunt aceştea : Aliculac 
bair cu verful Aliculac tepe (114 
m.), dealul Peletlia cu v&ful Cara 
tepe (165 m.), dealul Kavargic cu 
verful Cavargic (tos m.) ; dealul 
Palaz cu verfurile Mocan iulghen 
uba (tos m.), Cara iuba (tor m.) 

Palaz iuba (94 m.); dealul Ta- 
şăul sirti cu verful Eşil iuiuk (104 
m.) şi Taşăul (85 m.), dealul Şah- 
man cu verful şahman (64 .m.) 
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simcea 1n partea nord-vestică a 
comunii ; Ali culac dere, Aleiac dere) 
Câşla culac adiacente pe stănga tot 
ale aceluiaşI pârîiă• Casitucea, in 
partea nordică şi nord•estică a co-
munel; valca Taş culac ce se des- • 
chide in lacul Gargalâc, în partea 
estica pe botarul spre comuna Gar-
galâc, valea Dolufacâ ce trece prin 
satul Dolufaci, valea Cicrâcci ce .  
trece prin satul Cis:râczi cu malu-
rile inalte şi râpOse, deschit.lendu-se 
1:1 lacul Taşăil in partea vestică a 

prin centrul comuni1, valea Co-
geali iu partea sudică a comund, 
deschi;lendu-se in partea nordică a 
lacului Sintglăiol trecend prin satul 
Cogeali. Ele fOrte rar aCi apă, nu-
mai 1n timpul ploilor şi al primă-
verd. Bălţile iarăşt sunt abundente 
pe teritoriul comund ; ele sunt : 
Lacul Taşăul cu o intindere totală 
de peste i000 hectare (din carl 
650 ha. apartin comund Cicrâcci) 
in partea resăritenă a. comunel, 
despărtit de malul mării printr'o 
plagă largă de r km. acoperită ca 
pietri 	i nisip ; malurile sale sunt 
in general in.alte şi prin unele lo-
cnri sunt pictu;se şi stânc6se mat 
cu semă cel sudic ; in partea su- 
diă 	o iusulă numită Kiuciuc 
ada (insulă mică 12 ha.) aparti-
nend comUnd Gargrălâcu ; primesce 
pâraiele Casimcca, Taşăul şi Ci-
crâcci şi văile Cicrâcci şi Dolu- 

faci ; produce pesce excelent ce se 
consumă şi se export iu diferite 
locurr, insă venitul apartid..snd Sta- 

Lacurile Cara coium 1 (8 ha.) 
Cara coium II Iângă satul Cara 
coium, in partea resaritenă a co-
mund, sunt acoperite cu stur ; 
Siut ghiol cu o intindere de 1200 
hectare, din carl 2 5 o ha. aparti-
ne3d comund Cicrâcci, restul co-
mund Palaz, malurile jOse şi cel 
nordic acoperit cu stuf ; despărtit. 
de mare printr'o .plagă largă de 
1 so m. acoperită cu pietriş şi ni-
sip conchiliar ; el este aşecjat 1n 
partea sudică a comund ; • in el se 
alla o insulă numită a lut Ovidi11, 
ce atărnă de comuna Palazu ; .el 
produce pe,ce bun ce se consumă 
in localitate şi se exportă la Con-
stanta, venitul insă apartinend Sta-
tulul; Mamaia, un lac mic in partea 
sud-estică a comunel, Iângă satul 
Mamaia şi lacul Siut ghiol, cu 15 
ha. intindere şi acoperit nutnai cu 
stur. Aceste lacur.r sunt formate 
neindoelnic de Marea Negră fiind-
că apa lor e sărată i amară ca şi 
a Mărd, conţin mai aceleaş1 

de pesd şi plante, ele formaCI 
mai mu!t nisce golfuri ale et şi 
apa retrăgendu-se, ele saci trans-
format 1n lacuri. 11/1area Neagră 
udă cornuna in partea resăritenă, 
pe o lungime de 9 km., malul se.11 
este putin inalt atingend pe alo- 

curea 6-7 m. lângă lacul Siut 
ghiol, şi acoperit cu plag'a largă 
de la ioo—I 300 m. acoperită cu 
nisip şi pietriş, aflătOre Ity,re mal 
şi lacurile Siut ghiol, Manaaii, Cara 
coium I şi II, Taşaul şi Gargalăc 
formate de ea. 

Clima comune1 este L') .te va-
riabilă ; vara insă este temperată, 
căldura stepelor dobroger.e prin 
vecinătatea lacurilor şi Măr;i apro-
piate şi a venturilor recoritOre ce 
suflă din spre ea ; iarna 1n schimb 
neadăpostită fiind comuna cin spre 
resărit, criveţul saci ventul lghetat 
dinspre N.-E. suflă cu putere ; plăe 
cade putină., maladiile o viziteză 
rar, numai frigurile din pricina 
exhalatiunilor la.curilor şi stufurilor 
le face vizită locuitorilor , climă 
1n general sănatOsă. 

Cătutzele carl compun ,:omuna 
sunt noue şi anume: Cicrâci, re-
şedintă, in partea centrala a co-
munel, pe valea Cicrâcci, • şi pe 
malul vestic al lacului Taşăul, 
inchis şi dominat la N. de dealul 
Cicrâcci cu verful Dolufaci, a S. de 
dealul Iuci tepe bair cu movilele Iuci 

tepe şi Cicrâcci; casele mici, a.dunate 
Insă fără regulă. Dolufaci tot ln 
partea centrală a comund, la 2112  
km. spre N.-V. de reşedinta Ci-
crâcci, pe valea Dolufaci şi pe coltul 
nord-vestic al lacului Taşăul, inchis 
şi dominat la N. de dealul Lolufaci  

cu verful Dolufaci tepe, la V. , de 

dealul Cara murat şi la S de 
dealul Cicrâcci cu verful Dolufaci; 
el este o adunătură de vre-o 
case inici, re11 zidite. Taşău/, a-
şecjat tot in partea centrală a 
comund, la 4, km. spre N de 
reşedinta Cicrâcci pe ambele ma-
luri ale pariului Taşaul, intinc,len-
du-se până aprOpe de malul nordic 
al laculul Taşăil şi de gura celor 
doue pârae , Taşăul i Casimcea ; 
este inchis şi dominat, la N. şi V. 
de dealul Palaz, la E. de dealul 
Taşaul sirti cu verful Taşă.0, la 
S.-E. de dealul Şahman ; _Pdaz 
mic, 1n partea nordică a comund, 
la 8 km. spre N. de cătunul de 
reşedintă Cicrâcci, pe malul stâng 
al pârhălui Casimcea şi la pOlele 
vestice ale dealului Palaz, de care 
este dominat prin movilele Cara 
uba, Palaz şi Mocan iulghen uba. 
Căşlarin canarassi, o adunătură de 
vre-o cind case, in partea nordică 
a comund, la 9 km. de reşedinta 
Cicrâcci, pe malul stâng al văe1 
Câşla cula şi al pârlului Casirncea 
la unirea Ior, Iângă un crângulet, 
inchi 	i dominat la E. de dealul 
Palaz cu movila Cara uba, iar la 
V. de dealul Beriş bair; Cavargic, 

tot in partea nordică a comunel 
la i i km. spre N. de reşedinta 
Cicrâcci, pe ambele maluri ale 
văie1 Alciac dere sa0 Cavargic, la 
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km. departe de pâriul Casimcea, 
Inchis la N.-V. de dealul Ali culac 
bair, iar la E. şi S. de dealul Ca-
vargic cu movila Cavargic; Cara 

coium, In partea sudică a comunet, 
la 5 km. spre S.-E. de reşedinţa 
Cicrâcci, pe malul sudic al lacului 

la 2 km. departe spre V. 
de malul Măret, Inchis şi dominat 
la N. şi V. de dealul Carakioi bair 
cu vch-ful Caraevila, la S. de dealul 
Mamaia cu verful Mamaia; Ma-

maia, tot in partea sudică a co-
munet, la 8 km. spre S.-E. de 
reşedinţă, pe malul nord-estic al 
lacului Siut ghiol, la 500 m. de- 
parte spre apus 	malul Mărei, 
la pOlele estice ale dealului Ma-
maia ce-1 domină prin movilele 
Cogeali şi Mamaia. Cogeali, tot 

In partea sudică a comunei, la 6 
km. spre S. de reşedinţă, pe am-
bele maluri ale văet Cogeali, in-
chis şi dominat la N. şi E. de 
dealul Mamaia cu movila Cogeali, 
la V. de dealul Tepe bair şi Ia 
S. de dealul Cogeali. Aspectul ge-

neral al acestor sate nu este tocmai 
frumos ; pe nisce locurt sterpe, mat 
multe grupe de case 1-spândite fă.ră 
regulă, lipsite cu totul sa6 aprOpe cu 
totul de grădint şi de pomi, de şi fie-
care sat avend r, 2 şi mai multe pu-
ţuri, mat multe mori de vent, nelip-
site de alt-fel In Dobrogca, iată cum 
se infăţişeză aceste sate căletorului. 

Sup rafata sa este de 18.3 20 

hectare, san 183 kmp. 
Supr'afaţa totală a comunet este 

de 18320 ha., din cart 565 ha. 
ocupate de vetrele şi grădinile celor 
7 sate cu 374 case ; iar restul de 
17.946 ha. Impă.rţit Intre Stat şi 
proprietart cart a6 7.802 ha. şi 
locuitorii ce posedă 10.144 ha. 

Populatiunea sa totală e de 458 
familii cu 2.068 suflete, Impărţite 
cum urrneză : 

Dua sex: 1.123 bărbaţi, 945 
femet. Total 2.068. 

Dup e stare civilă: 1.i 57 necă-
să.toriţt, 852 că-ătoriţi, 56 v&luvi, 
3 divorţaţi. Total 2.068. 

Dup 	instructie:348 sciU carte, 

1.720 nu scin. Total 2.068. 

Dup cetăţenie: 1.970 cetăţent 
români, 96 supuşt streini, 2 ne-
supuşt. Total 2.068. • 

Dup 	relkie : 1.012 ortodoxi, 

440 catolici, 603 mahomedani, 
arment. Total 2.068. 

Dup ocupatie: 389 agricultori, 
t i comercianti, 17 industriaşi, 
alte profesit. Total 458. 

4 5 8 contribuabilt. 

Dup A avere : 389 Improprie-
tăriţt, 69 neimproprietăriţi. Total 
4 5 8. 

Economicesce comuna stă bine ; 
iată tabloul producţiunilor din anul 

8 94 —9 5 ; 
Grîi 87 7 ha. cu  i o. 2 5 4 111. 

(1 2 hl. de ha) ; Secară 29 3 ha. 

cu 2.930 hl. (to hl. de 112.) ; Orz 

2.175 ha. cu  30.4 5o hl. (14 hl. 

de ha.) ; Ov/lz 370 ha. cu  2.960 

hl. (8 hl. de ha.) ; .Rapiţă 63 ha. 

cu  378 hl. (6 hl. de ha.) ; Porumb 

471 ha. cu  1.413 111. (3 hl. de 

ha) ; lkleiă I 5 2 ha. cu  45 ,; h'. (3 

hl. de ha.); Fânie naturalc 78 

ha. cu  604.000 kgr. (5 oo kgr. 

ha.) 
In ceea-ce privesce calic,Itea pă-

mentulut, cele 18.320ha. S impart 
ast-fel : 

4000 ha. teren neprodu;tiv (din 

•care 565 ha. vetrele stelor şi 
3.43 5 ha bălţi, stuf etc. 

14.320 ha. teren productiv din 

care: 
10.918 ha. teren cultivabil (6n 

care 2.762 ha. ale Statului cu pro-
prietart şi 8.156 ha. ale locuito-
rilor. 

8 ha. teren necultivat "\din care 

Si ha. ale Statulut. 
3.31 i ha. teren izlaz (din care 

1.3 şo ha. ale Statulut cu proprie-
tart şi 1.961 ale locuitorilor). 

30 ha. teren vii (din care 3 
ha. ale Statulut cu pro?rietart 51 

27 ale locuitorilor). 
45 ha. păduri (din ca:e 4 5 ha. 

ale Statului cu proprietari). 
Ocupaţiile locuitorilor sunt : 
Agricultura, fiind în co rnună 3 5 3 

plugari cari a6 249 pluurt (ro 5  

cu bot, 144 cu cai), 3 4 3 care şi 
căruţi (6 cu bot, 3 37 cu cat), 5 
maşini de semănat, 4I masint de 
secerat, 6 maşini de bătut ţ-)orumb, 
2 grape de fier, • 20 coaşint de 
vnturat, 105 puturt in comună. 
.Pescuitul in balta Tasăul şi Siut 
-ghiol şi Mare chiar. Crescerea vi-

te/or, COmuna averld 22.067 capete 
de vite, din cari 1.3 57 cai, 2.016 
boi, 4 bivolt, 8 asint, I 8.043 oi, 

637 porct. Industria, pe Iângă ,cea 
casnică, mai avem In comUnă 2 

mort pe apă, 4 mori de vent, 17 
industriaşt.  (ferart, mecanict, lern-
nart etc.) Comertul se face de către 

comercianţt (din cart 8 câr-
ciumari) pe calea natională .Tulcea-
Babadag- Constanţa, prin gara ora-
şulut Constanta la 26 km. spre 
S -E., şi constă in irnport de maşint 
agricole, beuturi, manufactură şi 
in export de vite (oi) cu produ- 

sele lor (11,ă, brânză, piei) şi 
cereale (griU, secară şi orz). 

Budgetulcornunei este de i 5.547.  

lei la venituri şi .6.213 let la 
dând deci un Insemnat exce-

dent de 9 .3 3 4 let ; sunt şi 45 8 
contribuabili. 

Ci de comunicaţie scnt : şoseua 
naţională Tulcea - Babadag - Con- 
staqţa, ce .trece pe Ia 2 km. spre 
apus de comu.nă, apoi drumuri 
comUnale la Cara murat, Palaz- 
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Biserica ortodoxă nu este in 
comună, totuşt se simte trebuinţă, 
de Ore-ce creştinit sunt cei mat nu-
rneroşt ; sunt 3 biserict catolice şi 
5 giarnit cu 5 hogt. 

Şc6/ă iar nu e in comună. insă 
populaţiunea în v&stă de şc61ă 
fiind numenisă, sa luat decisia-a 
se infiinţa •, sunt insă 3 şco 11 ca-
tolice şi 3 turcesct alipite pe Iângă 
geamit. 

Cicracci, deal în plasa Constanta, 
pe teritoriul comunei rurale Ci-

cracci; se desrace din dealul Cara 
murat, se indrOptă spre apus şi se 
intinde pe la nordul satului Ci-
cracci până la lacul Taşăul. Are 
o inăltime maximă de 103 metri 
pe care o atinge in v&ful s«1. 
Dolufacl. 

'Cicracci, pârtil (mic de tot) in plasa 
Cbnstanţa, comuna Cicracci ia 
nascere din dealul Carakioi bair, 
se• indrptă spre nord şi dulA un 
mers de i 112  km. se varsă în 
lacul Taşăul la I 1/2  km. spre r-
sărit de satul Cicracci. 

Cicracci, punct trigonometric de ob-

servaţiune de rangul al II-lea avC...nd 
89 metri inălţime, pe marginea şo-

. selet naţionale Constanţa-Babadag ; 
domină. satul Cicracci precum şi o 
parte din lacul Taşăul. 

Cicracci, sat in plasa Constanţa, 
cătunul de reşedinţă al comunet 
Cicracci ; situat mai mult 1n partea 
centrală a plăşet şi a comunei pe 
valea cu acelaş nutne şt in apro-
pierea laculut Taşăul ; fiind inchis 
la N. de dealul Cicracci cu v&ful 
sUr Dolufaci şi la S. fiind dominat 
de v&furile Iuci tepe (92 metri) 
şi Cicracci (89 metri). Suprafaţa sa 
este de ....hectare, dintre care 
hectare sunt ocupate numat de vatra 
satulut. Populaţiunea sa, compusă 
din germard, românl şi puţint bul-
gart este de....familit cu.... suflete , 
ocupându-se mat ales cu pescăria 
şi puţin cu agricultura. Şosa na-
ţională Constanţa-Babadag, trece 
prin apropierea satulul ; un singur 

.drum comunal plcă spre S.-E. 
ducnd la Carakoium. 

,211) 	sat 1n plasa Mangalia, 
cătunul comunet Agemler ; situat 
1n partea apusană a plăşeI• şi cea 
centrală a comunei, fiind unit cu 
cătunul de reşedinţă. Agemier. Este 
situat în valea Canara dere, fiind 
1nchis la N. de dealul Ciobanisa 
bair, la apus de dealul Arabi iuk bair 
şi la S.-V. de dealul Kedreanu. 
Are o suprafată de 300 hectare, 
dintre care 2 hectare sunt ocupate 
numai de vatra satulut şi de grădinI 
cu io case. Populatiunea, aprOpe 
in intregime turU..scă, este de 20 

famillt cu 62 sufiete, ocupându-se 
cu crescerea vitelor şi cu .:tgricul-
tura: Pămbtul produce grhi, po-
rumb şi meiii. Drumurt comunale 
duc la satele invecinate 	: Os- 
mancea, CasIkci, Sofular, 3eşou1, 
Copadin şi c. 1. mergnd le dr4ta 
şi Ia stânga, in sus şi in jos şi intre-
tăindu-se cu alte drumuri comu-
nale şi dând pe urmă aspectul unei 
reţele. 

Ciobanisa bair, deal insen,nat 1n 
plasa Mangalia, pe teritoriul co-

munei rurale Agemler. Merge de 
la N.-E. către S.-E in formă de 
arc de cerc printre văile Canara 
dere şi Arabi Alciala i se intinde 
până la nordul satelor Agemler-
Ciobanisa. E situat 1n partea apu-
sană a plăşet şi cea nordică a 
comunet. Acoperit cu verd4ă şi 
semănăturt. 

Ciobanisa derea, vale 1n plasi Med-
jidia, de teritoriul comunet rurale 
Kiiciuk-Biulbiul; situată in partea 
resărit&tă a plăşet şi cea rneridio-
nală a comunei. Se desfce din 
dealul Bair Biulbiul Kilciuk; ?udrep- 
tându-se spre 	cu c 

de la N.-V. către S.-E. şi se 
deschide 1n valea Canara dere. 

Cioroiu ceair 
7
vale sati maI bine c,lis 

nume e sub care se continW,. valea 

Cadmulor alceac, este in plasa Man-
galia i pe teritorul a 3 comune : 
Osmancea, Enghes şi Agemler ; are 
o direcţiune de la S.-E. către N.-V„ 
merge printre dealul EdiI Kioi tepe 
şi dealul Kedreanului şi se deschide 
in valea Canara dere. Drtimurtle 
comunale Edil chioi-Sofular şi Os-
mancea-Kiiciuk Enghes se incruci-
şză. toculat 1n ea şi tocmai ia 
hotarul celor 3 comune. 

Ciriagi iol bair, deal in plasa Si-
listra noU, pe teritoriul atât bul-
găresc cât şi cel românesc al comunel 
rurale Garvan şi anume pe acela 
al cătnnulut sii Garvanu mare ; 
se desface din ramificaţiile sudice 
ale dealulut Sirt iol bair; 	e In-. 
tinde spre 	inteo direcţie 
generală de la N.-V. spre S.-E., 
mergnd printre văile Cara 	lac 
şi Ciali ceair şi brăzdând partea 
de miag1ă?4i a plăşet şi cea sud-
estică a comunet ; pe muchia liii 
trece hotarul spre Bulgaria, prin pi-
ketul No. i i situat la 122 m. 

dominând ast-fel satul 
Garvanu mare şi drumuI comunal 
Cranova-Garvan ; este acoperit cu 
tuterişurt şi păduri, dintre cari mat 
insemnate sunt Saidi orman şi Ekenli 
orman. 

CIşla, sat in plasa Silistra nouă, că- 
cornuneî Oltina ; situat cam 
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1n partea centrală a plăşei şi cea 
sud-vestică. a comunei, la 5 km. 
spre S. de cLunul de reşedinţă, 
Oltina. Este aşec,lat la marginea 
sudică a Ezerulut Oltina, la nord-
estul bălţei Ciamurlia ; fiind inchis 
la E: de către dealul deasupra Câş-
let şi este dominat la resărit de 
către movila Câşla, iar la sud de 
movila lartmac care are t4o metri. 
Suprafaţa sa este de 440 hectare 
dintre care 32 hectare sunt ocu • 
pate de vatra satulut şi de gră-
dini. Populaţiunea sa, a căret rnal  
joritate este formată nutnai de ro-
rnâni, •este de 42 familit cu 175 
sullete, ocupându-se mai ales cu 
pescăria, cu care fac un negoţ intins, 
şi apot cu crescerea vitelor ; cultivă 
puţin şi viţa de vie, avend in partea 
sud-estică a satului un păment care 
priiesce viţei. Casele sunt adunate 
1n grupurt formând prirttre ele uliţi 
drepte. Un singur drum comunal 
pleca din sat, spre E., care se 
ramifică in doue la Movila Câşlei, 
una apucând spre N. şi ducend 
la Oltina şi alta spre S. ducend 
la Kuru Orman, la Ghiuvegea şi 
la Lipniţa. 

Clril mIst ceair, vale neinsemnată, 
1n plasa Silistra nouă, pe teritoriul 
comunei rurale Garvan şi anume 
pe acela al cătunulut seti Cuiu-
giuc ; se desface din pOlele sud- 

vestice ale dealulut Sirt iol bair, 
nu departe de satul Garvanul mic, 
al că.rui teritorit't II delimiteză către 
acela al cătunulut Velikiot ; se în-
drptă spre miacjă-nOpte, avend o 
direcţiune geierală de la S.-E. spre 
N.-V., .fortnând un arc de cerc şi 
brăzdand partea de 	 a 
plăşet şi cea resărilenă a comunet 
dupe un drurn de 3 km. se des-
chide 1n valea Saila, sati mai bine 
c,lis valea Nursus ceair ; malurile 
sale puţin Inalte ; valea e tăiată 
de un drurn comunal ce duce de. 
la Garvan la Lipniţa. 

Ciştne (dealul), dcal 1n plasa Medji-
dia pe teritoriul comunei rurale Eni• -
gea şi anume pe al cătunulut seti Mol-
ceova; este indreptat de la N.-V. 
către S.-V., avend forma unet linii 
curbe ; brăzdeză partea apusană a 
plăşei, cea centrală a comunei şi 
cea resăritenă a cătunulut Mol-
ceova; are o lnălţime •de 164 
metri ; se Intinde printre văile 
Molceova şi Kireslic culac ; este 
acoperit cu fâneţe şi ici i colo 
arbort respândiţi ; este tăiat de calea 
judeţiană Medjidia•Cuzgun şi de 
drumurile vicinale Molceova Co-
kargea şi Molceova Idres cuiusu ; 
partea sa sudică se termină In 
valea Diordingiorman pri nisce 
unaluri rip6se. 

Cişme culac, vale in • plasa Silistra 
noue, pe teritoriul COMUFICi rurale 

Caranlâc ; se desface di 	p6lele 

nordice ale dealului Sari iol bair; 
se indreptă spre tniacjă-n5ve, intr'o 
direcţiune generală. de la S. spre 
N. brăzdând partea resş.riteriă a 
plăşet şi cea centrală a cornunei ; 
trece prin mijlocul satulu Caran-
lac şi mergend printre dealurile 
Arpalic la drepta şi 1:Wtraiul la 
stânga, se deschide dupe un drum 
de 8 ktn., in valea Be'licu, pe 
stânga ; printr'ensa merge un drum 
comunalBeilicu-Caranlăc-Dpbromir. 

Cişme culac, vale 1n plasa Med-
jidia pe teritoriul comunei Enigea 
şi anume pe acela al satt:lui Mol-
ceova; se desfacezdin dea;u1 Can11 
purtând numele d valea Calfa ; 

merge Intr'o direcţiurte du la N.-E 
către S.-V.; brăzdeză pa:- tea sud-
vestică a plăşei şi cea not-d-estică, 
a cOmunei ; face hotar totre co-
muna Enigea şi Cokargea ; trece 
printre dealurile Can11 ş' Piribei 
şi se deschide in valea Diordin-
giorman ; este strebătută 1n tOtălun-
gimea de drumul Medjidie-Enigea. 

Cişme culac, vale 1n plasa Silistra 
noue, pe teritoriul comunei, rurale 
Hazarlic şi anume pe acela al că-
tunului si Ghiol punar. care se 
află aşe9lat chiar pe acsa valc ; 

se dcsracc din p6.1e1e rdaritene ale 
dealului Ghiol punar av.nd o di-

rectiunc de la N.-V. spre S.-E.; 
brăzdeză partea vestică a pIet 
şi cea nord-estica a comunet ; trece 
prin mijlocul satuJui Ghiol punar, 
mergnd printre dealurile Ceşme 
bair şi Mec,larlic Borungea bair, 
arc o lungime de 3 km., şi este 
acoperita 1n cea mai mare parte 
de tufarişuri. 

Ciucur kiol, sat in plasa Silistra-
noue, cătunul comunet Eaişenlia ; 
situat in partea de E. a plăiL şi 
cea de N. a comunet la to km. 
spre 	de satul Enişenlia 
reşedinţa comunei,pe ambele maluri 
ale văei Ciucur kioi, la pOlele 
estice ale dealului Arpalic şi la 
cele apusane ale dealului Ciucur-
kiot ; casele sunt bine aranjate, 
frum6se şi cu aspect plăcut, satul 
e 1nconjurat cu păduri şi tufărişurI. 

Atinderea ,total. e de 966 hec., 

din cari 40 hec. ocupate de vatra 
şi grădinile satului. 

Popu/atia e de 42 familit cu 
suflete, ce se ocupă cu cres-

cerea vitelor. 

Ciucur kioT, deal in plasa Silistra-
nouă, comuna Enişenlia, cătunul 
Ciucur kioi de la care şi-a luat 
şi numele ; se desface din dealul 
Başpunar sirtl, se intinde sprernia4- 

„ 
' 	• 	' 
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nOpte, intr'o direcţie de la S. la 
N., printre văile Derinea ceair 
(sail Beilicu) şi adiacenta sa, valea. 
Ciucur kioi; brăzdănd partea estică 
a plăşei şi cea nord-vestică a 
comunei ; la pOlele vestice e aşeglat 
satul Ciucur kioi şi la cele estice 
satul Bazirgian, pe cari le domină 
prin inălţimea sa de i i 5 m. ; e 
tăiat de un drum comunal Bazir-
gian-Ciucur kiot ; este cu păduri 
frumOse, tuferişuri i păşuni, mai 
domină valea Beilicu şi orăşelul 
Cuzgun. 

Ciucur ki0I, vale mică in plasa 
Silistra nouâ, comuna • Enişenlia, 
cătunul Ciucur kioi, de la care 
şi-a luat numele, se desface din 
Başpunar sirti, se Indrptă spre 
N. 1n o direcţie de la S. la N. 
prin păduri şi tuferişurf ; printre 
dealurile Ciucur kioi şi Arpalic, 
trece prin satul Ciucur kiol, şi 
brăzdând partea estică a plăşil şi 
nord-vestică a comunet, se des-
chide cu valea Beilicu, pe stânga 
nu departe de orăşelul Cuzgun ; 
după un drum de 5 km., prin-
tr'.nsa merge şi un drum vicinal 
Ciucur kioi-Teke kioi. 

Cocargeâ, comunâ rurală din judeţul 
Constanţa, plasa Medjidia ; situala 

1n partea centralâ a judeţului la 
42 km. spre V. de oraşul Constanţa, 

capitala districtulut, şi in cea me-
ridională a plăşit la 28 km. spre 
S.-V. de orâ.şelul Medjidie, reşedinţa 
ei, pe valea Cocargea. 

Se mărginesce la mia4-n6pte şi 
resărit cu comuna Mamut cuius; 
la 	cu comuna Kioseler ; 
ir la apus i N.-V. cu comuna 
Enige. 

Relieful solului e 1n general 
puţin accidentat de urmetOrele prin-
cipale dealuri : d. Piribet (140 m.) 
la N.-V., Idris cuius (148 m.) la 
N., Merea bair şi Cara iuiuk (147 
m.) la N.-V., Sarl iuk bair (138 m.) 
la 	; Orta burum bair ( 32 
M.) la S.-E., Susustarifi bair şi Ciu-
ghinea orman bair la S.-V.; Diki-
litas bavi s1rtl (142 m.) la V., 
Diordingiorman (144 m.) la N., 
Biuk mezarlik bair prin centru ; 
aceste dealurf sunt acoperite cu fâ-
neţe; semănături şi puţine păduri, 
mai cu osebire pe cel din urmâ. 
Movilele sunt artificiale; sunt, puţine 
(12) şi ca •insemnate avena : ţşoriţa_ 
(147 m.) la N.-E., Spapânar ( 45 
m.) la N., Cocargea (142 m.) prin 
interior lângâ. satul Cocargea ; ele 
aii servit ca puncte de orientare. 

Hidrografia e representată prin 
văi, car1 aCi apă. numai 1n timpu-
rile ploi6se ; principalele sunt : Dior-
dingiorman la N., cu adiacentele 
sale pe stănga : valea Cust culac 
la răsărit, Cocargea saCi Sai ceair  

prin naijloc şi Cinghinea orman 
ceair, unită cu Ceatârâk ceair pe la 
V. şi S.-V. 

Clinza e aceea a platoului do-

brogean in genere, cu veI că1du- 
r6se şi ierni frigurOse ; 	ntul de 
N.-E. este dominant ; ploile cad 
in mică cantitate ; climat relativ 
s&tătos. 

Cătunele cari forrnză comuna 
sunt doue : Cocargea, 
partea centrală, pe valea Cocargea 
sati Sai ceair; Alibei ceair, n partea 
meridională a comuneI ; La 5 km. 
spre S.-E. de reşedinţă, p pantele 
dealului Sarl iuk bair. Aspectul lor 
nu e tocmai plăcut 1n ceea-ce pri-
vesce interiorul, casele sunt mici, 
rii zidite, risipite fără regulă, i 
1n mare parte ruinate incă din tim-
pul ultimului resboiCt. 

Suprafaţa totală a comunei este 
de.... hectare, din cari.... ia. ocu- 
pate de vetrele celor dou sate ; iar 
restul de.... hectare, impărţit intre 
Stat cu proprietari ce 	ha, şi 
locuitori cari posedă... ha. 

.Po.pdaţiunea inKgâ e de 8 3 
familit cu 397 suflete, 11, majori-
tate românt ; impărţiţi d.up cum 
urmeză 

Dup sex : bărball 218, femei 
179. Total 397. 

DupCi stare 	necăsâtoriţi 
21 6, căsătoriţi I 64, vcuvi 17. 
Total 3 97. 

Dup instrucţie : sciU carte 68, 

nu sCiCl 3 29. Total 397. 
Contribuabili 88. 
Dupe protecţie : cetăţeni ron-Ant 

379, supuşi streini 17, nesupuşt nici 
unet protecţit i. Total 3 97. 

Dupe religie : ortodoxl 3 63, 

mahomedani 34. Total 397. 

Dup ocupaţiune: agricultorl 82, 

comercianţi 2, industriaşi 1, alte 
profesit 3. 

Economicesce comuna stâ ast-fel, 

dupe tabloul emânâturilor in ha. 

şi hl. din anul 189 5 — 96. 
Griii 	586 ha. cu  82o4 hl.' (14 / 1 )., 

Secarâ. 	8o • > 128o > ("11) 

Orz 	751 	» 12016 > (1 c! 

Ovz 	224 » » 35 84 	(18/1) 

Rapiţă. 29 • 290 (1011) 
Porumb 196 »» 784 ) (4  i) 
MeitI 	109 	• 3 27 > (3  / 

Fânete nat. i artif. i 5 5 ha. cu  

3,000 kgr. (600 kgr. de ha). 

Budgetul comune1 constă 1n ve-
nituri de 2.40 5 lelşi in cheltueli de 
2.228 lei, 1- mănând deci un mic 
excedent 1n plus de 277 lei ; sunt 
In comună şi 88 contribuabili. 

Căile de comunicaţie sunt numat 

nisce drumuri comunale ce unesc 

sate' e intre ele şi cu cele învecinate, 
ca Molciova, Enige, Kioseler, Ca-
rabacă, Caciamac, Idris cuius, etc. 

Pe teritoriul comunei, pe valea 
Diordingiorman, 12 3 km. spre N.-E. 

de cătunul Cocargea, se v ,c1 rui- 
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nele satulut Spapânar distrus de in- - 	 -r- 
cendia in ultimul resboia, iar locut- , 	  
torit s'aa refugiat in Cocargea. 

Cocargea, sat in plasa Medjidie ; că-
tunul de reşedinţă al comunet Co-
cargea ; situat în partea centrală 
a et, in valea Cocargea ; saa Sai 
ceair, 1ntre dealurile Baiuk mezarloi 
ceair la N.-E. şi E., Dikili taş 
bair sirti la N.-V. şi V., şi Su-
sustarifi bair la S. ; casele sunt 
respândite, aspectul nu oferă nimic 
particular.—Intinderea lui e de 3 12 
ha. din cati 18 ha. ocupate de vatra 
satulut cugrădinile locuitorilor, res-
tul impărţit intre Stat şi locuitort. 
Populatiunea e de 45 fami!ii cu 189 
suflete in majoritate romănt,ocupăn-
du-se cu agricultura şi crescerea 
vitelor. Căi de comunicaţie cad 
duc afară din sat sunt o mulţime 
şi conduc Spre satele Maintate ca 
Enige, Idris cuiu3, Alibet ceair, etc. 

Cogea Ali, sat in plasa Constanţa, 
cătunul comunei Cikrâcci ; situat 
In partea resăritenă a plăşet i cea 
meridională a comund, la 6 km. 
spre S. de cătunul de reşedinţă, 
Cikrâcci. Este aşelat pe valea Co-
gea Ali, la un km. spre N. de 
lacuI Siut ghiol, iind inchis la apus 
de dealul Tepe bair cu v&furile lut, 
Movila imbinată cu 83 metri şi 
blam Iuk cu 90 metri, la S. de 

dealul Cogea Ali şi la N.-E. de 
dealul Mamaia cu vrful sea Movila 
Mamaia cu 34 twtri. Suprafaţa sa 
este de 2230 hectare dintre care 
214 hectare sunt ocupate numai 
de vatra satulut cu 87 case şi de 
grădint. Populaţiunea sa este de 
112 familii, cu 546 suflete, ocu-
păndu-se mat ales cu negoţul cu 
pesce, pe care 11 extrage din lacul 
Sint ghiol. Locuitorit sunt fOrte 
variatt, aşa sunt: Rornăni, BulgarI, 
Turct şi Austriaci, insă majoritatea 
o formezi Turcit. Pămentul 'nu 
este tocmai cultivat, căci nu priiesce 
nici unut cereal. Casele sunt miti-
tele şi rct clădite. şosua judeţnă 
Mangalia-Constanţa trece prin a-
propiereâ şi pe la vestui satulut ; 
iar drumuri comunale plecă la 
Mamaia, la Canara la Cikrâcci şi 
la Cara koium. 

Coium punar, deal in plasa Hârşova, 
pe teritoriul comund rurale Coium 
punar care este aşec,lat la pSlele 
sale sudice, de unde şi-a luat şi 
numele ; se desface din dealul 
Ghiun Ghiurmesi, se intinde spre 
apus printre văile Coluin punar 
şi valea Hogii la N. şi valea Ul-
milor la S., inteo direcţie gene-
rală de la E. spre V. ; brăzdeză 
partea apusană a plăşet şi a co-
munet şi cea nordică a satuluI cu 
acelaş nume ; este străbătut de 

calea vicinală Coium puutr-Ostrov 
şt este acoperit in cea 	af mare 
parte de 

Coiuna punar, vale puţin t-isemnată 
in plasa Hârşova, pe teritoriul 
comunet rurale Coium --)unar ; se 
desface din pOlele apusen2 ale dea-
lulut Ghiun Giurmesi dere; se in-
dr4tă spre apus, brăzchni partea 
apusană a plăşet şi a comunei şi 
dupe un drum de 211 2  ku. se  des-
chide 1n valea Hogit ; n-.erge prin- 
tre dealurile Coium pu 	la S. 

şi Ghiun Ghiurmesi dere la N. ; 
Este străbătută de calea vicinaI 
ce duce de la Coium punar la 

• Ostrov şi este acoperit de verd4ă 
şi semenăturt. 

Co'ocaru, pădure insemnată 1n plasa 
Silistra, pe teritoriul com anet rurale 
Parakiot, situată in partea centrală 
a pIăeI şi. cea resăriteană a comunet, 
pe rarnificaţiile nord-vestice ale 
dealulut Ba,spunar ; este ai un 
rest din intinsele pădurt de odi-
niOră ce acoperiaa aceste pante 
numer6se ale dealulut ,• esenţele 
principale sunt fagul ş jugastrul. 

Co arova %sat 1n plasa Mangalia, 
cătunul comunei urhane Mangalia ; 
situat 1n partea sud-estică a plă.şei 
şi cea nord-estică a comunet, la 
5 klm. spre N. de ouşul de re- 

şedinţa'. Mangalia. E-;te situat îrt 
apropere de mare şi la apusul 
lacului cu acelaş nume, rtind do-

niinat de movila Comarova care 
este la nord vestul sct. Suprafaţa 
sa este de 120 hectare, dintre care : 

5 hectare sunt ocupate nurnai de 
vatra satului şi grădini. Popula-

ţiunea sa este de 4 tairiiii cu 14 

suflete, ocupându-se in special cu 
pescăria ; majoritatea este fortnată 
de către turci şi bulgari. Şoseua 
judeţenă Mangalia-Constanţa trece 
pe la vestul sea, iar drumul comunal 
Mangalia-Tuzla trece prin sat. Prin 
puţinătatea caselor smă.nă mat 
mult a nisce locuinţe isolate, de 
cât a sat. 

Comarova, lac in plasa Mangalia., 

-17-e—T2F-ITZTrittTomunet urbane Mn-

galia şi anume pe acela al c.ătu-
nulut sea Comarova de unde şi-a 
luat şi numele. Este situat 1n partea 
Sud-estică a plăşet şi nord-vestică 
a comund ; are o suprafaţa de 

6o hectare şi este acoperit cu stuf 
peste tot. In partea lui sud-vestică 
se Intinde satuI cu acelaş nume. 

Comarova, movilă in plasa Man-
galia, pe teritoriul comunet rutale 
Baiuk tatlăgeak, situată fiind in 
partea sud-estică a plăşet şi meri-
dională a comunet. Are 64 metri 
şi a fost punct trigonometric de 
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observaţiune rangul al 11, şi este 
acoperit cu verdeţă artificială. 

Come ce 	 locuinţă 
iso atăt, situată pe teritoriul neutru 
dintre Bulgaria şi Dobrogea, co-
prhas intre hotarul politic şi şoseua 
natională Silistra-Varna ; un bulgar 
din satul AIrnaIiO construindu-şt 
o casă pe valea Topci iol san 
Pampur Ghiolgiu, a dat numele 
sen acestei locuinţe. 

Corm6ra4,2movi1ă Insemnată 1n plasa 
----ST5s-itşrnouă, pe teritoriul connunet 

rurale Aiinian ; este situată în 
partea de 	 a plăşei şi 
a comunet, pe o prelungire otien-
tală a dealulut Zbreia ; are o inăl-
ţime de i i5 m., fost punct tri-
gonometric de observaţie rangul 
al 3-lea, printr'ensa trece şi hotarul 
despărţitor intre comunele Aliman 
şi Mârleanu ; prin Inălţimea sa 
domină apele Dunării, lângă care 
se află balta VederOsa, valea Catiţa 
şi drumul comunal Mârle.anu-Ra-
şova, este artificială şi acoperită 
cu verdeţă. 

Congaz bair, deal puţin insetnnat 
1n plasa Medjidia, pe teritoriul 
comunei rurale Medjidia, este o 
ramură a dealulut Tabia franţu-
zească ce se 1ndreptă spre apus, 
avend o direcţiune de la S.-E., 

spre N.-V., brăzdează partea cen-
trală a plăşet şi cea apusană a 
comunet, are o inălţime de 120 
metri şi este acoperit în cea mat 
mare parte cu fâneţe şi păşuni ; 
icişi colo căţt-va arbori rislpiţi 
arată că inainte, intinse păduri 
acoperean acest deal ; pe la partea 
lut de răsărit trece drumul ce duce 
de la Medjidia la Mamut cuiusu. 

C nstanta, (oraşul), comună urbană, 
capitala districtulut Constanţa şi re - 
şedinţa plăşet Constanţa. 

Geografia fisică. — 
Este aşec,lată pe malul Mărei Negre 
1n partea resăritenă a judeţului şi a 
plă.şel, pe o mică ,peninsulă ce intră 
puţin in Mare şi terminându-se prin 
capul cu acelaş nume. Siluajia as-
tronomicli a eI este de 2602125" 

longitudine orientală (o 1a PariS) 
şi 44IO I 5" latitudine borcală san 
septentrională. Faţă de Bucuresci, 
este aşecjată in partea răseritenă a 
ţărit la 23 5 klm. 1n linie dreptă 
(260 klm. pe  calea ferată), spre E. 
de capitala regatulut ; faţă de Do-
brogea intregă este a5e;lată 1n partea 
sud-estică a el, i faţă de oraşul 
Tulcea, capitala districtului Tulcea; 
este aşe4tă tot la S.-E, la 95 klm. 
1n linie dreptă (i I 2 pe • şoseua na-
ţională). De hotarul spre Bulgaria 
o desparte o distanţă de 5 5 klm. 
iar de Silistra, oraşui bulgăresc, a- 

şecjat la extremitatea vestică a ho-
zarulut-, o desparte o disţauţă de 

5 klm.; este depărtată. de Dunăre 
cu 5  3 klm. in linie dreptă şi 66 
klm. pe  cale ferată. Comu 
că.tunele invecinate cu oraşu sunt : 
Anadolkiot la 2 klm. Palazu mare 

la 5 klm. Canara la 9 klm. Ho-

roslar la 9 klm. tOte spre N.-V. 
(ale comunei Palazu) Hasanca la io 
klm. spre V. Mametcea (cătunul 
com. precedente) la 12 klrn. spre 

S.-V. Laz mnale la 9 klm. Hasi 
D1c la ii klm. Agigea la 12 

klm. Tekirghiol la 16 kltr:. (tOte 
cătunele comunet Tekirghiol) spre 
S.-V. Faţă de comunele urb ine ale 
judeţulut ea are urmetOrea s:tuaţie : 
IvIedgidie e aşe;lată. la  34 klun. spre 
apus; Cernavodă. la  5 3 km. ot spre 
apus.; Mangalia la 50 klm. spre 
miaă-i; Hârşova la 82 klm. spre 
N.-V.; Cuzgun la 70 klm. spre apus; 
Ostrov (pl. Silistra noue) la i i o 
klm. tot spre apus; cum vedem 
ea are o posiţiune excentră faţă 
atât de judeţ (Medgidia represen-
tând centrul) cât şi de plasă. 

Hotarul se'n amenunţit este ur-
metorul : Plecând de pe maly.1 Mărei 
Negre la mia4-n3pte de Tăbăcăria 
vechie, la 5 klm. spre N. du Cons-
tanţa, o ia mai întâjO spre apus pe 
malul nordic al iazului Tăbăcăriet, 
apol spre 	pe lât ă ma- 
1u1 apusan al aceluiaşi lac 3aCi iaz 

pe la pOlele estice al delului Ana-
dolkioi, pe la resărit de satul Ana-
dolkloi, şi se urcă in movila Ta-
lina tepe ; de aci o ia spre S. V. 
până la movila Sarâm tabia, de unde 
se dirige spre S.-V. pe pantele ră-
săritene alc delulut Constanţa până 
la locul de intretăere ale ralului 
nordic de zid al lut Traian cu calea 
ferată Cernavodă-Constanţa ; de aci 
in linie dreptă se dirige in direcţie 
sud-estiCă spre Mare, taie muchiile - 
dealurilor Laz mahale i delul Viilor 
şoseua judeţenă Constanţa-Manga—
lia, şi se opresce pe malul Mărei . 
la locul unde se deschide valea Sara 
iuk 1n Mare, la 4 k!tn. spre S. de - 
Constanţa; de aci hotarul ia direc-
ţtunea spre mială-nOpte, urmâhd - 
necontenit malul Mărei, mai .1ntâi 

spre N., apot spre N.-E. formând 

o mare curbă cu conexitatea spre 
V., portul san baia Constanţa, până.: , 
la capul Constanţa, de unde se di-
rige spre N.-V. pe la răsărit de. 
oraşul Constanţa, Tăbăcăria noue şi 
la miaă nOpte de Tăbăcăria veche 
ajungem de unde am plecat. Forma 
hotarulut este lunguiaţă, ca aceea a 
unui romb neregulat ; lungimea lut 
totală este de 20 km., iar intin-

derea totală coprinsă intr'ensul este 
de 2378 pogOne san 1189 hec-
tare san 12 klm. aprOpe. 

Se mărginesce teritoriul oraşulul, 
la N., N.-V. şi V. cu cătunul Ana- 

tr- 
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dolkiot (al comunet Palazu mare), 
de care se desparte prin delurile 
Anadolkiot şi Constanţa ; la miac,Jă-
c» cu cătunul Laz mahale (al co-
munet Tekirghiol) despărţindu-se 
prin deIurile Laz mahale şi Viilor 
iar la resărit cu Marea Negră. 

Relieful solulut. Teritoriul co-
comunet fiind prea mic, delurile nu 
sunt numerOse şi nict importante 
de cât prin singurul fapt că domi-
neză oraşul Constanţa din spre uscat, 
ele ai ondulaţiunile intinse, aşa că 
trecerea de la deal la vale se face 
pe nesimţite ; ele sunt de natură 
cam pietrOsă şi stâncOsă ; sunt aco-
perite numai cu semă.nături şi fâneţe. 
Principalele sunt: dealul Anadolkioi 
40 m. la mix4-n6pte, tăiat de calea 
naţională Constanţa-Tulcea ; dealul 
Constanţa la. apus (60 m.), pe mu-
chia căreia merge calea ferată Cons-
tanţa-Cernavodă şi ruinele celor 
trei valuri ale lui Traian ; dealul 
Laz mahale (45 m.) la S.-V.; dealul 
Viilor la S. şi S.-V. de Constanţa,  
pe muchia căreia merge şoseua ju-
deţenă Constanţa-Mangalia, cu pan-
tele resăritene acoperite cu vii, de 
unde i numele seti, şi Iângă care 
pe malul mărei se găsesc băile 
oraşului. Movilele sunt numerOse 
faţă cu intinderea teritoriului, 24 
la numer grămădite mai cu semă 
in 2 grupuri la N.-V. şi V. de 
oraş ; printre tOte distingem : Tabia  

tepe la N.-V. ; Saram tabia la V. ; 
Avreline sata Avra tepe la marginea 
nord-vestică a oraşului (57 m.) do-
minându-1; ele sunt artificiale ser-
vind ca puncte de orientare, de 
observaţie şi probabil unele din ele 
şi ca locuri ch: ingropare. 

Oraşul propriU zis este forrnat 
din doue părţi : I) Parte peninsulară 
de forma trapezoidaIă cu basa mică 
(S.) de 700 m. spre Mare, iar cu 
cea mare de 950 m. (N.); se legă 
cu partea continentală a oraşului ; 
acest trapez cu 3 laturi scăldate 
de mare : i) cea de nord (de la 
vamă la clădirea institutului geo-
grafic (700 m.); 2) cea de est cu 

050 	; 3) cea de V. cu 1500 
m., in total 3250 m. de cOsta in-
vecinată. cu  Marea. Malul vestic for-
meză doue terase spre Mare şi spre 
S. este apărat contra rupturilor 
şi dărâmăturilor printr'un mal de 
piatră ce inainteză în Mare până 
la 450 m. ; malul resăritean insă 
neprotejat de nimic, este atacat con-
tinu1 de va.lurile Măţei şi cu cât 
merge spre N. cu atât se surpă 
mai mult ; din causa con,tituţiei so- 
lului, care aci nu mai este pietros 
şi argilos. Suptafaţa acestei părţt 
este de 89 ha. 25. II) Partea con- 
tinentală cu o suprafaţă de 126 ha. 
are iarăşi o formă trapezoidală, 
avend o latură udată. de Mare (cu 
o intindere de 1250 m). In total  

suprafaţa totală a oraşulut este de 
215 hectare, cu 411, klm. de cOstă, 
din cari pentru port servesc numai 
5 oo m. (Dupe Locot. M. D. Ionescu 
in cartea sa cercetărt asupr oraşu-
lut Constinta, pag. —2) 

Constituţia solulăt. Basa 3aU pos-

tamentul de teren pe cire este 
aeiat oraşul Constanţa face parte 
din epoca terţiară, gruga nziocenică, 
care se presintă sub formc de les- 
pec.it supra-puse 	 ori- 

zontal de la Mare spre uscat pe o 

distanţă de 25-30 rn.; acesta insă 
numai in ceea-ce prvescc partea 
udată de Mare ; căci restul terenului 
face parte din epoca patel-nard, şi 
anume din versta diluviană. Inclina-

ţiunea solului oraşulut Constanţa pe 
o lungime de 2 klm. (diagonala cea 

mare a oraşului de la N. spre S. 
şi anume de la movila Avrete 
sai Avra tepe, de Iângă cazarma 
artileriel şi până Ia hotcl. Carol, 
colţul resăritean al peninsalei) este 
de 55 m., deci pe i kcn. solul 
se lnclină cu 30-33 m., prin ur-
mare pe metru este o ric. o16, ea 
este şi mai mică Inclinaţiunea de la 
E. spre V. (Locot M. D. lonescu, 
op. cit. pag. 2--4). 

ilidrogralia este representată nu- 
• mai prin Marea Negră şi un iaz ; 

ape eurgWre nu sunt, iar vdile sunt 

fOrte puţin numerOse i ară vre-o 
importanţă. Ore-care. Ăfc,rea o udă 

la resărit de la iazul Tăbăcăria (5 
klm. spre N. de oraş) până la gura. 
văii Sara iuk ceair 	klm. spre 
S.-V. de oraş), pe o Iungime de 
aprOpe 12 klm. Malul Mărei ,in-
cepend de la iazul Tăbăcăria şi 
mergend spre 	se ir_clreptă 
mai intehl spre S.-E., până mat jos 
-de Tăbăcăria nouă, apoi spre S. 
până la marginea oraşuluf, de aci 
spre S.-E. formând promontorul :saU 
capul Constanţa pe care este aşe4t• 
şi farul ; de aci spre S.-V. şi N.-V., 
formând un semicerc şi determi-
nând peninsula pe care • este 

oraşul Constanţa, apot spre 
S.-V. şi S. până la valea Sari Iuk 
ceair. El (malul) este pretutindeni 
Inalt şi stâncos, amenintând necon-
tenit Marea, care, cu valurile-i spu-
mOse, Ie isbesce piciOrele mere, 
şi rolendu-le in Werite chipuri, 
dându-le diferite £guri tăiate îri 
stâncă. Apa Mărit Negre adâncin-
du-se incet, nu de odată, cu tOtă. 
legea geografică a lui Dana ame-
ricanul care (j.icea că de ordinar 
unde malul se ridică b•usc saaă. in 
apropiere sunt munţi şi Marea e 
adâncă saise scobOră repede spre 
adâ.ncime;, ceea-ce probeză'că Ma-

rea Negră a fost la 1nceput un lac 
situat in partea centrală a Mărei 
actuale i dupe ruperea Bosforului 
de către Marea Mediterană s'a for-
mat actuaIa Mare. Mai avern iazuI 
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nbîkăria, care nu e alt-ceva 
cât o prelungire sudică a Iacului 
Siud ghiol, şi anume despărţit de 
densul prin o bandă de nisip ; are 
8o ha. intindere si s'a numit aşa 
din causă că pe marginea lui nord-
estică era aşecălată in vechia Tăbă-
cărie, care ali nu mai funcţioneză. 

Clinza comunei Constanţa este 
plăcută şi in general sănătOsă. ; 
aerul curat al seil este căutat f6rte 
mult, ceea-ce a făcut ca să fie un 
loc de vilegiatură pentru locuitorii 
din ţară. Marea este apr6pe linis-
cită din Mahl până in Septembre, 
iar 1n tot cel-l'alt timp să fie agi-
tată de suflarea ventului de resărit 
şi S.-E.; frigul se lasă, şi iarna, 
cu t6te că nu ia proporţiile des- 
crise de 	 judeţul 1n 
general) totuşi este destul de rigu-
rcisă, când mai tOtă populaţiunea 
fiotantă şi mişcarea comercială de-
vine mai incetă. 

Dupe observaţiunile meteorolo-
gice ale Dr. Hepites, constatăm ur-
mătOrele pentru oraşul Constanţa : 

.Presiune atnzosferică mijlo-
cie 761.1 (maximă 78o,. minimă 
742.7),  

2) Temperatura aerului in Co 
mijlocie 110.8 (maximă 320.8, 

Variaţia este de 4 90.8) 
deci un climat continental cu o 
temperatură f6rte variabilă. 

3) Observaţiunl iidometrice (udo-
metrul Seewarte din Hamburg) pen-
tru H (inălţimea solului) = 3o m., 
hu (inălţimea instrumentului= m 5 
pentru suprafaţa=500 cm.2. In 66 

cantitatea de apă a fost egală 
cu O. I mm. ; in 57 Ii1e cantitatea 
a fo;t egală cu i.o mm.; 13 ;Iile 
cu zăpadă, care n'a stat nici odată 
mai mult de 5 —6 cesuri, grosimea 
ei fiind de o m. o mm. 

4) Umezaa absolută 01 0  mijlo-
cie de 9.5, (maximă de 209.2, mi-
nimă. de Lo). 

5) Umezda relativă 010 mijlo-
cie 83 (maximă too, minim-  ă 28). 

6) Nebulozitate media 5.1 c,lile 
senine 134, nor6se 111, acope-
rite 12 1. 

7) V'inturile (iuţela in m. pe se-
cundă.;in mediu=-,i22),cel de la N. 
317 ; cel de la N.-E. 63, acesta 
aduce timp senin, iarna frig ; cel 
de la E. 76, cel de la S.-E. 19 ; 
cel de la S. 246 ; cel de la S.-V; 
19 ; cel de la V. 67 ; cel . de  la 
N.-V. 258 ; amendoue aceste din 
urmă aduc ceţă şi umezelă. lile 
calme a fost 33. (Locot. M. D. 
Ionescu, op. cit, pag. 45-46. 

Geograila 	 Marca 
oraşului e o corabie cu pânze in 
trei părţi, lângă un far ce pOrtă 
1n cap un steag. 

Divisiunea. Oraşul este impărţit  

1n doue culori : roşu in p:lrtea su-
dică şi galbend in pa:- tea nordica, 

despărţite prin str. Gării 	Portul. 
Inainte se impărţia in n.ahalale : 
cea turcJscă la resărit şi 	centru, 
cea tdidi-cfscd la N. si ce, bulg,ă-
rEscă la S. şi V., astă-lăii insă saCi 
contopit la un loc si populaţiunile 
s'a(i amestecat intre ele. Sunt as-
tă-căli 62 străcăli in oraş, ritre cari 
principalele sunt : Trajan, Man-

galia, la capetul căreia Si găsesce 
centrul comerţului de groe, 

Llenă, Romdnă, Caro.1  plan-

tată, bine intreţinută, etc., .dar cea 
mai frum6să este Bulevardul Eli-

sabeta, construit în 188o pe mar-
ginea Mărei şi anutn pe stâncile 
de granit de cari in zadar s_e isbesc 
valurile.  Mărei cu sgomot ;pumant. 
Ele 	sunt in general curâ te, bine 
pavate, afară de cele de 1 margini 
unde sunt numal şosele pietruite 
saCi nu. 

Edificiile principale in Constanţa 
sunt: Hotel Carol I intr'o posiţie 
admirabilă pe Bulevardul 
chiar pe promontoriul C,)nstanţei, 
care e terminat printr'ur.:.f:zr inalt 
de 23 m.; de altmintreli niai este 
un far Iângă port pe captul sudic 
al malului celui vechki şi inalt de 
t 5 m. Tot pe Bulevardul Elisabeta 
mai găsim Cursall, locul de petre-

cere al visitatorilor si 
construcţie de lernn, insă des!ul de  

incăpet f)re pentru tetru, representa-
ţiuni, concerte, baluri, etc. Mai sun, 
hotelurile : Gambeta, Central, etc. 

t6te bine ingrijite, insă nu tot-cl'a-
una incăpet6re pentru numerui pe 
fie-care an crescend, al visitato-
rilor. Şc6la primară ‹Prinţul Ferdi-
nand i Princesa Maria, pe str. 
Carol I, giamia ‹Azizia, şi spi-
talul comunal. Palatul administra-

tiv unde e primăria şi tribunalul, 
t6te pe str. Carol I. Prefectura 

bine aşecălată pe str. 
inainte ocupa, până la 1882, ve-
chiul conak turcesc (strada Traian) 
carc a ars in 1882, ai ocupă 
un local inchiriat. Palatul Prinţului 
Sturdza pe Bulevardul Elisabeta. 
In general, incetul cu incetul, ca-
sele cele vechi de stil oriental tur-
cesc, fac loc . unor somptu6se clă-
diri in stilul â l'Europeenne şi 
Constanţa va ajunge, de o potrvă 
cu insemnătatea ei comercială, l o 
importanţă politică făcend diqtr‘'ensa 
centrul peninsulei dobrogene, lă.:• 
sâtid pe jos cu mult pe Tulcea de 
Iângă Dunăre. 

-Cel mai frumos monument ar-

tistic din Constanţa este şi StaNa 

luY Ovidiă, ridicată îii 1883 pe 
plaţa Independenţa., -cUnbscută. al 
mai mult sub numele de piaţa 
0 vidi sculptorul se numesce Ettore 
Ferari (ve(ji cuv,ntul 

Dieţ. geogr. jud. Cow,lanţa. 12 
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Edilitatea ţublică. A vem : Ser-
viciul de siguranid cu t poliţie, 
cu 3 comisari, i comandant al plu-
tonului de gardişti (56 sergenţi de 
oraş) ; cheltuelile lui sunt d 23.580 
lei. Conzunitaţia se face pe cele 62.  
strade, pe Bulevardul Elisabeta, 
Piaţa O vidila saU Inclependenţa, 
unde se găsesce frum3a statue a 
lui OvidiCi ; sunt 53 trăsuri de piaţă 
şi 178 căruţe sa'u harabale.  ; 
biuroul central al poliţief plecă linif 
telefonice a Port Parket, comisia 
de roşu şi pompierh, gara, primă-
ria, gendarrnii, comisia de galben 
şi divisia activă a armatei. 

Serviciul curăţitulu% reclamă o 
cheltuială de 54.700 lei ,şi se făcea 
până. la 188o de către hamalf, a(jî 
s'a creat serviciul ponapierilor cu 

comandant, i 6meni de 

26 cal, 4 pompe mobile, 13 
sacale, 8o sacagii; pompierii stro-
pesc străcjile ; stradele suut in ge-
ueral curate, gun6iele sunt.  duse la 
2--3 klm. afară de oraş. llumi-
natul cere 25.000 lef ca cheitueli 
şi se face prin 359 lămpi cu gaz 
petrolef."1. De şi scu-gerea apelor de 
plcie se face uşor, oraşul fiind aşe-
;Iat pe pantă, totuşf s 'a construit 
in partea vestică şi un canal .pe la 
atelierele căiei ferate. 

Serviciul sanitar. Starea sanitară 
a comunei e bună 'in general ; 
personalul serviciului se compune  

dintr'un medic comunal, un sub-
chirurg vaccinator şi o mOşă in 
oraş sunt insă to medici (din cari 
3 militarl) şi 5 farmacişti (i mi-
litar). Cheltuelile acestui servicin 
se ridică. la 38.390 lei. Spitalul co-
munal, construit in i 89 3 cu 2 5 
paturf, eite spat,ios, igienic, deservit 
de medicul oraşului cu 13 ajutOre. 

Serviciul veterinar se face de că-
tre un veterinar aloraşuluf, ce supra-
veghiază abatoriul comunal, situat 
pe ţermul Mării la marginea ora-
şuluf ; el se intreţine prin o chel-
tuială de 14.193 lei anual. 

Serviciul alimentărel oraşuluK cu 
apa potabilă a ora-

şuluf se ia din 3 ftintâni sistem 
american, aşecjate 1.n nordul oraşului 
safi din fcîntâna (cişmea) cătunuluf 
Anadolkioi, la 4 klm. s'pre N.-V. 
de oraş. Din causă că acestă apă 

i.nu este de calitate recomandabilă şi 
nici suficientă, se aduce apă şi de 
la Murfatlar (gară.) situat la 
klm. spre V. de Constanţa, ln cis-
terne de ale căiei ferate-; apa de 
la Murfatlar este fOrte bună şi de 
aceea se născuse ideea unuf proiect 
de alimentare a oraşului cu apa 
din isvOrele de la Murfatlar, Insă 
cheltuelile fiind prea mari, s'a re-
nunţat la acest proiect şi s'a adop-
tat acela al ingineruluf Cucu (bine 
cunos:ut 1n Bucuresci), ca oraşul 
Constanţa să fie alimentat cu apă 

de la satul Anadolkioi, la 4 klm. 
spre N.-V. de oraş ; se va cons-
trui un reservorifi pe movjla Avre-
tin, unde apa va fiadusă prin ca-
nale in beton şi dusă in oraş prin 
conducte (a căror lungime totală 
este de 1 212 klm.) şi distribuită 
prin 88 Uintâni in diferitele părţi 
ale oraşulu1; din aceste 3 • vor fi 
monumentale : cea de la g2ră, piaţa 
OvidiU şi Catedrală. Dupe calculele 
făcute, oraşul— a cărei por, ulaţiune 
este presupusă ca urcată la cifra 
de 40.000 suflete—va av ,n 
400.  0 ii. c. saCi 200 Iiri pe ji 
de cap ; iar costul acester lucrări 
va fi de 830.000 lei. Comuna a 
şi preve4t pentru inceperea lu-
crărilor suma de 80.500 lei in 
budgetul 

130.—Incă din timpul Romani-

lor, băile de. Mare de la To,ni (Con-
stanţa) craCi fOrte visitate ; intre 
altele se scie că guvernatorul pro- 

Moesia inferiOră, Ca us Prast- 
, 	 in timpul lui An- - 
toniu Piul, îriălţă. la  Tomi geniului 
locului un altar de marmură ca băile 
să.-1 adură săn&ate (Gr. T ocilescu, 
Mittbeilungen aus Oesterreicb,Wien, 
18.86). Astă-1i, de la ocuparea Do-
brogef de către Români, ala ince-
put a fi visitate din ce îe ce mai 
mult. La inceput, băile se găseaU 
la marginea oraşului (hotcl Carol, 
Gambeta,• Port, biserica armenă), 

ai sunt instalaţiuni alară din oraş 
la 3 klm. spre S.-E., pc c(')sta Mă-
rei, la p6lele unui deal acoperit 
Cu vii, de unde şi numele de. : .1a 

unde lumea se transportă in-
tr'un tren ce circulă de mai multe 
orf pe Ii intre oraş şi vii, cu 6 
halte de oprire : Ovidila, Tomi, Te-
tis, Gară. şi 2 halte la v if ; in faţa 
ultiiriei halte se găsesce parcul băi-
lor, frumos araniat şi bine intreţinut; 
o şosea nisipată, cotită conduce co-
borând la stabiliment, impărţit in 
doue : pentru dOmne la stânga spre. 
oraş şi pentru domni la drepta, 
distanţa de soo metri. Aci la vii 
publicul găsesce pe lângă clima 
temperată, aer sănetos, distracţia, 
sănătatea, efect bine-făctor al băi, 
lor de Mare. Mai sunt şi alte 3 
localuri de băi calde (i mili-
tară). (Locotenent M. D. Ionescu, 
op. cit.). 

Populatiunea Constanţei e fcirte 
amestecată, ca şi a Dobrogef in 
general, insă din causă că este şi 
port maritim, tOte natiunile 
dat aci intălnirea. Deosebirea ex-
teriOră Insă nu se plite vedea de 
cât numai 1ntre elementele turcesd, 
bulgăresci, cari diferă. prin 1mbră- 
cămintea lor de 	elemente, 
imbrăcate europenesce. 

DUF& recenAmântul din 1894, 
cel mai noU de până acuma,. avem 
tablourile urm;.ăt6re : 
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Dupe sex (s(are civild) 

Birbaţ Fcmct Total 

Capi de familie 1759 1892 3651 
Alte persOne . . 4667 3803 8470 

Lipsind din com. 	3 6 	9 	4 5  
Total . . 646 2 5704 t 21 66 

După elate: 

Pă.nă. la  7 ani 
De la 7-14 ani 

)• 14-21 
21-70 

Peste 70 ani . 
Total . 

- 774 742 
	1 5 16 

• 679 641 1320 

• 773 	5 6  5 	143 8 

• 4156 1993 
	

6149 

• 44 	5 I 	9 5 
. 6426 3992 

 
1 0 4 1 8 

Dup stare civild: 

	

Necăsătoriţl. . . 4 37o 1993 
	

6363. 

	

Căsătoriţi . . . 1491 1572 	3 o6 3 

	

Veduvi . . . . I00 3 99 	499 
Divorţaţi . ▪ 	5 28 	43  

Total . 	976 3992 9968 

Dupe cetaţenie: 
Cetăteni români 4 o6 2756 6 862 

	

Supuşi streini . 2163 I03 3 	3196 
Nesupuşi nici unei 

	

protecţiuni . . t 57 	203 	3 6o 
Total . . 6426 3992 10418 

După 

Ortodoxi. . . . 4422 21 50 6572 

Catolici, protest., 

	

luterani, etc. . 2.78 400 	678 

Maltometani . . i 18 5 1017 2202 

	

MOSaid . . . . 460 39 5 	85 5 

Alte religii 	. 	81 	30 

Total . . 64.26 3992 10418 
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După instrucţie: 
Bărbat-i FemeI 	Total 

	

Sciti carte . . . 2970 1293 	426 3 

	

Nu sciti . • . . 3456 2699 	6 5 5 

Total . . 6426 3992 10418 

Dupe ocupaţiuni/e capilor de 

Debitanti de bău- 
turi spirtOse . 	5 5 
	

5 5-,  

Profesiuni libere 
(medici, advo-

caţi, prof., ma- 
gistraţi) . . 87 	88.  

	

Meser.,industr.,etc. 86o 	27 	887 

	

Total . . tooz 	2.8 	1030. 

Dupe naţionalitdp: 
25 19 Români 	  
24.6o Greci 	  

Turci i tătari . 	• 	 

Bulgart 	

 2202 
1060 

Armeni  	5 5 9 
Germani 	3 32 

EbreI 	 8 5 5 

Unguri . 	 • 	18 . . . . 

Italieni  	109 

Francezi 	  5 
Englezi 	 t 5 
Ruşi.  	3 3 
Olandezi . . 	. . 	 • 	5 
Sârbi  	4 

	

. Muntenegreni . . • • 	4 
Total . . . 10419 

Cifra de Io41 9 suflete este, in-

contest abil,mult inferi6ră cifret ade-
vrate, dacă luăm in considerare 
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crescerea continuă a populaţiuner, 
din repedea desvoltare economică 
a portului Constanta ; la acsu mai 
adăogăm şi populatiunea 
aşa adeverata cifră trebue sa fie 
peste i2.000 suflete. Densitatez po-

pulatiunei oraşului Constanţa este 
de 48 locuitori pe hectar. 

Moravurile şi obiceiurile;  a se 

vedea la partea generală a jude-
ţului. 

Cultul religios se exercită : prin-
tr'o catedrald romând cu 

S-ţil Apostoli Petru şi Pavi (29 
Iunie), zidită. in 189 5 şi ir:treti-
nută. de Stat, cu i preot, i cân-
tăreţ i diacon, i paracliser (in 
budget sunt prevec,luti 2 cântreţi) ; 
personalul e insuticient pentru a 
satisface cerinţele unei populaţiuni 
din ce in ce crescende, dect nr mai 
trebui Incă i preot sati dot; f şi 
cântăreţ. GreciLai1 o biser, 	cu 
hramul Scitimbarra la faţd, zidită. 
in 187 1-82, cu venitul provenit 
din donatiunile enoriaşilor ; ar dout 
p7eoţi,2 cântăreţt. La acăstă b.serică 
o nuntă se plătesce cu ioo lei, 
botez cu 6o lei, o inmormintare 
,cu 120 	o penitentă cu 4o lei ; 
llumineca de 6 ori umblă discul ; 
aşa că ea are un venit desul de 
mare, cu care Intretine c şcOlă 
grecă. Bulgarit ati i ei o biserică. 
Armenit aU o biserică func.ită.  in 
1875, CU 2 preoti şi z cântăreţi. 
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Protestantil an o biserică zidită. in 
189 5. Catolicii a'n şi et o catedrala 
zidită in i 88 5 	Geamiile sunt in 
num& de 8 şi intretinute de Stat 
cu S hogi ; aC1 un mufti (potro-
pop) plătit mai bine ca cel de la 
români, căci are 3 oo Iei de la 
guvernul român şi 5 70 lei (2 5 lire) 
de la olivernul otoman. Una din 
ele, «,!vialimudia», e .  zidită la 1722 
de Sultanul Mahrnud ; şi alta cAzi-
zia», zidită la i 86o de Sultanul 
Abdul Aziz. Se simte trebuin ţa 
unei alte biserici ortodox.Q, şi anume 
in mahalaua Mangaliei, unde lo- 
cuitorii sunt nevoiţi a se adresa 
la biserica grăcă, de Ore-ce cate - 
drala română e singura biserică şi 
nu pOte face faţă la tOte. 

instrurtiunea se predă, pentru 
ceea-ce privesce invetămmtul se- 
cundar, intr'un giumasin infiintat 
ln  anill..,9..L.,j_Qc_ţzi.-ibre, mai.>  
întiCi cu 2  clase desfiintându-se 
şcOla normală de Invetători  

fost inscrişt 5 8 elevi (50 in clasa 
I-a, 8 In a Il-a), cu 6 profesori ; 
s'aiă promovat numai 3 z elevi. 

Invetămchltul primar urban se 
predă. In 4 ŞCO1i, 2 de băeli şi _ 
2 de fete, o şcOlă 	b-ăeţt şi_una 

. 	_ 
de Tete, fondate in 1879, se 	sesc 

localul numit (Prin.c.ip±_Fer- 

dinand şi Princlpesa Maria» intre-___ 
ţinut 	de Stat, cu 9 institutori şi 

11.1.«.• 
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7 institut6re, cu 6 5 8 elevi (3 58 
băeţi, 3 oo fete) inscrişi, din cari 
numai 3 1 5 promovati. 

Şcoli particulare aCi funcţionat 
6 (se) in oraşul Constanţa ; una 
a comunităţii bulgare ; alta a co-
munităţii grece, o şccila confesio-
nala armenă, 2 şcoli confesionale 
israelite, 2 şcoli turcesci alipite 
de geamiile mai sus amintite şi 
grădina de copii (Lelia Petraru›, 
la care s'a adăogat acum de doi 
ani şi curs secundar ; aceste şcoli 

fost frequentate in modul ur-

mător : cele ale comunităţilor stre-
ine de 198 băeţi şi 37 fete ; şc6-
lele confesionale de 75 copii şi 
Institutul 	Lelia Petraru,  de 38 

cursul primar şi 8 cursul secundar. 
Geogr(fia economicel. — Ca-

litatea pandntulul moşiei comunei, 
care este arendată, nu e tocmai 
de lăudat ; ea nu are ihumus», 
păment vegetal, negru, care este 
f6rte bun pentru dUeritele feluri 
de plante ; ci pămentul este slab, 
puţin productiv, cultivendu-se pe 
el orz, griCi, puţin ovez şi planta 
ulei6să-textilă, inul ; asolamentul 
se obişnuesce prea puţin. In partea 
sud-vestică a oraşului, pe malul 
cel ridicat al Mărei, viţa a găsit 
un teren favorabil şi se cultiva cu 
6re-care succes ; livec,ii de pomi 
roditori lipsesc de pe teritoriul 
comunei. Intinderea pămentului cul- 

tivabil se modifică in fie-care an. 
Dăm in tabloul următor re-

sultatele semănăturilor din anul 
1 8 9 5 —9 6. 

Producţiunile oraşulut Constanţa 
pe anul 
t6rele : 

Felul 

1895-96, aCi fost urmă- 

lIectare 	klectolitri 	Media pe 

GrIn" 100 1000 10 

Secară 
Orz 5 3 79,5 r 5 

Ovez 10 1 20 I 2 

Rapiţă 
Porumb 
MeiU 20 6o 3 
Fânete 

avut. 
artificiale 	saCt 	naturale 	n'a 

Viţa 107 	284 	21t2  

Intinderta totală a comunei fiind 
de 1189 hectare, din cari 190 
hectare neproductiv (ocupat de 
vatra oraşului cu 2838 case) şi 
restul de 999 hectare productiv, 
se imparte ast-fel : 

t) 892 ha. ale Statului ct pro-
prietari, to7 ha. ale locuitorilor. 

2) Dupe felul producţiunilor: 
Teren cultivabil 	• 18o ha.  

remas necultivat 492 » 

Islaz 200 

Vii I 07 

Păduri 20 

999 
Ocupaţiunde /ocuitori/or sunt 

urmatOrele : 

i) Ap ieultura, care este practi-
cată f6rte puţin şi anume i blugar-
arendaş, care are 4 pluguri cu boi, i o 
căruţe cu cai, i maşină. de -%, ;nturat, 
to grape de fier ; mai sunt 	m6ră 
cu aburi şi 4 de vent. 

Crescerea vitelor se .)ractică 
tot aşa de pulin ; sunt in ,:omună 
peste 2200 capete, din cari : 2 1 

armăsari, 631 cai, 43 epe, .6 boi, 
45 vaci, 9 viţei, 2 blV011, 73 bo VO- 

liţe, 50 malaci, 4 asini, 	to ber- 
beci, 300 oi, 50 miei, 6 tapi, şo 
capre, 20 egli, 	100 po rci, 5 o 
scr(Sfe ; sunt 21 puţuri san f(intâni 
îii comună. 

3) Industria este, relativ vor-
bind, faţă cu cele-l'alte oraşe, mai 
desvoltată ; insă mal puţil ca in 
orişul Tulcea ; Constanţa este un 
oraş per excelentiam maritim, aşa 
că mai t6tă activitatea ei este In-
dreptată in acestă direcţie. Totuşi 
sunt in comună.  258 industriaşi, 
mai toţi de a 2-a şi a 	mână, 
ocupându-se cu fierăria, potcovăria, 
croitoria, lemnăria, etc., sunt 70 
fierari, 25 bărbieri, 6 po:covari, 
15 croitori, etc. Ca industr'e mare, 
avem : i fabrică de bere şi i de 
tăbăcărie, acesta din uniă in afară 
de oraş, la 31/2  km. spre N. de 
oraş, Iângă iazul cu acela nume 
şi Mare, fondată la 188o de fraţit 
Ciricliano ; intrebuinţeză.r 	t 50 
lucratori cu maşini de 50 cai pu- 

tere şi produc.nd in 	ani pană 
la 200.003 fr. Mai era şi o alta 
tăbăcărie la i 11 2  km. spre N. de 
cea precedentă, a funcţionat 2 an'i. 
(1876-78) când a incetat pentru 
tot-d'a-una. 

4) Comerjul este principala ocu-
paţiune a locuitorilor. Sunt iii co-
mună 704 comercianţi (din cari 48 
hangii, 79 cârciumari, 3 5 băcaui, 
20 lipscani, 8 brutari, 9 măcela;i, 
22 zarzavagit, 5 morari şi restul 
de alte ramuri). El cresce ve4nd 
cu ochii ; graţie mesurilor inţe-
lepte ale guvernului romăn, de - a 
proteja desvoitarea lui economică, 
graţie numerOselor imbunătăţiri 
aduse mijlOcelor de comunicaţie, 
portului (in anul 1896 s'a pus 
piatra fundamentală a nou!ui port. 
căci cel vechi'n nu era suficient, 
pentru mereCi cresctidu-1 numer 
de vase ce vin şi plecă. din Con-
stanţa), şi construcţiunea podului 
de peste Dunăre, care e ultimul 
cuvnt al sciinţei moderne pentru 
secolul nostru, punndu-se in le- 
gătură cu agricola regiune a Va- 
lahiei şi cu Bucurescii, Constanta 
va cresce necontenit şi nu va trece 
mult timp şi acest oraş va dobândi 
importanţa pe cOsta apusană a 
Mărei, pe care a avut-O vecha. 
To.mi.. Dăm la - vale tabloul mi- 
cărei portului pe 1895 —96 : 
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. Comeritil Constantet pe anul 189 5 -96 a fost dupe cuM urme':ză : 

CONSTANŢA (varria). IMPORTAŢIUNi. 

A 	31A.RF ,̀ JRILOR ,7..71.-., Cantit4I Valori in lei 

.- . __. 

c., ›.: 
Ea. 

1 
xtracte de materit ! 
	 Kgr 633.3o61 633.306 - 

;tofe impletite 	de 
esute din ;ire vap- 
a sat1 	mat multe 

» 73.676 574.673 44.: 

	

pG'tmrit 	(ulia) 	şi 
• • 	• 	• 	• 	• 	• » 21.506.395 537.660 - 

» 222.022 489.404 5 8.,̂ 
1, .de bon, 	de 6ie, 
ttc., cruch., 	sărate 
: 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. » t 1 2.3 36 333.030 6.  

» 374.688 224.672 20.: 
t, 	zahăr 	candel 	. » 73.597 187.344 3 I. 
;) de bumbac, ne-
fară de bumbăcel. » 94.084 i 54.5 54 5. 
.burt, 	electricitate, 
tc » 97.073 141.126 - 
.1 tigarete in caete 
.e 	  » 4.05 8  t 2 I .74o 3.' 
)cale, nerasme, chi- 
iii 	  
nochine 	şi stafide 
..... 	• 	• 

» 

» 	. 

147.o8o 

2 37.2o9 

r 17.664 

94.884 

7.  

5.  
ăsline 	. 	. 	. 	. 	. 
stofe 	impletite 	in 

» 83.250 99.900  S• 

» 4.9 1 3 85.978 6.  
: 	de 	vite 	rnict cu 
câpătini 	. 	. 	. 	. 
tc, 	de plumb, 	ce- 
..... 	. 	. 

store 	impletite de 

» 

» 

6.924 

16.991 

69.240 

67.964 

S. 

- 

stofe 	im',--letite 	de 
23.474 65.727 I.I. 

11b » 12.85o 56.540 5. 

DESEMNARE 

Taninurt şi e 
de argăsit 

Ţesăturt 
bumbac, 
site in un 
culori. . 

Cărbuni de 
kok . . 

Fierărie grO 
Piei de biv 

de viţ.el, 
san uscat 

Cafea crudă 
Zahăr rafina 
Torturt (fir 

văpsite, a 
Maşine cu 

cu gaz, e 
Hârtie pentr 

cartice 
Lămâl, port 

tre şi ro 
Roşcove, s 

negre. . 
Ulein de m 
Ţesaturi şi 
. lânâ. 
Piet tăbăcit 

san fără 
Oxid de zii 

rusâ, etc. 
Ţesături şi 

bumbac . 
Ţesăturt şi 

bumbac 

652 

144 

3 4-9 

6 1.4 

738  

)53 
325 

829 

3 09 

2 9 

Gi 

2 2 
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G E - 
DESEMNAREA MÂRFURILOR 

P 

Cantit4t Valori îa lei 

19 Orez 	  Kgr. 4 4. 3 o6 51.950 
20 Incăltăminte 	din 	orf-ce 	alte 

piet, afară de cele prev«lute 
in 	art. 	242 	  6o8 20.672 

21 Stofe uşOre de buntbac pur 3.2 32 49.126 
2 2 Măsline sărate sa 	murate in 

butOie 	  87•943 43.972 
23 Panză şi sact de jută ordinară . 3o. 5 83 42.816 
2  4 Confectiunt din stofă de lănă 819 40.950 
2 5 Gemurt şi sticlă in culOre 

turală 	  62.948 37.76 9 
26 PirOne şi cuie de fier 	negru, 

27 
28 

cuie de sirmă 	 
Fructe prOspete 	  
Bumbăcel văpsit sait nevăpsit 	 » 

68.965 
96.189 

5.726 

3 4 .4 8 3 
28.857 
28.630 

29 Fier 	in 	şine 	pentru 	rcite 	• 	• 127.729 25.456 
30 Cărbunt de lemn 	 » 2 54.2 57 25.426 

Seminte uleiOse . 	. 	. 	. 	. 	. 87.21 3 22.886 
3 2- UIeiurI vegetale de tot felul . 24.128 21.71 5 
3 3 Smochine, stafide roşif, 	mig- 

dale, coconart, ananaşi prOs- 
pett, strugurt de Mallaga . 10.497 2 0. 9 9 4 

34 Torturi (fire) de bumbac, văp- 
site 	. 	. 	.. 	... 	. 4.142 20.710 

3 5 Gurnă, mastică 	  1.442 1 9. 900 
36 Porcelan 	de 	tot 	felul 	. 	. 

Ciai 
6.619 
3.281 

1 9.857 
19.686 

38 Legume 	uscate şi făinuri de- 
rivate 4 5•777 18.311 

3 9 Fructe uscate afum. saci opărite. 3 6.o26 18.013 
4o Aramă, alamă, bronz, brute . 8.684 7. 3 6 8 

Burett 	de 	tot 	felul 	. 	. 	. 8o8 6. 1 6o 
42 Instrumente de 	fier şi 	otel 	. 7.700 15.400 
43 Pălărjl bărbătesct de mătase . Gr. 25 1.980 1 5.1 1 9 
44 Sardele in butOe 	 Kgr. 5.o 5 1 15.051 
45 Lucrărt 	fi ne 	de strungărie 

tapiterie 1.8 3 5 4. 6 8 o 

Ta
xe

  î
i  

le
i  

3.573 

3.039 
5.1 80 

2.651 
1.529 
3.281 

3. 1 48  

4.1  39 
4.827 
2.004 

4•069 
862 

7.23 9 

1.247 

1.450 
1.15 5 
1.65 5 
1.642 

.86 8 
2.890 

1.211 
1.235 
3.021 
1.173 

977 

186. 	 187 
	 187 186 

Cti 	•-• 

DESEMNAREA MARF URILOR ;:f..-:, 

5-  
Cantită,ţi Valori in lei 

x
1 •• ,,,_• E-, 
-- 

46 Lemne de foc de ort, ce fel . Kgr, 71,1.823 14.236 1.960 
47 I3umbac brutşiscamă.dL bumbac » 9.014 13.521 54 I 
48 Ţesături şi stofe 	impletite de 

mătase 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. Gr. 129.565 12.957 1.040 
49 Albastru de Prusia ; ultra-marin Kgr. 6.301 12.6o2 - 
50 Fot, 	Hori, 	fructe, 	teci şi 	alte 

materit 	. 	, 	. 	. 	. 	. 	. 	. » 6.800 1 2.24o - 
5 t Jucărit 	de 	lemn, 	de 1-1ârtie, de 

cartov, etc. 	. 	. 	. 	, 	. 	. 	. » 1.624 1 1.368 649 

52 Obiecte de sticlă de el-f-ce cu- 
lOre 	  » 2.268 11.340 1.138 

5 3 Mobile, scule de menagiii 	. 	. » 3.775 11.32 5 2.268 
54 Driluri 	. 	• 	  » 1.884 1 1.3o4 1.430 
5 5 Marmoră şi alabastru . 	. 	. 	. » 3 6.6o9 i o.98 3 36 6 
5 6 Oteturt 	in 	butOe 	. 	. 	. 	. 	. » 26.894 10•7 58 4.303 
57 Seminţe de tutun 	. 	. 	. 	. 	. » 1.325 i o.600 - 
58 Ctment şi plăcide cime.:it pentru 

pardosit . 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. » 263.267 10.5 31 3.948 
59 Confectiuni din ştofe cl--, bumbac » 522 10.440 1.430 
6o Lacurt, 	uleiurt 	şi 	ve: niuri 	.i- 

cative 	. 	  » 2.547 i o. x 88 891 
61 Uleiuri 	şi unsorI min - rale . 	. » 1 o.o3 9 1 o.o 3 9 2.008 

621 Ţesăturt şi stofe 	de mătase . Gr, 124.93 5 9.99 5 797 
63 Obiecte de fierşi de oel spoite Kgr. 5.110 9.70 9 1 .5 27 
64 Legume ver4i 	. 	. 	. 	. 	. 	. » 23.153 9.261 1.861 
6 s Sobe de tuciil, cazane,,:une etc. » 20.029 9.213 1.00 1 
66 Pesce 	prOşpăt saci sărat . 	. 	. » 15.074 9.044 768  
67 Creta, 	ipsos, 	var, 	oci- url 	. 	. » 220.462 8.8 1 9 2.20 5 
68 Oglincji cu dimensiun, peste 30 

c m. 	,  » 1.096 8.768 546 

69 Vase şi aparate pentru 	usine, 
pentru balete, pentru maşini 
cu aburt, etc. 	  » 1.723 8.61 5 862 

Biblioteca Judeţeană „I. N. Roman“ Constanţa Proiect co-finanțat AFCN



189 19 

••• 
3 	"8' 

' 
• DESEMNAREA, 111.kRFURILOR -••••• Cantit41 Valori îa lei 

29 Sardele 	1n 	bute Kgr. 1. 4 0 0 1.400 

• 39 Frânghil 	de 	cânep, 	in, jută, etc. 	. I .00 0 1 .400 
3 CleiCt de 	pesce 	. 43 1.290 
3 2 Obiecte comune, Impletite din papură, 

din răchită, din salcie, 	din 	trestie 
ordinară 	  600 1.200 

3 3 Cartori 	. 	. 	. 	. 	..... 1.000 1.000 

34 Luntrit dintr'un lemn, ordinare . IO 1.000 

•Totalul importaţiunel şi exportaţiunei 	  17.185.611 
Importaţiuni 	• 	   5.570.393 
Exportaţiuni . • • . 	 II  615.218 
Diferenţa la,importaţiune 	  -6.044.82 5 

RECAPITULAŢIUNE 

188 	
188 

CONSTANŢA (vama). EXPORTAŢIUNI 

Pf, 	• 

DESEMNAREA 111ARPURILOR Cantiffiţ1 Valori in lei 

2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

io 

I I 
12 
13 
14 
15 
t 6 

8 
9. 

20 
21 
22 
23 

24 

25 

2 6 

2 7 
28 

Orz şi malţ 	  
Seminţe 	ulei(Sse de 	tot 	felul . 	. 
Lânuri 	  
Grâil 	  
Brânzeturf şi caşcavalur1 de tot felul 
Secară 	  
Berbeci, 	oi, ţapi, capre, miel şi 
Maşine cu aburi, electricitate, gaz etc. 
Făină de grâ 
Piei de 	bivol, 	de boU, 	de viţel, de 

etc. 	  
Taurr, 	boi, 	bivoliţe, 	vaci . 	. 	. 	 
Legume uscate şi 	făinuri 	derivate 
Cai 	(armăsari 	şi 	jugani) 	• 	• 

o 
Fontă şi 	fier, 	brute 	  

altele de cât cele specificate 
in 	art. 	220 Şi 548 	  

Pesce nedenumit, pr6spăt, 	sărat san" 
uscat 	...... 	. 	. 	. 	. 

Obiecte de tablă de fier, smălţuite 	 
Sfciră de cânepă, 	de in, de jută, 	de 

etc 	  
HamurI şi şele de tot 	felul 	. 
Buţt 	şi 	but6e 	 
Ţesături 	şi stofe 	impletite de Iână 
PieI 	tăbăcite de vite 	mari . 	. 	. 	. 
Morun, nisetru, cegă, etc., prOspăt, 

sărat saci 	uscat 	  
COrne 	de 	animale, 	brute saci pre- 

orătite 	  
Unt, margarină 	şi alte grăsim1 	co- 

mestibile 
PetroliU şi uleiCt de schist, brute . 	 
Porumb 	  

Kgr. 

capete 
Kgr. 

capete 
Kgr. 

capete 
Kgr. 

53.481.360 
4.865.11 5 

676.978 
2.9 5 9.2 I o 

359.064 
3.760.000 

26.913 
1 04.49 
615.175 

83.290 
424 

159.1to 
15 5 

370.000 
146.000 

5 . 	00 

21 .67 9 
3.168 

4.41 3 
400 

6.200 
201 
689 

4.850 

2.750 

822 
18.80o 
20.810 

4.278.509 
1.946.046 
1.692.44 5 
1.555.105 

718.128 
376 000 
269.13o 
156.737 
1 53.794 

124.93 5 
84.800 
63.644 
46.500 
29.600 
29.200 

17.400 

1 3.007 
12•672 

8.826 
4-800 
3.720 
3.517 
3.238 

2 . 9 10 

2.7 50 

2.137 
1.88o 
1.665 
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Comertul Constanţet merge din 
ce in ce cresd:.nd ; mat cu osebire 
prin crearea portulut celui not, 
-prin construcţia po3u1ut de peste 
Dunăre la Cernavodă, el va lua 
un avnt din ce in ce mat mare, 
fiind singurul nostru port maritim 
îu condiţiuni mat bune. 

Budgetul oraşulut Constanţa in 
anul 1896 a lost de 635.667 le1 
la venituri şi tot atâta la cheltueli. 

Căile de comunicaţiune sunt: t) 
•maritime, din Constant,a (port) ple-
.când o mulţime de vase, atât ro-
mâne cât şi streine (dupe, cum se 
pOte vedea din tabloul anexat maî 
sus), un servicin regulat de mesa-
gerit şi pasageri cu porturile ro-
mâne Sulina, Tulcea, Galaţi, Brăila 
şi cu Constantinopole ; 2) cele 62 
de drumuri, strădi, căt, cart strebat 
oraşul in lung şi lat, mai t6te In 
bună. stare ; 3) calea ferată ce duce 
la Bucuresci prin Megidie-Cerna-
vodă. ; 4) calea ferată ce duce .din 
oraş la băile rect de lângă vii, cu 
staţiile Oviditt, Tomi, Tetis, gara 
şi 2 staţii la vit; 5) calea naţio-
nală ce duce prin Babadag la Tul-
cea ; 6) cllea judeţiană la Mangalia ; 
7) drumurt comunale cu satele in-
vecinate. 

Gara Constantei, adică capătul 
liniei ferate Cernavodă-Constanţa, 

mat bine dis adi Bucuresci-
Constanţa, a fost construită in 1862 

odită cu calea ferată, ca a fost 
rescumpărată in iSSi. Astă-dt 
ad:stă gară este insuficientă fată 
cu avintul mişcăret comerciale ce 
a luat oraşul Constanta, şi de 
sigur, că dupe terminarea portu-
lui, se va construi şi o gară mult 
mat mare şi mat frum6să. 

Portul. Pe ruinele vechiulni 
port grec de la Tomis, Genovezit 
aO fundat un comptuar al lor, care 
a fost fOrte prosper şi care insă sub 
turci a decădut cu totul. 

In anul 1859 compania engleză 
,Danube and Black dea railway 
Comp. Limited» a construit un 
port in limitele celut actual : Incă 
din anul 1877 acest port era in-
suficient traficului de cereale ce 
se făcea pe 	; astă-di, el devenind 
debuşeul direct pentru produc-
tele mai intregei tări (mai cu 
s&riă ţara Românească) se impu-
nea construirea unui no0 port sa0 
mărirea celui actual. In anul 186 
s'a exportat 368.862 tone, In 1895 
saO exportat 69.707.927 tone, 
cifre cart vorbesc de sine pentru 
transformarea portului. Portul s'a 
rescumpărat in 1881 ; guvernul 
nostru a votat, prin legea din 29 
Marte 1885, un credit de 25 mi-
li6ne let pentru mărirea portulut. 
Lucrările aO fost incredinţate caset 
A. Hallier, cari lucrărt aet Inceput 
In primăvara anulut 1896 ; piatra 

fundamentală a fost pusă n .digul 
despre larg la o m.. departe de 
ţerm, la 16 Octombre 	de 
către M. S. Regele Carol I. Peste 
câtt-va ani Constanţa va f inzes-
trată cu unul din cele i at fru-
m6se porturi ce va face dntr'ensa 
cel mat insemnat port a c6stet 
apusane a Măret Negre. 

Companiile de vap6re sunt in 

numer de 9, cart 	agenţit 
In Constanta. Acestea sunt: 

t) 	Se! viciul maritim.  român, 

2) lohnston W.& C-nie (englez), 

3) Fraissinet & C-nie (francez), 

4) Messageries maritimes (francez), 
Wilson (Hull, englez), 6) Lloyd 

(austriac), 7) Deutschel Levante li-
nie, 8) P. M. Courtdji & C-nie 
(turcesc), 9) Florio & Rubattino 

(italian). 
Vama a fost Infiinţată la i Ia-

nuarie 1879. 
In oraşul Constanţa n-iat sunt 

diferite stabilimente come:ciale, ca 
Poşta i Telegraful ce fuAcţioneză 
de la 1879, un biuro0 al Regiei 
Monopolurilor Tutunurilor infiin-
ţat ln 1882. Sucursal&e. Bănce: 
Naţionale a Româniet (fu.cţionând 
.din Mai 1894). a Băncei Agricole 
(din 20 Octombre 1894), a Cre- 
ditului agricol (de la 	Aprilie 

1883), o Cameră de Comerci0 
Infii.nţată. in 1880. Soci2tăţile de 
asigurare : Naţionala, Dacia-Ro- 

mânia, Unirea, Işt aCi şi in Cori-
stanţa sucursale de ale lor. 

Agen(iile diplomatice cart se gă-
sesc in Constanţa sunt de 3 fkluri : 

i) Consulatele : a) Awtro-Un-

gariet (inflinţat in 1861), b) Bel- 

giet (1880), 	Turciei (1879); 

2) Vice-consulatele : 	Germa- 

niet (1865), e) Franciet (1862), f) 

Rwiet, 	Marea Britaniet, h) Spa- 

niel, 	Suedo-Norvegiet (1‘86I) 

3) Agenţiile consulare ale :j) Ita - 

liet, (girată de consulul au3tro-ma-
ghiar), k) al Bulgariet (girant con-
sulul turc) /) Greciei (girant con- 

sulul rus). 
Mat avem in Constanta o c1:1-

dire a .Institutulut geo,p,-rafic, si-

tuată pe ţermul Mărei la aripa 
dreptă a hotelulut Carol, şi ser-
vesce ca punct de nivelment de 
precisie al ţăret intregi. 

Istoricul.— Orig-inea num,.?u< 

oraşuluY T?nzi (Constanţa actuala) 
duptlw~wir-  
mach. Dupe Apolodor, care a scris la 

so a. c. Argonakii, in călătoria lor 
aCi cunoscut Myria, Istrul şi locali-
tatea Tomi, adică Constanta n6stră 
actuală 1,  care 'şi datoreşte nurnele 
de Tomi lut Aetes regele Colchidei, 
tatăl frum6set Medee, nep6ta ma-
relut impărat SOre.... Magni virgo 

i. AzoXXo.Mpoo (3t13?,toO1lz-(l 
cap. X). 

Biblioteca Judeţeană „I. N. Roman“ Constanţa Proiect co-finanțat AFCN



193 193 

,Vetus huic nou cn, positaque antiquitH urbe, 
Cons.lat ab Absyrti caede fuisse, loco, 
Nam rate, quae une pugnaris facta. Minervae, 
Per non tentatas prima cucurrit aquas, 
Impia desertum fugiens Medea parentem, 
Dicitur his remos applicuisse vadis. 
Quem procue ut vidit tumulo speculator ab alto : 

Hospes, ait, nosc, ), Calchide, vela, venit. 

Dum sequitur celeres anchora tracta manus, 

Cum trepidant Minyae, durn solvitur aggere funis, 
Cotiscia..percussit meritorum pectora Colchis, 
Ausa atque ausura multa nefanda manu. 
Et guam.qtram sul:.erest ingens audacia menti, 
Pallor in adtonitc virginis ore sedet. 
Ergo ubi prospexit venientia vela tenemur, 
Et pater est aliqoa fraude morandus, ait. 
Dum quid agat quaerit, dum versat in ommia vultus : 
Ad fratrem casu lumina flexa tulit. 
Cujus ut oblata est praesentia : Vincimus, inquit : 
Hic mihi morte ..sua causa salutis erit. 
Protinus ignari ncc quidquam tale timentis 
Innocuum rigido perforat ense latus ; 
Atque ita divellit, divulsaque.membra per agros 
Disipat, in multis invenienda locis. 
Neu pater ignore, scopulo propossit in alto 
Pallentesque manus, sanguinetunque caput ; 
Ut genitor luctuque novo tardetur, et artus 
Dum legit exstinctos, triste moritur iter. 
Inde Tomis dictw; locus iric, quia fertur in illo 

Membra soror fratris consecuisse sui..... 

Antichităţi. 0 raşul Consta :ţa, din 
punctul de vedere al anticl-htăţilor, 
este pOte cel ma1 important oraş 

al Dobroget ; el este situat pe rui-
nele vechei şi 1nflorit6reI cetăţi 
maritimă elenă «Torni›, care se 1n- 

   

   

1. Ovid. Trist. libr. ILL.El ia IX, 6-35. 

Dieţ. geogr. jud. Cowstanţa. 	 13 
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regia Solis) 1. Medeea fugind din 
Colchida cu iubitut ef, i urmărită 
de tatăl sel«.1 Aetes, apucă pe mi-
cul ei frate Absirt, ".4trizoc, pe 
care '1 luase 1n fuga sa cu ea, iI 
tae in bucă.ţ1 şi 'I imprăştie bu-
cătile in drum pe Mare. Nenoro-
citul părinte se tot oprea 1n cale 
ca să tot adune bucăţile copilului 
sCi,şi dupe ce le-a adunat pe tOte 
a aruncat ancora pe o cOstă ca 
să'şi ingrOpe copilul ; acea ccistă 
şi târgul de ma1 târait:1 de aici se 
numiră dim ad.stă imprejurare al 
Tomi (căci Tomi, T6p.,y1 va să ică 
părţI, bucăţI), invecinicind până ac,11 
tăerea nenorocitului Absirt, fratele 
nebunet din amor Medea. şi aşa 
a scăpat Medea de urmărirea ta-
tălut seU.... A.i.*71 (f)pi_vrias 
Nicx5v attv tao5occ 	ocindv 7ck•t- 
at',ou Ovzx 11Naelcc zdv &,8€Xcpb 
".Aalrvcov cpove5st xxi p,sksf.uo:ax 
xctzâ Bu0o5 	ouvocapotCcov 

v3,...r.o5— mxtar3c 

t.crnrsp .intoaz-
zdit aid.e.vzoc zo5 zw,88c 

bcpoc, z8v z6zov, 7cpoa176-
pEUGE T611.0 2. 

Poetul OvidiU care a fost esilat 
la Tomi, la Constanţa nOstră ac-
tuală, din causa amot ului s«1 cu 

Valer, Flacc III, 282 
A7:0XXOU)ou 'A'&-Qxitov Btpxt_ 

00t4Y) lib. I cap. 19. 
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fata imperatului August, istorisesce 
jainic nelegiuirea Meded, de aici 
de la Tomi unde el a fost exilat 
la sfârşitul lui Noembre 763 de 
la didiea Romel (to an1 inainte 
de Hristos), pe cOstele Geţilor şi 
ale Savromaţilor, 

In Geticos Sarmaticosque sinus... 
Getici littoris 

intre Geţi imbrăcaţt cu cojOce, şi 
cu părul lung, 

pellitos inter Getas 
intonsi Getae 

intre Bes1 şi Geţi 
inter Bessosque Getasque 8  

unde cuvintele latinesci făceaCi pe 
Geţi să râdă 
Et rident stolidi verba latina Getae 4  

la Tomi, oraş vechiCi aprOpe de 
Dună.rea cu doue nume : vetus 
urlis, ripae vicina binominis Istri 5, 
ca să.-ş1 plătescă păcatele amoru-
lui sUi i a cărţeI sale Ars amandi, 
cu care sernăna.se  focu1i pârjolul 
dragostei printre nevestele, fetelc. 
şi flăcăii Romel. 

Iată versurile sale despre adstă 
origine ale târgului Tomi: 

1. Trist. libr. cleg. V. vers 62.—Eleg. 
X vers. 14, 

2. Pont libr. IV, epist. X: Ep. II, vers 2, 
3. Trist. libr. IV cleg. I, vers. 64. 
4. Trist. libr. I, epist. VIII, vers. 38. 
5. Pont. libr. I, epist. VIII vers, at 
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tindea mult spre apus, coprilt4nd 

şi terenul satului Anadalkioi ; mo—
numeutele şi inscriptiunile găsite 
aci ne arată vechia et splendOre, la 
care tinde actuala Constanţă. Dăm 
mai la vale, dup Brutto Amante, 
discutiunea iu privinta ubiquitătei 
locului unde a fost exilat celebrul 
poet roman Ovidiu. 

.Pr elinsele o raşe Tomi, arup 
B rutfo Amante. — In care punct 

precis in lungul Mărct Negre se 
află 6re capitala micei Scitii, unde 
Ovidiu şI petrecu in exil ultimii 
ant ai vietei sale ? Acesta e o prb-
blemă, Inaintea căreia cea mai mare 
parte din biografii poetului Sol-
monean s'a oprit, saU n'a examinat-o 
de cât f6rte uşor. Şi in adever, 
lipseaiă datele (cunoscintele) pentru 
a putea stabili ceva sigur, şiin tre-
cut cercetarea acestor elemente nu 
era lucru lesne, căci teritoriul pe 
care se ridica cetatea Tomi, era 
in mare parte supus Turciei, ast-fel 
că cu greiă se putea face aserneuea 
cercetări, nu atât din causa felului 
de guvern cât diu causa atitudinei 
reservată şi bănuitOre a populatiu-
nilor mahometane. Şi nici n'ar fi 
putut călătorii să incerce expedi- . 
tiuni i . călătorii sciintifice cu spe-
ranta de vre-un succes Ore-care, 
dacă n'ar fi fost intreprinse de o 

societate sustinută de ajutorul unui 
guvern strin, ca .să p(ită avea spri- 

jinul Divanului şi să evite ast-fe1 
consecinţele esceselor lut Dar-ul-
harb, esceselor fanatismulut, care 
in oraşele turcesci iaU tot-d'a-una 
un caracter religios. 

Numat englezit prin reputaţiunea 
puteret lor si prin indrăsnela şi 
stăruinţa iniţiativet lor, ar fi putut 

face ceva, insă cufundaţt numai şi 
numai in sin,01,1wm,g'r,4.2jj,izţjja,d„„wriale 
si cznerciale4.s.e  
si reolunea emin_amente  latină a  

făcut o cale terată,L.nu  
con3erVă="7= o urrnă a an-

tich1or sciinlig77.57r7ccinţlitră, 
acolo se asigur .  ca  o societate de 
construcţiune ar fi stricat multe res-

turi ale antichităţet, pentru a le in-
trebuinţa in lucrările drumulut de 
fer, si se c.lice că numat câte-va 
epigrafe aCi fost transportate in 
Englitera. Iată pentru ce cred că 
ubiquitatea anticet Tomi este un 
argument care se presintă sciinţet 
ca si cum ar fi aprOpe noCi, pentru 

a resolva multe probleme etnogra-
fice si pentru a ilustra şi mat mult 
viata nenorocitului poet Ovidiu. 

Voin da o scurtă relaţiune asu-
pra oraselor cart 'st-aU disputat 
tristul si gloriosul renurne d'a fi 
fost locul de exil al lui Ovidiu. 

gloriosul renume, căct chiar 
in exil poetul incepu Vita-Nuova. 
Exilul excită mânia in gibelinul fu- 

gar (Dante), şi. mânia i inspiră 
musa, care dt:te Italiel şi 	cea 

1113i mare din poeme ; ex:Iu1 do-

moli spiritul lut Ars-Amandi si-1 

it-npinse prin nout câmpit, cart ro-
.diră nuoile si nemuritOrele opere ale 
geniulut seet. Ovidiu n'ar i ajuns 
până la not de cât ca un simplu 
poet sensualist, căct pare că chiar 
Metamorphosele şi alte 1uc ări fru-
ancise fuseseră mat inteiU compuse 
atât de reti si cu atâta precipita-
-tiune, in cât poetul necrendu-le 
.demne de numeIe SCi, avea inten-

liunea de a le distruge. 
In exil el pili Metarnorphosele 

şi Fastele, complectă pe accste din 
urmă, si se manifestă elegiac su-

blim prin' producţiunea sa : Tristele 
şi prin scrisorile din Ponto ; se arătă 
asemenea scriitor mate si neobosit 
prin alte scriert, pe care crrica i le 

aIribue, pe tOte saU 1n paAe. 

Aproposito de actualul oriş Ovi-
diopol in raport cu ubiquitazea To-
met, Dezobry si Bachelet, sci : nu 

este actualul oras Ovidiopol, pre• 
cum aCt cre4ut Rusit. Tomi era la 

sudul Dunărel nu departe d Varna 

şi de Messembria, pe extrer.:a frun-
tarie a imperiulut roman la N. 
lângâ. Pontul Euxin ; pOte că este 
orasul cel modern Tomi,  war in 
vilaetul 
 • 
	Dar asupra --dzsa.-Er 

nu ri mai jos cu mai 
multă indelungare. 

Orasul Tomiswar, mentionat de 

cet oi scriitort, inrcesce 

Vargana, este Iângă Marea Negră 
la 125 klm. de la Silistria, intre 
Constanta şi Mangalia, unde se află 
şi un mic port. llar nici un argu-
ment serio3 nu pOte veni in aju-
torul ipotesei făcute asupra numelui 
seCt ; din contră, tot lasă a presu-
pune improbabil că Tomiswar să 
fi fost capitala micei 

Geograful. Baudrand transmite o 
tradiţiune, dupe care unut mic lac 
al Dobroget, Ovidone (lacul lut 
Ov.idiu), 't s'ar fi apropiat ac'est 

nume in amintirea poetului. 

1n anul I 802, scrie Michaud, Mo-

nitorul şi alte ;liare din Paris anuntară 
că săpându-se fundamentele unei for-
tă.rete la imbucătura Dunărei, nisce 
terani ruşi ar fi descoperit un mor-
ment ce se crede că putea fi a lui 
Ovidiu, pentru că aci ar fi fost 
odiniOră edificată cetatea Torni, şi 
-pentru că acele -  loCuri eraiă cu-
noscute din timpi Indelungati sub 
numele de 
lut Ovidiu). Tot acele ;liare adău • 

câ-Se-gftsise in acel morment 
un bust, care semăna fOrte mut 
cu bustul Iuliet, fiica lut August, 
ce există incă. in Roma, şi că de 
aceea Rusit deteseră acelei fortăreţe 
numele de Ovidopoli. Renumele 
acestet descoperiri Incepuse a atrage 
atenţiunea erudiţilor, când -un ger. 
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rnan, vechiu colonel 1n serviciul 

pub!ică in llecade (2 Mar-
tie 1803) o desminţire a articolulut 
din Monitor. Lacul pe care 

numesc Lagoul Ovidou-

loni, iar nu Lacul Ovidii, se afiă la 
30 -leghe de imbucătura meridională 
a llunării, şi nu departe de acolo era 
situat oraşul Tomi. Lagoul Ovi-
douloni este un lac situat pe mar-
ginea Nistrului (Tyras) vis-ă-vis de 
Akerman, oraş şi fortăreţă turcescă 
pe ţermul cel drept. Pe de altă 
parte, numele ce-1 da 
nu Msemneză Lago-Ovidiu ci «Lac 
des brebis,, lacul oilor. Acest lac 
77r"'sri"Tri7mit ast-fel, pentiu că aci 
se spăla'U şi se scăldati oile inain-
tea expedieret lor la Constantino-
pol, pentru că /vIoldova era obli-
gată a trămite pentru consurna-
ţiunea acestui oraş mal multe 
mii de acestc dobitOce. Vechiul 
colonel rus mai adaugă că spre 
sfârşitul anulut 1789, când renu-
mitul Potemkin veni să ImpresOre 
oraşul Akerman, el audi vorbin-
du-se despre Lagoul Ovidouloni 
ce se afla in apropiere. Densul nu 
credu nimic despre acesta, dar se 

prefăcu că crede, şi se bucură ve- 
dend că alţii crede(i. Cât-va timp 
se vorbi numai despre Ovidiu, des- 
pre lacul soci i despre ruinele ora-

şuluI Touti ; dar când Potemkin 
abandonă acel ţinut, totul reintră 

1n tăcere. Cu tOte acestea, -Cathe-
rina a II-a fusese insciinţată•despre 
acestă descoperire. Ea se bucură 
de densa şi o credu adeverată. 
Mormentul lui Ovidiu, găsit intr'o 
ţară cucerită prin armele sale, ar 
fi făcut tot atâta plăcere acelet fe-
mei extraordinare, cât şi succesul 
victorios al vre-unet bătălii. De 
aceea, când in ,,tţ,atiil 

din Iaş1 prelungi fruntariiiesiet 
pinână.Iatrucea d'inteia grijă 
a Imp&ătesel, .care nu perdea din 
vedere proectele sale asupra im- 
periului bisantin, fu ca, construind 

maI multe fortăreţe pe ţermul stâng 
al fiuviului, de a le da nume gre- 
cesci, precum : 	raspol, Greuorio- 

R.o.120.1n onrea lui 	rigorie Po- 

temkin, şi Ovidiopol in apropierea 
laculut 0;77071.1".ot1ncestă ţară este 
situată in hărţile cele no1 ale Ru-
siei la imbucătura Nistrului. Gene- 
ralui lle Volland, a dirijat lucrările 
acestor fortăreţe in 1792.7- 179 5 , 

dar lucrătorit sel naO făcut nici o 
descoperire. Alt indici0 pentru a 

stabili ubiquitatea oraşulut Tomi 
ar fi, dupe cum spun alţit, oraşul 
Kiev, pe Boristene. 

Gaspar 	Bruschi , Glandorjius, 

Laurent, MfflIer, Abrarn Ortel in 

comentariile lor indică. oraşul Sa-
baria sa0 Stain (Austria), dar acestă 
afirmaţiune este combătută de că-
tre Giovanni /vIa3son. 

Boxhorn adaugă că tocrna: acolo 
pe termt_Lrite._ 	antih 508 

s'a 'decoperit mormt:.'ntul n;Âerici-

tulut,  si in scrierea sa Monu-
( 

«Hic situs et vates 

Alţii vor ca la Sarvar Eri lin-
garia să se fi găsit un asemenea 
morment si citeză acelaşt epigraph. 
Aproposito de Ungaria, nu va fI 
inutil de a aminti că spr_: anul 

540, Isabella, regina Ungaie1, ar 
fi aretat lut Petru Bergee un c:on-

de argint descoperit la Tar-
viunurn, actuala capitală a Serbiei, 
pe care se afia0 aceste cuvinte : 
Ovidii Nasonis ca!amus.) Latio 

scrisese : «relatum est 	'deni- 

-que a fido digne sene, Friderici 

tertii Caesari4 aetate tumulim ef-

foSsurn cum ossibus in cuiu fosis 

P. Ovidii Nasonis nomina ascripta 

fuissent, eaque a Tauriens Epis-

_copo, cuius illa est Diocesis ablata 

esse,. 
Insă Laţio, ca să explice acestă 

călătorie a lut OvidiU pâru-,.‘ la Sa-
baria, unde ar fi si murit c neas-
teptate, este .silit a presup.ane ca'. 
Ovidiu 'si-ar fi obţinut 	; prca 
multă. bună.tate şi prea mare cre-
sdinţă in clemenţa Divinulu1 Cesar ! 

Acestă legenda, precum şE fabuIa 

meuta,i1.junyrorutnet eIecria 

se citesce epierrăphul care merită 
de-  a fi citat aict ca o curio- 

condeiului corespund cu acele 

cari par destinate maI mul.t 

unui Cenotaph de cât unui mor-

ment si s'ar dice că aO fost scrise 
1ntr'un period nu mult depărtat de 
acela la care se raportă numita 
descoperire. 

Să ni se permită insă de a cita 
aceea ce Mommsen a scris despre 

ubiquitatea oraşulust Tomi, opiniune 
pe care cu tot respectul datorit 
unui om atât de mare, nu o pot 
impărtăsi ; .cu tOte acestea, cuvia-
tele sale merită d'a fi menţionate 
pentru a avea o idee mai intinsă 
asupra altor Omeni insemnati cari 

acest argument, şi pentru 
a cunOsce tot de o dată şi comen-
tariile şi epigraphele care se unesc 
pentru a ilustra acest subiect. 

Iată ce se citesce in pagina 144 
din Corpus InsCriptito‘n : 

kioi, prKte, iam constant 

praesertim post inventum in su-

mana via Babadagh, versus ferente 

kilometro a Kustendie remotum 

sitate : 

quem Divi Caesaris ireţ 
Augusti, patria cedere iussit humo. 

Sacpe miser v iuit patriis occumbere terris 

Sed frustra : Hunc iIli fata dedere locum,. 
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cippum quem M. Aurelio Vero 
Caesari Hadrianis filio dedicavit 

olXoc va;» v T61.t.s1 vccuX),ilf.w. 

Tituli ibi proidierunt Graecii alii 
Latini quarum quidam hodic esis-
tant Paiisiis in museo publico 
advecti cc. a. 185 5 ab eruditis 
franco-gallis Robert et Blondeau. 
Eos ipsos aliosque paucos edidit 
idem Robert (Memoires de l'Aca-
demie de Metz, volume 39 a 
1857-58, Metz 1858, vol. 8 p. 
377 sq ) quibus accedunt quos pre-
ponderunt Ludovicus Merklin (in 
Gerhardi Arch. Zeitung, vol. 8 a 
1850, p. 139 sq.) acceptos per 
Krusium ab Heydio classis Russicae 
olim prae fecto et Tedeschi (in 
charii Academiae Vindoboneusis, 
vol: IX a 1852 et Tullius Du-
baud, Bulletin de la Societe ar-
cheologique de Sens, 18 58, p. 120) 

item quos Benierio dedit praefec-
tus fabrum Michel a se descriptos, 
cum viae .a Kiistendie ad Danu-
vium perficiendae instrabat, (in 
Corpus urmeză textul a •;lece epi-
graphe. Un-3pre-c,lece ant dupe ce 
MOMMSCI) scrisese presupunerea că 
satul Anadalkioi  ar fi hiul 

aceeaşt presupunere fu 
susţinută cu diferite argumente de 
d. Pană Contogiorgi, domn erudit, 
pe care '1-am cunoscut la Kus-
tendjea, unde locuesce de i ş ani. 
Acest domn adopteză acestă con- 

clusiune cu arbrea şi convicţiunea 
unet dogme (v. Disertatiunea cri• -
tică asupra loculut anticet Tomi, 
Constanţa, tip Lucrătorilor Aso-
ciaţt, 1884, O. de 19 Fagint). 

Actuda Constanţa şi uhipitalea 
oraşului Tomi.—Pentru a reinvia 

chestia ubiquităţet oraşului Tomi, 
chestie atât de puţin studiată, tre-
buia să se ivescă vre-o circum- 
stanţă extra-ordinară, şi iată că s'a 
şi ivit yestea respândită 1n cele din 
urmă lunt ale anului 1884 ; apro-
piata inaugurare a statuet lut Ovi-
diu in Kustengea pe ţermul Măret 
Negre, care este locul unde a fost 
antica Tomi. Părea că cu chipul 
acesta, printr'o manifestaţiune ar-
tistică, s'ar fi voit tranşa, saU pentru 
a ice mat bine, resolva de oclată 
o Chestie archeologică şi mulţi se 
intreba0 : ce fel, se hotărăsce deja 
locul unde se presupune că a fost 
oraşul Tomi, fără a aştepta ca vre-o 
specială ilustraţiune să vie să con-
firme acestă ipotesă.? SaU se ia drept 
sigur un lucru care este numat o 
simplă pre upunere ? 

Dar considerănd numele promo-
torilor acestor solemnităţt, trebue să 
mărturisim că. nu  este cu putinţă să 
credem la o surprindere sciinţifică ; 
in iţiatorul, ferbintele susţinetor al 
monumentului lul Ovidiu este un 
distins fiilolog şi nu se pOte presu-
pune ca d-sa să fi voit prin ridicarea 

statuet .să resolve o ipotes, fă'ră a 
supus-o mai inteiU la o analisă 

amănuntă, la o critică exctă, co-
respondentă unet perfecte realităţi. 
Numele d-lut Remus Opreanu, ini-
ţiatorul subscrierei pentru ridicarea 
unui monument lui 0 vidiu, -.:ste fOrre 
cunoscut printre 	1omâni. 

Scriitorul din România, fcrbintele 
filoitalian, cultivator pasioi)lt al cla- 
sicilor 	d. 
ghes u scrisese de la Constanţa 

ruttoAmtescris6re2e lângă 
nurnele de Kustenge, pusese in pa-
ran.tesă vechiul şi coresp.)ndentul. 
nume Tomi; d-sa 'mi vorb a de un 
lac care există acolo numit de către 
popor 	 deno- 

minaţiuni care desceptă. iu iuine do- . 
rinţa. acel.ei.călătorii la care rut im- 
pins 1n urmă şi mat mult prin vestea 
apropiatet realisărt a nobilulut scop 
ce-şi propusese d. Oprea:u. 

Aci simţ o vie datoric d'a ex-
prima speciale mulţumiri lustrului 
Ministru, care, inţelegend folosul 
propuneref, consimţi a secunda in 
cercetările locale ce dorea d. 
Amante să culegă din Dobrogea in 
acestă privinţă. 

La 6 Septembre 188," porni la 
Dobrogea , trecend prin Viena , 
Pesta, Belgrad i Bucui esci. Aci 
a visitat mweul, care conine deo-
sebite şi importante lucruri gă-
site chiar in Dobrogea de d. Gr. 

Tocilescu, care ocupă unul dintre 
cele dintiiCi locuri printre archeo-
logii României. 

vent tur 

rnânesce Constanta, este o consup-

tiunc a vechiulut nume Constanţa, 
dat, saU mat bine redat de Genovezt, 
cart in evul mediCt construiseră -aci 
un port important, ale cărut remă-
şiţe destul de 'insernnate atestă 
mărirea maritimă şi activitatea gio-

TiOseI republice. 
Constanţa, principalul oraş al 

Dobroget, va dobândi in fOrte scurt 
timp o mare importanţă. România, 
pentru a-şi inlesni comunicaţiile 
intre Capitală i Dorbogea, a con-
struit un pod pe Dunăre care s'a 
terminat in i 895, iar inaugurarea 
in 25 Septembre. Acet pod 'este 
u .ul dintre cele illai mart din lume-
şi care costă mat mult de 25 mi- 

let ; iar pentru stabilirea unui 

port important, voesc să. consacre 
30 noili6ne let. 

Englezit, cart ai."1 studiat acest 
din urmă proect, cred că in acest 
mod Constanţa, care se află la ju- 
metatea drumului Intre Constanti- 

nopol şi Oclesa, va rivalisa i p6te 
va intrece chiar, ca posiţie mari- 
timă, pe acest din urmă oraş şi va 
devepi cea mai bună şi mai căutată 
schelă a Mărei Negre. 

Constanţa are strade lungi şi 
largi ; pe amendoue părţile sunt 
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deja şi se vor mat clădi continu 
bune şi numer6se edificiurt. Casele 
Arace ai fost cu totul dărârnate 
in anul 1878 de Bulgart, 1n res-
boiul Ruso-Turc, iar cele ce mat 

din causa unor speculaţiunt 
private, sunt gatl să se transfor-
meze in edificii bogate şi co-
mode. 

In timpul verei, Constanţa devine 
locul de petrecere al societăţet ro-
mâne ; ea este Livorno Român, de 
aceea imbunătăţirile clădirilor sunt 
f6rte repecji. D. ex-prefect Opreanu 
a nivelat unele strade, pe altele le-a 
sistematisat, a construit pe ţermul 
Mărei frumosul bulevard Elisabeta, 
In care se găsesc paviliăne, gră- 

bă.nct, lăsând pretutindent 
urme de inţe14ita sa activitate. 
Numele barbare şi vechi.  ale stra-
delor se substituiră, nume, cari rea-
mintesc istoria locală şi civilisaţia 
ce lafiori şi succedă. Uliţele prin-. 
cipale se numesc : strada Elena şi 
Traiană ; alta Marcu Aure1i, alta 
piaţa Italiei,str. Remus Opreanu,etc. 

0 companie engleză a construit 
pe ţ&mul măret, pe punctul cel mat 
incântător, un frumos hotel (Carol 1), 
zare a costat apr6pe 2 mili6ne let 
şi care pOte să rivaliseze cu . cele 

mai mart şi mat bune stabilimente 
din cele mat mart oraşe din Europa. 

Printre atâtea opiniuni asupra 

ubiquităţet oraşulut Tomi,n'ai1 lipsit  

nict iii trecut scriitort 1nsemnaţt 
cart să afirme că Tomi se ridică 
chiar in locul unde este a.4 Con-
stanţa, centrul cel mat important 
al Dobroget, căct nu este nicl o 
indoială că chiar in Dobrogea in-
florea când-va oraşul tristamente 
celebru prin exilul marelut poet. 

scrie : 	portul Tomet, 

locul de exil al lut Ovidiu, a devenit 

orzul Constanţiana, Kustenge In 
dilele n6stre›. 

Larousse : «Kustenge (Constanţa) 
este Tomi, metropola Pontului sub 
Romani ; orasul s'ar fi ridicat chiar 
in locul unde Medeea tăia in bucă.ţi 
pe fratele set1 Absirt : A. tăia T iw» 

este antica etimologie; in urmă 
oraşul luă numele 
de la numelurn_r_PŢ
sta 

	1\.-4 -re,44„C,441- 
Te. 	 
nti 

Desjardins, care a visitat 

făcut o lămurită rela-
ţiurte 1n 1868 1n tRevue Archeo-
logique,  adoptză şi el tot acbtă 
conclusie ca şi alţi mulţi scriitort. 

Tomi, colonie milesie, fondată 
in al VII-lea secol A. Chr. dobândi 
un mare renume dup m6rtea lui 
Ovidiu. Plintu 11 numesce oraş flo-
ridissim. In adever, el deveni me-
tropola Pontului şi f6rte insemnat 
pentru bogăţia sa. Pe monedele 
pe medaliele ce se găsesc, simbolul 
prosperităţet representat pc clbsele 
prin obicinuitul corn de abundenţă,  

dovedesce despre Inflorirea 1:-, care 

se afla.- 

Soutzo spune : (Se formasră 
provincle numerOse centrurt de po- 
pulaţiunt: Troesmis (Iglitza), Vechi(i 
terg, devenise important muiicipi 
roman ; Durostorum 	No- 

viodunum (Isaccea), Arubiun, 

Cius (Hârşova), Sucidav?, (03-
trov); Capidava (Cernavoda)7 In 
timpul do—r—mTeTTUT—Antoniu, pros-

peritatea lut se int'ari prin necon-

tenite progrese ; acesta fu periodul 

epocet de aur al provincielor danu-

biene ; motturnentele cele mat im-

porta.nte,ridicate de ROmant, parţin 
acelet .epoce i celei ce urmă. De-
cadenţa provincieI precedă f6rte 
puţin decadenţet inieriului. Marea. 
iniŢaiune a Goţilor, spre mijlocul 

. secolulut al III-lea, sub im-ratul 

Filip, fu desastrOsă pentru LIacia şi 
pentru Tracia ; et distruser tot in 
trecerea..14ar şi seria monedclor in-
cet6ză cu imperiul lut Filip. Incur-
siunile barbare nu incete'ză sub Va-
lerian şi Galian ; Claudiu al II-lea, 
Aurelian şi Prob putură să asigure 
imperiulut păstrarea Dunărei numat 
in urma victoriei f6rte disputate, 
insă in Dacia fu perdută, trmul 
cel drept descoperit remas,:: iarăşt 
fără aperare 1n contra dev,stărilor 
periodice i Romanii fură reduşt 
a păzi numai punctele forificate. 
Cultul dispăru fără int&e.liere ; câm- 

piile redeveniră pustit şi tara işt luă 
iarăşt vechiul seCt nume de mica 
Sciţie, când Diocleţian reorganisă 
imperiul. Mica Sciţie, a carei ca-
pitală era Tomi, aparţinea dioce-
sulut Traciei şi prefecturei Orien-
tulut. 

Atunct mica provincie se bucură 
cât-ya timp de 6re-care repaus. 
Constantin, invingtorut Goţilor si 

.al Sarmaţtior, SCtu in tiwul dom-
met . sale (3 o 6 —33_7)_pe-. 
barbart 1n respect, şi imecijaţit set - 
succesori isbutiră asemertea a pre- 
serva ţermul cel drept al Dunăret. 
Dar sub Valente (364-368), irn-
periul perdu fruntaria măreţulut 
fluviCi,şi imperatorul fu constrins 
să ridice acele memorabile opere 

.d.e. fortificaţiunt,-cunoscute sub nu- 
mele dVLii]J Traian. Autori-

- 
sarea ce Valente acordă Goţilor, a 
se stabili 1n iiriperiCi, grăbi căderea 
provinciet ; de la 3 60-3 68 Ro-
manit fură bătuţt la Marcianopoli ; 
in localitatea numită ad Salices„ 
in Dobrogea şi la Adrianopoli ; 
chiar Imperattil peri in luptă şl 
ţara fu devastată până la Constan-
tinopol. Teodosiu putu 1n fine să 
gon6că pe barbart, el secondă 1:-
niscita lor aşecjare in Moesia, unde 
Goţii luară domicilită şi formară 
colonii agricole. 

Impărţirea imperiulut la 
lut Teodosiu, nu schimbă si,•uaţia ; 
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invasiunile barbare se succedară : 
Hunit cari fundaseră un Stat pu-
tinte pe ţermul stăng al fluviului, 
incepură sub Atila să atace impe-
riul. Pe timpul acela, oraşele erail 
incă. Romane şi păstrati 1n zidurile 
lor Insemnate bogăţit ; ele fură o 
specială ţintă de asalturt din partea 
Hunilor, şi tcite oraşele dupe ţermul 
drept al Dunăret deveniră cu cea 
mat mare inlesnire prada lor In 
anut 447 , şapte-gled de 	se, 

1«.122.rsisnii„,~41,uş.9.4 
p 	 cele-ralte 
oraşe din Pont căcjură probalmente 
tot pe acel timp. Sc vede insă. că 
Tomi păstra incă in secolul al IV-lea 
notabile urme de mărirt, căci So-
zomeno, care vieţuia pe atunci, a 
scris : 	 trh  
T4i,z„,e4, ut42,e„w n- 

4.9.1a.- 
tere Ponti Euxini›. 

Iar alţitaistrucţiunea Tomii 
cu o dată mult mai posteriOră. 
Contogiorgi scrie : 	Aceeaşi enu- 

. meraţiune a oraşelor Sciţiel, printre 
care Tomi ocupă primul loc, ce se 
citesce in opera Iui Eracle, scriitor 
ce trăia către finele secolului al 
VIII-lea se află asemenea şi in opera 
lui Constantin Porfirogenitu1.Ac6tă. 
mărturisire ne asigură că oraşul 
Tomi exista Incă in cei dinti ani 
din secolul al X-lea, căci pe atunci 
vieţuia Imperatorul Constantin Por- 

firogenitul. Ac6tă demonstrare este 
ultima ce ne dă istoria asupra acestui 
oraş şi ignorărn incă a .4.1 cu totul 
epoca distrucţiunei sale. Este fOrte 
probabil ca el să. fi fo;t distrus de 
Bulgart, cart siliră p6te in urmă 
pe locuitori să m&gă. să trăiască 
ină.untrul Bulgariei, cum făcuseră 
deja la finele secolulut al VIII-lea cu 
locuitorit din Develtum, 	Burgas, 
mic oraş comercial care dă nurnele 
sen" golfulut situat Intre Anghialo şi 
Sozopoli pe Marea Nkşă, şi despre• 
care vorbesc Ptolomen.  şi 

Mcroiuln Dicţionarul de  Istorie 
ec 

ul  
urmetorii ,mi 

Totn,.a: ya.neco, in 
timpul lui Deocliţian ; 	care 
dupe ce suferi deosebite torturi, 
fu aruncat 1n Mare ; l4kr„r„,te, 
pe timpul Imperatului Valente ;. 
Gerouzin, care luă parte la sobo-
rul din Constantinopol,; 
care vieţuia 1n anul 393 ; 

care se află de faţă la soborul 
din Efes şi incă alţi mulţt pktă la 
Valentinian, căruia Papa 
scrise 1n anul. 549 sa 550 pentru 
condemnarea celor trei capitole. 

Descoperirile arheologice tăcute 
in Dobrogea sunt destul de impor-
tante. 

D. Mionnet a ilustrat monede 
din periodul lui Caracalla şi Geta 
asupra cărora se vede un ternplu  

a lut Bacus (citate in cat. museu-
lut Britanic), pe alte monede ale 
lui Geta şi Plantila este un tem-
plu al lui Jupiter. 0 menedă a 
lut Titu represintă un alt templu, 
insă nu se mai pOte dec3ebi al 
cărei ;leităţi să fi fost. S 	vede 
că Jupiter şi Bacus aii fost ţinuţi 

Optimo 

Din nenorocire, un teribi 
a distrus palatul prefecturet ; 

bogata bibliotecă a d-lui Opreanu 
a remas prada focului, i chiar d. 
Opreanu cu familia sa scapă cu 
anevoinţă din grozavele flăcări. 

Cănd am fost e la Constanţa, 
acea piatră nu se scosese incă de 
sub dărămăturile cari o acope-
rea. 

Dar et".1 nu atrag atenţiunea atăt 
de mult asupra acestui epigraph, 
ca asupra escavaţiunilor ce saii 
făcut dupe iniţiativa şi 3tăruinţa 
d-Int Grigore Tocilescu, di:ectorul 
insemnatei cReviste pentrl. Istorie, 
Arheo'ogie i Filologie», care este 
dupe cum am spus'o deja mai sus, 
unul din cei mai Insemnati arheo-
logi din România. D. Tocilescu 

1n mare veneraţiune la Tomi. Iu 
museul din Bucuresct se păstrLă. 
inai multe monede neilustrate de 
d. Mionnet. 

In curtea prefecturet din Con- • 
stanţa există. un archivar, asupra 
căruia este sculptat următorul epi--
graf f6rte important : 

Oraşul Tomi este insemnat pe -
o medalie a lui Caracalla, ca Me--
tropola Pontului ; şi doue inscrip-• 
ţiuni din tImpul domniet lui Adrian.. 
reproduse de Henzen ne face cu--
noscut că exista p'atunci şi un 
Senat Tomiteanu. Larousse scrie că 
se afla un dux pe frrie10-
viiciţiene,i .următ6r..e..L.LQ—
sernnată. inscripţiune ne  o afirmă 

mi-a făcut gentileţea de a-mi dă.--
rui o mică, dar preţi(Ssă lucrare a 
sa, care fiind fcirte recentă nu este. 
p6te cunoscută de sciinţifici : (Neue 
Inschriften aus der Dobrudscha 
in care D-sa a cules cei t-nai noL 
epigraft descoperiţi la Turnu-Se-• 
verin, la Mangalia şi la Constanţa.. 
La Anadalkioi, c,lisă de unii antici 
Tomi, sa găsit un mic şi nein-• 

Imp. Caesaris Divi Nervae F. N. Ae Traiano 
Aug. Ge. Dac. Parth. Pont.. Max. Trib. Po 	XI Imp. XII 

Cos VI P. Res Publica Tomit... 

Matri deum magnae 	salute ado... in columitate D. D. N. N. 
Aug. Caes. Aur, Firtniame; v. p. dux. limit. prov. scht. bonis auspiciis 

consecrav. 
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semnat fragment de epigraph, pe 
când epigraphele găsite la Constanţa 
sunt atât de importante, in cât 
ele urnple aprOpe broşura sus nu-
mită a d-lui Toci!escu. 

Aceea ce m'a pătruns mai cu 
deosebire şi care ne iccredinţeză 
şi mai mult că Tomi a fost chiar 
pe teritoriul unde se afia. acJi 
Constanţa, este cătăţimea de mo-
nede ce s'a găsit şi se găsesc 
mercii pe ţermul mărei la Con-
stanţa şi tOte pOrtă inscripţiunea 
Tomi. 

Posed vr'o câte-va din aceste 
monede, mulţumită gentileţei d-11.11 
Opreanu. Pe o faţă se citesce : Me-
.tropolis Ponto-Tomeos (pe multe 
din ele se află un Jupiter cu aripi), 

partea ce;-l'aită este efigia ina-
peratului sub care aii fost turnate, 
adică saţ'a a lui Marcu-Antonino-
Gordiano, saU a lui Caracala, saii  
a lui Geta (autocrator Septimios 
Getas) saii a lui Maximiu (căruia 
se dă cam cu nedrept titlul de 
eusebastos) şi a lui Constantin cel 
Mare. Monedele aretate ilustrului 
•d. Fiorelli, care, aucjind despre 
.descoperirea a mai multor sutimi 
de monede de acelaş fel, găsite la 
,un acelaş loc, a convenit că nu 
se mai pOte pune la indoială ubi-
quitatea oraşului Torni i că trebue 
să se stabilescă in punctul ocupat 
.actualmente de Constanţa, de Ore- 

ce ea scOte la lumină pe fie-care 
;11 atâtea preţiOse descoperiri in fo-
losul sciinţe1. Am spus că d. Con-
togiorgio susţine,  că satul Anadal-
kioi ar putea fi locul anticului 
oraş Tomi. Amante ca şi Soutzo 
1n Revue Archeologique din 1881 
;lice : cAnadol-Kieui est un village 
dans l'inte.rieu.  r . des terres, pres 
d'un marecage, oit l'on trouve 
fort rareinent des debris anciens ; 
a Custendje, au co;Araire, chaque 
nouvelle construction met au jour 
des pierres ou des monnaies anti-
ques, qui portent souvent le nom 
de la ville ; metropoleon Ponton 
Tomeon.. 

E de prisos a mai discuta asupra 
acestei chestiuni, căci tot ne 1m-
pinge a crede că Constanţa şi Ana-
dalkioi să fi fost un acelaşi şi singur 
oraş, Tomi, căci cu orologiul in 
mână Inteo trăsură., care merge in 
gOnă, am putea constata că distanţa 
de la o comună la alta este de t 2 
minute. Tomi, pe care Pliniu il 
numia oraş Moritor,.fiind capitala 
Sciţiei, trebuia să aibă o mare 1n-
tindere şi că distanţa intre aceste 
doue comune de astă-4.i represintă 
pOte numai o parte fOrte modestă 
in comparaţie cu reala intindere 
ce avea neapărat pe atunci oraşul 
Tomi. Pstoras e 
sgur  mult 	 se 7,p,4 

incă colOne si remăsite importante 

ti sc6 
la lumină. Acesta ne arată că marea 
trebue sa fi înaintat muh in orasul 
Constanţa, precum a făcu: în multe 
alte părţi. 

A vorbi despre AnaLlkioi saii  
despre Constanţa nu va insemna 
a stabili doue localităţi deosebite 
in raport cu antica Tomi, căreea, 
chiar de am voi să-i de:erminăm 
un teritorin" fOrte mic, neluând 

- in consideraţie apelativul de (FOrte 
Infiorit oraş», ce Pliniu '1-a dat, 
numai prin descoperirile i'acute, te- 
ritoriul n'ar putea fi 	de cât 
acela ocupat acJi de mocLrna Con-
stanţa. 

Iată ce c.fice baronul d'Hoggner 
in ‹Renseignements-  sur la Dobro-
dja, din 1879 : (Ki.istendje, Con-
stanţa Genovezilor şi antica Tomis 
a Romanilor, locul de ex I i mor-
mentul poetului latin ON idiu, este 
situatâ Intre capul Tuzia si Cara 
Orman. Este adniirabil situată la 
adăpostul venturilor de la N., dar 
in schimb fOrte expusă venturilor 
de laiS.-E., S.-V.şi chiar S. şi cari sunt 
f6rte frequente 1n timpul echino-
xilor şi solstiţiilor. Porul sii a 
fost construit 171 1859 d către o 
companie engleză laa_locul—portu, 
tui Genovez. Acest po:t a fost 
cons-truit forte economic, prea slab 
şi e ameninţat să fie chirimat de 
furia valurilor. Acest pc,  t a fost  

construit şi prea mic şi e incapa-
bil de a conţine un numer indes- 
tulător de corabil spre incărcare 
pe che, carI cer o incărcare re- 
pede. Apa in port chiar e fOrte 
limitată, pentru manevra rnlrilOr 
corăbii, şi la bară apa nu e nici 
odată mai mare de 17 pici6re 1/4  
englezescf, rar 18, fOrte neindes-
tulătOre pentru plecarea marilor 
corăbh incărcate şi pentru paguba 
negustorilor incarcători, şi chiar 
pericolul corăbiilor cari sunt silite 
a'şi ridica ancora, cu incărcarea 
necomplectă, şi at gă%i un adă-
post provisoriii la Kalli-Acri i de 
a reveni spre aşi complecta in-
cărcarea. Compania posedă un mare 
numer de magazii, cari servesc de 
deposite pentru cerealele negusto. 
rilor, fie la Constanţa, fie 1a‘Cerna7. 
Vodă ; dar aceste magazil tot sunt 
nelndestulătOre pentru serviciul ex- 
portaţiunei 1ntr'un bun an de re- 
recoltă. Materialui drumului de fier 
e 1n bună stare, dar neindestulă-
tor. Usinele la Constanţa, maşinele 
la Cerna-Vodă sunt 1n bună stare 
şi inclestulăt6re pentru descărcatul 
şi incărcatul cerealelor. 

Constanţa, plasâ din judeţul Con-
stanţa, ocupând partea lui resăritnă. 

Numele. şi-a luat numele de la 
oraşul Constanţa, care se află in-
teinsa. 
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Sc mărginesce la 
miai,lă-nOpte cu plasa I3abadag (din 
judeţul Tulcea), la resărit cu Ma-
rea Negră; la miacjă-cji cu plasa 
Mangalia şi la apu3 cu plăşile 
Hârşova şi Medjidie. 

Situaţia. Este situată in partea 
resăritenă a judeţului intre 25040' 
şi 2604.o longitudine orientală şi 
intre 43045' şi 440 3 8' latitudine 
boreală, Cele mai lungi diagonale 
ale sale sunt: de la N. la S. de la 
verful Movila Inşirată la ruinele 
Popucci cu 88 klm. şi de la V. 
la E., de la verful Tortoman la 
gura Peritesca (mai jos de Portiţa 
gura) 6o klm. ; cea mai mică de 
la V. spre E., de la valea Cioba-
nului la malul Mărei io klrn.; 
mijlocia este de la Verful Caratai 
la oraşul Constanţa cu 35 klm. 

Relieful solului e in general pu-

ţin accidentat, faţă cu cele-l'alte 
atât că ondulaţiunile terenului, 

dealurile şi văile se succed la in- 
• tervale mari, dealurile iiind termi-
nate cu platouri intinse şi văile 
lungi şi puţin adânci. Aspectul lor 
e uniform, mai t6te lipsite de pă-
duri frum6se, numai icl i colo 
crânguri saii tufe mari Intrerup 
monotonia platoului ; movilele nu-
merOse par ca nisce sentinele pier-

dute 1n zare ; 1n partea resăritenă 
.Insă, Marea şi lacurile formate de 
ea mai inveselesc privirea obosită 

a călătorului. Ea ţine şi de teraţa 
dunăreano-balcanică şi de cea ma-
rină, mai mult de a doua de cât 
de cea d'inteiU. Principalele culmi 
saiă sisteme de dealuri ce-i brăz-
deză teritoriul sunt : i) culmea 
Dorobanţu la N.-V., cu verful Ghe-
lingec (203 m.) printre văile saii  
mai bine ,Jis pâraele Boazgic şi 
Casimcea, e de natură stânc6să for-
mând pe alocurea văi inalte şi fru-
m6se ; 2) culmea Carol 1 tot la 
N.-V., cu verful Caramurat (130 
metri) printre văile Derekioi şi va-
lea Caramurat ; 3) Caramurat la 
mia;1ă-n6pte printre valea Ester şi 
pârlul Casitucea cu verful Beriş 
tepesi (145 m.); 4) culmea Ta-
şăul Int: e lacurile Taşăul, Garga-
lăc, Sinoe, Mare şi pârîul Casina-
cea, cu verful Caratepe (165 m.) 
la N.-E.; 5) culmea Carcar,a in 
partea centrală, cu verful Movik 
imbinată (91 m.) intre lacurile Ta-
şăul şi Sint ghiol, Mare şi valea Cio-
banu'ui ; 6) culmea Constanţel tot 
1n partea centrală, cu verful Taşli 
iuk (74 m.) intre lacul Sint ghiol, 
Mare, vaiul luI Trajan şi valea 
Horoslav ; 7) culmea Tekirghiol 
la S. cu verful Cara amat (74 m.) 
intre văile Omurcea, Mare, Zidul 
lui Trajan şi lacul Tuzla; 8) cul-
mea Murfatia la V. cu verful 
Caraiuk (88 m.) intre văile Omur-
cea, Cara su şi Eudek caiakioi. Mo- 

vilele sunt numer6se, respLidite In 
diferite direcţiuni, servind proba-
bil ca puncte de observaţi:'. şi de 
orientare. 

.Hidrogralk este representatâ prin 
Mare, vre-o 4 lacurl şi dou pârae, 
precum şi o mulţime de văi. — 
Marea Art'gră udă plasa lc resărit 
de lacul Tuzla şi până la ura Pe-
rit4c2, pe o lungime de apr6pe 
6o klm.. Malul sCi este in general 
Inalt şi râpos, pe alocurea este şi 
stâncos, ca in 1mprejurirnile Con-
stanţei ; in doue locuri fltL mult 

în Mare formând doue prorrwntorii : 
Constanţa şi Midia, prin wulte lo-
curi el este acoperit cu bande largi 
de nisip, ca intre lacul Tlşăul şi 
ţerm, şi ceva rnal SUS de gura Bua- 

El nu formeză echaneruri 
multe, e mai mult rectilin;  totuşi 
remarcăna baia Midia şi golfnlCons-
tanţa intrebuinţat ca port. —Lacu-
rile sunt 7, şi anume : Sinoe saU 
mai bine 1is c6da sudică a bălţei 
cele Intinse Sinoe, cu 800 nectare, 
la N.-E., comunicând cu marea prin 
gura Periteşca de o parte la N.-E. 
şi gura Buazuhit de alta la S; 
intre el şi mare se găsesw. stuful 
Kituk (900 hectare), iar ir partea 
apusană o Iargă bandă de ni.ip intre 
el şi lacul Tuzla ce aparine ju-
deţului Tulcea ; Gargaldc (25o ha.) 
la resărit ; Taşdul tot la resărit 
(1 200 hectare); Siut 	(1300  

ha.) la E., coprinciend intr'ensul 
insula lui Ovidiu ; Tdbăcăria (150 
ha.) la S. de precedentul ; Agi- 
gea ghiol (Ioo ha.) la S. ; Tuzla 
ghiol (700 ha.) la S. T6te aceste 
lacuri se găsesc situate 	nisce de - 
presiuni, peste cari apa mărei do-
mina ca o regină, adică odiniOră 
marea acoperea aceste locuri, iasă 
pămentul executând o mişcare lentă 
de ridicare, apa mărei s'a retras, 
lăsând in urmă-I aceste lacuri ; ele 
aU malurile inalte, unele chiar pie-
trOse ca Taşăul ; ele produc bun 
pesce şi venitul aparţine Statului.—
Pâraiele cari o udă. sunt: Peletlia 
ce se deschide in lacul Tuzla, Gar-

gaMc ce se deschide in lacul Gar-

galâc, la N.-E. amendoue, Casimcca 
saCi Taşăul, cu ailuentul seCi pe 
drepta, apa Visterna, o udă la miac,la-
n6pte ; Tekirghiol care se varsă 
in lacul Tekirghiol la miac,lă- Şi. 

văile nu sunt numerOse şi nu 
conţin apă de cât fOrte puţin timp 
din an i acesta din causa lipsei de 
păduri, cati ar putea atrage abutii 
Mărei şi să o respândescă in formă 
de plăie peste platouri, principa-
lele sunt: văile Derekioi, Ghe-
ling-ec şi Tortoman la N.-V., Cio-
banul şi ffagi cabul la âpus; --
Horoskr in partea centrală., Agi-

gea, .Hazi diiluk şi Omurcea cu 

malurile-I inalte i tâncOse o brăz-
deză in partea meridională. 
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Clima p1ăii este excesivă ; pe 
platouri mai cu semă lipsa de păduri 
şi adăposturi naturale face Că să 
domnescă o mare uscăciune, verile 
sunt ar4t6re i iernile sunt aspre 
din causa sullării ventului de N.-E. ; 
pe malul Mărei ea este mai tem-
perată din causa apropierei sale. 

Divisiunea. Ea este formată 
dintr'o comună urbană, Constanţa, 
capitala judeţului Constanţa, aşe-
,4tă pe malul Mării, pe promo-
retoriul Constanţa i din I 2 comune 
rurale şi anume : Cara murat, re-
şedinţa ei, la N., pe valea Cara 
murat ; Cara harman la N.-E., 1n 
valea cu acelaşi nume, lângă. lacul 
Sinoe, cu cătunele Cara harman, 
Peletlia şi Trajan ; Carol /la N.-V., 
pe valea Bilarlav, cu cătunele Carol I 
şi Dorobanţul. Cikracci in partea 
centrală, pe malut apusan al la-
cului Taşăul, cu cătunele Cikracci, 
Cara coium, Cavargic, Cogealâ, 
Marnaia, Palazu mic, Taşăul şi Do-
lufacci ; Cobadin in partea S.-V., 
cu totul despărţită de plasă, pe 
valea Cobadin ; Gargalâc la N.-E., 
pe malu1 resăriten al lacului Gar-
galac, cu cătunele Gargalâcu mare 
şi mic ; Hasancea in partea cen-
trală pe valea Hasancea, cu cătu-
nele Hasancea şi Mahornetcea ; 
Murfatlar, la apus, pe valea Cara 
su ; Omurcea, tot la apus, pe valea 
Cara su, cu cătunele Omurcea şi 

Nazârcea ; .Palaz, la resărit, pe 
malul apusan al lacului Sint ghiol 
cu cătunele Palazu mare, Anadal-
kioi, Canara şi Horoslar. Pazarlî 
la N., pe valea Pazarli, cu cătunele 
Pazar11, Ghelengie,Ester şi Seremet ; 
Tekir g-hiol la S., pe malul nordic 
al lacului Tekir ghiol saU Tuzla 
ghiul, cu cătunele Tekir ghiol, Agi-
gea, HasidCili.ik i Laz-mahab. In 
total acestă plasă este formată din-
tr'o comună urbană, 12 comune 
rurale, compuse din 43 sate 
cătune. 

Suprafaţa totală a plăşii este 
de i.i8ş klm. p. saCi t 8.529 
hectare, din cari 15.596 teren ne-
productiv, ocupat de vetrele sate-
lor, 3.806 ha. (cu 5.7i case) şi 
bălţi, drumuri, etc., i 1.790 hec-
tare; iar terenul productiv este de 

02.9 3 3 ha., aparţinend 45.820 ha. 
Statului i proprietarilor, 57.273 ha. 
locuitorilor Improprietăriţi ; 1.542 
pâriă la roha., 448 dela 10-25 ha.; 
606 de la 25— loo ha.; 164 de 
la roo ha. in sus, 3.049 neim-
proprietăriţi. 

Populaţiunta plăşii Constanţa 
(afară de oraşul Constanţa) pe anul 

89 5 —96 este urmetOrea : 321 3 
farnilit cu 10.4.07 mernbrii, 1n to-
tal i 3.620 suflete, Impărţită dupe 
cum urmeză : 

Dupe sex : bărbaţi 7.884, femei 
5.73 6. Total 13.620. 

Dupe stare civilă : necăstoriţi 
7.0 5 8,căsătoriţi 6.o86, veduvi 465, 
divorţaţi i i. Total 13.62o. 

Dupe insirucţie : sciCi carte 
nu SCIi1 r 1.71 5. Total 13-.62o. 

Dupe protecţiunt : cetăţe..1 ro-
' mâni i 1.924, supuşi streini [ .5 63, 

nesupuşi nici unei j)rotecţir i 33. 
Total 13.620. 

Dupe relzkle: ortodoxi 5 81 9, 
catolici, etc. i 697, mahometani 

6549, alte religii 56. Ţotal 13.620. 
Dupe ocupaţiuni (cnoraşul Cons- . tanţa) agricultori, 	serraş, etc, 

3.076, industriaşi 3.2 	comercianţ:i.. 
82 5, profesii libere şi altele 1.4.10. 
Total 5.640. 

Contribuabili 5.837. 
Economicesce plasa stă bine, pă-

mentul se'n produce cereale şi pă-
şuni multe, mai puţin irisă viI i 
păduri. 

Producţiunile pe anul 89 5 —96 
al plăşii Constanţa, a fost Erm-
tOrele : 

Grâă 8.304 ha. 9o.4 ;1 hl. sair 
o, o hl. de i ha. ; .rcară 4. 5 oo ha. 

54.5 83 hl. sa*U 12,12 hI. de 	ha. ; 
orz 22.438 ha. 3 2 6.o77 11.1. 
r 4.5 3 hl. de i ha. ; ovh 5 .539 
ha. 39.824 hl. sai1 1 1.25 hl. de 
ha. ; rapiţă i.şoi ha. i6.o8 111. 
saCi io.68 hl. de i ha. ; poy.- unzb 

4.549 ha. 13.224 11.1. saii 2,90 hl.. 
de i ha. ; meii 3091ha. 356 hl. 
sati 0,87 hl. de i ha.; fîneţe ar- 

230 ha. 12.000 kgr. saCi 
800 kgr. de i ha. ; fineţe naturală 
1.63 5 ha. 1.274.000 kgr. sa  779 
kgr. ; de i ha. viţa 20 ha 284 
kgr. saii 12 kgr. de x ha. 

intinderea totală a plăşei Con-
stanţa este de 1.18 5 klm. saCi 
r 18.5 29 hectare, impărţită în mo-
dul urrnetor : 

Teren productiv r o 3.09 3 ha. 

neproductiv i 5.43 6 
b) Terenul productiv se mai 1m-

parte : 

Ter. Stat. şi propriet. 45..820 ha. 
locuitorilor 	57.273 

c) Terenul neproductiv se sub-
imparte : 

Vetrele satelor 	3.806 ha. 
Bălţi, heleştae, etc. 11.790 
Terenul productiv se 

parte : 

Terenul cultivat cu grâne, le-
gume, etc. 27.077 ha. aparţinnd 
Stat. şi prop.; 46.3 52 ha. loc. teren 
necultivat 6.96 5 ha. Stat. şi prop., 
5 349 ha. loc. islaz 10.773 ha. SLt. 
şi prop., 6194 ha. loc ; vii 3 i ha. 
Stat. şi prop., 175 ha. loc ; păduri 

03 ha. Stat. şi prop. Tota145.820 
ha. aparţinend Statului şi proprie-
tarflor şi 57.273 ha. locuitorilor 
(inclusiv şi oraşul Constanţa). 

Ocupaţiuni/e locuitorilor sunt : 
Agricultura se practică pe o 

scara intinsă, pămentul e destul 
de productiv ; sunt ln plasă 3 o76 

Dieţ. geogr. jud. Constanţa. 14 
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plugart, cari aCi r 3 maşini de tre-
etat cu aburt, 18 de semănat, 
3 24 de secerat, 8o de bătut po-
rumbul, 8 de ales semenţa, 45 8  
grape de fier ; 144 maşint de Nr.n-
turat, 2 maşint diferite agricole ; 
I 5 81 plugurt cu bot, 392 plugurt 
cu ca r ; 8o6 care cu bot, şi 182 
căruţe cu cat. 

Hortieultura e,te ocupaţiunea 
principală. a Bulgarilor. 

3) Creseerea vitelor iar formeză 
o principală ocupaţiune a loCuito-

tilor ; sunt 1n plasă 226 armăsart, 
3879 cat, 3 3 5 3 epe, 1533 mâuzi ; 
15 tauti, 6787 bot, 5867 vact, 
2 5 i o viţel ; i 23 asint, 8 catârt ; 

• 8370 berbect, 63 1 52 ot, 30 3 3 5 

miet - 40 ţapt, 204 capre, roo 
e(11; 1986 porci, it 76 scrOfe. 

4) Pescuitul este ocupatiunea 

• principală a locuitorilor de lângă 
rnare, şi de pe Iângă cele 8 bălţi 
forma.te de ea ; mat sunt in plasă 

. 825 puţuri prin sate şi 19 pe câmp 
tespândite. 

5) Industria acestel plăşt, dacă 
lităm şi oraşul Constanţa, este cea 
rriat insemnată dintre tOte ale cclor-
l'alte plăşl, ast-fel in tOtit plasa 
avem 329 industriaşt (armurieri, 
ferart, templart, tinichigit, etc.) ; 
inaI avem apot 8 morl.  cu  aburi, 
3 mort cu apă şi 49 dn vnt ; in 
utrită i fabrică de postav, i de 

de lutnănărt de ceră, r de  

bere, i de tăbăcărie (tOte 1n ora-
şul Constanţa). 

6) Comerciul et, afară de oraşul 
Constanţa, es'.e puţin Insemnat; con-
stă in importul colonialelor, ma-
nufacturelor, pieilor lucrate, spir-
tOse, etc. şi 1n expOrt de ceteale, 
animale şi lână ; el se face mat 
mult 1n oraşul Constanţa. In tOtă 
plasa sunt 825 comercianţi, dintre 
cari 50 hangit şi 144 cârciurnati, 
restul de alte afacert ; el se face 
şi pe apă şi pe uscat, 1n atnândoue 
felurile destul de activ. 

7) Budgetele comunelor se 

destul de bine, ceea-ce arată 
comuneIe pot dispune, sunt bo-

gate şi prOspere mat tOte. Veni-
turile (afară de oraşul Constanţa) 
se urcă la i 179 5 3 let, iar chel-
tuelile la 48838 lei, remănend un 
excedent in plus de 69114 lel 
contribuabili sunt 5837. 

Cile de comunica(ie sunt: 1) pe 

apă, pe.  Marea Negră cu portul 
Constanta ; pe lacuri şi bălţi cu 
luntrele; 2) pe uscat : a) calea-  ferată 
Constanţa-Cernavoda-Bucuresci cu 
staţiunile Constanţa şi Murfatlar ; 
b) 	Şoseua natională Constanţa - 
Babadag-Tulcea ; c) Şoselele mari 
la Hârşova, Medgidie, Btilbiil i 
Mangalia ; 	drtimurile nenumerate 

vecinale şi comunale ce legă tOte 
satele Intre ele. 

Cultul religios se practică 1n 6 

biserici ortodoxe, intreţinute de 
Stat şi comune şi avend şi âte 10 
ha.. pămMt ; şi ca deserventI 9 
preoţi, 5 dascăli, 9 cânU'ret ; mai 
sunt şi 12 case de rugăciune. 

Instrucţiunea se predă in 
şcOle primare, din care 2 de băeti 
şi 2 de fete in oraşul Constanţa 
.cu 7 institutort şi 4 insti tutOre, 
ŞcOle rurale mixte cu •  I r flveţă-
tori şi 8 inveţătOre .; in total, 1.257 
elev1 1nscrişt (752 băett, 523 fete), 
promovaţt 77.4 elevi ; rriat sunt şi 
12 şc6le streine ale cOmui ităţilor 
catolice şi armene. 

Istoriul. Este fOrte bogată in 
trionUmente istorice, vechile cetăţi 
,grece Tdmi (Constanţa), Istropolis 
(la N. de Cara-harman), valurile lut 
Traiart, etc., formeză partea arheo-
logică i ei (a se vedea pa:-tea is-
torică la descripţia judeţulu 

COnstanţa, judeţ, unul din cele 
şi doue judeţe, cari formeză 

regatul Româniel, şi 1n special 
unnl din cele doue judeţe 1.1e pe-
ninsulel ce se chiamă Dobrogea. 

Geografid 	 şi-a 
luat de la reşedinţa sa, oraşul Cons-
tanţa, cel mat insernnat ;)ort şi 
singurul chiar al Româniet la Marea 
Negră (exceptând Sulina, care e 
un port de trănsit fluvial-matitim ; 
Mangalia mat nici se socotesce ca 
Fort). Inainte se numia Kius'endge  

aşa 11 cUnoscea şi streinii ; acest 
nume 11 vine tot de la oraşul Cons-
tanţa (vechia Tomis) căreia turcit 
îI (.11ceit Kiustendge, sat:i Kiustengea 
care, probabil, e o modificare a 
ouvintulut genovez  Constanţa si 
Constantziann.  
—Situaţiunea. Judelul Constanţa 
este aşec.lat in partea resăritenă-e - 
trema.  a regatulut Român, 1ntre 
Dunăre şi Mare, şi in partea me-
rididnală a peninsulet Ddbrogea. 
Astronomicesce este eşezat intre 240  
5 8 şi 260,36 longitudine orientală 
(oo la Paris) adică de lii fortul Arab-
Tabia de lângă Silistra până la gura 
Periteşca (comunicaţic a lacului 
Sinoc cu Marea), şi 1ntre 43°,44 

440,5 8' latitudine boreală sa1:1 
° 

septentrională, adică de la punctul 
Ilanlâc-tepe la piciorul sudic al mo-
vilet Cazacilor, pe malul Dunărit. 

Dimensiunile..Cea mai mare lăr-
gime a judeţului de la V. la E. 
este de la Arab-Tabia la capnl 
Tuzla, rusurend i iy klm. Diago-
nalele sale cele mal lungi su 
) de la S.-V. la N.-E., adid de 

la Arab-Tabia de lăngă Dullăre, 
gura Periteşca (gura laculni Sinoe 

in Mare)avend I 5 o.  klm. 1uiginie; 
2) de la N.-V., la S.-E., adică de 
la movila Cazacilor iângâ. Dunke 
păriă 1 mOvila 1lanlcrcpe de 
lăngă mare, cu o lu igime de., [40 
klm. Alte linil mai insenmate sunt 

n 
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De la N.-V. spre S.-E.: i) de 
la movila Cazaciloz la gura Pe-
riteşca, avend 7 5 klm. lungime ; 
2) de la Cernavodă la Constanţa, 
cu 	5 6 klm. (in linie dreptă ; 
3) de la Arab-Tabia la movila 
Ilanlâc, i i 5 klin. ; 4) cea mai mică 
lă.ţime este de la satul Boazgig la 
satul Mamaia (cel d'intât pe Du-
năre, al 2-lea pe Marea Negră 
cu 44 klm. 

De la S.-V. spre N.-E. : t) de 

la Arab-Tabia la  movila Cazacilor, 

cu 120 klm., 2) \de la Ilanlâc-tepe 

la gura Periteşca, cu 100 klm. ; 
3) de la Copucci (pe hotarul Bul-
gariei) la verfUt Atmagea (400 m.) 
la hotarul jud. Tulcea) cu i3$ 

; 4) cea mai mică lungime e 
de la movila Cara-iuk (pe hotarul 
Bulgariei) la verful Seremet (pe 
hotarul jud. Tulcea) cu 65 klm. 

e) Linii cari plecă de la oraşul 
Constanţa: t) la gura Periteşca 
5z klm. ; 2) la Sultan-bair (At-
naagea) cu 85 klm. ; 3) la Hârşova 
8o klm. ; 4) la cetatea Oii 88 
klm. ; 5) la Boazgic 54 klrn. ; 6) 
la 	Cernavodă 5 6 klin.„ in linie 
dreptă 62 klm. pe  calea ferată ; 7) la 
Raşova. $ 8 klm. ; 8) la Ostrov i o 5 
klm., 9) la Arab-Tabia i 1 2 klm; t 0) 
la mov. Cara-iuk 63 klm. la  v&ful 
Docuzăci: (pe hotarul Bulgarie1) 65 
km.; 	la Cuzgun 68 klm; 12) 

la Mangalia 42 klm. ; t 3) la Ilan- 

lâc-tepe 5 3 klm.; 4) la Megidie 
3 2 k1111. 

Dacă considerăm orăşelul 
Megidie ca centrul geografic al 
judeţului, dupe cutn e şi centrul 
agrIcol, avem atunci mai multe 
linii-raze ca : 	spre Constanţa 
3 2 klm.; 2) la capul Midia 3 5 klm., 
3) la gura Periteşca 67 klm.; 4) 
la Seremet 27 klm.; 5) la vIrful 
Atmagea 77 klm.; la movila. Ca-
zacilor 83 klm.; 7) la cetatea 011 
66 klm.; 8) la Hârşova 58 klm., 
9) la Boazgic 23 klm.; o) la 
Cerna-vodă 24 klm.; t i) la Raşova 
26 klm.; 12) la Ostrov 75  klm.; 
3) la Arab-Tabia 82 klm.; 14) 

la movila .Cara-iuk 38 klm.; i5) 
la virful Docuzaci 5o klm.; la 
Copucci 57 klm.; 17) la Ilaulâc-
tepe 63 klm.; 18) la Cuzgun 40 
klm.; 19) la Mangalia 5 5 klm.; 
20) la capul Tuzla 44 klm. 

e) Distanţele 1n linie dr4tă dintre 
comunele urbane, afarăde ceie men-
ţionate rnai sus, sunt următOrele : 

) de la Hârşoya la Cuzgun 66 klm.; 
(pe drum 82 klm.) ; 2) de la Hâr-
şova la Ostrov 8o klrn. (pe drum 
12 5 khn.); 3) la Cerna-vodă 40 
-klm.; (5 3 kIrn, pe drum) ; 4) la 
Mangalia i 15 klm.; 5) de la Cerna-

vodă. la  Cuzgun 30 klm. 6) la 
Ostrov 6o klm. (71 klm. pe  drum); 
7) la Mangalia 75 klm.; 8) la Cuzgun 
la Ostrov 3 5 klm.; 9) la Mangalia 

70 klm.; to) de la OstroN la Man-
galia 105 klm.; acestea sunt prin-
cipalele dimensiuni ale ;udeţului 
Constanţa. 

p rafaţa totalăa judeţulut Con-
stanţa este de 6o 5 8 kln p. saCt 
605.881 hectaresaii 1.2 I0 762 po-
gne. Din acestă întiidre 1 /2  o 
este ocupată de Dunăre, garle, bălţi 
şi• stufuri, 1/1c, este ocupată cu 
păduri şi crânguri, 1135  e3te ocu-
pată. de vetrele satelor. Ea se spe-
cifică in modul urrnetor : 

Teren neproductiv, 3 5., o9 hec- 
tare : vetrele .satelor 	i oraşelor 
1 5,782 hectare şi cu 20.376 case 
şi clădiri ; bălţi; mlăştini, •Irumuri, 
etc., 19.5 27 hectare. 

Teren productiv 570.7 3 2 hec-
tare : ale Statului şi proprietari 
17 t.637 hectare, ale 
399.09 5 hectare. Total 6o5.881 
hectare. 

Hotarul amenuaţit al udeţului 
Constanta este urrnetorul : Plecând 
de pe malul drept al Dunării de 
la răsărit de oraşul Silistra, la N. 
•de fortul Arab-Tabia, hotarul o ia 
mai întâiii spre răsărit urmând 
intr'una malul cel inalt, s'.âncos şi 
ripos al Dunării, trecnd pe ia miază-
nOpte de orăşelul Ostrov sa Silistra 
-nouă,până 1n dreptul satulul Bugeac, 
de unde se indreptă. spre N.-E. trecend 
pe la miază-nOpte de lacul Gârliţa 
şi la N. de satul PârjOia, până la os- 

trovul Părlit, de unde o ia iar spre 
răsărit pe la nordul lacului 01na, 
iar de la pOlele niovilei Oltina se 
dirige din not:t spre N.-E. pe la 
miază-n6pte de lacul şi satul vLâr-
leanu, până la măgura Drăgaicii de 
la pOlele căreia se dirige spre răsărit 
pe la N. de balta Veder6sa, până 
la satul Roşova, de aici se indreptă 
spre N.-E. pe la apus de Cokirleni, 
Cerna-vodă., Seimenii-mari şi 
iar de la Boazgic se dirige spre 

N.-V. până la Topal, de Iângă. care 
o ia din noii spre N.-V. pe la apus 
de Hârşova, până la cetatea 	; 
de aici făcend un mare arc de 
cerc se dirige spre ră,ărit pâtaă la 
cotul duciu, de la care o ia spre 
N.-E. pe la apus de satele Ciobannl, 

Dăent, Ostrov i se opresce 
la p6lele sudice -ale movilei Ca-
zacilor ; 1n tot acest parcurs a 
avut direcţia generală de la S.-V. 
spre N.-E. şi a urmat cursul 

coprin.Q1end insă şi mai multe 
insule (a se vedea cursul DunăriO. 
De la pOlele sudice ale 'movilei 
Cazacilor, hotarul işi schimbă 

pe aceea de la N.-V. 
spre S.- E., Indreptându-se spre 
Mare ; mai amănunţit acest hotar, 
luându-1 de la Mare spre Dunăre, 
este acesta : de la gura Perit4ca 
(comunicaţia lacului Sinoe cu Marea) 
se Indreptă spre S.-V., taie lacuI 
Sinoe şi se oprsce la p6lele ruinelor 
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vechei Istropolis (de pe teritoriul 
comunet Caraharman), se ladreptă 
apoi spre apus de lacul Tuzla, ale 
cărut malurt le urmeză mere, mai 
1ntâită spre 	apoI spre apus, 
şi in fine spre mia4-n6pte, pe la 
gura riului Peletlia, oprindu-se la 

klm. spre N. de gura acestnt 
părită, de aci se indreptă spre 
apus in.eo linie dreptă, trece prin 
movila Duinagi, face o direcţie spre 
nord- v est, urcend delul Cascalai-
bair, iar de la pălele verfulut aces-
tuia, movila Pericli-ial-tepe, o ia 
spre S.-V. paralel cu şoseua na-
ţională Tulcea-Babadag-Constanţa 
până dă de valea Alciac-dere, face 
o intorsătură 1n d-eptul *satulut: Se-
renet, trece prin movila lui TOder, 
de unde se indreptă spre S.-V, 
taie pâriul Cashncea sai Taşăul, 
ajunge la p61ele delulut Kirişlic-
bair, urcă şi scobOră de.lul Se-
remet-bair„ se indreptă spre apus, 
taie delul Kirişlic-bair, urcă .delul 
Ghelingec-bair, de unde o ia spre 
N.- V. până. 1ntr'un verf al de-
lului Cara-tepe-bair, de unde ia 
o direcţie spre N.-V. până 1n 
pâriul .Casimeea, ceva mat sus de 
satul Kirişlic, la locul unde pri-
rnesce valea Curu-culac saTocsoff, 
de aci o ia spre N.-V. urcând 
cursul pârlulut Casimcea, până la 
confiuenta cu valea Ceatăl-orman 
de unde se dirige spre miază-n6pte, 

trece pe la apus de satul Tocsoff 

pe muchia deluIM Taşlâculac, de 
unde se indreptă apot spre apus, 
până dă iar de pârîul Casimcea 
pe care il trece la confluenţa sa 
cu pârtul Râmnic, 14 locul numit 
Podul lut Gogoncea şi MOra Co- 
c6net, urcă delul Arman-tepe, inteo 

direcţie N.-N.-V., trece prin movila, 
Manka-tepe-dermen şi Kiuciuk- 
kivi ; 1n dreptul satului Kiuciuk-kioi 
se indreptă iar spre apus, iar de la 
ca.petul văit Mandalâc-dere, o ia 
spre miac,lă-nOpte pe lap6lele delulut 
Dulgheru, trece prin movila Tur- 
bencea, printre satele Casimcea 
(Tulcea) şi Kurudgea, taie delul 
Turbencea, urcă delul Turbencea-
bair, de unde apot o ia direct spre 
răsărit, până Iângă satul Ciauşkivi, 
de unde o ia spre miază-n6pte până 
pe delul Mişelic-bair ; de aci o ia 
spre N.-E., taie pârlul Hagiomer, 
delul Batacla-başa, delul Periclic, 
ia spre mias;lă-ncipte tă.ind valea Cai-
culac, valea Baspunar sai Slava, 
merge pe muchia delulut Ba5pnnar, 
până inteo direcţie N.-V., taie delul 
Kirişliva şi se opresce 1n pădurosul 
del Topolog, nodul central al delului 
d'imprejur ; de aci hotarul se 

spre apus, pe muchiile de-

lurilor Sultan-bair, Ghiolgic-bair, 
se indreptă apot spre S.-V., urcă 
şi cob6ră delurile Canat-calfa, şi 
Ghiunghiurmeş, până. 1n dreptul sa- 

tul Uru.mbei ; de 4ci o a spre 

N.-V. paralel cu cursul 
Aigăr-Ahmet, ttecend prin satele 
Coium-punar şi Aigăr-Ahrret, taie 
delul Sânărtaş-tepessi, melse pe 
la pOlele sudice ale delulut Ghium-
ghiurmeş, pe care la capul văiî 
Ulmilor 11 urcă şi il cobOri intr'o 
direcţiune nordică, taie w:ea Ha-
git i in sfirşit se irdreptă spre 
apus i se opresce pe mo:u1 Du-
nărit la 2 klm. mat jos (le satul 
Ostrov, la p6lele sudice ale mo-
vilei Cazacilor. 

In partea răsăritenă hotarul ju- 
d.eţului 11 face Marea 	de la 
gura Perit4ca la movila 
tepe, pe o lungime de iuo klm. 
in linie dreptă, 122 klm. cu deta-
liuri şi cu o direcţie generală de 
la N.-E. spre S.-V.., cu urnaetOrele 
detalit, de la gura Periteşa se în-
dreptă. rna intiCt spre S.-V. pâttă 
la capul Midia, aprOpe in liniu dreptă 
pe .1a răsărit de lacul Sinoe, stupul 
Kituk. satul Caraharman, pviîa gura 
Buazulut (comunicaţie sudică a la-
cului Sinoe cu 'M.-Negră) ; de la 
capul Midia o ia spre apus, for-
mând un fel de baie numită baia 
Midia, apot spre S.-V. spre sud şi 
chiar sp.re  S.-E. până. la  :)remon-
4)riu1 ConstInţa, mergenj pe la 
resărit de lacurile Ta54 i Siut-
ghiol şi satele Mamaia, Palaz şi 
Anadolkiot ; de la prentontoriul 

Constanţa, hotarul, ţermul Mărei, 
descrie figura unut cv, in a cărui 
convexitate superi6ră se află oraşul 
Constnnţa şi a cărut concavitate 
inferhiră este ocupată de golful şi 
portul Constanţet ; o ia in urmă, 
apr6pe in inie dreptă, spre S.-S.-E., 
până la capul Tuzla, pe la resărit 
de lacurile şi satele Agigea şi Te-
kirghiol ; de la capul Midia ho-
tarul se indreptă spre S.-V. până 
la punctul• Ilanlâ.c-tepe cu mici in-
tra' turt şi eşituri (ca la Tatlăgeac 
şi Mangalia). In partea sudică 
hotarul este format de o linie irna-
ginară despă.rţind L)obrogea română 
de cea bulgară, cu o lungime de 

klm. (in direcţie dreptă) sată 
14.8 (cu tOte detaliurile), cu o di-
recţie generală de la S.-E. spre 
N.-V. şi ale că.rui detaliurt sunt 
următ6rele : Plecând de la verful 
Ilanlăc-tepe (35 m.) de .1ângă pi-
ketul No. 31, hotarul o ia spre 
apus, ţinend muchia d1u1uI Akangi, 
trece pe la 	de satul 
movila Cialâ-mezarlâe, pe la mlac,1ă-
n6pte de movila Akangi-tepe şi satul 
Akangi (Bulgaria), taie valea Akangi 
şi ajunge in verful Caciamak, pi-
ketul No. 5, Iângă ruinele Caciamak 
(Bulgaria), de aci o la spre N.-V.-N., 

tăind văile Papucci şi Cadikiot, pe 
.1a nord de movila Cara-tepe (Bul-
garia), urcând i coborând delurile 
Cadikiot i Hoşcadiu, pe la 
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de satele Cadikiot şi Hoşcadin 
şi Valali, până in valea Ciuciuk-dere-
culac., de aci o ia spre apus până 
la verful lurtluc-teue pe muchia 
delurilor Valali şi Murfatcea-cairac 
pe la sud de satele Daulukioi şi 
Canlicicur ; din verful de mat sus 
hotarul se indreptă spre N.-V. până 
la verful Docuzaci, tăind valea Is-
vorului, ţinend muchile delurilor 
Bair-iuiuk şi Derichiot, tăind valea 
Cerkezkiot pe la i klm. spre sud 
de satele Derekiot şi Cerkezkiol, 
urcă şi urmeză muchia delulut Morit 
şi a culmet Docuzaci, trecend prin 
verful movilei Mare şi pe la 2 

spre S.-V. de satul Docuzaci, 

din verfu.1 Docuzaci, hotarul se dirige 
spre N.-V., ţinend tot delul Docu-
zaci, tăind valea Artmutlia, pe a 

1/2  klm. spre apus de ruinele sa-
telor Armutlia şi Api-Sadic, merge 
pe muchia delulut Hairamkioi, taie 
valea cu 2ce1aşi nume pe la 2 klm. 
spre apus de satul Hairamkiot, delul 
Kalaigi, trecend prin N,Trful Kalaigi 
(200 m.), 'riuli (140 m.), movila 
Sevendic (198 m.), ţine muchia 
delulut Sevendic, tăind văile Cogea-
ceair şi Iarâm-culac, pe la 11/2  klm. 
spre apus de satul Sevendic şi spre 
răsărit de satele Hasamcea şi Deli-
iusuf-kuias (Bulgaria) şi se urcă in 
verful larâm-başa (196 m.) ; de 
aci hotarul o ia spre S.-S.•V. urcând 
şi coborând nurchia delulut Ghiol- 

p),I'baar, prin pădurea Sulei-orman, 
taie valea Enişemlia şi adiacenta ei, 
valea Hazarlâc, pe la r 1/2  klm. spre 
sud de satele Hazarlâc şi Enişemlia, 
urcă. delul Hazarlâc până in verful 
Hazarlâc; de unde se Indreptă spre 
S.-S.-V. tăind.valea Tekirkioi-ciair 
urcă delul Irasli-bair, taie lunca 
Dermen sirti, taie valea Caralmus-
ugun-culac, pe la 2 klm. spre sud 
de satul ,  Dobromirul-din-del, ţine 
delul Caralmus-orman-bair, cobOră 
in valea Terescondu-ceair, cobo-
rând până la unirea ei cu valea 
Tekideresi-ceir şi Ardalic-ceir, tiie 
p e --â-C-Sra:»arn urmă la 1.200 m. 
.spre sud de satul Tekederesi şi se 
urcă 1n verful Tuzla-iuk al delului 
Tekederesi ; din acest verf hotarul 

dirige spre N.-V. până ln ver-
ful Velikioi ţinend muchia delulut 
Tekideresi-air, taie valea Regep-
cuius-ceair la 800 m. spre apus 
de satul cu acelaşi nume, urcă şi 
urmeză muchia delurilor Cara-pe-
retlic - artaş şi Siran - culac - bair, 
prin pădurea Kereşlik-orman, taie 
apot -valea Satiskiot ceair, şi urcă ver-
ful Velikiot ; de aci.hotarul o ia spre 
sud-vest pe la 2 klm. spre sud-est 
de satul Velikioi pe muchia delului 
Velikiot-bair, prin pădurile Cara-
ali-corusu, Iasi-orman, Saidi-orman, 
şi se opresce 1n ve.rful Ciriagi-iuk 
al delulut Ciriagi-iol-bair ; de unde 
se Indreptă spre apus, pe la  

kim. spre miază-1,11 de satele Car-
vanu mare şi iriic, pe n.uchiile 
ramificaţiunilor culmei Carvan-bair, 
prin pădurea Berbotaşi-orman ,tâind 
văile Culac - punar - ceair, Dume-
cican-culac-ceair, prin verful Car-
van , prin valea Cingine ceair, 
pe la pOlele sudice ale delulut 
Regene-bair, taie valea Cav ,c-cula-
ceair, şi se urcă 1n verful C:aiugiuc 
al delulut Bei-orman-bair ; de aci 
o ia spre sud-vest urcând şi .sco-
borând delurt şi văt ca valea Kilege-
ceair, delul Tintubet - bah valea 
Punar-orman-ceair, delul 

valea Şaban-ceair, delu' Şaban-
bair, pe la I klm. spre 
de sătul Esekiot şi se opesce. 1n 
verful Opar—Te-ral d6lulut 'vlahale-
ormari--bair ; din acest verf hotarul 
se dirige spre nord-nord-vest tăind 
văile Mahale-orman-ceaire Curu-
canara,delul Esekiot, delul Belezliki-
sârti, pâriul Pampur-ghic'gi, şi 
urcăln delul Sarâmeşea bair• de unde 
ia spre vest-vest-nord pe muchia 
delulut de mat sus, prin movila 
Gabrovita, tâind pâriul Almalii 
la 2 khu. spre sud-vest de satul 
cu acelaşt nume, urcă şi cobOră 
delul leral-ceea-bair ln v lea Re-
gederesi-ceair, la piketul No. 5 ; 
din acest loc hotarul o ia spre 
nord, prin valea Regederesi, pe 
soseua naţională bulgară Silistra-
Varna printre ruinele -orturilor 

Medgidie-tabia (Bulgaria) şi Arab-
Tabia, face un arc de cere, lăsând 
spre apus fortul llanlâc-tabia (Bu'i-
garia) şi se opresce pe malul 
Dunărit la Soo iri. spre răsărit de 
oraşul Silistra. (A se vedea la 
partea istorică a judeţului, istoricul 
acestut hotar). 

_F orma sa este aceia a unut 
trapez regulat, cu baza spre apus .; 
cele doue laturt mart paralele sunt 
r) de la Arab-Tabia la Ostrov cr. 
120 kliri. ; 2) de la Ilanlâc-tepe 
la gura Periteşca, 100 kltri., cele 
lalte doue sunt : 3) de la Ostrov 
cr. la gura Periteşca, 75 klm. ; Lţ) 

de la Arab-Tabia la Ilanlâc-tepe 
r 15. Lungimea totală a perime-
trulut este de 4 t o klm., iar a 
conturulu'i total al seet de 782 klm. 

Judeţul Constanţa 
marginesze la rnia;lă-nOpte cu ju-
deţul Tulcea, la răsărit cu Marea 
Negră, la mia;lă-41 cu Bulgaria, 
despărţindu-se prin contraforturile 
Balcanilor, şi la apus cu judeţele 
Ialomiţa şi Brăila, despărţind-se de 
cel d'intât prin Dunărea mare, de 
cel de al douilea prin Dunărea nou 
şi canalul Măcinulut saci Dunărea 
vechie. 

Aspectul general. lată ce 	ce 
Moltke, In opera sa asupr a carn- 

paniei turco-rusă din 1828 — 29, 
următorul tabloit despre Dobrogea 
şi d2ci 1n mare parte despre ju- 
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deţul Constanţa : ‹Ţara este un 
deşert de care Europenit abia şt-ar 
face idee, socotindu-se şi populaţia 

. oraşelor, abia vin 3 locuitort pe 
o milă pătrata. La nordul Dobro-
gei se ridică delurile prăpăstiOse 
ale Măcinului, Isaccel şi Beştepelui 
(sati cinci deluri), 1:1 parte acope-
riţi cu pădurt şi inălţimile Baba-
dagulut. Mal cieparte, către 

este un alt obstacol ; ţara este 
un teren jos şi ondulos, care nu 
se ridică mai mult de too piciOre 
asupra nivelulut mărei. Solul este 
format de un .nisip cenuşi, . fin, 
unde apa nu pOte să stea, i se 
tr64 prin pietrele de desubt. In 
(adar cauţt 1n vă, r1uri şi fintini 
puţină apă potabilă ce se găsesce 
1n satele risipite, se scOte .din cite-
va miserabile isvOre (ştubeiuri) cu 
funii făcute. de scOrţă şi cu o lun-
gime de 8o— oo piciOre. Dacă 
agricultura este aprOpe nulă, pri-
cina este acestă lipsă de apă şi de 
braţ.e ; ast-fel grlul nu reusesce, 
precurn nict fănul, căct cu ince-
putul verei iarba se usucă şi nu 

de cât imense câmpil acope-
rite cu spint, care ondu16ză la su-
flarea ventului ridicându-şt capul 
sus, dar arse de sOre. NurnerOsele 
cire(,It de boi şi de ol işt caută 
nutreţul in bălţile de lingă Dunăre 
sa 1n insulele 
arbore, nici o tufă, chiar Iângă 

Cea-ce era pOte adeverat 
pe timpul lut Moltke, nu mai este 
astă-c,Ii. Populaţiunea s'a Inmulţit 
aşa că astă-;11 avem 14 locuitori 
pe i klm.-pătrat ; agricultura de 
şi n'a ajuns la complecta-i desvol-
tare, totuşi e;te destul de Inaintată 
pentru o ţară ca Dobrogea ; câm-
piile a;11 sunt cultivate şi păşuna-
tul vitelor 1n ele a devenit a1t o 
ocupaţiune principală a locuitori-
lor; numerOsele turme de anirnale 
s'ail mai imputinat şi nu se mai 
duc la Dunăre să-şi caute nutre-
ţul, arborit 1ncep să aparăpretu-
tindent şi aspectul ţerel să: ia o 
altă faţă. 

Un 	călător, Allard, complec- 
tec,lă ast-fel descripţiunea lut Moltke 
care, ;lice el, a trebuit altă dată să 
producă multe cereale, căct se ved 
pretutinJent urme de vecht culturt, 
ale căror fructe, s6mănă din notă 
pe loc in toţi anii. (Astă-;II câte-
va tufe de soct şi rar câte un ar-
bore roditor prin sate, sunt sin-
gurit ,arbori ce se Intilnesc aci ; 
pretutindent călăreţil dispar aprOpe 
cu totul in mijlocul fânului, de o 
inălţirne necunoscută 1n occident. 
Fertilitatea naturală este aşa de 
mare, 1n cit armata Franceză, in 
185 5, a putut scOte 100,000 quin- 
ta e orie 	dinteo 
dere d 

(Din Martie pină in Noembrie 

turmele indigenilor trăesc p,; acel 
platotă; cantitatea, relativ rninimă 
a nutreţului trebuincios penti u vite, 
in timpul celor 4 lunt de iarnă, se 
recoltă la sfirşitul lut Iunie. Lo-
cuitoril nu cos-sc de cât strictul 
trebuincios vitelor lor, iar restul 
se usucă pe loc şi către sirşitul 
lui August incep a isbucni acele 
imense incendii, cart nu se opresC 
de cât din lipsa materialulu ar4e-
tor. Nimic nu ne-ar putea d.a o 
idee despre acest incendii, pe care 
fulgerul, o scintee din ciubuc, un 
foc de bivuoac, aprind intr'o c,li 
şi dureză mai multe luni ş se in-
tind pe spaţiurt de mai bine de 40 
mile pătrate (2000 klm. pătraţi); 
aspectul loculut se schimbă cu to-
tul după incendită; focul lasă des-
coperite pietre tumularit, mine la 
Nup ra faţzx părnentulut, sche•e'e de 
animale, de care pănAntul este a-
coperit in anurnite loculuri şi sc 
ved mit de drum.urt fantastics;, dupe 
cum ventul a Impins 

direcţie sa 	Intr'altă. llar ve- 
getaţiunea nu intirzie de a veni 
şi tapetul care acoperă pjaibtul 
trece prin tOte nuaţele posibile, de 
la negrul cel mai intunecat până la 
verdele cel mai plăcut. Mai departe, 
el adaogă : Dobrogea, care se intinde 
de la Deli-orman până 1n muaţif Ba-
badagului, este ţara stepelor, regiune 
unde nu sunt arbort ; o succesiune  

de platourt ondulOse, separate'tprin 
văi puţin adănct şi cari se sfârşesc 
prin platouri puţin inalte, terminate 
prin v6rfuri in apropierea Dunărei 

a Măret Negre. Acestă intinsă 
fertilă câmpie, este aprOpe deşertă, 
locuită  ici  şi colo de tătari pAs- 
tort şi românt, e malurile Du- 

iiărene. opulaţiunea bulgară e putin  
•••+•••••••••••••• 

numerOsă., afară numat dacă se con- 
sideră ca bulgari şi o parte din 

- populattunei Jurcă_ues-Cenaentă din 
bulerarit renegaţi». Tot el insă ia 
alt loc cice : (Mart lanuri de iarbă, 
de culOre gălbue, acoperiaii solul, 
uşor ondulat, dintre Dunăre şi Mare. 
Căldura era impovărătOre şi nimic 
nu făcea să se opr6scă ochiul os-
tenit de acestă lumină stră.lucitOre. 
Turnult, dintre cart unii aveaiă pe 
v&furile lor semnele geodesice puse 
de oticerit austriact, resăreată ici 
şi colo la orizont. Tăcerea era tur-
burată numaI de cântecul jalnic al 
ciocârliei, de strigătul pitpalacului 

ciocănitul berzelor, ale căror 
capete apăreaă grave de-asupra 
inaltelor ierburi ; din timp 1n timp 
o pasă.re  se inălţa, un vultur saci 
vre-un erete se arunca ca o săgt1 
pe pămihat şi mişcările precipitate 
ale spicelor şi ierburilor arătail 
grOza părţel .celei slabe a popula-
ţiunei stepel. Impresiunea ce o re-
simtea sufletul la inteia vedere a 
acestor câmpit deşerte,reamintea că- 

N„," 
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lătorului vastele singurăţi ale ocenu-
nului,; dar sgomotul manevrei, miş- 
carea de pe punte, etc., sunt pe mare 
isvOre continuti de distracţie ; nimic 
nu insufleţesce măreţa monotonie 
a stepelor, de cât strigătul animalelor 
selbatice in Indepănatul muget al 
ventulut). 

Este adeverată astă descripţie 
a IuI Allard, dacă scOtem acele 
incendir, ce atunci eraU posibile, 
avendu-se 1n vedere neingrijirea 
şi negligenţa locuitorilor, dar acum 
graţie străşniciet şi autorităţilor, 
nu se mai produc de cât rare 
ori şi pe mici intindert. Astă-cji 
terenuri Intinse sunt date agricul-
turei, cari, dacă nu reuşesce curn 
trebue, pricina este lipsa de umi-
ditate şi de ape care să le ferti-
liseze ; câmpii bogate sunt reer-
vate pă. şunatului vitelor ,şi păduri 
bogate şi frumOse ce acoper a io-a 
parte din judeti  variază aspectul 
unifOrm al ţerei şi'l face să fie mai - 
interesant, totuşi in acestă privinţă 
este mai puţin de cât judeţul Tulcea. 

Relieful 	—Judeţul Con- 
stanţa este format, orograficesce 
vorbind, de o serie de platouri, de 
natură stâncăsă, cari se inlănţuesc 
unele cu altele, aci cu regulă, aci 
fără regulă, formând prin unele 
locuri, mai cu semă prin partea 
apusană i sud-vestică, nisce dede-
lurt de văt, (culac, alcea, ceair) şi 

delurt, coline (baifurt, iuiukurt, etc.) 
din cart, fără o cunoscinţă perfectă 
a locurilor pe cari le percurgi, şi 
ai putea eşi la drum drept. Aceste 
deluri sunt ultimile prelungiri mu-
rinde ale rnunţflor Balcani răsă-
ritent, cari Işt prelungesc ramifi-
caţiunile lor nordice, intre Dunăre 
şi Mare până aprOpe in delta bă-
trenulut fluviU ; ele formeză, In co-
lectiv, o dublă teraţă din cari, o 
parte de şiruri saU culmi de deluri 
se indreptă spre apus Impedicând 
prin caracterul lor stâncos ca Du-
nărea să se verse mai repede in 
Mare, cum se versa odiniOră, şi e 
de mirat cu celebrul Danubiti, Istru, 
s'a lăsat a fi invins de nisce delurt 
a căror Inăltime medie e de i i o 
metri, şi verfulle cele mai InaIte 
abia atind 300 metri, pe când ba-
riera muntOsă de la Porţile de fer, 
a zdrobit-o indreptându-se spre ino-
spitaliera de odiniOră Mare, astă-41 
aşa de primitOre ; acest lucru Insă 
işi are explicarea lui intr'o altă 
causă geologică, anume ridicarea 
lentă dar sigură a m2lului sată ţer-
mulut apusan al Mărei Negre, fă-
cend-0 pe acesta a se retrage cât 
mai mult spre interiorul ei, iar Du-
narea să-şi mute gândul de- a se 
impreuna cu Marea, ce odiniOră 
o primea cu braţele deschise, pentru 
un timp indelungat, până la vre-un 
noti fenomen saCi cataclism geologic.  

0 altă parte, cea răsăritena, a te- 	ce in ce mat mici spre Dunăre 
raţet de mai 5113, mai puţin largă 	saU.  spre Mare, avend aceiaşi tut- 

de cât precedenta, ît place a se des- 	pină ? comună, ondulaţiunile balca- 
faşura către Mare şi raincaţiile 	nice, cât şi după drumul ce ur- 
murinde ale delurilor, să se sfarşescă, 	meză văile dintre delurt, cari se 
să. expire pe malul Mărei, jasă nu 	ridic, cele mat lungi şi importante 
cu o suflare uşOră, ,ci priwr'o re- 	spre Dunăre, cele mai scurte şi de 
suflare grea, de Ore-ce acc,t mal 	mică insemnătate spre Mare. SJ. 
e pretutindeni Inalt şi stâncos şi 	vedem pe fie-care din ele mai de 
valurile .Negrei Mări se isbesc de 	aprOpe. 
secole mugind, de stânc63ele Ior 	Teraţa balcano - dunart,ţuă co- 
pOle, invingendu-le 1n dparenţă, ca 	prinde tot apusul, centrul şi nor- 
probă numerOsele sfărâmături ce 	dul judeţului, cu o intindere de 6  f.,r  
talazurile rostogolesc cu'ele, pe când 	din suprafaţa totală (a judeţului), 
in realitate,.stâncele tuereu leparate, 	şi anume : plăşileSilistra noue, Med ,  
se ridică din ce 1n ce mat sus, 	gidie, 1--Iârşova, jumetatea apusană a 

	

arneninţând Marea, şi rind de 	plăşit Mangalia şi a plăşit Constanţa. 
sforţările ei sgomotOse, dar nepu- 	Caracterul general al delurilor din 
tinci6se. 	 ac6tă terata este că•desfâcridu-se 

	

Acestă dublă teraţă işi are limita 	din linia de hotar a dublei teraţa, 

	

et, sată mai bine ;1is, muchia satii 	descrisă mai sus, se irldr4tă aler- 

	

c6ma, representatl prin delurile 	gencl spre Dunăre, pe malul cărei 

	

Murai-bair, Cara-orner-bai-, Sirti- 	formză o barieră ce zadarnic se 
bair, Hazaplar-bair,: 	 incercă fluviul a o rupe, mai mu'it 

	

Constanţa, Canara, Caramrrat, Do- 	incă, bă.trenul curs de apă e siut 

	

robanţul şi Inşiratele aven 1 forma 	a-şi modifica cursul nu numai spre 

	

unuI arc mare de•circomfe/inţă cu 	frigunisa Rusie, ci 1ntru cit-va chiar, 

	

convexitatea indreptată spre Mare 	spre Carpaţt, către cari şt-ar cere 

	

şi 1mpărtind teritoriul judeţulut in 	• iertare de victoria repurtată asa- 

	

douCi mari teraţe : i) cea apusană, 	pră-le la Gherdapuri ; inteadever, 

	

balcano-danubiană, mult mal largă, 	la Hârşova, Dunăre a face un mare 

	

.mai desvoltată de cât 2) secunda, 	ocol, cu conexitatea spre Carpaţi, 

	

numită balcano-marină, hdreptată 	şi dirigindu-se spre mare, voind 
spre răsărit ; ele se numesc ast-fel 	a profita de neglijenţa delurilor, cari 
după direcţiunea ce o urmeză, atât 	insă prind de veste, o Imping iară 
delurile şi ramificaţiunile lor, din 	spre regiunea, patria aquilonului, 
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şi numai dupe o a doua Infrăngere, 
ce e silit să sufere fluviul, delurile 
cele pietrOse şi mict, dar voinice, 
ii permit, insă dt;pe o nouă umi-
lire către Clrpaţt, mai mare de cit 
cea precedentă, la Măcin-Brăila-
Galaţi, să se indrepte către marea 
mult d0rită, riciendu-şt de necazul 
săi care 11 face să se rupă. 1n trei 
braţe ce se intind spre verc.luiul 
Pont. Aceste delurt 1n judeţul Con-
stanţa, nu aU o mare inălţirne, inse 
sunt imposante prin complexitatea 
lor mai cu osebire pe malul Dunărei ; 
aci ele se ridică in chipul unui 
perete aprOpe cirihun ce domină 
apele fluviulut cu mai multe Iecirni 
Ie rnetri, insă avend din loc la 
loc spărturi, prin care fluviul ne-
căiit a pătruns inăuntrul lor şi scăl-
dându-le cu turburele şi gălbuele 
sale unde, odiniOră Danubiul domnia 
ca un rege printre aceste golurt, 
Insă solul ridicându-se el a fost 
nevoit să se retragă, Iăsănd In ur-
mă-I, ca semn al domnic1 sale de 
mat inainte, nisce bălţi şi lacuri 
cu malurile acoperite de stuf verde, 
pe cart fluviul tatăl lor, le vizi-
teză adesea ort, dându-le.  forg şi 
curagi in arşiţa căldurit sOrelut 
şi uscăciunit delurilor ; aceste bălţi 
nu sunt multe 1a numer, dar destul 
de considerabile ca Gârliţa, Oltina, 
Mărlenu, VederOsa, Carasu, 

Seimeni, etc. In partea sud- 

vestică şi apusană a judeţulut, adică. 
in plasa Si!istra noue, delurile, ne 
mai avend Dunărea ca vrăştuaş, 
se reped asupra văilor, care sait 
merg in Bulgaria, sat se indreptâ 
spre 	se ridică asupra lor 
amenintăt6re, par-că ar sta să le 
Inghiţă, şi scuturând adesea c6-
mele lor pădurOse. In adever In 
partea acesta a judeţulut Intelnim 
poziţiuni admirabile, cu peisagi 
de toată frumuseţea, variate, care 
iţt inVeselesc sufletul, şi te fac a 
crede că te gă.sesct prin văile ro-
curOse carpatine, pădurile lor cele 
inchise şi superbe, altă dată mult 
mat frumOse, Intreţin o răc6re plă-
cută şi o umiditate priinciOsă plan-
telor, animalelor şi omulut ; pe 
când partea răsăritenă a acestei 
teraţe e3te formată din deluri care 
te obOsesc prin monotonia şi ari-
ditatea provenită din despădurirea 
cOmelor lor. 

Putern divide această teraţă. 1n 
tret altele mat mici : a) Teraţa 
danubiand propriu călisă sait apusană, 
stând in contact de a dreptul cu 
fluviul şi reprezentată prin coli-
nile Ostrovul cu virful Silistra 
(1o2 m.) ; Coşlugea cu virful Co-
şlugea (1 39 m.); Oltina cu virful 
Oltina (140 m.) ; MIrlenu cu vir- 

(1o8 m.) ; 
Rasova c11 vîrfulŞă.2. 	(158 m.) 
Coskirletit Cu 	îrfu1 Moş Oprea 

(to8 m.); Cerna-voda cu virful 
Defcea (13 i m.); Seimet cu vir-
ful Tibrin (t 02 m.) ; Boazgic cu 
virful Seiment (92 m.) ; Topal, 
cu virful 01acul (125 m.) ; Ghiz-
dăreşti cu virful Tret movile 
(111 m.); Hirşova cu virful Cio-
banul (72 m.); Cişla cu vi. ful adi-
clşla ( i 16 m.); Balgiu cu -, I, ful Cin-
stitu (82 m.); Glrlici cu virful Cio-
tob6ia (124 m.), Dăent .-:u virful 
Roşti (138 m.) ; şi In.  fine Os-
trov cu virful Ostrov (120 m.). 
b) A doua sub teraţă, num ită cen-

trald este la răsărit de precedenta 
şi este formată din următOrele : 
Almalâu cu virful Aln,alâu (t 34 
.m.); Esekiot cu virful Esekioi (144 
nt.) ; Girliţa cu virful Cuingire 
(171 m.); Carvan cu viriful Veli-
kiot (158 m.); Parakin1 Cu vir-
ful Cara-arman (142 m.); Cuz-
gun cu vIrful Cuzgun (185 m.); 
Enigea cu virful Suatiuk (158 m.) ; 
Co acp_liji_c_t_11 v dgLid.risz  3.111147 
m.); Medgidie cu virtal Murfat 
(129 '' m.) ; Docuzol-bair cu vir-
ful Docuzol (109 m.) ; Tortoman 
.cu virful Taşpunar (1o9 m.); Băl-
tăgeşti cu virful Caratep,: (107 m.); 
Insiratele cu virful.14L-atele (209 

1

, 
m.) ; Dulgheru cu vIr;a1 Carnele 

(168 m.); Turbencea-bair cu vIr-
ful Turbentea (2 52 in.'); Calfa cu 

/ 	virful Drăgan (302 rn.) ; Rama- 
i zan cu virfUl Păgăraşu noU (228 

m), 51 1n fine Sultan-bair cu vir-
ful Doerani (392 m.) ; cel mai 
Inalt vIrf al judeţulut. 

c) A treia sub teraţă pOrtă nu-
mele de interi6ră safA 7-săriMn2, 
faţă de cele d'intli doue, şi e;te 
reprezentate prin delurile Sartiol-
bair cu virrul Dobromir (200 

; Dobromir cu virful H,azar-

lâc (186 m.); Ghiol-punar cia virful 

Iarim-başa (196 m.) ; Schender cu 
virful Ciali-perde (176 tn.); Hai-
ranchiot cu virful Armolia (182 
m.); Docuzaci cu vIrful Movila 
mare (200 m.) ; Cerkezkioi-batr cu 
vlrful Cerkezkioi (187 m,); Ghiu-
ven't cu viriul Cazil-murad (165 
m.) ; Enghez-bair cu virful Iri-
buler (125 m.) ; Tirla-bait ( o 
m.); Toprat-sari-bair cu verful 
Elibekiot (i o8 m.) ; Omurcea cu 
(120 m.); Hagi Cabul cu verful 
Hagi Cabul (lor m.); 
verful Danachiot (13o m.). 

Aspectul general al acestor de-
lurt este următorul : Mai tOte de-
lurile primet sub-teraţe, cele cinci 
şese de la inceputul celor'lalte doue 
teraţe, şi ultimile tret ale teraţet 
a 2-a stint de natură stâncOsă, 
văile formate de et sunt inalte şi 
prăpăstiăse ; ele .tnerg ridicendu-se 
1n partea apusană de la nord spre 
sud, şi îi partea nOrd-estică de la 
vest spre est, atingend 1n verful 
DoetanI (aprOpe 400 m.) punctul 
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culminant al judeţului intreg. Cele 
din partea apusană şi sud-estică 
sunt acoperite cu păduri frumOse, 
păşuni şi 1ive;11 intinse ; pe când 
restul, cele din partea centrală., ră-
saritenă, şi cea nordică, excepţie 
făcend cele de N.-E., eruleză prin 
lipsa de păduri, iar fâneţele ocupă 
intinderi nemesurate ; iar movilele 
par ca nisce sentinele in zare, 

Teraţa bakano-marină coprinde 
restul resăriten, sud-estic şi nordic 
al judeţului ; delurile cari compun 
acestă• teraţă se dirig, tOte de la 
V. spre E. până la malul Mărei 
cari este fOrte aprOpe de linia des-
părtiţOre intre cele doue teraţe, 
dunăre.nă şi marină, in cât 1n unele 
locuri, d. ex. in dreptul Constanţei, 
distanţa intre Marc şi culmea prin-
cipală este de 7— i o klm. Ea ocupă 
1/ 7  din intinderea totală a jude-
ţului, şi anunle jumătăţile răsăritene 
ale plăşior Constanţa .şi Mangalia. 
inălţimea medie e de 75 m., mult 
mai mică de cât a teraţei danu-
biene. Culmele cari .compun acestă 
teraţă sunt, 1ncepend de la S. spre 
N., Muraci-bair 170 m.), Caraorner 
cu virful Keragi şi Ghiuvenli (152 
m.) ; Sarighiol (1o3 m.), Ilanlâc 
cu virful Hagilar ( to i m.), Capucci 
cu virful Copucci (114 m.), Man-
galia cu vIrful Capucci (82 m.), 
Tuzla cu verful Tasli-iuk (94 m.), 
Tekirghiol cu verful Tekirghiol  

(82 m.), Aiatanbair cu virful Ca-
ramat-iuk (74 m.), Constanţa cu 
verful Ciatal-iuk (7t m.), Canara 
cu 	verful Islam-tepe (i 91 m.), 
Cara-murat cu verful Cara-murat 
( 03 m.), Cicracci cu verful Cicracci 
(82 m.), Tasăul cu verful Cara-
tepe (t 6 i m ), Cara-harman cu 
ve'rful Griargalâc (95 m.), şi Doro-
banţul cu verful Bal-tepe (190 m). 

Aspectul general al acestor de-
luri diferă mult de acele al teraţei 
danubiene ; aici o monotonie, o 
uniformitate obositOre, domnesce 
pretutindeni, afară de cele 4-5 
de la inceput, unde găsim peisagii 
frumOse, stânci ocrotitOre de peşteri 
minunate ca aceia de la Mangalia ; 
ele, altă-dată scăldate mult mai ină-
untru de valurile Mărei, care re-
trăgndu-se, a lăsat ca semn al 
domniei ei" de odini6ră, lanuri să-
rate ca Tuzla, Mangalia, Siutghiol 
Taşăul, Gargalâc, Sinoe. Ele sunt 
acoperite cu semănături şi fâneţe 
intinse ; cu movili numerOse ce 
par ca nisce santinele uitate pe am-
bele platouri ale Dobrogei. 

sunt fOrte numerOse, unele 
naturale, altele artificiale adică fă- 
cute de 	amintirea unor 
fapte petrecute 1n vechime, altele 
se asemănă cu 
şi 	 cine scie ce 
rămăsite s'ar găsi ln ele • altele ca 
puncte—de-  observaţiune ; cele mal 

multe sunt acoperite cu wrd4ă şi 
se găsesc in partea sudică, sud-
estică şi centrală a judeţulai 

Tumuri sunt nisce ridicături de 
prr—Jr'lt, 

 
mal mult saCi mcf puţin 

inalte, cu care este presărat mai 
tot teritoriul Dobrogei şi in spe-
cial al judeţulul Constanţa. Săpate, 
unele din ele, aii dat la iuiină me-
dalii şi bijuterii antice, a1tle insă 
aii fost cu totul gOle. Este de ob-
servat că tumulii ceI micI converg 
către uu tumulus mai 1nait de cât 
cele-l'alte, şi de pe care se vede 
in tOte părţile, până la o mare de-
părtare. Ac6tă inălţime a servit 
ea Ore ca observator in 2mărgi-
nirea stepel orl a suportat vre-o 
fortificaţie? (Tumull),dup domnul 
Blondeau, puşI mal In tot-d'a-una 
pe liniile crestelor valurilor i pe 
drumurI, ar fi, in acelaş tirnp, in-
dicatorl de drumurI, observatorii, 
morminte. Este constatat că mulţ1 
(tumult, ascund morminte, buni-
6ră cele din Rusia sudic. i Va-
lachia rsărit&lă, unde swtt fOrte 
numeroşt; une-orI el sunt puşi pe 
linia de despărţire a apelor. Nu 
este probabil ca eI să fi :;ervit in 
acelaş timp şi ca morminte si ca ob-
servatoriI, ci saCi una san alta. 

Hidrografia judelulul Constanţa 
este destul de bine representată, 
căci este udată atât de 
puternic cât şi de Mare ; apoi de 

pâraie, cari, la drept vorbind, nu 
sunt tocmai numerăse si abundente, 
precum şi de numerOse şi intinse 

atât cu apă dulce cât şi cu 
apă sărată ; comparat cu judetul 
Tulcea, cu .care impreună formeză 
Dobrogea română, el este mal putin 
favorizat de cât fratele seCt mal 
mare,unde pâraiele, gârlele, lacuriie, 
sunt mai numerOse, mal abundente 
in apă, intreţinend mai peste tot 
judeţul o umiditate bine-făcătOre, 
cari il scutesc de secetele, uscl-
ciunile şi ariditătile judeţuluI Con-
stanţa. Totuşl el stă mal bine In hi-
drografie de cât multe judeţe din 
ţară, ca Ialomiţa, Vlaşca, 
Covurlui, etc., cu tdte că ăcestea 
sunt mat productive de cât el, lucru 
care depinde insă de constituţia 
geologică a solului. El depinde de 
doue basinuri : al Dunării şi al Mărei 
Negre; să le descriem pe fie-care 
1n parte. 

Basitzul Dutzăr4 ocupă exact 
1ntinderea teraţei balcano-dunUenă, 

anume partea .sud-vestică, apu-
sană, centrală i nord-vestică a 
judeţului, deci plăşile Silistra-noue, 
Medjidia, Hârşova şi jumetăţile apu-
sene ale plăşilor Mangalia şi Co n-
stanţa ; este mărginit la apus de 
insuşi cursul Dună.rif şi la 1. sărit 
de linia despărtitOre intru cele• doue 
teraţe, dunărenă şi marină ; co-
prinde deci a 6 / 7  din intinderea 

Incţ. geogr. jud. Constanţa. 15 
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totală a judetulut. Acest basin co-
prinde un fluvitl puternic, Dunărea, 
mat multe pârae, gârle, bălţt şi 
văi ; să le vedem pe fie-care pe 
rend, pentru ca din studiul lor să 
facem să reiasă influenţa solulol 
asupra debitului lor, asupra caraC-
terului lor geologic şi dect asupra 
producţiunilor lor de tOte speciele. 

a) Dundrea, fluviul cel puternic 
şi important al Europei centrale 
şi sud-estice, al cărui basin ocupă 
o intindere de peste 800.000 klm. 
p., cu peste 700 rlurt, gârle, 

lacuri, etc., făcend sădepindă 
de densul Germania sudică (Bava-
ria şi Wrtemberg), mai tot im-
periul Austro-Ungar (afară de Boe-
rnia, Galiţia, Istria, Dalmatia şi 
Tirol), Serbia, Bulgaria şi Româ-
nia ; isvoresce din munţit Schwartz-
wald (Pădtirea negră), din marele 
ducat de Baden, sub forma de doue 
pârîiaşe : Breg şi Bri egasch, care, 
impreunându-se la Donaueschingen, 
formeză un modest curs de apă, 
care incărcându-se cu numerOse 
riurt şi pârlur,ice-i tritnet munţit Jura 
franconiană, Alpit bavarezi şi Ii6h-
merwald, devine navigabil de la 
Ulm, trecend pe lăngă oraşul Re-
gensburg (Ratisbona) şi la Passau 
infrânge prima dificultate 	opun 
Alpii austriad printeun defile.1 mă-
reţ creat chiar in slnul muntilor, 
până aci el a avut o direcţie ge- 

nerală de la S.-V. spre N.-E., şi 
a primit cursurt mari de apă ca Iller, 
Lech şi In ; de la Passau se in-
dreptă spre re;ărit, trecend pe lingă 
Viena, şi mai jos de Pressburg in-
tră in Ungaria (până la Passau a 
străbătut Germania, de la Passau 
până. la  Pressburg, a udat Aus- ria), 

aci prelungirile cele stâncOse 
ale Carpaţilor occidentalt, 11 fac 
ai schimba cursul, indreptăndu-se 
spre 	; Dunărea nu uită 
insă acestă umilire şi 1şt resbună, 
cum vom vedea mai la vale, trece 
printre Buda şi Pesta, puternicul 
sCt afluent, pe stânga Drava, 11 
modifică cursul spre resărit, insă. 
nebuna Tisa, pe drepta, 11 impinge 
şi ea tot spre me4-;11, direcţie pe 
care n'o păstreză multă vreme, de 
6re-ce repede Sava şi cu contrafor-
turile nord-vestice ale Balcanilor 
serbesci, o fac să. se  Indrepte spre 
resărit ; trece pe lingă Semendria şi 
Belgrad, de unde munţit Carpaţit 
şi Balcanit Işi bat joc de densa con-
strângându o să se Incov6e pe dupe 
stincile lor Imprimândui un curs 
destul de sinuos, meandric; mat mult 
Incă, ceva mai jos de Orşova voesc 
chiar s'o 1mpedice de a merge tnai 
departe, către Mare, cum ea voesce, 
şi-i ridică 1nainte un Iid de stânci 
tart ca fierul (Gherdapuri saii Porţi 
de fier) ; dar Dunărea, necăjită de 
atâta indrămelă, Işi perde răbdarea 
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şi isbind cu furie aceste porţi, le 
sdrobesce, trece peste ele i majestos 
işt reea drumul către mare ; abia 
.eşită din acestă strâmt6re, simte, 
acum 18 secole, grumajii sI im-
-povăraţi de puternicul pod, făcut 
• un popor tot aşa d resboinic 
şi inlăturător de obstac,)le ca şi 
-ea, de Romani ; In zaar se in-
-cercă a-I dărâma, căci nu pOre, şi 
-dacă puntea podului este distrusă. 

Ornent, piciOrele lui remân pe 
şi dou mii de ani aprOpe aii 

-trecut fără. ca  ea să le fi clintit 
• loc. De la Orşova ea incepe 
• uda-  ţermul românesc, pe stânga 
-pe cel serbesc şi apoi pe cel bul-
găresc pe drepta ; de la Orşova ea 

-vrea să-şi riză, la rindu-1, de munţit 
'Balcani, şi se dirige spre S.-E. către 

.Arcbipelag iar nu către Marea-Negră, 
cum ea tindea mai inainte, vrea să-1 
mai zdrobescă odată, inisă Balcanii 
nu o lasă 1n apele ef, ci Iăsând-o 
puţin spre S.-E., la VidJn, contra-
forturile sale nordice, ajutate de 
-numerOse şi abundente ,:ursurI de 
apă, o silesc să-şi schimbe cursul 
-către resărit până. la  Şiştov ; de aci 
Balcanil caută să-şi resbune infrân-
gerea de la Gherdapuri şi prin pu-
ternice contraforturi şi ramifica-
liuni pietrOse îi schimbă cursul 
spre N.-E. ; 1n zadar afenţii ce-i 
-vin din Carpaţi, Jiul, Oltul, Vedea, 
•Argeş, vor să-I menţină.  cursul spre  

resărit, cei ce vin din -Balcanl ni-
micesc efectul lor (Iantra, Vidul, 
Osman), şi FAtrbul fluviii, obosit 
de luptă, se 1ndrepta dupe capriciul 
duşmanului seti, indreptăndu-şi tot 
tner,u1 spre N.-E., indepărtându-se 
chiar din spre Mare, locul de repaus 
mult dorit. La Silistra intră pe teri-
toriul Dobrogei române (aparţinend 
până. la  Galati exclusiv Rornăniei), 
dupe ce a udat oraşeIe bulgăresci 
pe drepta : Vidin, Şiştov, Nicopoli, 
Rusciuc, Turtucaia, Silistra, i pe 
cele românesci pe stânga, Turnu-
Severin, Calafat, Corabia,:Lrnu-
Măgurele, Zimnicea, Giurgiu, 61-
teniţa. In Dobrogea caută a profita 
de ne atenţia vrăşmaşului săii, şi, 
prin vre-o 4-5 locurt, voesce ca 
să ajungă la mare, Insă dă de re-
sistenţa cea de fier a nelmpăcatului 
vrăjmaş şi e silită. a-şi urma di- 
recţia ce 	dă el ; mai mult incă, 
mai jos de Silistra trebue să-şi im-
parţă puterile, trimiţend prin ca-
nalul Borcea o parte din apele 
sale, acesta îl slăbesce pe betrenul 
fluvki in lupta sa ; totuşt la Cer-
navoda, surprinde pe adversar, pe 
când lupta era 1n toiul et, şi merg'Ild 
repede printr'o de3chidere aIungită 
a luI, ajunge Ia Mare iângă vechla 
Tomis (Constanţa de aM; 13alcanul 
nu maff pte de necaz, se zv&colesce, 
şi n'ar fi putut face nimic dacă nu 
'i-ar fi venit îrt ajutor un amic ne- 
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cunoscrlt : ridicarea lentă a solului 
dobrogean ; Marea se face complicea 
lui şi se retrage dinaintea osteni-
tului DanubiCi, şi el e silit să-şi 
revină pe urntele sale, iarăşi la 
Cernavodă, unde Balcanul indârjit 

dirige spre miac1ă-n6pte şi la 
Ghizdăreştk, 11 mâna spre N.-V., 
adică de unde venise ; 11 constringe 
să ceră iertare Carpatului, care 
privea de departe cu interes la lupta 
Intre cel dour giganţi, acestuia l se 
face milă şi trirnete pe repedea 
Ialomiţă, care mai jos de Hârşova, 
unde Dnnărea a făcut inchinăciunea 
Carpatului, 11 indreptă iarăşi spre 
Mare; Balcanul insă veghiază, o 
impiedică din noCi i o indreptă 
spre miacjă-ncipte ; ba chiarla Măcin 
o Impinge din noCi spre N.-V. spre 
Carpaţi, care superat de obrăsnicia 
Balcanului şi enervat de atâta reu-
tate din partea acestuia, trimete 
gâfâindei Dunăl-e, doue puternice 
ajutre, Siretul şi Prulul, cari, de 
astă dată, o fac să invingă semeţia 
Balcanului şi Dunărea liniscită să 
se indrepte larăşi spre Mare ; Ia 

iccea, vitezul Darius, regele Per-
şilor, vru să o incateneze cu un 
pod pe care Dunărea 11 luă cu 
ea ; ceva mai sus de Tulcea, 
ea fiind prea incărcată, se desface 
in doue braţe, Kilia, cu o direcţie 
spre nord est şi Tulcea spre sud-
est ; ea a mai incercat a şi bate 

joc de Balcan, surprinzendu-I şi 
trimiţend un braţ printr'o vale-
care să se verse in Mare, ceva 
mai spre nord de vechia eI gură 
de la Tomi ; Balcanul insă se 
ridică, se scutură cu putere, o 
dă jos de pe umerul seit şi 11 
arată drumul spre Mare, lucru la 
care ea se decide, impărţindu-se 
insă in doue braţe, Sulina şi Sf. 
Gheorghe, ca să ajungă mai iute 
la Mare. Cursul ei este de 2800 
klm., al 2-lea fluviCi al Europei 
in lungime şi r-ul 1n importanţă 
economică şi istoriCă. Relativ la 
judetul Constanţa, ea udă partea 
vestică, sud-vestică şi nord-estică 
a judeţului, incepend imediat de 
la resăritul Silistrei şi până la 3 
klm. mai jos de satul Ostrov, pe 
o lungime de aprOpe i8o klm. 
Direcţiunea cursului seil este ur-
mtOrea : lle la Silistra până la 
Bugeac (8 klm.), are direcţia de 
la V. spre E. ; de la Bugeac până 
la ostrovul Pârlitu (t 7 klm.) -de la 
S.-V. spre N.-E. ; de la ostrovul 
Pârlitu la verful Oltina, iar de la 
V. spre E. ; de aci se dirige 
in spre N.-E. până. la  Măgura 
Drăgaica (7 klm.), de unde se in-
dreptă spre resărit până la Rasova 
(io klm.); de aci o ia spre N.-
E. pe lângă Cochirleni şi Cerna-
vodă până la Boazgic (25 klm.) ; 
de la Boazgic face un mare arc 

cu convexitatea spre apus până. 
la Ghizdăreşti (30 klm.) ; de la 
acest sat o ia spre N.-V. şi de la 
Hâ;-şova descrie până la punctul 

o linie curbă nai mare, 
de cât o semi-circumftrinţă (50 
klm.), iar de la Cluciu până mai jos 
de Ostrov la 3 klm., cu direcţia de 

S.S.V.-N.N.E. De la Silistra 
până la Hârşova pOrtă nt: rnele de 
Dunărea mare, 1n oposiţie cu canalul 
Borcea saci Dunărea mică ; de la 
Hârşova la Ostrov şi mai de-
parte se numesce Dunărea-vechie 
saCi Canalul Măcinului, in oposi-
ţie cu Dunărea nouă. saCi Canalul 
Brăilei. Lărgimea sa variază de 
la soo m. la 2200 M. ; i11 unele 
locuri e mai strimtă ca 500 m., 
s. ex. Iângă Ostrov, unde aii 2 5 o m., 

altele e mai largă ca 2200 M., 
s. ex. 1n dreptul Silistrei (2400), 
iar 1n locul unde formeză insule, 
este şi mai largă, ajungen1 până 
la 5 km. la ostrovul Kiciu dc Iângă 
Hărşova;In general, lărgime2 medie 
variază intre 5 oo-800 in. Adân-
cimea de asemenea este variabilă, 
Insă mai puţin ca lărgimea ; in 
unele locuri are 15 m., în altele 
&:$ m. şi mai mult chiar ; in ge-
neral adâncimea medie vark ză in-
tre 12 —25 m., şi este mai 2.dâncă 
către malul cel inalt, din lre.pta 
de cât către cel din stânga. Ea 
formeză mai multe insule insă nu- 
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mai o parte aparţin judeţului Con-
stanţa, restul aparţine judeţului Ia-
lomiţa, vecinul sCCi din spre apus, 
şi judeţului Brăila, camaradu1 de la 
nord-vest. In general, aceste insule 
sunt acoperite, parte cu pietri 	i 
nisip, parte cu păduri de sălcii şi 
richiţi, parte cu amendoue aceste 
feluri, parte cu pă.şuni bune_ pen-., 
tru vite ; principalele insule, Ince-
pend de Iângă. Silistra spre Ostrov, 
sunt : Iropa, Pastramagi, Ostrovul 
vechii57-T~)strovul mare şi mic, Pa- 
cuiul Iui SOre., 	 Cal- 
rungiria, Pârlitu, Strâmbu, Puiul 
Strimbului ; Hozunada, Ostrovul 

Hinogi,Troina, piukreţi, Sei- 
rnenilmiri, mici3 Ostrovulde la vale, 
Boagicu nord şi — sud, 
Topalu mare şi mic, Cluciu, Gar-
licii, Dăeni, ostrovul mare şi roic; 
intinderea lor totală este cam de 
8000 hectare ; tăte aCa formă a- 
lungită, de la V. spre E., saCi 
de la S. spre N. ; tOte suferă 
de furia Dunării, fiind acoperite 
in timpul inundaţiunilor de rnar 
cantităţt de apă. Malul s«1 este, in 
general, pretutindenea Inalt, de la 
Silistra până la Hârşova, de aci 
până mal jos de Gârlici, Ostrov, 
Dăeni. Dâlurile r3.ân pe loc, pe 
cRnd ea se rbfaţă spre apus, for-
mând gârle şi bălţi numerOse ; na-
tura acestui mal este pietr(')să. şi 
stânc6să ; el domină Dunărea, ma 

Biblioteca Judeţeană „I. N. Roman“ Constanţa Proiect co-finanțat AFCN



230 
	

230, 
	 231 	 231 

lul ei apusan, pe o mare intindere, 
este acoperit acest mal cu ver-
deţă, mai pretutindeni, inSă In une-
le locuri ca la Cernavoda, el este 
constituit din stânci gOle şi roşia-
tice, intru cât granitul roşu intră 
1n constituţia geologică a solului 
Dobrogean. Malul nu este pretu-
tindent continutl, ci in unele locuri 
lasă scobituri, 1n care Dphărea 
venea de se mai odihnea, şi la 
plecare Iăsa aci bălţi saU gârle. 
Gâr!ele saCi verigele formate de 
Dunăre, in moJ natural, sa de 
6meni in mod artificial, sunt nisce 
braţe ale fluviului, care se Intind 
pe acolo .pe unde malul le per-
mitea ; principalele sunt : veriga 
Rasova, lângă satul cu acelaş nume 
(9 km. lungime) ; veriga Topalu 
(7 km.) lângă Topalu; veriga Dăeni 
(5 km.) i veriga Ostrov 	km.) 
Iângă satele cu acelaş nume ; mal 
avem o gârlă importantă, numită 
Băroii1, care se desface de Iângă. 
Harşova şi merge paraleI cu Du-
nărea până mai jos de Dăeni, unde 
se deschide 1n fluviu (45 km.), şi 
formând mai multe lacuri şi 

intre fIuviCi şi ea o supra-
faţă de 7000 hectare, acoperită cu 
stuf şi semănată cu bălţi. Lacurile, 

pâraiele şi văile coprinse 
1n basinuI DPnărei, Ie vom studia 
la paragrafe speciale, mai la vale. 

2) Basinul Mărei Neg•re co- 

prinde partca resăritenă a jude-
ţului, exact inchiderea teraţei bal-
cano-marină, inchi;lendu-se deci de 
la malul Mărei spre apus până la 
linia despărţit6re Intre cele doue 
teraţe, danubiana.' şi marină, peste 
jumetăţile resăritene al plăşilor Con-
stanţa i Mangalia. El este mult mai 
puţin inchis de cât basinul dună-
rean coprirc,lend 1/7  din supra-
faţa totală a judeţului, dar tot aşa 
de bogat, comparativ vorbind, in 
ceea-ce privesce cantitatea de apă 
sărată şi dulce ce II brăzdeză ; in 
importanţa comercială Insă, basinul 
Mărei este superior celui dună-
rean, şi de câţi-va ani incUe, 
pentru nol Românii, am 1nceputa 
arunca ochii spre Mare, pentru a 
putea dobendi in Orient o situa-
ţie preponderantă. 

IVIarea Negră udă judeţul la resă-
rit, de la gura Periteşca, canalul de 
comunicaţie intre lazul Sinoe până 
la movila Ilanlâc-tepe, pe o lungi-
me de aprăpe So km. Malul se 
are o direcţiune generală, de la 
S. spre N., e puţi.n decutelat sait" 
crenelat ; scobiturile, tă sa gol-
furi sunt puţine şi fără Insem-
nătate ; de la gura Periteşca el se 
dirige spre S.-V. până ia capul 
Midia ; de aci făcend o largă sco-
bitură, baia Midase Indreptă spre 

până la capul Constanţa, 
aci iar formeză o scobitură, baia 

Constanţa, care strvă de port ora-
şuld cu acelaş nume ; dc la Con-
stanţa se dirige spre S.-E. până 
la capul Tuzla, formand la N. 
de acesta capul Agigea ; de la 
Tuzla se indreptă spre S.-V. prin 
capul Cumarova pe lângă. /vian-
galia până la punctul Ilanlâc-tepe. 
E1.  este pretutindenea aprpe Inalt, 
esceptănd distanţa de la gura Pe-
riteşca la gura Boazu!ui (7 km.), 
unde e jos la nivelul Măr. Con-
traforturile nord-estice ale rami-
ticaţiunilor Deliormanului (Balca-
nul resăriten), se opresc brusc 
pe marginea apei ca şi cum ar 
ameninţa-o ; maIul e stncos şi 
pietros i in zadar se inc:rcă Ma-
rea a-1 sdrobi, îl sfăramă in unele 
locuri, dar el se reconsti,uesce şi 
incepe din noCi lupta. OdiniOră 
nivelul Mărei era mai ridicat de 
cât cel actual şi acolo unde astăc,ii 
se găsesc lacuri Intinse, Marea 
domnea ca o regină, insă solul 
dobrogean, printr'o ridica re lentă., 
dar sigură, a făcut-o să se retragă 
cu vre-o câţi-va kilometri şi ac6ta 
s'a constatat prin urmtOrec fapte : 
in judeţul Tulcca delurile Beş-
tepe şi Deniş-tepe (delui Mărei) 
eraiă, altă dată, şi nu de rnult, cam 

o 	5 secole, scăldate cie Mare, 
ceea-ce dovedesce constituţia nisipu-
lui marin aflător pe cOslele lor, 
şi astă(,11 sunt la distante de 3 5  

km. cel d'intei şi 20 cel d'al doilea ; 
1n judeţul Constanţa există un ase- 
menea del, Derisbair 	in co- 
muna Techirghiol, dar e ceva mai 
apropiat de Mare; pe lângă acestă 
cetatea judetul Tnicea, 
lângă. Babadag) a tost odiniOră cuib 
de piraţi marini genovezi 	turci; 
vechia cetate şi port gre~s, 

ale cărm ruine se găsesc ac,ii lângă 
_ 	• 	---• 	 . 

satul Caraharman 	Constanţa), 
era pe malul Mărei, 	iÎiă Se 
găsesc la distanţe considerabile de 
luciul Mărel si niciexul_Babada_g„ 
nid Sinoe nu rnal sunt în stare a 
le da splendOrea de odinie.ră. La-
curile, cari ac,it se afiă pe maluI 
Mărei, formaCi odiniciră golfuri de 
ale e. In fine, proba cea mai con-
vinget6re despre cc,borârea nivel ului 
Mărel Negre saCi ridicarea şo1u1ui 
Dobrogei, este că .alţă dată., in-
timpuri nu tocmal, depărtate de 
secolul. nostru (putin inainte i pOte 
şi după Cristos), Dunărea se vă'rsa 
in Marea N gndrin 
valea Cara-su, de la Cereayoda, 
p-rin Medjidia tocmai la 
sta_nţ_a), drum urmat adi de calea 

.ferată Bucuresci-Fetesci-Cernavodă-____ 
Mulţi act contestat cer-

titudinea, ba chiar probabilitatea 
acestuf fapt, Insă geologicesce, s'a 
demonstrat astă-41, că. valea Cara-su 
saCi Medjidia a servit odiniciră ca 
matca's act albia unui larg brat de ap. 
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dulce şi carc putea fi altul de 
cât Dunărea ? Apoi nivelul tere-
nului "in dreptul Constanţei, spre 
apus, ce desparte 6re-cum vaIea 
Constanţa de Cara-su este numai 
de 4o-5o m. maximum ; nu putem 
admite Ore că in timp de 20 secole, 
s. ex. să se fi ridicat solul Do-
brogean, ridicare care e probată 
0-eoloaicesce ? Credem că da : In- 
ginerit 	cari ai construit 
calea ferată Cernavodă-Constanţa, 
s'ată gândit la Inceput a aduce 
Dunărea prin vechia ei albie, insă 
s'a0 oprit 1n faţa enormelor chel-
tueli ce reclamai aceste lucrări. 
Mai departe, solul Dobrogei ridi-
cându.-se, Dunărea a trebuit să se 
retragă, şi, de la Cernavodă să se 
indrepte spre tnia;lă-nOpte, ajun-
gend, dupe multe peripeţit, la Tulcea 
(Aegyssos cel vechiti). De aci ea vrea 
să ajungă la Mare prin o altă ra-
mură, care se deschidea Iângă 
gcra vechiei ei albii, şi 1n adever, 
prin valea Tulcii şi Cataloi, Teliţa, 
Babadag, un braţ (Eer.dv ozitip.cx al 
lui Ptolomeu pOte), comunica cu 
Marea ; Grecit deja intemeiaseră 
un comptuar comercial, htropo/is, 
la acestă g-ură. a Istrului. Acestă a 
doua Incercare a Dunărit de a 
ajunge la Mare prin alte drumuri, 
diferite de cele actuale, este pos-
teri6ră celei dintii, alt-teI curn 
ne-am explica : c/stropo/in Ce- 

tatea Istrului›, dacă n'ar fi fost 
aşe;lată pe malul unei guri a 
Istrulut.Cum ne-arn lămuri din cjică- 
t6rea : 	Ovidiu a fast exilat la 

Tomi, de Mngă gurile Dunărig), 
Tomi, sciind positiv acji că. este 
Constanţa actuală ; adică, -erorile 
0-eocrrafice să fi fost aşa de mari 
in acele timpuri, ca să se aşe;le 
Consunţa, vechia Tomi, metropola 
cetăţilor grecesci din aceste 
ora şi port important, la gurile 
Dunărit, cele actuale, admiţendu-le, 
de cari e despărţită prin o distanţă 
de 6o —70 km ? Nu e posibil. 
Pentru noi remăne lucru sigur că 
Tomis a fost la gura Dunărit, in 
vremile d'inainte şi 1n timpul lui 
Cristos, precum şi Istropolis a fost 
aşe4t tot la o gură. a Dunărei, 
posteri6ră celei dintli, până când 
solul, ridicându-se destul spre a 
impiedica comunicaţia intre fluvin" 
şi Mare prin aceste Iocuri, la 
conStrâns a-şi găsi drumul prin 
alte părţi. Malul s, dominând 
Marea, oferă posiţiuni frumOse şi e 
plăcut teren pentru a sta pe stân-
cile ce o ameninţă, şi a privi cum 
ea se sparge spumândă de picicirele 
lorz- Astă-(ji ea oferă mai puţi-ne 
adăposturi şi mat nesigure de cât 
in vrimea de demult cân 1 nivelul 
set:i era mai ridicat ş când lacurile 
actuale erati nisce golfuri ale sale, 
căcl afară de baia Midia, neutili- 

sabile din causa ariditătei cOstei 
şi de baia Constanţei, ce servesce 
ac,It ca port al României la Marea 
Negră., nu mai av:m alt( golfuri 
sa.Ci băi ; şi acestea chia, s. ex. 
baia Constanţa, deşi e apărat contra 
venturilor de N. şi N.-E., totuşi 
venturile de S.-E., aşa de pericu-
16se in timpul iernei, îi fac intrarea 
nesigură şi puţin adăpostitdre contra 
furiei valurilor. Lacul t.  
insă, dacă s'ar plane ii couut- 
CatiecuMareaprintrLtn -.:anal ar 
deveni un port admirabil, şi Man-
galia de alt ar ajunge, pOte, la 
faima străbunei sale, cetats.:a grecă 
Callatis. 

1Vivelul sUi e sensibil, mai sus 
de cât al Mării Mediter,Ine, căci 
un curent puternic domnesce 1n 
Bosfor şi Dirdanele, de la cea 
dintliCi către cea d'a dow. In ceea 
ce privesce gustul adei sale, ea 
este mat puţin sărată de cât Me-
diterana, din pricina numerciselor 
şi puternicilor fluvit ce se varsă 
intr'insa (Istrul, Nistrul, Dniprul, 
Donul, Rugul, (Kizil-ermaL din Asia, 
mică) cari îî aduc multă a7ă dulce, 
.ce desăreză intru cât-va apa ei, in 
tocmai ca şi Baltica. La inceput 
•ea a fost un lac şi nun ai dup 
ruperea Dardanelelor şi Eisforului 
de către valurile Mediteranei ea a 
devenit Mare ; ca lac ocu7a partea 
centrală, unde gLirn adacimi de 

2500-3000 m., şi cea sudică, pe 
când jumetatea nordică, nord-estică 
şi apusană i s'a adăogat dupe erup-
ţiunea Mediteranei. Culdirea sa este 
verc,lue inchisă şi une-ori, prin jocul 
de lumină, pare negră inchisă., de 
unde şi numele seU ; mai cu oie_ 
bire 1n timpurile nord,se ea pare 
fOrte negră. Fiind o Mare inchisă, 
n'are curenţi maritimt ai ei propriCt 

afară de cele doue curente de 
la Bosfor, prin care comunică cu 
Mediterana. 

Temperatura ei este f6rte 
şi acesta din caus 	ă. e 

inchisă şi apoi este expusă suflIrif 
ventului rece de iărnă, Crivălul 
rusesc, care o face să fie rece iarna, 
ternperatura suprafetei de la 60-70 , 
vara să se cob6re la 00-20  chiar, 
aşa in cât să wincjă ghiaţă din 
când 1n când pe cOste, şi se citeză 
ani in secolul i 5, când a avut o 
grositne de 3 coţi ghiaţa şi _se 
intindea la ioo mile (18o klm.) 
spre interior, aşa că. OvidiCi, 1n 
exilul sei".1 de la Tomi, avea tot 
dreptuI să se plângă de asprimea 

Wnturile de N.-E. şi S.-E., 
sufiând cu putere mai îa tot 
dar mai cu osebire ia timpul t6rm,ei 
şi iernei, face ca Marea să. 
tot-d'a-una agitată .şi deci şi navi-
gaţia pericul6să. ; aşa că Grecii cet 

ale căror corăbii nu eraU 
tocmgĂ perfecte la inceput, aveaCi 
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dreptate să-i („lică; 	6.t.vo›, 
Marea neospitalieră ; î iSă perfec- 
ţionându-se vasele, ţermit ei fiind 
Orte productivi, oraşe comerciale 

s'atl fundat cu cjecimele şi Marea 
luă numele de 116‘,Pzoc 
Marea ospitalieră, ce l'a pă3trat 1n 
timpul Romanilor şi intr'al noAru. 
Nu produce tocmai aşa mult pesce, 
de aceea şi pescăriile nu sunt in-
semnate in Marea Negră. Lacurile 

pâraeie, ce ţin de basinul ei, a 
se vedea mai la vale. 

Marea Ar4(gră. Profesorul Vo-
cicof a explorat 1n lunile Iunie şi 
Iulie 1890 Marea Negră pe ca-
noniera rusă Cernomoreţ ; dăm aci 
un extras din cercetările sale (din 
Buletinul Soc. Geografice, 189o; 
pag. 167). 

44d2nciinea mipocie este de 180o 
m., adâncitnea minimă (peste 18o 
m.) se găsesce 1n regiunea nord-
vestică, delimitată printr'o linie care 
ar trece de la Varna, in Bulgaria, 
la Eupatoria, pe cOsta de V. a 
Crimeei ; si adâncimea cea mai 
mare (2245 m.) se găsesce la cen-
tre,- Intre Crimeea şi Asia inicL 

Temţeratura suprafeţei variază 
de la 220 c• la centru până la 
23090 şi 250 c, la E. şi la V. La 
o adâncime de 9 m. până la 53 rn,. 
temperatura nu era mai mult de 
cât 1404c la c6sta de S., de 1202c 
şi I toic la N. şi Iângă cOstele  

orientale şi occidentale. Variaţiu-
nile temperaturit in Maea Negră 
sunt fOrte caracteristice, la adân-
cime de peste 5 5 rn. La acestă adân-
cime, termometrul nu arată de cât 
702c, dar cu cât se afundă mai 
jos el se ridică, şi la 1800 m. 
arată 903e. In alte Mări, situate in 
latitudini rnijlocii, temperatura scade 
regulat de la suprafaţă spre fund sati 
cel mult la o 6re-care adâncime 
ea remâne invariabilă (12080 pen-
tru M. Mediterană). 0 altă parti-
cularitate a Mărei Negre este că 
la o adâncime de I 37 m.se găsesc 
urme de hydrogen sulfuros, a cărui 
proporţiune cresce aşa de repede, 
in cât la 1So m. presenţa acestui 
product se arată in mod f6rte sen-
sibil şi că la 286 m. şi mai jos, 
face viala animală imposibilă. La 
acestă adâncime nu saCt mai gă3it 
de.  cât scoici, jumetate fosile ale 
Ore-căror molusci speciale lagune-
lor Mărei Negre şi Mărei Caspice. 

Acestea sunte urmele faunei pon-
tice care ocupa Nlarea,.Negră la 
epoCa pliocenică, când acest basin, 
incă despărţit de Marea Mediterană, 

de o adâncime de apr6pe 900 m., 
nu conţinea de cât o apă fOrte 
puţin sărată. Când Bosforul se des-
chise, apele Mărei Mediterane nă-
văliră in Marea Negră şi causară 
dispariţiunea faunei vechi. Hy.  - 
drogenul sulfuros nu este de cât  

un produs al descompui,erit aces-
tor vechi organisme, a căror eli-
minare se efectuiază frte incet, 
din causa absolutei in obilită'ţi a 
apei la o Ore-care adâncime. Ma-
rea Negră nu primesce anual pe 
calea Bosforulul de cât a mia parte 
a voIumului total de apă al basi-
nului se ; ar trebui dar o mie de 
ani pentru ca să pOtă 	com- 
plect apele acestui bas'n. Se .pri-
cepe dar uşor cât de incet aceste 
ape adânci participă la circulaţa. 
lor. (Proceedings din Londra). 

Lacurile. In privinţa lacurilor 
sati bălţilor, judeţul Constanţa 
stă apr6pe tot aşa de bine ca şi 
judeţul Tulcea, şi e io al 2-lea 
rang, dupe acesta, in iitrga ţară, 
relativ vorbind, in nu nerul, can-
titatea lor şi venitul auus din pes-, 
cuitul ce se practică. in le. Relativ 
1—a g—u7tiirăpet,---ele—s-e iTart in 

doue categorii : felecăuc a 

şi aceste .unt t6te forrlate de flu-
viul Dunărea, şi cele cl 
formate de Marea Ngră in timpul 
când ea domin-a--p"rrn-locur-Ile-  1n 

care se află ele actual, nente ; să le 
vedem pe fie-care in deosebi. 

1) Lacurile din basinul Dunărei 
sunt in numer de patruileci, aşe-
c,late tOte in apropier-A fluviului. 
Dunărea, 1n dorinţa ei de a se 
dirige căt mai iute spre Mare, căuta 
a profita de spaţiurile lăsate li- 

bere in pieptul vrăjmaşului 
malul stâncos al ondulaţiunilor nor-
dice ale Balcanului resăritean, dar 
vrăjmaşul prim„lend de veste 
obligă să se retragă, şi retrăgân-
du-se, lăsa dupe sine câte o baltă 
sat-.1 un lac, saCt ezer, de care avea 
grijă, ca să nu-1 lase să fie ab • 
sorbit de ariditatea inamiculul seU, 
solul dobrogean, şi nici de razele 
evaporatOre ale sOrelui, căc ali-
menteză apr6pe regulat prin gâr-
lele ce stabilesc comunicaţia intre 
fluvin şi ele, şi in timpul rnarilor 
reversări ale ei le făcea chiar să 
dea peste mărgini. Aceste Lacuri 
mari presintă Particularităţile : că 
parte din ele aCt pe mar,gini şi chiar 
in interior stufuri intInse, îrr cari 
păserile acuatice se ascund in mare 
cantitate şi nisce insule plutitOre 
formate din iarbă i stuf, care se 
detaşe.ză de la ţerm şi Impinse de• 
vent retăcesc Îri diferite 
ducend cu ele pesările, cărora le 
servesc de locuinţă. PrineipaleJe, 
Incepend . de la S.-V. sPre N.:-,E.,, 
de la Silistra către Hârşova, sunt: 
a) Gdrliţalângă satul Gârliţa, nu. 
departe de orăşelul Ostrov (600 
ha.), cu malurile inalte şi stânc6 e. 
pe alocurea ; de alt-fel tOte lacu-
rile sunt inconjurate şi inchise de 
apr6pe de deluri pietrOse, arară 
de partea nordică, care privesce 
spre Dunăre, care e jOsă, nalăsci- 
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nOsă saCt acoperită cu iarbă. In ele 
se deschid riuri, pâriuri 
cari, prin urmare, nu se deschid 
de-a dreptul in BuviCi, ci Intr'in- 
sele ; in Gârliţa se deschid pâ- 
riul Curu-orman unit cu Alma-
liu şi văile Esekioi, Gârliţa i 
Cuiu-culac ; pe malul eI nordic e 
aşelat satul Bugeac, iar pe cel re-
săritean satele Gârliţa şi Galiţa, co-
munică cu Dunărea prin gârla 
Dervent. b) Oltina, la resărit de 
precedentul, lângă satul Oltina, co-
munică cu Dunărea prin braţul 
Oltina, se prelungesce la mig1ă-41 
cu braţele acoperite cu stuf Cia-
rrurlia şi Iortmac ; in cOsta din 
urmă, se deschide valea Canara 
ceair şi Ghiuvegea, 1n Ciamurlia 
se deschid văile Lipnita şi Derekioi, 
părlul, iar 1n Oltina valea Coş!ugea ; 
pe maluI apusan 1 laculut Oltinet 
e aşe4t satul Oltina, pe cel sudic 
satul Câşla, şi pe cel resăritean satul 
,01tiva. c) Mârhinu, 1a E. de Oltina, 
Iângă satul MărMnu, comunică cu 
Dunărea prin braţul Mârli:nu ; este 
prelungit la S. cu lacul Beilicu, 
'acoperit mat tot cu stuf; in lacul 
Marlimu se deschid văi'e Curu-orman 

Mârkmu, iar 1n Beilicu, valea Bei-
licu ; satul Mârl6u e aşe4;lat pe 
malul resăritean al lacului Mârl&m, 
iar satul Beilicu, pe cel apusan al 
laculut Beilicu. d) Aliman, la resărit 
de cel precedent, lângă sa;u1Aliman, 

comunică cu Dunărea prin braţul 
Mgmic ; este format din doue ju-
mătăţt deosebite ; in cea apusană 
stu:ulocupă 2/4  din 1ntindere, liqui-
dul neacoperit cu stuf forriză băl- 
ţile Vederdsa şi 	şi a 3-a 
totafinente acoperită cu stuf, Sarpu, 
1n care se deschide valea Urluia ; j 
jumetatea resăriteană se numesce 
Baciu şi e acoperită numai cu stuf; 
in ea se deschide valea Ghiordumgi-
orman satele :Alirnan, e aşe,4t pe 
malul vestic al Sarpului, Vlakioi, 
pe cel resăritean al Limpqlişulut şi 
Ghiol-başa, pe coltul sudic al Ba • 
ciului. 	Cokirleni, la N.-E. de 	k  
Aliman, Iângă satul Cokirlent, ce 
e aşelat pe malul săci nordic, co-
munică cu Dunărea prin braţul Co-
kirlent. se  prelungesce spre S.-E. 

•cubalta Ivrines acoper ită numat cu 
stuf, a &nd pe malul sud-estic satul 
Ivrincs şi primind valea Peştera. 19 
Cara-su saCi Cernavoda, la resărit de 

ocupănd o bună parte 
(8 klrn. in lungime) din albia veche 
a Dunărei spre Marea Wgră, co-
munică cu flu.viul prin gărla Cer-
navoda, este tot acoperit cu stuf; 
la resărit se pr lungesce cu balta 
Medjidia, deopotrivă acoperită cu 
stut, 	tormată din trei trupuri ; 
une-ori ea s&ă de tot şi atunci 
exhalatiunile ei daCi nascere fri• 
gurilor palustre, ce bântue ora5u1 
Medjidia, care e aşet,lat Fe malul 

sudic al 	; intrinsa se deschide 

valea Medjidia (27 km.), ce 
de la 6 km. spre apus Lie Con-
stanţa ; oraşul Cernavo& e aşe-
c.lat in parte pe malul lrept al 
gârTei Cernavodă, şi de la oraş 
pe malul nordic al băltei Cara-su, 
pe cel sudic al bălţei Mt:,ijidia şi 
prin valea Medjidia merge ca-
lea ferată Cereavodă-Constanţa. 
Seimenii-mici, format din trei tru- 

puri, 	 Ramada7 

la N. de Cernavodă, co- 
inunică cu Dunărea prin gârla 
Purcăreţi 	primesce valea Ti- 
brinu ; satul Seimenit-m'ci e a-
şe;la.t pe malul nordic al 
Purcăreţi. h) Seimenii-mrY, for - 
mat din doue trupuri, /9)Intursca-
mare şi mică, la N. d prece-;-
dentul, lângă satul Seirmuit-tnari, 
aşe;lat pe malul nordic al Dom-
n6căi-mari, comunică cu Dunărea 
prin gârla Seiment, primesce valea 
Siliştea. i) In cotul Du-Lărit ,de 
la 	Hârşova, intre Dună rea ve- 
che (Canalul Măcinului) şi gârla 
Baroiu de la Hârşova şi până la 
satul Ostrov, solul este acoperit 
cu stuf şi presărat •cu` o mulţime 
de lacurt (antime 22), din cari 
ceIe mai insemnate sunt : Putur6sa 

la 	de Hârşova, comunică 
cu Dunărea prin gârla PuturO-
sa ; ,Slateia, fără. com  Inicaţie ; 
Rotundu, comunică cu Duriărea prin 

privalu Rotundu ; Ciobanu, la N. 

de satul Ciobanu, comunicânT 
gârla Ciobanu cu Dunărea ; Rzzai 

la resărit de precedentul; 
format -de gârla Băroiu ; DăenY, 
lângă satul Dăeni, şi in fine Gâr-

Iângă. satul Gărlici, ambele 
formate tot de gârla Băroiu. TOte 
aceste lacuri enumerate până azI 
aCi apa dulce şi ca producţiune 

diferitele feluri de pesci, cari 
se găsesc şi 1n Dunăre ; ele pro-
duc in mare cantitate, ceea-ce face 
ca pescăria să. fie ocupaţiunea prin-
cipală a satelor de Iângă ele, insă 
venitul apa-ţine Statulut. 

2) .Lacurile din basinul 11fării.  
Negre sunt mai puţine la nurner 
(12 de tOte), insă. tot aşa de im-
portante ca şi cele din basinul 
Dunăret, in ceea-ce privesc e ,pes-
cuitul ; aid s'ar mai adăoga şi ex-
tragerea sărit de Mare ce e f6rte 
bună pentru sărarea -pescelui, insă. 
acstă industrie e puţin practicată 
la noi. Aceste lacuri sunt nisce 
remăşiţe de apă marină din tim-
pul când Marea 1\14-ră se intin- 
dea mai muit in interior ; insă so-
lul Dobrogei, ridicându-se necon-
tenit, a silit Marea să se re-
tragă, mai spre interior şi să. Inse 
1n urmă-i aceste lacurt, odiniciră 
golfurile ei, şi carT sunt nienite 
să dispară, atât din causa evapo-
ratiuneI celd considerabile, ce nu 
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situat pe malul sudic al sCi, pri-
me ce pâraiele Tek irghioi şi Mu-
surat; şosua judeţenă Constanţa-
Mangalia merge pe malul 3e(t apu- 
san. i) Tatlâgeae, la 	de 
Tuzla, lângă satul Tatkeac_, pri-
mesce pârlul şi "valea Tatlâgeac.i 
j)Cumarova la Mia4-nOpte de 

• şelul Mangalia, situat intr'o câmpie 
-acoperită cu stuf. k) .Afangalia, 
la 	de orăşelul cu acelaşi 
nume, de formă 	(apr6pe 
I 2 km.) puţin larg (300 ,n.), des-
tul de alâric (5-20 m.), primesce 
valea Kiragi, despărţit de Mare 
printr'o plagă largă numai de ioo 
m., ar forma un admirabil ,)ort, bine 
adăpostit, cum a i tost odiniOră 
In timpul Grecilor (cu portul 
Callatis), şi in eyul t2.2ediU,_când Ge- 
novezii a construit 	In 
Mare, didul de port, al cărui ruine 
se vc1 şi ac;11, dacă s'ar face lu-
crările de artă trebuincisă, lnsă 
Constanţa atunci ar scădea, ceea 
ce nu este in gândul P omâniet. 

TOte lacurile din anabeli: basinuri 
ocupă o Intindere de i 2.000 hectare 
(1n Tulcea 	 t centre 
importante de pescuit, al cărui 
venit aparţine Statului, producend 
pe fie-care an peste 40.(,00 fr. 

Apele eurghtdre. La drept vor-
bind, cursuri de apă, al c ,ror debit 
să fie constatat şi să se verse 1ri 
Dunăre, Mare sait lacuri, nu avem 

in Coustanţi de cât 3-4 şi ace-
stea de fOrte mică importanţă Cau-
sele acestei lipse de apă trebuesc 
căutate Irt constituţiunea internă, 
geo!ogică a solului dobrogean şi 
cea externă. Este sciut că solul 
Dobrogei este mai tot stâncos, 
granitic, acoperit cu un strat fOrte 
gros de calcar, absorbant, in cât 
ori-ce pârît3, care s'ar forma, ar ti 
destinat si piară ; apoi pă.menrul 
de de-asupra este format dintr'un 
strat prea subţire de humus in 
care el să-şi croiască o albie ; 
lipsa de umezelă, pricinuită de ab-
senţa totală de păduri, afară de 
partea apusană, iar contribue la 
dispariţia cursurilor de apă, căci, 
e cunoscut lucru că pădurile atrage 
nourii, 11 condenseză şi îf transfor-
mă 1n plOie şi deci ar alimenta cur-
surile de apă deja existente, 1nsă 
mal in tot judeţul nu e xistă. pă-
duri, aşa dar nici cursuri de apă ; 
mai mult Incă., chiar aco'o unde 
sunt păduri, s. ex. i i plasa Silistra- 
nouă, pâraie nu se forme7ă de cât 
fOrte rar, dupe 	abundente, 
şi dispar dup cât-va timp, din 
causa proprietăţei absorbante a 

Unele din ele mai pre, 
sintă şi particularitatea următOre : 
formându-se Intr'un loc Ore-care, 
dispar dulA un mic drutn, spre 
a reapare mai departe sub un alt 
nume, inaltrându-se prin subterane, 
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e coinbătută prin aportul sai de-
bitul p3raie1or i văilor ce s'ar 
deschide in ele-  şi prin lipsă de co-
municaţie cu Marea, al cărei ni-
vel e mai jos de cât al lor. Ca 
şi lacurile dunărene, ele aii ma-
lurile inalte i stâncOse, afară de 
cel rsăritean, din spre Mare, care 
e jos şi nisipos, formând plage 
considerabile ca lungime şi intin-
dere ; ată şi ele insulele lor pluti-
tOre. 
mai sarată chiar ca a Mărei Negre, 
dc Ore-ce evaporaţiunea e mare, 
păraie nu se varsă in ele ca să 1e 
anal Indulcescă, şi nici apa de plOe 
nu cade in destulă cantitate. Ince-
Snd de la N. spre S., ele se in-
şiră In ordinea următOre : 
noe 	(2 soo ha 	saci mai bine 
dis cOda sudică a intinsului lac 

a cărui cea mai mare parte 
se găsesce In judeţul Tulcea, la 
N. de satul Caraharman, singurul 
.care comunică. cu  Marea prin gura 
Periteşca la N. şi prin 2 gârle, 
Balta-mare, mică şi mijlocie : la S. 
jullitatea sa rdsăriteană acoperită 
cu stuf şi pOrtă numele 
tuk z,pe malul sUi nord-vestic se 
zăsesc ruinele vechiului port grec 
Istropolis, la 7 km. spre N. de 
satul Caraharman. b) Tuzla (soo 
ha.), la apus de prececEiful, a- 
parţine mai tot judeţului Tulcea, 
intre el şi SinOe pămentul e aco- 

perit cu nisip marin, ceea-ce 1n-
semnă că odiniOră comunica intre 
ele ; 1n el se varsă pâraiele Peletlia 
şi puingi. e) Gargalâc, la S.-V. 
de Sinoe, lângă satul Garga-lâcu-
mic, ce e aşe;lat pe malul rC-
săritean al sci i nu departe de 
capul Midia ; in el se varsă pârlul 
Gargalâc. 	 (1. ioo h.a.), 
la apus de precedentul, lângă sa-
tul Taşăul ; 1n el se varsă pârlul Ca-
simcea saci Taşăul ; se deschid văile 
Taşăul, Cicracci şi Dolufacâ; satele 
Dolufacâ şi Cicracci sunt aşe;late 
pe malul sq, apusan, CaracOnu pe 
cel sudic şi Taşăul pe cel nordic ; 
plaga dintre el şi Mare este f6rte 
largă. e) Siulghiol (i 2oo h.a.) 
la S. de TI.nagşătril;rpiTF—dse Mare 
cu o plagă despărţitOre mică; in 
el se află in 	ulOvidici; este 
fOrte adân2.e. 	ip.); 
rnalulapuanmerg.şoseua naţio-
nală.Tu1cea-onţa;sate1e:Ma-
inaia e asedat pe malul s61 nor-
dic, Canara, şi Palazu-mare pe 
cel apusan. f) Tdbdeăria, la S. 
de precedentul, fiindu-i mai mult 
o prelungire sudică, aşe4t 1a N. 
de oraşul Constanţa şi numit ast- 
fel de la•  o fabrică de tăbăcărie ase- . 
dată lânol el. 	Agigea, la • S. 
de Constanţa, lângă satul Agigea, 
primesce valea Agigea. h) Tuzla-
ghiol (800  h.a.), la S. de pre-

cedentul, lângă. satul Tuzla, ce e  
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intocmai ca riurile diu Istria Au-
striacă şi Spania sudică ; o altă 
particularitate mai este că tte se 
deschid in lacuri, nu se duc drept 
in Mare saO Dunăre. Ele se găsesc 
şi 1n basinul Dunărei şi al Măret, 
de aceea să le studiem pe rind. 

i) 4pele din basinul Dunăril 
sunt cu un debit mai puţin con-
stant de cât acelea din basinul 
Mărei Negre, aceta p6te din causă 
că aceste din urmă, fiind in veci-
nătatea Mărei, sunt mai favorizate 
de venturile care suflă din spre Mare 
şi cari aduc nourit de-i mai revarsă 
din când 1n când pe Inşelatul pă-
ment al aridei stepe Dobrogene. 

	

Principalele sunt : 	Cara-or- 
man, la V., unit cu pârlul Almalin, 
ce trece prin satul Almalin şi se 

	

varsă. 111 lacul Gârliţa ; 	la 
resărit de precedentul, presintă par-
ticularitatea descrisă mai sus, adică 
apar ici şi dispar colo, aO ca afluenţi 
pe Cuzgun, Caranlâc, Nastradin şi 
Dobromir, trece prin satele Asar-
lâc, Enişenlia, Bazirgian şi Beilic, 
se varsă in lacul Beilic ; locurile 
unde presintă fire de apă sunt: de 
la frontiera Bulgariei (căci vine 
din Bulgaria) şi până mai jos de 
Enişenlia, şi mai la vale de satul 
Ciucur-kioi, iar afluenţil sei prin 
dreptul satelor ce udă. : Cuzgun, 
Caranlâc, Nastradin şi Dobromir. 
Tikilescl,care trece prin satele Muslu, 

  

 

Muslu-bei şi Tikilesci, dispare la 
versarea sa 1n Dunăre; 	Boazgic 
la N. de Cernavoda, presintă aceiat 
particularitate ca şi precedentul, 
dispărend mai inainte de a se versa 
in Dunăre, trece prin satele Satis-
kioi, Băltă.gesci şi Boazgic, are ca 
aflueut pe stânga pe Saragea, 	Sa- 
ral)  la N. de Hârlova, cel mai impor-
tant curs de apă al basinului Du- 
nărei, cu un debit apr6pe continu, 
de 6re-ce solul e mai puţin cal-
caros şi alimentat de ploi, ce sunt 
mai dese in acestă regiune, plecă 
din delul Ghiolgic-bair, se indreptă 
spre S.-V., trece prin satele To-
polog-tătar şi român, Calfa, Ra-
maz.  ar, Rahman, Haidar, Carapelit, 

Emisarat şi se varsă 1n lacul 
Hazallc-ghiol, are o lungime de 
45 klm. ; aii ca afluenţt pe stânga 
pe Hagi-omer, Silisce, Haidar şi 
Mohametcea ; Pietrişul,  la N. de 
precedentul, se varsă 1n gârla Băroiti; 
f)7opdrşcea la mia4-n6pte de Pie-
triştându-se tot in gârla 

mai jos de Dăeni ; 	in fine 
Rosti al 2-lea pârici important dupe 
Sarat, îu basinul Dobroget dunărene, 
plecă tot din delul 	 nu 
departe de Sarat, se indreptă spre 
apus, trece prin satul Urumbei, 
Făgăraşu şi Aigăr-Ahmet, şi se 
varsă in veriga Ostrovulut, mat 
jos de satul Ostrov. 

2) Pâraiele din basinul Afăre 
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Nes-re sunt aşa de puţine ca şi 
cele din basinul Dunărean, îsă pre-
sintă asupra lor superioritatea de 
a avea mai in tot timpul 	debit 
apr6pe constant din cau , a vecină-
tătd Mărd, care le trimite aLurii seI 
transformaţI in rouă şi duI de 
venturi, mai mult de cât celor 
din basinul Dunărei. Principalele, 
incepând de la N. la S., sunt 
următOrele : a) Pelellia, ce trece 
prin satul Peletlia şi se v arsă in 
lacul Tuzla, dupe ce a tr,,cut pe 
sub un pod numit Cara-şeitnn 
(Dracul negru). b) Gargaidc mic 

şi scurt, la S. de Peletlia, trece 
prin satul Gargalâcu marL- şi se 
varsă. 1n lacul Gargalâc. c) Ca-

sinicea saO TauI, la apu.s de cele 
doue dintiO, cel mai important 
curs de •apă al basinului Mărei, al 
judeţufut .Constanţa, şi al 2-lea 
dupe Taiţa, din Dobrogea intregă ; 
el nu secă nici odată, căci trece 
prin păduri, e alimentat de pâraie 
şi ploi mai dese ; 1n jude:u1 Con-
stanţa are numai cursul săO in-
(erior, iar cel superior şi medi 
in judeţul Tulcea ; intră in Con-
stanţa la locul numit M6ra cu-
cnei şi Podul luî Gogca-amet, 
merge puţin, intră iar în Tulcea 
mai sus de Kirişlic, şi mai jos de 
acest sat intră definitiv 	Con- 
stanţa, străbătând ni;te posiliunt 
admirabile, şi dupe un curs de 

Dieţ. geogr. jud. Constanţa.  

241. 

apr6pe 100 klm., socotit de !a 
isvorul sei."1 in delui Trestenic, 
varsă in lacul Taşăul, Iângă. satul 
Taşăul in judeţul Constanţa ; el uda 
satele S.eremet şi Palazu-mic, şi ia 
gura sa formeză o mlaştină, este 
adâqc de la 20 C.m. pănă la 

M. 20 şi larg de la 2 — 5 111.. ; 
afluentii set pe stânga sunt : Alcea • 
culac, ia,r pe drepta, tot numai in 
judeţul Constanţa : Terzikiol, Ciu-
talorman, Visterna. c) TaŞ(`ul, un 
alt părâo mult ma.i mic ca pre-
cedentul, trece prin satul Taşăul 
şi se varsă In lacul Taşăul puţin 
mai la resărit de gUra ceIui pre-

. cedent. d) Tekirghiol la S. de 
oraşul Constanţa,. mic, scurt, trece 
prin satul Tekirghiol şi se var 
1n lacul Tuzla-ghiol ; e) MuSurat, 

14 	de precedentul„ treoe 
prin satele Musurat şi ,Urinkiol 
se varsă. • tot in lacul Tuzla-ghioL 
f) In fine Tathkeah, al 2-lea 
1nsemnat al basinulut Măret, vine 
din delul Sârt1.-bair, se indreplă 
spre S.-E. trece prin satele Ghe- 

Ascilar, 	 şi- 
se varsă. 1n lacul Tatlâgea'c. 

In schimb irisă judeţc., 1 
Contanţa, In ceea-ce privesce văile, 
ca numer, stă to.t aşa de bine, dacă 
nu şi mai bine de cât judeţul Tulcea ; 
e drept losă, că in importanţă 
iu frumuseţe, văile Constanţei ce-
deză celor ale Tulcei ; totuşi găsim 
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şi in Constanţa, mai cu semă in 
partea apusană, in plasa 
văi cari presintă poiţiuni din cele 
mai frumOse, mă.rginite, de o parte 
şi de alta., de stânci aci • gOle, ple-
şuve, aci acoperite cu păduri ne-
străbătute, ce-ti inspiră admira- 

Inveselesc pe călător, 11 ră-
coresc prin frăgelimea lor şi 
cristalina apă a puţurilor de Iângă 
densele, şi dacă ar uita că. este 1n 
Dobrogea cea aridă, ar crede că 
se găsesce Inteun peisagiCi carpatin ; 
Insă văile din resăritul şi centrul 
judeţului, ln general, presintă un 
aspect desolat, tuit, mai cu semă 
vara, când ars de sOre, nu găsesci 
nici un adăpost contra căldurOselor 
sale raze şi f6rte rar câte o fântână 
unde să-1: astâmperi setea ; găsim 
şi aci excepţiuni, ca in S.-E., pe 
lângă Mangalia şi 1n N. pe valea 
Taşăului. Causele pentru cari ele 
nu ai apă mai de loc, le-am ară.tat 
la pârae, mai sus, adică ariditatea 

lipsa de păduri, de ploi, 
şi constituţia geologică a solului. 
Numai primă-vara, dupe topirea 
zăpezilor şi tOmna 1n timpul ploi-
lor celor mari, mai putem spera 
de a găsi un fir de apă. in albia 
lor, care respendesce viaţa 1n plan-
tele de pe tnalurl, insă repede 
•este absorbit de sol şi sOre, 	reia 
aspectul cel trist dinainte. Să arăta'm 
acum dupe basinul căruia ele aparţir,: 

a) Văile din basinul Dunării 
sunt mai numerOse si mai impor-
tante de cât cele din basinul Mărei, 
atât prin frumusetea lor, cât şi 
prin numerOsele centre de popu-
laţiuni, sate, aşe4te in ele. 
o parte din ele se deschid d'a 
dreptul in Dunăre, iar altele in 
lacurile formate de Dunăre, le vom 
Impărţi şi noi in doue categorii : 
t) Cele cari se deschid d'adreptul 
in Dunăre sunt: a) 
in care e aşecjat satul Călnia, intre 
lacurile Gârliţa şi Oltina ; b) Valea 
Marein care e aşe‘lat satul Rasova 

• şi Caramancea, intre lacurile Aliman 
şi Cokirleni; 	Cokirleni, intre 

lacul • Cokirleni şi Cara-su ; 
Carasu sa Cernavodă, care nu 
e alt-ceva de cât valea pârîului 
Cernavodă ; 1n ea e aşqlat şi oraşui 
Cernavoda ; 	Zavolu-ceair, Stu- 
pina, Tikilesci, Topalu, Intre satul 
Boazgic—ii-oraşul Hârşova ; f) 
văile Moşu şi Pânga,  Intre satele 
Dăeni şt Ostrov ; gi 0,dr_22t, la 
mak1ă-n6pte de satul cu acelaş 
nume. 2) Văile cari se -deschid 
In lacurile formate de Dunăre, cele 
mai insemnate sunt: a) 1n lacul 
Gărliţa, Bugeacu ; Gdrliţa, unită cu 
Esekioi ţ in care e aşecalat satul Esekioi, 
primind şi văile Tanas-ceair şi 
Begene-ceair ; Cuiu-iuk-alcea, ce 
trece prin satele Carvanu-mare şi 
mic, unită  cu Cuiugiuc, in care e 

aşec,latsatul Cuiugiuc ; Galiţa ce trece 
prin satul Galiţa ; h) 1n llcul 01-
tina : Satu-noă prin satul S:Itu-non, 
.Coslugea şi Almaldcut pr n satul 
Coslugea ; in Ciamurlia balţj, Valea 
PietrişuluK,•Liţ.niţa şi 
prin satul Velikioi in balta Iortmac ; 
.Canara-ciair, Ghiuvenli, in care 
.sunt aşelate satele Parakioi şi Ghiu-
vegea, unită cu valea Ca ' aigi, ce 
trece prin Calaigi şi•Regep-,:uius, in 
.care e aşec,lat satul Regep-( uius ; c) 
in lacul Mârlenu: văile Curu-orman, 
.ce trece prin satul Curu-orman, 
•şi Mdrleanu, unită cu Bac-cuius ; 

-in balta Beilicu şi valea Beilicu, 
,unită cu Beilicu-culac şi Lemircea. 
.ce trece prin satul De3aircea ; 

in lacul Aliman şi anune : ) 
in VederOsa,- Dr4g212,  2) in Lim-

• 
ft.2ihsit, valea Aliman, .3) 1:1 Sarpu, 

.valea Urluia, cea mai mare şi cea 

.mai Insemnată din t6te valle jude-
-ţului şi plăşii Silistra-noue, vine 
-din Bulgaria sub numele de Cerkez-
kiol-ciair, ia apoi• pe cele de 
•Demircea, Schender, Urluia şi Po-
lucci ; trece prin satele Derekioi 
Cerchez-kioi, Mamuzli, C1fa-kio11  
-Cialmargea, Demircea, Ghicl-punar: 
Nargila, Urluia, Kerim-cujus, Po-
lucci ; are ca adiaCente, pe drepta : 
valea Schender; valeaBorunea unită 
cu văile So(ular, Agemler, Cavailar, 
Cazil-murat, Bairamdede şi Man- 
gaci ; valea lusufanar ; iar 	•stânga 

văile Docuzaci, Armutlia, Hairan-
kioi, şi Iarim-başa ; 4) in balta 
Baiuc se deschide valea Ghior- 
dumonan—tinită. cu 	- 
cargea., Cingh inea, Enige, Tal aşman; 
e) In balta Cokirleni se deschide 
valeaPeştera, formată din văile Ikin-
gea-dere, Acangea-dere, Mamut-
cuius ş Idris-cuius f) in balta 
Carasu şi prelungirea ei resăriteană 
Medjidia, se deschid văile Medjidia, 
fondată din Hasancea, Horaslar-
ceair, Omurcea, Murfatlar i Nazâr-
cea, valca Carata, valea Hagi-cabul 
Kiostel, Docuzol, Panaghir, Cilă- 

Tabla şi Amrali-ciair ; 

in lacul Seimeni, cu prelungirile 
Purcăreţi, Ramadan şi Tibrin, se 
deschide valea Tibrinu, formată 
din Văile Tortoman, Paşpala, De- 
rechioi ; 	in balta Domnescă 
se deschide valea Siliştea , unită cu 
valea Taşpunar şi Kior-ceşme. 

b) Văile din basinul lţfăret 
Negre sunt mai mici, mai puţine 
la nutur şi mai puţin importante 
ca cele din basinul Dunării ; ele 
sunt in general largi, acoperite cu 
verdeţă, lipsite de copacI, totuşi 
productive in fâneţe şi Ore-cari 
cereale, din causa vecină.tăţei Mării. 
Cele cari se deschid de a dreptul 
in Mare sunt scurte şi repede in-
clinate, cele ce se deschid in lacuri 
sunt mai lungi şi mai dulce in-
clinate ; principalele sunt: 
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lacul Taşăul se de-chid văile Sah-

man,. Dolufad, Cicracei şi Cara-
coium, ce trec • .prin satele cu 

acelaş nume ; b) 1n lacul Sint-

ghiol daCt văile Afamaia, Cogeali, 
Canara, Palaz şi Anzaolkiol, pe 

cart sunt aşec.late satele hornonime ; 
c) in lacul Agigea dă valea Agig-ea 

unia cu văile Hazidtilik şi LAz-
mahale, trIcend prin satele cu acela 
nume ; d) in lacul Tuzla-gbiol 

se deschid văile Techirghiol, Carli-

kioj,uniU cu Afuratan, _Ceapnalar 

Tuzla, pe cari sunt aşe;late 
satele cu acelaş nume; e) in lacul 

Tatlăge,ac dă valea Tatidgeae ; 

f) in .lacul Mangalia se deschide 

valea Kkagi, vale .insernnatl, unită 
cu văile Daulukioi, Casimcea, Nal- 

Başpunar i,Capucci ; văile 
Ca.raciculae şi .Kecege.; ea ,trece 
prin satele CadikioT, Ho.şcadin, 
Acargea., Kiragi, Delenruşi, Sari- 
ghIol şi Acbasi. ; 	văile Man- 

galia i L'anlâc. se de:chid d'a drep- 

tul in - Mare i.n sud-estul judeţului. 
Despre r'iurile sb-ate din Do- 

brogea, de F. Kanitz. Inconjurată 
.de Dunăre şi de Marea Negră, 
Dobrogea -presintă aspectul unet 
peninsule. Inaltă de la 8o pănă la 
200 m. (ins'ă ajunge chiar la 4  30 

in virful Greci, judeţul Tulcea, 
nota autorulul) şi acoperită pe o 
treime a intindera sale de pădure- 
tuferiş, ea se ridică in. apropiere  

de Babadag prin muntele Sakar-
bair şi prin alţt munţt de calce 
primitivă, mai inalţt, cu o direc-
tiune de la N.-V. spre S.-E. de la 
Măcin la Tulcea. Acestă ţară, Syc-

thia minor a Romanilor, intin;len-
du-se intre Dnistru, Pontul Euxin 
(Marea Negră.) şi Istru (Dunăre) 
se numi de popOrele vecine un-

ghiul ; ceea-ce caracteriză bine si- 
tuaţiunea 	; Bysantinit •o numiaU 
Ongloz, Slavit Ag-li, iar Tătarit 
Bua'zac. 

Aspectul st.1 are o mare asemă-
n.are cu stepe'e din U: garia şi din 
Basarabia. Adesea-ort s'a tras eti-
auologia numelui de Dobrogea de 

la vorb.a slavă Doke (bun). Dar 

mat probabil este că aceaă denu-
uaire ii vine de când cu principe'e 

. b.ulgar Dobrotici, care reec,lend 'a 
Varna, domnia in al XIV-lea secol 
asupra. acestor locuri ale Pontului 
Euxir. Astă-lt insă Bulgarii 
Dobricea la tOte locurile lipsite de 
apă, fără a tine semă de situa- 
ţiunea lor .geografică. Aşa, spre 
exemplu, se află o Doblice pe Iângă 
V i 

In ceea-ce privesce peisagiul, o 
„căldtorie in Dobrogea infăţişeză 
prea putină mulţurnire. In .ochirea 
din urmă, aruncată a3upra acestet 

viile şi grădinile fructifere din 
Kava:na, par a fi o Oză minunată ; 
aceste grădini par că rbar din 

mijlocul câmpiei, ale cărer mar-
gini nu se 

La inceputul verii ace;tă câmpie 
este fOrte plăcută, fiind acoperită 
de o bogată vegetaţie, de ierburt 
şi plante foraminifere de diferite 
specit. Dacă in luna lut MaiCI acest 
st-at de verdeţă se mişcă sub a-

dierea ventulut, s'ar părea c Po tui 
Euxin a rupt zăgazul rnalurilor 
sale; pămentul de stepe plutitOre 
inflorite par a fi continuarea Mărit 
albăstrii, ce o scaldă cu draoste. 

Dar in puterea verit, c:Ind secă 
tOte isvOrele şi când câldura a-
juage la o temperatură de 450  R., 
atunct stepa se schimbă intr'un 
deşert şi intr'Un periculo: focar 
de friguri. Atunct căletorul inţelege 
piângerile lui OvidiU şi se pă-
trunde de durerea şi de chinurile 
ce curg din versurile sale (Ovidie, 
Tristia, cartea III, elegia X-a). 

Asprimea iernet e cu atât mat 
aspră, cu cât Iocuinţele construite 
mat din vechime, se im:)otrivesc 
fOrte slab v&iturilor şi frigului. 
Pădurile fiind depărtate, raterialul 
(I.: ars este frte rar şi in lOcul 
lemnulut se intrebuinteza tzecu, 
care e compus din baig. i paie 

coceni, cart se gă,esc cu im-
belşugare, graţie turmelor celor nu-
inerOse şi intin;elor cărnpiI. 

Dobrogea e despărţită de Deli-
orman, in care se găsesc lemne şi 

apă in de ajun:, printr'o linie fOrte 
curată, care se intinde de la N.-V. 
spre S.-E. de Silistra p7in Bazargic 
şi Balcic. Hoarele Dobrogei, atât 
de vestită prin frigurile sale se in-
tind mult mai spre V. de cât era 
cunoscut până acum. Fâşia cea 
largă de păment, care, coprinde 
judeţele, mai de tot lipsite de apă., 
ale Mangaliei şi l3alcicului, precum 
şi mari părţi din judeţele Bazar-
giculul şi Sili ‘tret, asemenea lipsite 
de apă, sunt artate pe hartă ca 
şi cum ar cădea afară din zona 
cea de tot lipsită de apă. Cu tOte 
acestea, elementul dătător de viaţă 
trebue a fi scos cu mart greutăţ1 
din adâncimea pănAntului a re-
olunet, care din ac&tă causă se 
numesce Dobrice. 

Cu tOtă suprafaţa cea rlină de 
deluri, străbătută peste tot de mă-
gurt, de şanţurt, de smârcuri şi de 
rovini, nu trebue să fie cu oscută 
sub acelaşi nume de stepe ca ste-
pele din Basarabia şi din 
din spre nordult Pontului Euxin. 

De multe ori, mat muIte leghe 1rn-
prejur, nu se vede nict un arbore. 
IsvOrele aci sunt fOrte rari 51 lo-

cuitorit acestor locuri ar fi, negreşit, 
fOrte fericiţi dacă s'ar putea 
cura. in realitate de belşugatele 
cursuri de apă cu care hartografit 
noştri 11 inzestreză cu atâta dăr-
nicie. Se vede că Ore-când a fost 
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pe nict un mare numer de duleţe, 
ale căror ape se versan in Istru 
şi in Marea Negră. Dar acum 
albiile lor, lesne de cunoscut, se 
găsesc cu totul uscate ; tfict o 
picătură de apă nu stropea copita 
cai!or mei in trepetul lor. Cea 
mai mare parte dintr'aceste albit 
vechi s'an transformat chiar, in 
timpul generaţiunit actuale,in câmpit 
de grin şi in g,rădinării ; ceea-ce a 
dat nascere la mat multe sate şi 
cătune, a căror existenţă se vede 
de caleor dupe morile de vent 
aşeciate peinălţimile d'imprejur. Me-
lancolia acestet câmpit fară farmec, 
este intreruptă numat prin aceste 
mort, câte-va rari boschete de mes-
tecăni i de stejart betrânt şi câte-va 
movilt preistorice. 

Lipsa de apa absolută, face, cu 
tot cuventul, fOrte anevoe exploa-
tarea aCestut sol ; numat in nisce 
vert prea rar umedOse, iarba şi 
holdele dan o producţie exceptio-
nală. PlOia este absorbită fOrte re-
pede de straturile aluviale şi calcare 
subzăcânde; tOte culturele trebuesc 
udate dimineţa şi sera. Pentru a 
ridica apa, care se găsesce la o 
adâncime de la 30 până la ioo 
metri, se servesc Omenit cu o rOtă 
(p.  aternoster werke) pusă in mişcare 
de cat şi de bot. Săpă.tura acestor 
puţuri cu rOtă fiind prea obositOre, 
se face tot-d'auna de sate intregt. 

FOrte rart se găsesc pe sohaturt, 
in cât vitele trebuiesc duse la 

şi sera în .sat ca să fie adă-
pate. 

Peste tot locul, pe cOstele sep-
tentrionaie ale lui. Deli orman is-
voresc o sumă de curenţi de apă. 
Inainte vreme se scutgean prin 
nisce albit spre Dunăre; dar astă--(.1i 
cea mat mare parte dintre din-
sele, secendu-le apa pe la jume-
tate din cursul lor, sunt absorbite 
de pamentul cel calcar, coperit cu 
loes. Mătcile, cart .sunt spre resă-
ritul Dobroget,  sunt cu desăverşire 
sect. Volumul de apă a celor din-
spre apus, descresc din ce tu ce mal 
mult ; se pOte dar intâmpla ca ca-
racterul de stepă. al  Dobroget să 
se îritin1ă, cu vremea, pe ia ince-
putul secolului viitor, pină prin a• 
propiere de Rasgrad şi Rusciuk. Riul 
Cuciuc - ahmed - dere, care curge 
spre N. de Muraldaral pe care'l 
lingă Kargesler, care se g 'ăsesce in 
mijlocul . unei dumbrăvt, se perde 
asemenea in loes, in jos de Ri-
likade-kaiarah-mahale, sittu;tă in a-
propiere. Tot ast-fel se intâmplă 
şi cu un alt riuleţ care curge spre 
apu aprOp.e de satul Peercle. 

La Bessepk (satul a şes delurt). 
care seiT la i19 metri Mat la 
vale de cit Muraldarul, am găsit, 
deşi mat era mult până sera, co• 
pit şi flăcăit scoţend apă din pu_  

ţurile cele adânct, căci de mat multe 
luni riuleţele vecine secas,', cu de-
săvirşire. Adăpatul turmeloţ. cere 
mult timp ; dupe apusul sOrelui 
ort-ce lucru incete;lă pentrşt bravul 
musulman. 

De la Omurfachi, prin Cocinar 
la Uk-bairam-punar, străbăturăm 
călare matca unuT rin transformat 
in cele mai frumOse culturi, in 
care, nu de mult riul Kuindruk-
dere, format de Suleimanui şi De-
debunar-dere, işt lua cuu,a1 spre 
Dunăre. 	aceste ricieţe dis- 
par in păment mat la vale de sa-
tul .cu acelaşt nume. Merse . ă.m fără 
a ne uda până la Recceb-mahale. 
. Dupe hartă, am fi trebut să tre-

cem intr'acest loc riul Deccir-boba-
dere, dar era cu totul wcat. S'a 
constatat ca in luna Maii 1871., 
nu s'a găsit nici un curs de apă 
care să eurgă spre Dunărc la re-
sărit de Rusciuk, sunt dar autori-
sat• să spui, cum am mai spus şi 
.in alta scriere, că in sensiI strimt 
fisic şi geografic, Dobrog, a iucepe 
aprOpe de acest oraş. Ir ăbuşirea 
elementulut liquid de căte uscă.-
ciune este de asemenea demon-
strată prin impuţinarea treptată a mi-
culut lac de lingă s;tul .Kalimoc 
de pe malul Dunăret, aprOpe de 
matca uscată a lut Demir-boba. 
Dupe incredinţările 
acest lac ocupa, nu de mult:. vreme, 

o suprafaţă mult mat intinsă. Muhe 
din nenumeratele locurt ce se intind 
pe malul inaItet terase riverană a 
Bulgariet Danubiene, acoperite mat 
intein ca şi România şi şesurile Un-
gariel, de apa Măret şi maf în urmă 
de apa riurilor, sunt supuse, dune 
observaţiunile mele, aceluiaşi pro- 
ces de observatiune. 

(Din nuteunui societiţeI geografice 
Martie 1879, pag. 268). 

Clima Dobroget, in general, şL a 
judeţulut Constama in special," este 
salubră, şi reputaţiunea de insau-
britate făcută. Dobt'oget este exa-
< rTe ata, dacă nu cu totul neadeve-
rate. Este adeverat că de la "Picinega 
şi mat de jos hrcă., până la Tul-
cea şi cu delta Dunăret, mat puţin,. 
frigurile palustre an ajuns o en-
demie pentru litoralul Dunărean, dar 
nu are caracterul tiphoid san per- 

nu bântue in toţi anit 
(ceI mai bun mijloc de preservare 
este o mâncare substanţială şi aşe-
;lată, fetindu-se lu acelaşt timp de 
răcela nopţilor). Causele princi-
pale ale febrelor se găsesc îui tote 
ţerile c.art a fluvit mart şi ale 
căror ape se revarsă periodic peste 
malurt şi la retragerea lor lasa in 
urmă-le bălţt şi mlaştine, ale căror 
exhalaţiunt strică aerul cum e bun-

ciră Dunărea pentru Dobrogea. Pe 
Iângă acbta se mai adaogă marea 
cantitate de gărle naturale (adică 
formate de rev ti rsările Dunăre'Q 
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cât şi cele artificiale, pentru a a-
duce apa Dunăret in bălţi şi cu ea 
si pescii ci ; când arele se retrag, 
pescarit impedică scurgerea apelor 
şi prin acestea bălţile devin un fo-
car de infecţiune in timpul veret, 
locuitorit fiind cu totul lipsiţi de 
cunoscinţele higienice. Apoi de 

ei—cu puţine excepţiunt —se 
culcă pe pământul gol saci pe o 
cergă ce pun dedesubt şi inevita-
bil miasmele in timpul sornnului 
işi fac acţiunea lor stricăciOsă. Pe 
de altă parte şi hrana lor lasă de 
dorit, in ceea-ce privesce calitatea, 
pescele prăspăt saci sărat, o cepă, 
cafea rea, pline şi mai rea, sunt 
basele alimentaţiunet lor, la care 
se mai ad2ogă şi indelungatele pos-
turt. Dar cu trecerea ţerei la Ro-
mânia, cu Infiinţar'ea serviciului sa-
nitar, ca şi 1n cele-l'alte judeţe ale 
patriei mume, cu introducerea de 
medici in fie-care plasă, respândirea 
cât mai mare a cunoscinţelor hi-
gienice, aceste nenorociri aci di-
minuat sensibil şi astă-;II numai 1n 
puţine locuri endetnia mal per-
sistă, incolo senătatea populaţiunilor 
este bună; din nenorocire a mai 
remas să se indrepte felul de ali-
mentaţiune Intr'unul mai potrivit 
cu natura i munca lor ; ceea-ce,  
cred, nu va Intâr;lia a se face. Tem-
peratura este cu totul variabilă. 1n 
acestă ţară, deşi iernile, in general,  

nu sunt aa frigurOse ca iri Ro-
mânia (probă numerOsele turme 
ale păstorilor români (mocani) ar-
deleni, care vin din munţii Carpaţi 
să ierneze in păşunile Dobrogei). 
Primă-vara şi tOmna sunt fOrte 
scurte ; transiţia este fOrte repede 
de la o temperatură prea rece la 
una prea caldă ; frigurile incep la 
sfârşitul lui Aprilie şi intensitatea 
lor este 1n mijlocul lui August. 
Lemnul necesar la construclunea 
caselorlipsind,saciflindf6rte departe, 
se obişnuesce acuma, ceea-ce e fOrte 
bine, a se face casele cu păment 
lipite i bine uscate şi este fOrte 
sănetos. Apoi satele ar fi bine, 
1n general vorbind, se fie Inde-
părtate de locurile mlăştinOse. Ea, 
adică Dobrogea, merită mai mult 
de cât reputaţia c.are i s'a dat ; 
este 1n general sănetOsă şi dacă 
s'ar mai itnpăduri in bună parte, 
fără indoială că influenţa frigurilor 
s'ar micşora fărte mult ; .este de 
notat că de 40 de ani şi mai bine 
ca nu a fost bântui4 de frigurile 
tiphoide. Ea inainte era repurtată 
ca mormentul streinilor şi acesta 
a provenit din causa b6lelor ce 
bântuiati armatele streine de 

nenorocire care venea mat 
mult din reua organisaţiune a ser-
viciulut lor sanitar şi alimentar, 
ceea-ce s'a vecilut şi in resboiul de 
la 1877. Longevitatea este tot aşa  

de mare ca şi in Romia i in 
fie-care sat se găsesc cel puţin 
toolo  cari să fie mat in verstă de 
75-8o ant. 

In timpurile nOstre, c;ima Do-
brogei este mat suporta )ilă, mat 
dulce chiar de cât in timpurile  

vecht, căci dacă deschidem Pon-
ticele şi Tristele poetulut Ron-,an 

care a ilustrat aceste locuri 
prin exilul sici in vechia Tomi 
(actuala Constanţa), găsim urrne-
tOrele : 

D'ar fi să'şt mai aducă aminte, aminte de Nazone 
In Roma vre-o fiinţă, şi dacă fără mine 
A mai rema, ceva acolo din al met nume, 
Să scie dar ă'n ţara in care al măret luciO 
In veci nu sc intelnesce cu zodia' instelată 
Aici îmi duc eO traiul 1n sinul barbariei 
Cu fiarele sarmate, cu Besii şi cu Geţii, 
Nedemni a lc respunde un echo 1n versul 

Cât mai adii ventui răcoritor al veret, 
Avem un zid de valuri prin care ne scutesce 
De cruda lor năvală, curgend la mijloc Istrul. 
Vai insă când sosesce posomorâta iarnă 
Rânjind grozava-i buză, şi când incepe gleba 
A cărunţi cu Incetul sub marmora de ger 1 

Şi criveţul pornesce, şi neua umple nordul, 
Şi cade, cad,, cade : nici s6rele nici plOia 
N'o mai topcsc acuma, căci frigul o impietresce ; 
Şi până să dispară un strat, s'aşterne altul. 
Ş'adesea 1n aste cuiburi de ingheţuri indesate, 
Privesci intr'o grămadă, zăpelt din doue ierni. 

Şi atâta-t de cumplită furtuna deslănţată, 
In cât răpesce case ducendu-le departe 
Şi turnurt rnajestOse îri praf le risipesce 
Şi sguduit atanct, din temelie polul 
De spaimă sc nfiOră selbaticile ging : 
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Şi barbarul imbracă nădragi şi piei informe, 
Cât din a lui făptură, d'abia se ved obrajii ; 
Dar pftnă şi prin blană dă gerul cu putere 
Şi pulberea de ghiaţă pe barbă schinteiază, 
Şi te cuprinde gr(Sza când sloiuri cristaline 

Se 'nchiagă printre plete i se ciocnec cu freamet 
L'a capului mişcare ; şi'n vas inghiaţă vinul 
De'l scoţi in bolovane .păstrănd figura 
Şi'n loc de-a sOrbe spurnă, mănânci bucăţi de vin. 

Să mai descrin eii ăre cum rjurile ttite 
in poduri lo preface .suflarea cruntei ierni ? 
Şi-atunci de oboselă, de vrei să'ţi stâniperi setea 
C'un strop de apă vie, spargi intărita ghiaţă 
Săpând adânc o grOpă in locul cel căscat. 

Chiar uriaşul Istru, pe care nu'l intrece 
A Nilului lărgime, acuma se sbărcesce 
Sub viscolii de criveţ şi albastrele-i .talazuri 
Sc fac o scOrţă tare, şi pe furiş sub clnsa 
Se seurge in toiul Mărei , prin cele multe •guri. 

Şi p'unde mai deunăili plutea corăbierul 
Ţi alunecă piciorul săltând fără sfială 

calului copită isbesce cu resunet 
in lespe;li fă'urite din colosale valuri ; 
Şi boii fără frică p'acestă nouă punte 
Sub care stan inchise prăpastii desfuudate 
A lene trag căruţa noinadului sarmat. 

De necre;lut, şi totuşi en am ve;lut Chiar Marea, 
Chiar Marea incătuşată d'un bloc imens de ghiaţă ; 
Făcută, neclintiU sub ţ6ta-.1 lunec6să ; 

n'o vec-Jusein nutnai, dar arn umblat eii singur 
Pe culmile marine, călcând ca pe ţerână 	 

Respins de ger, delfinul tot in deşert s 	ncercă 
În aer să tresalte p'a Ivlării suprafaţă ; 
Turbeză, făr să p(Stă un val din loc să misce ; 
ş i 	vasele ca)-1 cercuri de marmoră. cuprinse 
De ghiaţa ce le incinge, stan ţepene ; vâslaşul 
Talazurile du.- e ai nu le mai despică ; 
Şi'n unda de6erată, cu capetele-afară 
Veii pescii, ce se inerustă şi unii mai trăesc I 

P. Ilăjdei4 Istoria Critică a Roniâni'or) 

Gândesce-te o clipă. Me'nconjură Sarmaţit 
Şi Geţii rne 'mpresOră, şi 'n mijloc intre 
Me sbuciumă durerea, eii cetăţen al Romei, 
Aci 'n acestă ţară, in care cerui sumbru, 
ş i apele sunt grele, ba până şi ţerâna — 
De ce ? Nu pocin pricepe, dar sirriţ că-mi dă fiori 1 
Nui casă ma comodă, 	hrană mai gust6să 1 
Vre-un meşte: să m'ajute cu erburi descântate 
San un amic s'aducă vre-o dulce mângâere, 
Şi cu poveşti plăcute să-mi mai scurteze timpul... 

Ah, unde sunt acestea 1 şi numai suvenirea 
Ce-i cu atât mai vin cii cât sunt mai departe 
Imi spune c': Ită dată pe tdite le-am avut 1 
Şi te-am avut pe tine, a tuturor regină ! 
Tu, care-mi rnpii peptul, sotia neuitată ! 
Şi glasul rne te chiamă, deşi te scin aiurea ; 
Şi-o ntipte fără tine, o ;11 nu pot petrece ; 
Chiar in delir — mi-an spus-o acei ce me veghiază 
Cu minţile pe.rdute repet numele ten 

(17. P Ircijdoă, Istoria Critică a Romănitor). 

In ultimii ani ai vieţe sale, Ovidin scrie soţiei sale la Roma, el fiind 
bolnav, urmetcirea epistolă : 
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TOte aceste I. cruri nu sunt exa-
geraţii de ale figurosului Ovidi', 
căci cu datele metereologice in rnână 
constatăm urma6rele : la anul 400 
d. Christos a 	ttfrr= 

NeoTă • 

 

la2Oţiitret1ătea 
pe ghiaţă ; lat 	din Octombrie 
păr iarir 	 tret- 
cje Marea Negră până 
la o distanţă de~ile ; la 
Dun?..rea inghiaţă. până 1n fund, tot 
aşa in 1408 şi 1460 şi aşa mai 
incolo. Ubicinii compară frigul nos-
tru cu cel de la Moscova ; furtuna 
face 162 kIm. pe  oră... 

Dăm mai la vale o descriptie 
sanitară a Dobroget şi dect şi a jude-
ţulut Constanţa, a baronului d'Hog-
(Tuers 1n cartea sa : cRenseianements 
sur la Dobroudja,. 

Dup părerile mai multor doctori, 
cari locuesc in acestă parte de mai 
mulţi ant, resultă că reputaţiunea 
de insalubritate făcută Dobrogei, 
este prea exagerată. Este drept că 
1n anumite părţi, mat ales pe lângă'. 
litoralul Dunărei, spre exemplu de 
la Isaccea până. la Dăent şi de la 
Topalu până la Si. istra, frigurile 
domnesc apr6pe endemice, fără insă 
a ivea caracterul perniciossată tifoid. 
Causele principale ale frigurilor se 
găsesc 1n t6te părţile, traversate de • 
un mare fiuvitî, care către imbu- 
cătura sa, nu numat că se divide 
1n mai multe braţe, dar formeză 

la epoce anumite ale anulut, din 
causa diferenţei terenului, mari bălţi 
şi un numr infinit de mici lacuri. 
Dunărea, 1n timpul cresceret apelor, 
revarsă imense cantităţt de apă pe 
malurile litoralului. Când apele se 
retrag, pescarii construesc diguri 
pentru a impedica pescii de a fugi 
şi atunci incepe pescăritul. Lacurile, 
al caror curs natural este inchis, 

sunt de cele mai multe ort isv6rele 
cele mai funeste ale miasmelor 
paludiene. T6te satele de pescart 
şi chiar acelea din interior, neglijeză 
primele principit de higienă. Lo-
cuitorii se culcă, de obicei, pe 
scOrţe intinse pe un păment umed 
şi adesea pe pămentul forrnat de 
aluviuni ; este dar inevitabil că 
miasmele, care se exală din păment 
in timpul somnului, să fie una din 
causele frigurilor. Nutrirea lor lasă 
mult de dorit. Pesce prOspăt saCt 
sărat, cafea rea, puţină şi rea pâine 
sunt basa principală a alimentaţiunei. 
Frigurile sunt deci apr6pe 1n tot-
d'a-una in Dobrogen. Una din in& 
surile cele mai importante şi mai 
necesară de luat, de autorităţile din 
România, ar fi de a pune un termen 
exercitiulut nelegal al medicinei, 
organisând intr'un mod sever ser-
viciul sanitar al Dobrogei. 

In ceea-ce privesce clima, acestă 
parte, despădurită in principalele 
sale părţi, predispune pe locui- 

tori la t6te 	 mias- 

matice. Temperatura e f6rte va-
riabilă in ace,tă parte, cu t6te că 
iernele nu sunt aşa rigurc;se. Pri-
măvara şi t6mna sunt f6rte scurte. 
Se trece cu o fOrte mare repecjiciune 
de la frigul iernei la căldurile veret. 
Epoca frigurilor incepe pe I a sfărşitu! 
lut Aprilie şi intenitatea lor este 
până la rnijlocullui Augwt. Lemnele 
in cele mai multe părti 'ipsesc şi• 
materialurile necesare la u)nstrucţia 
caelor sunt fOrte depărtate. Do-
brogea in ori-ce ca; valoeză . niult 
mai mult de cât reputatiunea sta 
bilită ; se pOte 13rivi a in general 
sănătOsă şi dacă s'ar impaduri, fără 
indoială că frigurile vor 1 fllăturate. 
Un fapt este de notat iu acestă 
ţară bântuită de friguri, şi .anume : 
de 3o ani nu s'a ivit d•: loc fri-
gurile tifoide. 

Geografta polă. — Diviziu-
nea. Judeţul Constanţa, Care co-
p. rinde 213  din . t6tă Dob: ogea, 1/2o 
din tOtă ţara, cu o 11',tindere de 
6058 	se imparte. in 5 pIăşi : 
iviedjidia, Hârşova, Constanţa, Silis-
tra-nou şi Mangalia, cart t6te 
impreună cuprind 7 otliune urbane, 
73 comune rurale, fornyte din 301 
sate. Dăm mai jos un tablot't de 
impărţire al judeţului in plăşi, co-
munc şi cătune. 

Plasa Constanţa 

Reşedinţa plăşei, com. Caram u-
rat .(cătunul Caramurat) : 

Caraharrnn„ _ 

Caraharman . Peletlia. 

Frajan. 

Caramurat • . 	ujirf- 
---- • 

Carol I. 
Carol I . ▪ Dorobanţu!. 

( Caracoium. 

I

Cavargic. - 
Cogealâ. 
Cicracci. 

. 	...... 	.  
,Mamaia...:, 

Palas-Mic. 
Taşăul. ...... 

t Dolufacâ. — 

Cobadinu . . { Cobadinu. --- 

Constanţa . . Constanţa. 
(Coinf{urjJanti,). 

t Gargalie,Mare. 

Gargalic . . Gargaic-Mic. 
Şahman. 

Hasancea . 
	

1 
 'Hasancea. 

Mahometca. — 

Murfatlar 	Murfatlar, 

Omurcea 
	

t
Nazarcea. ----- 
Omurcea. _... 

C;.cracci 
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Chiragi • • • 

IAcargea. --- 

\

Cadichioi. 

Casimcea. 
Chiragi. 

\ Deli-Oruci. 
I-loşcadin. 
lialbant. 
Papucci. 

k Valalâ. 

Edilchioi . 

Amzacea. 
Edilchioi. 

• Eno-e-Mahale.  
I 	b 

Uzunlar. - 

f 

1 	‘, 

I 
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Anadolchioi. 
Canara. 

• • . 
Horostar. 
Palaz. 

Ester. 
Ghelengic. 

• . 
Pazarli; 
Şeremet. 

Agigez. - 
Hasidoluc. 
Las-Mahate. - 
Techirghio.1.- 

.Plasa Medjidia 

Reşedinţa plăşei, com. urbană 
Medjidia : 

Alacapâ. - 

Alacapâ . . . 	Chiostel. - 

t Docuzol. 

Buiuc-Biulbiul. 
- 

Ende-Carachioi.•+ 
Turc-Murfat. 

Beşaul.- -- 
Carabacă. '1 
Cac-gagi. _ 

Chet tic-Punar. 

Agi-Cabul. 
Carata,i. 

.Cernavoda . ţ  
Cernavoda. ... (Com. urbană)  

Chioseler 	
f Borungea. 
I Chioseler. 

Alibei-Ciair. - 
Cocargea • • 

t Cocargea. 

Cochirleni . . 

f Adamclisi:' 
\, IVrinez.. 
Cachirleni. - 

I

Arabagi. . 
Enigea. 

. Enigea . 	Ius-Fanar. 

ţ

Mulciova, .--
Pulucci. - _ .,..--., 
Tala4rnan.) 	‹, 

.., 
f
.  Caciamac. _____ 

1 

 Idris-Cuius. ---
Mamut-Cuius. - 

Mamut7Cuius .  
1 Peştera. 

t Turc- Anizali. ---- 

Medjidia 
Medjidia. (Com. tuban.• 'ă) 

RaSova. 
Rasova • . 

Vlakchk51. 

Seimeni-Mari. 
Seimeni . • • 

Seimeni-Mici. 

1 Băltâ.gesci. 

I

Chior-Cism6-Ro-
mân. 

Taşpunar . . 	Chior-Cismâ-Ta- 
I 	tar. 

I Saragea. 

ţ Ta5punar. 

ţ Azizie. 
Celebichioi. \ 

ţ  Delcea. --- 

Tortoman . . 
li  Drearin 

cri:
llioi ._. 

1 Geabacu. 

, 	

I Satu-No
m  

. 	

i Tortoan.', 

.PlIlaSa-'1Mingalia  

Reşedinţa plăşel, comuna. ur- 

bană Mangalia : 

. . ţ 

Ageml er. 

, 	

Cioban-Isa. 
A.gemler 

ISofular. .- 

Azaplar . . . Erebiler. 

A.zaplar, ..... 

Carachioi....--  

Iv)astafa-Aci. - 

ţ Alibechioi. . 
Calfachioi. .__ \ 
Canli-Cicui. ,,,,. !,.,.',.:,,, 

Caraorner --.4-

ţ Cerchez-Cnioi. - 

\ Dauluchio. .-- 
Ducuz-Aaci. 
Ghiuvenli. 
Mamuslu. 

Cavaclar. 

Cavaclar . . 	Ma.ngaci. 

Cazil-Murat 

Cazicci. ----- 

Enghez . . . 	
Chiuciuc-Enghcz. 

IEnghez. ...-

i A.scilar. - 
Başi-Punar. \ 
Copucci. •--- 

i GhWringec. 

ţ Haidarchioi. 

r 	I ( I Camarov, , 
Duo3:-Mai.. 
Mangalia. 

\ 	

-- 

Buiuc-Muratan. -- 

Carlichioi. — 
Chiuciuc-M 

Musurat . . . 	m Ciatalar. -- - 
i 	

uratan. 

Musurat. 
Urluchioi. 

Osmancea • • ( Osmancea 

Palaz . 

Pazarli 

Techirghiol 

Biulbiul . . 

Carabacă . 

Caratai ▪ • 

r 

Caraomer . • 

Becter. 
Cazil-Mqrat. 
Merdivenli-Pu

Terzi- 

nar. 

Gheringec • 

Mangalia . 
(C om. ur1an) 
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Bugeac 	. 	Bugeac. 

Baeramdede. , 
Baeramdede . 

Calmagea. 

Beilic 

Canlia .  . 

Caramlâc. 

Carvan, . 

Cuzgun 
(Com. 

Dobromir 

Esechioi 

f  . 

Enişenlia 

Gârliţa . 

Ghiuvegea . 

Gârliţa. 

Ghiuvegea. 

Dicţ. googr. jud. Constanţa. 

• 
1 Bac-Cuius. 

•  
Demircea. 

. . 	Canlia. , 

Caraamat. 

• • 	efun. 

	

urban›. 	
Cuz 

't 
Urluia. 

-11 Carahilâc. 
Curu-Orman. 

- .., I Carvan-Mare. 
-.,-- 

. . 	Q.a21-:_ly_tC: - 
Velichioi. -- 

(Dobromir-dideal. 
. . D—cibrornir-din-vale 

•Cuiugiuc. 
• • 

Esechioi. 

• • 

ţ Basarghian. — 
Ciucur-Chic i. --(7, ;',14  

), 	- 

1 

Eni 	
/ şenlia. 	, • s„  -.:< 

Nastradin. - 

' Teche-Chioi. 

fBaş-Pu ar. 

i Cara-Aci. 

Demircea. 

( Abdulah. -- 

Osmanfacă 	{ Ebechioi. 
t0,manfacă. . 

Acbaşi, 
Agilar. 

1.- Caracicula. .) 
Sarighiol • • 	Cecige. 

i

Ilanlâc. 
Mustegep. 
Sarighiol. 

Tatlageac-MĂre.- .., 
Tatlageac . . 

Tatlageac-Mic. -- • 

Topraisar . 	{ Topraisar. - 

fMangea-Punar.- 

Tuzla 	. • 	Perveli.. , 
Tuzla  

Plasa Hdrşov a 

Reşedinţa plăşei, com. urbană 
Hârşova : 

f Calfa. 

Calfa . 	• • 
i Mahometcea. 

i

I
Corugea. 
Haidar. 

Rahman. 
Ramazanchioi. 

Ciobanu . . 
Ciobanu. 
Cadi-Câsb. 

{ Dăeni. Dăeni 

( Gârliciu. Gârliciu 

t Ghisdăresci. 
Ghisdăresci 	

Tichilesci. 

Hărşova . . 
Hâr.:ova. 

(Com. urbau) 
1 

i

{

Aigar-A met. 
Ostrov. 	i  

1
13algiu. 

Carapelit. 
Dulgheru. 

Sarai. - 

Capugi. 
Cartal. - 
Pantelimon. 
Erchesec. 

Şiriu . . 	Muslu. -- 
Muslu-Bei. 
Satischioi. 
Şiriu. 
Terzichioi. - 

Topalu • 
	

• t Topalu. 
I Boascic. 

• 1 Topolog. 

Doeran. ____, 
Topolog 

1  Făgăraşu-Noii. 
Urumbei 	

Urumbei.--- - 

Plasa Silistr a- Nouă 
Reşedinţa plaşei, com. urbană, 

Ostrov : 

Almalău • . Almalău. 

Aliman . . . 	Aliman. 

Asarlăc. 	P 
Asarlâc . • 	Cherim-Cuius. 

Ghiol-Punar. 

. . 
(Com. uroaurk,) 

Parahioi 	{ Parachioi. 

Regep-Cuius 
	I Regep-Cuius, 

Teche-Deresi. 

PărjOia. 
Satu-Ngi.1 ▪ 	Satu-Noi.  

Populaţiunea Dobrogel. este fcirte 

amestecată ; ea este una din puţine!e 
ţeri 1n care populaţiunea să fie aşa 

de amestecată ; numai Constanti-
nopolul in Europa orientală. o 1u-

, trece in diversitatea elementelor 
etnogratice. Este un mozaic din 

y, cele mai bizare, in cari se văd 
preuomindnu 3-- 4 culori, adică 
elemente şi anume : 	 
lementul 	e ominant ca numer 

şi 	 apo.L.111,1,1,g,gri, Rusi, 
Turci si 	restul de cele- 

lalte clernente siânt mal puţin în-
semnate. Ac6stă amestecătură, aşa 

17 

Ostrov . 

Sarai 

—Lipniţa . 

Mârle,anu 

Oltina . 

Hairanchioi . { Hairanchioi. 

I Malcoci. ".., 
Sevendic. /,--',"/ 

t'Schender. 

{ Coslugea. 

Lipniţa. 

{ Mârl-eanu. — 

ţ o  Căltşilna. a.  

• • 

• • 

Ostrov . Ostrov. 
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de mare, a provenit din doue cause 
şi anume : una politică, Dobrogea 
a trecut când la un Stat, când la 
altul, i o parte din elementul stă-
pânitor remânea ; a doua, econo-
rnică, Dunărea frind o arteră prin- 
cipală de comerci'ir a Europei cen-
trale şi orientale, a atras o mul- 
ţime de natiunt comerciale la gurile 
et, care 	lăsat aci un numer 
Ore-care din membrit lor şi 1n 
timpurile din urmă ideea de impo-
pularea şi colonisarea intinselor 
cămpii şi stepe a adus ict şi colo 
câte va elemente streine. 

Populatiunea din intregul judeţ, 
pe anul 1896-97, este de 3 2.000 
familit cu 4,1,4,227 suflete, din 

% care : 5 9.3 22 bărbaţi şi 5 2,90 5 
femet, pe o intindere de 7850 
klm. p., ceea-ce revine la 14 locui-
tort pe klm. p. 

Acstă poptflaţiune, afară de aceia 
din braşul Constanţa, defalcată pe 
stare civilă, religiune, naţionalitate, 
protecţiune, profesiune şi instruc-
ţiune, este urmetOrea dupe recen-
sementul din 1894, care este mai 
complect. . 

a) Dupg stare civfhi unt : 
bărban femet 

Necăsător. 3 1479 2683 8 

Căsătoriţi o 16 5 19888 
Divorţaţt 62 9 5 
Veduvi 1189 2092 
Total. . 52895+48913=_-_-tor808 

b) Dupi religiune : 

Ortodoxi 	 68 22 

Catolict 	 z 5 8 S 
Protestanţi 	 2.116 
Lipovent  	i i5 5 
Mahometani 	 282.10 
Israeliţt 	 143 
Armeni 	  372 

Altele  	102 

Total 	. 

c) Dups nationalitate 

tot8o8 

Românt 	 5 661 7 

Greci 	 1z76 

Bulgari 	 10079 
Armeni 	 372 

Turci 7230 

Tătari 	 20980 

S&bi 	 45 
Italieni 2 0 

Francezi 	 18 

Germant 	 3030 

Austriact 	 287 

Unguri 	 i 68 

Ruşt 	 185 

Lipovent 	 1155 

Muntenegrent 	. . 	• i 5 

Israeliţ( 1 43 
Altele 	 1 07 

Total . . . ioi8o8 

d) .Dup protecţiune 
Română 	  97630 
Rusă. 	 1153 
Bulgară  	25 
S&bă  	3  

Muntenegrenă. 	 5 
Franceză.  	17 
German'i  	41 

Austriacă  	308 
Ungară. 	  269 
Turcă  	576 
Itaiană 	 r 87 
Gri:că  	341  
Fară protecţiune . •  	1027 

Total . 	. ii8o8' 

e) Dupts profesiune 

Pmprietart mari de la 

	

oo hectare in sus 	90 

Agricultort, lucrătort ma- 
nualt de păment . ▪ 2 27 3 1 

Câ -ciumari  	399 
Băcant  	i6i 
Lipscant  	1 14 

Brutart 	 6 3 

Măcebri  	34 
Zarzavagit 	• • • 	 • 	5 6 

Servitori  	791 

Ferad  	r 85 

Bărbieri  	3 6  
Doctort in medicină 	7 
Advocaţi  	4 
Morart 	 104 

Ingined şi archirecti • 	2 

Funcţionari  	45 5 
Farmacişti 	 
Antreprenort de lucrărt 

publice 	 3 
Diferite alte profesiunt 	3 122 

Total . 	. ot8o8  

f) Dup gradul insfrucţiuneY : 

Bărbati sci citi şi scrie 	0.09 2 , 
femet 3.1 14 	bărbaţi ce nu sci 
citi şi scrie 4 2.8o 3 , femet 45.799 ; 
Total 5 2.89 5 bărbaţi şi 48.91 3 
femet, 

Mişcarea populaţiunel. — De la 

Septembrie 189 5 până la acelaşi 
dată 1896, dupe actele d 	stare 
civilă ale comunelor .urbane şi 
rurale, din acest judeţ, este ur-
mă'tOrea : 

Născuţt 5.143, din care 2.642 de 
sex bărbâte3c şi 2.501 de sex fe-
menin ;:morţi 3.748, din care 1.993 
de SCX bărbâtesc şi 1.77 5  de _SCX. 
femenin ; căsătorit 670 ; divor-
ţurt I; născutt morţi 2 3, din care 
12 de sex bărbătesc i i i de sex 
femenin. Ceea-ce dă un excedent 
de 1.39 5 născuţi asupra morţilor. 

Negreşit că cifra de io 1.8o8 
suflete ce se dă judeulut Constanţa, 
e cu mult sub adever, cu rOte 
emigrările turcilor şi tătarilor îri 

Bulgaria sati Turcia, totuşt eaa 
crescut necontenit şi astă-c,I1 ea trece 
peste i 10,000 suflete i cuaoo-
raşulut Constanţa peste 1 

20.0 
0  

suflete. 

Starea inateriab a ţopulaţiunet. 
Dup, statisticele intocmite chiar 
in tOrnna anului acesta, se con-
stit că in tot judeţul sunt 25.3 61 
proprietart rurall cu o cantitate de 
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461.363 bectare şi 8.166 m. p., 
din aceştia sunt .: 

7.3 40 locuitort improprietăritt 
până la t o hectare suma de 146.889 
hectare şi 908 m. p. ; 6.1 3 t lo-
cuitori improprietăriţi, de la i o 
hectare până la 2 5 hectare cu suma 
de i r 5.3 99 hect. şi 2.7 r 7 m. p. ; 
1.549 locuitori improprietă.riţt de 
la 2 5 — I oo hectare cu suma de 
63.34 5 hect. şi 3.9 16 m. p. ; 
341 locuitori improprietă.riţi cu 
peste t oo hectare şi cart sunt 
proprietart mart cu i 3 5.7 3o hect. 
şi 62 5 M. p. ; total hJ3  6 i locui-
tort cu Intinderea de 46 t. 3 63 hect. 
şi 8.166 rry. p. 

Din aceste date lesne se pOte vedea 
că în acest judeţ sunt f6rte puţint lo- 
cuitori neimproprietărig, şi aceştia, 
probabil, sunt . toţi cei ce s'ari sta-
bilit posterior ultimelor delimitărt, 
carr, negreşit, vor fi improprietă- 
riţt la viit6rele ven‘lărt de pămen-
turi, dacă vor indeplini condiţiu- 
nile cerute de lege pentru regn-
larea proprietăţet imobiliare din 
Dobrogea. 

Etnografia jud. Constania. — 
Dr. 	Allar3, In c La Bulgarie o- 
rientale», iată ce ;Iise despre po-
pulaţiunea ţerer. 

Ar fi gren de a numi pe ade - 

veratit aborigent at Dobroget. Căl••• 
cată de numerOse invasiurit şi a-
şecjată pe drumul tuturor năvăli- 

torilor, regiunea Dunărenă a pă-
strat prea puţine urme de şederea 
celor mai mulţi, pOte că acesta se 
pOte atribui mişcărit populaţiunilor, 
lipsa de noţiune a proprietăţer ce 
s'a observat•  in tot ti mpul in o-
cestă peninsulă. 

Etnografia veche. Scriitorit anti-
chităţet 	lăsat puţine cuno- 
scinte asupra pop6relor, care 

acestă parte a Traciei ; sub 
numele de barbart et confunda o 
mu'time de naţionalităţt diferite, 
care mai târcjiii li se făcură cu-
noscute prin foc şi sânge. 
fOrte sobru in detaliile loculut 
seri de exil, numesce abia pe 
Gett si Sarmatt. 

Strabon mentionză resHiele 
reciproce, ce se petrecen, pentru 
a se sup!anta, 1n acelaşt locurt, 
1ntre Tribalt, Autoriatal, Agriani, 
Scordisci şi Mysit, care aCa dat 
numele lor teret, şi pe care mat 
târc.lin o părăsesc 1naintea hordelor 
năvălitOre, care It silesc .să fugă. 
lu Asia mică.. S'ar mai putea cita : 
Crobyzi, Trogloditi ; cum vedem, 
peninsula Dunărenă in anticitate, 
ca şi In 1i1ele n6 tre, a fost po- 
pulată de un mare numer de po-
pOre deosebite. Scordisci par a fi 
fost .  cet mat puternict dintre ve-
chit locuitori at Moesiet ; et fură 
supuşt de Romant, cum cjice Stra-
bon, şi ca şi Grecit ocupară suc- 

cesiv cite-va puncte izolate pe ţer-
mul Mărer şi in interiorul penin-
sulet dincolo de valurile lui Traian, 
unde veteranir se stabiliră, ca şi 
in Dacia, ca nisce colont. 

In timpul imperiului Bizantin, 
Moesia inferiOră a fost tearul unor 
evenimente insemnate şi mat cu 
semă teatrul luptelor imperatilor Bi-
zantint contra barbarilor- Nordulut. 

,In zadar Justinian a intărit ma- 
lurile Dunărei şi 	Mărel 	- 
cu fortăreţe ; numer6sele aperări, pe 
care le amintesce Procoiu, nu 
onriră .valul năvălitor. Naţiunile 
ce intâlnim Incă şi alt in 

cearraaiîn- 
setJ31gari1or,rilor, işt  

timp. Invasiune  
o to 	 o 
dată 	 diriccice de 

numer al Turcilor, 
c.ari 'oprimail "pe barbarii creş-
-tinaţt, erail necontenit nelinisciţl 
de gr6znicii lor vecini de la nordul 
Dunărei. Dobrogea a servit adesea 
de câmp de luptă al armatelor 
rusesci. Când incepură Păvălirile 
moscovite, populaţiunile musul-
mane 1n mare parte părăsesc pe-
ninsula şi se refugiază 1n Balcani 
până la Andrianopole. Acsta pă-
răsire se explică ast-fel: Dupe in-
vasi i de la 1829, o mare parte a 
populaţiunet, ce părăsise Dobrogea, 
se reintorsese acasă ocupâ 	pla- 

tourile remase deşarte ; când in 
18 5 5, o nouă invasiune muscă-
lescă şi dure ea başbuzucir pradă 
din noci ţara. In primăvara iul 

8 5 5, locuitorit emigraţi I.-.cepean 
să se intOrcă, insă din pricina fricei 
pentru muscalt, mişcarea se răcea 
incet. In urma păcei, populaţiunea 
a crescut repedc şi nouf locuinte, 
sate şi tergurt apar, pe unde mat 
1nainte nu se zări.ci de cât stepele 
intinse şi ierbOse. Acesta este in 
scurt modul cum s'an prefirat, uncle 
dupe alsele, populaţiunile Dobroget; 
acum să le studiăm pe cele actuale. 

Etnografia actuală. t) Românit 
sunt veniţt de 	,1 	Do- 
broaea ; 19ă din secolul XIV, pe 
la  sfârsitullui când Mircea 
prin,Pnd ambele malurt ale Du-

nărei pănâ la Marea Neară, a 

jcrra j aceste intinse tinuturt, - 	leareamiriffl«8,...•••• ••••••• 

numer6sefami it • emiaratiu e, _care •	 
s'a făcut  si în secolii următori, 

mijlocul vecului nostrk aca prins  
răCiăcini aşa de iute si ;‘şa. de blne 
1n astă _ţară, • aoot numirt de se 
in cart acji locuesc  alte  
lica, Părlita, _SaricţL Portita,  Sf. 
Gheorahe Igliţa, Piatra fetet_,  Co- 
co,i,gaica, Tocilele,_Valea 

târ4:1 Isaccea) 
din judetul Tulcea. In sccolit tre- 
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cuţt, nenorocirile ce bântui.a prin-• 
Cipatele Moldovet şi Valachiet, • 
dările cele grele ce apăsaCi asupra 

!populaţiunei sărace, .persecuţia de 
e) la Inceputul secolulut nostru, a fa- 

I

vorisat acestă emigrare, cart acjt a 
1ncetat, Dobrogea făcend parte din 
teritoriul ţerei RomânescI. Et lo-

....cuesc rnat cu preferinţă.  nordul ju-
deţulut Tulcca, in plăşile Măcin, 
Tulcea, Isaccea puţin şi 1n Baba-
dag, in principalele porturt ale li-
toralului Măret Negre ; iar 1n ju-
deţul Constanţa, in partea lut de 
apus, prin nordul plăşet Silistra-
nouă şi vestul plăşilor Medjidie şi . 
Hârşova, şi anurne p•in satele Bu-
geacu, Ostrov, Gârliţa, PârjOia, 
Satu-Noti, Oltina, Beilic, Măr- • 
lenu, Rasova, Cochirlent, Seiment, 
Topal, Ghisdă.resci, Hârşova, Cio-
banu, Gârlict, Dăent şi Ostrov, t6te 
aşeflate .pe malul drept al Dunăret. 
In interiorul judeţulut, şi anume 
prin centrul plăşet Medjidie-Hâr-
şova, ei locuesc alăturea. cu  Bui-
garit şi Tătarit prin diferite sate 
ce pOrtă numirt turcesci, ocupân-
du-se cu crescerea vitelor şi intru 
cât-va cu aicultura. Ei sunt ur-
masit ciohnildr  numiţt kfocard ve-

niţt.--din Transilvania 1ncă de  pe 
la jumetatea—  secolului trec,ut, in 

urma tratatelor Incl ir-
cia ş.j. Austria ; ei ail fost până in 
cjilele trecute reimprospetaţt cu ele-• 

mente r.omânesci venite nu numal 
din Ardeal dar şi din ţara Româ-
nescă, făcend pe cele-l'alte ele-
mente, şi In special pe cel bulgă-
resc, a ceda teremul şi a se retrage 

faţa invasiunet elementulut latin. 
Numerul lor cresce din ce in ce, 
graţie guvernelor, cari protejeză 
pe coloniştit stabiliţt de bună voe. 

Românit, c,lice Allard, locue;c 
apr6pe numat pe m-aru-rile fiuviu-

lut ; satele lor se asemănă tOte prin 
a.spectul lor mizerabil, ele nu se _ 
deosib.sc de alt-fel de satele 
uă.resct saU Tătăresct din interior. t, 	  
Aşecilat'e in general in condiţiu-nt 
higienice f6rte rele, locuinţele se 
gă3esc mat tot-d'a-una în fundu1 
văilor şi pe maluri ralăştinOse, cât 
mal apr6pe de apa de unde se 
adapă. turmele. T6te casele se ase-
mănă ; diferitele populaţiuni att 
adoptat pentru satele lor acelaş sis-
tem de construcţie. Piatră nu se 
intrebuinţeză de cât prin locurile• 
unde se gă.3esc ruirie Grece, Ro-
mane şi 44.1aalse. Pe malurile 
Mătei mat cu semă şi pe malurile 
Dunărei casele sunt ni3ce cettit in-
paiente, ale căror găuri sunt a3-
tupate cu pment frămentat cu 
balgă de vite. Acoperişurile sus-
ţinute de căpriori Inainteză mult 
inainte şi de-asupra uşki pentru a 
forma o galerie exteriără. ; ele sunt 
acoperite tle ordinar cu trestie, pă- 

ment şi fOrte rar cu olai, e. Inte-
riorul caselor, numat cu U7. singur 
cat, se compune de obicei:t din 3 
părţt ; 1nteia sată intrarea, este bu-
cătăria, 1n mijloc se găsesce un 
mare cămin, de-asupra căruia aco-
perişul se deschide mult ,)entru a 
lăsa eşirea fumulut, dar in acelaş 
timp intrarea ploit, a NTL'dtulut şi 
a zăpecjet in timpul ierne. Fundul 
vetret comunică cu un cLaş, care 
ese afară din perete ln camera 
vecină şi o Ineălc.lesce. Acestă sobă, 
cu doue scopurt, ca şi intra casă, 
e un fel de coş mare ; streinul, la 
prima vedere, ar crede că stratul 
de var ascunde o construcţie solidă, 
insă se inşală, şi Inţelege apot cu 
greti fantasticul echilibru al intre-
gei case. Sticla este apr6pe necu-
noscută prin sate ; o fOie ţle hărtie 
unsă şi hpită de cercevele este de 
ajuns. Mobilierul din năunt:- n sernănă 
cu cel din casele turcesci. ln casele 
românesci icOne ),— - 
1m.p.,2dobesidurile. Trusoul fetelor 
de măritat este atârnat prin cuie ; 
strălucit6rele culori ale stofelor dati 
cameret aspectul cel ma_t_  pitoresc. 

Bordeele se intelnesc numai 1n 

satele românesct pe marinea Du-
năret ; in ele locuitorii caută un 
adăpost 1n contra călduret veret şi 
a frigulut iernet. Un fe: de ves-
tibul Inclinat de intrare în fundul 
acestor gropi, 1n care rare-ort o  

ferestrue lipită cu hârtie lasă să 
petrundă lumina c1ilei.  Către sfăr-
şitul t6mnet satele incep să ia nn 
aspect fOrte animat ; se fac pre-
gătirile pentru iarnă. ; se repară„ 
locuinţele, se construesc altele nout, 
sICi mat bine c1is  se pun porţi de 
lemn şi se sapă staule subterane. 
Locuitorit rernân ast-fel Inchişt tOtă 
iarna ; primăvara et mai pot il3Că 
dormi sub acoperişurile lor; vara 
insă se culcă afară, pentru a scăpa 
de numer6sele insecte acătăt6re 
inaripate, cart acoperă c1idurile ca-
selor, în cât le ascunde şi culOrea 
albă. Acestă imprejurare explică 
uşurinţa cu care bieţit locuitort 
cedezăcălătorilor acoperişurile 
In int6ia c.li intri fără grijă, dar a 
doua c1i fact ca şi cl6nşit şi-ţt pe-
trect nOptea afară. Casele sunt gru-
pate in sate fără nict o regulari-
tate Se vede eă ideea de un drum 
saCi străc,4, fie ort-cât de intorto-
chiată, nu le-a trecut prin minte. 

0 altă colonisare a Dobroget 
cu Românt, a mat fost făcută incă 
pe la mijlocul secolului trecut, dupe 
incheerea tractatelor dintre Turzia 
si .  Austria. Moit _ păstort sati 
ciobant Ardelent, in timpul iernet 
veneaCt cu numerOsele lor turme 
de iernati p_e câmpiile  cele 1ntinse 
ale Dobrocret,_und_Le 	 
tatelor aveti aci untraici liniscit - 
nesuperaţt de nimeni, ba chiar pro.  
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tejaţi de Turct, cari dobendeaU de 
la ej, in schimbul.. 
dăduse de a veni aci, o mulţime 
de mici vite cornute, cari le ser-

ca alimentaţiun-e şi cari-  se 
exporta'n de c.ătre Gelept 

la Constantinopol. Incetul cu 
incetul Mocanii se stabiliră aci, Işi 
aduscră femeile lor şi fundară mai 
multe sate in Dobro,gea. 

Românii insă nu era6 tocmai • 
bine ve(juţt de către Turci, sub 
stăpânirea acestora, căci dacă se 
intâlnea cinc-va cu ci, prin ste-
pele peninsulet, et se dcda6 drept 
bulgart i se prefăceaU că nu 
române ce, dar (ra uşor a't des-
coperi, căci tipul român a păs-
trat pecetia neştersă a originei 
sale romanice. 

Locuitori Intinselor câmpit mlăş-
tinOse de pc rnalul stâng al Du-
năret, aO o natură liniscită, blândă 
şi indolentă, de o moliciune şi 
de o slăbiciune fisică fOrte mari. 
In general ei pOrtă pe lisiono-
miile lor urma clorosei şi a ane-
miei. Instrumentele lor sunt, in 
raport cu acstă slăbiciune, obiş-
nuită şi par mai mult nisce jucă-
rii, comparate cu instrumentele 
analOge ale celor-l'alte popOre. 
In timpul frumos al anului, ro-
mânii se ocupă mal cu semă cu 
agricultura. Et a0 multe vite, pe 
cari le lasă in voe prin satele  

lor. In tOte Duminic:ile dupe prinz 

şi serbătorile, fetele şi flăcăit fac 
cerc in jurul a 2 sati 3 lăutari 
ţigani şi execută jocurile lor na-
ţionale : horă sârbă, chindie„ etc. 
Ţeranit români att păstrat, In parte, 
puritatea tipulut Italian ; femeile 
lor aO o figură blandă şi plăcută, 
talia lor este sveltă şi bine fă-
cută, ceea-ce atribuie obiceiulul 
de a duce tot-d'a-una greutăţt pe 
cap, pielea lor este albă. Expre-
siunea lor este mai puţin melan-
colică de cât a bărbaţilor. Indată 
ce frigul incepe să se simţă, ;lice 
Allard, Valachit intră in bordei-
ţele lor, in ca.ri staii pâra in pri-
măvară, nevoind să iasă la lucru, 
dar mergend des la cârciumă, unde 
se imbată cu rachitl i jOcă cărţi. 
Aceste obiceiurt, din nefericire, naO 
dispărut nici pârtă astă-(.11 cu to-
tul, totuşt o ameliorare se vede 
In starea ţeranulut nostru, atât 
aici cât şi in Dobrogea. Femeile, 
tot-d'a-una mal munCitOre ca băr-
baţit, se ocupă, cu tot felul de 
lucruri prin casă, mai cu sernă 
cu ţesutul de store, de până sa 
lână, din cari işt fac veştminte. 

1.tomâniă şalvart larsy de 
pânC,lă albă 	 in negru,  

ă făcirt 	"; peste 
et aCt un mintean_sc.urt, larna co- 
j6ce sşi _abale ; in cap 	căciull 
in tot timpul. Obitelurile lor, din 

causa multet şi indelungatet con-
vieţuiri la un loc cu bulgarit, 
s'an imprumutat de la unit la 
alţii, aşa că se astnănă fOrte 
mult, o deosebire vedent la in-
surătOre ; aşa, pe când bulgarit, 
dupe ce-şt InsOră făcăit saCi işt 
mărită fete!e, it ţin mult timp pe 
insurăţet pe lângă ei, muncind 
impreună, şi folosindu-se in co-
mun, românit dupe ce şi-an c'ă-
pătuit copiit, ii trimet s;-1 trăiască 
impreună, simţind ast-fel .incă de 
la inceput greutăţile şi necazurile 
vieţei de familie. 

Bulg-arii, 
Veniţi mat inairea romănilor ; îii 

secolul VII şi al VIII-!ea a8 coprins 
malul drept al Dunăret pănă la 
Marea Negră ; ei aCi format până 
in timpul nostru marea nJ.joritate 
a populaţiunet peninsulci. Ei se 
ocupă cu agricultura, care este una 
din principalele isvăre de imbogă-
ţire al lor ; cultivatori şi horticul-
tort prin excelenţă., agricultura lor 
este sistematică şi pOte 	compa- 
rată cu acea a germanilor, cirt 
sunt singurii lor emuli ; la ad...sta 
se ma't adaugă şi crescerei vitelor, 
in care ei excelză in mod deose-
bit ; acestea sunt principalele lor 
mijlOce de imbogăţire. 

Românit şi grecii 't barjocoresc 
şi-i consideră neinteligenii şi gro-
salant ; dar aceste batjocure sunt  

nedrepte, ic geograful.Eli
clus • fără de a avea vivacitatea 
romănulut, abi!itate i elinului, totuşi 
bulgarul are spiritul deschis ; dar 
csclavagiul a apăsat din gre 	a- 
supră-1 şi in regiunile sudice uude 
este incă oprimat de turci, ex-
ploatat de greci, are aerul trist şi 
nefericit ; din contră, in cămpiile 
nordice şi in satele din inunţi, unde 
el a sulerit 	puţin, el este vesel 
şi dedat plăcerilor, cuvntul vit i 
riposta din cele mai fericite.) Ei 
insă nu privesc cu ochi buni pe 
romăni, eI aCi incă  vistiUte a. vedea 
Dobroo-ea aiipită la patria lor, Bul-
garia, fără să mai ia îu smă,că  

.elementul maT numeros  adi snnt 
românit,_cart, cu nici un chip nu  
s'ar instreina de patria murnă.  

Faţă cu autorităţile rămâne sunt 
putin cam indarătnici, dar măsurile 
luate uF4"1"""a9- 17-ipedicat alianţa 
nesiniţită ce ei voia‘n a face cu 
cele-i'alte naţionalităţi contra ro-
mănilor şi 
necesitate, aC.i devenit supuşi şi a-
scultătort. 

Burgarrig, ca fisic, aO fruntea ina[tă., 

Ochii vit, in general negrii sa 
castanit, nasul incovoiat fără a fi 
aquilin, ochit tăiaţt ob!ic şi puţin 
deschişi; barba de acecaşi cu!Ore ca 
şi perul, puternică şi buclată ; talia 
puţin inaltă. ; ei sunt svelti insă nu 
şi viguroşt, mersul agale şi trăgănat. 
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In privinţa moravurilor obser-
văm următ6rele : In Vinerea Pa-
celor nu se inconj6ră numat bise-
rica, cum se obicinuesce pe alocurea, 
ci satul intreg, cântând : cSfinte 
Dumne;leule, inconj6ră de tret ort 
şi apoi intră in biscrică. 

A doua i dupe Duminica jTo-
met, este o serbăt6re populară nu-
mită cP,zs.eje j2hjip.ilor,» când fie-
care locuitor ia mâncare şi băutură 
şi vine la cimitir, şi duK; ce po-
menesc pe morţit respectivi at fie-
căruia, intind o masă. generală. Du-
minica şi serbătorile se fac hort 
de 	ietfără deosebire de 

 	se jăcă 
şi 12r1u1 cu  intorsături bukţăresci ; 
se cântă la jocurt numat cu cavalul 
sati cimpoiul şi ţimbla (un fel de 
viOră mică cu tret c6rde). La 9 
Ma4te (Sf. Theodor) se fac intre-
cert cu cat • fie•care Impre-s6ră de 
tret ort cimitirul, ace ta, (.1ic ei, 
pentru a 1mpedica ca b6lele să vie 
asupra locuitorilor. In s&-a postulut 

- mare, toţi finit merg cu un colac 
Mare şi o ploscă cu vin pe la naşit 
lor, staii la masă cu Unşit, dupe 
aceea finit işt cer iertăciune de la 
naşit şi naşe in modul acesta,: Na-
şul stă pe pat, finul face tret mă- 
tănit inaintea lui, apoi sărutându-I 
mâna, siice de tret ort: ciartă-me 
naşule,  ; acesta 't respunde : cier-
tat să fir», sact «Dumnecjett să te 

ierte», şi-1 dă o lumânare aPrinsă 
pe ca: e o ţinea in mână; 1n urmă 
cere [şi naşul iertare de la fm, 
sculându-se In pici6re şi 4ic@nd 
de tret .ort : (iartă-me finule», 
la care acesta respunde : (Să fil 

Liertat», i sărută incă o dată mâna 
acelaş lucru se petrece intre naşe 
şi fină. La nuntă, in liva de cununie 
religi6să, care de obiceiti se face 
Dumineca, t6te rudeniile naşulut 
mare şi naşel mart, se incing cur- 

peste umerul stâng şi pe 
sub bratul drept cu câte un bariş. 
saCt tulpan, ce li se dă de către 
naşt ; la masa cea mare, s&a, tu-
turor -ce at:r aduS daruri, li se dă 
căte un co!ac mare şi o basma ; 
e de observat că la asemenea masă 
femeile sunt separate de bărbaţit 
lor. Mat este ciudatul obiceiti de 
a se constata dacă fata măritată a 
fost sati 
masa cea mare_, dacă 	v.e- 
sgia 
selia e dusă. la  e.upgş ; voinicelul, ce 
se numesce 4.42,r_ex, trebue să cin-
stescă pe toţi câţi aii luat parte 
la masă, cu câte un pahar de vin, 
dar el e silit, ca cu fie-care din 
et, să. deşerte câte un pahar. Se 
petrece 1n chiuituri şi jocuri până 
la 1iuă, când plixă cu toţit la ca-
fenea saii ceainărie (de reguiă 
sat • din Dobrogea are câte o ca-

fenea saii ceainărie), cu câte un 

fir de busuioc la ureche ; aci sunt • 
cinstiţi cu ceai saii cafea de către 
nas, pe când cimpoiul işt vcde de 
cântat. A doua cji deaverul, insoţit 
de .un flăcăti, colindă prin sat şi dă 
fie-căruia câte un pahar e rachitl 
şi o ramură de busuioc. 

Imbrăcămintea atăt la bulgart, 
cât şi la români, se asi:mănă in 
mare parte, pantalont, numiţt bir-
nevici, făcuţi din Iână de cală ;.la 
românt se asernănă cu cet moldo-
venesci, cu deosebire că a partea 
superiOră aii nisce incriiturt in 
loc de bată cu bumbi ; i bulga-
rilor, nu la toţi insă, se apropie 
de şalvarit turcesci ; aCi apoi un 
ilic fără mâneci, un zăbun căptuşit 
ort bumbăcit, asemănătol cu (an- 
teriilor) anteriul moldovenilor şi 
al românilor din stânga Dunăret ; 
aiişi un cojoc, numat până la 
brăti, şi altul pe de-asupra lung pănă 
la glesnă ; unit aii i 	o manta 
blănită, ort câte un sucman ; in 
cap p6rtă o căciulă ; vara tinerit 
p6rtă pălăril, 1n pici6re ii opinct, 
une-ort ghete. Femeile 	un ilic 
scurt de tot, ce le aju ge puţin 
mal jos de sân, pe d', supra un 
zăbun lung, asemenător cu cel băr-
bătesc, mat aii i polcă rnat sub-
ţire ori mat grOsă, pe d'asupra 
acestora pun o haină blănită şi 
s.curtă numal .până la 	ce se 
numesce s,urteică ; mat ati şi ca- 

ţaveict lungt până la genuchi. Bul-
garcele mai p6rtă o haină bumbă-
cită numită zăbun, care se intinde 
până sub genuncht •, tot ele mat 
pOrtă.--  cămaşa mat largă de cât 
fusta. In cap femeile p6rtă un fel 
de fes rotat cu margini!e tart, pe 
d'asupra pun tulpanul ort barisul 
saii batista ; pe sub barb:i sa(t pe 
din'aintea.ochilor, U:gă câte uuişirag 
de monede (şo bant saii alte mo--
nede turcesci); la gât pOrtă măr-
gele, leafturt, mahmudele şi sa1b ;. 
o fată, cu cât are mai multe de-
acestea, cu atât e mat bogat.ă şi 
mat preţuită ; in degete p6:tă inee 
dar cercei nu obicinUesc ; in dilele 
de Duminect şi serbătort pun pe 
ele hainele cele mat curate şi mat 
frUmOse. 

Obiceiurile bulgarilor din di-

ferite comune. — Moravurile şi 
lor se an.lenă cu ale nOstre, 

.,amai in Imbrăc'ăminte diferă de 
români ; asa, in loc de itart sair 
pantalont, pOrtă ciacşirt t rcesci, se 
Incing peste mr) oc cu brâti de 
Iână ; mat aii ilice, zăbune, cojOce, 
imurluce (sumane), in cap pOrtă şi 
vara i iarna eăciult ; in pici6re 
p6rtă opinct in general, cisme şi 
ghete rar. Fenteile umblă si ia,rna 
şi vara desculţe, numat Durninica 
şi serbăt6rea pun papuct şi panto!'t ; 
mai p6rtă fuste de Iână, bete cu 
ciucurt, scurteici, ilice ; pe cap se 
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mintea românulut dobrogcan este 

aprOpe aceiaşt ca a bulgarulut ; et 
şi-o fac in casă de către femeile 
lor. Românit de obiceită, când cu-
nună pe copiii lor, pe tip.ert, co-
piit acestora sunt botezaţ de cei 
.ce 'i-a0 cununat, şi ţin mu't la 
acest lucru, când copilul botezat 
ajunge la 2 — 3 ant, atunci se face 
cumetrie; tOte rudele sunt che-
mate şi schimbă lucrurt 
TOmna şi iarna fac şec,lătort, unde 
vin flăcăt şi fete mart, L:.:trent şi 
spun poveşti. 
.1mpărţiţi in doue ramuri, 

ruthe 	venitt din Rusia c dată cu 
'eco u  ut 

Rusniacit sa0 ruthenii sa0 ruşit 
cei iriicf, se apropic fOrte mult de 
bulgart, ei ocupă o ixiar 	parte 
din satele cart imprejurec Baba-
dagul şi munţit sei. Ei a0 fugit de 
asuprirea proprietarilor de prin 
provinciile occidentale, ae impe-
riulut ŢariIor, ca guvernărnintele : 
Podolia, Volltynia, Kiew, Cerni-
golf, Pultawa şi Karkofi. Et nu 
părtă barbă ; ef işt rad şi capul 
afară de crescet. 	fac par e din 
familia cazacilor zaporogi (Zapo-
recsy = Zaporoi=ca .cacie, locui - 
torit de lăngă cascade), despre cari 
se iice că aCi eşit din Incrucişarea 
populaţiunilor de rasa albă cu rasa 
galbenă. 

   

imbrobodesc cu tulpane, barişe de 
diferite culort, dupe ce fac rnat 

.1ntei0 un conci0, peste care pun 
un fes turcesc, mic şi rotat şi peste 
-acesta se acoperă de fesurt atărnă 
nisce baert cu parale turcesci sa0 
alt-fel, ce sunt legate trb bărbie ; 
"la gât pOrtă lefţi şi mahmude'e. 

Moravurt şi obiceiurt : t) Lanas- 
cere, dupe doue sată 3 	ile de la 

- nascere, vine naşul, aducnd un 
c&cf, o plapoma, o faşă şi alte 
.mărunţişurt, cu care invelesc co - 
pilul şi pl&că la bi3erică, unde se 
face botezul. Dupe ce aduce copilul 
acasă şi trece un cs sa0 doue, 

-incep a veni la acea casă femeile 
-din sat, aductld fie-care căte o 
strachină de făină, o turtă mare 
cOptă in vatră, mai aduc găint gă- 
•tite, precum şi câte o ploscă cu 

sa0 o sticlă cu rachi0 şi se 
pun la petrecere, serbătorind pe 
noul născut, dându-1 fie-care câte 
5 sa0 ro bani : dupe ce se scOlă 
de la masă, fie-care femeie ia căte 

-una sa0 doue lingurt din măncarea 
•ce a fost la masă, puţină păine şi 
le duc pe la casele lor; 2) La 
nuntă. : t(2..nerul, ce voesce să se că-
sătorscă trimite o ploscă cu vin 
-cu doui sa0 trei Oment la fata ce 
-vrea s 'o ia de nevastă ; dacă a 
doua cji fata nu Inapoiază flăcăulut 
:plosca, se inţelege că atăt fata căt 

părinţit et primesc propunerea 

flăcăului şi se invoesc asupra 
logodnei. La logodnă, tatăl fetet 
propune ce anume lucrurt trebuesc 
procurate fetet de către flăcăti, 
atăt pentru ea cât şi mat pentru 
tOte rudele ce aparţin familiet fetei, 
a căror valOre, adese-ort, intrece 
suma de 600 Icf, i numat când 
flăcăul primesce condiţiunile, se 
face logodna. La nuntă, afară de 
vornicele, mat sunt şi alţi flăcăt, 
cari duc darurile procurate de către 
mire. Rudde mireset nu da0 voe 
să intre in casă nuntaşit din partea 
mirelui, pănă ce acesta nu dă vre-o 
căţi-va let ; apot se Imbracă mi-
rba, care p5rtă un bariş roşiu 
1n cap şi aia pl&ă la cununie, 
la b'iserică ; — 3) La 1nmormăn-
tare, 1n timpul când murindul Işi 
dă sufletul, dacă el este flăcă0 sa0 
fată mare, atunci rudele adunaze 
da0 un ţipet ingrozitor, creIdnd 
că Dumne,40, a4nd acel ţipet, 
redă de multe ori viaţa celut pe 
mOrte. 

Românit şi bulgarit avtid aceleaşi 
credinţe şi moravurile lor se cam 
apropie ; sunt buni plugari, harnic-
fie-care cu casa sa, armonia dorn-
nesce intre dânii, se ajută unit 
pe altit ; romănit, mat cu s&nă, 
sunt paşnici i uşor primitori ; la 
botez, la nuntă, la intnorrlAntărt, 
parlicipă tOte rudele şi streinit de 
acelaşt 	cu dnii. Imbrăcă- 

   

Când domină primul element, 
indivizit a0 figura ovală, ochit ne-
gri, nasul drept, barba şi perul: 
brun, când din contră, domină 
elerrientul galben, atuncifigura este 
rotundă, pometele obrajilor 
ochii puţin cam oblict; in cele-
l'alte privinţe cazacii se as.menă 
cu rusniacii. Cazacit sunt recunos-. -
cuţt ca bunt reqboinici şi luptele. 
lor contra polonilor şi 11103COVi- 

sunt bine cunoscute. Imbar-

caţi numat in luntre, et veneat.1 
pe ţermurile turcesci, pe cari 
le jefuia0 nesupăraţi şi ajungea0 
chiar pănă la Constantinopol, pe 
care il făcea0 să tremure. Când gu-
vernul rusesc, victorios, voi ă se 
atingă de privelegiile zaporogilor, 
aceştia fugiră in mare parte pe 
teritoriul turcesc ; et a.0 fost prim4t 
aci ca musafir şi turcit 	"numit :- 
,Inatk-Cazak›. Et păstrară şeful 
lor «atamanul» şi continua0 a forrna 
o cornparaţiune militară cari făcură. 
servicit turcilor in resboiul aces-
tora contra s&bilor. Dar 1n timpul 
invaziunet rusesci din 1828., ata-
manul lor Gladki, care fusese ne - 
dreptăţit de guvernul turcesc, tră.-
&ză causa turc:scă şi trecu Impreună 
cu compatrioţit sC.'t in partea mus-
calilor. Când armata rusă a evacuat 
teritoriul turcesc, ca luă şi pe za • 
porogi, pe care îi aşec,lă in penin-
sula Taman (Crimeea).Guvernul tur- 
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cesc dărâmă cetatea lor, aşe;lată pe 
malurile laculut Razelm, nu departe 
de satul Caraibil ; totuşt turcii pri-
mesc pe fugr)rit din Taman ne-
dându-le insă privilegiile de care 
se bucuraCi mal inainte. ci 	con- 
fundă cu cele-l'alte populaţiunt, in 
mijlocul cărora et par incă a forma 
o mică nobilime. Se găsearl, (.jice 
A'lard, putine femet la ruşit. din 
Dobrogea, căct eî fugind de per-
secutiunt şi apăsări, rare-ort luaCi 
cu dnşit şi pe ferneile lor. Rus-
n:acii sunt mai puţin laborioşt, de 
cât ruşit mart saCi moszoviţit ; 
le place putin lucrul. Agricultori 
şi răsboinici, el se apropie fOrte 
mult, pri i caracterul lor, de po-
pOrele rneridionale, al căror tip 
fisicîl aCi. Rusniacilor le place poesia, 
.dansul, musica şi cântecul ; poesia 
rusniacă este pOte cea mai frumOsă 
din poesiile populare ale orientulut. 
Tăte vitejiile z`sboinicilor zaporgii, 
tOte luptele lor contra tătarilor, 
turcitor, moscoviţilor sati polone-
zilor, sunt celebrate în cântecele lor 
numite duma (doumat=a cugeta). 
Aceste cântece, in tonurt minwe, atât 
de pline de caracter, sunt ascultate 
tot-dra-una de străini cu plăcere 
şi fac o impresie adâncă asupra as-
cultătorilor. Rusniacul este bun, os-
pitalier, el oferă 1n tot-d'a-una Os-
petului săii plăcerea de a albji pe 
Iirnicif (rapsozit iubiţt) săl. Aceştia 

sunt betrbi, cart, insoţiţt cu lira, 
povestesc iu prosă rimată amin-
tirile istorice ale ţrei lor. Ei eraii 
fOrte persecutaţt, precum şi cân-
tecele lor de guvernămintul ,rusec. 
Rusniacii, in general, contestă ve-
cinilor lor .numele de ruşi, şi acum 
chiar şi stăpânilor lor, moscoviţit 
saii ruşit mart, cart 1n,  apus sunt 
conlundati de obiceiCi cu ei. Mos-
coviţit insă n'ai tipul slav pur, 
şi el sunt eşiţi, probabil, din ames-
tecul raselor indo-germanică, finică, 
caucasiană şi turcă. Caracterele lor 
sunt următOrele : fruntea Ingustă, 
ochii mici şi albaştri, nasul ridicat 
şi rotunjit, gura mică, p&ul blond 
saii roşa, câte-o dată brun, barba 
de aceiaşi culOre ca şi prul şi 1n 
formă rotunjită şi buclată, talia 
inaltă , constituţie robustă, corp 
musculos. Moscoviţit, cart locuesc 
malurile Dunărei, in majoritate, 
exercită religiunile rersecutate de 
auvernul din St. Petersbur,r b 	 • Lo- 
cuitorit satelor preferă şederea in 
peninsula danubiană, de cât 1n Au-
stria saii in România, unde, de ase-
menea el găsesc adăpo;t. Aceşti 
ruşt epilaty, aparaţin 1n general 
secţet Starovierzy saCi a adevraţilor 
credincioşt. Starovicrzy aU luptat 
mult timp contra guvernulut şi 
't-a pricinuit multe incurcăturt. 
R&zrriul lor era mai cu si:mă Stre-
litzy, sat1corpul de gardă al ţarilor; 

se scie cu câtă greutate Petru-cel-
Mare a invins az-,(.stă miliţie pretori-
ană, care totuşt adusese mart servicit 
predecesorilor săi. Invinşt şi goniţt 
de Petru-cel-Mare, Stre.itzy cău-
tară adăpost la coreligionarit lor, 
cazacit de la Don şi d la Ural, 
,cu care 	contopiră pâna intr'atât, 
in cât işi perdură şi numele. Ei 
incercară zadarnic de mai multe 

a se rbcula ; urmarea fie-cărei 
revolte era o emigrare mat in-
sernnată in Tu-cia. Cea Iintiii i 
-cea mat insemnată emirare, avu 
loc in urma r- scOlet lu: Bulavin, 
atamanul cazacilor de la Don. Sub 
-conducerea lui Ihhat-Nekrassa, et 
saii refugiat mai intât i Crimeea, 
din care, fugind merefi inaintea 
invasiei moscovite, et !recură 1n 
,munţit Caucas, pe care ii părăsiră 
pentru Asia-Mică şi pen:nsula du-
nărnă.Et locuesc in judeul Tulcea 

. satele slava-rusă şi cerkeză, Sarikioi 
Jurilofca. 	sunt cunoscuţi in Asia 
sub numele de Inatk:Cazac saCi Ne-
krassovtzi, dug numelo primulut 
şef. Sunt numiţi de asemenea câte-o 
dată şi iipovent, pentru ci ei exer-
cită meseria de colportori (lipon) 
in Rusia meridională ; ruşit cei 
mart saCi moscoviţi p6i-tă barbă 
blondă şi sunt Imbrăcaţt cu un fel 
de cărnaşe lungă albă, terminată 
cu o bandă roşie, dar riat adesea 
roşie cu totul. 0 pălărie mare de 

pae, impodobită cu vre-o firmă de 
marfă de provenienţă parisiană, saU 
cu etichete de parfumurt, sa".1 cu 
o mică i`COnă colorată, complec-
t&ză acest puţin plăcut costum. 
Marii ruşt aii păstrat atamanul lor , 
et form&ză o comunitate narticu-
lară şi naii alţi judecători de cât 
pe la&rnit lor. In timpul domniet 
turcesct, et nu plteaii aceleaşt dărt 
ca 	raya (supuşi), eraCi scu- 
tiţi de beylik şi aveaCi dreptul de 
pescuit ; ei eraCi consideraţt ca mo-
safirt, dar eraii obligaţi a scrvi, 
cheltuiala lor, in timp de rsboit".1, 
in regimentele cazacilor otomant. 
Acestă populatiune russcă nu pare 
să se fi stabilit defin'tiv in re-
giunea dunădmă, căct sunt prea 
aprOpe de Rusia. Emigraţiunile din 
Asia erati frequente. Familit Intregi 
se imbarcati pe caice, tnergeaCi 
de-alungul cOstet bulgăresci şi ve-
neail d.e se stabileată in ijnpreju-
rimile oraşului Brusa, unde există 
doU sate căzăcesci 	 şi 
Coccimar ; la acCstă strmutare mai 
eraii constrânşi şi de asupririle 
armatei turcesci ; de cât-va timp, 
mişcarea populaţiunet de la gnrile 
Dunăret spre 	era continuCr 
până la 188o ; de alt-fel locurile 
lor găle se urnplearl numat de cât 
prin nout emigraţt din Rusia şi 
al căror nutur crescea necontenit. 
Despotismul ţarilor, asupririle gu- 
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măn!ncă carnea animalelor şi se 
nutresc numai cu legume i cu 
lapte. Origina acestor trei din urmă 
secte este fOrte intunecOsă ; de alt-
fel şi numerul adepţilor este fOrte 
mic, Molocanif, mai cu semă se 
găsesc ftirte puţini printre cele-l'alte 
secte din Dobrogea. 

Suboinicii, cari serbătoresz Sâm-
băta (subota), sunt cu totul mat 
numeroşl de cât cele-l'alte secte. 
In imperiul rusesc insă, de Ore-ce 
guvernut '1-a persecutat mal puţin 

• şi pentru acesta ei se găsesc prea 
puţini în ţări streine. Asăs 
cu 	 jieşintă un in- 
teres istoric destul de mare, in 

ser.vi  de probă.  
cari susţin  

de  

Istoricii ruşl ofiCiali resping acestă 
părere şi susţin că subotnijI sunt 
descendenţil vechei populaţiuni a 
cazacilor. 

Scopiţil formeză o sectă puţin 
numer6să 1n Rusia, pentru că ea 
este :Orte mult persecutată de gu-
vernămentul ţarului ; secta acesta 
este inter;lisă şi 1n ţara românescă, 
sact cel puţin i se opre3ce proseli-
tismul. Reşedinţa principală e la 
Iaşl, unde a0 şi o biserică. In Do-
brogea se ved numai nisce călători 
diii acestă stctă, venind pentru afa-
ceri comerciale. Scopiţil sunt in 
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general destul de bogaţi, le place 
traiul bun şi se ajută mutual. In 
BucurescI ei sunt cel mai buni bir-
jari. Se cunsce prea puţin din ce-
remonfile lor religi6se, pe care ei 
le acopere cu un mare mister. Et 
ascund mat cu semă ceremoniile 
funebre, ast-fel că nu se scie nict 
unde sunt cimitirele 1or, nicl ce 
aii fă.cut cu morţii lor. Tot ce se 
pOte sci din practicile. lor 
este că ei Işt mutiliseză organele 
genitale, dupe ce aii avut trel copil, 
pentru a nu prea incărca, cjic ei, 
părnentul cu speţa omenescă. 

ScopiţiI nu sunt de origină tă-
tară, cum s'a crelut rnult timp ; 
tott s:ctaril, de cari s'a:vorbit mal 
sus; sunt moscovill de sânge, 
cazacl da la Don, cari 	• o ori- 
gină' comună şi pe cari: rusniacii 
ii confundă sub numele.  de Lipo-
veni. Intre a1te moravurl ale lor 
mai insemnăin : comunitatea ave-
rilor şi a fetneilor. • Nutnerul lor 
descresce pe fie-care 1i, din pricina 
prescripţiunilor multiple impuse de 
o religiune fanatică, pe care et o 
observă cu mare rigurositate, că-
4.end ast-fel victimele ei. Ocupa-
ţiuni,le ruşilor EI eraii, 1ice Allard, 
cei mal buni lucrători al Dobroget, 
laborioşi şi inteligenţ1 ; ei erati mai 
cu semă buni cosaşi. Femeile şi 
copiii lor se ocupatil cu fanagiul. 
Prin oraşe, muscaliI se ocupă cu 
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comerciul, dar exercită de aseme-
nea şi meseriile de zidarl, dulgheri, 
tăetori de lemne, etc., in satele 
lor, pe malurile lacurilor ; cupa- 
ţiunile 	principale este pescăria, 

cărei consecinţă este In2i tot-
d'a-una comerţul ; acestă apfimdine 
comerciale este trăsura 
2 caracterului moscoviţilor. Acestei 
-aptitudini datoresc ei nurnele de 
lipoveni li o =---colport r), ce Ii 
s'a dat de cele-1 a e populaţiuni 

peninsulel. Toţi moscoviţil aii 
păstrat .şi până ac,I1 atamanul (şeful) 
lor, şi sunt judecali de cet mai 
bătrâni dintre el. 

4) Turil saii otornanii 	os- 
manlii,formeză partea cea mai puţin 
insemnată din populaţiunea Do-
brogel, ai cărel.stăpânitori era'ă până 
la 1878. Acest element a ,/spărut 
aprOpe cu tolul din Bulgaria, totuşi 
in Dobrogea a remas in numer des-
tul de mare, mai cu semă. in ju-
deţul Constanţa ; 1n Tulcek.et sunt 
resi)ândiţi prin oraşe şi câte-v a sate ; 
in timpul stăpâniret lor ei iorniaii 
•masa funcţionarilor. EI trat:ză pe 
români şi pe creştini in -enere, 
de câni, totug românii i :rateză 
bine, ba chiar iI favorisză fOrte 
mult, , şi numai ast-fel a putut opri 
emigraiile cele atât de temute, 
dupe luarea Dobrogel ; cu USte aces-
tea, de căţi-va aui incOce, s'a 
un curent de emigrare spre Turcia 
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Constantinopol, şi ar fi bine să 
se •ia mesuri a-1 reţine aici. Retzius 
a aşelat pe turci in clasa brachy-
cefalilor ortognaţi, alături cu avari1, 
ungurii, laponii, fine ;ii. 4,11 ar fi 
cu neputinţă, in urma incrucişărilor 
continue cu rasa caucasică, de a 
găSi la turcii actuall urmele rase1 
indo-germanice, şi trăsurile lor se 
apropie mai mult de părintii lat 
prin alianţă, precum de greci, cer-
chezi şi'armeni. TurciI aii fala ovală, 
ochii brunI, mijlocil şi frumoşl, 
sprincenele arcate, nasul drept şi 
puţin arcat, bărbia rotundă, barba 
brună saii negră şi destul de abun-
dentă, fără. a fi de'să, părul de aceiaşd 
culOre. Măinile lor sunt mici si 
durdulii, dar. .,piciOrele sunt late şi 
mari, în urma fehilui lor de incăl-
ţăminte. Aceste caractere depăr-
teză mult de • lor,, 
cari ca şi denşit vorbesc o limbă 
aglutinantă, eu,aceleaşi instincte res-
boinice; nici o literatură, nici istorie, 
nicl cultură artistică., saCi cel puţin 
ceva care să merite acest nume. 
D-nul Brutto Amante, inteo calătorie 
a sa 1n Dobrogea, la Constanta, 
a dorit să facă o visită unui pro-
prietar turc. lacă cum povestesce 
d-nul Amante : .'Mi trimise vorbă să 

căci trebuia să-şi tri- 
niită 	de a casă. 12.1ji 	curn 
se scie, femeia turcă nu pOte primi 
pe un birbat. Cadinaesteinvisi- 
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bilâ in casg ei, iar pe uliţă ea•  nu 

se pOte cunOsce, din causa vălulul 
des ce-I acopere faţa, lăsându-I 
nutn4 ochiI liberl Casa turcescâ 
n'are ferestre spre drum ; ea este 
Inconjurată de un (.1id inalt, inâun-
trul căruia, sub ferestrele edificiuluI, 
casele sunt mai tOte numal cu un 
cat ; ferestrele sunt mici şi cu oblOne 
cam in felul acelora de pe la mi-
năstirile nOstre din Italia. In acele 
inchisori, sermana cadină, indobi-
tocită in prada lenevid i a uri-
tulul, IŞI petrece lungile şi urltele 
sale 	La 2 $ ani ea nu maI are 

ilusiunl şi complecta inerţie a acelui 
fel de viaţă o imbet;•enesce Inainte 
de timp. Când o cadInă merge să 
visiteze pe alta, ea Işl Iasă papucil 
la uşâ ; ast-fel stăpânul este incu-
nosciinţat câ nu pOte intra la fe-
meia lui, căci are isita Unel femel 
streine. S'a int.mplat ca visita să 
nu fie aşa cre;lutâ, Insă chiar acestă 
bănuială itnpinge pe un turc să calce 
pragul stinţit, numal atunci când el 
pcite constata că indoiala este un ade-
ver, pedepsa vine grabnic şi ingrozi-
tOre. Atuncl fernela adulterâ e5te 
1 gatâ. Intr'un sac şi aruncată in B03-
for sai in Mare. Insâ aceste casuri 
sunt fOrte r.ri, câcl la mahome-
dant femeia fie-căruia este sub pro-
tecţii tuturor. Un turc, care ar 
surprinde pe o femee curtată de 
un bărbat, care să nu fie bărbatul 

el, nu 'şi-ar face nici un scrupul 
de a ucide pe un imprudent ga-
nimed, chiar nefiind câtu-şi de puţin 
interesat in ace4â. afacere ; in el 
predomină sentimentul .religios. 

Femeea trăesce ast-fel in gine-
ceul sii singurâ sa*U cu alte ne-
norocite, câcl turcUl pOte avea 
una saU mai multe neveste, atâtei 
cât îi permit finanţele sale de 
avea. 	pericolUI de mOrte nu-i 
uşureză sclavia. Unul dcctor, când 
ele se imbolnâvesc, abia i se per-
mite a pipăi pulsul, cu nici un• 
chip nu pOte vedea figura lor. Pu-
tem lesne să ne Inchipuim la câte: 
bOle trebue neapârat să fie vic• - 
time acele nenorocite, jertfă for-
ţată a crudei gelosii bârbâtesci. Un 

• alt• medic petrunde o-datâ. Inteun 

• harem, insoţit de -şeful eunucilor ; 
eunUcul se' opri din Intemplare 

anticameră ; puţin lipsi ca bie-
tul medic să nu fie victinia aCelor 
sermane inchise, care, flămInde ca 
nisce animale, căsora le-ar fi lipsit 

• de mult timp hrara, se aruncă asu--
pra lui; vederea unul om streia, 
neinsoţit de un eunuc, le adusese 
in stare de a fi selbatice. Neno-
rocitul medic sgâriat şi cu hainele 
rupte abia scâpâ viU din ghiarele 
lor. Val, acestor fiinţe lipsite de 
educaţiune şi instrucţiune, nu le 
r&riâne, neapârat, de cât instinctul 
brutal. Şi ce putem 1ice despre 

aceste obiceiurI, dacă chiar acji 
mama Sultanului, pentru a face pIă-
cerea fiului s«i", îi dăruesce la fie-
care an noCi una din cele mai fru-
mOse fere circasiene, ce 'şi pOte 
procur., ; se clice că aceste mora-
vuri barbare sunt mult domolite ; 
insă in centrele cele mici, uncle fa-
natismul religios este incă ir tOti 
pu:erea căldurei sale, ele domnesc 
adânc. Trindăvia, la care ete con-
damnată femeea Intre pereţii ca-
sei sale, nu face de loc contrast 

indolenţa, căreia se abandonb:ă 
bărbatul intre cei patru pereţI ai 
cafenelei; căci abea de la i o--15 

• ca'ele mici este pentru un tui c lu-
-cru obi.inuit. EI nu se gândesce 
-de cât la Dumnecleul s«t, caruia 
it inalţă de cinci orl pe i câte 
-o rugăciune; la femeea sa şi la 
.s5rtă, care du0 el regulhă şi do-
Tninză totul. Când isbucnesce câte 
un incendiii, turcul nu alrgă : 

,eite voinţa sOrteI, clice el aşa să 
fie. Mişcarea spiritului face un mare 
-contrast ca inerţia corpului ; ima-
ginaţiunea lui vie şi fecund iI- 
arată spaţiuri şi lurni nemărginite. 
Acea ţară de gumă, care din 
locul apei i aduce profumul nar- 
ghileIeI 	pare 	acluce 
1dt 0-dată şi frigul morţei, atât de 
mult stă inţepenit şi nemişcat când 
fumză.. Iar când fum..ză opium, 
se zăresc in ochii lui o fort 	i 

o voinţă nespusă. Când teribilu 
narcotic a produs asupra lui ac-
ţiunea cea mai mare, fumătorul 
cade la părn&it amorţit. Dar nu 
e nimic, nimeni nu-lbagă in s&nă. 
Doul servitori vin; iI culcă pe un 
divan, de lungimea unei persăne, 
şi-1 lasă. CorpuI 1u1 este ca şi 
mort, pe când spiritul devine prada 
unor vise agitate. El să desc4ti 
dupe trei san" patru ore i Intoc-
mai ca şi cum nu s'ar fi intmplat 

incepe cu o aviditate şi mai 
mare 	bea 	plă.cuta lui 
cafea şi a fuma până cade 
arnorţit. Turcul insă simte paroxis-
mul plâcerei i al voluptăţeT in fu-
mul haşişuluI. 

Acestă beţie ţine corpul drept 
şi ţepăn, gândirile ce-I trecea 
intal prin rninte, iaii 1n letargia 
sa forma unel evidente realităţI ; 
el se crede sultan, mare proprie-
tar de turtne şi de IiveIt intine; 
tOte femeile fâgâduite de Moha-
met, sunt in haremul seCt. Trium-
furile, ono:.urile saii persecuţiunile 
imaginate cu puţin mal ina inte, 
tin spiritul seo intr'o fantasma-
gorie, care il face să ridă, să 
plângă, să se bucure, să tresare, 
excităndu-i pa;iunile ce'e mai vio-
lente, până ajunge la o sfărAă 
care produce o isbire a corpului 
şi spiritului 

Aceste excese îi slăbesc orga- 
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nismul şi actiunea vătămătOre a 
afionului, -  a acelet frunde de că-
nepă, numită haşişul, il distruge. 
Pentru turc, viata nu este viaţă 
prin lungimea anilor, ci prin in-
tensitatea sentimentelor, prin forţa 
plăccrilor ; de aceea consclinţa sa 
nu trebue săst impute de a fi 
petrecut ;1i1e trândave, adică 
lipsite de impresiuni, trebue ca 
fie-care moment al set,1 să fie COD-
sacrat scopului, ce este dator să-şt 
propue fie-care om, adică : sacri-
ficarea sensaţiunilor şi sentimen-
telor, i cu tOte acestea este rar 
de a găsi o rasă mai frumOsă si 
mat vigur6să de cât cea turcescă ; 
tot este perfect 1n acea organi-
saţiune şi pOte că chiar acestă 
perfecţiune contribue la inăscuta 
trebuinţă de a-şi Satisface şi de a 
implini ori-Ce dorinţă. 

SaluMrile obicinuite, când in-

tâlnesct pe ii turc, sunt : salam 
aleki, salut ; la care se respun-
de : hoş gheldim = bine venit ; 
ori hos bulduc = bine găsit. Ca-
sele de obiceit.1 sunt scunde şi 
odăile strimte, salonul curat şi 
ornat cu covOre pe pereţi şi pe 
jos ; jur imp rejur stafi saltele pe 
cart şe;lurăm safx mat bine se 
şede cu piciOrele incrucişate ; aceste 
saltele servesc de paturt, căci pa-
turilc turcesci sunt fOrte scunde, 
aprOpe de nivelul parchetului. 0 
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pânz fOrte subţire ne desparte de 
baie. Pentru turc, covorul este 
simbolui prosperitătet şi al pro-
prietăţel, el atârnă covorul in zid 
cum aşedăm not tablourt. Pentru 
not tabloul exprimă artă pentru 
turc covorul este artă., bogăţie, 
tot. Când pe stradă safx pe uliţă 
intâlnim vre-o femee, cadină, ea 
Işi acopere imediat figura, dacă 
cum-va s'a intâmplat să fie des-
coperită. lată ce dice Allard in 
«Bulgaria orientală, despre turci : 
«Turcii afi, sub raportul moral, 
o reputaţie pe cât de proverbială 
pe atât de nemeritată. Poligamia.  
e rnaT puţin respândită pe cât se 
crede ; nu numat că legea opres-
ce in ori-care limite, dar chiar 't 
pune piedicl, obligând pe bărbat 
a da fie-căreia din soţiile sale 
bună stare şi bogăţie, de care se• 
bucura la căminul pă.rintesc. Cea 
mat mare parte din musulmant 
nu sunt destul de 13gaţi ca să. 
aibă mat multe femet şi numat 
câte-va persOne insemna.te ii per-
mit acest lux, de a avea un ha-
rem. Familia turcă., prin misterul 
ce-o luconjOră, este fOrte respec-
tată ; ast-fel că rare-ori se ved 
infracţiuni la legea căsătoriei. Se 
supraveghiază reciproc, şi mai 
mult incă : imamul din inălţimea 
minaretului seU. de ciact ori pe 

scruteză totul, aa că un delict 
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rare—ort trece nevedut. Nu că 
societateă turcă ar avea mora-
vuri nereproşabile, dar cel puţin 
păstreză o demnitate ce une-
ort se uită ir Occident. Cea 
mat seriOsă padă a rno avurilor 
este de alt fel, penttu 1-,opulaţia 
turcă din Europa, inerţia caracte-
rulut şi lenevia fisică. Acestă po-
pulaţie, cea mat slabă dir. Oriept, 
este şi cea mai indiferenţă la tot 
ce o privesce, ba chiar cea rnal 
bine-voitOre către multe naţiona-
fităţi ce o absorb. Trista reputaţie 
de intolerantă. a musulmanilor, pe 

care o măresc recentele atentate 
din Asia, Africa şi ori unde predo - 
mină elementul arab in popor ; dar 
in Europa, funcţionarit avart şi 
preoţit fanatici, rare-ori isbutesc 
a aprinde, contra numei 6sei po- 
pulaţiuni creştine din peninsulă, 
urile ereditare ale Islamulut ; trrnij  

Dunăret de jos sunt acoperiţi cu 
sate rusesci, cart preferă stăpănirea 
turcă, celet moscovite. 

0 biceiurY turcesc?. 

• tea turcilor este acesta : şalvart 
largi de postav negru sai". albastru, 
fOrte largt până la genucht şi 
de aci, pe pulpe, până la glesne 
strimţi, pe picior, la glesne prinşi 
cu găitan sată şireturt de lână saU 
de fir, cu bunibi. In pici6re afx 
iminet, ciorapi de lână, c bumbac 
alb, safi un fel de me.ină (pele 
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subţire) ; imincif i-'t lapădă la -uşe 
când ifitră in casă. .Pe cap pOrtă.• 
fes cu canal negru, saU turbane, 
invertite imprejurul capulut i fă-
cute din nisce brâe lungt sa şa-
luri. Hagiii safi preotii şi inveţă-
torit, pentru a se deosebi, p6rtă, 
turbane albe. Femeile turcilor, peste 
tot corpul p6rtă o invelibre lungă 
numită faragea, lăsând a i se vedea 
numat ochii ; când ved bărbaţi, ele 
ii ocolesc safx işt schimbă drumul. 
La botez : tatăl copilulut, dupe, trei 

ile de la nascere, se spală re faţă.„ 
pe mâint până. la c6te, ia apot 
copilul de lângă mumă-sa, .merge 
cu el dupe uşa casei, .face aci ru-
găciunea cuvenită, suflă in urechea 
copilului şi 't dă numele : dupe sex, 
strigând acest nume cu glas tare, 
apot aduce copilul iar .Iângă mu-
mă-sa ; dupe căţI-va ant, tae im-
prejur pe copiii de sex bărbătesc, 
dupe datinile pop6relor semitie(;, 
atunct turcul se arată darnic ; da.-
ritesce haine la mai mulli copir 
săraci, şi dacă e bogat, işt mai ia 
angajamentul de a face acest lucru 
mai mulţt ani ; le dă presenturi, 
it pune la masă şi ţine acest osp(.:ţ 
3 c,lile, .insoţit cu daula, un fel de 
tobă ; ba fac procesiuni şi pe ulită. 

La nuntă, miresa stă in casă 
numai cu femet, e pusă in colţul 
unut pat pe vre-o 2 	3 perini ; e 
impodobită pe faţă cu fluturi şi 
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roşit, şi, („lic et că dacă nu fac 
acest lucru, mortul sc scOlă nOptea, 
vine acasă pe la vecini şi cauta 
de mâncare, cu alte cuvinte se face 
strigoiQ. 

Aspectul unul ordşel turc. In 
de repaus, lucrătoriI valahi 

saQ români işt invertesc jocurile 
lor naţionale, horele ; in timp ce 
rusul, cazacul şi bulgarul se Inbuibă 
cu rachiQ şi toţi cad Im:reună, 
unit de ostenelă, alţii de beţie Gre-
cul, ovreiul arrnCniaseajtăîn  

irni
?'"•• .căutând, 
c9,de obice.,a/,44.1c4i Tătarul 
inapoiat, fumul se-ti de ciubuc, pare 
căte odată că regretă asprimea pro- 
fetulut şi turcuI cu piciOrele In-
crucişate 7dinaintea vre-unei cafe- 
nele, păstreză indolenţa gravă de 
care nu se desparte nici odată. Ni- 
mic mai curios i mai ciudat, de 
odată, ca amestecul tuturora acestor 
costurhe, care prin contrastele lor 
produc cel mat plăcut efect. Haina 
albă brodată cu mătase roie, se 

cu mult mai falnic de cât 
haina inchisă a bulgarulu! şi stră-
lucitOrele culori ale vestmentulut 
turc se grupaQ bine cu draperiile. 
antice ale valahulut cu a sa fisio-
nomie interesantă. 

5) .Tătarii ocupă partea nord-
estică şi sudică a judeţulut Tulcea. 
Ei at:t emigrat In Doblogea incă 
de la sfarsitul secolu'ut trecut i z84 ;  

enaioŢatia _continuă  si in secolul 
nostr i 2 	8 5 6-5 7  ; _ 
in urtna _Jesboiulut din Crimeea, 

venite din .I3uceag, 
Basgrallia sudică -)recum şi din gu- 
Vernămeate 	 Ecatcri no- 
slav (Crimeea) sian" stabilit 	Do- 
brogea. 

Până in timpuri!e din urrnă et 
formaQ o comunitate ser arată şi 
şeful lor era nurnat vasal al Tur-
ciei. Acest şef ii trnpu1 vesboiu-
hTnin Crimeea, se aliase u fran-
cezit. Tătarit aveati pe Kadit lor 
separati (judecătort).  şi ,nu recunos-
ceall altă stăpănire turcesca de cât 
acea a paşet-muşirului din Rusciuc. 
Tătarit din Dobrogea tt'ăesc in 
aaijlocul stepelor, al cărui climat 

- pa!e a nu se deosebi mult e acela 
al Asiet centrale, legăt ul rasei mon- 
golice, de .6re-ce şi ei 	mon- 
golt, mai mult incă, et aCipăstrat 
aprOpe t6te caracterele raşe1191.-._ 

n—:----nifocut sate 	iărsc, te-ai 
crede transportat In -Chrna atât de 
niuTt—s-emănă aceşti tătari cu man-
.daru—iirlinferiulut ceresc, zucfrăviţi 
pe tapiserit:  SIngurul boiul (cul6-

rea feţei) se depărteză Intru cât-
va de acela al tipului mongol; cl 
este mat deschis de cât culOrea 
măslinie a chinezilor sudict ; unit 
din ei aCi culOrea albă, inai cu 
setnă femeile şi copiit loi. Tolt 
tătarii Dobroget nu presintă ,le al:- 
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fel unitatea de tip. Caracterele in- 
cep să 	st&gă in satele mixte, 
unde et sunt in relaţiuni continue 
cu populaţiuuile creştine. Desbră-
caţi de costumul lor national, care 
este apr(ipe acela al turcilor, ţi•ar fi 

greU de a recunOsce ca tătari, in mij-
locul unut sat creitjia, nisce 6ment 
mari, bine proporţionaţt, cu pieIa 
puţin inegrită de sOre, cu trăsu-
rile fetel regulate, dar cu figura, 
ce-1 drept, tot-d'a-una turtită. 

Tătarit sunt eenţialmente păs-
tod• şi notna4 Ei par totuşi a ..se 
fixa In unelie părţi ale Dobroget, 
căci sunt inai multe sate de ta-
tart. Tine aceste sate sunt formate 
din colibe saii case mici Inalte de 
doui s.iCi trei metri şi construite 
ln paiante, acoperite cu • baligă de 
vacă. Acoperişurile sunt in general 
de trestie, rare-ori de olane. Rui- 
nele grecesct, romane saQ gno- 
veze aii dat singure apr6pe pietre 
de construcţiune. Parnentul acestor 
sate este acoperit cu escremente 
de vite, ce sunt lăsate să se gră-
mădescă, până ce grosimea lor 
permite a tăia în ele căramizr pă-
trate, care sunt uscate la sOre. 

• Aceste cărarLizt srvă apoi la mate-
rial pentru construcţiunt şi foc. In-
stepe numat mărăcini servă pentru 
foc. Farniliile tătăresci se depăr'l_ă 
adesea de satele lor, pentru a căuta 

alte părţt mijlOcele de existenţă) 

flori,şi avend un voal alb, pc 
• care '1 ridică cine voece s'o vadă ; 

dupe ce-o vede ii pune in mână 
un dar de bant saQ de a;tă natură. 
Femeile cântă in casă din gură şi 
j6că ; bărb.aţit cântă afară şi Inso-
ţiţi cu clarinetul şi toba, saU merg 
re uliţă, la cafenea saQ la casa unde 
se allă mirele cu cei-l'aiţt bărbaţt, 
rude sată cunoscuţi. Cand sosesce 
câte un invitat, atunci tac toţi ; 
dupe ce te-ai aşe,lat jos, atuncia 
vin tott si te feiicită de buna „ 	• ve- 
nire; unul Iţt intinde tabacherea, 
a!tul iţî aduce cafea ; când voesce 

vorbescă unul, tac toţt i as-
cultă ; dupe ce şi.- a isprăvit accsta 
povestirea, Incepe un altul, dar 
nici odată nu vorbesc mat nulţt 

	

ca unul şi 	tac. 
La inmormentare spală bine mor-

tul cu săpun, iI freCă bine, 
in pânză albă saCi negră, 

şi 'I duc la morment ; dupe ce 
laCi pus inăuntru, toti iaCi câte o 
mână de ţerInă, o asverlă in grO.  pă 
asupra mortului şi apoi fug repede 
fără a se uita iriapol, rernănend 
numai hogea singur. El acolo, face 
rugăciunt mereQ, turnând necon-
tenit ţCrină asupra mortulut şi nu 
plecă de acolo, pănă ce, lic ei, 
nu-i re:punde mortul dupe hârtia, 
ce i-a pus hogea in mână. 

Inainte de a 'I porni de .  acasă 
It Infig pe sub subţiori un fier in- 
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pe cart nu le sci0 să le scOtă din 
deşerturile lor; acesta a făcut ca 
et să fie consideraţi ca nonTali ; 
dar tot aceleaşi familii se intorc 
in satele lor. Locuinţele sunt de 
obicei0 inconjurate de bostănărit, 
cu câmpurt de met şi porumb, cu 
care locuitorit se nutresc aprOpe 
exclusiv. Tătarii.  totuşt nu sunt 
agricultori, dar sunt bunt arabagii. 
Arabagiile sunt căruţele deschise, In 
construcţia cărora nu intră o bucată 
de fier ; ele sunt trase de bot, câte 
o-dată de bivolt. Tătarit aCi, ca 
mat tOte popOrele de familie mon-
golă, instincte resboinice, geniul 
destrucţiet ; et n'a0 literatură, is-
torie, artă,• etc. şi turcit I mat 
acusă şi de hoţii ; aserţiunea exa-
gerată, că numat o parte din ei, 
«başbuzucii,,aii ast-fel de ocu-
patiu .  

Et formeză trupe voluntare fără 
plată, cart in timp de resboi0 je-
fuiesc pe inimict, iar in timp de 
pace pradă pe nenorociţit locui-
tort, ale cărora ţinuturt le intes-
teză.. Tătarit par mat espansivt, 
mat pasionaţi de cât turcit; dar 
par de o mare indiferenţă religiOsă, 
deşi ei profeseză islamismul ca 
şi turcii, mo cheele lipsesc de 
prin sate;e lor, causa pOte să fie 
miseria. Streinit sunt pentru et tot-
d'a-una un obiect de curiositate ; 
la Inceput ei sunt temătort faţă  

de călători, dar in curend devin 
cordialt şi indatoritori. Femeile 
era0 tot-d'a-una selbatice, fug la 
apropierea streinilor, ba chiar a 
compatrioţilor lor. 

6) Grecil sunt veniţi parte din 
România mare, parte din Ellada, 
atraşi in Dobrogea, parte de co-
merţul şi viitorul Dunăret. Brăila 
şi Galaţit 	fost locurile de unde 
a0 plecat et ; sunt deseminaţi 1n 
tOte porturile, mat cu semă in 
Sulina şi Tulcea. Raporturile lor 
cu românit sunt amicale, ascultă 
de autorităţt. 

7) Israeliţii, veniţt din aceleaşt 
motive ca Grecit, rivalit lor in 
comerci0, ocupându-se mat mult 
cu cel mic 1n interiorui ţeret, 
ceea-ce e un fiagel. pentru popu-
laţiunea rurală, cu tOte că sunt răb-
dători şi ascultătort, el nu numai 
că sunt răbdători şi ascultătort, et, 
nu mal puţin constitue un pericol 
pentru locuitorii ţerct. 

8) Gertnanil, compuşt 1n mare 
parte din alsacient catolici, veniţt 
in Dobroo.ea in urma unei idet de 

puţin nu-
meroşt, se o p cu mica indu-
strie, mat cu semă fabricarea un-
tu1tr4şi sunt venitt din Basarabia; do-
taţt cu calităţt 4ri;lt"e'll?c;7 -̀rnest,iperi6re  
celor-l'alte populaţiunt, et sci0 fOrte 
bine a utilisa forţele şi produc-
ţiunile naturet, lucru ce se cunOsce 

din produsele industriilor. Rapor-
tUrile lor cu românii sunt din cele 
mai amicale, mai toţt sci0 ro-
mânesc e. 

9) Ţi«granii (de la cuventul arab : 

dgin-Kan=fiul 	 formeză 
o mt ă populaţiune nomadă, care 
se intelnesce prctutindeni ln Turcia, 

România. Aceştia sunt 
• aşa numiţit b>iient iti Franţa, 
jingarit iti Italia, gitan)st in Is-
pania, gypsi in Anglia. Et 
işt da0 numele de Romiceli i se 
da0 ca- veniţi din Egipt„ dar ori-
gina lor indiană. pare mat sigură. 
El este un popor de arias sa0 
paharias, goniţt de către Orienit 
din India 1n timpurt fOrte vecht. 

Et sunt fOrte 	 mart, 

bine făcuţi, fOrte Ocheş ; et aii o 
'organisaţie musicală fOrte mare. Et 
sunt pentru turct un obiect de re- 
pulsiune şi cu tOte că 	• im- 
brăţişat religiunea mahomedană, 
totuşt rare-ori se ved incuscrirt 
intre et. Et sunt respândiţt prin 
satele românesci de pe malurile 
Dunăret şi in deosebite puncte ale 
platoulni dobrogean. 

Inainte de desrobirea lor, 1863, 
in ţara românescă, se impărţea0 
in lingurari, cet cart Incra0 lingurt 
şi alte instrumente, erail lucrători 
aşe4ţ1 şi agricultort, slujitorY= 
servitori =-.robt, aparţi:end 

cart 't vindea0 şi cumpăra0  

ca nisce obiecte personale ; auraril, 

cet cart strângea0 aur din albiile 
riurilor Oltul, Argeşul, Topolognl, 
plătind o dare in aur Domnitorulut, 

co r- 

turilor sa0 ..2,22;-441,11IÎ22..brogea 

se 
aii monopolul 

industriet ferulat, et singuri lucreza'.. 
acest uietal, privit ca necurat dc 
către .români, de când el a pătruns,. 
in formă de cuie, mâinile şi,  

lui Christos. Ţiganii a0 o ap-• 
titudineinsemnată pentru musică şi 
jocuri. 	'ul, cobza si viOra .sunt 
ins 	 utte. cEi 

sun chemaţt, 	d-nuiPeissonnier,. 
1n tăte veseliite de prin famffit, şl 
prin cântecele lor fac să '`se uite 
suferinţele patriet, şi aruncă adesea, 
prin amintirea baladelor vecht, spe-- 

- ranţe In inimile acestor rornâni,. 
aşa 'de mândri de origina br›. 

•• Nu nuir.at, românii pun la con:--
tribuiune musicală pe ţigant, dar 
şi turcit .  nu  pot . petrece firă et In 
serbătorile şi chefurile lor. Ţiganii. 
sunt de o murdărie respinget6re, 
acoperiţt de sdrenţe şi murdării. 
Cei nomacji se intelnesc adesea •pria• 
stepele c.ele intinse, ghemuiţi in 
căruţele lor, cărora românit le da0 
pitorescul nume de sălaşurt saii 
'cuiburt de ţigant. Et se plecă uşor 
cerinţelor popOrelor, in mijlocul că-
rora vin să locuiască, de aceea et. 
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.{. Cele mat periculOse elemente sunt 

s  e ă  cii s t 	t puţin . .r  şi jidanit cart, econotnicescet,t  

şi deci mal răpitori ca coreligio-
narii lor din alte ţert, ei :,unt o ade-
verată plagă socială, căci in schinibul 
ospitalităţei ce !i s'a dat de locuitort, 
ei it exploateză in tOte modurile 
şi a ajuns •proverbială rapacitatea 
acestor specit de nment. 	. 

Felul de traiii al locuitorilor, 

• dupe AIIP.rd: 
•<Loezdniele iridigenilor le-am de-

scris la fie-care naţionalitate in 
parte; acum aruncăm o privire 
generală. asupra 'lor. In • oraşe lo-
Cuinţele sunt •dispuse, in general, 

; intr'un mod 'convenabil ; causele 
de neănetate : veneall din afară. 
Murdăria stradelor, grămecjile de 
'necurăţenii crează numc,r6se focare 
deinfecţiune. A.ce te cor:diţiuMerati- 
şi . rnai :rtle la sate.• Am vorbit de 

` insalubritatea. satelOr bulgăresci, ro- 
• mânesci şi tătăresci, n-tai • cu.  sernă 
a bOrdeilor in cari se accund iarna, 

• de enorma cantitate d.... insecte ce 
' se găsesce prin• ele, făc&id impo- 
.sibilă şederea in.  ele; atmosfera 
este Inăbuşită din pricria lipsei de 

: aeraţiune, camerile sur.t lipsite de 
* ventilaţiune, stabilită in alte părţi 
prin căminuri, ferestrele inchise, 
căct giamurile când eraCt. , se xat't 
In cjid. Nici corturile nu preservă 
în contra acestor inconveniente pe 

cel ce se adăpostesce in ele. Irk 
drum cine-va trebue să'şt procure. 
rogojinI, căct cel puţin in timpul 
verei, fixându-le pe patru part,_ 
te adăpostesci contra razelor arc,le-
tnre a e snrelut. 

Vestmintele. Turcit si tătarit 
pnrtă aprnpe acelaşt costurn. Vet-
mintele lor largt i calde It pre-
servă fOrte bine contra variaţiunilor 
atmosferice. Ei iş1 inci-g talia, ca 
şi cel din Asia, cu brâe de lână 
desă, a cărui greutate Inspăimintă 
pe un europen de •curând 
dar al cărui folos Îi recunnsce ime-
diat. Intrebuinţarea flanelei pe piele 
e:te o excelentă mesură higienică. 
• Bulgarit sunt .acoperiţi in gene—
r"a1  cu vestmintc. grOse de dimie ;. 

l 

.;.mpreună cu turciţt şi -tătaril 
•sunt cet • mat • s&atoşi Orneni -  din 
Dobrogea. Ruşit si roMânii:siant in 
general puţin imbrăcaţi.. Et pOrtă 
un pantalon • f6rte larg, strins la 
mijloc cu o cingetnre. de  piele sati 
de lină şi pe d'asupra numat•o că.-
Maşe albă. Vara româniiişt punp" 
pe cap o P‘ălărie'mare cu borduri 
largi şi iarna pOrtă căciulâ. Costu-
mul ruşilor diferă •de al românilor 
prin aceea că pnrtă ălăril de pae 

cămaşa este roşie'sail .cu o bandă 
roşie la pOle. ,Ruşit pnrtă in pi-
ciOre • cisme tari, pe când românit 
opinct din piele tăbăcită, une-ort 
numai sărată şi u,cată la snre ; ei 
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sunt creştini in România, turci sati 
mahometant in Turcia. Până acum 
a fost fnrte greCi de a avea no-
ţiunt mat precise asupra religiunet 
acestor nomafli. D-nul, Peissonnier 
spune puţin despre acst lucru : 

o dată rugăciunea, Iic ro-
mânit, n'a trecut pe buzele ţiga-
nilor, şi biserica lor a fost con-
struită in caş sati brânză, pe care ati 
inâncat-o câinii). D-nul Peissonnier 
mai crede că trebue să existe le-
gături de rudenie intre ţiganit şi 
psyllit din Egypt. Sectele numite 
Oorkana' şi Aisana, cart se intâl-
nesc in Africa, nu ar fi ele nisce 
sfărârnăturt ale acestei naţiuni de 
comedianţi şi vrăjitori ? Dorkana 
are ca •principiti de a refusa ort-ce 
lucru manual, ca o insultă adusă 
divinităţet : cOmul a fost creat», 
Iic et, ‹cle a trăi din producţiu-
nile naturale ale pămentului›. Ai-
sană se dedă farmecelor, practică 
-vrăjitoriile. (Dar aceştia›, Jice Dl. 
•Peissonnier,- cnu sunt et mat mult 
nisce triburt retăcităre ale ţiganilor 

.din Industan, de cât urmaşil ve-
chilor psyli egipteni ?) E cunoscut 
că mulţi ţigant trăiesc intr'o lenevie 
•complectă, totuşi, in general, el 
sunt muncitort, el par a avea mo-
nopolul vrăjitoriel in Orient. Cea 
anai mare parte din et sunt mun- 
•citort şi nati religiune. Poesia şi 
cântecile lor, cu tnte acestea, pă- 

streză amintirea unet Civilisatiun t  
şi unet filosofii, care nu le mai 
aparţine ş ale căror tradiţiunt pOte 
sunt păstrate in mod misterios din 
•cet mai luminaţt dintre ei. 

B o 	au afirmă că 
nescă este 
ei r rmasist  

5utate se pOte scnte de 
la ţigant nre-cart lămurirt asupra 
ace aet chestiuni Et sunt fOrte cir-
curnspecţi şi nu voesc a face cu- 
noscută Mci 	nict religia, 
precum nici origina lor; totuşi din 
câte-va serit de cuvinte, pe care 
Blondeau le-a smuls de la ei, a 
putut să'ş1 afirme opiniunea sa. 

Lazzii. Un ofiţer ungur, de ort-
gină ruthen, Merey, spunea d-lut 
Allard, că in Dobrogea mai existail‘ 
nisce Orneni, cart sunt numiţi,(Lazzi 
cart n.. 	nict locuinţă, nici ocu- 
paţiuni speciale , aceştia erati cea 
ntai mare parte tătart, cart până 
acum câţi-va ani se ocu 	cu tăe- 
rea remnetor din prejurul oraşulti
BabadTTTFinsportati 	

i 
in Tulcea, 

Nde g ecii aveati atelie e de con-
strucţiuni maritime. Grecit 11 fa-
vorisail mult, insă guvernul turcesc 

băgat de semă şi 'i-a oprit de 
a mat exporta lemnele. Lazzii ati 
perdut ast-fel ocupaţiunea lor, saCi 
făcut hoţi pe drumurile din inte-
riorul Dobrogef, aIf sunt aprOpe 
cu totul exterminaţi. 
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le fixeră imprejurul glesnelor, aco-
perite mai d'inainte cu bucăţt de 
stofă de lină. (obiele) prin nisce 
cordăne de piele saă sfort (nojiţe). 
Iarna ei imbracă o mantie de pănză 
castanie saă albastră, insă imblănită. 
Pentru a resista frigului, ei ati co-
j6ce căptuşite cu blană şi pe cari 
le Intorc pe dos când e timp urit 
saă când plouă. Costumul naţional 

,a1 românilor, şi mai cu semă al 
femeilor lor, este fărte pitoresc ; 
•costumul bulăresc 'ţine mijlocia 
-Intre cel românesc şi cel grecesc ; 
.el este intunecat şi puţin graţios. 

Ţiganii p6rtă costumul popărelor 
'unde se afiă. 

Stabilimente de băt sunt 
-numai prin oraşe; ast-fel gim la 
multe din ora,şele Dobroge . 	sa- 
tele românescI, bulgăresci şi t'ătă-

-resci, bâile sunt necunoscute, afară 
-de acelea aşe4te, pe' malurile Du-
nărei şi ale Mărei. Cazacit fac tot 

-ast•fel. Toţt membrit aceleiaşi fa-
iritiI se scaldă adesea impreună cu 
tot scandalul ce excită in turci şi 

creştini. 
Alitnentaţia şi blutura. Orien-

-talit sunt de o cumpetate remar-
.cabilă. Acestă calitate necesară in 
terile calde, devine un reă in ţerile 
rect, unde corpul, avnd să lupte 
mult 1n contra temperaturel aerului, 
are trebuinţă de o reparaţiune mal 
complectă. Obiceiurile trebue să se 

plece cerinţelor locale i o lege 
civilă saă religi6să, care in detaliile 
disciplinei private itripune un jug 
invariabil, devine adesea fatală ace-
lora căror i sz supun. Populaţiu-
nile creştine conduse de popi, pe 
cât de ignoranţi, pe atât de super-
stiţioşi, indeplinesc cultul lor in 
ajunări insemnate, a căror conse-
cinţă este deplorabilă 1n nixe ţinu-
turi bălt6se şi expuse deselor va-
riaţiuni atmosferice ca ale Dobro-
gei. Alimentele substanţiale sunt 
respinse de români şi bulgari, in 
timpul postului, chiar de ar fi bol-
nav, preferind să niâră, 1ice el, 
de căt să se necinstescă. N&Uliza 
este basa ali 	tatiu9ei onualuLki 

broaea, iar fructele, cum :sunt 
pepenii, • sunt fOrte ap6se, pe care 
chiar nicl nu i lasă..să ajun.gă la 

, , o, , căcere deplină. Mămăliga e un 
fel de • fiertură gr6să •de• .mălat saă 

• faină de mei, apă şi puţină•  sare ; 
acestă poporaţiune are os  mare pu-
tere in braţe,• căct s'aă ve;lut tinert 
voinici, obosind tot intorend me-
reă la mămăligă. Ea este pentru 
locuitorii săraci singurul aliment, 
acei mat puţin seraci mănâncă linte, 
orez, cartoft şi in ii1e1e de serbă-
t6re o bucată de carne de hoă 
saă de bivol. Acestă carne e de 
alt-fel fărte rară, căci tOte aceste 
animale mari intrebuinţate la trans-
porturi saă la munca câmpului, 

sunt ingrăpte spre a fi .\ (ndute in 
afar. Carnea de Oie eite singura 
ce se p6te găsi 1n oraşele mai mari 
şi la anumite .1i1e ; ea e-,-,e de cali-
tate mediocră. Pe malurie Dunărei 
şi ale lacurilor se mănânci pesce 
prOspet 1n mică cantitate, mai adesea 
il usucă la sOre sail il păstrză 1n 
saramură pentru iarnă. Pescuitul şi 
.preparaţiunea pescelui, pe canalurile 
-de comunicaţie intrelacurI şi Dunăre 
sunt obiectul unei industrii miei. 

Sunt multe păserI domestice prin 
.sate, de aceea ouele se gă.sesc in 

(mare numer. Turcit măilâncă mult 
/ ,orez 1n pilaful lor. Tătarii mănâncă 
' 	şi 'carne: de cal, ceea-ce face pe 

( :turci a-4 privi•cu gr6ză. Pâinea se 

1 .'fabrică",:puţin, ,,numal 1n oraşe. In 
ţ Dobrogea, pe la sate, se fabrică 
i 
,\ • '‘un fel • de pâine compu,ă din ,făină 

1, de grâă, de prez, de •secară, de 
1 , 	rneiă . şi adese..ori cu mazăre , 
1 • bob şi linte'; acestă pâine are un , 

2spect• buti, cu un gust untdelemnii.I. 
\ Se mucigâesce lesne', .aşl: că .dupe 

câte-va '4ile nu mal este , bună. 
• Laptele f6rte• bun, se găsesce 1n 

-abundenţă prin sate, locuitorit obici-
-nuesc mult, ei fabrică ,int de ca-
iitate mediocră şi iaurt, pe care 11 
mănâncă mai cu plăcere turcil. Ca-
feua se obiclnuesce de *asement fărte 
multă ; mai cu semă populaţiunile 
musulmane ; 1nsă 1n timpul recoros 
ceaiul rusesc este 1n or6re. 

Dulceţa, atât de cunoscută in 
Orient, se obicinuiaă puţin de seracit 
locuitort ai Dobrogei ; se mai găsea 
in peninsulă miere şi rachat, un 
fel de 'pastă zaharisită, care place 
mult turcilor. 

In ceea-ce privesce beutura, turcit 
obicinuesc numai apă; dar şi creştinii 
o ati ca beutură dilnică, căci nu 
toţt pot bea vin, care de alt-min-
trelea nu prea este bun, i locuitorii 
sunt nevoitI a aduce din România ; 
acum insă de curând viile din Do-
brogea daă vin bun; ast- fel că 
importul celut din ţară s'a micşorat. 
Cea mai bună beutură pentru bulgari, 
ruşi şi românt este rachiul sati ţuica 
fabricată de tescovină, • grâne saCi 
prune. Ace.sta din urntă,are un gust 

sui generis), care o.face să semene 
mult cu mastica, beutură. fOrte apr e- 

• ciată de orientalf, şi caremu e alt-
cev.a de cât soluţiunea 1n alcool a re-
şinei de mastic, pe care femeile turce 
o amestecă necontenit. Aeest 
numit • ţuică • de 	amestecat 

'cu apă, dă o beutură fOrte plăcută. 
• Populaţiunile de pe maluri.le.Dunăre 
fac' o enormă consurnaţie de acest 
rachiă. Ruşit sunt fărte•  doritort, 
şi ori de câte ot I 11 aCi la ludernână, 
se imbată necontenit, cu tOte con- 
secinţele funeste ce aduce dupe el, el 
sati deprins atât de mult cu el, in cât 

ar suferi, dacă ar fi lipsiţt de el,mat cu 
semă iarna, este chiar trebuincios. 
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Tutunul se obicinuesce fOrte mult 
de către Turct, care iI furn,eză. 1n 
narghilele ; românit, bulgarit şi ruşit 
fumeză mat putin. 

.4dministralia Dobrogel sub Ro-
Inâni (şi a judefuluY Constanţal.—
Astă-cji Dobrogea intinsă pe de o 
parte până la zidurile foştei cetăţi 

iar pe de o altă parte, până 
dincolo de Mangalia,. este 1mpăr-
ţită in doue judeţe : Tulcea şi 
Constanţa, administrate fie-care de 
câte un prefect in puterea unet 
legt organice speciale pentru Do-
brogea şi cu concursul unut con- 

r 	 silifl judeţian ales de delegaţit comu- 
nelor •intregulut judeţ. 

Judeţul Tulce. este Itnparţit in 4 
plâşt I anume : plasa' Tulcea cu 

• 1447 5 --suflete; Măcin cu 22888 
•suflete, -in -caree:coprinde şi ora- 

•* 
şul Isaccea ; • Baba 4ag 'cu.  28861 
suflete (fără ora,.ulTulcea) şi Sulina 
cu 3044 suflete fără. oraşele Sulina 
şi Chilia veche in care-se coprinde 
şi 	oraşul Chilia - veche: •Judeţul 
Tulcea are peste tot 7 'comune 
urbane şi 58 rurale cu 61 cătune, 
cu o populaţie de t o4.23 8 lo'cuitort. 

Judeţul Constanţa are 7 comune 
urbane şi 73 rurale cu 103 cătune ; 
el este impărţit in 5 plăş! : Con- 
stanţa cu o populaţiune de 25,477 
suflete ; Mangalia i 8,765 ; Med- 
jidia 21.476 ; Hârşova 23.561 şi 
Silistra - Nouă 23.562 ; in total 

112,227. Fie-care plasă este sub 
jurisdicţiunea unui sub-prefect şi 
fie-care comu tă a unut primar, 
cu un cotisiliCi comunal. La reşe-
dinţele de plăşi sunt stabilite şi 
câte ui tribunal de ocol, compus 
de un judecător, un supleant şi un 
substitut de p-ocuror. Aceste tri-
bunale fac serviciul judecătoriilor 
de pace şi tribunalelor de orima 
instanţă. 

Un tribunal de apel există pentru 
tOtă. Dobrogea cu reşedinta 1n 
Tulcea. 

Administraţiunea Dobroga sub 
:Turci. —Dobrogea, sub .guvernul 
otoman, forma un singur judeţ sub-
denumirea deSat_ j.j2s,141, Sivalicul 
safl :Mutessariflicul Tulcei şi ffăcea 
parte din provin 

cuprindea tOtă.Bulgaria 
şi Dobrogea: Ea era adminiStrată,  
de .un Mjaeuilf cu reşedinţa in 
oraşul Tulcea şi avea o intindere- 
de la. gurile. Dunărel ,până 	Cerna-- 
Noda inclusiv şi 1n lărgime pe: 
inalul .Mărel de la ; 
dincolo de •Constanţa ,; ea era 1n-
părţită ln şapte (klz -
macamliacurt (plăşt) : Tulcea, Su-

lina, Kustendje, Măcin, Hârşova, 
Babadag şi Medjidia.; şi 1n 4 Mu-
dirlicurt (poliţit) Chilia, Isaccea, 
Mahmudia şi Cerna-voda. Ori-ce 
aglomeraţie de case forma o co-
mună, care se administra de cior- 

ba 	uratt), aleşt de consătenit 
-lor sub preşidinţia unut 1Fulitar 
(primar) numit de guvern.: Mu-
dirii celor patru târguleţe 

comuna 1mpreună c un 
consilifl ales de locuitort ; iar justi-
ţia se impărţea de un Natb (jude-
cător de pace) numit de guvern, 
asistat de . un consilifl asemene 3. ales 
de locuitorii comunet. 

Plăşile erafl cârmuite de -  Cai- 

macaml, numiţt de guveru, cu 
concursul unui consilifl' ales de , 

comunelor,_Sub titl al_ de 

M. 	 ; iar justiţia 
era prezidată. de un Cadiu numit 
de guvern, avend de consiliehi tret 
notabiII a1i tot de acet delegaţt, 
.sub dentimirea de Medjiliss-Daari 

-•••, 	•: 	• 
şi judecail 'in prtma instanţă. .Un 

f 
Siva, .• ales de delegaţit plăşilor, 
administra, 'I'mpreună cu Mutes-
safirul .,:,  -judeţul ; un consillu ju-
dictar Temizi-aukUk , as(:menea 

ş11« 	•• 
ales ' de act delegaţt, administra 

.»."irf;;L::, • .‘: ..justiţta, 
 

sub preSideriţta unut Hakim 
numit de gUvern, .atât 

in materii de apel (Instinab) contra 
decisiunilor date de tribunălel.e de 
ocOle . cât .  şi ca tribunal de prima 
instanţă ,a1 judeiulut. 

Mutessarifui, Caimacanul, Midirul 
Muhtarul precum şi Naibul, 

Cadiul şi Hakimul erafl d.; .drept 
preşedinţit consiliilor care 

sub resortul lor. Capit tuturor 
religiunilor erail de drept membrit 
in tOte consiliiie, fie administra-
tive, fie judiciare. In materii pur 
religiOse et judecafl pe toţt credin-
cioşit lor, fără amestecul guverOnlut 
civil, care era numat dator •  a't 
acorda tot concurstil cerut, fără 
nict un control din partea lut. 

Afacerile judiciare erafl lăsate 
sub jurisdicţiunea unut tribunal de 
comercifl, cu resedi._ 	in Tulcea. 

Servidul  sanitacestui jude 
.r, 

/ este cOndus de un Medic_prtmar de 
. 	. 

judet, out medtct de spitale, dOnf 

mediCi de oraşe, 24..a_grAţL5_a.uitar,Lde 
circumscripţit rurale, 4 acfenţi . şani-
tart de oraşe 6 vaccinatort de Plasă 

, 	, 
şi: 12 mOşe de circumscripţit ru-
rale. De la 
redus Insă. nurnerul acestut, personal 
de servicifl cu 6 vacCinatort de 
plasă, 12 agenţi sanitart şi 6 mOşe , 
de circurnscripţit comunale şi s'a 
infiinţat in schimb 4 , postnrt de 
mOşe de oraş şi un Rost de medic 
al' urbei Cerna-Vodă, acesta insă 

numat cu diurnă^de transpQrt. 
Asistenţa publiell.' 	a) Visitele 

medicale şi cctnsultaţiile gratuite. In 
comunele rurale s'atl fă.cut 1029 
visite de personalul medical i s'a 
dat consultatiunt la 62o i .bolpavt, 
pe când in epoca Corespun4tOre 
din 	anul 1894/ 95, a fă.cut 97o 
visite, consultând 607 6 bolnavi 

Dieţ. geogr. jud. Constanţa. 
	 19 
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ceea-ce face că in anul 895-96 
sa făcut 59 visite mai in,ult ln 
comunele rurale şi s'a consultat 
un numer de 125 bolnavt in plus 
de Cât in periOda precedentă ; aceste 
ajutOre repartisate la plăşi, daCi re-
sultatul următor : 

Medicul primar 82 inspec-
. ţiuni şi a consultat 375 bolnavi; 

2) medicul plăşei Constanta 15 9 
inspectiuni şi a consultat 7C i bol-
navi; 3) medicul plăşei Medjidia 
220 inspecţiuni şi a consultat 3066 
bolnavi 4) medicul plăşei Man-.... 

,. :galia 201 inspecţiuni şi a consul-
' tit 843 bolnavi; 5) medicul plăşei 

Hârşova 136 inspecţiuni şi a con-
sultat 3‘7' 2 bolnavi; 6) medicul 
plăşei Silistra-Nouă 23 r inspecţiuni 
şi a consultat  784 bolnavi. Total 
102.  9 inspecţiuni şi 62o r bolnavi. 

Medicul oraşului Hârşova a con-
sultat 211 bolnavi; medicul oraşu-
lui Ostrov a consultat 302 bolnavi; 
medicul oraşului Cerna-Voda de 
la i Aprile 1896 a consultat x 5 6 
bolnavi ; medicul spitalului jude-
ţean Cerna-Vodă a consultat 3389. 
Total 40 5 8. 

Acesta este 1n general numerul 
bolnavilor cari aCi căpătat con- 

• sultaţiuni gratuite de la personalul 
medical din judeţ, osebit de acei 
consultaţi la spitalul rural Parakioi, 
despre care se va vorbi mai la 

vale. Pe lângă aceste ajutOre, la o 

mulţime de bolnavi se dă. medi _ 
camentele de 	necesitate din 
farmaciile aflate 1n fie-care comună 

--r-urâlă ; şi numerul acestora nu este 
trecut 1n cel aretat mai sus. 1361ele 
cart bântue judetul sunt: impalu-
dismul, datorit numerOselor băiţt 
aflate in judeţ, cu impuţinarea cărora 
şi cu micşorarea efectelor lor de-
sastrOse se ocupă autorităţile. Pentru 

• acest scop 	de hygienă a 
adus la cunoscinţa Ministerului de 
Domenii mesurile necesare.  pentru 
asanarea terenurilor băltOse. Pro-
prietarul tuturor acestor bălţi este 
Statul. Alte boli sunt ale aparatu-
lui digestiv, cari provin din causa 
unei viciOse alirnentaţiuni. Aceste 
bOle ale aparatului digestiv, unite 
cu bOlele aparatului respirat-or, cari 
şi ele provin din causa expuneref 
la intemperifle atmosEerice—fără un 
vestrnInt apropiat cu anotimpul—
fac ca mortalitatea să fie mai mare 
şi mai cu semă. printre copii. Si-
filisul există prin oraşele din judeţ 
şi puţin mai rar prin cornunele 
rurale ; toţi sifiliticii sunt uratăriţi 
la domiciliul lor de d-nii medici 
de plasă, unii căutaţi de medicul 
primar la reşedinţa judeţulul saCi  
in spitalul comunal din Constanţa, 
alţii sunt trimeşi in spitalul jude-
ţului din Cerna-Vodă saCi .1n cel 
rural din Parakioi. Printre locui-
torii veniţi de peste Dnnăre şi sta- 

biliţl in comunele plăşei Mangalia, 
s'a constatat in cursul anulut i 8 9 5 şi 
96, i i casurt de pelagră, din cari 
unii at.1 fost trimeşi la spitalu: rural 
Parakioi, iar allii sunt căuaţI la 
dorniciliti de către medicul plăşei 
respective. Medicii de plasă, afară 
de tratarea diferitelor bOle ce li se 

In combaterea epidemiilor şi 1n 
operaţiile de vaccinare şi revac-
cinare, agenţii sanitari aduc fo-
lOse reale, 1nsă este departe de 
a se atinge scopul pentru ca -e aceştl 

agenţiati fost infiinţaţi, din causă  

presintă, mai analiseză incă şi ben-
turile spirtOse, care se par că sunt 
falşificate ; aşa, la curs de un an, 
ati făcut 19 analise de spirt, 24 
de rachiCi i 4 de gaz. Ca băle 
epidemice ati fost următOrele in 
tim de un an : 

\1-7  

că distanţele dintre comune fiind 
fOrte mari şi ei avend comune 
multe in circumscripţia lor, nu pot 
pune 1n curent pe medici de tot 
ce se petrece, mai cu sernă prin 
cătune. 

11)  
FELUL B()LELOR ca '.:"..' ObserntţlI 

. ,1 t. c, 1 n-etoşiţl 
8:1 Z' 

Variola 	• 	  
197 33 — 164 

2 Angina difterică 	 58 24 — 34 

3 Scarlatina 3 5 5 8 5 i 9 2 5 x 

4 Difterie 	loringienă 	. 	. 	. i i -- 

5 Influenţă 	  34 2 — 32 

6 Scabias 6 9 — 7 6 2 

7 . Tuse convulsivă 	 25 1 12 — 239 

8 Febră tifoidă. 	  32 9 — 2 3 

9 Rugeolă 	  2 6 9 • 7 

10 MOrbili 	. 	. 	. 	 1 6 4 — I 2 

I

Total . 	. 1039 1 79 26 834 
- 
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3 8 

2 8 

7 7 

347 

88 

10 3 

1 0 3 

1 3 I 

4 I 

7 

968 449 

7168 3 I 2 6 

26 1 1 

Total . . 

Totalul comunelor rurale 

Totalul general . . 10 5 3 1 81 36 '3 575 

VACCINATI REVACCINATI 

COMUNELE URBA, r•TE Fără Cu Fără Cu 

succes BUCCCS SUCCCB succes 

Hârşova . • • • 

Ostrov.  . . 

9 5 

341 

3 !3 

29 5 

117 

1 27 

2484 

986 

9 545 

I I 

37 

8 

4 5 

Mangalia . . 

Medjidia . . 

Cerna-Voda 	 

292 
293 292 293 

"ele de oraşe şi acelea de 
circumscripţit a0 asistat 2 I 7 lehuze 
intr'un timp de un an, 95-96, 
repartisate ast-fel : 

MOşa oraşului Ostrov a asistat 
36 lehuze; 2) Mcişa oraşulut Man-
galia a asistat 17 lehuze ; 3) M6şa 
oraşului Medjidie a asistat 4 5 le-
huze ; 4) M6şa oraşulut Cerna-
Vodă a asistat 2 1 lehuze ; 5) Măşa 
oraşului Hârşova a asistat 2 6 lehuze. 
Total 145 lehuze. 

) MOşa circumscripţiet I, plasa 
Constanţa, a asistat 9 lehuze ; 2) 
MOşa circumscripţiel II, plasa Man-
galia, a asistat 28 lehuze ; 3) Meişa 
circumscripţiet III, plasa Medjidia, 
a asistat 27 lehuze ; 4) MOşa cir-
cumscripţiel IV, plasa Hârşova, a 
asistat 2 lehuze , 5) MOşa circurn-
scripţiet V-VI, plasa Silistra-Nouă, 
a asistat 6 lehuze. 

Total 72. 

c) Vaceinarea şi revaccinarea 
I. Comunele rurale : 

II. Comunele urbane : 

VACCINAŢI  REVACCINATI 

Plasa Constanţa . • • 

Plasa Medjidia 	 

Plasa Mangalia 	• • 

Plasa Hârşova 	 

Plasa Silistra-nouă . . 

PLĂ.SILE 

Total . . 

Cu 

succes 

1048 

4023 

185 9 

f 43 9 

I 176 

9545 

Fără 

succes 

226 

8 1 3 

3 92  

462 

5 9 1 

2 484 

Cu 

succes 

1244 

2 5 68 

1216 

749 

1 3 9 1 

7168 

Fără 

succes 

342 

905 

,) 8o 

5 49 

750 

3 1 2 6 

d) Spitalul judeţian de la Cer-
na-Voda are 2 5 paturi şi e';te con - 
dus de un medic, cu următorul 
personal : un sub-chirurg-intendent, 
doui infirmied şi o infirmieră. Nu-
merul bolnavilor căutaţi in acest 
spital de la i Septembrie 1895 
până la i Septembrie 18 96, este 
dupe cum urmeză : 

Aflaţt in spital la 	Septembrie 
189 5 I 3 bărbaţi, 9 femei intraţi 
de la i Septembrie 189 5 până la 

Septembrie 1896, 381 bărbaţi, 
208 femei. Total 394 bărbaţi, 2 I 7 
femei. 

Dintre aceştia aO eşit : vinde- 

caţi 26 5 bărbaţi, 11 3 femei; ame-
lioraţt 65 bărbaţi, 78 femei; ne-
vindecaţi 2 1 bărbaţi, 1 5 femei ; 

morţ.t. 3 3 bărbaţi, 5 femei. To-
tal 384 bărbaţi, 21 1 femei. 

Remaşt in spital la I Septembrie 
1896, io bărbaţi şi 6 femel. 136-
lele predominante aO fost : into-

xicaţiunea palustră cu 3 2 bărbaţi, 
24 femei i sifilisul cu 3 6 bărbaţi, 
32 femei. 

Restul bolnavilor aO fost cu di-

ferite bOle externe şi interne. In 
cursul acestut an saO practicat di-
ferite operaţiuni chirurgicale. Cau-
sele morta1ităţe aO fost: 
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Total . . . 3o 
La consultatiuni aO fost 

3.389 bolnavi, dintre cart : 
bărbati şi 1.487 de fernef, 
buindu-li-se şi medicamentele ne-
cesare. 

Cu intretinerea acestui spital, 
judetul a cheltuit 1n anul 1895/96 

lei 32,324 bani 25, insă pentru 
plata personalului i i.o5o lei, iar 
resttil de 21,274 lei 	25 bani, 
saO cheltuit pentru materialul tre-
buincios acestui spital. Cu ocasiu-
nea reparărei acestui spital, care s'a 
făcut în anul 1896, s'a mai clădit 
şi un pavilion pentru bOle infec-
tiOse. 

Pneumonie . . . • • 4 

TuberculOsă pulmonară 6 	3 
Febră tifoidă . 	. . 3 
Epatită supurată . 	 
Disenterie 	  
Infectie cărbunOsă . 	 
Thetanos 	  
Morvă 
Septicemie cronică 	. t 
Variolă 
Meningită cerebro-spin. 2 
Nefrit 	  

Peritonită traumatică . 
Inanitie 
Plăgi prin armă de foc 2 

Marasm sinil . . . . 2 

Muribund (strivit de tren) I 

Bh•baţl FemeT 

Em-fisim pulmonar • • 1 
Spitalul rural .ParachioY, se află 

situat in plasa Silistra-Nouă, intre 
comunele Parachioi şi Ghiuvegea 
şi este aşet.lat pe o pantă spre re-
sărit, la o depărtare de soo metri 
de comuna Parachioi şi de un ki-
lometru de cea• l'altă comună Ghiu-
negea. Acest spital se intretine de 
Stat şi se administreză nutnat de 
judet. De la i Octombre 1895, 
data de când a fost numit inten-
dentul acelui spital şi până ac,11, s'a 
pus la dispositie de Stat, pentru 
intretinerea spitalului, suma de IeI 
36.000, din acestă sumă s'a chel-
tuit până la i Septembrie a. c., 
numai suma de lei 21.461, bani 
79, remănend un excedent de lei 
14.538, bani 21. Suma cheltuită 
se explică. ast-fel : 

1895/96 1896/97 

Plata person. 6.573,66 5.300,00 
material. 6.151,95 	3.436,18 

Total . . 12.725,61 8.736,18 

Egal . . 21.461 lei, 79 bani. 
Din cele ce preced, resultă cu 

certitudine că. acest ospici este 
bine administrat şi că s'a reali-
sat economii insemnate, cu care 
negreşit că se va face Imbunătătiri 
spitalului. Spitalul are 30 paturi, 
17 pentru bărbati şi 13 pentru 
femet, din aceştia, 3 paturi pentru 
bărbati şi 2 pentru femei sunt re-
servate pentru bOle contagiOse, se- 

parate de clădirea principală, in 
pavilionul pentru bOlele contagiOse. 
Spitalul a fost deschis ln iva de 
6 Decembrie 1895, de c'a.nd a şi 
1nceput să. functioneze. 

In intervalul de la " 6 Decem-
brie 1895 până la i Septembrie 
a. c., 1896, aO intrat in căutarea 
spitalului 336 de bolnavi, din 
cari : 178 bărbati şi 15S femei, 
irnpărtiti pe nationalităti ast-fel : 
21 I români, 95 bulgart, 3 turci, 

$ gred şi 2 'armeni. 

Din aceştia' 129 aO eş,t vinde-
cati, 143 ameliorati, 5 nevin-
decăti, 4 morti, iar restul de '6'bol-
navi aO remas in cură. Total 336 

BOlele Predominante a fost 

paludismul şi reumatismul La con-
sultatiuni gratuite, tot in acest in-
terval, saO presintat i 5 23 bol-
navi, din cari 821 bărbati şi 762 
fernei, impărtiţt dupe nationali-
tătt ast-fel : 981 români., 36o 
bulgari, 132 turci, 32 arment şi 
18 grect, cărora 11 s'a distribuit 
şi medicamente, iar bOlele predo-
minante aO fost impaludsmul, reu-
matismul şi diferite 1361e de piele. 
Din espunerile ce face d. medic 
al spitalului, in privifl 	causelor 

cari aO făcut de sai. presintat 
atât in cură cât şi la consultati-
uni gratuite un num:r aşa de 
minim de bolnavi, se pOte atri-
bui • imprejurări că pnpulatiunea 

nu a fost obişnuită cu medic şi 
spital mai cu semă ; şi osebit de 
acesta se mai pOte atribui şi se-
nătătei locuitorilor de prin co-
munele invecinate cu spitalul, care 
aU fost ferite anul acesta de bOle 
epidemice şi contagiOse. 

Instrucţiunea publică. Din adresa 

sub No. 2.31 6/ 9 6, ce s'a primit 

de la d. revisor şcolar al jude-
tului, se constată că 1n cursul 
anulut şcolar trecut, 1895/96,_ 
funet.ion-a•t„zi şcoll. rurale mixte~~-
in acest district, şi anume : io în 

plasa Constanta, 21 in plasa Hâr-

şova, 6 1n plasa Mangalia, 13 in / 47: 

plasa Medjidia şi 21 în plasa Si-
listra-Nouă ; iar in comunele. ur-
bane 12, din care 2 de băeti 
2 de fete in oraşul Constanta şi p 
câte una de băelt şi alta de fete 
1n comunele urbane' Cerna-Vodă, 
Hârşova, Medjidia şi Ostrov. ŞcO-
lele din Mangalia şi Cuzgun sunt 
rurale. Personalul didactic a fost 
compus din 62 Inve'lătOri, 23 1n-
vetăt6re, 13 • institutOri şi .18 in-
stitutOre, toţi retribuiti "de Stat.. 
ŞcOle particulare aO fUnctionat 
şese in Constanta, şi anume una 
a comunitătei bulgare, una a co-
munitătet grece, şcOla confesio-
nală armenă, doue şcOle eonfesio—
nale israelite şi grădina de coPii 
(Lelia Petraru,  ; una in Cara-
Murat- a comunitătei germane şi 

5 
tratati 
1•902 
distrl- 

J 
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şcOlele particulare române de curs 
prim-ăr, ain CO*7711Ttra—erabacă şi din 
catunele : Ghelengic, Saragea şi f-t • 	Ter;1i-chi61,19treţinute de locuitorl. 

Dup datele recensămentului din 
.1895 s'atl constatat copil 1n v&stă 
de şcOlă : 764 bă.f.»ţi şi 399 fete 1n 
comunele rurale din plasa Constanţa, 
1683 băeţi şi 1461 fete in comunele 
rurale din plasa Harşova, 317 băeţi 
şi 145 fete 1n comunele rurale şi 
urbea Mangalia din plasa Manga-
lia, 709 băeţi şi 576 fete in co-
munele rurale din plasa Medjidia, 
055 băeţi şi 842 fete 1n comu-

nele din plasa Silistra-Nouă, in 
fine 400 băeţi şi 402 fete in 
comunele rurale şi in comuna ur-
bană Cuzgun, din desfiinţata plasă 
Traian, saii 1n total 4928 băeţi 
şi 3825 fete, care fac in total 
8753 copii. In comunele urbane 
Constanţa, Cerna-Vodă, Harşova, 
Medjidia şi Ostrov, prin acelaş 
recensănAnt, saii constatat 8o8 
băeg şi 567 fete cu etatea obli-
gatorie de a frequenta şcOla. 

Cele 71 şcOle primare rurale 
aii fosi frequentate in cursul anului 
şcolar 895196 precum urmeză : 
elevi Inscrişi 3205 băeţi şi 1352 
fete, presenţi la exarnen 2046 băeţi 
ş; 720 fete, promovaţi ii76 băeţi 
şi 383 fete, iar absolvenţi 40 băeţi 
şi 6 fete. La şcolile urbane : elevi  
inscrişl 890 băeţi şi 627 fete, pre- 
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senţl la examen 689 băeţI şi 425 
fete, promovaţi 465 băeţi şi 278 
fete, absolvenţi 88 băeţi şi 45 fete. 
Şcolile particulare ail fost frequen-
tate in cursul aceluiaşi an şcolar : 
cele ale comunităţilor strine din 
Constanţa şi din comuna Caramurat 
198 băeţi şi 37 fete; şcOlele con-
fesionale de 75 copii; institutul 
cLelia Petraru, de 38 şi şcolile 
particulare române de 129 copii. 

Localurile de şcoli din tot judeţul 
1n general lasă de dorit. Autorita-
ţile cornunale Insă, le-a făcut re-
paraţiunile strict necesare şi in 

i'lOcelo udcretar de 
\ care ail dispus. Q.e.-1-a—~breqhoi, 

s'a jufiinţat InConstanţa . un gim-
naziiisiccu 2 cla-s-e-, - desfiin- 
ţânL-se_şcOla norm . 	im- b 
naziii sunt inscrisl o 1 vt pentru  
clasa I şi 8 _pentru clasa II, Vo`r 	.1kinţ~ 
	 __—___, fi ‘.supuşi unul ex"- men. dup in- 

formaţiunile date de Dl. director, 
prin adresa No. 11/96. Cu pri-
vire la nouile construcţiunI pentru 
locale de şcoll in comunele din 
acest judeţ, s'a hotărât prin deci-
siunea d-lul ministru al cultelor şi 
instrucţiunel publice, No. 31796 
din 28 Iunie"! 896, modificată mai 
târ4iCi prin decisiunea No. 49917 
din 27 Septembre a. c., ca să se 
construiască in anul viitor 1897, 
do,!.]_&s,p_Le:;lece_jocalurl in urme 
tOr_ele localităti : 
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SITUAŢIA FINANCIARĂ. 

CASELOR EPITROPIILOR BISERICESC1 DIN PLASA INIEDJIDIA 

IIRAMUL BISERIC CĂTUNA COMUNA 

Numeral ul 
resultat la 31 
Martie 18H 

L e 	BanI.  

Sfântul 	Dumitru 	. 

Sfânta Treime 	. 	. 	• 	• 

Sfinţit Impăraţi . 	• 	• 
» 	Voevo.z.ii 	 

lnălţarea Donmulut 	. 	. 	 

Seimeni Mict 

Cocatgea 

Cerna-Vodă 

Vlachkiot 

Saragea 

Seimenit 

Cocargea 

Cerna-Vodă 

Rasova 

Taşpunar 

274 

549 

664 

6 57 

240 

2! 

22 

8 3 

2 5 

2 5 

Sfinţit Impăraţt . 	. 	. 	. Tortomani Tortoman 45 

Sfântul 	Ilie 	. 	• 	• Chior-cisme Taşpunar 22/  64 

Nicolae . Rasova Rasova 470 74 

» 	Gheorghe . . 	. Seimeni Mart Seimenit 303 50 

Dumitru 	. 	. 	. 	. Cochirleni Cochirlent 41  9 5 5 

» 	Gheorghe . Docuzolu Ala-capu I 2 I 

Petru şi Pavel 	. Medjidie Medjidie 867 9 6 

Total 	. 	. 4792  
N

o.
  d

e
  o

rd
in

e  

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

I 0 

I I 

I 2 

298 298 299 299 

In acestă privinţă d-1 inginer,şeful 
serviciului technic al judeţului, a 
fost insărcin'at de prefectură ca in 
unire cu d-1 revisor şcolar respectiv, 
să efecz-ueze lucrările preliminarit 
necesare la construirea acelor loca-
lurt de şcolt, 1n conformitatea in-
strucţiunilor primite in acestă pri-
vinţă de la Ministerul instrucţiunet 
publice cu ordinele No. 643 şi 714 
din a. c., şi până acum nu s'at't putut 
indeplini aceste formalităţi de cât 
pentru şcolile ce urmeză a se construi 
in comuncle : Caramurat, Carol I, 
Alacap, Marnut-Cuius, Taşpunar, 
Tortoman, Calfa (Corugea) şi 
rernănând ca pentru acele din comu-
nele Rasova, Cara-Omer (Ghiuven-
lia)şi Cobadin săseintocrnescă aceste 
in curând, căct aceste lucrărt ai fost 
hotărăte de Mintster a se construi,prin 
decisia cea din urmă sub No. 49.917 
din 27 Septembrie a. c./Dupe tablou-
rile de parcelarea păn3nturilor din 
acest judeţ se constată că, pentru 
şcolt publice s'a delimitat o intindere 
generală de 2050   hectare pămnt de 
cultură, adică câte i o hectare de fie-
care cătună, osebit că s'a determinat 
in vatra fie-cărut sat câte 2000 m. p. 
pentru construirea localului de 5c61ă. 
In budgetul cjecimelor acestut judeţ, 
pe anul financiar crt. t 89 6 97, s'a 
alocat următOrele fondurt, cu pri-
vire la instrucţiunea ,publică, insă: 

Let t000, pentru plata a doue  

burse pe un an la şcolile de arte 
şi meserit ale Statului. Aceste burse 
sunt ocupate prin concurs de elevii : 
Ştefănescu P. Nicolae şi Constan-
tinescu G. I6n, ordonându-se deja 
plata pe jumetate an in sumă de 
let 5 oo. 2) Let 720, pentru plata 
a doue burse la şcolile de agri-
cultură. ale Statului ; aceste burse 
insă sunt 1ncă vacante până. acum. 
3) Let 5 oo pentru plata a unet 
burse la şcOla centrală de agricul-
tură. a Statulut, dar i acestă bursă, 
in lipsă de concurenţi, se află 1ncă 
neocupată. 4) Let 2 5oo, ca aju-
t6re .de inveţătură la diferiţt stu-
denţi i elevi fără. mij16ce ; din 
acest fond s'a ordonanţat până la 
t Septembre a. c. lei t 980. 5) Let 
i000, ajut6re diferitelor aşe;lăminte 
publice şi private pentru instruc-
ţiunea primară şi 1nveţămnt privat. 
Din acestă sumă s'a ordonanţat 
400 lei d-rei Lelia Petraru, ca 
ajutor pentru intreţinerea grădinet 
de copit ce are infiinţată in acest 
oraş incă din anul trecut 189 5.1n cât 
privesce insă localul construit din 
noti pentru şcOlă in cătunul Capu- 
gi 	(comuna 	s'a luat In pri- 
mire, căct. antreprenorul N. Zama-
trache acţionase comuna in judecatâ 
şi câştigase procesul la prima şi ul-
tima instanţă, aşa că nu se putea 
continua mat inait.te acest diferend, 
căct ar fi fost in paguba comunet. 
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o

.  
d

e  
o
rd
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e  

CATUNA COMUNA 

Numerarul 
resultat la 31 

Martie 1896 

LeI I Bani 

1IRAMUL BISERICEI 

11 
1 St. Haralambie 	 Esechioi Esechiol 378  51 

2 > 	Atanasie 	  Caranlâc Caranlâc 4 81 

3 a 	Durnitru 	  Mârleanu Mărlea nu 244 8 5 

4 , 	Nicolae 	  Ostrov Ostrov 981 6i 

5 Inăltarea DonmuluI. . 	. 	. Satu-Noil Satu-Non.  96 30 

6 Adormirea . 	. 	 Parachioi Parachioi 33 75 

7 St. 	Gheorghe. . . . 	. 	. 	. Oltina Oltina — — 
8 ) 	Impârati. 	  Lipnita Lipruta 2727 43 

9 , 	Treime 	  Cosbucrea 0 Lipnita 1044 26 

z o , 	Voevoc,II . 	 Canlia Canlia i 197 84 

i 1 , 	Athanasie 	  Bugeac Bugeac 84 i8 

1 2 > 	Haralambie . . . 	. 	. 	 Beilic Bei'ic 2 43 45 

13 > 	Treime 	  Damircea Bellic 62 6o 

14 Inâ.ltarea Domnului. . 	. 	. Almalăil Almalân* 2655 42 

15 S-tu Dumitru 	 Gărlita Gârlita 22 1 90 

1 6 > 	Apostoli. . . . 	. 	. 	. PărjOia Satu-No — 90 

17 , 	Gheorghe . . . 	. 	. 	. Cuzgun Cuzciun b 328 25 

18 Adormirea 	. 	. Aliman Aliman i 1 05 

19 Adormirea 	. 	. 	. Asarlâc Asarlâc 353 25 

TotaI . . . 	. 1 o67o 43 

300 301 301 300 

SITUAŢIA FINANCIARĂ 

CASELOR EPITROPIILOR BISERICESCI DIN PLASA SILISTRA—NOUĂ. 

SITUA pIA FINANCIARĂ 

CASELOR EP[TROPI1LO BISERICESCI DIN PLASA HÂRŞOVA 

c, 

,9 
6. 
,c9 
c: 
Z 

IIRAMUL BISERICE: CATUNA 

, 

COMUNA 

Numerarul ` 
resultat 1a,31 
Martie 1896 

LeI BanT 

i Sfintit Imperati 	 Dulgheru SariCi 192 8 5 

2 Adormirea . 	. 	. 	. 	. 	. 	. Calfa Calfa 70 45 

3 Isvorul Tămăduirei 	. 	. 	 Rahman ) 269 50 

4 Sfântul Nicolae 	 Coruabea » 223 85 

5 , 	IOn 	  Ciobanu Ciobanu 46  83 

6 » 	Paraschiva . 	. 	. 	. Dăeni Dăen'i i c9 55 

7 » 	
• Gheorghe . 	• 	* Tichilesci Ghizdăresci — — 

8 » 	Nicolae 	. Gâr1ici' Gârlici 'n 307 55 

9 » 	Nicolae . 	. 	. 	. 	. Hârşova Hârşova 542 77 

i c) Adormirea Maicil Don- nului Ostrov Ostrov 474 55 

i t Sfântul Gheorghe . 	. 	, 	. Aigar-Amet » 186 85 

1 2 > 	Gheorghe . 	. 	. 	. SaraiCi Sara i '1:1 i 99 97 

13 Nascerea Maicii Domnului Satischioi .SiriCi 466 55 

14 Sfinţa Voevocji 	. 	. 	. 	. Cartal » — — 
15 Sfântul Nicolae 	 Terzichiol > 197 16 

1 6 , 	Pantelimon 	. 	. Pantelimon » 264 38 

17 Adormirea Maici1 Don-mulul Topalu Topalu 697 05 

18 Inăllarea Domnului 	. 	. 	. Boascic » 479 43 

19 Sfântul Dumitru 	. 	. 	. 	. Urumbey Urumbey 54 95 

Total . 	. 	• 41 84 24 
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L e I BanT 

• • • • 

	

SfinţiiVoivodi 	 
2 	Gheorghe 
3 » Ecaterina 	 
4 	> Voivo;11 	 

PLASA CONS'TANT.." 

HRANIUL BISERICE/ CĂTUNA COMUNA 

Numerarul 
resultat la 1 
Martie 1896 

N
o
.  d

e
  o

rd
in

e  

Lel BanI 

Sfinţil Imperap. . • . . 
Acoperirea M-cei D-lui. . 
Sfintu Gheorghe . . . 	 
Sfinţii Voivo;li 	 

Gargalâc-mic 
Pelitlia 
Cara-murat 
Carol I 

2 

3 
4 

2305 
4 

1667 

3 
6o 
2 Z 

3 97 6  

Gargalk 
Caraharman 
Cara-murat 
Carol I 

Total. . 

Ghelengec Ghelengec 
Mangalia 	Mangalia 
Tuzla 	Tuzla 
Osman-facă Osman-facă 

Total. . 

IIRAMUL BISERIBE/ 
Numerarul 

resultat la 1 
Martie 1896 

IN
o
.  d

e
  o

r d
in

e  

279 
326 

44 

650 

6 5 

8 1 
02 

48 

CĂ.TUNA COMUNA 

RECAPITULAŢIE 
Plasa Medjidia 	  
• Mangalia 	  
• Constanţa 	  
• Silistra-Nouă . 	  
• Hărşova . . 

302 303 303 
302 

h'CA' 
Cuitu/. In judeţ  avem 5, din 

care 49 rurale şi 6 urbanc ;-dintre 
acestea tLzul închise, fiind in stare 
de ruină. Personalul bisericesc se 
compune dignp.iuriz41, din aceştia 
sunt 5 parochi, i 	sup1,1-nume- 
rari şi 3 aparţinend corJunităţei 
elene din Constanţa şi Mangalia. 
Sunt 3 parochi urbani cu 3 supra-
numerari şi 49 parochi rurali cu 
to supra-numerari şi 3 preoţi ai 
comunităţei elene. Plata persotia- 

SITUAŢIA FINANCIARĂ. 

CASELOR EPITROPIILOR BISERICESCI DIN PLĂŞILE MANGALIA şI 
CONSTANŢA. 

PLASA MANGALIA 

Total . 

t  

subsemnatinni numai din casa Sta-
tc::?._T*Tr*..iuj4,ue.  ro-
chiile, atât tele urbane cât şi cele 
rurale, 	constituite epitropiile 
preve4ute la art. i , din regula-
mentul asupra epitropiilor biseri-
cesci. La expirarea anuluT 1-inanciar 
trecut 1895/96 (3i Martie 1896), 
am dispus ca şi casele eptropiilor 
bisericesci din acest judeţ să. fie 
Inchise de o comisiune compusă 
din sub-prefect, primar şi epitropul-
casier, conform art. 20 in legea 
comptabilitătei publice, ş din ac-
tele ce saf primit la prefectură 
ca • resultat al acestel disposiţiuni, 
se constată că la i Aprilie 1896, 
casele epitropiilor bisericesd din 
acest judeţ, ai avut un capital de 
lei 24.274 bani 37, anurne speci-
ficat in alăturata situaţiune No. i. 

Din acest excedent insă nu s'a con - 
setnnat incă următ6rele sume 
lei 	283 bani 2 9 din excedentul 
resultat in casa epitropiei bisericeî 
din comuna urbană Cerna-Vodă. 
Aceştî bani, din cercetările făcute, 
s'a constatat că sunt asupra fostului 
paroch al acestel biserici, A. Frim, 
acum decedat. Sai luat mesurile 
de urmărire prescrise de lege pentru 
implinirea acestei suml din averea 
remasă pe urma numitului defunct ; 
2) lei 23 i5 bani 53 din excedentul 
constatat la inchiderea scriptelor în 
casa epitropiel bisericesci din co-
muna Lipniţa. Acestî bani sunt 
de.kjia_tjsj_e_.f_2z192ţup_î2Lqg_e.leî 

carî insă aCi fost supug 
judecăţei Incă din anul trecut 1895. 
T6te cele-l'alte excedente a fost 
consemnate la Casa de Depuned, 
conform art. 29 din regulamentul 
asupra epitropiilor bisericesci. Dupe 
sciinţele primite de la 	sub- 
prefecţi se constată că, afară de 
epitropiile bisericilor din Ciobanu, 
Topalu şi Boascic, din plasa Hâr-
şova, t6te cele-l'alte aCi Intocmit 
temile (cornpturile) de gestiunea lor 
pe anul financiar trecut 1895/96 ; 
asemenea s'a constatat că, consi-
liile comunale sa ocupat la timp 
cu verificarea şi aprobarea acestor 
temi, conform art. 52 din legea 
comunală de la 1887, afară de co-
naunele Ciobanu şi Topalu. In am- 

L e 	B. 

4792  28 
650 48 

3 976 
 

94 
10670 43 
4184 24 

24.273 37 
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304 
304 

  

305 
3 05 

    
bele casuri s'a dispus prin ordinul 
No. 7.265 din 31 August a. c., 
repetat cu No. 8.708, din 15 Oc-
tombrie a. c., ca d-1 sub-prefect al 
plăşei Hârşova să se intereseze de 
aprtipe de acestă cestiune. Din 
adresa Prea Cucernicului Protoeren 
al judeţului, No. 630/96, se con-
stată că s'an tirnosit cinci biserici 
in anul curent 1896, in următeirele 
localităţi din judeţ : 1n cătuna Ca-
puccin, pendinte de comuna Ghe-
lengec, 1n comuna Osman-facă, 1n 
cătuna Tichilesci, pendinte de co-
muna Ghizdăresci, In cătuna Dul-
gheru, pendinte de comuna Saraiu 
şi in cătuna Cartal, pendinte de 
comuna Şirio. Biserica din urba 
Medjidie, deşi gata, In ce privesce 
zidăria, nu este pe deplin termi-
nată, din causă că s'an epuisat fon-
durile. In construcţiune mai sunt 
biserici şi ia cătunele Făgăraşu-Non, 
Doiram şi Topolog din plasa Hâr-
şova ; Saragea, Carabaca şi 

din plasa Medjidia; Dorobanţu, 
din plasa Constanţa şi Topraisari 
din plasa Mangalia, neterminate din 
lipsă de mijlOce. Anul acesta Insă, 
recolta tiind frte bună, se speră 
că ţeranii vor putea contribui fără 
dificultate pentru terminarea operei 
lor incepută 1n anii trecuţi. Pentru 
intreţinerea bisericilor române şi 
geamiilor, s'a cedat de Stat câte io 
(c.lece) hectare teren de cultură in  

fie-care comună rurală, care pentru 
Intregul judeţ Insemneză cifra de 
2.000 m. p. 1n ivatra fie-cărui sat, 
pentru construcţiuni de biserici san' 
geamif. In acest judeţ, dupe sciinţele 
date de d-nii sub-prefecţi, mai sunt 
şi unnătOrele case de rugăciune : 
174 geamii mahomedane cu 53 ha-
tipi, 178 hogi şi 66 muezini ; 8 
case de rugăciune, aparţinend : 3 
comunităţei protestante, 2 comu-
nităţei catolice, z comunităţei bul-
gare, 2 comunitătei lipovene. Tăte 
aceste 8 case aiV ca personal 4 

• preoti şi 7 dascăIi şi sunt intreţi- 
nute de comunităţile tespective. 

Bisericele ît: judepFConstonţa. 
DaO aci câte-va arnănunte asupra 
bisericilor din Constanţa, • comuni-
cate de către Protoereul judeţului, 
S. S. Potropopul Rădulescu, 1n mare 
parte. 

Bisericile din Dobrogea, 1n ge-
neral; an' cât 10 hectare păment, 
dat de Stat, cultivat de preot In 
beneficiul sen ; acesta nu e de ajuns, 
ar trebui_cel puţin 3c• hectare pă-
ment, să fie cultivat de locuitori 
in beneficiul bisericei, la care să se 
adauge şi cei 12o lei ce comunele 
dan anual bisericei ; de acest pă-
ment şi de acest venit al bisericei 
să nu se atingă de loc .preotul de el. 

Unele biserici stan bine, precum 

cele din satele Gargalâc şi Galiţa, 
căci bulgarii, cari formeză majo- 

ritatea populaţiunii, an făcut hanuri 
ce le 1nchiriază şi cari aduc veni-
turi de la 300-800 lei, venitLri ce 
aparţin exclusiv numai 

De la venirea românilor L Do-
brogea, s'an construit, prin ans ogie 
49 biserici, a căror cheltuială s'a 
ridicat la suma de 2.000.000 fr., 
dată numat de locuitori, fără ca 
Statul să fi contribuit intru câ-va ; 
afară de catedrala din oraşul (..'on-
stanţa şi cea din Cernavodă, care  
deja era incepută şi Statul a con-
tinuat-o şi sfârSit-o. 

Intr'unele .sate, s. ex. cele inte-
meiate de coloniştii români veniti 
de prin judeţele mă.rginaşe, ca 

Brăila, altele mai depărtate, ca 
Ilfov, Vlaşca, din Oltenia, din Tran-
silvania, pe când Statul a avut: fe-
ricita idee san inspiraţie de a ro-
mânisa Dobrog,ea prin români: din 
ţară ; in aceste sate, ;lic, locuitorii 
venind de abia de 2-3 ani Inc6ce, 
seraci, căci cei bogaţi n'ar fi pă-
răsit vetrele lor Jentru pustia de 
D9brogea, aO primit de I 	 câte 

_p n14,111 	rnuncit, 
insă până acum n'an putut si 
cons-fruiascâ bisericl, deci n'ai5 nici 
preoţi, aşa că. se Interriplă adesea, 
mai ales iarna, pe Iângă că nu se 

.duc la biserici, dar şi morţil lor 
remân neingropaţi •5-6 1i1e până 
să vie vre-un preot din satele In-
vecinat.e. 

Dieţ. geogr. jud. Constanţa. 

Intr'unele sate, Carabacâ s. ex., 
Ministerui Cultelor n'a dat voie să 
să se construiască biserică, icnd 
că bisericile se vor construi in co-
mune parochiale şi în sate care vor 
avea 400 familii; dar in Dobrogea 
sunt rari sate cari să aibă 400 fa-
milli ; atunci locuitorii să remână 

biserică ? Urmezăde aci că multe 
sate sunt fără biserici. La Cocargea 
s 	trnl ufpt rilrlaş.;_pre,0411- 
de aci este preot peste 19 sate, de 
sine se inţelege că el nu 'şi pOte 
Indeplini datoria sa de cât 1ntr'un 
sat, mult in doue ; intemplăndu-se 
să mră un locuitor dintr'un sat 
indepărtat de • locul unde se găsia 
el, a fost chemat, Insă până să vie, 
prin comunele şi satele pe unde 
trecea, era oprit de locuitori a face 
unuia maslu, altuia o liturghie, unui 
al treilea să i boteze un copil, 
altuia să i ingrOpe mortul, colo 
să cunune o păreche, etc., aşa că 
a ajuns unde era chemat, in a 5-a 

mortul putr4se aprOpe ; locui-
torii aO dat 1n judecată pe preot; 
ei bine, putea Ore fi condamnat ? 
Negreşit că. nu; ci mai bine Statul 
ar ingriji ca să imulţescă numerul 
preoţilor şi bisericilor spre a se 
putea satisface trebuinţele sufletesci 
şi religicise ale locuitorilor. 

Un lucru ren este că a băgat 
Dobrogea 1n legea bisericescă din 
ţară ; trebue ca preotul să fie ajutat 

20 
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spre a putea să facă o biserică in 
comună. 

Satele de pe Iângă Dunăre staă 
mai bine, şi cu cât mergem spre 
Marc, ele staă mai reă ; 1n plasa 
Mangalia, acum 4 ani nu era mai 
nict un sat, acum sunt sate multe, 
dar mai tOte fără bisericl. In cele 
r7 comune (din cart una urbană, 
reşedinţa) ale lor, 68 sate ale plăffl 
Mangalia, sunt numai 5 inveţători 
(in Mangalia, Gheringec, Musurat, 
Tuzla, Osman-facâ) şi trei preoţt 
(Mangalia, Copuccit Tuzia) ; Ore 
aceşti sunt suficienţi pentru o po-
pulaţiune de 18,200 suflete ? 

In plasa Medjidia, la Mamut-
cuius, căt. Peştera (moşia fostului şi 
cunoscutulut prefect Remus Opran), 
sunt 340 familii (cam la 1.500 
-suflete), ele n'aă preot şi legea 
nu-i lasă nici chiar cu banii lor 
proprii să-şt construiască biserică ; 
lucru ce e fOrte dăunător intere-
selor Române 1n Dobrogea. 

Bisericele n'aă pc lângă ele 
nici case preoţesci, precum sunt la 
bisericele din tară. 

Pe graniţa spre Bulgaria ar fi 

bine să se facă biserici şi şcoh cu 
inveţătort şi preoţi buni, cu dor 
de lucru, cu Ore-care cultură, spre 
a impiedica ca bulgarii din Dobro-
gea românescă a se duce la şcOla 
şi biserica din satele Bulgariet 1n-
vecinate cu graniţa ; căct, pe când 
satele bulgăresci Enikiot şi Kalo-
petru din Bulgaria aă 6 invelători 
şi 4 preoţi, satele românesct din 
Dobrog.  ea Esekiot şi A1mali, diu 
faţa lor, n'aă nici preoţi saă biserici, 
nici 1nveţători saă şcOle. Un mijloc 
spre a remedia acestă stare de 
lucruri, ar fi ca Staful saă judeţul 
să construiască prin diferite sate 
biserici şi şcoli, iar locuitorii să 
114_ss...L.p.rikt anuităţi. ...... 

Serviciul veiVrinar.— Din adresa 

(  sub No. 238/96, ce s'a trimes de 
d-1 medic veterinar al judeţului, se 
constată că starea .vitelor acestut 
judeţ pe anul 1895/96 este satis-
făcetăre, afară de 29 comune, la 
care comisiunea preve;lută de legea 
poliţiei sanitare-veterinare a consta-
tat bOla cfebra aft6să> la vitele cor-
nute mari, dupe cum se vede in 
acest tabloă : 
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— 
— 

40  
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25 
26 

Mahmut-cuius . 
Murfatlar  	Constanţa 
Cochirlent 	. 	. 	.  	Medjidia 

5 
244 
120 

9 — 
— 
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5 
2441  
120 

27 Rasova .  	» 76 — 76 28 Sarighioi 	. . 	. 	. 	. 	Mangalia 74 — 74 29 Caranlâc 	. 	. 	. 	Silistra-nouâ ., 194 — 1 94 

• 
Total . 	.• 

• 
5435 — 5 375 
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Afară de bOla ‹febra aft6să›, care 
se constată din tabloul de mai sus 
că nu a avut nic1 o urmare neno-
rocită pentru proprietaril de vite, 
d-1 medic veterinar arată, prin sus 
citata adresă, că saci mal ivit ca-
suri isolate de hemoglobinurie (uri-
narea cu sânge) la vitele bovine ; 
dar nefiind de domeniul poliţiel 
sanitare-veterinare, s'a combătut 
prin mijlOce igienice, profilactice 
şi tetapeutice. 

,Febra aft6Nă), dupe cum se scie, 
nu este o b6lă mortală, dar este 
destul de păgubitbre 1n ceea-ce 
privesce comerţul şi economia ani-
mală. Acest fapt a făcut ca co-
merţul de vite, atâ.t de intins altă 
dată. 1n acest judeţ, să stagneze 
anul acesta, mai cu sbrnă traficu-
r`ile de asemenea vbn;lbri aci fost 
f6rte 1napoiate 1n cenirul de co-
mertiO, Medjidia, căci tocmai când 
era bâlciul de primă-vară, 1n acea 
localitate cfebra aftbsă, era decla-
rată oficial Intre vitele bovine din 
acest judeţ. 

Acum când acestă bblă a Incetat 
cu totul, afară de comuna Enişenlia, 
unde acbstă b6lă acum s'a ivit, se 
speră că bâlciul din Medjidia (de 
tbmnă) va fi mult mai animat, şi 
locuitorit ori comercianţit vor putea 
căştiga perderea suferită de la bâl-
ciul de primă-vară. 

de vite din Anadolchiol.  

Din adresa No. 202/96, pritnită 
de la d-1 director al tergului de 
vite, se constată că operaţiunile 
făcute iii acest t&g, de la t Sep-
tembre 1895 pană la i SeFtembre 
1896, sunt unnetOrele : 

Vite intrate in terg 173 boi, 64 
vad, i viţel, 36o t berbeci, 12.419 
mie1; vite vendute in ţară. 49 
boi, • too berbed, 200 miel ; vite 
vendute in strbinatate 12- 4 boi, 64 
vact, i viţel, 2.689 berbect, 12.219 
miet ; reluate de proprietari 812 
berbect. 

Arestul preventiv. — Mişcarea 
populaţiunei arestulut pre.ventiv 
local, de la t Octombre 1895 
până . la i Octombre 1896, este 
cea următbre : 	 • 

Allaţt faţă. la  i Octombre 1895 
4 condamnaţi.şi 57 preveniţi ; in-
traţi de la i Octombre 1895 până 
la t Octombre • 1896, 305 con-

damnaţi şi 130 preveniţi. Total 
309 condamnaţi şi i 87 preveniţl. 
Eşiţi 1n acest interval, 297 con-
damnaţi şi 164 prevenig ; remaşi 
la i Octombre 1896, 12 condam-

nag şi 23 preyeniţi. 
Cu intreţinerea arestulu pre-

veniv, judeţul a cheltuit suma de 
lel 11.266 bani 83 1n cursul anulut 
financiar 1895/96, şi .anume : lel 
4440 pentru plata persbnalulut şi 
Iel 6826 bani 83 pentru plata 
materialuluI; iar 1n anul financiar  

curent, de la i Aprilie pină la 
Septembre, 1896 s'a plătit :ei 3590 
bani 21 şi anume : 2164 lei 99 

bani pentru personal şi 1,2f 1425 
bant 22 pentru material. Localul 
arestulul este tot cel vechici, care 
de şi nehigenic şi defectuoi, totuşi 
se ţine îri stare de curăţenie re-
lativ bună. Pentru construirea unui 
anume local de arest, dupeplanul 
tip al direcţiund generale a rn-
chisorilor centrale, judeţul a con-
semnat deja la Cassa de depuneri 
suma de 35.000 le1 din Imprumu-
tul de 300.000 lel, dar probabil 
că acestă sumă nu va fi suficientă.. 

GeO gralia eCOILOMiCă. — Ju-; 

detul Constanţa stă bine in ceea 
ce privesce unele bogăţii. Intt'al-
tele nu ; aşa 1n producţiuni vegetale 
stă bine, cele animale nu, lipsesc, 
nu tot • aşa stă şi cu producţiunile 
milerale. 

Producţiuta minerale.—In acestă 
privinţă, judeţul este printre cele 
din unnă. Neavend munţi inalţi 
cart să pbtă conţine in sânul lor 
ce.va  metale, el .nu pbte avea o 
industrie proprie, care să utiliseze 
produsele sale indigene, ci tot de 
ce aci trebuinţă aduce dri afară. 
Judeţul Tulc:a tot stă mai bine, 
de 6re-ce saci constatat existenţa 
unor mine de aramă şi plumb 1n 
stâncOsele şi pădur6sel e sale dealuri, 
1n timp ce el, afară de câte-va  

cariere de piatră de pe malul Du-
năril, nu mai e probabil să ofere 
ceva, aşa că sub acest raport nu 
putem spunc nimic despre el. 

Productiunile vegetale. —Judeţul 
Constanţa are o Intindele Insern-
nată ; pămentul mai pretutindeM 
e bogat în humus, dar adese-on 
din lipsa de umiditate pe platou-
rile înalte din interior, unde ele-
mentul licid lipsesce, face ca re-
coltele să fie serace. Aceste terenuri 
saci lăsat pentru păşuni. P6te că 
acestor terenur1 li s'ar regarre2"11- 
~en«....~.0•••••~1~.~.„,,,„„..." 

litatea prin săparea  de pivar-
tesiane 51 prin impăaunrea arti 
a lor ; p ot e ar 	atund mal fre- 

quente şi recoltele ar fi adăpostite 
de vbntul de la N., care le usucă 
Inaintea terminaţiunet.. 

Cerealele cultivate in Constanţa 
sunt : rîu1, orzuli  secara,  

- Meiul ; dintre legume : 
; plante 

textile: 	in şi in fi ne_ _tuţtin  ; 
dar mai cu semă griul, orzul şi 
secara, care constitue Impreună cu 
plantele oleaginOse obiecte de ex-
port ; porumbul e‘te basa alimen-
taţiunei agricole, este cultivat cu 
succes şi cultura lui se Int.inde din 
ce 1n ce şi a ajuns a figura chiar 
printre articolele de exportaţiune. 
Dintre arbori vişinul, zarzărul, cai-
sul, merul, perul, prunul, persicul 
şi dudui, se găsesc respândiţi prin 
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tot judetul ; gutuiul, alunul şi cor-
nul se găsesc chiar in stare selba-
tică prin pădurt ; dintre arbuştt 
vita se cultivă cu succes pe Iângă 

Fscl iot Ljni2, 
slucrea, etc. i partea de apus a 

plăşit i Istra-Nouă. Calitatea lor e 
bună relativ, insă ar deveni ex-
celer tă, dacă s'ar imbunătăti pro-
cedeurile de vinificare. 
dup cum am spus, ocupă mare 
intindere, căci acolo unde nu pri-
esce cerealului, priesce ierbel, a 
cărei abundenţă este proverbială ; 
ele sunt şi naturale şi artificiale (pe 
cari Omenii smănă lucernă şi tri-
foiCr) şi nenum&ate turme pe aceste 
intirse şi bogate câmpit ale jude-
ţului. 

Pădurile sunt.  şi ele una din bo-
gătiile judeţulut şi din cele mai 
inserrmate, insă ii stare latentă, căci 
nu sunt exploatate satl tăiate ne-
sistematic. OdiniOră era aCeste pă-
durt mult mat intinse de cât sunt 
ali; dar peingrijirea imperiului oto-
man, r6boiu1 ruso-turc, spiritul 
devastator, insotit de aviditatea câş-
tiguluI a popula!iunet rurale, at" 
ruinat in rnare parte aceste fru-
m6se şi intinse pădurt, care altă-
dată ocupati jum&ate din intinderea 
judetulut, intinndu-se din Dunăre 
in Mare. 	abia aCi mat 
mas ca la 28.393 hectare. 

Pădurile din judeţul Constanţa 

dup oc6le.-- Ocolul Topolog, cu 
reşedinţa in Topolog, compus din 
pădurlie : Asan-Bey, Dueran, To-
polog, Hurum•Bey, pendinte de co-
munele Ca14, Topolog cu c3tu-
nele lor şi pădurile Prundu-Veri-
get, Prundu de la Ostrov, Os!rOvele 
Păstrama, Prundu TifănaCi, Zătanu 
şi• Prundu Dăent, pendinte de co- 

.munele Ostrovu şi Dăent din ju-
detul Constanta. 

Ocolul Siriz , cu reşedinţa in Hâr-
şova, compus din pădurile: Ostr6-
vele, Boascicu-Mic, Podul de Piatră, 
Balabanu,Veriga, Ghisdăresc4 Prun-
du-la-Baba, Hasan-Bey, Sagea, Pu-
iui Gâscel, Sultanul, Babalâcu şi 
pădurile din balta Catargeana, Os-
trovul Chiciu Şerpt 
Butuculut şi parte din Chiciu $er-
pilor; Chiciul Morilor, Chiciu şi 
pădurea de baltă. 	• 

Ocolul Cerna-Vodă, cu reşedinţa 
in Cerna-Vodă, compus din pădu-
rile : Starghina, Calea Săpată, Basla-
muciu, Clocoticiu - Mare, Cloco-
ticiu-Mic, Ceraclam, Saia-Orman, 
Chiciu-Chisana, Gaura-Lupilor, Is-
culacu, Piatra Lungă, Cerac, Cetal-
Orman, Domuz-Orman, Ceair-Or-
man, Tutunuc şi pădurile de deal 
Vlach-Chioi, Beilic, Demircea, 411-
man, Mărleanu, Enigea, cu trupu-
rile lor de pădure de la 
Malciova, Arabazii şi OstrOvele, 
Uzum-Adă, Ostrovelul Hinoglul, 
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Tabru, Troena, Ostrovul şi Prun-
dul Seimeni. 

Ocolul Ostrov, cu reşe,Inţa in 
Ostrov, compus din 	: Os- 
trOvele, Hapa, Pastramagi, 0 ;trovu, 

Tarhia laciun lui SOre, Gogona, 

Mal-Orman, Nursuzu, 
Demacicana Gara-Cealătt, Echim-
Orman, Tachra-8-Cr.vr---1, Oramburac-
Cula, Sidi-Orman, Qarabuzu, pre-•  
curn i pădurile Iordmac, Duan-
Chiol şi Podui Peni, Coraia, Curu-
Orman, Ciufutu, Pădtiiic—ea de pe 
cOsta Dunarei, de la cetate îu vale 

ostrOvele : BiMbaşa, Păcuiu, 
şi Cali Gherghe, Părlitu, SEn- 

bu şiPiuI Strămbu, pendinte de 
comunele Oftina şi Satu-No. 

Ocolul .Paraehio1, cu reşedinţa in 
Asarlăc, compus din pădurile pen-
dinte de comunele : Asarlăc, Enişen-
lia, Dobromir, Regep-Caius, Para-
chioi, Ghiuvegea, Caranlăc, Cusgun 
şi pădurile Hairam-Chioi cu cantO-
nele Dernircea, Schender, Cara<ACi, 
Malcoci, Bortrigea şi Sevendic. 

Pădurile Gura Dobrogei, Sur-Or-
man şi plantaţiunile .din balta Medji-
dia sunt cu reşedinţa in Murfatiar. 

Producţiunile 
păşuni bogate ; păduri intinse 

şi stuf6se ; bălţi, lacuri abundente ; 
Dunăre şi Mare, iată causele ce 
fac ca animale de tot soiul să se 
găs6că. pe  mult incercatul p:Inent 
21 Dobrogei. Totuşi, inainte de rs- 

   

     

numrui lor era mult inal 
mare ca cel actual, şi acbtă scă-
dere provine, probabil, din causa 
grozăviilor acestut rsboiii. Calul, 
boul, vaca, Oia, capra, rimătorul 
şi asinul sunt cele mai ingrijite 
dintre animalele dome;tice şi cu 
a căror crescere se inde'etnicesce 
cu plăcere o mare parte a popu-
laţiunei rurale a acestni judeţ. 0-
garii dobrogent erail cel mai re-
numiţi din Orient ; păs&I domes-
tice sunt abundente: dintre ani- 
malele slbatice cerbul, căpriOra, • 

lupul şi mistreţul sunt fărte 
multe in pădurile cele intinse ; mis- 
tretirt 	gasesce 	Deltei. 
Pescele, care constitue un insenanat 
articol de export, este abundent 

de cele mai mari specii îti Mare, . 
Dunăre, 	lacuri şi gărIe. In 
ceea-ce privesce producţia animală 
a Dobrogei, iată ce mai lic d-nul 

Inădujle Dobroget_şe 
găsea vre-o câte-va căpri6re, cart 
iii dispărut adi dar animalele si-
batice cele mai comune sunt:mts-
treJuJuri1e, pisica 
baţică,._vgipea, etc.; un mic ş6rece 
cre 	 , care se găsesce şi 
prin stepele Rusiel. Cantitatea de 
lupl este enormă (a01.1 s'a mai im-
puţinat) ; eI se ascund prin stufi-
şurile stepelor şi se intălnesc adese-
ori. -Ei vin de obiceiti prin sate, 
spre a vba animale domestice, 
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de ţermut I se găsesc 14gems, exaz-
temathomus et malanie ; in nisipurt 
'se găsesc numerăse clupea yontip. 
Scytologia Mărei Negre nu are ni 
mic de partiCular şi pescit caril se 
pescuesc sunt aceia ca şi acet ale 
căstelor septentrionic ale Mărel 
IVIeditererane. 

Lacurile sunt populate de o mare 
cantitate de pesci, dintre cart in-
semnăm: 
ajariăriI atăSi 
care e pescutt fărte .mult. 

in Dunăre se găsesce de asemenea 
o mare cantitate de pesci. In afara 
de s9mn şisle_Lnort_124,1 
sunt ca si aceia :41 riurilor din Oc-
cident, totuşt ajung la dinaensiuni 
necunoscute 1n apus, aşa ajunge 
un crap până la 6 kilograme. 
sunt numet:oşt şi 1n general fărte 
mari ; specia astacu; leptadactylus 
ajunge la o lungime de 30 c. m. 
şi tmL1 bine. ŞJAşul_e_z„,up".2„,,,5„w 
abundeste e 
este escelentă. Şopârlele se găsesc 
1n mare numer, rnalurite DUnăret 
erait acoperire câte odată. Brăscele 
fac, ca in tăte părţile, aceleaşt con-
certe monotone. Insectele sunt 
acele animale, cu care cine-va face 
imediat cunoscinţă, cum a pus picio-
rul 1n Dobrogea ; intre cle distingem 

şi puriciI. Este cu 
neputinţă a descrie chinul unei nopţt 
pe malul Dunăret, când cine-va n'a 

care de alt-fel (pe atunct) nu se 
mâncait de cât când eraC1 incepute 
de lupt. Lupilor le plac ţăţele va-
cilor şi de multe ori nu mănâncă 
de cât aci:stă parte a animalulut. 
Vulpile se găsesc de asemenea fărte 
multe şi af.1 pradă bogată in ‘,(•-
natul acestor stepe, care este fărte 
abundent : mai cu 	epurit. Pa.- 

serile selbatice iarăşi se găsesc multe, 
ast-fel : prepeliţele, cart fiind puţin 
selbatice se vbeză uor, dropiile 
mari şi mic!, pitpalacul, turturele de 
Turcia., ciocârlia, bufniţa, pescăru-
şul sunt fătre comune. Piţigoiul 
se Intâlnesce;puţin, dar mierlele roşit 
sunt aşa de numerăse, 1n cât se 
prind cu sutele in crăpăturile case-
lor, unde '5i aC1 cuiburile. Rândunica 

"şi pescăruşul Işt fac cuiburile pe 
căstele Inalte şi cretăse ale Mărei. 

Păserile de apă sunt fărte abun- 
dente pe lacurt şi pe Dunăre; une-
ori lacurile par acoperite cu o pinză 
albă, aşa sunt de numerăse. Mal 
insemnate sunt: 	le,.:•_c_13,.-găsk_a_sel- 
batecăl be- 

flă-
r erzele, 
etc. Cocostârcil, ale căror cuiburi 
sunt aşecjate pe acoperişurile caselor, 
sunt obiectul unel adeverate venera-
ţiunt. Aquila regală, vulturul cel 
mare, gipactul, eretcle, gaia, cucu-
vaia, ciăra, corbul negru,etc,se ved 
la fie-care pas; pe marginea Mărei 

se ved o mulţime de lari, pescari, 
rândunict de Mare. Tăte aceste pă-
sert nu sunt de loc, sait nu eratl pe 
atunci superate de locuitort, a căror 
nepriCepere la venătăre e remarca- 
bilă şi armele sunt rart. Zoologia do-
brog&tă nu presintă 1n general nimic 
deosebit, şi speciile de animale ce 
se găsesc aci, sunt acelea, care şi 
in alte ţert se găsesc sub 
titudine. Animaele domestiCe sunt 
fărte numerOse, căct ocupaţiunea 
locuitorilor, mai cu semă â mo-
canilor şi a tătarilor, es.te cres-
cerea vitelor. Bulgarit şi românii 
singurt ingraşă porcii, cari se ved 
in tăte satele de pe lângă Dunăre. 
Bivoliţele dati un lapte fărte căutat. 
Fie-care familie are una saC1 doue • 
perechl •de boi ; ca şi in România, 
boul este de talie mică, slab şi lără 
energie. ifosulsteeorză 
multe ep.izOotif. Carnea de ol şi de 
capre e fărte căutată, carnca acestor 
animale are un gust selbatec. Caii 
se găsesc In nutnet destul de mare ; 
măgarul şi catârul sunt Insă fărte 
rari ; câinii, ca 1n tăte părţile supuse 
Turciet, se • găsesc pretutindeni. 

Ca 	păsert domestice • avem : 
gâsca, raţa, curca, găina, •cocoşii. 

In alt loc tot Allard glice : 
cAnitnalele domestice. Satele ro-

mânesci şi bulgăresci oferă o mul-
ţime de resurse. Afară de gâsce, 
raţe, găint, curct, cari se găsesc in 

abundenţă prin sate, animalele do-
rnestice incă sunt numerăse, cu tătă 
invazia rus6că din 1854, care dis-
truse saC1 resleţise o mare ?arte din 

t tt, irr_marile stâne, car,  exista 

1n acea epocă,`nu fusese restabilite 
şi oi se găseaCi numai la Babadag. 
Dar potcil, boit, bivolit sunt fărte 
comunt ; bivolul preţuesce mal mult 
de cât boul, care se Intrebuinţă 
mal mult ca vită de muncă in tim-
puri obişnuite ; el nu se mă.nâncă 
de cât când se imbolnăyesce sail 
este omorât de vre-un lup. Oaia 
şi capra sunt preferate la măcelării.• 
Calul este rar pe la Dunăre, se gă-
sesce mal ales in interiorul stepelor 
in herghelii numerăse. Crescerea 
cailor este principala ocupaţiune a 
tătarilor, cari mănânci carnea •de 
cal, eeea-ce este un mare scandal 
pentru turci şi bulgari. Caii tătă-
resci nu sunt intrebuinţaţi in ţară ; 
ei nu pot servi de cât la călărie, 
el sunt sobtil, vil dar slabl, ei nu 
re.istă ostenelelor.; ac6ta provine 
de acolo că sunt Incăleca A prea de 
timpuri, chiar de la i 8 luni. 

Pescii sunt fărte abundenţi, atât 
",n Mare cât şi in fluvii71, riuri şi 
lacurt, totuşi sunt varietăţt puţine ; 
cei mal obişnuiţt pescl rnarini 1n 

, 	Marea Negră sunt: ;e..u.331sserit, 
mt,.. ilit .ria vt  Jiggis, flemmis auritus, 
lepidus, Riatena luscus, :r,ial multe 

----. 
specilde strombos şi babrcs ; aprăpe 

! . -. 
( 
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In ce privesce insa producţiunea 
agricolă diu anui acesta, nu se 
pete cunesce incă cu corectitudine, 
de Ore-ce ac6tă sciinţă urrnt a se 
cunesce şi concentra dupe strân-
gerea definitivă a recoltelo: dupe 
câmp. Sunt insă pentru moment 
nisce date aproximative şi care sunt 
cele urmetere pentru Intregul judeţ : 

Ilectolitri 

62698,2 y• t) 	. 
2) Secară 	

047 
 

3) Orz 	1696.915 

. 415.185 
. 	18.697 

6  

to.5 3 5 

45  ) ROI navp  ei  z ţ  

Total cu aproxim. 3.12o.71 r 
Media aproximativă la hectar 

pe plăşt a fost cea următere : 

Anul acesta s'a cultivat i.i 30 
hectare şi 20 aril cu fâneţe arti-
ficială (trifoit, paring, dughie, etc.), 
produchd cantitatea de 730.360 
klg. nutreţ ; iar pentru fâne~e na-
tura'e aCi fost reservate 12.294 
hectare şi 20 arit, producend can-
titatea de 9.ţk.,9.3oo kgr. nutreţ. 

In judeţ sunt 19 mort cu aburi 
pentru măcinat făină, 8 morl cu 
apă, 22 mori plutitere pe apă, 
249 mori cu vent si 8 mort cu 
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avut precauţiunca de a fi luat cu 
dnsul o cusinieră (o mică cutie) 
şi cu rădăcina pulverisată a unet 
plante, pe care germanit o numesc 
Pyrethrutn carneum, şi cu care tre-.  
bue să umpli patul 1n timpul nopţet, 
ciorapii şi cimaşa in timpul 
dacă cine-va nti vrea să fie nAn-
cat. Cantitatea de insecte este aşa 
de mare in locuinţe, că tott locui-
torit se cuIcă sub cerul liber, şi 
acesta este una din causele frigurilor 
intermitente care bâritue acbtă ţară. 
Un alt tlageI al ţinutulut este şi 
locusta ; serele se intunecâ une-ort 
de norit formaţt din aceste insecte 
şi când ele se lasă.pe  păment, totul 
ete acoperit. Moluştele sunt destul 
de numerese. Lipitorile abundă 1n 
lacurt, dar nu se face nici un •comerţ 
cu ele. Pe marginea M.rci se găsesc 
puţine. Accle de prin lacuri sunt 
comune şi 1n apus., aşa aVem spe-
ciile paludines, planorbes, limueae, 
neritines, şi tOr felul de scoict. 

Agricultura este una din . cele - 3 
ocup atiunt ale locuitorilor dobro-
geni ; se ocupă cu ea românii, 
bulgarit:şi turcit ; partea de 

resăritul şi apusul judeţulut, 
graţic calităţet solulut şi altor 1n-
prejurărt climatotogice, fertilitatea 
păinntulut este superieră multOr 
locurt din ţară, dar cu tOtă ferti-
litatea solulut, agricultura a remas 
staţionară din următerele cauşe : 

absenţa de ci de comunicaţie 
(care e şi una din causele incetet 
inaintărt a comerciulut) ; lipsa de 
capitalurt şi instrumente agricole, 
precum şi rigurositatea climel 1n 
cele mat multe părţi. In agricul-
tură este adoptat pretutindenea sis-
temul extensiv cu cj ăcere bis-anuală 
şi tris-anuală ; instrumentele not 
şi sistematice ati inceput a se 1n-
troduce 1n multe localităţi, ceea-ce 
contribue 1a ridicarea agriculturet, 
ţinută in loc, atât de causele enu-
merate mat sus, cât şi de lipsa de 
umiditate trebuinciesă plantelor. 

In urrna recensembtulut general, 
făcut 1n temna acesta, se constată. 
câ. 1ntinderea semenăturilor din 
judeţ, 	pe 	anul agricol 
este cea următere : 

De t6mnI1 
lIeetare 

1895/96, 

De primă-vară 
Ileetare 

t) Grâil . 40636.25 to88.- 
2) Secară. 32 I I.— 837.- 
3) Rapiţă. 707,50 

4) TrifOiC1, 

lucernă, du- 
ghie, 	etc. . 6.— 964.20 

5) Orz 	. 166.— io25 5.37 
6) Porumb. 3 2.3,08.2o 
7) In. 	. 	. 12413.75 
8) MeiCi. 	. —.— 2o5 30.82 
9) Ovez 	. 3785.47 

io) Cânepă. 5.5o 
Total . . 54736.75+198278.41 

Total . 	253,015.16 

cai. Sunt asemenea 2 fabrict de 
pielărit, afiate in comunele urbane 
Ostrov şi Hârşova, osebit de aceia 
din reşedinţa cornunet, 3 fâbrict 
de uleiCi, 21 maşini pentru dărăcit 
şi tors Iână, 3 instalaţiunt de apă 
gazOsă, 3 instalatiunt pentru fa-
bricat cărămidă, 29 casane pentru 
fabricat rachiul de drojdie şi 
fabrică pentru caşcaval. Maşint şi 
instrumente agricole in tot judetul 
sunt : 

LOCALITĂŢILE 
G P.A. i' SECARĂ ORZ OVZ RAPIŢĂ • I N 

h. 1. h. I. h. 1. h. 	I. h. I. h. 	1 	1. 

Plasa Constanţa 	. 	. ri 71 14 17 i 5 70 t 5 o t. 6 63 7 8 	. 
, » 	Medjidia 	. 	. 18 -, o t 6 78 18 16 17 843/4  Idegerată 8 40 

•Mangalia 	. 	. 12 593:4  12 48114  14 60 1 5 92 16 o t 1-I, r o 573 / 4  
» 	•Hârşova 	. 	. 1 o 84 14 30 i 6 41 17 5 5 — — 5 17 
» 	Silistra-nouă . i 3 26 1 6 6o 17 49 18 71 — — 1 4 o23] 

Media g-lă pe judeţ . t 4 oo3/ , 14 30 16 32 14 16 9 961/21  

i 

8 86 
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.01 3 maşini de secerat. 
98 • > cost. 

	

44 	 treerat. 

	

27 	> senAnat. 

	

5 8 	 i/nturat. 
28 • » 	• bâtut porumb. 

	

3 	 tăiat paie. 
163 plugurt de lemn. 

	

9 -7 9 3 	 fier. 
1.834 borone de fier. 

	

2.303 	 lemn. 
4. Soo grape. 
•72 3 tăvălugurt. 
7 6 rariţe. 

2.444 care mart de povară. 

	

4.304 	cu osii de lemn. 
9.0 1 2 Că.11.1ţe » 	 fier. 

24 6 târmace. 
18 trăsurt pe arcurt, afară 

de comuna de reşe-
dinţă. 

Cereale (dupe baronul d'Hog-
gu&s, 1n cRenseignements sur la 
Dobroulja,). Cerealele cultivate in 
Dobrogea sunt grâul, orzul, se-
cara, porumbul şi meiul. Grâul, or-
zul şi secara 1n mică cantitate aiâ 
dat şi dati, tot ca şi grânele olea-
ginOse, • Ore-cart cantităţi de ex - 
ploatare. Intru cât privesce po-
rumbul, care este basa alimentaţiu-
nei populaţiunet agricole, este culti-
vat cu un mare succes in districtul 
Tulcea şi cultura acestut product 
a făcut 1n ultimit ant progrese fOrte 
mart. Se speră că Intr'un viitor  

apropiat porumbul va figura cu o 
ţifră mare la expOrtaţiune. 

Graul şi secara sunt exportate 
la Constanthopol, in insulile Ar-
hipelagulut chiar in Grecia şi alte 
parţt. 

Or"zul se exportă 1n Anglia şi 
Holanda. 

0 vezul se cultivă f6rte puţi n 
In ac6tă parte, de şi terenul e 
fOtte favorabil acestei culturt. 

Rapiţa se selbăticesce din ce In 
ce şi se explică prin micul preţ 
care se dă. Recolta anulut 1877 
a fost ie 2o0/0  superiOră celet 
precedente. 

Inainte de venirea românilor 
1n Dobrogea, era irnposibil, in cir-
curnstanţe normale chiar, de a 
aprecia cu puţină exactitate intin-
derea in hectare saU pogOne a te-
renurilăr pentru cultură. Numa 
dupe culegerea bucatelor dupe câmp 
se putea face o idee exactă de 
cantitatea cerealelor obţinute şi prin 
urmare de 1ntinderea consacrată 
culturi lor, dar chiar atunci se 
comiteaU mart greşelt. Aci aprOpe 
toţi musulnaanit aii fost forţaţi de 
către autorităţile turcesct de a pă-
ră.si in timpul resboiulut Dobrogea, 
luând cu et vitele lor şi adesea şi 
pe ale vecinilor ; circasienii, lazii, 
tartarit, nogait at1 prădat de 2 

orl Dobrogea. Prima dată in MaiCt 
1877, a doua in Iunie, luând cu  

eI o mare cantitate de nirna1e. In 
unele sate nu sunt de loc vte de 
tras şi e de plâns, căct 1n unele 
părţt maşinele agricole nu sunt 
cunoscute. Arta de a face mort le 
este necunoscută, 	 din 

st 

măcinatjci6e. Via es7.e ase-
menea cultivată, dar • in micâ can-
titate şi mat ales in imprejurimile 
Ostrovului şi mat in tOtă plasa 
Silistra-Nouă. Virtul produs, e de 
o calitate fOrte inferhira şi se con-
sumă pe loc, nu .se exportă.. 

Tabloul producţ;unilor 	hec- 
tare şi hectolitri) al jud. Constanţa 
pe anul 

Felul 

Griul 	. 

Secară . 
Orzul . . 

1895-1896 : 

Heetare 	Heetelitri M. pe ha. 

	

47.690 	691.300 	14.5 

	

14.740 	222.500 	15.1 

	

104.000 	1760.100 	6.9 

Ovezul,.. 24.300 368.900 5.2 

Rapiţă. . 1.870 I 8.700 t o 

Porumb . 3 3.47o 197.700 5.9 
Meiul . 	. 2 I.3oo 94.60° 4.4 
Inul 	. . 12.500 I 16.400 9. 3 

• 259.870 3.469.600 •1  3.5 
Fasole . 990 5 . $ 20 5.6 

	

Fîn.nat.iart. 13.810 	148.000 	io.7 

	

14.800 	153.520 	8.2 

Intinderea judeţulut fiind de 
6.o58 klm. p. saii 6o.88i hectare, 
avem acuma tablourile urrnătOre : 

a) Teren Prodtictiv 570.732 ha:  

. 	neproductiv 3 5.149 ha. 

b) Teţ-enul productiv se im-
parte In : 

Ter. Stat. şi prop. i 1.6 37 ha. 
locuitorilor . 3 9 9.o9.5 ha. 

c) Ter. neproductiv coprinde : 
Vetrele satelor . . 157.822 ha. 

hel., etc . . 	19.527 ha. 

d) Te enul prod. se  sub-imparte : 

Felul terenuluI 	al Stat. şi prop. 
ha. 

tocuitori 
ha. 

Cult. cu cer ,ieg., Iiv., etc. 90.337 23.625 

Necultivat 31.357 81•854 

Islaz . 	. 	. 	• 	• 	• 26.270 37.4. 05 

Vil • • 	• 	• 	 • 	• to 2.006 

Pădurt 	. . 23.625 5.368 

171.637 399.095 

In 	total s'ată 	cultivat 274.670 

hectare in 1895-96, cari aii dat 
3.469.600 bectolitri de grine şi 

5 3.52o cântare metrice de fasole 

şi fân. 
Viile şi livegile cu pruni din 

judeţ, dupe sciinţele ce s'att primit 
de la d-nit sub-prefecţl, basate pe re-
sultatul ultimulut recensănAnt făCut 
in t6mna anulut acesta, se constată 
că 1n judeţ e o intindere de. I 862 
hectare şi 74 arii cultivate cu vit. 
Majoritatea acestei lutindert este in 
plasa Silistra-Nouă şi in special In 
comunele Ostrov şi Almatăii. Pro-
ducţiunea vinulut insă nu se cunOsce 
pentru anul acesta, nefiind culesul 
terminat. Asemenea se constată că 
sunt i 	9 3 pruni, 1nsă aict nu 
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(L asculin), 3 16 asini, 17o asine, 
74 mănji de asini, 373 ţapi, 4.5 62 
capre, i.io8 iezi, 30.937 btrbeci, 
338.489 oi, 76.00 	8.747 

şi porci, 5.898 scr6fe 	7.144 j arcei.  

Din tOtă ac6tă expunere se vede 
că ţeranii sunt avuti, posedând vite 
de muncă 1n numer suficient şi 
unelte agricole perfecţionate. Prea 
puţini dinteinşil uzUă incă de ve-
chiul plug de lemn şi de târrwc 
(instrument de arat cu 3- 5-7 Liare.) 
Dar şi aceştia cu timpul sc vor 
convinge că Intrebuinţând ulţeltele 
perfecţionate, pot câştiga şi din timp 
şi munca le va fi mai rodrncă. 

Ldnuri. Dintre t6te articolele de 
exportaţiune, lăna este acela care 
interesză mai direct comerciul Eu-
ropei. Statisticile trimise de admi-
nistraţiunile locale inaintea 

evaluail nurnţj1Drin 
Sandjacul Tulcei de 645.000, dar 
dac se ţirr--'W7aF7"---npwitt-77e 
se dă pentru fie-care cap, ceea-ce 
face pe proprietari să nu dea ade-
verata sumă a vitelor sale, resultă 
'că ac6sti sumă e cu mult inferi6ră 
celei reale. In 1876, negustori bine 
informaţi despre numerul oilor, spu-
nea'ti că sunt 75 0.000 de o I, ceea-ce 
este mai apropriat de adever. Nu-
merul acestor animale, cu lână dupe 
resboio s'a mărit. Ţeranii se ocupă 
cu o ard6re de nedescris de tur-
mele lor, ceea-ce face să spere un 

mare progres. Fie-care 6ie produce 
pe an .1.1J22.ca de lână si chiar 2. 
Cea mai mare parte din ac6stă Iână 
e ţigae 90/0, iar io0/0  e de o ca-
litate inferi6ră, care cu timpul tinde 
a dispare. In Sandjacul Tulcea şi 
Constanţa saO făcut incrucişări cu 
berbeci aduşi din Basarabia ; dar nu 
s'a obţinut de cât produse de ca-
litate inferi6ră. Se exportă din por-
tul Tulcea prea puţine oi, căci lo-
cuitorii le ţin pentru lână. In di-
strictul Tulcea sunt 70 / 0  părţi lână 
albă si restul n4gră. In districtul 
Constanţa sunt 30 0/0  părţi lână 
albă şi 7o0/0  părţi lână n4Tă. Di-
ferenţa intre Iâna n6gră şi cea albă 
e de 30 franci la too de kgr. Oile 
aO produs anul acesta, I 896,- can-
titatea de 668.894 kgr. de lână. 

— Lacurile cu pesce 
sunt numerOse 1n Dobrogea şi se 
divid in doue categorii : lacurile 
alimentate de Dunăre de la Hârşova 
până la Sulina, şi cele alimentate 
de Mare de la canalul Sf. Gheorghe 
1n spre Mangalia. Lacul Razim, cel 
mai important .din t6te lacurile din 
Dobrogea, comunică cu t6te cele-
l'alte şi este alimentat de Mare, 
comunicând 1n acelaş timp cu Du-
nărea prin canalul Dunăreţ. Turcii 
lnchiriaii tOte bălţile şi lacurile de 
la Hârşova până la imbucăturile 
Dunărei, precurn 	t6te lacurile 
pâtiă la Kstenge. Antreprenorul 
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este obiceiul a se fabrica rachiul 
de prune, aşa 1isă ţuica, ci putinele 
fructe ce se fac, servesc locuitorilor, 
saO fac comerci0 cu ele 1n starea 
1n care le culeg. 

S i ri cicultur a. Tot dupe sciinţele 
d-lor sub-prefecţi, se constată că in 
tot judeţul se găsesce numerul de 
1.190 du;li (aguzi). PutAnd locui-
torii la clocit 1n anul trecut, can- 
titatea de 529 grame sentinţă de 
găridaci, a produs cantitatea de 
3 61 kilograme şi 200 grarne go-
goşi de mătase. Ac6tă ramură de 
industrie, dupe cum se vede, nu este 
destul de respândită 1n acest judeţ, 
şi acea puţină cantitate de se-
minţă cât s'a pus la clocit, nu pOte 
fi Ingrijită de cât de soţiile locui-
torilor veniţi de dincole de Dunăre 
saO ale românilor afiaţi mai inainte 
in Dobrogea, cum sunt in special 
cei din comunele Rasova, Topal, 
Seirnenii. Cu timpul pOte că locui • 
torii rurall, inţelegând fol6sele unei 
ocupaţiuni, se vor 1ndemna unil pe 
alţii la crescerea gândacilor de mă-
tase pe o scară mai intinsă. 

Apicultura. Dupe datele statistice 
ale ultitnului recensemânt, resultă 
că 1n judeţ sunt 694 stupi cu miere. 

Producţiunea mierei şi a cerei 
1n anul acesta, este cea urmet6re : 

klg. — grame c&ă albă. 
739 » 500 » 	galbenă. 

1.025 	— 	miere. 

Acstă ramură de avuţie a lo-
cuitorilor rurali este f6rte negli- 
jată in ac6tă Darte a ţerei şi lu- 
crul se explică prin faptul că lo- 
cuitoril sunt lipsiţi de grădini, de 
unde să'şi pOtă albinele lua mierea. 
Aceşti stupi, câţi sunt acum, sunt 
căutaţI de locuitorii români dupe 
litoralul Dunărei, cari aO vii şi gră-
dini şi care convin fOrte bine acestei 
culturi. 

Cr escerea vitelor este a doua 
ocupaţiune prinipală a locuitorilor 
din acest judeţ; livei1eşi păşunile 
sale cele intinse nutresc nenumerate 
turme de vite mari şi mici, Dar 
1n urma resboiului de la 877, cres7  
cerea vitelor a suferit o perdere 
simţit6re, căci mai tOtă populaţi- 
unea musulmană fiind constrânsă de 
guvernul Otoman a părăsi ţara, atl 
luat cu ei vitele şi a.desea pe ale 
veeinilor lor ; pe Iângă asta, cir- 
casienii, lazii, tătarii, nogaii şi ka-
baillii aO devastat de 2 ori ţara 
1.n anul i 877, luând cu eI cantităti 
1nsemnate de vite, nelăsând 1n unele 
sate nici chiar o vită, iar numerul 
celor-l'alte micşorându-I sensibil 
aşa oile erati peste 7 5o.000 mil, 
iar •  acji d'abia sunt ca la i 8o,000. 
1.703 armăsari, 17.666 cai, z 5.52 5 
iepe, 4.840 mănji, 6oi tauri, 3 6.716 
tiol, 27.490 vaci, i 5.875 viţel, 95 
tauri de bivoli, 384 bivoli, 950 
bivoliţe, 462 malaci, i cămilă 
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plătea 7.000 de lire pe an. La ren-
dul sii, antreprenorul punea asu-
pra pescarilor o dijmă de to până 
la 150/0  şi pentru unele bălţi plă-
tean" chiar 30 până la 400/0. 

In cartea sa cLa Bulgarie Orien-
taie», Allard (Jice : 

4Pescăria este principala indu-
strie a satelor aşec.late pe malurile 
fluviului sa'n ale lacurilor. In timpul 
apelor scă;lute ale Dunărei, când 
apele lacurilor se revarsă In 
determinând 1n canalele !or de co-
municaţie un puternic curent, ro-
mânil şi bulgaril, cari se dedeA 
de obiceiii acestei industrii, aşecjă 
zăgazuri de plase de-a curmezişul 
canalului şi prind ast-fel mari canti-
tăţi de pesce, pe care iI spintecă. 
şi 11 intind acoperindu-1 cu sare, 
ca să se usuce la sore. Acesta este 
una din basele alimentaţiunei pentru 
iarnă. In Dunăre este o predigiOsă 
abundenţă de pesce; pescarii numai 
bagă coşurile cu plasele lor 1n apă 
şi le scot repede afară pline cu 
pesce. Silurul (somnul) este fOrte 
abundent In fluviii i In lacuri, 
unde el distruge o mulţime de alţi 
pescl mai micl. Ştiuca, crapul, plă.-
tica sunt fOrte comune, precum şi 
marele şi micul morun, cu-  ale 
cărui oue se face un mare comerţ 
de icre. Se pescuesc de asemenea 
şi o mulţime de raci f&te mari ; 
unii din eI ajung până la 30 cm.» 

Industria. 	In acetă privinţă 
judeţul nu stă tot aşa de bine ca 
In ceea-ce privesce agricultura ; el 
este mult lnapoiat faţă cu alte 
judeţe din ţară i chiar faţă de 
vecinul sii Tulcea. Industria sa 
este de doue feluri : cea casnică 
şi cea mică, căci industria mare nu 
există. Industria casnică saii do-
mestică se practică la sate ; prin-
tr'ensa se Inţelege confecţionarea 
obiectelor de prima necesitate, adică 
a vestmintelor, uneltelor de muncă, 
de fier, lemn, etc., ţeseturile, in 
care exceleză româncele şi bulgă-
rOicele ; ea este destul de inain-
tată intru cât ţeseturile, velinţele 
mici şi diferite broderit, pot sta 
aleturt cu similarele lor din ţară. 
Acestă industrie insă scade, de 6re-
ce a :nceput a se introduce pe la 
sate obiecte confecţionate in streină-
tate, cu un preţ modic, putendu-
şi-le procura locuitorii, chiar cet 
săract. S'atul ar face bine, dacă 
ar lua mesurile necesare pentru 
protejarea et. 

Industria mică se găsesce numat 
prin cele 7 comunc urbane şi este 
representată prin: i fabrică de pos-
tav, i fabrică de substanţe ulei6se, 
t fabrică de luminări de ceră, 
fabrică de bere, 3 fabrici de tăbă-
cărie, 3 fabrict de apă gazdsă, 2 

fabrict de dărăcit Iână şi i fabrică 
de săpun. Mat sunt şi 26 mort cu 
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aburi, 5 5 de apă şi (3 o mori de 
vent. Cum vedem, ea este s1b re-
presentată, insă faţă cu desvo tarea 
economică a judeţului şi rn I cu 
semă a capitalei sale, şi inddstria 
va căuta să ajungă la nivel şi cu 
timpul să se desvolte aci un mic 
centru industrial, ale cărui produse 
ar fi lesne de exportat avend Marea 
in apropiere. 

Comerciul.—Comerciul judl ţulut 
Constanţa este destul de prosper, 
mai cu semă când ne gândim cum 
sta el lnainte de venirea rornî;nilor 
1n Dobrogea, sub turci, cari nepri-
cependu-se in afacerile comerciale, 
lăsaii totul in părăginire, oraşul 
Constanţa şi rnai puţin porturile 
dunărene şi Mangalia, nu făceaii de 
cât fOrte mici transacţiuni comer-
ciale ; acum insă, cu stabilirea ro-
mânilor, el işi luă sborul şi sub 
ocârmuirea Inţelepţă a guvernului, 
care nu cruţă nimic pentru a ridica 
din noii acestă provincie care a avut 
epoca el de inflorire şi mărire, vom 
asista la transforniarea complectă 
a rnult despreţuitei Dobroge. Acestă 
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ţară este destul de bogată, produce 
cereale in abundenţă, animale in 
mare numer, păduri bogate, păşunt 
Intinse, pescării renumite, etc.; t6te 
aşteptă nurnai să fie puse la preţ 
şi exploatate. Cu tOte că avem o 
cale ferată, Dunăre, Mare, totuşi 
căile de comunicaţie, prin care să 
se scurgă aceste produse, cam lip-
sesc, şi, guvernul şi judeţul, se silesc 
din resputeri spre a remedia aces.t 
reia. Trei lucrări aCi făcut o revo-
luţiune In comerciul peninsulei : 
calea ferată Cernavodă-Constanţa, 
podul de peste Dunăre, care o l&gă 
direct cu regiunea agricolă a ţerii 
românesd, mărirea portului Con-
stanţa, care mai deunăili era gol 
şi a1i nu mal pOte incăpea numerul 
vaselOr ce vin să-1 visiteze. Ceea-ce 
exportă judeţul sa ve;lut mai sus. 
Importul constă in produse indu-
striale, maşini agricole i coloniale. 
El se face prin porturile Constanţa, 
Mangalia, Hârşova, Cerna-Vodă, 
Ostrov, Medjidia (comerţ interiOr) 
şi vama Cara-omer. 

DIeţ. geogr. jud. Constanţa. 21 
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336 

IMPOR 

DESEMNAREA MĂRFURILOIZ CONSTANTA 

Cantităţi 
Klg. 

Valori 	Taxe 
LeI 	percep. 

Taninuri" şi extracte de materii pentru argăsit 	. 	. 
TessăturI şi stofe impletite de bumbac din fire văp- 

site sai nu 	  

633.306 

73.676 

633.306 

574.673 44.216 

CrbunI do păuh"int, Uliă 	i Kock. 	  21 506 395 537.660 

Fierărie gr6s'"a., 	  978.809 489.404 58.729 

PieI 	de bivol, 	de boti, 	de viţel, de 6ie, etc., crude, 

sărate sati uscate 	  222.022 333.030 6.661 

Cafea crudă 	  112.336 224.662 20.222 

Zahăr rafinat, zahăr candel . 	. 	. 	. 	 374.688 187.344 31.144 

Torturl (fire) de bumbae, 	nevăpsite 	afară de bum- 
băcel 	  73.597 154.554 5.889 

Maşini 	de tot felul : 	cu aburI, 	electficitate 	saU cu 

gaz, ete. 	  94.084 141.126 

Hârtie pentru ţigarete fa caeto satt cărticele 	. 	. 4.058 121.740 3.062 

portocale, rodli neramze 	i chitro . 	. 147.080 117.664 7.349 

Roscove, smochine in păpuşT, stalide roşil . . 	• 	• 237.209 94.884 5.953 

de 83.250 99.900 8.325 

TesăturY şi stofe Impletite do Iână de o greutate de 

500 grame sa• 	maI puţin pe m. p. 	 4.913 85.978 6.614 

337 
337 

TAŢIUNI 

TOTAL- 
CERNA-VODĂ. CARA-OMER • 

Cantităţi l Valori 
Klg. 	Lei 

Taxe 
percep. 

Cnntităţi 
K.1g. 

Valori 	Taxe 
Le 	perccp. 

CantiMţi 
Klg. 

Valori 
LeT 

Taxo 
percep. 

633.306 633.306 

73.676 5.74.673 44.216 

21.506.395 537.660 

978.809 489.404 58.729 

222.022 333.030 6.661 

329 658 59 112.665 225.320 22.281 

374.688 187.344 31.144 

73.597 15.4.554 5.889 

8.963 13.445 600 900 103.647 155.471 

167 5.010 150 117 3.510 105 *4.3 42 * 130:260 3.317 

147.080 117.664 7.349 

237.209 94.884 5.953 

83.250 99.900 8.325 

' 	274 4.795 358 505 3.030 505 5.692 93.803 7.477 

DI eţ. geogr. jud. Constanţs. 	 22 
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22,508 

49.126 

43.972 

48.983 

47.050 

3.278 

5.180 

2.651 

1.742 

3.714 

37.769 

34.483 

38.733 

28.630 

1.991.641 

25.426 

3.148 

4.139 

6.473 

2.004 

233942 

4.069 

338 	 338 

IMPOR 

339 	
339 

TA.ŢIUNI 

DESEMNAREA MĂRPURILOR CONSTANŢA 
CERNA-VODĂ. 

TOTAL 
CARA-OMER 

Cautităţi 
Klg, 

Valori 
LeI 

Taxe 
percep. Cantităţi 

Klg, 
ValorI 

LeY 
Taxe 

percep. 
CmititM1 

Klg. 
Valori 

LeY 
Taxe 

percep. 
Cantităţi 

Kig. 
ValorI 	T axe 

LeT 	percep. 

323 

PieI tăbăcito de vite micI, cu safi fără c4ăţInă . 	 

Oxid de zinc, de plumb, corusă, oto 	  

ŢosăturI şi stolo impletite do bumbac pur, novăpsite 

ŢesăturI şi stofe impletite de bumbae, albe sati văp- 

site Intr'o cul6ro 	  

Orez 	  

Incălţămiuto din ori-ce alte pioI, afară de cele pro-

vo4uto do art..262 	  

Stofe uşcire do bumbac pur, ote. 

Măsline sărato saft murato, 1n butOio 	 

Pânzăşi saci de jută do tot ordivară 	 

Confocţiuni dia stofe do lâuă 	  

GoamurI şi sticlă plată 1n cul6re naturală uede- 

polite 	  

Pir6ue şi euie de fier negru, cuie de sirmă, otc. . 	 

Fructe pr6spoto 	  

Bumbăcol văpsit safi novăpsit 	  

Pior la şiuo poutru rOte, ote 	  

CărbunT do lemu 	  

6.924 

16.991 

23.44 

12.850 

144.306 

608 

3.232 

87.943 

30.583 

819 

62.948 

68.965 

96.189 

5.726 

127.729 

254.257 

69,240 

67.964 

65.727 

56.540 

51.950 

20.672 

49.126 

43,972 

42.816 

40.950 

37.769 

34.483 

28.857 

28,630 

25.456 

25.426 

8.309 

11.738 

5.829 

3.573 

3.039 

5.180 

2.651 

1.529 

3.281 

3.148 

4.139 

4.827 

2.004 

4.069 
3.932.371 

32.920 

4.405 

49 

54 

9.876 

1.966.185 

1.836 

6.167 

2.450 

6.460 

1.646 

233942 

213 

184 

809 

239 

73 3.650 

662 

3.232 

87.943 

34.988 

249 	941 

62.948 

68.965 

129.109 

5.726 

4.060.100 

254.257 

6.924 69.240 8.309 

16.991 67.964 

23.474 	65.727 11.738 

13.173 63.000 6.638 

144.306 51.950 3.573 
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ŢAŢIUNI 

="1 

TOTAL 
CERNA-VODA. CARA-OMER 

Cantităţ1 
Klg. 

ValorI 
LeY 

Taxe 
percep. 

C;latiC41 
Klg. 

ValorI 
LeI 

Taxe 
percep. 

CantităţI 
Klg. 

ValorI 
LeY 

Taxe 
percep. 

2.922 1.169 44 90.140 24.055 906 

24.128 21.715 7.239 

1.856 3.395 223 1.2.353 24.389 1.470 

4.142 20.710 1.450 

1.442 19.900 1.155 

6.619 19.857 1.655 

3.281 19.686 1.642 

45.777 18.311 1.868 

30.026 18.013 2.89.0 

^_ 8.684 • 17.368 

808 16.160 1.211 

2.314 4.628 38 10.014 20.028 1.623 

gr. 251.890 15.119 3.021 

15.051 15.051 1.173 

-^ 1.835 14.680 977 

340 	 c 340 

I M P'0 R 

DESEMNAREA MARFURILOR 
	

CONSTANŢA 

CantităţI Valori Taxe 
Klg. 	LeI 	percep. 

Sominţe uleiOse  	
87.218 
	

22.886 
	

862 

Seminţe vegotale de tot felul  
	

24.128 
	

21.715 7.239 

Smochine în eutii, stafide roşii, migdale, coconart, 

ananaşi, strugurI do Mallaga, ete  
	

10.497 	20.994 1.24er 

Torturi (tiro) de bumbac văpsite  
	

4.142 	20.710 1.450 

Gumă mastică  
	

1.442 	19.900 1.155 

Porcelan do tot folul  
	

6.619 	19.857 1.655 

Ciaici  
	

3.281 	19.686 1.642 

Legume useate şi lăinuri derivate ; castane şi făiaă 

do castano  
	

45.777 	18.311 1.868 

Fructe uscato, aftunate satt opărite  	
30.026 	18.013 2.890 

Aramă, alamă şi bronz, bruto  	
8.684 	17.368 

Bureţi do tot folul  	
808 	16.160 1.211 

OrI-co alte instrumente do fer sati oţel  
	

7.700 	15.400 1.235 

Pălării bărbăteseI de mătase, pălărit mecanice do 

ori-ee stofe  
	

251.890 
	

15.119 3.021 

Sardele in butOie  
	

15.051 
	

15.051 1.173 

Lucrărl fine de strungar şi mobile de ori-ce fel ta- 

piţate  	
1.835 14.680 977 
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343 

IMPOR 

.A. 

TAŢIUNI 

DESEMN AREA M ARFURILOR CONSTANTA CERNA-VODA CARA-OMER 
TOTAL 

Cantită.ţ1 
Klg. 

323 

ValorI Taxe 
LeT 	percep. 

6.460 809 

Ciitităţi 
Klg. 

117 

Valori Ts,xe 
L ieI percep. 

2.340 363 

Cantit41 Valori 
K1g. 	LeI 

14.236 1.960 

  

  

9.014 13.521 541 

129.565 12.957 1.040 

6.301 12.602 

6.800 12.240 

1.624 	11.368 . 649 

2.268 11.340 1.138 

3.775 

1.184 

36.609 

26.894 

1.325 

263.267 

522 

Cantită.ţI 
K1g. 

711.823 

9.014 

r, 129.565 

6.301 

6.800 

1.624 

2.268 

3.775 

1,184 

36.609 

26.894 

1.325 

263.267 

362 

Lemue de foc de ori-ce fel 	  

Bumbae brut, dă,ră,eit safi poptuat şi seamă, de 

bumbac 	  

Tesli,turi şi stofo Impletito do mă.tase pură san ames- 

tecată, eu tire de aur saft de argint 	 

Albastru do Prusia, ultra-marin, stil do graifi . . 

fruete, teci, lieheruri şi alto materii tine- 

toriale 	  

Jucă.rii do lomn, de hârtio de earton, ete. 	. 

Obiecte de sticM, do ori-ce culOre, depolite, gra- 

vate, ote. 	  

Mobile, scnle de monagiU şi alte luerrI de lemn, 

lustruite, polelte, ote. 	  

Driluri 	  . • . 

Marmoril şi alabastru, brute 	  

Oţeturl in but6e 	  

Seminţe de tutun 	  

Ciment de orI-ce fol şi plăcl de eiment pentrn pardosit 

Confeeţiun1 do ştofe de bumbao 	  

Taxe 
percep. 

711.823 

11.325 

11.304 

10.983 

10.758 

10.600 

10.531 

10.440 

2.268 

1.430 

366 

4.303 

3.948 

1,430 

Vadorl. 
Le1 

14.236 

13.521 

12.957 

12.602 

12.240 

11.368 

11.340 

11.325 

11.304 

10.983 

10.758 

10.600 

10.531 

19.240 

Taxe 
percep, 

2.602 

3.948 

2.268 

1.430 

366 

4.303 

1.960 

5,11 

1.040 

1.138 

64,9 
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344 	 345 
	

345" 

IMPOR TAŢIUNI 

    

    

I 	I. 

TOTA 

CERNA-VODĂ CARA-OMER 

Cantiaţi 
Klg. 

Valori 
Lel 

Taxe 
percep. 

CantitM1 Valori 
LeT 

Taxe 
percep. 

Cautitrtţi 
Klg. 

V alo ri Taxo 
percep. 

365 1.460 128 2.912 11.648 1.019 

1.273 1.273 11.312 11.312 2.008 

r. 124.935 9.995 • 797 

5.110 9.709 1.527 

23.153 9.261 1.861 

20.029 9.213 1.001 

15.074 9.044 768 

220.462 8.819 2.205 

1.0.96 8,768 546 

• 1.723 8.615 862 

61.831 123.662 7.420 -61.831 123.662 7.420 

2.081.085 83.243 8.244 2.081.085 83.243 8.244 

111.492 55.746 6.690 111.492 55.746 6.690 

90.062 27.018 90.062 27.018 

26.125 20.900 2.613 26.125 20.900 2.613 

8.374 16.748 502 8.374 16.748 502 

DESEMNAREA MĂRPURILOR 
	

CONSTANŢA- 

Caiititiţi Valori Taxe 
K1g. 	Lei 	perce p. 

Laeurl, verniurI şi uleiurI sicative  
	

2.547 
	

10.188 
	

891 

şi unsori miuerale  
	

10.039 
	

10.039 2.008 

ŢesUturi impletito de mn,tase, amesteeatil eu ofi-ce 

alte plante textile, ete 	  
gr. 124.935 	9.995 	797 

Obieete do fier san de oţel, spoite  
	

5.110 	9.709 1.527 

Legume vercp  
	

23.153 	9.261 1.861 

Sobe de tucin, cazane, ceaune şi alte asemen:ea obieete 	20.029 	9.213 1.001 

Peseo nedenumit, pr6spet, s'ârat san useat . . 	15.074 	9.044 	768 

Crete, ipsos, var, oeruri, ete.  
	

220.462 	8.819 2.205 

Og1in(11 ale eilror dimensiuni tree do 30 eentimetri 
	

1.096 	8.768 • 546 

Vase şi aparato pentru usine, pentru bratele, pentru 

inaini cu aburT  
	

1.723 
	

8.615 
	

862 

Maşine, piirţi şi aceesorli din maşine de .fier şi de 

oţel, afarn, de cele prev4ute de art. 504 	. . 

Pietre comune pentru construcţiunl, pentru litografie 

TabM de fier laminată, 	  

Asialt 

Obiecto do tuein polite, smnelţuite, ete . 	 

Ma.şine, piirţi şi aceesorii de maşine de tuein . 	• 
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IMPOR 

-A. 

DESE1NINAREA MĂRFURILOR 
	

CONSTANTA 

CantitrIţI 
Klg. 

Materiale diverse de pămnt ars fără smalţ . 

Fierărie laminată 1n mod special . . . ... .. 

Ceprăzărio şi panglicărie do lână curată, văpsită 

sati nu 	  

Oblecto de aramă, do alamă, de bronz eiselate sati 

vernisato 	  

Fisticuri şi alte fruete meridionale 	  

Magiunuri 	  

Lomne, sedrţe, coji şi rădăcini pentru tăbăcărie . 

Unelto agrieolo eu saft fără mânere 	  

Raliuri de tior safi de oţel 	  

LuerărI do pâslă fină saft semi-fină 	  

Obieete de cositor pur san combinat 	 

Acid feuie 	  

Fierărie laminată 1n mod special, ete 	 ••••••1 

Plumb brut sub ori-co lormă 

Buteli1 de sticlă ordinară albă san colorată 

Frânghli de cânep'‘'‘, de in, de jută,. ete . 	 

--Sulfat şi valeriant de chinină 	  

TAŢIUNI 

TOTAL 

CERNA-VODĂ CARA-OMER 

Cantităţl 
Klg. 

ValorI 
LeY 

Taxe 
percer . 

Can titil,t1 Valori 
Lei 

Taxe 
percep. 

Cautit4I 
Klg. 

Valori 
LeI 

Taxe 
percep. 

65.634 13.127 2.625 65.634 13.127 2‘.625 

25.386 12.693 1.524 25.386 12.693 1.524 

349 10.470 55 349 10.470 558 

546 9.556 1.189 546 9.556 1.189 

2.323 9.292 535 2.323 9.292 535 

11.797 7.078 1."469 11.797 7.078 1.769 

23.820 4.764 23.820 4.764 

4.542 4.542 4.542 4.542 

34.591 4.497 34.591 4.497 

121 4.235 720 121 4.235 720 

, 	691 4.146 345 691 4.146 345 

1.358 3.395 1.358 3.395 

13.067 3.267 392 13.067 3.267 392 

7.248 2.174 7.248 2.174 

4,954 1.982 99 4.954 1.982 9S) 

1.133 1.586 510 1.133 1.586 510 

3.000 1.380 3.000 1.380 

Valori 
D3I 

Taxe 
percep. 
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Cantităţi Valori 
Klg. 	Lel 

Cărţi de citit şi orl-ce fel de publicaţiuni tipărite In 

lIinbI streine, broşate sati nu 	  

Grâti 	  . . . ...... 
• CovOre de lâuă curată 	  

Torturi de per şi ţesăturI de peruri 	  

Fin, paie şi ierburi de prIşune 	  

Căl&tră'rie de tot folul şi ustensile de menaj, etc 	 

Scoicl, raci, melci, etc 	  

CaI (arm'ăsari şi juganl) 	  

Pietre de măelnat 	  

DESEMNAREA MĂRFURILOR 	 CONSTANŢA 

Taxe 
percep. 

IMPOR 

RECAPrfU 

Totalul 

Constanţa . 	. 	. 5.570.393 

Cerna-Vodă 	. 	. 2.491.354 

Cara-Omer 	. 	. 43.466 

Total . 	. 	. 8.105.213 

TAŢIUNI 

Cantită,ţi 
Klg. 

CERN A- VODA 

Lei 
Valori Taxe 

pereep. 
CantifiiţI 

Klg. 
'Paxe 

percep, 
Valori 

LeY 

T 0 T 

188 1.316 

295 

6.072 

3.063 

1.344 

1.325 

648 

601 

1.200 

750 

295 

1.316 

6.072 

3.063 

1.344 

1.325 

648 

601 

1.200 

750 

118 

188 

50.601 

369 

336 

885 

162 

1.202 

cap. 4 

118 

202 

50.601 

369 

336 

885 

162 

1.202 

cap. 4 

per. 

48 

2,02 

48 

109 

37 

100 

37 per, 11/2  

LAŢIUNE 

Totalul 	Totalul 
exporturilor 	general 

Lei 	 LeT 

	

11.615.218 	17.185.611 

	

2.485.124 	4.976.478 

	

168.564 	212.030 

14.268.906 	22.374.119 
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> 32.162 / 9 1 societatea --- ) 

Osebit de ,acest excedent, casa judeţului mai are consemnaţ1 la Casa de 
depuner1 urmetOrele sum.1 : 

Le1 20.691 banI 35, sub r :cipisa No. 84.9 4/93, sumă restituită de Cr. Agrico I 
• 29.500 

Drepturi constatate in favorea creditorilor 	  
Cheltueli efectuate de la 	Aprilie 1895 până la 30 Septem- 

brie 1896 	 

De plată la 30 SeptembriA' 1896 	  

365.880 
Drepturi constatate in favărea creditorilor la 30 Septem- 

brie 1896 	  63.299 65 
Sumele r&nase neintrebuintate 	 302.5 8o 3 5 

63.299 65 

63.299 65 

350 
350 

SITUAŢIUNEA FINANCIARĂ A JUDEŢULU1 PE 1895-96 
la 30 Septembrie 1896 

BUDGETUL ZECIMILOR JUDETENE 

a) 	Veuiturl 

AlocaţiuM budgetare 	  
Drepturi constatate a se incasa la 	30 Septembrie 	1896 . 	 
Excedent de constatări 	  
Dreptud constatate a se Incasa la 30 Septembrie 	1896 . 	. 	• 
Incasări de la 	i 	Aprilie 	1895 	pârl 	la 30 Septembrie 	1896 	 
Remaşi de Incasat la 30 Septembrie 	1896 	  

LeI 	B. 

294.067 74 
3 3 1.686 	43 

37.618 49 

	

33 1 .686 	43 

	

238.079 	37 
93.607 o6 

b) Chelluell 

Alocatiuni budgetare 	  
Drepturi 	constatate 	in favOrea 	creditorilor 	la 	30 	Septem- 

284.756 90  

brie 	1896 	  215.605 61 
Sume remase neIntrebuinţate  	69.151 29 
Drepturi constatate în favOrea creditorilor 	  215.605 61 
Cheltuell efectuate de la i 	Aprilie 	1895 	până la 30 Septem- 

brie 1896 	  
201 625 19 

lle plată la 30 Septembrie 	1896 	  
1 3.980  4 2  

c) Situaţia 

Excedentul exerciţiului 	1894-95 	  
3.340 44 Incasări de la i Aprilie 1895 până la 30 Septembrie 1896 . 	. 	. 238.079 37 

Totalul 	veniturilor . 	. 	• 241.419 81 
Cheltueh de la i Aprilie 	1895 	până la 30 Septembrie 1896 . 201.625 19 
Excedentul la 	30 Septembrie 	1896 	  

39.794 62 

‹Da.cia> ca desdaunare pentru palatul administrativ 

distrus de incendiî in 1883. 
> 300.000 	Sub recipisa No. 8.376 din 4 Decembrie i 893. 

Le'i 350.191 bani 35ii total. 

FONDUL PRESTAŢIUNILOR 

a) Venituri 

Alocaţiuni budgetare 	  

Drepturi constatate a se hcasa la 30 Septembrie 	1896 . 	. 	 
Excedent de valori 	  

Drepturi const/tate a se idcasa la 	30 Septembrie 	1896 , 	. 	 

LeI B. 

369.156 

122.092 

70 

5 

21 42 7.  2.0°6924  1 9  5 1 

b) Chelludi 

Suma incasată de la i Aprilie 1895 până la 30 Septembrie 1896 99.292- 7! 
Remăşiţa de incasat la 3o Septembrie 1896 	 22  799 8o 

Alocaţiuni budgetare . 
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23 Dieţ. geogr. jud. Conatanţa. 

c) Situaţia 

Excedentul anulut 1894-95 	 1  732 74 
Incasări de la i Aprilie 1895 până la 30 Septembric 1896 . 99.292 71 
Cheltuelt de la 1 Aprilie 1895 până la 30 Septembric 1.896 . 63.299 65 
Excedent la 30 Septembrie 1896 	  37.725 8o 

Osebit de acest excedent, judetul mai are consemnat la Casa de depu-
neri suma de let 351.267 bani 23, capitalisat din exerciţiile trecute. 

BUDGETUL 

Situaţia financiară a fondurilor judeţene şi a spitalulut rural Parachk)t, 
pe anul financiar curent 1896-97, de la i Aprilie până la 30 Septem-
brie anul curent, este dupe cum urmeză : 

LeY 	B. 

1) Zecimi 

FONDUL SPITALULU1 RURAL •PARACIII0i 

a) Venituri 
LeI 	B.  

Subventiunea acordată de Stat pentru intreţinerea spitakilut. . 13.3oo — 

b) Chelluelt 

•  Alocaţiunt budgetare 
Drepturt constatate in fav6rea creditorilor la 30 Septem-

brie 1896 , 
Sumele remase neintrebuintate 	  
Drepturile constatate in fav6rea creditorilor la 30 Septem-

brie 1896 

Cheltueli făcute de la i Aprilie 1895 până la 30 Septem-
brie 1896 

De plată la 30 Septembrie 	  

c) Situaţia 

Venituri 	  
Cheltuelt 
Excedentul la 30 Septembrie 1896 

Sold in easă la 	i 	Aprilie 	1896 	  
Incasări de la 	i 	Aprilie pâ -lă la 	30 Septembrie 	1896, 	insă: 
Pe sema exerciţiulut 	1895-96 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	16.o14 	85 » 	» 	» 	1896-97 	 rit  692 	26 

LeY B. 
7.411 

127.707 

63 

(t 
Totalul 	veniturilor 	  135.118 74 

Se scade cheltueli efectuate, 	insă: 
Pe s6ria exerciţiulut 	1895--96  	15.498 	28 

1896--97  	92.138 	79 
Sold 

107.637 07 
la 30 Septembrie 	1896 . 	  27.481 67 

2) Pr e stafil 

Sold in casi la 	i 	Aprilie 	1896 	  2 766 90 
Incasărt de la 	i „Aprilie pâi 	la 	30 Septembrie 	1896, insă: 

	

Pe sema exerciţiulut 1895-96 	 8  88o 23 » 	 1896 --97  	50.911 	25 59.791 48 
Totalui veniturilor 	  62 5 5 8 3 8 

Se scade cheltuelt efectuate, insă : 
Pe sema exercitiulut 	1895— 96 	 2.479 70 

1896-97 	 42.936 63 45.686 33 
Sold la 30 Septembrie 	1896 	 16872 05 

15.000 -- 

I I  1 89 43 
3.810 57 

t t  189 43 

11  189 43 

13.500 
II  189 43 
2310  57 
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SPITALUL RURAL PARACHIO1 
LeY 	B . 

Sold In casă. la  i 	prilie 1896  	4.6 39 82  

	

Incasări de la i Aprilie până 30 Septembrie 1896   15.000 oo 
Totalul veniturilor 	  19.639 82 

Se scade cheltuelile efectuate, insă : 
Pe serna exerciţiului 1895-96 	 2  329 25 

	

8  736 18 	11.065 43 
Sold la 30 Septembrie 1896 

In vederea construirei unui palat 
administrativ şi clădirea unui local 
de arest, casa judeţulului a fost 
autorisată, prin legea promulgată 
,cu decretul Regal No. 1976 din 
18 Mai 1892, publicat in «Moni- 

torul Oficial» No. 39192, a con-
tracta un imprumut de 300,000 

lei de la Casa de depuneri. Impru-
rnutul a fost realisat la 25 Noem-
bri e 1893 şi situatia sa se află 
ast-fel la i Octombre 1896: 

• 1896-97 

8 	574 3'-) 

STAREA FINANCIARA A 

In judeţ sunt 79 comune ru-
rale  şi urbane nereşedinţe, afară 
de comuna Constanţa; dintre aces-
tea, numai 70 aCi localuri proprii 
şi 9 nu aCi localuri, avend 6 din 
ele cancelariile instalate in case 

ticuIare cu chirie, iar primăria 
comund Gargalâc, se află instalată 
in localul c61ei de acolo, şi a.cele 
din comunele urbane Hârşova şi 
Medjidia ln localurile sub-prefec-
turelor respective. Situaţia finan-
Ciară a comunelor nu e tocinai sa-
tisfăcet6re, mai cu semă aceea a 
comunelor urbane Medjidia, Man-
galia şi Ostrov, care s'aCi inchis cu 
deficite şi in anul 1895-96. Acestă 
stare de lucruri se datoresce, in 
ceea-ce privesce comunele urbane, 
deficitele continue ce aO lăsat anii 
precedenţi, iar comuna urbană Os-
trov, nefiind ingăduită mai mult a 
percepe taxa ce-o avea ,Infiinţată. 

CASELOR COMUNALE 

asupra vinurilor ce se recoltaCi chiar 
pe teritoriul seo de locuitori re3-
pectivi. Acestă mesură a contribuit 
fOrte mult la diminuarea veniturilor 
sale i de aci, negreşit că a pro-
venit şi deficitul. Comunele rurale, 
cu fOrte puţine excepţiuni, merg 
rei1. Veniturile ce sunt autorisate a 
percepe, dupe legea maximu!ui, le 
sunt insuficiente, neputend face faţă 
tuturor cheltuelilor ce 11 se impun 
şi,din acestă causă, tot-d'a-una casele 
comunale sunt in defieit. Ca să 
se amelioreze s6rta unora din co-
munele rurale, cum sunt in special 
cele din plasa Silistra-Noue, Chio-
seler, Corabacă şi CarateCi din 
plasă Medjidia; Ciobanu, 
GhizdărescI şi Urumbey din plasa 
Hârşova, etc., este de neapărată 
trebuinţă a se avisa la gruparea 
lor cu altele, ca Impreună să p6tă 
suporta t6te sarcinile. 

'Capitalul de lei 300,000 ce s'a 
:Imprumutat, s'a reconsemnatla Casa 
.de depuneri spre păstrare, până ce 
lucrările preliminarii vor fi efec-

- tuate cu privire la execunrea celor 
doue construcţiuni. 

Căile de comuniea(ie, de şi are 
• multe judeţul, tot 	sunt su- 
ficiente, şi pe cele care le are, 
nu sunt tocrnai Intr'o bună stare. 
Cu timpul Insă, guvernul, care are 
tot interesul ca acestă provincie să 
prospere, pentru a rescumpera sân-
gele versat pe câmpiile Bulgariel 
de către viteza năstră oştire. Ele 
se Impart : 

i) Maritime, cari aCi ca puncte  

de plecare •portul Constanţa şi 
o distanţă mare şi Mangalia. Din 
Constanţa plecă vapcire 1n t6te 
porturile române, la Odesa, C.on-
stantinopol (vap6rele Medeea, Co-
bra, Meteor) şi chiar In Marea 
Mediterană, şi vin la densa vap6-
rele tutulor naţiilor din Eurcpa. 

2) Fluviale, pe Dunăre, de la 
Ostrov până la Hârşova prin Cer-
navodă ; câte-şi trele fiind schele 
pe 

3) Calea ferată Cernavoda-Con-
stanţa, lungă de 64 km., cu sta-
ţiile Mircea-Vodă, Medjidie, Mur-
fatlar, unesce fluviul cu Marca, şi 
prin podul cel măreţ de la Cerna- 

Capital imprumutat 	  lei 300.000 — 
Dobir* pentru 15 at 	 » 171.326 85 

Total . . » 471.326 85 

Suma respunsă Casei de depuneri până la i Octombre 
.1896, ip comptu acestei datorii, Insă : 

In comptul capitalului   lei 39.389 75 
> 	» 	dobencjilor   » 	52.620 6o 	92.010 35 

.Remâne de plată la 	Octombrie 1896 » 	 379.316 5o 
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vodă, unesce România cu llobrogea, 
Bucurescii cu Constanţa. 

4) Drumuri mari de comunica-
ţie intre comunele rurale mai Insem 
nate şi ouşe. Medjidia este centrul 
lor, plecând in diferite direcţiuni : 
la HarşoN;a, Caramurat, Cernavodă, 
Constanţa, Mangalia, Cuzgun-
Ostrov ; apoi este un drum d'a-
lungul Dunării de la Ostrov la 
Ostrov (din plasa Hârşova), de 
la Hârşova la Babadag şi Con-
stanţa, de la Cuzgun şi Ostrov la 
Mangalia, de la Mangalia la Cara-
Omer, de la Constanţa la Man-
galia. 

5) Calea naţionald Tulcea-Con-
stan!a. 

6) Drumuj- micl de comuni-
caţie, cari legă intre ele t6te 
comunele, satele şi cătunele, şi cari 
se incrucişeză la infinit, solul Do-
brogei pretându-se la acesta. Se 
simte necesitatea unei căi ferate 
Constanţa-Tulcea pentru exploa-
tarea pădurilor şi minelor din ju-
deţul Tulcea, şi cele existente să 
fie mai bine ingrijite şi mai solid 
construite cele noui. 

Servidul postal. Doue diligenţe 
fac cursele de mesagerii intre Con-
stanţa-Mangalia şi Constanţa-Tul-
cei. De la i Septembre 1896 s'a 1n-
fiinţat de direcţiunea generală a 
T. şi; P. doue agenţii postale spe-
ciale, şi anume : una la Parachioi,  

centrul plăşei Silistra-Nouă., şi alta 
la Topraisar din plasa Mangalia. 
Serviciut postal din acest judeţ se 
1ndeplinesce de 28 factori rurali, 
Intreţinuţi de Stat, cu subvenţiunea 
anuală de 30.5 oo lei, plătită din 
casa judeţului. Conform legei postei 
rur ale, notarii indeplinesc func-
ţiunea de agenţi postali 1n comu-
nele respective şi pentru acest ser- 

primesc câte 5 lei lunar 
din casa P. şi T. Acest servichi 
se indeplinesce cu regularitate. 
Judeţul mai plătesce incă chiriile 
localurilor ocupate de off. T. P. 
Cara-Murat, Enişenlia,  şi Cara-
Omer ; aceste doue din urmă in 
sumă de lei 750 anual, iar pentru 
cel d'intehl chiria e fusionată cu 
aceea pentru localul sub-prefecturet 
respective. S'a mai plătit de judeţ 
lei 1212, pentru construirea liniet 
telegrafice Cara-Murat, noua reşe-
dinţă a sub-prefecturei plăşet Con-
stanţa, şi lei 2949 bani 35, pentru 
Intreţinerea officiului T. P. Eni-
şenlia pe anul financiar expirat 
1895-96, unde incasările nu aii 
putut acoperi cheltuelile f'acute de 
Stat. 

In ceea-ce privesce drumurile, 

iată ce ‘lice Allard 1n 1857, 1n a 
sa (Bulgarie orientale» : 

iCeea-ce lipsesce, mai cu semă 
in acestă parte a Orientului, sunt 
drumurile. 0 piatră e destul a  

face să devieze un drum turc, ca 
şi potecile arabe ; cea rrai mică 
plOie le infundă. Chiar sultanul 
Mahmud (Intemeetorul oraşului 
Mahmudia), când a venit pe ma- 

Dunărei, trebuind să trecă 
prin acestă câmpie a ins,nnnat cu 
pietre comemorative drumul 
care singure alL arată drmuul Pa-
dişahului ; drumul Insuyi nu mai 
există. In timpul verei, 

se mai pot face, pentru că 
este indiferent de a merge pe drum 
S3 	a trece pe alături ; dar in 
timpul ploilor i a Ingheţurilor de 
la sferşitul iernet, t6te drumurile 
sunt aprOpe impracticabile pentru 
transporturi. In masivul Babada-
gului totuşi, drumurile sunt numai 
nisce simple urme de harabale (că-
ruţe turcesci); pe marginea şan-
ţurilor sunt parapete (1n rea stare) 
şi adesea pantele sunt nivelate cu 
pă.ment ; drumul urmeză câte o 
dată calea romană. Pe act:.3tă linie 
piatra este pe loc alături yi totuşi 
drumurile nu sunt pietruite. Ca pe 
't6te construcţiunile din Turcia, 
timpul, ale căreI pustiiri nu le 
combate nici o sforţare omenescă, 
nu intrie a şterge ori-ce urmă 
de drum, ori şi unde drumul n'a 
fost săpat şi impietruit., 

Mal departe Allard 	: 
(Se ved adese-ori in mijlocul 

stepelor urme de paşi şi de roţi  

incrucişându-se in t6te sensurile. 
Ori-cine urmeză drumul care 
place şi acesta este o greutate 
pentru călătorul, care incre4n-
du-se In reamintirea unei excur-
siuni precedente, crede că se p6te 
lipsi de conducetori pe un drum 
ce la mai făcut o dată. 

Relaţiunile intre micile centre 
de populaţie sunt aprOpe nule ; aşa 
că 1n realitate nu există drumuri 
care să traverseze ţara. Este greU 
de a zugrăvi măreţia acestor câm-
puri singuratice, a căror monotonie 
grandiOsă o intrerup •numai clu-
muli, şi satele cele rar aşecJate. 
Singuri mărăcinii • de o talie gigan-
tică şi Inaltele trunchiuri ale cma-
rel angelica›, ciparoşil se inaiţă 
primă-vara ca nisce arbuyti de-a-
supra câmpiei. Călăreţul e scos 
dese-ori din visarea in care 'I 
aruncă spectacolul deşertului de 
aceste plante, ale căror verfurt spi-
nOse f biciuesc faţa. Pretutinded, 
pe unde a trecut omul, lăsând in 
urrnă-i ruine pe pămentul Dobro-
gei, iarba acopere repede ultimele 
urme de locuinţă, care de-abia se-
ridică de-asupra pămentului şi cari 
ar remânea, de cele mai multe ori, 
necunoscute, dacă lnaltele tufe de 
angelică, cafflisce sentinele ale mor-
ţei, nu le-ar scOte la ivelă. Miro-
sul urât şi petruncJetor aI acestor 
plante, pare a mai adăoga lacă 
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ceva funebru la amintirile ce ele 
rechiamă. Fără pet&e negre, ce 
formeză trunchiurile lor uscate pe 
pămilnt 1n luna lui Iulie, s'ar putea 
crede, strebătând acestă intinsă câm-
pie, câ' omul ca şi turrnele de ani-
mele ce o parcură, n'a lăsat unne. 
Dar apropriindu-te de aceste puncte, 
indată zăreşti temelii de ziduri, rC-
mă.şiţe de grănare saCi puţuri pă-
răsite, ce trebuesc evitate. ingră-
mădirea de vechi excremente de 
animale, explică constanta atracţre 
a angelicăi pentru mine. Ea nu e 
bună la nirnic, cail 'I mânăncă 
numai verful ; 1n lipsă de combus-
tibil, ea pOte servi şi la foc. 

Armata. In Dobrogea avem o 
divizie activă, compusă din 2 re-
gimente de infanterie, unul No. 33 
in Tulcea şi al 2-lea No. 34 1n 
Constanţa. Regimentul No. 34 are 
reşedinţa sa in oraşul Constanţa 
şi are companiile distribuite in mo-
dul urmetor : Compania I-a la Cara-
Murat, a II-a la Cara-Omer, a III-a 
la Dăeni, a IV-a la Hârşova, a 
V-a la Cerna-Vodă, a VI-a la Car-
van, a VII-a la Techideresci, a 
VIII-a la Hasarlâc, a IX-a, X-a, XI-a 
si XII-a la Constanţa. Mai avern apoi 
regimentul 9 de călăraşi, cu re7  
şedinţa 1n oraşul Constanţa, co-
prin;ICnd judeţele Constanţa şi Tul-
cea ; cornpus din patru escadr6ne, 
din cari 2 escadr6ne permanente  

şi unul cu schimbul in oraşul Con-
stanţa şi un escadron cu schimbul 
in oraşul Tulcea. 

Representarea Statelor europene. 
In oraşul Constanţa sunt 3 con-
sulate (austriac, belgian, turc), 7 
vice-consulate (francez , german, 
grec, englez, rus, sârb, suedo-nor-
vegian), şi un agent consular al 
Italiel ; aceste consulate, vice-con-
sulate şi agenţie, protejeză intere-
sele şi pe supuşii ţCrilor ce repre-
sintă. 

Istoria intregel Do-
i aceea a acestui-judeţ, 

deci vom studia peripeţiile prin 
care a trecut peninsula , impăr-
ţind descrierea in 3 părţi, adică_ 
istoria antică, medie şi modernă. 

1) Din timpurile cele rnai vechi, 
pămCntul cuprins 1ntre Dună.re şi 
Marea Negră, aparţinea Traciei ză-
pădOse şi era locuită de douC ne• - 
muri ale poporului Tra.ctjj.ţne 
Geţil i Dacil, cari mal tCrealiCi 
trecut Dunărea şi aCi cuprins ţara 
Agatirşilor (Transilvania). Intre se-
colii VIII — V Ionienii din Asia• 
mică aCi stabilit colonii pe Intregul 
litoral al Mărei Negre ; 1n Tracia 
nord-estică infloriati oraşele Istro-
polis, Tomi,, Callatis, cari res-
pândiră cultara elenă 1n ţri1e ne-
civilizate ale Nordului. Prin posiţia 
sa geografică a fost timp de mal 
multe secole supusă invasiunilor 

barbare ca 

Troalodiţi C.rob_yzi, 
Venirea Scythilor e rePresentată 
prin bine cunoscuta IegeiA..
gonauţilor.-7 La in9oputul secolului 
al'Vr:1;a: in 516, Dariavus, regele 
Persiel, facc expediţiune contra 
Scyţilor, strebate aceste locuri, face 
un pod la Isaccea, intră in ţara 
Scyţilor, ce Idcuiatl Rusa Meridi-
onală, Basarabia, Moldov.1 şi Mun-
tenia, dar se int6rce fără resultat, 
aleOndu se cu supunerea Getilor. 
PeriI 1ncurcându-se in rCsb6e cu 
grecii, aceste locuri fură cucerite 
de Sitacles, regele Odrislor ; tot 
1n acest timp emigreză o parte 
din scyţi şi daCi numele ţCrei de 
Scythia minor, spre deosebire de 
ScYthia mare de dincolo ; regatul 
Odrisilor este desfiinţat de către 
Macedonenii: Filip II, Alex andru cel 
Mare şi Lisimac fac expediţiuni 
prin aceste locuri. Inolul II 
a. •  Ch. se 1ntemp1ă năyălirea Cel-
tilor, cari impun tribut  -:oloniilor 
,o'recesci din Marea Neg,ă 

In secolul I a.Ch. romanii cuceresc 
peninsula Balcanică, cetăţie elene se 
supun de bună voe si intră in clin-
tela romanilor, cari formeză aci o 
provincie, numită Moesia inferibră, 
care coprindea şi ţara intre Dunăre 
şi Mare. Sub romani provincia 
prosperă, se ridică colonii in nordul 
ei, ca Troesmis (IgliDurostorum  

(Silistra), Noviodonum (Isaccea), 
Arubium (Măcin), Cius (Hârşova), 
Sucidava (Ostrov), etc. Insă nici 
sub romani nu era tocmai linIscită 
provincia din pricina incursiunilor 
dacilor, pănă ce in anul io6 Traian 
supuse Dacia, şi atunci incepe pentru 
irnperiCi ca şi pentru provincie acea 
cpax romana›. Cetăţile infloresc, 
mal cu semă TOEI2iS, ce devine 
metropola unei confederaţiuni. Sub 
Tutonin, progresul merge crescrid ; 
acesta este epoca de aur a pro-
vinciilor danubiene ; monurnentele 
cele naai importante ale romanilor 
sunt ridicate in acestă epocă. Dar 
1n secolul 11,1_41. Ch. invasia  
fu de.sastrăsă pentruţ-Dacia şi Moesia; 
aceştia distrug 'totul ; seria mone-
delor inceteză cu Imperatul Filip ; 
incursiunile se continuă. sub Valerian 

Galian ; Claudiu II, Aurelian şi 
Prob, asigură 1ntru cât-va, liniscea 
imperiului, 1nsă aCi perdut Dacia, 
ţCrmul drept rCmase desCop- erit 
cultura dispătu repede, câmpiile re-
veniră pustii şi ţara işi luă iar 
numele de mica Sciţie care de la 
organisarea lui Diocleian,făcea 
parte din diocesuf -Traciel al pre- _ 
fecturei Orientului şi avCnd. 	ca- 
pitală oraşul To—mis. Pănă 1n anul 
364 provincia avu puţină. Iinisce, 
dar in acest an irnperiul perdu 
fruntaria naturală, Dunărea, şi atuncl 
fură ridicate acele fortificaţiuni ce 
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pOrtâ'numele de cvalul lui Traian» 
adi . al generalulut Traiacer  

aljmperatulut  Valente. Valente 
acordă goţilor a se stabili in Sciţia. 
dar acesta grăbi căderea provinciei ; 
romanii sunt invinşt la Markiano- 

; chiar imperatul peri 1n acestă 
luptă şi ţara fu cumplit devastată. 
Teodosiu 11 gonesce, dar ajută 
niscita lor aşelare 1n Moesia, unde 
goţil luară locurt şi formară colonit 
aaricole. 

2) Cu Impărţirea imperiulut de 
către Teodosiu, invasiunile nu in-
cetar'â, i acestă provincie nu avu 
linisce un moment ; hunii pradă 
tOte oraşeţe,  de pe malul Dunărei, 
Intre car 	t  Tomi,-atraşt fiind de 

=vin alte 
pop6re ca basietsiţn  carpi, 
urma lor,  
garii, cari coprind ţinutul Intre 
Dunăre, Balcani şi Mare. Aceştia 
se crecine. Et trăesc multă vreme 
in bună pace cu bizantinit, până 
1n secolui 	 uniţi 
cu rornânit se rescOlă., bat _pe bi-
zantinl si fondzăperja1 

itinuturile  du-_- 
năreu, ln acest timp genovesit 
stabilesc colonit saCi contOre co-
merciale pe ruinele vechilor oraşe 
elene ; aşa la 
E a 	 etc. In se- 

colul XIV, năvălind turcit 1n Europa, 
cuprind peninsula Balcanică şi ţi- 

nutul nostru, care era domnit de 
un principe numit Dobrotict, si care 

se •lice că a dat numele seil Do-
k.!•p_gei._ 

Pe la sferşitul secolului XIV, in 
anul i 3 8 7,Mircea cel betrân,dom nul 
ţeret românesci, cuprinde o parte 
din Bulgaria şi Dobrogea şi se in-
tituleză : c... şi pe ambele ţermuri 
ale Dunărel până. la  Marea cea 
mare», şi de (eturist  a4-  Inceput 
entigraţiut - 
geat_unde li găsim şi astă-41. Dar 

‹.. ţara românescă cădend sub turci, 
cş'Şi.1.)9.31,rogea  in puterea lor  ; 
in anul r 453,  turcit luând Con-
s.tantinopolul,  deveniră stăpânitorit 
intreget_ peninsule balcanice si de 
acum incolo scirta et este leaată 
cu destinele impertu  ut Otoman. 

3) In—t-i-m-  purile moderne 1neep 
emigraţiunile, cari aii dat, etnogra-
fiet ţerei, un aspect aşa de variat. 
Aşa dupe:români şi bulgart, vin de 
se stabilesc in Dobrogea; turci ca 
stăpânitori, appl_Gjg_knţ. 
Asia mică, imde se ved si adt  o 

ţn

parte  din et, sunt de rasă Uralo-
Iţaică., trăesc isolati de cela..1.te 
atiuni. In secolul XVI tă.tarit ca-

raibi, şi in al XVII tătarii cabailt 
din gintea Nogat, din Berder, Hotin 
şi Akerman, s'aCt refugiat 1n Mol-
dova ca să scape de dominaţia 
moscovită, formând sate şi oraşe. 
In secolul XVIII, ruşit-cazact şi  

haholi, in urma unor pusecuţiunt 
religiOse ati emigrat in Dobrogea, 
stabilindu-se 1n delta 	Tot 

in acest secol a inceput_ şi turcii 
a se aşecja sistematic i statornic. 
in secolul XIX, pe la  1840, bulgarii 
din Bazargic din Bulgaria,  aţs..1 emi- 
gratîn mase mart in 1)obroaea _ 	  

la 1844 

germanit (svabii şi alsactenii) sta- 
biliţi 	Rusia de imperatul Alexan- 
dru I, ati trecu't in Dobrogea şi 

fondat vre-2_Lo,con-)„ze. In a 
doua jumetate a secolulut no.stru, 
ai veniţ_grecit si ovreii,  carl act 
luat In mâinele lor comerciul  
Dupe resboiul din Cri:beea din 
1857-58,  tătarit din Crimeea, 
c'erkezii şi abazit  din Caucasia ati 
emIgrat in  Dobrogea dar dupe 
resboiul de la 1877-7r, al cărut 
teatru a fost Intru cât--va şi 

tele

Do-
de la Ghecet şi 

Bugeac) toţi aceştia Irn?reună cu 
'turcti ati emigrat 1n Tu:-cia şi nu 
saCi reintors de cât un mic numer 
de turci şi tătari, iiată cutn astă-,4 
ac6tă ţară aşa de mică presintă 
o aşa mare deosebire d naţiona-
lităţi, cari trăesc unele lâcgă altele, 
menţinute in ordine şi linisce de 
elementul cel mai numeros, românii. 

Monumente istorice.— In acestă 
privinţă iată ce ;lice d. 'rocilescu, 
cu mult raţionament, in «Revista 
de archeologie şi de litere, : «Cu  

anexiunea Dobroget Românief, s'a 

deschis un cămp cu totul no',U .rne-
nilor de sciinţă., cari se ocupă 
archeologia, epigrafia, numismatica 
şi geografia antică. Dobrogea făcnd 
parte din provincia romană, cunos-
cută mai IntiCt sub nurnele de cRipa 
Thracia apoi_de cMoesia inferior,  

sub Domitian si de «Scythia,  sub 

se vor putea face pro - 

funde cercetări, căci ea păstr&ă 
t-măşiţe de oraşe, de sate, de 
staţiuni, de lagăre fortificate şi de 
alte urme, care atestă presenţa 
grecilor şi romanilor. Explorarea 
et in fie-care punct, identificarea 
minelor acivale prin mijlocirea nu-
rnelor lăsate de anticii scriitori. 
verificarea distanţelor prin ajutorul 
vechilor itinerarit, restabitirea topo-
grafiet, recompunerea istoriei'ceIor 
mal importante oraşe pontice, ca 
Tomis, Kalatis, Istios saCi Istropolis, 
precum şi pe acea a mufficip.filor 
şi coloniilor romane, 1n fine In-
grijirea monumentelor, cari pot 
servi istoriei desvoltăret politice, 
rnilitaeşi intelectuale a unei pro-
vincit, sentinelă inaintată a civili-
saţiet romane in Orient, este o 
lucrare ce se impune puternic. Am 
putut să formez 1n museul naţional 
de antichităţt, .intr'un spaţifi de un 
an, o colecţiune de monumente 
din Dobrogea, cu inicripţiuni;  sar-
cofage, bas-reliefuri, statue, frag- 
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mente architectonice, sculpturi 
altele, cari se urcă aprOpe la 300 
bucăţi, şi mai mult de jumetate 
sunt inscripţii grece şi latine. Aceste 
monumente ai fost găsite mai 
tOte la Constanţa. Săpăturile 
saci inceput de nisce inveţaţi fran-
cezi, şi mai târici continuate cu 
mult succes de singurul nostru 
epigrafist, d-nu Tocilescu, dând la 
ivelă un material fOrte bogat, re-
lativ la istoria unui oraş. Săpătu-
rile saci făcut la Igliţa 857 —1858 
(vechea Troesmis), la Constanţa 
(Tomi), Adam-Klissi, (Tropaeum 
Trajani). 

Principalele resturi saci ruine is-
torice din judeţul Constanţa, remar-
căm Valurile lul Traians. 

,Aceste valuri sunt in numer de 
trei : unul de piatră, altui de pă-
ment şt al treilea tot de părnent, 
dar mai mic de cât cel precedent ; 
să luăm pe fie-care din aceste va-
luri şi să le cumiscem puţin. 

Facem să urmeze aci resu'tatele 
cercetărilor d-lui profesor Toci-
lescu : 
1) c Valul a'e piatră are doue şan-
ţuri, unul inairte şi altul inapoi, 
aci o hălţime de Pn, şco-2m ; pe 
val este un jid de* 2 m. lărgime, 
făcut din piatră cubici ; pe Iângă 

val sunt din distanţă in dis-
wtţă 26 laaăre de la Cernamla  
la Constanţa, care sunt legate cu 
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cjidul valuiui ; tete legările sunt 
de piatră şi Inconjurate cu şan-
ţuri adânci, are frontul de- ape-
rare că.tre N.; el a fost construit 
in timpul lui Constantin cel Mare. 
Posiţia lui i direcţia lui este urme-
tOre : incepend dinspre resărit de pe 
malul Mării, la 800 m. spre S. 
de Constanţa, el se dirige spre 
apus; esfe tăiat de şoseua judeţenă 
Constanţa-Mangalia, merge puţin 
alăturea cu calea ferată Cernavoda-
Constanţa, o părăsesce, dar iar se 
intelnesce cu ea şi este tăiat de 
la s km. spre S.-V. de oraşul 
Constanţa; mai merge puţin spre 
apus şi apoi, despărţindu-se de valul 
mare de păment, cu care a mers 
alăturta până aci—el la miacjă.-0 
de cel de păment—o ia spre S.-V. 
pe delurile Hazidilffic şi Lazma-
hale, e tăiat din noci de calea 
ferată la 51/2  km. spre resărit de 
satul Hasance ; la 2 km. spre S. de 
satul Hasancea îi schimbă direc-
ţia luând'o spre N.-V., trece pe 
la şoo m. spre apus de Hasancea, 
unde taie iar C-aTea feratia _ 
pe partea sudică a deâlului Horos-
lariol-bair trece prin partea nordică 
a satului Omurcea, şi de aci, tot 
spre 	pe la ~i 1/2  kna şpre 
N.-E. pe dealurile Gherme-bair.  
Tasli bair • pe la soo m. spre 

de satul 
in valea Cara-su saciMedjidie,e  

tăiat din noii de calea ferrtă in 
dreptul satului Alacapo, şi 1.aralel 
cu calea ferată urmezâ. valea Cara-su, 
pe la pOlele nordice ale dealului Cara- 
acic-bair, până la o distanţă de 
3 km. spre N.,,-V. de satul Alacapo, 
unde se intelnesce cu valul cel 
mare de păment, schirnb,rldu-şi 
reciproc posiţia, cel de piatr,  care 
era spre S., ia posiţia norlCă şi 
cel de păment la S. de el; aci 
este şi un lagăr de piatră; di.stanţa 
intre valuri este de 20 111. Ambele 

valuri merg acum paralel, pe dealul 
Medjidia, sunt inf'rerupte putin, co-
bOră dealul Medjidia in valeaCara-su, 
unde reapar din noii cu nume-
rOse intreruperi rnicl saii îr. tăeri, 
la resărit de Medjidie, trec chiar 
prin oraşul Medjidie, şi pe la pOlele 
nordice ale dealului 

prin valeaCara-su, paralel cu 
calea ferată, se indreptă spr Apus, 
trece pe la gurile văilor Tas â-dere, 
Cara-durac-culac, pe Iângă fortă-
reţa Acsan-demir-tabiasi, urcă şi 
cobOră dealul Cara-durac-b3.ir, taie 
valea Ghiaur-amzalâ, urc dealul 
Armutlu-bair ;ginnd intr'una ma-
lul 	sudic al bălţit Cara-su ; la 
2 km. spre re>ărit de movila lui 
Moş Oprea saii z o km. spre S.-E. 
de Cernavodă., se despart aceste 
valuri ; cel din spre N., adică cel 
de piatră, o ia spre N.-V. pe ma-
lul bălţii Cara-su, pe când cel de 

păment o ia spre V. ; cel de piatră, 
ţinend muchia nordică a dealului 
Cochirleni părăsesce vecinătatea lo-
cului Cara-su, merge spre V., trece 
pe la 700 m. spre N. de verful 
Cernavoda, pe deasupra muchid 
dealului Tetera-bair, şi se sfer-
sesce pe malul Dunării, la 4 km. 
spre S.-V. de orăşelul Cernavodă. 
In dreptul ostrovului Hinog, Iângă, 
ruinele unei cetăţi remase Insem-
nată, nedesgropată incă.. 

2) c Valul eel mare de pap>anr - 

are şi el tot doue şanţuri ca şi 
precednitul, unul inainte, altuI din-
napoi, se ridică până la 3 m., şi 
şanţul dinainte saci cel aperător 
riind de 3 m. adâncime, fac ca 
inălţimea Iuf totală să fie de 6 m. 
de la fundul şanţului, până la cresta 

Pe Iângă acest val se gă-
sesc din distanţă in distanţă castre 
de păment, din carf unele sunt 
legate cu valul, altele se găsesc 
aşecjate lângă val; frontul sexl de 
aperare este spre N. situat. El a 
fost făcut în tirnpul lui Trajan, 
deci este maţ vechiti ca cel de 
piatrâ. El incepe de pe malul Măril-
la 780 rn. la  S.-V. de oraşul Con-
stanţa, la 20 in. spre N. de cel 
de piatră, merge paralel cu el, 
tae şosua judeţenă Constanţa-Man-
galia şi calea ferată Cernavoda-
Constanţa in aceleaşI puncte, aprepe 
ca şi valul de piatră. la  7 klm. 
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spre V. de Constanţa se desparte 
de cel de piatră o ia spre V., 
N.-V. pe muchia dealurilor Con-
stanţet şi Horosbar-iol-bair, pa-
ralel cu calea ferată, şi alăturt tot 
paralel cu un drum comunal Ala-
capo-Constanţa, trece pe la 1112  
klm. spre N. de s rtul Hasancea, 
dominând valea Cara-su, trece pe 
lăngă ruinele fortulut Eskiduran-
iol-tabia, pe la 2 klm. spre N. 
de satul Omurcea, pe la 21/2  klm. 
spre N.-E. de satul Murfatlar ; 
merge pe muchia dealurilor Germe-
bair, Sas-târla şi Taş11-biir, tae 
valea Cara-chiot pe Iângă movila 
cu acelaşt nume, trece pe la 
klm spre N.-E. de satul Alacapo, 
intră 1n valea Cara-su, tăind valea 
Caratai-alcea şi este tăiat de calea 
ferată Cernavoda-Constanţa la 3 
klm. spre N.-V., Iângă un lagăr 
de piatră, unde se intălnesce cu 
Valul de piatră; şi schimbăndu-şi 
posiţia, căci el e acum spre 
pe când cel de piatră .pre miacji-
Opte, merge paralel cu el la o 
distanţă de 20 m. depărtare, tre-
cănd prin oraşul Medjidia, pe malul 
sudic al băltii i văit Cara-su, până 
la colţul sud-vestic al bălţit la 
klm. spre S.-E. de Cernavodă, unde 
despărţindu-se de cel de piatră, 
care o ia spre N.-V., o ia spre 
apus pe muchia sudică a dealului 
Cochirlent, trece pe la N. de mo- 

vila lui Moş Oprea, pe la 5 oo 
m. spre N. de satul Cochirleni şi 
se sfârşesce pe malul Dunării la 
11/2  klm. spre N.-V. de satul mat 
sus amintit. 

3) c Valul cel mic de păndut are 
nurnat un şanţ către S., n'are la-
găre de loc ; dupe posiţiunea lui 
in teren, par a fi fost o linie de 
apărare contra unui inimic ce ar 
fi venit din S.; inălţimea lui e de 
la 1-3 m.; el este cel mat vechiii  
şi 1n apropiere de Constanţa, el 
este tăiat de cele-ralte doue. El 
pare a Ii fost construit de un po-
por barbar ce locuia in Dobrogea 
1nainte de epoca veniret şi cuce-
rirei de romant. El Incepe chiar 
de pe peninsula pe care e aşe;lată. 
Constanţa, o ia spre S. .V., la 
2 klm. 200 m., e tăiat de calea 
ferată Cernavock-Constanţa, la 3 
k!m. de cele doue valuri de piatră 
şi cel mare de păment, la 4 klm. 
e tăiat iar de calea ferată, ce o 
ia spre S. de el, la 5 klm. din 
noil 11 taie drumul de fier, şi 'şt 
păstrăză direcţia lui spre S.-V., pe 
muchia dealurilor Lazmahale 

până la movila Cara-
iuk-tepe, la 2 klm. spre S. de 
satul Hasancea, mergănd pănă aci 
apr6pe paralel cu valul de piatră, 
de la acestă movilă o ia spre 
apus, pe când valul de piatră o 
ia spre N.-V., merge pe muchia  

dealului Mametcea, taie văile Ma-
hometcea-cearr-dere şi Iangalia-

dere, la 2112  klm. spre S. de satul 
Omurcea ; taie muchia dealulut 
Mangala-culac-bair, pe la 3 klm. 
spre S. de satul Murfailar, taie 
valea Serpla- culac sailTatat-- orman-
dere, şi se urcă pe dealul Culuc-
bair, la 3 klm. spre N.-E. de satul 

; de aci o ia spre 
N.-V. pe muchia dealuoI de la 
Murfat trecănd pe la 2 klm. spre 
V. de sutul Kiaciuc-b,lurfat, pe 
dealul Carakioi-bair, pe lângă mo-
vilele Eudec-tepe şi Cara-tepe, pe 
la i klm. spre V. de satti Eudec-
Carakiot, până pe dealul Tabia 
franţuzăscă lângă movila Eudec- 
Carakioi, la 4 km. spre 	de ora- 
şul Medjidia ; de aci e intrerupt ; dar 
direcţia lut trebue să E fost pe 
apus, pe muchia dealurilor Tabia 
franţuzăscă, Congaz-bair, Perdea-
culuc-bair, Aurzall-bair, Udnaucet 
bair, şi apare pe dealul Uzun-bair 
la i klm. spre S. de Mov:la mare ; 
de aci el • se dirige spre N.-V. 
trecănd pe Iângă acestă movilă, 
până 1n dreptul movilei lut Moş 
Oprea, când se aproprie de valul 
mare de pămănt, meru paralel 
cu el cât-va timp şi se inapreună 
amăndoue la 2 klru. spre resărit de 
satul Cochirlent, formând unul şi 
acelaşt val, cel mare d păment 
'suprapunăndu-se celut mic de pă- 

mănt, şi aşa merg de se sfarşesc 
pe malul Dunărit la 11/2  klm. spre 
N.-E. de Cochirlent. 

4) Valul de pămiwt de la Vlahhior 
in partea apusană a judeţulut ; ne-
fiind cercetat cu deamănuntul, se 
cunăsce prea puţin, şi anume pe 
o lungime de 3 klm. incepănd de 
pe malul resărităn al bălţit Ve-
derOsă şi trecănd pe muchia dealu- 
lut Germeli la 	spre N.-E. 
de satul Vlahkiot, se termină. pe  
malul apusan ai bălţit Baciu, are 
şanţul de aperare saii de front ii 

spre 	; deci e f6rte vechie: 
şi construit de barbart•  inainte de 
romani. 

Aceste valurt aii fost dect nisce 
lucrărt de aperare, de defensivă 
No. 3 şi 4 ale barbarilor contra 
grecilor şi macedonenilor, No. 
şi 2 al romanilor contra barba-
rilor din N., când Dunărea nu 
mat constituia un obstacol pentru 
trecerea lor›. 

Ruinele vechilor oraşe se găsesc 
respândite pe intrăga suprafaţă a Do-
broget ; unele dintre ele saii putut 
fixa in .posiţiunea ce o ocupaseră. 
odiniără ; altele 1nsă aii reu-us ne-
desgropate şi cine scie la cât sar 
ridica nurnerul lor. Să luăm pe 
cele mat insemnate. 

i) Tomis saCi Tomi. Dupe t6te-

inscripţiunile găsite pe pietre fu-
nerarit, honorarit, monete de aur, 
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argint, etc. s'a ajuns la conclusia 
că ocupa locul sa peninsula pe 
care este aşe4ată astă-4I Constanţa, 
că odiniOră ocupa un loc fOrte intins, 
inglobând intelnsa şi terenul pe 
care este aşe;lat astă-;II satul Ana-
dolkioI, Ia 2 km. spre N.-V. de 
Constanţa ; aci s'aCi găsit numerOse 
monete şi inscripţiunl cu numele 
de Tomi (a se vedea oraşul Con-
stanţa). 

2) Callatis iarăşi, dupe inscripţiu-
nile găsite, monete, etc.,s'a constatat 
că ocupa locul pe care este aşe4at 
astă-c,I1 orăşelul Mangalia, Intin-
4endu-se, probabil, până lângă lacul 
Mangalia, care constituia un ad-
mirabil port. 

3) htropolis saCi Istros s'ar crede, 
.dupe Câte-va inscz ipţil găsite,.că ar 
fi fost aşe;lată pe o limbă de păment 
ce desparte lacul Sinoe de lacul 
• Tuzla, la 4 km. spre S.-E. de satul 
Caranasuf (Tulcea). 

4) Istria (cetate). La gurile Dună-
rel, se găsea cetatea Istria, pe care 

.Getil o numeaii' Genucla, iar grecil o 
numeatl Istria Iozp(1, "Iozp(oc, Is-
tropolis 'IcmădicoĂric şi vLupt,cc 
dupe numele fluviului Istros Ero-
dot, călătorind i scriind pe la 450 

. a. Ch., 4ice despre Dunăre 	Istrul 
Incepend de la Celţi şi de la 'ora-
şul Pirina, curge tăind ln doue Eu- 

1. Erodot II, 33, IV, 78.  

ropa ; apoi el se sferşesce 1n marea 
pontului Euxin, la locul unde colonil 
din Milet a '11 descălecat oraşul Istria, 
Pisandru de la Camira, autorul poe- 
mulul 	(Theseida), istori- 
cul Ferichides şi poetul Pindar 2, 

scriCi că la gurile Dunărel (Istr ulul), 
1n oraşul Istria, era odiniOră o cer-
bOică cu cOrne de aur: Xpvcsdxspo4 
nctepoc 0.0.sLcc amd lo,rptocc. 

regele Atenet, care domnea pe 
la 1332 a. Ch., cutreerând lumea 
dupe vitejil şi fapte mari, au4i că 
la gurile Istrulut, unde Istrul da 
in Pont, la oraşul de acolo Istria, 
se găsea acea cerbOică cu cOrne de 
aur. Plecă decI TeseCi s'o cucerescă. 
Pindar spune că odiniOră. nimfa 
Taigeta, amanta lul Jupiter, una 
din surorile Pleade, prefă.cută de 
Jupiter 1n constelaţiune, inchinase 
decI la Istria, acestă cerbOică cu 
cOrne de aur, noccpo Xpoo6-
xspGic, Zeiţel Ortosia, adecă Ar-
temideţ Dianel, şi ast-fel o făcuse 
sacră, clvzoza Tceti.Occ, 'Avytesia 
'OpztooN gypainv tepriv 3. Acestă 
capră cu cOrne de aur este o ale- 

2. Erodot, libr., II, 33, 34 
47, 48. 

1. Pindar a trăit şi a,scris pe la 
520 a. Ch. Ferechides a scris pe la 
408 a. Ch. Pisandru pe la 648 a. Ch. 

2. Ferechidis frag. 1n Fragmenta 
Historicorum Graecorum, tom I., pag. 
78, No. 31 a., Edit. Millier, Paris.  

gorie despre intinsul con:erchl al 
acestor ţeri frumOse. Era introdus 
cultul cabiric, cultul marilor 1ef Ca- 
biri, Castor 	Pollux şi se să- 
verşiail misterele cabirice. La mal 
multe locurI, de la Galaţi şi pănă 
la gurile Dunărel, sau găsi: monede 
de ale cetă.ţel Istria, avend pe o parte 
un delfin şi pe cea-l'altă doue ca-
pete represintând pe Castor şi Pol- 
lux 	Tot de aceste monecksaCi Lk•ă- 
sit o Inulţime 1n insula şerpiilor. 
Cultul 	Cabiri a fost mai Inteiu' 
introdus la Pelasgi din insula Sa-
motraca ; de la Samotracl laCi 
luat Atenienil şi apoI cel-lr lţI Elenl. 
Romanil 1ic că. acest cult la adus 
Enea când fugi din risipa Troadei. 
Dacii laCi luat, de sigur, , le la Mi-
lesiani, carI 11 adusese la istria, la 
gurile Dunărel 2. 

Misterele Cabirice eraii neexpri-
mabile şi teribile, ixz6»lv:c zocl, 
zpop.s pcbza.zcc şi iniţiarea la aceste 
mistere se acea cu cuvin-ţe tainice 
rostite 1n limba femeian 8. 12eil 
cabirI se represintall micl ln trup şi cu 
membre de PriapI. Pansanias vorbind 

1. D-nu Alexandru Papadopol Ca-
limach posedă o monedă de acstă, 
gă'sită la 1872 1n ImprejurImile Ga-
laţuluT. 

Ez K01.1.71Z6C0 M000Ă07(a pag. 
125.174. Exocp), Bogvz, Aqtx(bv 
part. II, pag. 182. 

s. Ko1.c «.(4 op. cit. pag. 174-175.  

despre cultul şi misterele cabrice, 
cjice «Rog pe cel curioşi s. me 
ierte dacă nu le spun ce sunt cabiril 
şi ce se face in onOrea lor şi In 
onOrea MumeI 4ilor ; nimic nu 
me opresce lnsă de a spune care 
este, dupe sciinţa tebanilor, ori-
aina acestor ceremonii. 

cEI ic că aici, aprOpe de Teba, 
era odată un terg, aI căreI loctfltori 
se numeati cabiri. 9eiţa Ceres, ve- 
nind Intr'o cji in ţara lor, a in- 
credinţat ceva cunoscinţei unul ca-
bir numit PrometeCi i a fiului sdCi 
numit Etne ; de me IntrebaţI ce 
le-a 1ncredinţat c,leiţa Ceres i ce 
se petrece spre amintire aicea 1n 
templu, unde numai cel iniţiaţi pot 
intra, n'am voie să ve spun ; mis-
terele prin urmare sunt un dar făcut 
cabirilor de insăş1 Cererea. 

(Mania lei1or cabirl este gro-
zavă şi urmările ei neinlăturabIle 
contra celor ce le-ar face vre-un 
neajunsi. Dioscuril Castor şi Pollux, 
supranumiti feciori anacţI, Ctvcczysc 
zataEc, adecă feciori impărătescl, 
sunt eif CabirI 2;  ei se numea 
4eit cei mari, ot 	.3•36f. 8. 

Ilancsocv(ac Bovwf.x8c cap. XXV 
tom. V, pag. 134-141. 

2* fictoaccv(a, (Docpxx.«, capitolul 
XXXVIII tom. V, pag. 545. 

\ 	8' liccoaccv‘a 'AzzLX0c cap. XXXI*, 
tom. I, pag. 222, 
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Cabirii aveaii temple apr6pe pre-
tutindenea, şi aveaii chiar provincit 
inchinate lor, de exemplu Per-
uama , 4. 

5) Axiopolis se crede a fi, dupe 
distanţele aretate 1n tabla Pentin-
geri:nă şi iu itinerariul lui An-
tonni, se crede a fi ocupat locul 
unde se găsesce astă-4;11 oraşul Cer-
n avodă ; aşa susţine Kiepest, geo-
graful german ; dar e probabil că 
ocupa o posiţie mat sus, mat spre 
S.-V. de Cernavoda, ii dreptul os-
trovulut Hinog, la 3112  km. spre 
S.-V. de Cernavodă. 

6) Cius, izrăşi'dupe indicaţiunile 
tablei Pentingeriane şi itinerariul 
Antoni, se crede a fi fost pe locul 
unde se găsesce astă-cji orăşelul 
Wărşova ; Kiepert susţine acest lucru 
insă mai probabil că se găsia .mat 
la vale de Hârşova, in locul unde 
Dunărea era strâmtă, mică, puţin 
largă şi puţin adâncă, constituind 
o trecetOre, dect la 7 km. spre N.-V. 
de Wărşova, unde ar fi astă-cji rui-
nele unei cetăţi numite Cetatea oil. 

7) Ber& dupe Kiepert, care se 
intemeiază pe aceleaşi indicii de 
mai 5113, susţine că acestă cetate 
ar fi ocupat' locul unde se găsesce 
astă-cji satul Dăent, la 20 km. spre 

de Hârşova, pe malul Dunăret. 
8) Tropaeum Trajani, ale cărui 

4* KOVATC -6.( Mu0eXor:oc pag. 162. 

ruine sati desgropat de curend, prin 

ingrijirea şi stăruinţa d-lut profesor 
Gr. Tocilescu, distinsul nostru ar-
cheolog, se afla situat in partea 
apusană a judeţulut, in valea Ghiol-
punar, la 2 km. spre N.-V. de satul 
Adam-clissi, şi la p6lele vestice ale 
dealulut Adam-clissi-bair ; el era 
aşelat pe un cot de deal. El este, 
in parte, astă-4I desgropat ; ruinele 
sale ocupă o intindere de 9 hec-
tare. Era Inconjurat cu 1iduri inalte 
şi gr6se, avend 30 turnuri in jurul 

cari se găsesc in afară Iângă 
idul construcţiei, care avea 8 m. 

Inăllime şi până. la 3 m. 
era construit din piatră mare cio-
plită care s'a conservat phă 

f6rte bine. Pănă acum s'aU 
desgropat tret porţi principale ape-
rate cu turnurt ; Inăuntrul oraşului 
acesta militar, s'a desgropat 	via 
principalis>in t6tă intregimea şi lun- 
gimea 	; pe ea se p6te observa 
astă.-(P f6rte bine un canal de scur-
gere şi alăturea un apeduct ; sati 
desgropat multe edificit, intre cart 
o basilică uriaşă, cu stâlpi de mar-
mură. El a fost un oraş militar, 
la graniţa nordică a imperiulut, .şi 
inscripţiunile cele mai vecht arată 
că a fost construit 1n timpul im-
păratulut Trajan, şi că este inte-
meiat chiar de el, de unde şi numele 
se ; distrus de barbart, el a fost 
reconstituit de către Constantin cel 

Mare, dupe cum arată o inscrip- 
ţiune găsiţă la p6rta cea mare, 
cu materialurt din vechMI oraş al 
lut Traian. Irt jurul oraşului se mai 
ved şi temeliile construciunilor din 
oraşul civil, alăturat de cel 
Sc pare că aci ar fi fost comanda-
mentul suprem al Moesii inferi6ră 
şi garniz6na trupelor (le reservă 
cari aprail Valul roman. 

Aci, la Tropaeurn mat trebue 
a.lăturat şi 

Monumentul triumfal de lângd 
Adam-Clisi. Acest monument este 
situat la i klm spre N.-E. de Tro-
paeum Trajan, pe muchia dealu-
lut Adam-clisi-bair, la 2 klm. spre 
N. de satul 	; el a fost 
desgropat tot de către D-nul Grig. 
Tocilescu 1n ultimit ant. şi aI pare 
ca o movilă inaltă de 20 m. Con-
struită dintr'un miez de piatră, al 
cărui diametru este 30 m., iar cir-
cumferinţa de 102 m., Monumentul 
1n vechime a fost investmentat cu 
o cOjă de blocuri de p.atră cio-
plită şi cu frise şi metalie ce re-
presentaii in sculpturile or scene 
din resboiul romanilor cu dacii. 
Marginea superi6ră era crenclată 
cu 30 pietre, ce aveall sculptate 
pe ele -30 prisonieri principt daci, 
iar d'asupra, din mijlocL lcope-
-tişulut, se ridica un tro"exl uriaş 
de io m. Inălţime, pe al cărui 
pieptar era representat Trajan că- 

larc. Coiful şi scutul trofeulut nu 
sati găsit ; probabil că aCt fost de 
metal şi ati dispărut. De la pă-
ment până la corpul monumentulut 
era o scară circulară cu to trepte. 
Pietrtle cari investrintail edificiul 
c41useră, din cause necunoscute, 1n 
jurul monumentului, şi ati fost aco-
perite de un strat de păment, pe 
care crescuse o pădurice. Găsirea 
acestuf monument, precurn şi a Tro-
paeulut o datorăm distinsulut nostru 
archeolog, Grigore Tocilesqu; care 
dupe o muncă neobosită de 
a desgropat o parte din gloria stră.-
bunilor noştri şi monumentala sa 
lucrare eMonumentul de la Adam 
clissi>, 11 va consti•ui un titlu ne-
peritor pentru posteritate. 

Afară de aceste vecht oraşe, ale 
căror ruine sunt mai mult sati mai 
puţin cunoscute, mai sunt i altele, 
a căror existenţă, bănuită numat, a 
fost scăsă la ivelă prin câte-va 
inscripţiunt găsite pe •Iângă unele 
sate, ast-fel : ) la Caraharman, in 
nordul judetulul, sati descoperit rui-
nele unel cetăti pătrate de origină 
romană ; mat sunt urme de cetăţi 
vecht la •Musait 21 	t1m spre 

e satul Rasoval; 2) la 01-
ti1a -;-3Tra Satu-Noil ; ,4) la Bu-
geacu, la ,.care se ,adaogă şi -ruinile 
castrelor de de-talungul valurilor 
•descrise mai sus. 

Epocele prin eart,a trecut ace&te 

Dleţ. gooţr. Jud. Constanţa. 24 
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cetăţi ati fost: 	Epoca saC1 evul 
vechi'U, din secolul X—II-lea in-
nainte de Isu3 Cristos, numită şi 
epoca feniciano - grecă. Cetăţile 
Tomi, C•tis, Istros, probabil, ati 
fost intemeiate de ferj.Leieni, cei 
dintiti navigatori al lumei vechl, 
cari aU visitat Pontul &Cavoe, apoi 
numit de grect sZtvoe saU Marea 
Negră; dupti el, prin secolul VIII-lea 
a. Ch. ati venit grecil milesieni, 
cari ati supplantat pe fenicienl, 
schimbând de sigur şi numele ora-
şelor (ca la too) ce luaseră din 
mâna lor. Aceste oraşe, menţionate 
mal sus, fiind inconjurate de re-
giuni agricole, ati prosperat prin 
comerciul grânelor ; 1n cât ajunsese 
un timp când ele aprovisionati 
Grecia şi in special Aticu cu 
Athena, acesta prin secolul V-lea 
a. Ch., pe timpul lui Peride ; ce-
tăţile acestea, cu timpul, ati devenit 
infloritOre, sati făcut independente 
politicesce de Grecia, de metro-
polă, ati fundat republici, lutre 
cari una insenanată a fost a ce-
lătilor din Dobrogea (Scythia mi-
nor), cinci la numer, cari avea0 
reşedinţa 1n Torni ; ele aveati sc-
natul lor, representanţil lor, cari 
la urcarea linperaţilor romani, stă-
-pânil lor de mai tereliti, vene4 şi 
felicitati pe Imperat, şi-I făceaQ 
cadouri bogate. Ele ati stat bine 
şi in timpul lui Alexandru cel 

Mare, a lui Lisimach şi succesoril 
sei ; ati suferit Intru cât-va din 
pricina Odrysilor, cari intemeia-
seră un ;egat puternic ; îrisă cu 
cucerirea peninsulef balcanice, a 
Macedoniet, Thraciel, Iliriel, etc. 
de către romani, ele işi iaCs din 
noci sborul. Epoca rornană a ţinut 
din secolul II-lea a. Ch. până 1n 
secolul VII p. Ch. cu o mu-Iţtnie—de 
peripeţti. In prnnu timpi , ro-
rnanil cucerind termul drept du-
nărean, aCs format provincia Moesia 
inferioră, din care făcea parte şi 
Dobrogea ; cetăţile aCi fost Ore-
cum liniscite, şi romanii chiar, ca 
să apere populaţiunile din pro-
vincie, intemeiatl oraşe şi lagăre 
militare d'alungul Dunăril până la 
Mare; totuşi barbaril  geti, daci şi r- 
sarmatil; incursionatl des provincta 
pâttă când, la Inc_eputul secolutui 
II-le,g du_pe Christ, Trajan cucerind 
D acia i transforAndjovin-
cie romană„Qraşele_grecesci din 
peninsulă 	 fericită.  
Trajan, spre siguranţa lor, nu se 
mulţumesce a Intări malul Dunăril 
cu castra stativă, ci face şiacel val 
ce-1 pOrtă numele, un val mare de 
de părnent (veell valurile), Infiinţeză 
oraşul nailitar Tropaeum Trajani, şi, 
ca să perpetueze amintirea sa prin 
aceste locuri, ridică acel monument 
de lângă Adam-Clissi. 1n epoca ro-
mană se infiinţeză o mulţime de 

municipil şi colonii, atât, pe malul 
Dunării, cât şi pe rnall Măril ; ca 
Axiopolis (Hinoga), C-(us (s Hârşova 
sati Cetatea oii), Beroe (s-,t1 Dăent), 
Troeskts (Igliţa), A4nubium (Mă-
cin), Noviodunum (Isaccea), Ae-
gissus (Tulcea) etc.; pe rnalul Mărit 
la Caraharman, Iângă Tomi (Con-
stanţa) la localitatea Adsaifees, etc. 
TOte aceste municipii sai colonii 
erati legate prin căl de 

şosele, cum numai romanii 
sciati să .facă, şi sub scutul trupelor 

legiunea I-a italică, aşeelate 
cu castrele de la Troesrnis, Tro-
paeum etc., trăiall in lin lsce şi se 
ocupati de comerţul 	; acesta 
numai in sec. II-lea dupe Ch. când 
la Roma erati imperaţi curagioşi, 
vitejl, cari sciati a apera integri-
tatea imperiului roman, imperaţil 
din familia Antoninilor. Dupe el, 
Imperatil următori slab4.,"nu mal 
puteati apera imperiul, barbaril tre-
ceA adesea Dunărea, ca şi 1n timpul 
lui Oviditi, şi prădatI nrovincia, 
iar oraşele le dărâma sa 'U distrugea. 
In secolul IV, pe la inceput, impe-
ratul Valente, ajutat de un general 
al stiCi, Trajan, reuşesce intru cât-va 
a goni pe goţi, şi a d Ore-care 
linisce cetăţilor Scythiel nuol, in-
tărind vechile lagăre, şi cetăll ; el 
Insă m6re inteo luptă c3ntra lor. 
Până. la Constantin cel Mare, ele, 
cetăţil dobrogene, n'aCt 

suferiati mult din causa invasiunil 
barbarilor, Constantin insă_ repară 

reintărescc mai tOte cetăţile de 
pe fruntaria imperiulul des_pre Du: 
năre, 1ntre cari 	pe cele din Do- 
brogea, intrebuinţ4Lel_pentru acesta  
materialul vechilor construcţiuni din 
oraşele existente de mat_ nainte, 
cum a făcut la Iglita, Tropaeum _ 
şi Tomi, că'reia 'i-a do.t numele de 
Constanţia sa'U Constantiana de la  
numele sti saCi al waroril sale 
Constanţia. De la Constantin până 
la Heracle (sec. VII d. Ch.), afară 
de Theodositi cel Mare, nici un 
imperat n'a fost 1n stare de a 
le apdra, ele ati fost arse şi dis-
truse 1n parte de mal multe ori ; 
Heracle a mat vrut să le intărescă, 
Insă totul a fost in zadar ; impe-
riul devenia din.  ce 1n ce mai slab 
şi cetăţile grecesci de pe malul 
apusăn al Pontului Euxim a fost 
pierdute pentru tot-d'a-una. 1n evul 
medit), ele zac cât-va timp In uitare 
până 
comerciul Pontului, şi dând este  
cetă.tile vechl de o 

vor 
desc; Infrumuseţându-le • Constan-
ţei se 4ice eă el 'f-ar fi dat numele, 
la Calatis ei ar fi construit un port 
admirabil şi un dig de apărare Inain-
tea portului, ale cărui ruine se 
ved şi astă-ell; Piraţii lor işi con-
struesc un cuib, nu departe de 
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vechile Istropolis, pe ruinele Vidi-
nulut, castel bizantin, cHeraclea›. 
intemeiat de Imperatu1 Heracle, 
(lăngă. satul  Enisala, de lângă I31-
badag, jude-ţul I ulcea), de unde cu 
corăbiile lor cele iuţt, urmereall 
şi jeluiati corăbiile celor-ralte State. 
Prin secolul  XIV sa  al XV un 
pripcipe din Bulgaria  resăritenă, 
Dobrotict, profitând de neintelege-
rile Intre genovezt şi turci, cart 
coprinseră mat_ Intrega peninsulă 
balcanică, ia In stăpânire tara dintre 
Dunăre şi Marc, cu vechile oraşe 
grecesci şi-t dă numele sCi. Turcii 
coprin4end Bulgaria, iaCi in stăpâ-
nire şi principatul lut Dobrdtin şi 
decl şi Dobrogea actuală. ; şi 

saCi nepricepend importanţa 
cetăţilor şi oraşelor maritime şi flu-
viale ale Dobrogei, pe unele 
distrus, pe altele le-aCr lăsat in 
pără.sire, şi Incetul cu incetul aceste 
oraşe cu.numele schimbat, ca Kius-
tendge in loc de Constanţa, 
galiain loc de Calatis, Cara-su 
in loc de Axiopolis saCi Cernavodă 
nurnele de Cernavodă, pârşova, 

Ostrov, etc. sunt de origină slavă 
şi denotă influenţa slavă, fie .cea 
din secol. VI—VII, când slavit saCi 
amestecat cu românii, fie din se-
colele ormătdre, cănd regatul lor 
bulgar se Intindea din Balcani până 
la Dunăre şi la .Mare), cad treptat, 
treptat, phă ce se uită aprdpe cu 

desevârşire, şi numai in apus mat se 
spunea prin cărti de poetul roman 
Ovidius, exilat la Tomi la gurile 
Dunărit, dar unde era aşec,lat acest 
Tomi nu se scia nici de cum. 

2. In evul modern căderea acestor 
oraşe este deplină, şi sunt reduse 
la nisce sate de câte 2 -4000 lo-
cuitori, ele, cari altă dată numerati 
peste 100.000 locuitorf, Tomi s. 
ex. Sub dominaţiunea turcescă., sub 
care aCi stat până naai de-unăcji, 
porturile maritime şi dunărene, se 
derăpăneză, lucrările de artă se 
distrug, cum este de pildă Man- 

• galia, unde zidul genovez atacat 
de valurile mărei şi neingrijit de 
loc, se dărâmă şi dispare de la 
suprafaţa apel şi portulut ce pro-
teja, remănend numat câte-va urme 
sub apă, şi care se ved şi astă-41; 
lacul Mangalia, cart forma un ad-
mirabil port, neingrijit, i se astupă 
cu nisip comunicaţia sa cu Marea 
şi devine un simplu lac. Creştinil 
• bulgarii, occidentalit, etc., nu vreaCi 
să le ridice din căderea lor de 
frica Turcilor, cart 'i-ar fi jefuit şi 
'gonit ; in cât până in timpurile 
din urmă, pe la Inceputul secolului 
XIX-lea, In urma resbdelor ruşilor 
.cu turcii din 1828 	Eu- 
ropa occidentală aflind de exis-
tenţa principatelor danubiene, de 
Bulgaria, etc., vine, catită să repare 
reul adusde turcl, relnalţă oraşele 

de pe malul nărei le consti ţlesc_por-
turl, ca la Constanţa şi Sulina, con-
struesc o cale ferată _de la Con- 
stanţa la Cernavodă, şi incetul cu _ _ _ 
Incetul Dobrogea se redeşteptă  
oraşele e Incep să crescL Ultimul 

de şi a 
făcut un dre-care rCi )răe1e1or 
reinoinde, prin fanatismal şi sel-
băticia basbuzucilor turci, insă ie-a 
•scăpat de sub otomani, 	dat In 
mâna românilor, cărt pricptnd im-
portanţa lor, caută să vindece ră-
nile primite şi tdte oraşele să se 
ri3ice sub stăpânirea oc-:otitOre a 
guvernului român. Astă 	Con- 
stanţa, Sulina Cernavoda Oşi7;•.-O7/s 	, 
Hârşova,,T...u n, etc., se 
măresc din ce in ce, ca.ă o im- 
portanţă crescendă, şi 	asigu- 
rat viitorul pentru mult timp, cel 
puţin pentru timpul când românii 
vor fi stăpânit ambelor 1-aa1uri ale 
Dunării. LucrărI de artă se fac ne-
contenit de către guvernal român, 
intre altele, docurile şi :nagaziile 
de la tdte porturile, m'ărirl de por-
turi ca la Constanţa, Sulina, Tulcea 
şi monurnentala lucrare de la Cer-
navodă, podul de fer peste Dunăre, 
a cărui importanţă este mare nu 
numal pentru noi român:i, legând 
de-adreptul regiunea aricolă şi 
forestieră a Valachiet, cea pro-
ducetdre in fâneţe şi păş"n1 a Do-
brogel cu Marea, dar i pentru 

Europa centrală şi apusană, scur-
tăndu-se cu mult drurnul spre Ori-
entul cel atât de incercat. 

Ruinele actuale saCi moderne sunt 

ale centrelor de populaţie, cart ai 
avut a suferi din partea asuprită 
şi lăcomescei stăpânirt a Turciet, 
cât şi din pricina numerOselor resbOe 
dintre ruşi i turct. Aceştia din urmă 
deslănţuiaCi asupra populatiunilor 
creştine, a căror vină era numai 
pretextul ruşilor in resbdele lor cu 
turcii, de a apera pe creştinit din 
imperiul turcesc de inapea_19J 
domnie, deslăntt, 	 cete Intre 115____ 
basi-buzuciii_czkezls_a_r_Lpustiata'  
totul in drumul 1QL,- popuiatiunea 

o glecIrna, satele le dărâm 
istrugea, orăşelele eraCi pradafo-

cu1ulPopulaiuna 

paraQâfl  

vechile 	 Ast-fel de 
s`aTe sunt urmetOrele : 
Muzait, Doskbl&gi, 442...djc, Ar- 
mtils 7nţa in plasa Silistra-noue, 411jy,I, orra şwiL9K, 	Agicalcul, Derc 
kiot In plasa Medgidie ; Ali-bet-kioi, 
Casâmcea, Nalbitr, Popucci, Baş- 

• punar, Keuge, Mustegep, Hai-dar-
kiol, Ciatmalar In plasa .Mangalia ; 
plăşile Hârşova şi Constanţa aCi 
fost mai puţin incercate, totuşi in 
plasa Hârşova găsim : Cala-kiot, Er-
kesek, Saragea, Ciatal-orman. Aceste 
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sate ruinatc, 1nsă de la venirea româ-
nilor, aii inceput să se populeze din 
noiişi, liniscite, familiile tătăresci şi 
bulgăresci să-şi vadă de obicinuitele 
lor ocupaţiunt. 

Meritul de desgropare a vechilor 
cetăţi grece şi romane, a lucră.rilor 
lor de aperare şi .ută, valurile, mo-
numente onorarit (cel de la Adam-
clisi), funerarii, etc. revine In cea 
mai mare parte d-lui Grigore To-
cilescu, profesor universitar şi sin-
gurul nostru archeolog, care dupe 
o muncă neobosită de mai bine 
de 15 ani, a reuşit a scOte la 
lumină o intrgă civilisaţiune In-
gropată aci, a străbunilor noştril, 
a romanilor din Sciţia minor saii 
Dobrogea actuală. 

Consideratiun1 clespre starea ae-

tuală a Dobroge1. Situaţia e1 clu$1  
1877.—Domnul baron d'Hogguer, 

In Rensegnements sti l=*0.ja» 

din 1879, (Jice in consideraţiunt 
actuală a Dobroget, 

consideraţiuni •cari 1n mare parte 
sunt şi at adeverate, urmetOrele : 

In tOtă Dobrogea nu se vede, de 
căt cu puţine excepţiunt, aprOpe 
acelaşi lucru. Oraşe stricate de ocu-
paţiunea militară 1n timpul resbo-
iului, sate distruse de către bandele 
de circasieni şi de başibuzuci In 
mome 	căret populaţtunei şi 
autorităţilor turce.• AprOpe pretu-
tindeni vitele aii fost luate de aceste 
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bande. Dupe resboitl, numai vre-o 
câte-va familii turce sii tătare s'ati 
intors Indărăt, făc&idu-se pace'. 
Aceşti coloni se găsesc Intr'o serăcie 
de necre4t. Animalele trebuit6 re 
la muncă le lipsesc. Le lipsesce 
de asetnenea şi seminţa pentru 
semenat şi apr6pe le lipsesce şi 
mâncarea de tOte c.lilele. Dacă gu-
vernul român, care a Inceput deja 
a impărţi ajutOre tuturor acestor 
populaţiunt, nu va lua mesuri mal 
energice pentru a le procura se-
minţe, puţine animale, este de temut 
că o mare parte din aceştia se vor 
decide a părăsi ac6tă ţară. Mai cu 
smâ districtul Constanţa este fOrte 
1ncercat. VoiO să ic, in onOrea 
d-lui Opreanu, prefectul Cotiftanţel, 
care face sforţărt uitnitOre pentru: 
a scăpa aceste serace familit 
rigurositatea iernet, clistribuindu-1 
ajutOre de tot felul, chiar in bani; 
şi se crede asemenea că guvernul 
român i va da pentru viitorul sesori 
animale şi seminţele necesare. Fără: 
acesta ţara va fi şi anul acesta al 
treilea fără recolte şi prin urmare 
fără resurse. Situaţiunea Dobrogel 
actuale sub raportul agriculturet este 
fără indoială miserabilă. Instrumen-
tele de cultură sunt fOrte primitive ; 
turcit nu se ocupă de cât f6rte puţin 
de agronomie. In cea mat mare parte 
a satelor dobrogene, lip-sesc arborit 
fructifert, carl ar putea aduce me- 
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nagiulut mart resurse ia deveni 
ast-fel un obiect de specuLtiune. 
Viile de asemenea lipşesc in centrul 
Dobrogei. 1n acestă ţară nu se 
cunOsce cultura cânepel şi a 
care ar fi de ajuns pentru industria 
feminină locală. Câte famili nu ar 
putea trăi, fabricând pâttz&e tre-
buinci6se pentru casă din cânepă 
şi in. Femeile tătarilor, 
turcilor, etc., sci'U a lucra ';_cestea, 
pentru-că fac bucăţi de pânză in Iână 
si bumbac. Medjidia spre exempin 
ar fi un ţinut prea, favorabil culturei 
acestor doue plante. Pe ţermit la-
curilor şi pe ţermurile mărei s'ar 
putea semăna aceste doue p•Lante şi 
s'ar putea produce IndestLI funil 
(frânghit) pentru corăbit, pânze 
pentru corăbii şi ar da n mare 
Intindere comerţului de ex.porta-
ţiune al Dobroget. Dudul este un 
arbore cu totul necunoscut in acstă. 
ţară ; nu s'ar putea Ore a e imita 
câmpiele Piemontulut, ale Lom- 
bardiei, obligând pe ţerant planta 
ln pămbturile lor din listanţă 
1n distanţă un numer :)re-care 

• de duc,11, cart ar putea in putint 

ani a desvolta In Dobrogea o indu-
strie fOrte bogată şi necnnoscută, 
mătasea ; dar ar trebui pent: u acsta 
ca guvernul român să creeze 1n 
difcrite locuri ale ţeret ferr .c model 
şi introducnd bunele sişi.eme de 
cultură, chiar prin maşinele aretOre. 

A se crca pepiniere pentru a se 
putea distribui cultivatorilor un 

numer indestulător de arbuşti In 
tOte satele, i In puţint ani acest 
ţinut ar deveni infloritor. 

Părnbtul Dobroget este apt pen-
tru tot felul de culturi europene. 
Aplicănd acestut ţinut un bun sistem 
de cultură, s'ar putea la sigur Indoi 
cifra productelor, cari, dupe cum 
s'a putut vedea din cele spuse până 
acum, naii fost, vorbind reIativ, de 
căt in contra aşteptărilor. 

Nu ne indoim că guvernul r omân 
va face să progreseze acest tţinut 
in agricultura şicomerciul 

Copadin Co 
din judeţul Constanţa, plasa Con-
stanţa, situată in partea centrală a 
judeţului la 43 km. spre S.-V. de 
oraşul Constanţa, capitala distric- 

comUnă rurală 

tulut, şi in cea meridională a plă 
şI la 14 Icrn. s 're 
murat, reşedinţa et, pe dealul Co-
padin şi Arabi-alciala. Ea este cu 
totul detaşată din plasă. 

Se mărginesce la mială-n6pte şi 
apus cu comuna Mamut-cuius, la 

rniaă- resărit cu comuna 	la 
cu comuna Carabacâ şi Agem- 

ler 	cele diritiiii treI comune 

sunt din plasa Medjidia, a 4-a din 

plasa Mangalia. 
Relieful solulu1 e, in general 

puţin accidentat de următ6rele prin- 
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cipale dealud : Tanai-teiubesi (128 
m.), Cara-dede-bair (1 52 M.), Bei-
Aslan-Lair (127 m.), la mia4-
n6pte, Aralciac- bair, Bair-Liilbtil-
kiiciuc (13o m.), Ciobanisa-bair 
(123 m.), la resărit, Arabi-iuk-bair 
(i 3 7 m.), Beşdul-bair (i 42 M.), 1a 
niiadă-di; Caciamac-bair (1 3o m.), 
lurtluc-bair (147 m.) şi Cara-
dede-Lair 11 (111 m.), la apus ; 
iar dealurile Copadin (134 m.) 
şi Arabi-alciala (1 37 m.), prin 
interiorul comunei. Aceste dealud 
sunt acoperite cu islaz, fâneţe şi 
semănătud. 

Movi/e/e sunt puţine, t6te artifi- 
ciale servind ca puncte de orientare, 
printre ele remarcăm : Copadinnord 
( 3 4 m . ), Copadin sud ( 37 m.), Co- 
padin vest (13 5 m.), Copadin est 
(123 m.), 1n jurul satului Copadin ; 
Engemalesi-tepe (13 3 m.), la re-
sărit ; Arabi-iuiuk (137 m.), la 
miaglă-41. 

Ilidrojratia e representată numaI 
prin nisce văi mici, fără importanţă; 
ele na apă mai nicI o-dată, afară de 
tOmna in timpul ploilor şi prirnă-
vara dupe topirea zăpe4ilor, prin-
cipalele dintre ele sunt: valea Co- 
padin, care trece prin sat, brăzdeză 
comuna prin mijloc şi apus ; 

la migiă-n6pte ; văile 
Beşăul-dere şi Arabi-alciala care 
unite formeză valea Cocealac-alcea, 
o brăzdeză la 

Clitna comund este aceea a pla-
toului in general, vara arcjet6re, 
netemperată de vre-o adiere reco-
rOsă ; iarna este aspră şi frigu-
r6să când ventul de N.-E. do-
mină, plOe cade puţină, maladiile o 
viziteză rare ori. 

Cătunut care o compune : Co-
padin este singurul, aşei).at pc va-
lea Copadin intre dealurile Copa-
din şi Arabi-alciala, 1n partea apu-
sană a cornunii ; aspectul seCi nu 
oferă ceva caracteristic, e plăcut 
puţin prin posiţia sa, 1nsă unele 
sunt respândite fără regulă, o mare 
parte din ele inconjurate cu gră-
dird Ore-cum bine 1ngrijite. 

Suprafaţa acestei comune este 
de 4.371 hectare, din cad 23 3 ha. 
ocupate de vatra satulut cu ale 
sale 222 case ; Statul cu proprie-
tari1 posed 1.228 hectare, iar lo- 
cuitorii 	impărţit restul de 
2.9 10 hectare. 

Populaţiunea sa este formată 
din turci, tătari, gerrnanI şi bul-
gar1; ea este de 232 familil cu 
777 membril 1n total 1009 su-
flete, im-părţiţ1 dupe cum urmeză 

Dupe sex : bărbaţi 5 62, femeI 
447. Total 1009. 

Dupe stare 	necăsătoriţi 
5 5 6, căsătoriţl 422, veduV1 30, di-
vorţag 1. Total 1009. 

Dupe protecţie cetăţen1 românI 
659, supu51 streini 3 5 o. Total t oo9. 

Dupe instrucţie: sci carte 142, 

nu scită 867. Total 
Dupe re/igie: ortodwi 5, ca-

tolid 382, mahomedani 607, alte 
religii 5. Total 1009. 

Dupe ocupaţiunt: agricultod 243, 
industriaşi 30, comerciauţt 4, alte 
profesil i. Totai 278. 

CO/dilbliabin 278. 

Dupe avere':improprietlriţi 1I 4, 

nelmproprietăriţi 164. T itat 278 
Biserica. In comună nu există 

nict un fe1 de edifici(1 regios, nid 
turcesc, nicl catolic, car1 sunt sec-
tele cu majoritatea locuitorilor in 
comună. 

Şcaa. Nici şcOlă nar comuna, 
Insă se simte trebuinţa, intru cât 
copit in verstă de şcOlă sunt 1n nu-
mer considerabil de 190 suflete. 

Economicesce comuna stă ast-fel, 
dupe tabloul semenătudior cu ha. 

_şi hl. din anul 189 5 —9 6 : 
Gr1C1 461 ha. cu  6454 il. (1411)• 
Secară 63 5 ha. cu  9525 hl. (1511)* 
Orz 1899ha. cu  30.3 84 hl. (1611).  
Ovez 145 ha. cu  2175 hl. (15/1). 
Porumb 244 ha. cu  488 111. ( 2 /1)• 
Mei '11 2 ha. cu  4 hl. (211). 
Fâneţe nat. şi artif. 107 ha. 

cu 117.700 kgr. (i oo kg:-. de ha.). 
In ceea-ce privesce calitatea pă- 

mentulul, cele 4.371 ha. ale co- 
mund, se divid ast-fel 

233 ha. teren neproduGtiv (ocu-
pat de vatra satului) ; 

4.1 38 ha. teren productiv, din 

care : 
3.3 16 ha. teren cultivabil (din 

care 816 ha. ale Statulut cu pro-
prietarii şi 2.5 oo ha. ale locuito-
rilor); 

4 10 ha. teren necultivat (din 
care 410 ha. ale locuitorilor) ; 

412 ha. teren izlaz (din care 

412 ha. ale Statului cu proprie-

tarii. 

Ocupaţiunile locuitorilor sunt: 

Affricultura, flind ln comună 243 
plugad, cad aCi 99 plugur1 (3 2 cu 
cai, 67 cu bol), i 5 5 care şi 
căruţe (3 5 cu cal, 120 CU b01), 

2 maşini de secerat cu uleiCi, 5 
m. de secerat, io m. de bătut po-
rumb, I trior, 22 grape de fier, 
o m. de venturat, i m. de co-

sit fin. 
Crescerea vitelor, comuna avend 

3 5 8 capete, din car1 : 5 8o ` cai, 
5 3 9 bol, 12 bil/01i, 77 ot, 150 
capre. 

Industria este cea domestică 
saCi casnică ; e 1n comună i mOră 
cu aburi şi i mOră de vent. 

Comerţul e activ şi se face prin 
gara Murfatlar la 23 km. spre N.-E. ; 
şi constă 1n import de maşint agri-
cole, manufacturi, beutud spirt6se 
şi un export de cereale (griCi i 
orz) şi vite. 

Budgetul comund Copadin constă 
in venitud de 93 8o lei, iar chcl- 
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tuelile sunt de 303 8 let, r&nă-
rind dect un excedent 1n plus de 
6342 let ; 1n comună sunt şi 278 
contribuabili. 

Cd1 de comunicaţie sunt numai 

drumurt vecinale sai comunale, 
carl, in formă de rază, plcă spre 
satele Inconjurăt6re ca Bu1bfl, Ma-
mut-cuis, Caciamac, Beşăul, A-
gemler, Osmanfacă, etc. 

E de observat că acstă comună, 
la delimitare, a devenit cu totul 
depărtată de plasa căret aparţine, 
fiind impresurată de plăşile Medgi-
dia şi Mangalia. 

Copucci, movilă 1nsetnnară in plasa 
Mangalia, pe teritoriul comunet 
Gheringec, şi anume la hotarul că-
tunelor Copucci şi Ascilar. Este 
situat in partea meridională a co-
munei şi cea sud-estică a plăşet şi 
este aşelat pe culmea dealulut As-
cilar, fiind v&ful sUi cel mai 1nalt, 
avhd 82 metri ; a fost punct tri-
gonometric de observaţiune ; do-
mină satul Copucci şi drumurile 
comunale Mangalia-Hazapiar şi 
Copucci-Kciuk-Tatlâgeak. 

Copucci, sat in plasa Mangalia, 
cătunul comunei Gheringec, fiind 
situat în purtea sud-estică a plăşet 
şi cea meridională a comunet, la 
4 km. spre S. de cătunul de re-
şedinţă, Gheringec. Este aşec,lat pe 

ultimile ramificaţiuni sud-vestice 
ale dealului 	şi pe malul 
nord-estic al Văit Viilor, fiind 1n-
chis la E. de dealul Baş-purar şi 
dealul Ascilar şi fiind dominat -  de 
movila Copucci. Suprafaţa sa este 
de 965 hectare, dintre care 47 
hectare sunt ocupate numat de va-
tra satulut şi de grădint, cu 47 
case. Populaţiunea sa, compusă mat 
numat din bulgari, este de 45 fa- 

milil 	380 suflete ; ocupându-se 

mat ales cu agricultura. Păan6ntul 
produce mat ales grâ şi ovz. 
In partea sudică se cultivă şi . viţa 
de vie, din care causă a dat i nu-
mele văii. Şosua judeţiană Man-
galia-Cuzgun trece prin centru ; 
alte drumuri comunale duc 1a Ghe-
ringec, la Ascilar, la Hagilar şi 
la tOte satele invecinate. 

Coşlugea,, sat in plasa Silistra- 
ătunul comunei Lipniţa ; 

situat 1n partea centrală a plăşei 
şi cea nordică a comunei, la -2112  
km. spre N.-V. de cătunul de re-
şedinţă, Lipniţa. Este aşec,lat pe 
valea Almalâculut saCi Ghiol-ceair, 
la V2  km. spre apus de ezerul 
Oltina, fiind lnchis la. N.-V. 
de către dealul Uzum-balt şi la 
S.-E. fiind mărginit de tuferişul 
Curt-Orman i de terenul Aliş-Paşa. 
Suprafaţa sa este de 427 hectare, 
dintre care 12 hectare sunt ocu- 

pate numat de vatra satuut şi de 
grădini. Populaţiunea sa, care este 
formată mai numat din românt, 
este de t 54 familit, cu 62 ) suflete, 

ocupându-se mai mult cu cresce- 
rea vitelor şi cultivarea vitet de 
vie ; avrid podgorit Insemnate la 
nord-estul satului şi puin şi ln 
partea vestică. Casele sunt aşel„late 
de-alungul văii Almalâcu ht, cu o 
direcţiune de la S.-V. cătn N.-E. ; 
mart, curate, cu un aspect cât se 
p6te de frumos şi aşe4ate regulat, 
formând ast-fel un drurn cât se 
pOte de drept prin mijlocul satulut. 
Drumurile comunale care trec prin 

sat sunt urmtOrele : Satu-noii-Cuiu-
giuc, care trece prin mij,ocul sa- 
tului de la N.-V. către S.-V. Pâr- 
j6ia-Lipniţa, care tae saall pe la 
partea sa nordică, şi perpendicular 
pe cel-l'alt drum ; un alt drum vine 
de la Câlnia. 

Coş1ugea,7,şir insemnat de dealuri 
n judeţul Constanţa, 21asa Si-

listra-nouă, ce se 1ntinde pe teri-
toriul comunelor rurale Satu-noil, 
Câlnia, Gârliţa, Lipniţa şi Garvani 
Dealul Coşlugea, culmea principală 
impreună cu ramificaţiile ei, brăz-
ază partea apusană a plăşit, pe 
cea sud-vestică a comunei Satu-
no, pe cea răsăritnă a comunei 
Gârliţa, pe cea apu3ană a comunei 
Lipniţa, şi pe cea nordică a co- 

munet Garvan. Ele aCi direcţiune 
generală de la mia4ă-n6pte spre 
miac.lă-c,li, coprinse fiind ast-fel in-
tre Dunăre la Nord, ezerul Gâr-
liţa şi valea Nursus-ceair la apus, 
hotarul Dobroget spre Bulgaria la 

ezerul Oltina şi văile 
Dermen-ceair, Sati,;kioi-ceair la ră- 
sărit, coprin4nd ast-fel un teren 
de mai bine de 22.000 hectare. Ra-
mificaţWe acestut şir de dealurt, ca.rt 
se desfac din culmea Coşlugea sunt 
la rbărit, dealurile Uzum-bair pre-
lungit cu dealul Pietrei, dealul 
Cindeli ; la 	 Sirti- 

iol-bair, prelungit la S. cu dealut 
Dermen-sixt1, Ciriagi-iol-bair ; la 

apus dealurile : Ohicli, Cuingiuc- 
iolu-bair, Garvan-bair, Scorci pre-
lungit cu dealul Galiţa, Gârliţa, Can-
11-dere cu dealurile Taplik, Draka-
Dervent şi dealul Câlnia ; la mig,lă-
nOpte dealurile : I.a doul movile, 
dealul de la Cetate, Ciatal-orman 
şi dealul dinco!o de Si1ite. Aceste 
dealuri din pricina naturilor stân-
c(')se, fac ca malurile Dunării şi la-
curile, pe Iângă cart se află să fie 
inalte şi râpOse, aşa sunt ale eze-
relor Gârliţa şi Oltina, văile Licma, 

Satiskioi-ceair. Cea ma 

mare inălţitne a lor o intlluitii in 
Garvan-bair, 181 m. pe teritoul 
bulgăresc al comunei Garvan. Inăi- 
ţiinca medie este de 88 

Movilele presă.rate pe acest şir 
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de dealuri sunt numerOse, unele 
naturale, altele făcute de Omeni ; 
principalele sunt : Pârjăia (14 I m.), 
Coşlugea (r 38 m.), la N., Caragia 
(1 49 m.), Almalâcul (i 3 3 m.), Ve-
likioi (14 5 m.), Curdeli, la S. şi 
resărit, Cuiugiuc (13o m.), luk-
mezarli (168 m.), la mia;1ă-41 şi 
apus. 

Basinele alimentate de acestă 
culme sunt acelea ale Dunăril, eze-
rurile Gârliţa şi Oltina: 1) In 
Dunăre se deschid văile: Ghivizlicu-
mare, Câlnia, lormată din Câlnia-
veche şi Canli-dere, Licina ; 2) In 
ezerul Gârliţa se deschid văile : 
Gârliţa saCi Scorei, Cuiu-iuk-cului, 
formată din văile Lamburlu-culac, 
Caraghios-ceair,Garvan-ceair, Iaiba- 
• ciair, Cuiu-giuc-ceair, Cara-burun-
ceair, Cârâl-misi-ceair, 3) in ezerul 
Oltina se deschid văile : Coşlugea, 
formată din văile Iro'tie, Micul-or-
man, Tanasaia, Almaliculac, apoi 
valea AlmaLiculut saCi Ghiol-ceair, 
Derea-ceair, Lipniţa, Ciali - ceair, 
Ciamur-lia şi balta Ibrt-mac. 

Pădurile odini6ră coprindeail 
.cea mal mare parte din pantele şi 
muchiile acestor dealuri, acji 1nsă 
abia 4500 hectare mal există, In 
urma devastărilor cerchezilor şi 
tăierei neingrijite a locuitorilor ; 
ele sunt presărate : la apus cu pă-
durile Licina, Derveut, Tap ic, Ga-
liţa, Gârliţa; pădurile Cuiugiuc, 
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Gorvan la S.- V. ; pădurile Ekenli-
orman, Saidi-orman, lasi-orman, 
Cara-ali - corusu, Chiresli - orman, 
Saia-curu-orman, la S. şi S.-E. 

Tuferişurne acoperă cea mai 
mare intindere, dupe care vin se-

mănăturile, apol fâneţele şi 1n urmă 

de tot vii/e satelor, din care mai 

importante sunt ale satelor Câlnia, 

Galiţa, Satu-No'it. 
In interiorul acestel culmi, 1n 

văl, găsim aşe4te comunele Câlnia, 
Lipniţa, cu cătunele sale Velichioi?  
Cuiugiuc şi Coşlugea, iar pe re-
bordurile exteri6re sunt aşecjate 
comunele Satu-No, cu cătunul 
sCi PărjOia. şi Gârliţa cu cătunul 
se Galiţa. Aceste comune şi că-
tune sunt unite Intre ele prin dru-
rnuri numerOse, aşa calea judet,iană 
Esechioi-Gârliţa-Lipniţa- Curu-or-
man, apot drumuri comunale nu-
merOse ce tae 1n lung şi 1n lat 
tOte aceste dealuri. 	• 

Co lu ea, rnovilă insemnată, iu 
plasa Silistra-Nouă, pe teritoriul 
comunei rurale Lipniţa, şi anume 
pe acela al cătunului sefi Coşlugea, 
de la care şi-a luat numele ; este 
situată 1n partea de mia4-n6pte 
a plăşil şi cea nord-vestică:a co-
munei, pe muchia principală a dea-
lului Coşlugea ; prin ea trece şi 
hotarul dintre comunele Lipniţa şi 
Câlnia ; are 138 m. inălţime, fost 

punct trigonometric de observaţie 
rangul 2-lea şi dominând prin 
inălţimea sa satul Câtnir, valea 
Câlnia-veche şi valea Coşlugea, 

• cum şi drumul comunal Câtnia-
PârjOia, ce trece pe la p6:ele sale 
estice ; este acoperită cu verdeţă. 

4.2..?tş1uge2 (La MOra), locui aţă . iso- 
ată 1n plasa 	 pe te- 
ritoriul comunei rurale Lipniţa' şi 
pe acela al cătunului sci Coşlugea, 
de la care şl-a luat num( le ; este 
o mOră de vent, aşe;lată pe malul 
văil Ghiol-ceair, Iângă sat chiar, 
pe o Inălţime de 119 m., unde a 
fost şi un punct trigononţetric de 

• observaţie de rangul al 3-lea ; do- 
mină prin inălţimea sa valea Al- 
malâcu-tere, valea Ghicl - ceair, 

• satul Coşlugea şi drumul comuual 
•Lipniţa-Coşlugea. 

oslugea, ,vale insemnată 	plasa 
ra-nouă pe teritoriul comu-

nelor rurale Satu-no şi Lipniţa, 
luat numele de la dea;u1 Coş-

lugea, din care işi i ia aascere. 
Ea este formată din unirea a 4 
văi mal mici : Valea lui Iroftie, 
Micul-orman, Tana-saia şi Uzum- 
ciair, care tăte il a 	inceputul 
in p6lele orientale ale dealului 
Coşlugea ; se Impreună câte-şi patru 
la 2 km. spre S.-V. de satul Satu-
notk, şi sub numele de vaie'• Coş1u- 

gea se indreptă spre resărit, avend o 
direcţiune generală de la V. spre E. 
şi brăzdănd partea de miacjă-nOpte 
a plăii i a comunii Lipniţa (şi a 
cătunului acesteia Coşlugea, căruia 
'1-a imprumutat şi numele) şi pe 
cea sudici a comunet Satu-noi.i 
dupe un drum de 6 km. se des-
chide 1n ezerul Oltina 1n partea 
apusană a lui la i km. •mai jos 
de satul Satu-noll. Malurile sunt 
jOse şi acoperite cu verdeţă. Tere-
nul strebătut de acestă, vale si 
adiacentele sale este coprinse Intre 
dealurile Coşlugea la apus Ciatal-or - 
man la miacjă-nOpte, Uzum•bair 
şi dealul Pietrei la 	 şi 
ezerul Oltina la rbărit, Printre văile 
secundare, cari converg către ea, 
cea mal insemnată e valea Almall- 
culac, pe care o primesce pe drepta 
nu departe de deschiderea ei in eze-
rul Oltina. Acestă vale şi adiacentele 
sale, nu aCi apă 1n tot timpul veret, 
ci numai Primă-vara şi tOmna in 
timpul ploilor şi topiret 
PrinteinSa Merge un drum CQII1U-
nal Câlnia-Satu-noil. 

Cracic-ceair, vale in plasa, SiIi-

stra-nouă, pe teritoriul comunelar 
rurale Hairan-chioi şi Bairam-dede, 
cărora le servesce ca hotar despăr-
ţitor ; plecă din dealul Bairam-dede, 
se Indreptă spre mia;lă-noapte irt- 

tro direcţiune generală de la S.-E. 
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spre N.-V., trece prin satele Mal-
cod i Sarapcea-cara-aci, şi dupe 
un drum de 8 km. se deschide in 
valea Borungea, pe drepta in faţa 
satului Bortmgea ; malurile sale 
sunt acoperite prin unele locuri cu 
păduri ; printeinsa merge un drum 
COM111131 Borungea-Bairam-dede. 

Cristea, grMitza luY Camburu, o 
cYrădină de zarzavaturi a unui serb 
din Hârşova, situată in partea de 
miacj.ă-nOpte a oraşului, la p6lele 
dealului Hârşova, lângă drumul 
vecinal Hârşova-Conacul lui Ma-
nole ; in aproprierea et este cimitirul 
creştin. 

Cuan - dere, vale 1n plasa Con-
stanţa, pe teritoriul comunei rurale 
Hasancea, şi anume pe acela al 
•satulul Mametcea ; se desface din 
dealul Tekirghiol indreptându-se 
spre apus ; are o direcţiune de la 
E. spre V. printre dealurile Abdu-
lah-deraşi şi Cuan-derasi-bair la S. 
şi dealul Mametcea la N., brăzdeză 
partea sudică a plăşei şi a comund, 
trecend 'prin centrul satului Ma-
metcea. 

Cuan-deresi bair, deal puţin in-
semnat, 1n plăşile Constanţa şi 
Mangalia, pe teritoriul comunelor 
rurale Hasancea şi Osmanfacă şi 
anume pe acela al cătunelor Ma-
metcea şi Abdulah se desface din 

dealul Abdulah-deresi, 1ndreptân-

du-se spre miacjă-nOpte ; are o 
direcţie de la S.-E. şi V. cu o 
inălţime maximă de 84 metri ; face 
hotarul 1ntre plasa Constanţa şi 
plasa Mangalia, brăzdând partea 
de S. a plăşei Constanţa şi a comunei 
Hasancea şi Fartea de N. a plăşei 
Mangalia şi a comunei Osmanfacă. 

Cuiugiuc,sat 1n plasa Silistra-nouă, 
cătunul comunei Esechioi, situat 
in partea meridională a plăşei 
şi cea resăritenă a comunei, la 
5 km. spre N.-E. de cătunul de 
reşedinţă, Esechioi. Este aşe;lat in 

valea Cuiugiuk-ceair, fiind inchis 

la resărit de dealul Cara-burun-
bair i la V. de către dealul Cuiu-
giuk-iolu, bair cu v&ful si Cuiu-
giuk care are o Inălţime de 130 m. 
Suprafaţa sa este de 1197 hectare, 

dintre care 25 hectare sUnt ocu-

pate • numai de vatra satului şi 
de grădini. Populaţiunea .sa, a 
cărei majoritate este formată de 
către bulgari şi turci, este de 
28 familii,. cu 105 suflete, ocu-
pându-se mai mult cu crescerea 
vitelor şi cu cultura viţei de vie, 
care reusesce mai ales in partea 
sud-estică a satului. PăllAntul nu 
produce mai nimic, Ilind mai tot a-
coperit cu păduri şi cu tufişuri. 
Casele sunt măricele, destul de 
nutnerăse şi aşe4te 1n grupuri 

separate i distanţiate mult uncle 
de altele. Drumurt comunale pleacă 
unul spre N. de Câlnia, Itul spre 
N.-V. la Gârliţa, altul la S.-V. la 
Esechioi, altul la S. la Kuciuk-
Kainargi (Bulgaria), altul la S.-E. 
la Carvan şi in fine altul la N. E. 
la Lipniţa. 

Cuiugiuc-ceair, vale mică in plasa 
Silistra nouă, • pe teritoriul cornu-
nei rurale Garvan, şi anume pe 

acela al cătunului se 
de la care 	luat i numele ; 

se desface din p6lele ausane ale 

dealului Cara-burun-bair, se in-

dreptă spre miacjă-n6pte în o di-
recţie de la SSE. spre N.-N.V., 
brazdând partea apusană a plăşii 
şi cea nord-vestică a :omunei ; 
trece pe lângă. satul CLugiuc, şi 

dupe un drum de 4 klm. se  des-

chide 1n valea Cuiuc-iuk-ului pe 
stânga,; printr'Insa merge şi drumul 
judeţeau Essekioi-Lipniţa, şi cel 
comunal Coşlugea- 	g-i u c-Ga r- 
v an. 

deal insemnat 

1n plasa Silistra-nouă, e terito-
riul comunei rurale Garvan (şi 
anume pe acela al cătunului 
Cuiugiuc, ce e aşe4at la p6lele 
sub orientale şi de la care şi-a 
luat i numele) ; se dsface din 
dealul Cara-burun-bair, se intin- 

de spre mială-nOpte printre văile 
Cuiugiuc-ceair şi Caraghios-ceair, 
intr'o direcţie generală de la SE. 
spre NV., brăzdând partea apu-
sană a plăşii şi a comunei ; are 

30 m. ină.lţime ; se prelungesce 
la N. cu dealul Olucli, este aco-
perit cu tuierişuri. 

Cuiugiuc, verf iwemnat al dealu-
lui precedent, situat 1n partea apu-
sană a plăşii Silistra-nouă, şi cea 
nord-vestică a comunei Garvan 
a cătunului seCt Cuiugiuc, de la 
care şi-a luat şi numele ; are 
13o m. şi domină valea Cuiu-
giuc şi şoseua judeţenă Essechioi-
Lipniţa. 

Cuiugiuc-ceair, vale de mică im-
portanţă, 1n plasa Silistra-nouă, 
pe teritoriul comunei rurale Gar-

van şi anume pe acela al cătu-
nului si Cuiugiuc, de la care şi-a 
luat şi numele ; 1ncepe din p6lele 
sud-estice ale dealului Ciatal-iolu-
bair de pe teritoriul bulgăresc al 
comunei Garvan, aprOpe de satul 
Kticiuk-Kainardgi, se 1ndr4ită spre 

mia4-n6pte, pe lângă dealul Sapa-
bair, intră in Dobrogea, se unes-

ce cu valea Demeceian-cula-bair, 
spre a forma valea Nurcus-ceair ; 

printr'insa merge şi drumul co-

munal Gârliţa-Ciuciuk - Kainardgi. 
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Cuiugiuc, verf insemnat de deal, in 
p!asa Silistra-nouă, pe teritoriul 
comunei rurale Gărliţa, la vre-o 
5 klm. spre S.V. de satul Ciu-
giuc, de la care si-a luat şi nu-
mele ; este verful culminant al 
dealulut Tanas-sirti, situat in par-
tea de miacjă 41.1 a plăşit şi a co-
munet ; printr'Insul trece chiar 
hotarul Dobroget spre Bulgaria ; 
dintr'insul se desface spre 

dealul Bei-orman-bair ; iar spre 

N.-E. plecă dealul Versat-sirtl ; 
are o Inălţime de 171 m. ; fost 
punct trigonometric de observaţie 
rangul 2-lea, dominând valea Ca-
vac-culu-ceair, şi un alt drum co-
munal ce duce de la Gârliţa la 
Kciuc-Kainardgi ; pe densul e şi 
pichetul .cu No. io. 

Cuiugiuc-bair, deal in plasa Silis-

tra-noue, comuna Carvan, cătunul 
Cuiugiuc; situa: In partea sudică 
a plăşit şi cea apusană a comunet 
priutre văile Cuiugiuc-ceair şi Nur-
sus-ceair ; are t 30 m. Inălţime do-
minând satul Cuiugiuc aşe;lat la 
pOlele sale estice, acoperit cu tu-
ferişurt şi puţine pădurt ; pe mu-
chia lui trece drumul judeţean Os-
trov-Cuzgun. 

Cuiugitrc, 74rf • insemnat •al dealului 

Cuiugiuc-bair ; are I 30 m. domi- 

nând satul Cuiugiuc şi văile Cuiu-
giuc şi Nursus. 

Cuiugiuc, un alt verf, al dealului 
Tanas-sirtl, are 170 m., pe hotarul 
spre Bulgaria, dominând v. Cavac-
culuc-ceair. 

Cuiugiuc-ceair, vale mică in plasa 
Silistra-noue, comuna Carvan, că-
tunul Cuiugic, plecă din dealul 
Card-burun-bair, trece prin satul 
Cuiugiuc, se dtschide cu valea 
Cuiu-iuk-uIut ; prin ea merge In. 
calea judeţeană Ostrov-Guzgun. 

Cuitagiuc-culac, vale neinsemnată. 
in plasa Silistra noue, pe teritoriul 
comunei rurale Parakioi ; se des-
face din p6lele apusane ale dealu-
lut Aslama-shi ; se Indreptă spre 
apus, avend o direcţiune generală 
de ' la S.-E. spre N.-V.,,brăzdând 
partea centrală a plăşit şi ceauord-
estică a plăşit ; merge printre dea-
lurile Başpunar de o parte pe drepta 
şi Uzun-mese-sirti de altă parte, 
pe stânga, pe Iângă , pădure.a Co-
jodaritl, şi dupe un drum de 4 km. 
se deqchide in valea Ghiuvegea sati 
Ghiuvenli, pe drepta, chiar -in sa-
tul Parakioi ; prin ea trterge dru• -

mul judeţean Lepniţa-Ghiuvegea-
- Enişenlia ; şi este • tăiată de mal 
, multe drumuri comunale Intrercart  

insemnăm Parachioi-Bazirgian Şi 
Calaigi-Caralâc. 

Cuiu-iuc-uluT, vale insemn tă In 
plasa Silistra-nouă, pe teritoriul co-
munelor rurale Gârliţa şi Garvan; 
este formată din tret văt mat mici 
ce e; t6te din p6lele nordice ale dea-
lulut Garvan-bair, de pe tetitoriul 
bulgăresc al comunei Garvan ; aces-
tea sunt Cara-culac, Culac-punar-
ceair, Garvan-ceair cari t6te se Im-
preună ceva mat jos de c,-)rnuna 
Garvan in valea numită lailea-ceair, 
se indreptă mai întiii spre rnia4- 
n6pte, apoi spre apus, Intr'o di-
recţie generală de la S.-E. spre 
N.-V. ; mat ia apot numt le de 
valea Garvan şi de la p6IeLe dea-
lulut Olucli, ia pe cel de Cuiu- 

şi, sub acest nume, dupe 
ce a brăzdat partea centrală şi su-
dică a piăşit, se deschide in ezerul 
Gârliţa la 2 km. mai jos, la N. de 
satul .Gârliţa; cursul set".1 e de zo 
km. şi brăzdeză partea nord-estieă 
a comunei Gârliţa şi cea centrală 
a comunei Garvan. Malurile sale 
sunt formate de dealurile Scorci, 
Condeli, Sirt-ioI-bair pe cirepta, 
Gârliţa, Olucli, Cara-burun-bair pe 
stânga, iar teritoriul brăzdat de ea 
şi adiacentele sale, cu o intindere 
de 4000 hectare, coprins intre 
dealurile Galiţa, Scord, Curdeli, 
Sirt-iol-bair, Ciriagi-iol-bair de o  

parte, la E. ; Garvan-bair la S. ; 
Cuiugiuc-iol-bair şi Gârliţa de altă 
parte, la V. Văile adiacente sunt: 
Ch-11-misi-ceair pe drepta, Cuiu-
giuc-ceair, Caraghios-ceair şi Lan-
burlu-culac ; n'at apă de cât când 
plouă ; e tăiată de drumul jude-
ţen Esechioi-Lipniţa pe la mijloc; 
pe densa merge şi un drum co-
munal Gârliţa-Garvan, malurile ît 

sunt acoperite cu tuferişurt, pe 
unele locuri sunt Inalte şi ripse. 

Culac-bair, deal in plasa Mangalia, 

pe teritoriul comunei.rurale Cava-
clar, şi anume al cătunulut seit 
Merdevenli-punar 	este situat In 
partea nord-vestică a plăşit şi .cea 
resărite.nă a comunet, are 128 m. 

dominând valea Musur-
culac şi satul Sofular ; este aco-
perit numat cu fineţe şi câte-va 
setnănături ; pe •muchia lut se In-
crucişeză mat multe drumuri, .ratre 
cart Cavaclar-Sofular •şi Cassicci-
Merdevenli-punar. 

Culac-ceair, vale mick in plasa Man-
galia, comuna Cavaclar, se desface 
din dealul Cavaclar, are o direcţie 
de la S.-V. spre N.-E. şi se.  des-
chide in valea Mangact, pe stânga, 
trecend prin satul Cavaclar, prin-
tr'insa merge şi drumul compal 
Cialmargea-Cavaclar. 
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Culac-punar-ceair, vale mică, 1n 
plasa Silistra-nouă., pe teritoriul co-
munei rurale Garvan, şi anume pe 
accla al cătunulust sii Garvanu-
mare ; se desface din pedele nor-
dice ale dealului Garvan-bair, se 
indre.ptă spre mia4-n6pte avend o 
direcţiune generală de la S.-V. spre 
N.-E., brăzdând partea de 
a plăşit şi cea sud-estică a corau-
net ; puţin mat la vale de satul 
Garvan se impreună cu valea Cara-
culac, spre a forma Impreună valea 
Saila-ceair saii mat bine din valea 
Cuiu-iuc-ulut ; o parte din drumul 
seti de 3 km. 11 face prin păduri, 
pe teritoriul bulgăresc al comunet 
Garvan ; tot pe densa merge şi 
un drum comunal Garvan-Zarriici 
1n Bulgaria. 

Curdeli, deal, 1n plasa Silistra-nouă, 
pe teritoriul comunei rurale Lip-
niţa, şi anume pe acela al cătu-
nulut.  sii Coşlugea) ; se desface 
din culmea Coşlugea, se lndreptă 
spre resărit, avend o direcţiune ge-
nerală de la V. spre E., printre 
văile Garvan şi Galiţa saii Scord, 
brăzdând ast-fel partea apusană a 

.plăşit şi cea de mia;lă-(.11 a comu-
net ; are o inălţime de 122 rn. şi 
este acoperit cu fânete, păşunt şi 
câ.ţ't-va arbort risipiţi, resturi din 
intinsele păduri ce-1 acoperea odi-
ni6ră ; pc la pOlele lui nordice 

trece drumul judeţean Essechioi-
Lipniţa. 

Curt-culac, vale mică şi neinsem-
nată, in plasa Medjidia, pe terito-
riul comunelor rurale Mamut-cuius 
şi Enige, cărora le servesce şi ca 
hotar despărţitor ; plecă din dealul 
Orta-burun-bair, se 1ndreptă spre 
N., intr'o direcţie generală de 
la S. spre N., printre dealurile 
Caceamac-orman-bair pe drepta, şi 
Biuk-mezar1âc-bair pe stânga, se 
deschide, dupe un drum de 4 km., 
1n valea Ghiordumgi-orrnan pe 
stânga nu departe de ruinele sa-
tului Spapunar ; e tăiată de drumul 
comunal Caceamac-Mamut-cuius. 

Curt-orman, pădure saii mai bine 
Iis remăşiţele Unet intinse pădurt 
ce acoperea odini6ră o suprafaţă de 
800 hectare 1n plasa Silistra-nouă, 
comuna Lipniţa, cătunul Coşlugea, 
la resăritul lut, din cari ai aii re-
mas numat ioo ha. pe  malul apu-
sati al ezerulut Oltina. 

Curu-alceac-bair, deal, In plasa Si-
listra-nouă, pe teritoriul comunet 
rurale Hazarlâc, şi anume pe acela 
al cătunnlut Kerim-cuius, şi pe acela 
al comunet Cuzgun şi 1n special 
pe teritoriul cătunulut Urluia ; se 
desface din dealul Mulcer-acceuci, 
se 1ntinde spre mia;lă-nOpte, avend 

o direcţiune generală e la S.-E. 
spre N.-E., brăzdând partea resă.-
ritenă a plăşii şi pe aceea a co-
munelor. Se ridică pân la o inăl-
ţime de 184 m. cu verful Imail-
iuc. Se intinde printre văile Ur-
luia şi adiacenta sa Cuiu-culac ; 
prin inălţimea sa domină aceste 
văt, satele Urluia şi Kerim-cuius, 
aşe4ate la p6lele sale orientale, şi 
drumurile comunale ce le unesce ; 
este acoperit numat c fâneţe şi 
F ăşuni, prea puţine sem&lăturI. 

Curu-culac, vale Insemnată, 1n plasa 
Medjidia, pe teritoriul comunet ru-
rale Enige, şi anume pe acela al 
cătunelor Moleiora i Arabagi ; se 
desface din dealul Adarn-clise-tarifl-
bair sub numele de vaea Enige-
alceag, se indreptă sue miacjă-
nOpte, intr'o direcţiune generală 
de la S.-E. spre N.-V., printre 
dealurile Giatrai-balr şi lusu-funar-
bair, brăzdând partea sudică a plăşii 
şi cea nordică, a cornu 	; dupe 
un drum de to km. se• deschide 1n 
valea Gliiordurugi-ormat , pe stânga 
1n faţa ruinelor satulut Chiol-başa ; 
malurile sale sunt 	şi pe alo- 

curea acoperite cu păf211r1 ; prin- 
teinsa merge drumul comunal E-

nige-Rasova, şi e tăiată de valea 
judeţenă ce vine de 'a Ostrov 
prin Cuzgun la Medjidie. 

Curu-bair, deal insemnat, in plăşile 
Silistra-nouă şi Mangalia, pe te-
ritoriul comunelor rurale ,Bairam-
dede (Silistra-nouă) şi Cara-orn-er 
(plasa Mangalia) ; se des.face din 
dealul Bairam-dede, se intinde spre 

avnd o direcţie gene-
rală de la S.-V. spre S.-E. printre 
văile Afighinea. şi Sarapcea saii 
Calfa, brazUnd partea sud-estică 
a plăşit Silistra-nouă şi cea nord-
vestică a plăşit - Mangalia, are o 
inălţime de 168 m., dominând văile 
de mat sus, satele Calfa, Sarapcea 
şi drumurile comunale ce le unesce 
şi cari îI 1ntretae muchia 1n diferite 
direcţiunt ; este acoperit cu Inti.nse 
păşuni, fâneţe şi bogate semnături. 

Curu-canara, vale 1nsemnată in plasa 
Silistra-nouă; se :desface din 

sud-estice ale dealulul Belezliki-
sirti, taie hotarul judeţului Con-
stanţa spre Bulgaria puţin maI jos 
de pichetul No. 8, intră 1n judeţ 
merge'nd spre mia4-n6pte,Intr'o di-
recţiune generală de la S.-S.-V. spre 
N. -N.-E. printre dealurile Belezliki-
sIrti şi Ha,gi-durac-sirtl, brăzdând 
partea apusană a plăşii si făcend 
hotarul 1ntre comunele A Irnaliu 
Esechiot, se varsă in ezerul Gâr-
liţa 1n pattea sud-vestică. Malurile 
sale sunt pe alocurea pietrOse şi 
acoperite cu păduri primesce pe 
drpta valea Hamazli-ceair. 
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Curu-orman, pădure mare şi fru-
mOsă, plasa Silistra-nouă, pe te-
ritoriul comunet rurale Beilicu, şi 
anume pe acela al cătunului sCi  
Curu-Orman, de la care şi-a luat 
şi numele ; este situată in partea 
centralâ a plăşii şi cea apusană a 
plăşii şi a comunei, pe pantele dea-
lului Curu-oman la resărit de halta 
lortmac ; are 2 20 hectare intindere 
şi ca esenţe prin apele, fagul şi 
pergastul. 

Curu-tepe, saci Curu-te.pt, v:.rf de 
deal, in plasa Constanţa, pe teti-
toriul comunei rurale Techirghiol, 
;i anume pe acela al cătunului sCi 
Agigea; este verf al dealului Agigea, 
situat la 1/2  km. de satul Agigea, 
Care este dominat de densul ; are 3 5 
m. inălţime şi de pe el avem o 
frum6să privelisce asupra Mărei, 
care 	e departe de el, asupra 
bălţit Agigea, văii şi satulut Agigea. 

Cuuiu-culac, vale, in plasa Silistra-

nouă, pe teritoriul comunei urbane 
Cuzgun, şi anume •pe acela al că-
tunului sCi Kerim-cuius ; este un 
alt nume al văii Nastradin-culac ; 
sub acest •nume brăzdeză partea 
resăritenă a plăşii şi aceea a co-
munei; ea Incepe de la pălele mo-
vilei Imail-iuc şi păstreză acest 
nume până in dreptul satului Ur-
luia, de unde ia pe cel de Nas- 

tradin-culac ; este tăiată de un drum 
comunal ce duce de la Cara-amat 
la Urluia. 

Cuzgun, comună urbană., din judeţul 
Constanţa şi anume din plasa Si-
listra-nouâ. 
• Este aşeptă in partea apusană 

a judeţului 	km. spre V. de 
oraşul Constanţa, capitala distric-
tului, şi in partea rbăritenă a 
plăşii, 	kl. spre E. de orăşelul 
Ostrov, reşedinţa ocolului. Comu-
nele invecinate cu densa sunt : Ca'- 
ranlâc la 4 km. spre 	Bei- 
licu la 6 km. spre N.-V. (cătunele 
sale lnsă, Dem;rcea la 3 km. N. 
şi Bac-cuius la 4 km. N.-E.), Ali-
man la 9 km. spre N.-E., Mârlenu 

.1a io km. spre N., Enişenlia .1a 
12 km. spre S. E. (insă cătunele 
Ciucur-chioi la 3 km. spre S.-V., 
Bazargian •la 4 km. spre S., Ke-
rim-cuius la 8 km. spre S.-E.), Ra-
sova la 17 km. spre N.-E. 1n li-
nie dreptă.. 

Hotarul amenunţit al acestei co-
mune tirbane este urndtorul : Ple-
cend de la pOlele apusane ale ver-
fului Movilă-Caraulă de Iângă. valea 
Beilicu, pe muchia dealulni Cuz-
gun, hotarul se indreptă spre re • 
sărit, mal intiCi. spre N.-E., cobo-
rind dealul Cuzgun in valea Voinea-
Mare, apoi spre S.-E. tăind valea 
Demircea şi trecend pe la o egală 

depârtare de satul Demircea i oră-
şelul Cuzgun, apoi spre N.-E. ur-
cend pe muchia dealului 
in urmă se indreptă spre S.-E. pe 
muchia dealului de rnai sus, dă de 
şoseua judeţiană Ostrov-Cuzguu-
Medjidie, pe care o urmeză 1n di-

recţiune estică până la verful Cuzgun 
şi aci o părăsesce intelnridu-se cu 
hotarul despărţitor intre plâşile 
•Silistra-nouâ şi Medjidie ; m-rge 
impreună cu acest hot r tot in 
•direcţie resăritenă. mai îutiCi spre 

coborând dealul 
pe care era u-cat, şi verful 

Cuzgun,taie valea Cara-cialic-culac, 
-trece pădurea Ciatal-orman şi ajunge 
•in valea Cara-aci-alcea, de aci o ia 
spre N.-E. coborând ac,:stă vale 
până dă iar de şoseua judeţiană 
•Ostrov-Cuzgun-Medjidie, o urmeză 
puţin (I km.) 1 1-direCţie estică până 
dă 1n valea Baldărnac-ceair (un 
alt nutne al văii Urluia, ce i se dă 
•de la sattl Urluia şi până in şo-
seua judeţiană" de mai sus), pă-
răsesce şoseua şi se Indrptă spre 
S.-E. urcând valea Baldăl uac-ceair 
(saCi Urluia) până 1n dr-ptul sa-
tului Urluia, o lasă la stânga şi 
se dirige spre E., taie valea Uzum-
culac şi se urcă pe muchia dea-
lului Adam-clissi-bair, nu • departe 
de ruinele monumentulu, Adarn-
clissi (200 m. spre S.-V. de el) ; 
de aci hotarul se indre?tă spre 

mia;lă-c,II, mai intiiCi in direcţiune 
sudică, pe muchia dealului de mai 
sus şi apoi spre S.-V., cobo-
rând dealul si tăind valea Urluia, 
şi părăsind hotarul plăşit se urcă 
pe dealul Curu-alceac-bair, 1n drep-
tul satului Urluia; din acest loc 
hotarul se indreptă spre apus mat 
intiiCi spre N.-V., coborând dea-
lul de mai sus, in valea Cuuiu-
culac (un alt nume al văii Nas-
tradin-culac), apoi spre S.-V. pe la 
marginea pădurii Ciatal-orman,pănă 
dă 1n valea 
la pălele movilei Buluiciu ; din acest 
loc hotarul se dirige spre apus, păs-
trând Insă mereil direcţiunea nord-
vestică, urmeză in continuCi acestă 
vale prin păduri, apoi valea Mi-
ge!etu (prelungirea celei precederite) 
până dă in valea Derinea-ceair (un 
alt nume al văii Beilicu, ce-1 păs-
treză de la satul Bazargian până 
1n dreptul . satulur Caranlâc) la 
km. spre S.V. de oraşul Cuz-
gun, urmeză Intru cât-va (1112 km.) 
acestă vale, o părăsesc, taie• şo- 
sua judeţiană Ostrov-Cuzgun, •urcă 
dealul Cuzgun, Iângă. verful • Ca- 
ranla, şi am ajuns de unde am 
plecat. Forma lul e lunguiaţă se-
menând cu un dreptunghiCi alungat, 
lungimea lui e de 40 km., iar in-
tinderea totală e de 5320 pog6ne 
•sai:t 2 548 hectare sa 2 5 if2  km. p. 

Se mărginescţ la miac.lă-nOpte cu 
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comunele rurale Beilicu (şi anume 
cătunele Demircea şi Bac-cuius) de 
care se desparte prin dealul Cuzgun 
şi pă'durea Bac-cuius şi cu comuna 
Enige (şi anume cătunul Polucci), . 
de care se separă prin valea Cara-
aci-alcea, şi şoseua judeţiană Os-
trov-Cuzgun-Medjidie ; la resărit 
tot cu comuna Enige (5i anume cu 
cătunele : Iusufunar, Tal'aşman şi 
Adam-clissi), de care se desparte 
prin valea Baldărmac-ceair şi dealul 
Adarn-clissi-bair ; la 	cu 

comunele rurale Hazarlâk, separân-
du-se printr'o linie convenţională, 
şi cu comuna Enişenlia despărţin-
du-se prin văile Diidiffilk-cucuciuc-
alcea, Migeletu şi Derinea-ceair (sa 
Beilicu); la apus se mărginesce cu 
comuna rur,lă Caranlâc; de care se 
sepată prin dealul Cuzgun. 

Relieful solului este destul de ac-
cidentat, tnai ,cu deosebire 1n par-
tea apusană. Dealuri rnai 1nsemnate, 
cari brăzdeză teritoriul comunei, 
sunt: Cuzgun (173 m.) la apus, 
dominând oraşul Cuzgun, acoperit 
cu tuferişuri şi 1ivet ; Bac-cuius 
(1 1 2 M.) şi Ekii-iuiuc-alceac 	81 
m.) cu verful Cuzgun (182 m.) la 
mia4-n6pte, dominând oraşul Cuz-
gun şi satul ara-amat, acoperite 
cu păduri, 1ivec,11 şi păşuni ; Adam- 
clissi-bair (1 38 m.) la .resărit, aco-
perit cu semănături şi feneţe ; Curu-
aIceac-bair (92 m.) la S.-E., aco- 

perit cu fâneţe, domină satul Urluia, 
Cara-amat (183 m.), acoperit cu 
păduri, dominând oraşul Cuzgun şi 
satul Cara-amat. Movile nu sunt 
numerOse, şese la numer, cea mat 
mare parte naturale şi acaperite cu 
verdeţă; printre ele 1nsemnăm Ca- 
ranla (18: m.) la 	domi• 
nând oraşul Cuzgun, satu Dervir-
cea şi valea Beilicu. 

Hidrografia este slab represen-
tată ; cursuri de apă, in adeveratul 
sens al cuventulut, nu avent, văile 
ai apă numai in timpul ploilor şi 
primăvara. Cele mai insemnate văt 
sunt: Derinea-ceair (sail Beilicu) 
1n partea sud-vestică şi adiacenta 
sa DUdiiltik-Cucuciuc-alcea prelun-
gită până in valea Derinea cu nu-
mele de valea Migeletu 1n partea 
de mia4-41; ea se unesce cu valea 
Ceair-orman, ce trece prin satul 
Cara-amat şi oraşul Cuzgun, şi unită 
cu valea lort-culac, brăzdză mij-
locul comunei .; acestea sunt sin-
gurele văi cari mai conţin 6re-care 
umeMă, chiar în timpul verei 
văile Voinea-mare şi adiacenta sa, 
Demircea, la mia(jă-nOpte, văile 
Baldârnac-ceair (sat 't Urluia) ce trece 
prin satul Urluia, cu adiacentele 
sale Cara-cialic-culac, Nastradin-
culac,. Cara-aci-alcea pe stânga şi 
Uzum-culac pe drepta, brăzdeză par.-
tea nord-estică şi resărite.nă a co-
munit ; unele din ele, de şi ată ma- 

lurile acoperite cu pădurt, ns conţin 
ume41ă. 

Clima comunei este fOrtr:. senă- 
tOsă ; oraşul şi satele fiind incon-
jurate cu pădurt, aerul este in tot-
d'auna curat ; ploile cad 1n cantitate 
potrivită ; ar cădea in ma:-e can-
titate dacă nu s'ar fi despădurit o 
mare parte din dealuri ; vara e re-
corOsă, iarna puţin frigurăsă, deci 
o climă temperati; ventul de E. 
predomină, adică de la Mare ; ma-
ladit fOrte puţine. 

Comuna se comnune 	co- 

mună urbană şi doue sate. Oraşul 
Cuzgun, reşedinţa comunii, aşeat 
1n partea apusană pe arnbeie ma-
luri ale -văii Ciair-orman, la pOlele 
estice ale dealului Cuzgun si cele 
vestice ale dealului Cara-an-tat, cu 
o aparenţă srăcăciOsă, case.e sunt 
mici, de stil turcesc, cu puţihe gră-
dint şi sunt aşecblate pe 7 uliţi, ce 
se intretaie perpendicular, este in-
conjurat de un • şanţ, ruinele ale 
unui vechiCt val roman; Cara-amat, 
sat măricel, lnsă cu casele aşc c,lat in-
tr'un mod neregulat, in part, 

a comunit, la 4 km.. spreŞ.-E. 
de reşedinţă, pe ambele rnaiiri ale 
văii Ceair-orman,la pOlele răsăritene 
ale dealului Cara-amat ; Urhiia, sat 
mic, serac cu aspect mizerabil, aşe-
;lat 1n partea estică a comunit pe 
ambele maluri ale văii Uruia, la 
7 km. spre E. de reşfdinţă, şi la 

pOlele 1-săritene ale dealului Curu-
alcea-bair. 

Suprafaiacornunei este de 2. 548 

hectare, din cari 23 hectare nepro-
ductiv ce este ocupat de vatra ora-
şului Cuzgun şi a celor dou sate 
Urluia şi Cara-amat, şi 2.52 5 hectare 
teren productiv ; din acestea , 200 

hectare sunt ale Statulut şi proprieta-
raor, iar 2.32 5 hectare ale locuito-
rilor. 

Populaţiunea este amestecată ; in 
anul 1896 ea numera 170 familit 
cu 965 suflete ; dIn acestea, im-
părţindu-le in diferite chipuri, avem 
tablourile urmetOre : 	• 

1) Dup e sex bărbaţi 503, lemei 
462. Total 965. 

2) Dup stare 	necăsă- 
toriţt . 39 5, căsătoriţi 540, veduvt 
30. Total 965. 

3) Dup itzstrucliune: sciCi carte 

50, nu. scit't 915. Total 965. 
4) Dup e celdţenie: cetăţent ro-

mânt 95 5; supuşi streini to. To-
tal 965. 

5) Dup(?. religiutze : ortodoxi 890, 

mahometani 75. Total 965. 
6) Dup ocupaţiuni: agricultori 

123, comercianţi 8. Total i3 i. 

7) Dup împroprietărirI: impro-

prietăriţi I 39, neimproprietăriţi 3i. 
Total 170. 

Contribuabdi 131. 

Economicesee teritoriul comu-

net se imparte ast-fel : 23 ha. te- 
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ren neproductiv şi 25 2 5 ha. teren 
productiv ; vatra satelor 23 ha. cu  
161 case ; Statul are 200 ha. şi lo-
cuitorit 2348 ha. Terenul productiv 
se imparte ast-fel : Teren cultivat 
19oo ha. ; teren remas necultivat 
275 ha. ; islar 116 ha. ; vii i i ha. ; 
pădurt 223 ha. 

Tabloul semănăturilor in hectare 
şi 	hectolitri din anul 89 5 —96 : 

Grât:i 	687 ha. cu  8224 111.(1211 ) 

Orz 	345 » >. 3450  > (1011) 
Ovez 	111 (9/1) 

Porumb 273 » i 365 (5/1) 

Mei 	17 » 68 » (4/1) 

Ocufaţiunile locuitorilor sunt: 
Agricultura, avend comuna 123 

plugart cu 113 pluguri cu bot, 
9i care şi căruţe, 76 grape de fier, 

2 maşint de venturat. 
Crescerea vitelor, fiind 1n comună 

7 3oo capete, din cart : 322 cat, 
t 54 boi, 47 bivol!, 5138 oi, 52 
capre şi 13 9 porcl. 

Industria e numai cea domestică, 
la care se mat adaogă i m6ră cu 
aburt, 8 de vent. 

Comerciul e neinsetnnat şi constă 
iti importul de manufacturi, ţesăturt, 
coloniale, etc., şi 1n exportul lern-
nelor, de anitnale, piei, Iână, etc.; 

111 comună mat sunt şi 8 comer-
din cart 2 hangii şi 6 câr-

ciumart. 
Budgetul constă in 193 57 let la 

venituri cu 4617 let la cheltuelt, 
remănend un excedent de 1.4740 
let ; in comună sunt. şi 131 con-
tribuabili. 

Căl de comunicaţie sunt: 	calea 

judeţenă Ostrov-Medjidie, ce trece 
prin orăşel; 2) cea judeţenă ce duce 
la Mangalia, i drutnuri comunale 
ce unesc cătunele intre ele şi cu 
satele invecinate. 

Cultul religios se practică inteo 
biserică ortodoxă., fondată şi intre-
ţinută de locuitort cu hrarnul Sf. 
Gheorghe, ave.nd ca deservenţt 
preot şi un paracliser. 

Instrucţia se predă inteo şcOlă 
rurală mixtă cu i inveţător şi i 58 
elevi inscrişt (din cart 8o băeţt, 
70 fete), din cart 70 promovag ; 
ar mat .trebui Incă o şc6lă sati 
un Inveţător ; mat este şi o şcOlă 
streină. 

Istorie. S'a fondat prin secolul 

ttecut ; şi a jucat un rol important, 
de cât puţin, 1n resboiul de la i 821 
Intre Ruşt şi Turci, servind ca basă 
de operaţiunt celor d'Inteift. 

Dăenl, insulă marein Dunăre, in plasa 
arşova, pe teritoriul comanet ru- 

rale Dăent, de la care 	luat şi 
numele, este aşelată 111 parea apu-
sană a plăşit şi cea nord-vestică 
a comunei ; ea e formată de Dunăre 
şi un braţ al seti, numit Veriga 
Dăenilor, care udă cou una la 
apus. Insula are o formă luaguiaţă, 
elipfică, o lungime de 5 klm., şi 
o lărgime medie de i klm. ; intin-
derea sa totală este de aprope 400 
hectare ; malurile ei sunt in general 
j6se, ceea-ce face că adeea este 
inundată. de Dunăre; este impro-
ductivă, fiind acoperită cu sălcii şi 
răchiţt, pe ict pe colo cu păşuni. 

DăenT, comună rurală imponantă din 
ul Constanţa, plasa Hârşova. 

Este situată 1n partea nord-apu-

sană a judeţulut, la 102 klm. spre 

N.-V. de oraşul COnstanţa, capitala 
judeţulut, şi In partea septehtrională 
a plăşit la 26 klm. spre 	de 
orăşelul Hârşova, reşedinţa plăşit. 
Alte comune Invecinate ca Dăent 
sunt: Ostrov la 8 klm. spre N:, 
Gârlict la 6 klm. spre S., Urumbei 
la 12 	spre E., Eni-sarat la 14 

klm. spre S.-E. 
Hotarul amănunţit al comund 

este urtnetorul : Plecând de pe malui 
drept al DunăT it (şi anurne canalul 
Măcinului), la 4 klm. spre S.-V. 
de satul Dăent, hotarul se indreptă 
spre N.-N.E. urmând malul drept 
al canalulut Măcinulut până la locul 
unde face o cotitură in dreptut 
movilei Popet, de aici o ia puţin 
spre S., urcând gârla Băroiu pârtă• 
unde se deschicle valea Moşulut„ 
de aci se Indreptă spre resă.rit 
S.E.-E. tăind şoseua judeţenă OstroV:. 
Hârşova, urcă valea Moşulut, se 
ridică pe dealul Moşulut până pe 
muchia dealulut Cairacului, de aci 
se indreptă spre miacjă-cli şi S.-S.V. 
coborând de pe dealul Cairac, scobo-
rând valea Mezetului puţin, pe care 
o părăsesce, taie apoi valea Stancit 
şi urcă muchia dealulut Stancit, 
pe care o ţine cât-va timp şi se 
.cobOră apot Iângă valea Nămă.lesct, 
de aci o ia spre apus şi N.V.-V., 
taie valea Stanciseca, urcă i cobOră 
dealul Stanchii, urmeză valea Ber-
tesci, taie din no drumul• judeţen 
Ostrov-Hârşova, privalul Băroiu 
in partea cea mai largă.  a lui ; se 
indreptă apot spre N.-V., traversând 
d'a •curmezişul o insulă coprinsă 
intre privalul Băroiu şi Dunăre, 
trece pe Iângă o pădurice de 
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pe care o lasă afară din hotar şi 
ajunge pe malul drept al canalului 
Măcinului, de unde am plecat. Forma 
hotarului este aceea a unui trapez 
neregulat cu basa Int6rsă spre Du-
năre, lungimea perimetrului este 
cam de 40 klm. ; iar Intinderea 
teritoriului este de 177 5o pogOne 
sact 8924 hectare saCt 89 klm. p. 

Se mărginesce la mia4-n6pte 
cu comuna urbană Ostrov, despăr-
tindu-se prin.  gârla Băroiu, valea 
Moşulut şi dealul Cairac; la resărit 
cu comuna rurală Urumbei, de care 
se separă prin dealul Cairacul, valea 
Mezetulut şi muchia dealului Stancii; 
la miac1ă-;11 cu comuna Gârlici, se-
parându-se prin valea Bertesci şi o 
linie conventională ; la apus cu ju- 
detul Brăila despărtită prin Dunăre 
(canalul Măcinului). 

Relieful solulul este accidentat 

in general, afară de o mică por-
tiune la apus, coprinsă intre Dunăre 
şi canalul Băroiul, formată din 5 
insulete de diferite mărimi, din cari 
doue acoperite cu păduri de sălcii, 
şi o altă parte fărte accidentată con-
stând din văi inalte şi rip6se intre 
cari e-  aşe4at satul Dăeni. Cele mai 
insemnate dealuri sunt: dealul Moşu- 
lui (t 17 	N. dealul Cairac (1 10 
m.) la N.-E., dealul Stancii (143 m.) 

la E., dealul Mezetu (89 m.), la E. 

dealul Stancit (120 m.), la S.-E. 

dealul Viilor (74 m.) la S., t6te 

acoperite cu fânete, semenături şi 
vii. Movilele sunt in numer de 
vre-o 2 5, Intre cari mai 1nsemnate 
sunt: Movila Enicerilor (t 18 m.) 
şi movila Ciuroboia (120 m.)-la sud-
estul comunei, cele-l'alte sunt de 
deosebite mărimi şi respândite din 
diferite directiuni, parte sunt na-
turale, parte artificiale, făcute 1n 
timpurile din urmă spre pază şi spre 
orient are. 

Văile nu sunt numerOse, printre 
ele Insemnăm : valea Moşutti la 
valea Mezetului la E., văile tanci-
s&ă şi Nămolesc! la S.-E., valea 

• Bertesci la S. şi S.-V., şi vre-o. 
12 miei văl ce •se. găsesc in in-
teriorul satului Dăeni. 

Apele, cari udă comuna, sunt: 
Dunărea veche saC1 canalal Mă-
cinului, Ia apus, formând inqflita 
Tofanari. privalul Băroiu tot la 
apus, trec&ul şi pe Iângă satul Dăent 
1n partea de apus ; gârla Veriga, ce 
unesce Dunărea cu privalul Băroiu; 
păriul numit valea Viilor de la 
Pânga, prin nordul comunii, •păriul 
numit valea Viilor, numit mai 1n 
sus valea Topârsciu, şi pe la In-
ceputul seCt valea Stupinei, prin cen-
trul comunit, văile de mai sus aCi  
maluri inalte şi râp6se pe alocurea, 
bălti nu găsim in comună. 

Clima comunei este 1n general 

senăt6să, dar excesivă, vara căl-
dur6să, iarna frigur6să, cu viscole,  

supusă fiind suflării vntu1ui ce vine 
de la N.-E. din Rusia. 

Este formată dintr'un singur că-
tun, Dăeni, reşedinta, aşc;lat pe 
şi Intre nisce văi adânci ş: răpăse 
pe malul drept al privalulu, Băroiu 
Intre văile : Viilor şi Pât-1;-a ce se 
deschid 1n privalul Băroiu. 

Suprafata totală a comunii este 
de 8924 ha., din cari 383 ha. ocu-
pate de vatra satului cu 3 5 case, 
iar 	restul de 8 54.1 ha. Impărtit 
intre Stat cu proprietari ce posedă 
2 54i ha. şi locuitorii cari săpânesc 
6000 ha. 

Popula(iunta sa este de 3 5 i fa-
milii cu t 6 54 suflete, Impăr,ită cum.  
urmeză : 

I) Dupe sex : 848 bărba.ţi, 8o6 
femei. Total t 6 5 4. 

2) Dupe stare 	: 945 ne- 
că.sătoriţi,638 dsătoriţi, 67 veduvT, 
4 divortati. Total 1654. 

3) Dupe instrucţie : •202 SCiil 

carte, 145 2 nu sci. Totaf 1654. 
4) Dupe cetăţenie : 1648 Getăţeni 

români, 6 supuşi streint. Total 
165.4. 

5) Dupe 	:1637 ol-todoxI, 
7 mahomedani. Total i 54. 
6) Dupe ocupatit : 3 24 agricul-

tori şi meseriaşt, 2 profest libere, 
4 comercianţt, 5 indutri.I. To-
tal 335. 

Contribuabin : 3 3 5 . 
Economicesce comuna stă binişor.  

Recoltele şi intinderea lor din anuI 
t 894-- 189 5 sunt următOrele : 

Grhi 5' 6o ha. cu  168o hl. (3 

hl. de ha.) ; Orz 630 ha. cu  2520 

hl. (4 hl. de ha.) ; Oaz 750 ha. 
cu 3750 hl. (5 h. de ha.) ; Porumb 

6 5o ha. cu  1956 hl. (3 hl. de ha.); 
Meiii 5 8o ha. cu  5 86 hl. (i hl. de 
ha.) ; .Fâneţe artificială 25 o ha. 
cu 7500 kgr. (3 o kgr.  . de ha.). 

In ceea-ce privesce intinderea şi 
felul terenurilor, cele 8924 ha. ale 
comunei se divida. st-fel: 44 5 ha. te-
ren neproductiv (din care 383 ‘ha. 
ocupate de vatra satului şi 62 ha. 

mlaştini, etc.) ; 8 5 t 9 ha. teren 
productiv (din care 2479 ha. ocu-
pate de Stat cu proprietarii, 6000 
ha. ale locuitorilor) ; din care : 
3700 ha. teren cultivabil (ipar-
tinând locuitorilor), 442 I ha. teren 
izlaz (din care 2479 ha. ocupate de 
Stat cu proprietarit şi 1 942 ha. 
ale locuitorilor), 5 8-  ha. teren • vit 
(aparţinând locuitorilor), 3 oo ha. 
teren păduri aparţinnd locuitorilor. 

Ocupaţiunile locuitorilor sunt : 
As-ri culura cu .3 24 plugari cari 

aci 221 pluguri-, 271 care şi •cărute, 
5 maşint de secerat şi I o grape 
de fier. 

• Crescerea vitelor, fiind in comună 
12.400 capete, mat cu sernă oi, boi 
şi porci. 

.Pescuitul prin verigile i băltile 
formate de Dunăre. 
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Industria afară de cea domestică 
mai e representată prin i mOră 
cu aburt şi 14 mort de vent. 

Comertul este activ şi se face 
prin orăşelul Hărşova, la 26 km. 
spre S.-V., de către 5 comercianţt 
(dintre cart 3 cârciumart) şi constă 
in import de coloniale şi manu-
factură şi 1n export de cereale, 
vite (ot cu produsele lor). 

Budgetul comunei se ridică la 
11911 let la veniturt cu 5 306 lei 
la caeltueli, remănend dect un ex-
,cedent considerabil de 660 5 let ; 
sunt şi 3 3 5 contribuabili. 

Căl de comunicaţie sunt-pe bălţi 
şi gărle cu luntrile ; calea judeţenă 
Hărşova-Măcin trece prin comună ; 
mat sunt apoi drumuri comunale 
la Ostrov, Făgărau,Calfa, Gărlichă. 

Biserică e una singură cu hra-
mul S-ta Paraschiva, (Jidită şi 
tretinută de locuitort cu to ha. de 
la Stat, avend ca deservenţi i preot, 

p.tracliser, i căntăreţ. 
şc6/t/ este iarăşi una singură, 

rurală mixtă, cu I Inveţător, I In- 
veţătOre, • cu 97 elevt 1nscrişi, din 
cart! 77 băeţt, 20 fete ; promovaţi 

Ci 44 elevI. 

Dalakesen - başă - culac, vale, 1n 

plasa Hărşova, comuna Topologu, 
se desface din ramurile occidentale 
ale dealu!ut Periclie, indreptăndu-se 
spre apus, merge mărginită la S. 

de dealul Cara-mişa-tepe şi se des-
chide in valea Topologu-derea, toc-
mat la satul Topologul-romăn, dupe 
un curs de aprOpe 4 km. 

Dalaşia-cula, vale, in plasa Hăr-
şova, comuna Ghizdăresci ; ia 
nascere din verful Tret-Movile, 
indreptăndu-se spre 	 şi 
mergend parăle1 cu Dunărea, 1nsă 
1n Fens invers, ajunge la satul Ti-
chilesci, unde unindu-se cu valea 
Tichilesci, care vine de .1a S., dati 
nascere văit Cechirgea, care ia di-
recţia spre apus şi se deschide in 
Dunăre 1n dreptul ostrovulut A-
tărnaţi. 

Dara-iuiuk, verf de deal,. in plasa 
Mangalia, comuna Tuzla ; este ver-
ful cel mai de N. al dealului 
Tauşan-bair ; are 57 metri, cu care 
domină intreg satul Tuzla, care 
se află la un kna. spre E., aprOpe 
in intregime valea Kiuciuk, Tuzla-
derea şi pe o mare suprafaţă lacul 
Tuzla-ghiol. A servit şi ca punct 
trigonometric de observaţiune. 

Dart-iuk, movilă, 1n plasa Mangalia, 
comuna Sarighiol, cătunul Hagilar ; 
este situată. Intre văile Hagilar 
şi IlanlIc, pe care le domină prin 
Inălţimea sa, care, este de 93 m tri ; 
este acoperită cu verdeţă. 

Dauluchiol, sat, in plasa Mngalia, 
cătunul comunei Cara-omer, este si-
tuat in p2rtea meridională plăşet 
şi cea sud-estică a comun, la 5 
klm. spre resărit de cătunti de re-
şedinţă, Cara-omer, pe val( a Sirti, 
fiind inchis numat 1n partea nord-
estică de dealul Mezarlăc -sirta şi 
dominat de verful Valali, care are 
102 metri Suprafaţa sa este de 
780 hectare, dintre Care 45 hectare 
sunt ocupate numai de vatra sa-
tului şi de grădini. Populaţiunea 
sa, compusă mai nurnat di Turci 
şi Tătart, este de 13.3 fan-iiIii, cu 
457 suflete, ocupându-se in gene-
ral cu agricultura. Pămentul sCi 
produce cereale ca orz şi ovez, şi 
puţin 	; porUmbulut nu-i merge 
bine de loc. De aci plecă urmetO-
rele drumurt comunale : la alali, la 
Keragi,• la HaZaplar, la Cara-omer, 
la Canli-ciucur şi 1n Bulgaria. 

Dataluchi0I-cUlac, vale Insemnată, In 
plasa Mangalia, pe teritoriul comund 
rurale Cara-omer, 	 In- 

tre dealurile Coru-sirti-bair, Cara-

omer -bair şi Cara-iuiuk, cit o di- 
• recţiune generală de la 	către 

S.-E. Malurile sale sunt puţi:: inalte 
iar valea Intregă este domiqată de 
verfurile Keragi I (i 20 mrAri) şi 
Ghiuven11 11 (152). Este si' uată in 
partea meridională a plăşei şi cea 
resăritenă a comunet. 

Dauluchiol-ceair, v ale, in plasa Man-

galia, cornuna Keragi, cătunul Va-
lali, se intinde de la sud-estul satulut 
Daula-chioi, trece prin satul Valali 
şi se deschide in valea Acargea , 
cu o direcţie generală de la V. 
către E. Este situată in partea me-
ridională a plăşet şi cea sud-vestică 
a comund. 

Dautlar-biliuk-dere, vale saCi mat 

bine •;lis o altă numire a văil Cia-
cal-dere ; acesta este numele cu 
care plecă din dealul Ceşme-culac-
bair, se .continuă apoi cu Acargea-
ceair şi in fine sub cel deCiacal-dere; 
sub Inteiul nume brăzdeză partea 
de S. a plăşet • Medjidi a şi cea 
orientală a comunel Mamut-cuius, 
printre dealurile Acargea-bair.  la  V. 
şi Acargea-bair la E., • tăind dru-
mul comunal Marnut-cuius, Endec-
carachiot. 

Dautlar-dere vale sa Ci numele cu 

care Valea Odacri-culac se deschide 
va ea Vaivasin-derea ; are o di  - 

recţiune (Yenerală de la S. către 
irierge 0.1  

biAc ea-bair, find dominată 
de verful Idres-Kernos (127 metir ). 
Brăzdeză, ca şi prec 
resăritenă a comun 	Mamt-cuius 
şi cea sudicărşe 	VelTiTri  

Dealul-Mare, deal, in .plasa Medji- 
; 

Biblioteca Judeţeană „I. N. Roman“ Constanţa Proiect co-finanțat AFCN



    

399 
398 398 399 

   

dia, comuna Rasova ; se Intinde 
de la N.-V. către S.-E. paralel şi 
printre valea Caramancea şi dealul 
Ormanul-lung. Are o inălţime ma-
ximă de i 54 metri, pe care o 
atinge in verful seCi Movila-Să-
pată ; este acoperit cu fâneţe, iar 
pe p6le cu semenăturt. 

Dealul-mori, deal, 1n plasa Mangalia, 
comuna Cara-omer, cătunul Cer-
chez-chioi ; nu este de cât ultima 
ramificaţiune sud-estică a dealului 
Ducuzaci ; are o direcţiune gene-
rală de la N.-V. către S.-E., mer-
gend printre•văile Ducuzact şi Cer- 
chez-chiot şi printre satele cu ace- 
laşt• nume ca şi văile ; are o inăl- 
ţhne medie de 16o metri şi este 
acoperit cu verdeţă şi pe pâle cu 
semenăturt. 

Dealul-tepe; deal, 1n plasa Hârşova, 
comuna Şirin.  ; situat In partea sud-
estică a plăşel şi a comunet. Se 
1ntinde de-a lungul şi pe la sudUt 
văit Ceatal-orman, făcend să aibă 
acest mal râpos şi pe alocurea chiar 
stân:os din causa constituţiunet sale. 
Are o direcţiune de la V. către 
E., cu o Inăltime maximă de 185 
metri, care este situată tocrnaT la 
centru şi scade cu cât mergem 
spre apus saCi spre resărit, intr'un 
mod aprOpe uniform. Este acoperit 
cu păşuni şi prea puţine semenăturt. 

Dedeball, ruinele unui sat cu a:elaş 
nume, in plasa Medgidie, pe terito- 
riul comunel Enige, şi anume pe 
acela al cătunulut se 	Iusufunar, 
situate In partea apusană a plăşit 
şi cea nod-vestică a coinunet, la 
3 klm. spre V. de satul Iusufunar, 
pe malul drept al văit Urluia, la 
pOlele sudice ale dealulut Uzun-
culac-bair, lângă şoseua judeţenă 
Ostrov-Cuzgun. Acest sat a fcbt 
odini6ră infloritor, ccea-ce 't-a atras 
asupra-i lăcomia nepotolită a Tur-
cilor, şi in timpul de resbcie tâl-
harit şi başbuzucit Turci profitail 
ca să-I jefuiascâ, să răpescă vitele 
locuitorilor, pe et să-t om6re, căct 
1n mare parte erail Bulgari cre-
ştint, aşa că locuitoril de frică sa 
dus de s'ati respândit prin alte sate, 
lăsându-şt aci tot ce aveati şi agli 
numai dărâmăturile arată unde a 
fost odiniOră satul. 

De la Merchez, deal, 1n plasa Si-
listra-nouă, pe teritoriul comunet 
rurale Oltina ; este un al doi:ea 
nume al,dealulul .de deasupra 
care se intinde de-alungul şi pe 
la resăritul laculuI Oltina, inceOnd 
de la movila Iortmac şi ţinend 
până la dealul Ciacal, cu o direc-
tiune generală de la S.-V. către 
N.-E. ; are o Inălţime medie de 
140 metri şi este acoperit cu tu-
feriş. 

Dehurucl, deal, 1n plasa Mangalia, 
pe teritoriul comund ruralc Keragi, 
şi anume pe acela al cătunului seU 
Deliuruct, de unde şi-a luat şi nu-
mele ; se Intinde pe la sudul sa-
tulut Deliuruct şi dealungul văit 
Keragi de la V. către E. ; are o 
inălţime maxim'ă de 70 metri, insă 
este de natură stâncOsă i râpOsă, 
ceea-ce face ca valea Keragi prin 
aceste locuri s aibă malul 
meridional inalt şi stâncos. Are 
verful cel mai, Inalt Delit.ruct-iuk 
(70 metri). 

Deliurucl, sati Deleursi, sat, in plasa 
Mangalia, cătunul comunei Keragi; 
situat in partea meridională a plăşei 
şi cea răsăritenă a comuuei, la 2 

km. spre resărit de cătur:al de re-
şedinţă Keragi. Este aşec,lat pe valea 
Keragi, Inchis fiind la N. le dealul 
Casimcea, iar la S. de dLalul De-
liuruct. Are o suprafaţă de 1023 
hectare, dintre care 4 hectare sunt 
ocupate numai de vatra satului şi 
de gră.dini. Populaţiunea sa este 
de 34 familit, cu 163 su 'iete ocu-
pându-se na mult cu crescerea vi-
telor. Şoseua judeţenă Mangalia-
Cara-omer trece prin sat, strebă-
tându-I in tOtă lungimea de la E. 
către V. ; un drum - comwtal plcă 
spre N. i duce la 1-lazai)1ar. 

Deliurucl-iuk, v&rf de dea, in plasa  

Mangalia, comuna Keragi; v&t- fu 

cel mat Inalt al dealului Deliuruct, 
avend o inăltime de 70 metri, aco-
perit cu verdeţă şi dominând satul 
De liuruct in intregime. 

Demecican-cula-ceair, vale mică, 
in plasa Silistra-nouă, pe terito-
riul atât românesc cât şi cel bul-
aăresc al comunet rurale Garvan, 
şi anume pe acela al cătunului 
Cuiugiuc ; se desface din pOlele 
nordice ale dealului Garvan-bair 
se indreptă spre mia4-n6pte mai 

apot spre apus, in forma unut 
unghict optus, avend o direcţie ge-
nerală . de  la S.-E. spre N.-V., şi 
brăzdând partea sudică a p1ăş,i1 şi 
a comunet, taie hotarul spre 
garia pe la S.-V. de satul Garvan, 
şi dupe un drum de 4 km. se 
deschide In valea Nursus ceair, pe 
drepta Iângă. verful Garvan ; ea 
formeză. Impreună cu valea Cuiu-
giuc-ceair valea Nursus-ceair ; o 
parte din cursul set:i şi-I face prin 
pădurt. 

Demen-c ulac, vale 1nsemnată, in 
plasa Medjidia, teritoriul comunct 
rurale Cochirlent, şi anume pe acela 
al cătunulut Ivranes ; se desface din 
dealul Perdea-culac-bair,'Indreptân,  
du-se spre apus, cu o direclie de la 
N.-E. către S.-V., merge printre 
dealurile Amzall-bair şi Ghenis-bair 
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şi dupe un drum de 4 112  km. se 
deschide in valea Pe,.cera-ceir pe 
partea drptă, brăzUză aşa dară 
partea centrală a plăşet şi cea su-
dica a comunet, pe la resăritul seCi 
trece drumul Ivranes-Medjidie. 

Demircea, sat, in plasa Silistra-nouă, 
cătunul comunet Hairam chioi, si- 
tuat in partea meridională a plă- 
şet şi cea resăriffilă a comu--.ei, 
la z /2  klm. spre S.-E. de că- 
tunul de reşedintă Hairam-chiot. 
Este aşee.lat re valea Demircea, 
inchi3 de la V. de către dealul 
Demircea cu verful seCt Demircea-

iuk, care are o lnălţime de 171 
metri şi este dominnt de către 
verful Taş11- iuiuk, care se află 
la 2 klm. spre resărit de sat 
care are o inăltime de 178 metri. 
Suprafaţa sa este de 1454 .hec-
tare, dintre care 8 hectare sunt 
ocupate de vatra satului. Popula-
ţiunca sa, compusă mat t6tă din 
elementul turcesc şi cel bulgaresc, 
.este de 32 familit cu 123 su-
flete ; ocupându-se cu crescerea 
vitelor 1n primul rCrid şi apot cu 
agricultura. Casele sale, care sunt 
1n numer destul de mare, sunt aşe-
cjate regulat şi neghemuite la un 
loc, aşa că sunt răspândite pe vale 
pe o distanţă bunicică şi forma 
satulut este lunguiaţă de la N. 
către S., dupe configuraţia văit. 

400 

Drumuri comunafe vin de la Hai-

ram-chiot, de la Schender, de 1 
Bairam-dede, de la Cill-margea, 

şi de la Docuzaci. 

Demircea, sat, 1n plasa Silistra-nouă, 
cătun,u1 comunet Beilicu sat mic, cu 
case nu tocmat bine lidite şi aşe-
cjate pe doue uliţt ce se 1ntretaie 
1n unghiul drept ; este aşept in 

partea resărKnă, a plăşit şi a co-
munet la 4 klm. spre S.-E. de re-
şedinţă pe ambele maluri ale văii 
•Demircea, la pOlele resăritene ale 
dealulul Guzgun şi cele apusane 
ale dealului Bac-cuius. 

Teritoriul sfi se marginesce la 

N. cu comuna Mârleanu, la E. cu 
cătunul Bac-cuius, la S. cu comuna 
urbană Cuzgun şi la V. cu cătunul 
de reşedinţă Beilicu; sate invecinate 
sunt Beilic, Bac-cuius, IvIărleanu, 
Cuzgun. 

Rdieftd seil • e accidentat ; la 

N.-V., avem dealul Demircea ( I 2 6 

m.) şi la S. şi S.-V. dealul Cuzgun 

(1 73 m.), acoperite cu fâneţe şi 
tuferişurt ; movili puţine (2) şi ne-
insemnate. 

Ape, propriCi is, nu udă cătunul, 
neexistând. dar avem văi mari ca 
Demircea prin migoc şi prin sat, 
Voinea-mare, adiacenta celei prece- 

• dente la S-V., Mârleanu la N. şi N.-E. 
Clima este rigurOsă, dar fOrte 

senătOsă. 
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Intinderea totală e de 87 t hectare 
din cart 6o ha. ocupate de vatra 
şi grădinile satului. 

Populalaţiutzta este de 2 2 familii 

cu 86 suflete, ocupându-se cu cres-
cerea vitelor ; are şi o ')iserică. 

Demircea, deal insemnat, in plasa 
Silistra-nouă, pe teritoriul comu-
net rurale Beilicu (şi anume pe 
acela al cătunulut seU Demircea, 
de la care 'şt-a luat şi numele), 
al comunet Caranlâc şi al comu-
neI urbane Cuzgun. E,te coprins 
intre văile Urlui r, Beil cu şi De-
mircea ; se intinde de ia V. spre 
E. 	mat in tOte direcţi 11 ile, insă, 
linia principală este de la S.-V. 
spre N.-E., brăzdând partea nord-es-
tică a plăşil, pe cea vestică a co-
munei urbane Cuzgun, e cea cen-
trală şi sudică a comuel rurale 
Beilicu, i pe cea nordică a comunet 
rurale Caraulac. Dintr'insul plcă 
valea Voinea-mare. Se ridică până 
la o inălţime de 179n in NArful 
Caranlâc dominând văih,3 de mai 
sus, satul Demircea oraşul Cuzgun, 
drumurile comunale Peilicu-Cuz-
gun, Beilicu-Caranlâc şi cel judeţian 
Ostrov-Cuzgun ; etsc azoperit cu 
puţine pădurt şi tuferişur, mai mult 
cu păşunt şi fâneţe. 

Demircea-ceair, vale irv- emnată, in 
plasa Silistra-nouă, pe te7itoriul co- 

Dict. geogr. jud. Constanţa. 

munel rurale Beilicu ; se desface 

din p6lele resăritene ale dealulut 
Demircea, se indrptă spre rnială-
ncipte mat inti, până la satul 
Demircea, de la care 'şi-a luat şi 
numele, apot spre apus, avend o 
direcţiune generală de la S.-E. 
spre N.-V., brăzdând partea nord-
estică a plăşit şi pe cea centraiă 
a comunit ; dupe un drum de 7 
km. se deschide in balta Beilicu 
apr6pe de deschiderea văit Beilicu ; 
malurile sunt pe alocurea înalte şi 
pietr6se ; printr'Insa merg 'şi un 
drum comunal ce duce de la Bi- 

cu_Demircea_CUZgUfl şi altul Mâr-
leanu- Cuzgun. 

Derea-ceair, vale, de mică impor-
tanţă, in plasa Silistra-nouă, comuna 
Lipniţa, Işt ia nascere din movila 
Caragia şi se Indrptă spre rniaă- 
n6pte, spre a merge să se deschdă 
in balta Ciamurlia după un drurn 
de abia 2 km. 

DerelChioT, deal, in plasa Medjidia, 

comuna Tortornan, situat în partea 
resăritena a plăşet şi a comunet 
şi cea sud-estică a satulut Derin-
chiot. Are o direcţiune generală de 
la S.-V. către N.-E. si se intinde 
de alungul văit Derechiot. 

movilă sai verf de deal, 
la hotarul plă.şilor Medjidia şi Con- 

26 
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stanţa, verful cel mat tnalt al dea-
Iulut Bilarlar, avend to8 metrit 
inălţime. A servit ca punct trigo-
nometric de observaţiune Lie gradul 
al III-lea, este acoperit cu verdeţă. 

DeAchiol, sat, in plasa Mangalia, 

cătunul comunei Cara-omer, situat 
iu partea sud-vestică a plăşet şi a 
comunei, la i o km. spre S.-V. 
de cătunul de reşedinţă, Caraomer. 
Este aşezat pc valea Cerchez-chioi 
şi este inchis la resărit de dealurile 
Bair-Mezarlăc şi Derechiot şi la 
apus de dealul Mori. Suprafaţa sa 
este de 115 hectare, dintre care 
3 hectare sunt ocupate de vatra 
satulut şi de grădint. Populaţiunea 
este de 4 fairiilii, cu 18 suflete, 
ocupăndu-se mai ales cu agricul-
tura, care reuşesce de minune pe 
dealurile InconjurătOre. 

vale, in plasa Medjidia, 
teritoriul comunel Tortoman ; ea 
este provenită din unirea mal.mul-
tor văl, i anume a văilor Hota-
rului, Lungă şi Dana-chiot-ceair ; 
trece prin satul Derinchioi, mergend 
printre dealurile Bilarlar şi Dere-
chioi ; pc mijlocul si merge dru-
mul comunal Carol I-Derinchioi-
Tortoman. 

N.( 
Derechiol-bai r, deal puţin insem- 

nat, in plasa Mangalia, pe terito- 

riul comunei Mangalia, şi anume 
pe acela al cătunului Derechiot, 
unde 'şt-a luat şi numele ; este o 
continuare a dealulut Bair-Me(Jarlik 
şi este indreptat spre 	ur- 
mănd direcţiunea de la N. către 
S. ; la apusul acestui deal se intinde 
valea Cerchez-chiol, iar din pOlele 
sale resăritene se desface dealul 
Bair-iuiuk ; brăzdezi partea su-
dică a comunei şi a plăşei şi cea 
resăritenă a cătunului ; este aco-
perit cu păşunt. 

Derechiol-ceair, vale insemnată, in 
plasa Mangalia, comuna Mangalia ; 
acest nume se dă văii Căşlet dupe 
ce şi acesta a fost schimbat 1n 
Albi-chiot. Intrega vale are forma 
unet linit frinte şi merge printre 
dealurile Sară-bair, Albi-chioi şi 
Manuzli-bair spre apus şi Mezarlic 
şi Albi chiot la resărit, urmănd di-
recţia generală de la N. spre S. 
Este tăiată de o mulţime de dru- 
muri, cari duc la 	 la 
Mamuzli şi la Cerchez-chiot. 

Derinea-ceair, vale sai mai bine 4.is 
un alt nume al văii Beilicu, nume 
pe care îl pOrtă de la satul Ba-
zargian şi pănă aprOpe de versa-
rea sa in balta Beilicu. Sub acest 
nume brăzdeză partea resăritenă a 
plăşii, pe cea sudică a comunei 
Beilicu şi pe cea nordică a co- 

munet Caranlăc ; malurile sJle sunt 
acoperite de tuferişurt ; merge prin-
tre dealurile Aspalăc, Hasan-orman 
de o parte şi Dernircea de alt;. parte ; 
prin ea mai merge şi druntul ju-
deţen Osrov-Cuzgun, şi rcl co-
munal Beilic-Caranlăc. 

Derinchiol, sat, in plasa Medjidia, 
cătunul comuneUTortornan ; situat 
in partea nord-estică a plăei i 
cea resa.ritenă a comunet, la 4 
km. spre resărit de cătunul de re-
şedinţă Tortoman. Este aşe4t in 
fundul văei Derechiot, tocinat la 
mijlocul ei i este inchis din par-
tea nord-vestică de dealul Bilarlar 
cu verful set:i Derechioi (ro8 
iar din partea sud-estică d. dea-
lul Derechiot. Suprafaţa sa este de 
3656 hectare, dintre can 8 hectare 
sunt ocupate de vatra sat ,lut 
de grădint. Populaţiunea s;„ com-
pusă mat nurnat din Români tran-
silvănent, aşa numiţt Mocanii, este 
de't 8 familii cu 87 suflete ; ocupăn-
du-se esclusiv cu crescerea itelor, 
care este singura ocupaţiune a Mo-
canilor şi care le aduce un venit 
destul de mare, aşa că it s :utesce 
de a mai cultiva şi părrAnt ,11. Ca-
sele sunt puţine, insă man şi re-
gulat aşer,late. Drumul comu tal 
Tortoman-Danachioi (Carol I) trece 
prin acest sat pe la partea sa nor-
dică, iar drumul Bilarlar Doro- 

banţul)-Medjidia trece prin partea 
vestică a satulut un alt drum co-
munal plecă spre S. la Docuzol. 

Derm en-bair, deal insemnat, in plasa 
Mangalia, pe teritoriul comunet ru-
rale Tuzla; se intinde de la valea 
Arnăut-Bostan-dere pănă la movila 
Tuzla mat spre N. de comuna 
Tuzla; are forma unui semi-cerc ; 
pOlele sale resăritene se intind pănă 
la Mare, iar cele apusene se irn-
preună cu ale dealului Tauşan-bair. 
Nu este tocmat inalt, dar predo-
mină Marea, comuna Tuzla şi dru-
murile ce duc de la Tuzla la Per-
velei şi la Buiuk-Tatlăgeak. 

Dermen-ceair, vale insemnată, în 
plasa Silistra-nouă, pe teritoriul 
comunelor rurale Lipniţa, Gar-
van şi Ghiuvegea ; este fonnată 
din doue văi secundare, ce se des-
fac din pălele nordice ale dealului 
Uzun-bair, de pe teritoriul comu-
net Cranova din Bulgaria, se unesc 
sub numele de valea Canara-ceair, 
tae hotarul spre Dobrogea pe la 
resărit de pichetul No. 12; de aci 
ia numele de valea Satiskiot-ceair 
pănă in dreptul comunei Ghiuve-
gea, de unde ia pe acela de Der-
men-ceair pănă la deschiderea sa in 
balta Iortmac, in partea sudică a 

pe unde trece drumul judeţen 
Ostrov-Cuzgun ; are o lungime de 
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peste i ş klm., malurile sale sunt 
1n general Inalte şi stânc6se, din 
causa dealurilor cart o strâng de 
aprăpe şi anume Velikiol-bair şi 
Dermen-sirt la apus, Siran-culac-
bair şi Capuskiol-bair la resărit ; 
păduri Litinse se află pe malurile 
sale. Văile ce sunt adiacente acestet 
văt sunt rnici şi neinsemnate, prin-
tr'insa merge drumul comunal ce 
duce de la Lipniţa la Cranova şi 
Bulgaria; un altul o tae pe la ho-
tarul spre Dobrogea, mergend de 
la Velikiot la Parakioi; ea este un 
drum deschis şi important pentru 
a intra 1n Bulgaria. 

Dermen-iuiuk, movilă, in plasa Si-
listra-nouă, pe teritoriul comund 
Enişenli, pe culmea dealuhil Ghiol-
ghelic-bair ; are o inălţime de 187 
metri şi domină cătunul Enişenli, 
cătunul Nastradin şi valea Gheren-
ceair ; este acoperit Cu păşunt şi 
servă ca punct trigonometric. 

1 
Dermengiulul (Dealul),ln plasa Med- 

ia, 	na uroană Cernavoda, 
se desface din dealul Cernavoda 
şi se sfârşesce 1n valea Turculut, 
urmând o direcţie de N.-V. către 
S.-E. Are o inălţime de to8 m. 
şi domină comuna Cernavoda şi 

lacul Rarnazan, precum şi drumul 
Cernavoda-Devcea; este aşe4at 1n 
partea vestică a plăşet şi cea de 

N. a comunet. Este acoperit cu 

păşunt şi fâneţuri intinse. 

Dermen-sIrtl, deal, 1n plasa Silistra-
nouă, comuna Dobromir, cătunul 
Dobromiru-din-deal ; se intinde de 
la satul Dobromiru-din-deal spre 
mia4-cji şi se continuă in Bulga-
ria, brăzdezâ partea sudică a plă-
şei şi a comund, mergend-  printre 
valea Caralmus - uzun - culas, care 
e la resărit şi dealul Irasli-bair, 
care este la resărit ; are 16o m. 
inălţime şi domină satele Dobro - 
miru - din - deal şi drumurile care 
plecă de aci şi intră in Bulgaria. 

Dermen-strtl, deal, in plasa Silistra-

nouă, comuna Garvan, cătunul Ve-
lichio1; se desface din dealul Sirt-
iol-bair, se intinde spre resărit 
Inteo direcţie de la N.-V. spre 
S.-E., printre văile Ciali-ceair şi 
Satiskiol-ceair,  , la pOlele sudice 
este aşec.lat satul Velikioi; are 
m. inălţime, dominând văile de mai 
sus şi satul 	; acoperit cu 
tderişuri şi pădurt ci Saia-coru-or-
man; tăiat de drumuri comunale 
ce duc de la Velikio1 la Lipniţa 
şi Parakiol. 

DE14ent, verf 1nsemnat de deal, in 

plasa Silistra-nouă, pe teritoriul 
comitnei rurale Gârliţa, i nume 
pe acela al cătunului seti Galiţa  
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situat in partea de mia;lă-A6pte a 
plăşii şi a cornunit ; este punctul 
culminant al dealului Drka, are 
o inălţime de 125 M.; fost punct 
trigonometric de observaţie gradul 
al 3-lea ; printr'insul trece botarul 
dintre comunele Gârliţa şi Câlnia ; 
pOlele sale spre Dunăre, de care 
e despă'rţit printr'o distană de 
klm., sunt Inalte şi râp6se ; a3emenea 
şi cele ce se termină pe malul 
văit Licina ; el este acoperl numai 
eu verdeţă; prin inălţimea sa do-; 
mină Dunărea pe o bună 
ostrovul numit Pacuiu lui S6 .- e, valea 

Licina şi doue drumuri cc munale 
ce merg pe la p6lele sale nordice 
şi sudice Bugeac-Mârlenu, Galiţa- 
Câlnia. 

erventA gârlă de mică Insel-mătate, 
in plasa Silistra-nouă, pe tcritoriul 
comunei rurale Bugeacu ; se desface 
din partea apusană a ezeru ut Gâr-
liţa, se intinde spre mia.;LL-nOpte, 

avCid o direzţiune generall de la 
S -V. spre N.-E., brăzdând partea 
nordică a plăşh şi resăritehă a co-
inunit, făcendu-4 chiar hotai ul către 
comuna Gârliţa, se deschile dupe 
un curs de 21/2  klm. 1n Dunăre, 
pe drepta, in dreptul ostrovulut 
Pacuiu lui S6re ; malurile sunt cam 
inalte şi răp6se, din causa părnen-
tulut aluvionar, mUle, ce •:,trebate; 
stabilesce comunicaţia Intrc Dună're 

şi ezerul Gârliţa, ezer care pri-
mesce plinul apelor Dunărit, apărând 
ast-fel locurile inconjurăt6re de 
inundaţie. 

Devcea, (Defcea) sai Ghiocea, este 
sat in plasa Medjidia, cătunul co-
mune1 Tortoman, situat in partea 
nordică a plăşet şi cea apusană a 
comunel, la 3 klm. spre S.-V. 
de cătunul de reşedinţă, Tortoman. 
Este aşe4t pe valea Geaba-culac 
şi inchis din partea nordică de către 
dealul Geabac-bair cu ve.rful seia 
Tortoman (1o6 metri); la S. de 
dealul Oba-bair Cu verful st 
Maiacli-Oba, care are 126 metri; 
lar 1n partea sud-estică de dealul 
Devcea-bair Cu v&ful seia Devcea-
sud (t 02 metri). Suprafaţa sa este 
de 1.470 hectare, dintre care 23 
hectare sunt ocupate de vatra sa-
tului şi grădint ; iar populaţiunea 
sa, care este formată apr6pe numal 
din Turci şi Tătari, este de 46 

Cu 229 suflete, care se ocupă 
Cu agricultura ; părnentul producend 
apr6pe pe un picior egal tot telul 
de cereale. Casele sunt in general 
măricile--ceea-ce arată bogăţia lo-
cuitorilor din acest sat, In raport 
cu a 	 sunt aşelate 
neregulat şi virite una Inteaba ; şo-
seua judeţenă. Cernavoda-Torto-
ma n trece prin partea de N. a 
sa.tulut ; de aci mai plecă drumur 
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comtinale pe la satele invecinate ; 
aşa la Taşpunar plecă 2 drumurt 
(unul trece pe la ruinele Geaba-
culut) ; altul plecă. la  Panaghir şi 
altul la 

Devcea-bair, deal, in plasa Medjidia, 
pe teritoriul comunei Tortoman 
şi anume pe acela al cătunelor 
sale Celibichioi şi Devcea, de unde 
'şi-a luat şi numele. Este situat la 
o egală distantă de cele doue sate 
şi la hotarul lor ; are forma unui 
arc de cerc cu concavitatea către 
N. (către Devcea) şi cu convexi-
tatea către S. (către Celibichiot) 
are o inăltime miximit de 104 
metri şi ca verf insemnat pe Dev-
cea-sud cu 102 metri. 

Devcea-est, verf de deal, in plasa 

Medjidia, comuna Tortoman, este 
verful cel mat inalt al dealulut Ce-
libichlot-bair, căci are r o m. Dup 
cum 11 arată şi numele, este la estul 
satulut cu acelaşt nume şi la S. 
de Tortoman ; fost punct trigono-
metric de observatiune de rangul 
al III-lea. 

Devcea-nord9,,v&f de deal şi punct 
trigo 	de observatiune de 

rangul al III-lea, In plasa Medjidia, 
comuna Taşpunar.. Are I 14 metri 
şi este cel mai inalt verf al dea-
lulut Cable-bair. Este situat la N. 

de satul Devcea i la S. de Taş-
punar. 

evcea-sud,•v&f de deal, in plasa 
Me j ra, teritoriut comunet Torto-
man. Are 102 metrit inăltime şi 
este unul din verfurile insemnate 
ale dealulut Devcea-bair. Este s-
tuat la N. de satul Celibichiotşi 
la S. de Devcea. 

evcea-v t ',/rf de deal, in plasa 

Me jr ta, pe teritoriul comunei ur-
bane Cerna-Voda. Este verful cel 
mat Inalt al dealulut Turculut pe 

care se 	are 121 metri inăl- 
tirne şi a servit ca punct trigono - 
metric de observatiune de rangul 
al III-lea. Este situat la E. de 
Cerna-Voda şi la V. de Devcea. 

Dikili-taş-dere, vale inseur.at, in 
plasa. Medjidia, pe teritoriul co-
munet Mamut-cuius. Merge spre 
miacjă-nOpte, curgend printre dea-
lurile Bei-aslan-bair şi Cara-dede-
bair şi apot se deschide îr.ţ valea 
Acargea-dere saCi Dautlar-bitiuk-
dere dupe un drum de aprOpe 6 
klm., avend o directie generală de 
la S.-E. către N. 

Dikili-tas-bair-strti,  deal, in plasa 
--. - Medjidia comtiCocargea, Intin- 

;lendu-se pe la vestul satulut Co- 
cargea şi printre văile Iai-cearr ş;. 

Ceatlrik-ceair ; are o inălthne ma-
ximă. de 142 de metrI, pe care o 
atinge in verful seit Cocargea ; la 
S. se prelungesce cu dealut Iusty3-

iar la N. cu de2jul Dior-
dingi-orman ; este acoper..: cu pă-
şunt i pc p6le cu semer ăturt. 

Dikil-taşl, deal, in plasa 
pe teritoriul comunei En:;- hcz ; ..el 

este prelungirea spre N. a dea-
lulut Bair-Carasuluk; are o inăltime 
medie de 1 30 metri şi ete aco-
perit in cea maT mare rarte cu 
păşune, iar cu sernenătur: numai 
pe pOle ; este tăiat de crumurile 
comunale Enghez-biăink-Ghiuvenli 
şi Enghez-Kitciuk-CasIcci. 

Dincolo de silişte Mul), deal, Iu 
plasa 	s ra-nouă, pe teritoriul co- 
munet rurale Satu-no şi anume pe 
acela al cătunulutde reşedintă, Sa.tu-
no ; se desface din dealdl De la 
Cetate, se intinde spre s6re-resare, 
averfd o directiune generală de la 
N.-V. spre S.-E., brăzdând partea 
nordică a plăşit şi a comunci ; chiar 
comuna Satu-nott este a.,.ecjată la 
p6lele sudice ale sale ; ultmile saie 
ramificatit resăritene se tc rrnină pc 
malul apusan al lacului Oltina, fă-
cându-1 inalt şi cam râpos ; are 84 
m. inăltime ; este de natură hu-
m(Să. ; este acoperit cu fâl-,eţe şi se- 
mănături ; pe muchia 	merge  

un drum comunal Părj6ia-Satu-no1:1; 
'51-a luat numele de la faptul că 
sc află Iângă o siliştc (loc necul-
tivat) insă opus cu Satu-no. 

Dinu (Valea lut Moş), vale putin in- 
sen 	a, 	sa Silistra-nouă, co- 
muna Cochirlent, se desrace din IvIo-
vila-mare, se indrptă spre apth,, 

urmând directiunea de la N.-E. către 
S.-V. şi merge de se deschide iu 
stuful Ivrancs, dupe un drum de 2 

khn; La resăritul s0 se aPiă dealul  
Uzum-Amet ; e tăiată dc val& lut 
Tra .jan pe la Nord şi de drumul 
Ivranes-Cochirlert pe la S. ; este 
situată in partea vestică a plăşet 
şi. cea sud-vestică a comunei. Este 
acoperită cu păşunt şi stufişuri. 

Diordingi-orman,deal, in plasaMed-

jidia, pe teritoriul comunet Cocargea 
şi Enigea, Cu o directiune generală 
de la E. către V., mergend pa-
ralel i pe la sudul văit Deordingi-
orman, al că.rut mal sudic II for-
meză pe o intindere de 312  krn. 
Are o inăltime medie de 13o metri 
şi este acoperit o parte şi anume 
cea vestică de păşuni, 
parte estică de pă.dure, numită ca. 
şi dealul. Din acest deal spre S. 
se desface dealul Dikilitaş-bair-s'rti. 

Diordingi-orman, pădure, in plasa 
Medjidia, comuna Cocargea ; aco- 

• ' 	; 
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peră t(')tă jun-Ictatea estică a dealului 
cu acelaş nurne. Este compusă din 
ulmi şi mai ales I agi, proprietatea sa-
tului Cocargea. 

Diordingi-orman, vale insenmată, 
in plasa Medjidia, pe teritoriul co-
1111.111elor Enigea i Kocargea. Se 
1ntinde pe de o parte printre dea-
lurile Rabagi,Giatri-bair, Diordingi-
orman i Buiuk-Mezarlik-bair ; iar 
pe de alta printre dealurile Ceşme, 
Canh şi Piribei. Din spre N. pri-
mesce pe valea Ceşme-Kula, iar 
din spre S. pe valea Ioi-ceair 
(care trece prin satul Cocargea). 
Direcţiunea sa mai Intehl e de la 
N.-V. către S.-E. şi apoi către E. 
Satul Molceova se află situat in 
partea nord-vestică a acestei văi, 
iar drumul comunal Molceova Cc-
cargea o strcbate aprOpe in intre-
gime. 

1 
Distrail,.deal, in plasa Silistra-nouă, 

pe teritoriul comunei rurale Caran-
lâc, se desface din dealul Parakioi, 
se 1ntinde spre mia;lă-nOpte, avend 
o direcţiune generală de la S.-V. 
spre N.-E., brăzdand partea rCsă-
ritenă a plăşh şi cea sud-vestică a 
comunii, S2 Intinde d'alungul văii 
Cişme-culac; din el se desface dealul 
Ciatal•orman ; are o inălţime de 
172 m., dominând satul Caranlâc ; 
valea Cişme-culac, drumul comu- 

nal Parakioi-Caranlâc ; este aco-
perit cu păduri şi fânete. 

Diuc, deal insemnat, in plasa Med-
pe teritoriul cornunii ru-

rale Raşova, şi anume pe acela al 
cătunului sCi Vlahkioi ; face parte 
din culmea Vlah-bair ; se desface 
din acestă cultne de la verful numit 
Vlahkioi ; se indr4tă spre 

avend o directiune generală. de 
de la N.-E. spre S.-V., brăzdând 
partea apusa.nă a plăşii şi cea sud-
vestică a plăşii şi a că.tunului ; el 
se sfărşesce pe malul rCsăriten al 
bălţii Sarpu (o parte sudicia băltil 
VederOsa). Natura pătrintuluisCi 
este stâncSsă, ceea-ce face că ma-
lurile băltii Sarpu sunt Inalte şi 
pietr6se. Se ridică pâlă la o inălţime 
de 13o nt.; dominând ast-fel balta 
Sarpu, valea Polukei-ceair şi drumul 
comunal Aliman-Rasova ; este aco-
perit cu tuferişuri, ce sunt nisce 
resturi din intinsele păduri de 

şi cu fâneţe. 

Dobromir?comună rurală din ju-
stanţa şi anurne din plasa 

Silistra-nouă. 
Este situată in partea de apus 

a judetului la 86 klm. spre S.-V. 
de oraşul Constanţa, capitala di-
strictului, şi 1n partea de 
a plăşii la 3 5 km. spre S.-E. de 
orăşelul Ostrov, reşedinţa ocolului ; 

comunele 1nvecinate sunt : Hazar-
lâc la 6 klm, spre E., Enişenlia la 
6 klm. spre E., Parachioi la. 7 klm. 
spre N.-V., Ghiuvegea la 8 klm. 
spre N.-V., Caranlâc la 	klm. 
spre N. 

Hdlarul amănunţit al cimunei 
e3te următorul : Plecând de pe ho-
tarul Dobrogei către Bulgaria de 
la pichetul hotarnic No. 18, el se 
1ndreptă spre mială-nOpte, intr'o 
direcţiune de la S.-E. spre N.-V., 
mai intiCi spre N. pe la pOlele 
dea!ului Irasii-bair, apoi s re V., 

tăind valea Medmedi-culac , iar 
spre N., tot pe la pOlele 
Irasli-bair, în urmă spre V., ur-
mănd pe muchia dealului ue mai 
sus, de unde se indreptă spre 
mia1ă-n6pte pe muchiile deaurilor 
Irasli-bair, Tekekioi-bair, )rintre 
satele Tekekioi şi Dobromir, Si-
tina-bair, taie valea Tekekio-ceair 
şi şoseua judeţenă Lipniţa-Enişen-
lia , de unde se 1ndrepta spre 
N.-V. peste dealurile Mezarlic-
bair, Kiucluc-hagi-sirtl, taie va-
lea Babuci-culac, urcă mucha. dea-
lului Başpunar-sirti, trece pe la N. 
de verful Bazirgian ; de aci hotarul 
ia o directie de la N.-E. spre S.-V., 
mai intie£1* spre S. coborând dealul 
Başpunar, taie din noCi valea Ba-
buci-culac, se dirige apoi spre S.-V. 
urcând şi scoborând dealuri:e Si-
n1r-bair şi Asbama-sirti, tăind din 

noCişoseua judetenă 
şenlia, valea Cuiugiuc-culac, pădu-
rea Asadic-orman, trece pc lângă 
verful Dobromir i se opresce pe 
muchia dealului Uzun-mese-sirti ; 
de aci se indreptă spre 
pe muchia dealului Sinir-iol-bair, 
11 cob6ră 1ndreptându-se spre r‘e-
sărit, in valea Tekekioi-ciair, de 
aci o ia iar spre miac,lă-41 pe la 

dealului Ekenli-orman-bair, 
urcă dealul Carabuus orman, a cărei 
muchie o urmăresce până dă. 111 
hotarul Dobrogei spre Bulgaria 
lângă pichetul No. 23, de aci se 
indreptă spre rCsărit in o direc-
ţiune de la S.-V. spre N.-E., ur-
mând merect hotarul de mai sus, 
tăind valea Carabuus-uzun-culac, 
urcă şi cobră. dealul Dermen-sîrtl, 
taie valea Dermen-ceair, urcă dealul 
Irasli-bair, până dincolo de pihcetiil 
No. 25 (in punctul 18) şi am ajuns 
de unde am plecat. Forma hota-
rului este aceea a unui triunghiil 
ascuţit cu basa indreptată. spre S. 
pe hotarul Dobrogei spre Bulgaria ; 
lungimea lui e de 32 klm., iar in-
tinderea totală a teritoriu'ui co-
prins într'ensul este de 7.220 po-
One saCi 3764 hectare saCi 37 
klm. p. Teritoriul sCit" mai se 1n-
tinde şi in Bulgaria pe o supra-
fată de 1 1 2 hectare, 1n schimb insă 
si teritoriul comunei Terescondu 
din Bulgaria s'ar intinde 111 Do- 
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brogea românescă pe o intindere 
de 87 hectare. 

Se mărgineste la rnia;1ă-n6pte 
cu comunele rurale Caranlăc şi 
Parakiot, de care se desparte prin 
dea!urile Aslanca-sirti şi Sinir-bair, 
la resărit cu comuna rurală Eni-
şenlia (ctunele Ciucurkioi şi Te-
kekiot), despărţindu-se prin dealu-
rile Başpunar-sirti, 

Mezalic-bair, SItirca-bair, Te-
kekiot-bair şi cu comuna Hazarrăc, 
despărţindu-se prin dealul Irasli-bair 
la 	cu Bulgaria (comuna - 
Terescondu) separată prin hotarul 
Dobrogei către Bulgaria, iar la 
apus cu comuna rurală Regep-cuius 
(cătunul Tekideresi) de care se des-
parte prin dealurile Caralmus-or-
man, Ekenli-orman-ba ir şi SInIr-
iol-bair. 

Relieful solulul este in general 

accidentat. Dealurile cart brăzdeză 
teritoriul comunet sunt : Başpunar-
sirt1 cu verful Bazirgian (187 m.) 
la N.; Sirdr-bair, Asbama-bair, pe 
cari se găsesce pădurea Asadic-or- 

cu verfu! Dobromir-din-vale 
(200 m.), la N.-V. ; Simil-iol-bair 
(6o m.) la apus ; Caralmus-orman 
(2 to m.) la S.-V., Tekekiot-bair 
(1 to m.), Situca-bair (120 m.) la 
resărit, Mezarlăc-bair (t o9 m.), 
Kiuciuc-hagi-sirti (79 m.) la N.-E. ; 
t6te aceste dealurt sunt aşe;late pe 
hotar ; in interiorul comunet avem 

Sari-iol bair (212 m.) la N. de satul 
Dobromir-din-vale, Orta-burun şi 
Dobromir, pe care se află pădurea 
Oltuc-orman (92 m.) la S.-V. de 
acelaş sat ; Gheorghent-orman-bair 
(t i 5 m.) la S.-E. de acelaşt sat ; E- 
kenli-orman-bair la V., Dermen-sirtl 
la S. şi Irasli-bair (1 36 na.) la resărit 
de satul Dobromir-din-deal. T6te 
dealurile sunt acoperite cu tuferi-
şurt, arbori isolaţl, resturi din in-
tinsele păclurt de odinhiră ce aco-
pereaCt accste locuri i distruse fie 
prin incendh din timpu resb6elor 
fi ind exploatar ea nesistematică. Mo-

vilele sunt puţine, ,mat tOte artifi-
ciale, servind probabil de punct.: de 
observaţie ; sunt acoperite cu ver-
deţă. 

cursz.ri de apll, in adeveratul 

sens al cuventulut, 13U există pe te-
ritoriul comunet ; văile insă sunt 
numer6se şi intre ele distingem : 
Tekekiot-ceair, care vine din Bul-
garia sub numele de Caralmus-
uzun-culac, nurne pe care 11 păs-
treză pănă la satul Dobromir-din-
dea1, de aci ia numele de Iukai-

mahala-ceair pănă la satul Dobro-
mir-din-vale şi de aci incolo pănă 
la deschiderea sa 1n valea Ghenu-
ceair (sail Urluia) ; are ca adiacente 
pe drepta valea Dermen•ceair. ce 
trece prin satul Dobromir-din-deal 
şi Dobromir, ce trece prin satul 
Dobromir-din-vale. Aceste văt con- 

ţin Ore-care umiditate şi câte odată 
rar se pcte vedea câte un fir de 
apă pe fundul albiet lor, a,:sta din 
causa pădurilor prin cari trec, ca 
Oltuc-orman, Gheorghen,-orman, 
dar cu timpul şi aceste pădurt vor 
dispare şi văile nu vor mat con-
ţine apâ.. 

Clima comund este . \- ariabilă, 
vara nu-i tocmai căldur(:)sa şi ia.rna 
mai puţin frigurOsă ca 1n ate părţt, 
acesta din causa dealurilor adăpos- 
tit6re şi a pădurilor, ploile cad in 
cantitate potrivită, ventul care suflă 
mat des este cel de la Mare şi de 
la S.-V.; clima fiind 1n general 
senătOsă, maladiile visiteză rare ort 
comuna. 

Cătunele, cart compun comuna, 

sunt: Dobromiru-din-vale, r2şedinţa, 
aşec,lată in partea nordică a comunet 
pe ambele malurt ale văi1or Te-
ke-kiot.-ceair şi Dobromir, la locul 
de unire, ia peolele sudice ale dealu- 
rilor Sari-iol-bair şi Kiuciuc-hagi-
sirti, la cele vest:ce ale dealulut 
Teke-kioi-bair şi la cele ncrdice a'e 
dealurilor Dobromir şi GheorgheM-
orman-bair ; satul ocupâ o mare 
intindere, casele sunt unele risipite, 
altele aliniate, inconjurate c;1 grădint 
potagere, pe 5-6 uliţi 
inconjurat de dealuri şi pă.lurl, are 
un aspect plăcut. Dolyomiru-din-
deal, aşec,lat in partea sudicâ a co-
mund la 3 klm. spre S. de căttmul 

de reşedinţă, pe ambele maluri ale 
vâilor Caralmus-uzun-culac şi Der-
men-ceair, la locul lor de unire, la 
pOlele estice ale dealului Ekenli-
orman.bair,la cele sudice ale dealului 
Dermen-sirti, la cele vestice ale 
dealului Inaslâ-bair, la cele sudice 
ale dealuluiGheorgbeni-orman-bair; 
are o formă alungită, casele mic51 

respăndite 1n doue direcţiuni, de 
la S. la N. şi de la S.-V. spre 

Populaţiunea sa tota1ă in anui 
1896, este de 2 I 2 faMilil CU 1025 

suflete, impărţită cum urmeză : 
t) Dupe sex : 529 barbaţ1, 496 

femei. 
2) Dupe stare 	6o6 ne- 

căsătoriţt, 404 c'ăsătoriţt, i 5 veduvt. 
3) Dupe instruclie : 17 scii ca rte, 

oo8 nu 

4) Dupe celdţenie : 1,02 5 cetăţeni 
romănt. 

5) Dupe 	: 73i ortodoxi, 

289 mahomedant, 5 lipoVent. 

6) Dupe ocapaţil: 5 2 9 agricultorl 

şi meseriaşi, 8 cârciumarl. 
Contribuabin : 22 3. 

.Economicesce sta binişor comuna, 
tabloul producţiunilor din anul 1894 
şi 189 5 este urmetorul : 

Grâi 1.022 ha. cu  13.286 hl. 

(13 hl. de ha.) ; orz 3 oi ha. cu  

3.6 1 2 1-11. (12 111. de ha.) ; ovez 
(i 	hl. de ha.) 40 ha. cu  44o hl. 

porumb t 20 ha. cu  600 h1. (5 hl. 

de ha.). 

• 
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In ceea-ce privesce intinderea şi 
felul terenurilor, cele 3.764 ha. ale 

comund se divid ast-fel : 
5o ha. teren neproductiv (ocupat 

de vetrele celor doue sate); 3.614 
ha. teren productiv (din care 830 
ha. ale Statului cu proprietarii si 
2.784 ha. ale locuitorilor) ; din 
acesta : 2.627 ha. teren cultiyat 
(din care 230 ha. ale Statulut cu 
proprietari, şi 2.397 ha. ale locui-
torilor) ; 18o ha. teren necultivat, 
(i 8o ha, ale locuitorilor) ; t 5 ha. 
teren islaz (1 5 ha. ale locuitorilor) ; 
786 ha. teren păduri (din care 600 
ha. ale Statului cu proprietarii si 
186 ha. ale locuitorilor). 

Ocupaţii/e locuitorilor sunt:. 
Agricultura cu 262 plugari, cari 

aCi ioo pluguri, 2 50 care şi căruţe, 
masină cu aburi de treerat, 4 

masini de sccerat. 
Creseerea vitelor fiind in comună 

4.200 capetc mai cu semă oi. 
Industria afară de cea casnică, 

mai e representată prin 6 mori de 
vent. 

Comerţul e putin activ si constă 
in import de manufactură i colo-
niale si 1n export de lemne si vite. 

Budgetul comunei este de 6.038 
let la venituri şi 3.187 leI la chel-
tueli, remănend dec1 un excedent 
in plus de 2.8 5 1 lei ; sunt si 223 
contribuabili. 

Căt de comunicaţie sunt: calea  

judetiană Ostrov-Cuzgun şi trece 
pe la miacjă-nOpte de sate, şi drumuri 
comunale la Cuzgun, Tekekio-t, 
Asarlâc, Regep-zuius. 

Biseried n'are crestină, si locui-
torii se duc prin satele invecinate; 
ar trebui insă construită, căci po-
pulaţiunea ortodoxă se inmulţesce 
mereCi ; sunt insă 3 geamii cu 2 hogi. 

Şe6lă • este una singură rurală 
mixtă, lnfiinţată şi intreţinută de 
Stat, avend şi to ha. păment, cu 
un Inveţător si i58 elevi Inscrisi 
(8o băeţi, 78 fete), din cari 82 
promovaţi. 

ealpsat, 1n plasa Si-

listra-nouă, cătunul comunei Dobro-
mi r ; situat in partea sudică a plăsii si 
a comunei la 3 klm., spre S. de că-
tunul Dobromir-din-vale, resedinţa, 
pe văile Dermen-sirti si Caralmus-

uzun-culac (saCi Tekekioi-ceair) si 
Inconjurat de dealurile Ekenli-
orman, Dermen-slrti, Irasli-bair si 
Gheorgheni-orman-bair are o formă 
alungită, casele sunt ase;late pe 
doue uliti, ce se taie transversal 
aprăpe. 

Intinderea lui e de 1.617 hec-
tare, din cari 82 ha. ocupate de 
vatra si grădinile satului. 

Populaţiunea totală e de 88 fa-
milii cu 300 suflete ocupându-se cu 
crescerea vitelor şi tăierea lem-
nelor. 
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Dobromiru-din-vale, sat, in plasa 

Silistra-nouă, cătunul de .-eşedinţă 
al comund Dobromir. 

Situal in partea sudică a plăşii 
şi cea nordică a comunei, pe văile 
Tekekiot-ceair şi Dobrornr la in- 

tInirea lor si inconjurat de dea-

lurile Sari-iol-bair, 
Aslama-sirti, Dobromir Sitma-

bair si Gheorgheni-orman- bair ; are 

o formă patrunghiulară ; casele sunt 
frumOse, bine cjidile, in.,:onjurate 
cu grădiniţt si aranjate pe cinci 
sese uliţi, are un aspect plăcut. 

Intinderea teritoriului seCi e de 

2.147 hectare, din cari 90 ha. 
ocupate de vatra si grădinile .sa- 
tului. 

Populaţiunea. totală est de 200 

familii cu 634 sufletc ce se ocupă 
cu crescerea vitelor. 

DocuzacT, st, in plasa Mangalia, 

cătunul. comunei Cara-on r, situat 
in partea sud-vestică a ptăcisi a 
comunei, la 14 km. sple V. de 
cătunul de resedinţă C .ra-omer, 
fiind satul cel mat de la unarginea 
sud-vestică a comunel. Este aşeat 
pe marea vale Docuzact i este 
inchis de dealul Docuzaci 1n partea 
sud-vestică şi de dealul Morit in 
partea de resărit. Este dominat de 
verful Docuzaci, care 	ste la 2 

km. spre S.-V. si care a - e o 

de 193 metri. 

Suprafaja sa este de 4.4o hec-

tare, dintre .cari 14 hectare sunt 

ocupate de vatra satului. 

Populaţiunea sa, compusă mai 
t6t5. din Bulgari, fiind la hotar, 
este de -  63 familit cu 220 sugete, 

ocupându-se cu agricultura. 
Pi.mntul produce porumb si 

grâC.1 ; meiul i ovezul in acsta.' parte 

este mai puţin cultivat. Casele Sunt 
mart, bine lucrate, nu tocmat in--
grijite şi aşec.late neregulat. Drumul 
comunal Hairam-chiol—Dere-chioi 
trece pe la sud-vestul satului fă ră. 
dea prin sat; insa este un alt drum 
de la Hairam-chioi la Docuzaci, 
care , trece prin llemircea si un 
altul de la Dere-chioi la .Docuzaci 
care trece prin Cerchez-chioi. Alte 

drumuri plecă la Mamuzli, ia 

Calfa-chiol si la Cial-margea. 

Docuzol, sat, in plasa Medjidia, că-
tuuul comuad Alacapă ; situat in 
partea nordică a pIăei i cea 
nord-vestică a comunei, la 9 km, 
mai spre N.-V. de cătunul de re-
şedinţă Alacapâ. Este ase4t pe 
valea Docuzol, pe ambele malur 
ale piriului Docuzol, inchis ciind 
de dealul Docuzol-bair din partea 
resăritenă i fiind dominat de către 
verful Chiostel 11, care se află ia 

km. spre S. de sat, şi care are 
o lnălţime de 5  8 metri. La nordul 

satului, la 500 metri at'ară din sat, 

412 

- 4 Biblioteca Judeţeană „I. N. Roman“ Constanţa Proiect co-finanțat AFCN



415 415 

414 

se află Câşla lui Căciulă ; iar la 
nord-estul satului, şi la marginea 
lui se află o altă Câşle a lui Ma-
nasie Jecu. 

Suprafaţa sa este de 4.624 
hectare, dintre care 2.4 hectare 
sunt ocupate de grădinI şi de vatra 
satului. 

Populaţiunea, eminamente tur-
cească, este de 140 familii cu 774 
suflete, cad se ocupă cu agricultura 
mar ales. Casele a1e sunt 1n ge-
neral mad şi regulat aşe;late, ceea-
ce face ca uliţele sale să fie tM* 
drepte. Şoseua judeţenă Medjidia-
Carol I (Dan.a-chio1) trece prin 
partea apusană a satulul şi prin 
Câşla lui Căciulă.; iar drumul co-
munal Chiostel-Tortoman tae satul 
1n doue părţi apr6pe egale ; alte 
drummi comunale maI pleacă la 
N. spre Bilarlar (Dorobanţu) ; la 
N.-E. către Cara-murat şi la V. către 
Panaghir. 

Docuzol, pîrii, in plasa Medjidia, 
comuna Alacapâ, cătanul Docuzol, 
de unde ii trage şi numele, is-
vorăsce de la nordul satului Do- 
cuzol, dintre 	 şi 
Câşla-Manasie-Jecu, trece prin mij-
locul satului şi se varsă, dupe un 
drum de 3 I], km., in balta Cara-su. 
Malurile salc sunt cam bălt6se, cu 
atât mal mult cu cât se apropie 
de Cara-su. 
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Docuzol, verf de deal, in plasa Med-

jidia, comuna Tortoman, verful 
cel mat inalt al dealuluI Docuzol-
bair, avend 103 metri Inălţime ; a 
fost şi punct trigonometric de ob-
servaţiure de rangul al II-lea ; este 
acoperit cu verdeţă. 

Docuzol-bair, deal insemnat, in plasa 
Medjidia, comunele Tortoman şi 
Alacapâ, are o direcţiune de la 
S.-V. către N.-E., mergend printre 
văile Celibichiol-ceair şi Derechioi 
pe de o parte şi CilibichioI şi Do-
cuzol-ceair pe de altă parte. Are 
o inălţime maximă de 103 metrii, 
pe care o atinge in verful se Do-
cuzol. Este acoperit cu păşune şi 
pe pOle şi cu semânături. 

Docuzol-bair, un alt deal, insă mai 
puţin 1nsemnat de cât precedentul, 
tot 1n plasa Medjidie, comuna Ala-
capâ ; intin4endu-se cu o direcţiune 
de la N.-E. către S.-V. printre 
tele Docuzol şi Chiostel şi print-e 
văile Docuzol şi Chiostel. Are o 
inăiţime maximă. de 82 metrit 
verfUrf principale pe Chiostel II 
cu 58 metri şi Acbalcic-uba (59 
metri), primul la extremitatea su-
dică şi secundul la cea-l'altă. extre-
mitate. Este acoperit cu păşuni şi 
semănătud. 

Docuzol-ceair, vale, in plasa Med_ 

jidia, comuna Alacapâ; se desface 
din ramificaţiunile orientale ale dea-
lultd Derechioi, indreptându-se că- 
tre 	merge printe e cele 

doue dealuti Docuzol-bair, trece 

prin satul Docuzol i se deschide 

in balta Cara-su prin mijlocul st 

curge pârâul Docuzol. 

DoeranT, sat, 1n plasa Hârşova, că- 
‘"-IT:rhir.Comunei Topologu ; situat 

in partea orientală a p1.5.şei şi cea 
meridională a. comunei, la 2"/2  km. 
spre S. de c.ătunul de reşedinţă, To-
pologu. Este aşe;lat pe valea Hagi-
omer-dere, pe ambele maluri ale 
pârăului Hagi-omer insâ mai mult 
pe malul drept de cât pe cel stâng ; 
la sudul sUi se intinde 	ădurea 
Tausan-orman san' Pădurea-epurilor 
şi este inchis la N. de dealul Cara-
mişa-tepe şi la S. de dealul Mişe-
lik-bair. Suprafaţa sa este de 1779 
hectare, dintre care 79 hectare sunt 
ocupate numai de vatra satului şi 
de grădini. Populaţiunea sa, com-
pusă numai din Turci şi Tătad, 
este de 14.7 famili1, cu 667 su-
flete, ocupându-se mal mult cu cres-
cerea vitelor şi puţin cu agricul-
tura. Casele sunt măriceleşiga-ke;late 

• - cam regulat pe rnalunle 	aulut, 

cad sunt cam Inalte şi râp63e. Şo-
seua judeţenă Hârşova fs'abadag 
trece pe la 3udu1 satului; u drum 

lecă. spre N. la Topolog. 

DoeranY, piiî 	sail mai bine cis un 

alt nume al piriuluf Hagi'-omer, dtn 
plasa Hârşova, comuna Calfa, că-
tunul Doerani, de unde ii ia 
numele. Isvoresce din pO!ele me-
ridionale ale dealului Periclic (judţul 
Tulcea) cu numele de Hagi-omer, 
se indreptă ma.1 întîi spre 
apol spre apus, avenl o direcţiune 
generală de la N.-E. spre S.-V., 
trece prin satul Hagi-omer, apoi 
intră 1n judeţul Constanţa, comuna 
Calfa, trece prin satul Doerani, de 
unde IŞ1 schimbă şi numele, luând pe 
al satulul, curge printre dealurile 
Cara-mişe-tepe şi Mişelik-bair şi 
dupe un curs de 6 klm. se  varsă. 
1n pirlul Ciordere, ce-va maI sus 
de satul Calfa; pe valea lui merge 
drumul comunal Hagi-omer Do-
erani-Calfa; malurile sale sunt ;cam 
inalte şi pietr6se, din pricina na-
turel delurilor, ale că.ror pOle le udă. 

‘DoeranT, verf sai movilă în plasa 
comuna Calfa, că.tunul 

Doerani, de unde i vine şi numele. 
sze situat aprOpe de hotarul ju-

«de?ului Tulcea, are o inălţime de 
392 metri, a fost punct trigono-
metric de observaţiune de rangul 
a.1 II-lea şi este acoperit cu ver-
deţă. Este situat in partea de N.-E. 
a plăşel şi a comunei la 2 km. 
spre N.-E. de satul cu acelaş nume. 
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Dolufacl, movilă, in plasa Constanţa, 
comuna Cicracci ; situat la o egală 
distanţa de satele Dolufaci şi Ci-
cracci, dominăndu-le ln acelaş timp, 
avend inălţimea de to3 metri şi 
este v&ful cel ni inalt al dea-
lului Cicracci ; este acoperită cu 
verdeţa. 

Dolufael, sat, in plasa Constanţa, că-
tunul comuneI Cicracci; situat In 
partea centrala a comunet şi a 
plaşet, la 21/ 2  klm, spre N. de 
cătunul de reşedinţa, Cicracci, pe 
valea Dolufaci i in apropierea la-
cului Taşăul. Are o suprafaţă de 
120 hectare, dintre care 9 hectare 
sunt ocupate de vatra satulut şi 
de grădint. Populaţiunea sa este de 

5 fitnilit cu 43 locuitorI, ocu-
păndu-se cu pescăria i cu agri-
cdtura. Majoritatea locuitorilor o 
brmeză Turcii. Printre sat şi lac 
trecea şoeua naţionala. judeţena 
Constanţa-Babadag, dar acum sa 
schimbat i trece prin partea apu-
sana a satului. Alte drumurl co-
munale mat pleca la Taă, la 
Cara-murat. 

Dolufacl, valc, in plasa Constanţa, pe 
teritoriul comunet rurale Cicracci, 
şi anume pe acela al catunulut sCi 
Dolufaci, de unde 'şi-a ivat şi nu-
mele. Are o direcţiune de la apus 
catre N.-E., trece prin satul Do- 

lufaci şi se deschide in lacul Ta-
şăul, ; şoseua niţională judeţenă o 
tae drept, pe la mijloc. 

Dolufaci-bair, deal, in plasa Cons-

tanţa, pe teritoriul comunei Pazarli, 
are o direcţiune de la V. spre 
E. i o inăltime medie de i io 
metri ; este situat in partea sud-
estică a comunet şi cam antrala 
a plaşet. 

• 
Doransca-mare, lac, in plasa Med—

)1dia, pe teritoriul comune1 Seimen1 
şi anume pe acela al cătunului 
Seitnenit-mart; de şi este la mar-
ginea satulut Seimenit-micI. Are 
o suprafaţă.- de apr6pe 8o hectare, 
comunica cu Dună.rea printr'un mic 
braţ, de asemenea comunică şi cu 
lacLI Donanesca-mică, care se afla 
situat la r. săritul setl. El este si-
tuat pe valca Siliştea, dominat de 
către S. de dealul In Islaz ; se 
extrage pesce in cantitate destul 
de mare şi de o calitate f6rte bună. 

Do risca-rnică, un alt lac, in plasa 
IvIedjidia, cornuna Seimeni, cătunul 
Seimeni-mart ; este situat pe valea 
Siliştea, dominat la N. de dealul 
Nadacu, pe la S. de dealul In Islaz. 
Are o suprafaţa de peste 
tare şi comunica cu Dunărea 

hperci:i  

intermedierea lacului Domnesca-
mare ; din el nu se extrage tocmat 

aşa mult pesce, căci pe alocurea 
este stufos. 

Xporobanp  (Bilarlar), sat, 1n plasa 
Constanţa, cătunul coml net Carol 
I ; situat 1n partea apusauă a plăşei 
şi a comund, la 4 km. spre N.-V. 
de cătunul de reşedintă, Carol I, 
pe valea Mangalie-dere, fiind in-
chis la apus de dealul Bilarlar i 
la S. de dealul Paspala-bair cu 
verful s Paspala-iuc (i 37 metri). 

Suprafala sa este de 7.094 hec-
tare, dintre care 184 he:tare sunt 
ocupate de către gră.dint şi de va-
tra satulut ; iar restul vinc acoperit 

cu finete şi cultivat. 
Papalafiunea .sa, compusă din 

Romănt, Turci şi Bulgart, insă ma-
joritatea flind formată de Români, 
este de 158 familit cu 663 suflete, 
ocupăndu-se mat ales cu crescerea 
vitelor şi cu agricultura. Unit Ro- 
mănt 	clădit casele afară din 
sat şi mal spre S. 	format 
acolo un cuartier aparte, care cu 
timpul se măresce şi se infrumu- 
seţeză din ce in ce. Dr1 murt co-
munale plecă fărte multk , care la 
rIndul lor se mat Inmullesc prin 
desdoirt şi intreirt, ducnd pe la 
satele invecinate ca : Carol I, Pa-
zarli, Ghelingec, Chior-ce?me, Tor-
toman, Docuzol şi altele. 

Dou-Mat sat, in plasa 11anga1ia, 

, Dicţ. geogr. jutl. Constauţa. 

cătunul comunel urbane Mangalia, 
situat In partea sudică 2 plăşit şi 
cea nordică a comunet, la I 2 km.. 

spre N. de reşedintă la p61e1e me-
ridionale aIe dealulut Tatlăgeac, nu 
departe de malul Măret, lăngă şo-
seua judelevă Constanta-Mangalia. 
Are o intindere de 115 hectare, 
din cart 15 ha. ocupate de vatra 
satulut cu 29 case. 

Populaliunta sa este de 2 9‘ fa-
milit cu 90 sufiete, toti Români, 
ocupăndu-se cu agricuItura şi cres- • 
cerea vitelor. 

otA Movile (Dealul la), deal, in 
p asa 	istra.inouă, pe teritoriul 
comunet rurale Satu-no, şi anume 
pe acela al cătunulut sett Părj6ia ; 
se desface din dealul Coşlugea, se 
1ntinde spre resărit, inteo direc-
tiune generală de la S.-V. spre 
N.-E., brăzdănd partea nordică a 
plaşit şi a comunet ; şi-a luat nu-
mele de la doue movile naturaIe, 
ce se găsesc pe muchia lui, una 
lăngă satul Părjăia, 142 m., do-
minăndu-I, alta spre resărit de 
acesta ; el lasă spre resărit pre-
lungirea numită. dealul De la Ce-
tate ; rarnificatiile sale nordice sc 
termină pe malul dobrogen al 
Dunărit, făcăndu-1 Inalt şi răpos, 
pe alocurea şi stâncos ; este aco-
perit cu fânete, semănăturt, la p6le 

cu tuferişurt ; pe muchia sa merge 
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drumul comunal Pârj6ia-Oltina şi 
Părj6ia-Satu-noft. 

Dovlecelulu 	al a), vale nu toc- 
mai insernnată, in plasa Harşova, 
comuna Gr6pa-Ciobanulu1, cătunul 

• Cadi-câşla ; se desface din pOlele 
• resăritene ale dealului Eschi-Sarai, 

se indreptă spre apus şi dupe un 
drum de 21/2  km. merge de se 
deschide in lacul Hazarlâk-ghiol. 
Ea merge printre dealurile Hazarlik 
şi Eschi-Sarai pe de o parte şi 
Cadi-câşla pe cea-l'altă parte; este 
situată la partea nordică a comund 
şi a cătunului şi la partea vestică 
a plăşeL Este tăiată de şoseua ju-. 
deţenă Eschi-Sarai-Hârşova. 

Dra a, ,deal insemnat, in plasa Si-
istra-nouă, pe teritoriul cotuunelor 
rurale Câlnia şi Gârliţa, servindu-le 
chiar ca hotar despărţitor ; se des-
face din ramificaţiile nord-vestice 
ale dcalului Cauli-dere, se intinde 
spre 	 avend o direc- 

ţiune generală de la S.-E. spre 
• N.-V., şi brăzdând partea noldică 

a plăşii, cea apusană a comunei 
Câlnia şi cea nord-estică a co-
munet Gârliţa. Se intinde printre 
Dunăre şi valea Licina, anuenta 
sa. Se ridică până la o inălţime 
de I30 m. ; verful Dervent rne.-
s&ă 125 m. ; ondulaţiunile sale, 
ce merg spre Dunăre, iI fac acesteia 

malul inalt şi râpos, precum şi văit 
Licina. Pe la p6le este acoperit 
cu păduri, iar pe muchie şi c6ste 
cu tuferişurt i fâneţe ; este tăiat 
de doue drumurt comunale Bugeac-
Câlnia, care in parte e aşecjată la 

sale orientale, şi Galiţa-
Câlnia. 

Duanchioi-orman, pădure Insem-
nată, in plasa Silistra-nouă, .pe te-
ritoriul comunel rurale Ghiuvegea ; 
pe ramificaţiile apusane ale dea-
lului Mezarlâc-bair, intin4ndu-se 
pe Iângă balta Iortmac ; are o 
Intindere de 220 hectare, cart a-
parţin t6te Statului ; esenţa prin-
cipală este f4u1, mestecănul şi 
carpenuI ; este tăiată de doue dru-
muri : cel judeţen Ostrov-Lipniţa-
,Cuzgun, şi de cel comunal Câşla-
Ghiuvegea. 

Dră aicil, măgură Insemnată, aşe-
Qată in plasa Silistra-nouă, pe te-
ritoriul comunet rurale Mârlenu, 
şi anume in partea nord-estică a 
plăşii şi cea de mia4ă-n6pte a 
comunei, la 2 km. spre N. de 
satul Mârlenu ; este aşes;lată pe • 
muchia unet ramificaţiuni apusane 
al dealului Zbreia, _la 11/2  .kru. 
departe de tnalul dobrogen al 
DunăriI. Are 	inălţime de o8 
ni.; a fost punct trigonometric de 
observaţie de rangul al 2-Iea şi 

prin inălţhnea sa dorni 	apele 
Dunăril pe o bună Intindere, ostro-
vul de pietriş, satul şi b2,1ta Mâr-
lenu, valea Carasan, şi diamul co-
munal Mârlenu-Rasova ; ste deci 
un punt strategic importmt ; este 
acoperită cu verdeţă şi ,:ste arti-
ficială. 

Drăgaicil, movilă Insemnată, in pIa.sa  
şova, pe. teritoriul comunet 

rurale .Topalu, la 3 klm. spre 
N. de cătunul' Topalu; .ste aşe-
c,lată in partea vestică a plăşei şi 
in partea nord-vestică a ,:omunei ; - 
este aşe4ată pe o ramiEcaţiune a 
dealului Topalu In•re ăile Ce-
chirgea şi Pici6rele-Cechirgeli, la 

-un kilometru de malul Dunărea 
şi anume de braţul Veriga. Are o 

inălţime de 1 02 metri şi a fost 
punct trigonometric de rangul al 
II-lea. Prin inălţimea sa 1;redomină 
'braţul Veriga, cele doue văi Intre 
-care se află, precum şi drumul ce 
4:luce de la Topalu la Ghizdăresci ; 
este artificială şi acoperiî:ă cu p-
şuni. 

Ducuza-aci, deal insemnat, i.n plăşile 
SiIitra-nouă şi Mangalia, pe teri-
toriul comunelor rurale Hairam-kioi 
şi Cara-omer şi anume pe acela 
al cătunelor Demircea şi Docuzact, 
de unde 	luat şi numde ; este 
indreptat spre mia4ă-4i avnd o 

direcţie de la N. către S.-E., trece 
pe la vestul satulut Docuzaci pe 
care 1îl domină prin inălţimea sa, 
avend o inălţime maxirnă de 192 
metri ; p6lele sale estice servă ca 
maluri văit Docuza-aci ; este aco-
perit cu fâneţe şi cu puţine semă-
nături pe p6le. 

Ducuza-aci, vale destul de insem-
nată, in plăşile Silistra-nouă şi 
Mangalia, comunele Hairam-chiot 
şi Cara-omer, cătunele Demircea 
şi Docuzaci, de unde şi-a luat şi 
numele ; se desface. din •Bulgaria, 
intră . ln Dobrogea pe la Movila-
naare, trece prin satul Docuzaci, 
merge 'paralel cu dealul Docuza- 
aci, trece prin satul Demircea 
schirnbându-şi numele in valea De- 
mircea cu 	kM. mal inainte de a 
intra in sat. Malurile sale prin 
unele locurt sunt pietrăse şi chiar 
râp6se. 

Yale in-
semnată in • plasa Silistra— nouă, 
pe teritoriul comund urbane Cuz-
gun şi pe acela al comuneI rurale 
Enişenlia ; se desface din p6lele 
apusane ale dealului Ghiol-punar, 
se Indreptă spre apus printre dea-
Jurile Mulver-acceuci, Cara-amat 
deoparte pe drepta, Cara-amat pe 
stânga de altă parte ; are o direcţie 
generală de la S.-E. spre N.-V ; din 

4 
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dreptul satului Cara-amat ia nu-
mele de valea Migeleti şi sub acest 
nume se deschide in va'ea. Beilicu, 
pe drepta Iângâ orâşelul Cuzgun ; 
este tăiată de drumurile Cara-amat-
Bazirgian şi Urluia-Nastradin ; ea 
este acoperită cu pâduri. 

Duimgi, verf de deal, in plasa Con-
stanţa, pe teritodul comunei Cara-
harman şi anume pe acela al câ-
tunului sti Pelettia. Este situat 
tocmai la hotarul celor doue judeţe, 
la o distanţă egalâ intre satele 
Peletlia şi Duirngi (judeţul Tulcea), 
de unde şi-a luat şi nume!e. Prin 
apropiere şi pe la apusul set1 trece 
drumul comunal Duimgi-Peletlia. 
Are 83 de metri Inâlţitne şi este 

acoperit cu verdeţă. 

Dulgheru cat, in plasa Hârşova, 
ul comund Eni-sarai ; situat 

mat mult 1n partea centrală a 
plăşel şi cea resăritenâ a comunei, 
la 4112  km. spre resărit de cătunul de 
reşedinţă, Eni-saral. Este aşe;lat pe 
valea Dulgheru şi anume pe malul 
drept al plriului Dulgheru, flind do-
minat de verful Dulgheru-iuk, care 
este la z klm. spre N.-E. de sat, şi 
care are o inâlţime de 130 metri. 

Suprafata sa este de 3.9 t 5 
hectare, dintre care 75 hectare 
sunt ocupate numai de vatra sa-
tului şi de grădiui. 

Papulafiunta, a cărei majoritate 
o fortnezâ Turcii, este de 140 
familit cu 737 suflete, ocupându-se 
cu agricultura mai ales. Pâmentut 
produce griU, ovez şi meiti. Casele, 
destul de numerOse, sunt şi mai mict 
şi mai ma,ri ; Insă t6te prost ingrijite 

aşec.late neregulat. Drumul comu-
nal Karapelit-Cartal-leleuş trece prin 
partea nord-estică a satulut. Din 
aceste drumuri se mat ramificâ 
altele cari duc la Haidar, la Ma-
hometcea şi la Kurudjea, altut 
plecâ din partea sud-vestică a sa-
tului şi duce la satul Muslu-bei. 

D lghe 	deal, in plasa Hârşova, 
comutta Calfa ; este o prelungire 
sudicâ a dealului Coru-bair, se in- 
tinde spre 	 avend o di- 
recţiune generală de la N.-E. către 
S.-V. Pe muchia lui merge hotarul 
celor doue judeţe ; verful cel mai 
Inalt, Turbencea, are 252 metri,. 
dominând asupra satului şi văit 
Casimcea (judeţul TuIcea) şi asupra 
satului Curudjea ; este acoperit ctr 
fâneţe şi pe la pOle cu semănături. 

Dulgheru, pirîti, in plasa Hârşova, 
Sarai, cătunul Dulgheru, 

de unde şi-a luat şi numele. Isvo-
resce din partea sudică a satulut 
Dulgheru, II udâ şi II ocolesce pe 
la S., apoi pe la V., 3ndreptându-se 
spre N., unde se varsâ in piriul 
Haidar dupe un curs, cam nere- 

gulat, de 3 km. Malurile sale sunt 
in general cam răpOse, mal ales In 

spre N. 

Dul 
	

ru, vale, in plasa Hărşova, 
comuna Sarai, cătunul Dulgheru, 
de unde i-a venit şi numele. Trece 
prin satul Dulgheru şi se deschide ' 
in valea pirlului Haidar, drepţ in 
dreptul satului Karapelt:. Are o 
direcţiune mai intei•U de la N.-E. 
•către S.-V., apoi către V. şi 1n 
fine către N.-V. Este udată de 
piriul Dulgheru şi doi linată de 
movila Dulgheru-iuc. 

Dul heru-iuc,. verf, sal:1 mai bine 

movi â, in plasa Hârşov:,, comuna 
Sarai, la i km. spre 	de satul 

Dulgheru, de unde i1 trage şi 
numele. Are 130 m. inălţime şi 

dominâ satul, valea şi pirlul cu 

acela ş nume ; este ac,)perit cu 
verdeţă. 

Duran-bair, deal, in p ,asa Con-
stanţa, pe teritoriul com.nei Palaz, 

Zbechiol, movilă Insemnarâ, in plasa 
Mangalia, pe teritoriul cc , munei ru-
rale Osmanfacă şi auume pe acela 
al cătunului sti Elibechic sati Ebe-

chiot, de la care şi-a lu:t numele. 

anume pe acela al cătunului se'n 
Canara. Are o directiune generalâ 
de la N.-E. către S.-V., intin4n-

du-se de-alungul şi pe la resăritul 
vâii Cioban-dere. Are ca verfuri 
mai insemnate pe Islam-tepe, care 
are 9i m. şi pe Duran-iuc, care 
are 85 m. şi este putin mai la S. 
de cât cel 
	

Este acoperit 

cu paşune şi pe pOle cu sernă-
nâturi. 

Duran-iuc, v&f de deal, in pksa. 

Constanţa,. comuna Palaz, cătunul 
Canara, este unul din vrfurile 
cele mai insemnate ai deaIuui 
Duran-bair ; are 85 m. inălţime i 
este acoperit cu verd4ă. 

‘

Duran-tepe, movilă artificială, aco-

perită cu verdeţă, in plaa Con-

stanţa, pe teritoriul cornunei Palaz, 

la 2 km. spre apus de satul Ca-
nara. A fost puncţ trigonometric 

, de observaţie de gradul al III-la. 
In apropiere se aflâ un cimitir ve-c  
bi turcesc. 

Este situatâ in partea de mia4- 

n6pte a plăşii i cea de 
a comunii la 21/2  klm. spre ti- 

sărit de satul Ebehcioi, pe muchia 
dcalului Osmanfacâ. Are o Irs1- 
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ţime de ro8 rn. i domină satele 
Ebechiot, Osmanfacă, drumurile co-
munale ce le unesCe, drumurile Ebe-
kiot- Abdulah, Ebechiot-Topraisart, 
dect un pu-ct strategic important ; 
este artificială şi a servit probabil 
ca punct de orientare şi observaţie. 

Ebechiol, sat, in plasa Mangalia, că.-
tunul comunet Osmanfacă ; situat 
in partea meridională a judeţulut 
şi cea apusană a comunit la 4 klm. 
spre S.-V. de reşedinţă, pe valea 
Curu-bair-alcea, şi intre dealurile 
Curu-bair la apus şi Osrnanfacă 
la resărit, dominat de movila Ebe-
k1o1 ([08 m.). Are o 1ntindere de 
2.513 hectare, din cart 49 ha. ocu-
pate de vatra satulut cu 46 case. 
Populaţiunea comptasă din Turci şi 

, 

Tătart este de 77 familii cu 343 
suflete, ocupându-se cu agricultura. 

Ebechiol-ceair, vale puţin InSemnată 
in plasa Medjidia, pe teritoriul co-
munet rurăle Cuciuc-biulbiul ; este 
in afluent al văif Sorpci-dere, pe 
partea stângă kapreună cu valea 
Ciobanisi-derea ; se desface din dea- 
lul 	 apr6pe de 
comuna 	 se 1ndreptă 
spre resărit, avend o direcţie ge-
nerală de Ia N.-V. către S.-E. şi 
dupe. un drum de 3 km. se des-
chide in valea Sorpci-dere in drep-
tul dealuTut Curu-bair ; este o vale 

422- 

puţin largă şi e3te tăiată in tăte 
părţile de drumurile Elibechioi-Co-
padin, Osman-facă-Copadin, 

şi 
• Osmancea, aşecjată 1n partea sud-

vestică a comund şi a plăşer. 

Echenii-orman, o pădure mică, îi 

plasa Silistra-nouă, comuna Gar-
vanu, cătunui Garvan-mic ; situată 
pe ramificaţiile sudice ale dealulut. 
Sirt-iol-bair, nu departe de satul 
Garvanu-mare, şi formând cu pădu-
rea Saidi-orman, pădurea numită. 
Garvanu ; are o 1ntindere de 87 bec-
tare, aparţinend t6te Statului; esenţa 
este fagul, carpenui şi stejart 

deal 1n plasa Man-
galia, pe teritoriul comund r-urale 
Osmancea, formeză impreună cul 
dealul Tatar-bair un unghiti drept 
are direcţia N.-S. şi merge printre 
văile Cealic-cum-ceair, care e la 
resărit, şi valea Cioroiu-ceair, care• 
este la apu; ; nu este tocmat aşa 
Inalt, insă domină comunele .0s-
mancea, Agemler, Ciobanisa, cele 
dou văl pe care le separă, precum 
şi drumurile.Edil-chio:-Cosicci, Os-
mancea-cciuc-Enghez-biuc. Brăz-
Uză partea nordică a plăşel şi pe 
cea sudică a comunet şi este aco-
perit 1n cea mat mare parte cul 
păşune şi puţine semănăturr. 

Edilchioi, comun'ă rurală, din judeţ141 
Constanţa, plasa Mangalia ; situata 
in partea meridională a judeulut, 
la 37 km. spre S.-V. de oraşul 
Constanţa, capitala districtuŢut, şi 
in cea septentrională a plăşi la 28 
km. spre N.-E. de orăşelu-, Man-
galia, reşedinţa ei, pe valea Cealic-
cum-ceair. 

Se mărginesce la mia4-n6pte 
cu comuna Osmanfacă ; la resărit 
cu comuna Topraisari ; la 
cu comuna Gheringic şi A aplar ; 
iar la apus cu comunele .!..nghez 
şi Osmancea. 

Relieful solului e in general nu-
ţin accidentat de urmet6re1e prin-
cipale dealurt : Elibechiot-bair (i io 
m.) la N., Osmanfacă-iol (99 m.) 
la N.-E., Osmancea-bair (io m.) 
la N.-V., Enghez-bair (82 rn.) la 
apus; Carakiot-bair (1 oo m.), Am-
zacea-burun (ro2 m.) Cogea-sirt- 
bair (roo m.) la 	; Meragi- 
bair (107 m.) şi Trapraisari-bair (92 
m.) la resărit ; Iol-cart-bair (1,31 m.), 
Meragi-bair II (102 m.), c.erkez-
iuk-bair (93 m.), Amzacea-b,, ir ( t 07 
m.) prin interiorul comunet aceste 
dealurt sunt acoperite cu f:Itteţe şi 
semănăturt. 

Movilele.sunt numerăse (32), mai 
tOte artificiale, construite pentru a 
servi ca puncte de orientare princi-
palele sunt: Orta-iuk (1o3 m.) la S.-V. 
Uzmilar (ro i m.) Balabacar-tepe 

(93 m.), Eski-iuk (102 m.), pi iri in-
terior, Meragi-iuk (r o4 m.), Ufac-
iukler, Panar-iuk, Arnzacea, Cara-
iuiuk (intre 92-104 m.) la 

Ilidrografia e representată prin 
văt ce aii puţină apă numat primă-
vara şi tcimna 1n timpul ploilor ; 
printre ele deosibim : Uzunlar-ceair 
unit cu Uzunlar-dere, formând valea 
Paşa-conac-dere pe la mia4-n6pte ; 
Cealik-cum-ceair, formată din văile 
Amzacea-dere unită cu Sânâr-dere, 
şi din valea Muratan unită cu valea 
Ktivan alceac ; tot 1n valea Cealic 
se deschide şi valea precedentă. 
Paşa-conac-dere. 

Clima comunei este aceea a pla-
toului dobrogi:n 1n genere ; veri 
ar4t6re, iernt aspre ; ventul de 
N.-E. sufiând Incontinuti, plot cad 
in mică cantitate ; climat ralativ se-
nătos; maladiile vizitând'o f6rte rar. 

Cătunele cari o tormză sunt 
patru : Edilchiot, reşedinţa spre apus, 
la unirea văilor Cealic şi Paşa-dere; 
Amzacea, spre 	la 5 km. 
spre S.-V. de reşedinţă, in văile 
Muratan şi Kvan ; Uzunlar, spre 
miacjă-nOpte la 31 / 2  km. spreN.-E. 
de reşedinţă, pe valea Uzunlar-ceair, 
la unirea et cu Uzunlar-dere ;° şi 
1n fine Engemahale tot spre nala4;lă-
n6pte, la 4 km. spre N.E. de re-
şedinţă, pe valea Osmanfacă-iol. 

Asţectul general al acestor sate 
nu oferă nimic particular, Edilchiot 
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şi Uzunlar a casele adunate, cele-
l'alte cam resleţe, potrivit ingri-
jite, puţine grădini şi pomi roditort, 
posiţiunt ordinare. 

Suprafaţa comunei este de 6.5 oo 
ha., din cart 198 ha. ocupate de 
vetrele celor cinci sate cu 19 3 
case, restul de 6.302 ha. Impărţit 
intre Stat cu proprietart pose-
dând 3.000 ha. şi locuitorit ce 
3.302 ha. 

Popsdaţiunea Intregă a comunei 
pe anul 1895 —96 este de 234 
familil cu 717 membri, 1n total 
deci 9 5 t suflete, in majoritate Turd 
şi Tătart, puţint Bulgart şi repar-
tisalt dupe cum urmeză. : 

1) Dupe sex : bărbaţt 498, fe-
met 453. Total 9 5 1. 

2) Dupe stare civilă necăsătoriţt 
507, căsătoriţt 428, veduvt 	5, 
divorţaţt 1. Total 951. 

3) Dupe instrucţie : sciti carte 7, 
947. Total 951. 

4) Dupe protec(ie : cetăţent ro-
mânt 921, supuşt streint 30. To-
tal 951. 

5) Dupe religil : ortodoxi 244, 
mahometant 706, catolict t. To-
tal 951. 

6) DuFe ocupatiuW : agricultort 
57, comercianţi 3. Total 16o. 
7) Dug avere : . improprietărig 

98, neimproprietăriţt 6 2.Total 16o. 
Contri buabill : 16o. 
.Biserică ortodoxă sat't de alt rit 

. nu există in comună ; ar trebui Insă. 
relnfiinţată una ortodoxă ; sunt Insă 
5 geamit, 2 in cătunul Amzacea, 
şi câte una 1n cele-l'alte cătune, 
avend tOte 10 hectare şi 3 hogi. 

şcaă iar nu există 1n comună, 
se simte insă necesitatea de a se 
infiinţa, intru căt numerul copiilor 
in verstă de şcOlă este de peste 17o. 

Economicescecomuna stă binişor ; 
tabloul semănăturflor in ha. şi hl. 
pe  1896-97 este următorul : 

GrâCi 340 ha. cu  15 hl. de ha 
1n total 5.1 oo hl; secară 154 ha. 
cu  i 5 hl. de ha., in total 2.3 10 

hl. ; orz 950 ha. cu  16 hl. de ha., 
in total 15.68o hl.; ovez 124 ha. 
cu  1 2 hl. de ha., 1n total t.5 o8 
hl. ; rapiţă 650 hi. cu  ţ 8 hl. d e 
ha., 1n total I 1.700 hl.; in x 65 
ha. cu  15 hl. de ha., in total 2.475 
hl. ; porumb 25o ha. cu  5 hl. de ha 
in total 1.250 hl.; meiCi 400 ha. 
cu  7 hl. de ha., in total 2.800 hl. ; 
tâneţe naturală 700 ha. cu  i .000 
kgr. de ha., 1n total 700.000 kgr. 

In ceea-ce privesce Intinder ea 
şi felul terenurilor, cele 6.5 oo ha. 
ale comunit se divid ast-fer: i 98 
ha. teren neproduct-iv (ocupate de 
vetrele satelor) ; 6.302 ha. teren 
productiv (din care 3.000 ha., 
ale Statulut cu propietarit, 3 .3o2 
ha. al  locuitorilor) ; din acestea 
5.422 ha. teren cultivabil (din care 
2.6 io ha. al  Statulut cu propietari  

2.812 Ila. al locuitorilor) ; 2 30 ha. 

teren necultivabil (din care I io ha. 
ale Statului cu propietarii, 120 ha. 
al  locuitorilor) ; 65o ha. teren is-
laz (din care 280 ha. aIe Statulut 
cu propietarit, 370 ha. al  locui-

torilor). 
Ocupaţiunile locuilori')r sunt ur-

mătOrele : 
Agricuitura, fiind 1n comunăl 57 

plugart cu 299 plugur.. (161 cu 
bot, 138 cu cai), cu 2 ş 1 care şi 
căruţe (1 50 cu bot, io 	cu cat), 
12 maşint de secerat, 4 maşint de 

-bătut porumb, 4 grape de fier, z 
-trior, 3 maşint de vh.turat. 

Crescerea vitelor, există.nd in co-
mună 6.27 5 capete, din cart : 5 5 6 
-cal, 748 bot, 54 bivolt, 9 asint, 
4.663 ot, 173 capre, 8 porci. 

Industria, care afară ce cea cas-
nică., mat e representată. prin 9 

-mori de vent. 
• Comer(ul destul de actv, se face 
prin gara Murfatlar la z5 km. spre 
N.-E. de comună ; de c'ttre 3 co- 
mercianţi (cârciumari) 	constă îti 

-import de coloniale, maşinf agri-
Cole şi 1n export de cereale, vite 
431 cu produsele lor). 

Budgetul constă 1n veniturt de 
3 2 I 5 let, cheltuelfle sunt de i 5 5 8 

remănănd excedent de 1757 
lei; sunt şi 16o contribuabili. 

Căt de comunicaţie sun L: t) dru-
.mul judeţen, Medjidia-Mangalia ; 

trecend prin tOte satele afară le 
reşedinţă ; 2) apoi nenumerate dru-
rnurt vecinale saCi de căruţe, cart 
unesc cele patru sate Intre ele şi 
cu cele mat Invecinate, ca Tapra-
sari, Casakioi, Enghez, Osmancea, 
Osmanfacă, etc. 

Edilkiol, sat in plasa Mangalia , cătunn 
de reşedinţă al comunei 
situat in partea nordică a plaşd 
şi cea apusană a comunei pe va-
lea Cialic-cum-ceair, la unirea ei 
cu valea Paşa-conac-dere, Intre dea-
lurile Meragi-bair şi Cerkez-iuk-
bair, la resrit, Tatar-bair la S. 
Edilkioi-tepe la apus 
bair la N. Intinderea sa e de 
2.650 hectare, din catt 6o ha. o-
cupate de vatra .satulut ; restul z-
parţine Statulut şi locuitorilor. Po-
pulatiunea e de 3 9 familii, cu 
2 50 suflete, in majoritate Serbt şi _ 
Bulgart ocupându-se cu agricultura. 
Drumuri comunale duc din acest 
sat spre Enge-mabale, Uzunlat!, To- , 
praisari-Amzacea, Cusicci, Enghe-z 

Osmancea. 

Echenli-craran-bair, deal, 1n plasa 
SiHstra-nouă pe teritoriul -comunei 
Dobromir, şi anucne pe acela al 
cătunulut Dobromiru-dinrdeal ; este 
o continuare a dealulut Orta-burun, 
se indrepteză spre 	avend 
o direcţie de la N.-V. căare 
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şi se termină prin pădurea Caral-
mus-orman ; brăzdeză parte-a sudică 
a plăsii i cca sud-vestică a co-
munei. Este despărţit de dealul 
Orta-burun prin drumul ce duce 
de la Dobromir la Techi-deresi ; 
este acoperit peste tot cu stuferi-
şuri şi are o inălţirne maximă de 

6o metri. 

Echii-iuiuc-olceac, deal Insemnat in 
plasa Silistra-nouă, pe teritoriul co-
mune1 rurale Beilicu şi anume pe 
acela al cătunuluI see Bac-cuius ; 
face parte din culmea dealului Mâr-
lenu, se indreptă de la mială-n6pte 
spre 	 cu o direcţie gene- 
rală de la N.-V. spre S.-E., bră z-
dând partea resăritenă a plăşii şi 
pe cea sud-estică a comanii ; pe 
muchia sa merge puţin şi hotarul 
dintre 	Silistra-nouă şi Med- 
jidia. Ajunge 181 in. Inălţime cu 
verful Cuzgun şi domină satul Bac-
cuius, văile Bac-cuius-culac, Ceair-
orman, Cara-cialic-culac, şi drumul 
judeţen Ostrov-Cuzgun ; este aco-
perit numai cu păduri. 

Echi-tepe, movilă, in plasa Mangaii.a, 
la hotarul comund Musurat şi al 
comune1 Osmanfacă, pe teritoriul 
cătunulul Abdulah, de care se află 
depărtat numai cu i km. Este si-
tuată, la nordul plăşel şi comund 
pe culmea dealuld Cuan-derasi- 

bair şi are o inălţime de 90 metri, 
acoperit fiind cu păşune ; servă şi 
ca punct trigonometric de al 2-lea 
grad. Domină cătunul Abdu!ah, 
drumurile de la Abdulah la Hasi-
diuluc, la Techirghiol şi de ia Ma-
metcea la Musurat. 

ElibichioY, ruinele unul sat, din plasa 
Mangalia, comuna Osmanfacă, că-
tunul Ebechioi ; situate pe valea 
Ebechioi-ceair ; a fost distrus de uii 
incendi'n pe la 1829. 

Elibichiol-bair, deal, in plasa Man-
galia, comuna Osmanfacă, cătunul 
Ebechioi, in partea sudică a co-
munei printe văile Canara-dere şi 
.0smanfacă-i01 ; are i i o n. aco-
perit cu sernănături şi fâneţe. 

Elmelichi, deal, 11] plasa Hârşova, 
comuna Calfa, cătunul Rahman, 
dominând acest sat despre apus ; 
de natură stâncOsă, are 193 tn. 

acoperit cu fâneţe. 

Elmenlichi, movilă, in plasa Med-
jidie, comuna Mamut-cuius, cătu-
hul Acargea ; situată pe muchia 
dealului Cara-tepe-bair ; are 13 2 m., 
a servit ca punct de observaţie si 
orientare 

Emir-saale-tepe, movilă, in plasa 
Hărşova, comuna Şiriu, cătunul 

Muslu, la 2 ktn. spre S.-E. de 

acesta,.pe muchia dealului Muslu ; 
cu o inălţime de 92 m., dontinând 
drumul judeţen Hârşova-Medjidie ; 
e acoperită cu verdeţă. 

Ende-carachioI-tepe, deal i plasa 

Medjidie, comuna Biilbul, cătunul 
Ende-carachioi, situat intre- văile 
Schingi-Medjidie-dere şi 
Medjidie-dere ; are i 30 m. 

; acoperit cu semănături 
fâneţe ; pe el merge calea judeţ&ia 
Medjidie-Mangalia. 

Ende-carachiol, sat, in plas,t Med-

jidia cătunul comunei 
situat in pat-tea resăritenă a plăşe; 
si cea nordică a comunei, la 8 km. 
spre N. de cătunul de reedinţă 
Chciuc-biulbiul. Este aşe4t pe ul-
timele rarnificaţiu:It sud-est ce ale 
dealului Tabia franţuzescă, şi este 
dominat de virfurile Endec-cara-
chioi (i 12 metri) care este 1La 1 1 / 2  

km. spre N.-V. de sat; Curt-b.tba-iuc 
(98 metri) la 2 km. spre E. şi 
Cara-tepe t 3i metri) care este la 

km. spre S.-E. Prin aproprierea 
si pe la vestul seU trece viul 1111 
Traian, avead o direcţiune de la 
N.-V. către S.-E. 

Suprafaţa sa-  este de 2825 hec-
tare, dintre care 14 hectare sunt 
ocupate de vatra satului şi de 
grădinL 

Popu/aţiun'a ,a, compusă apr4e 
numai din Tătari şi BulgarI, este 
de 62 famili't cu 213 suflete, ocu-

pându-se cu crescerea vitelor 
prea puţin cu agricultura. Casele 
sunt 1n general mici, dar aşe4te 
regulat. Din sat plecă drumuri co-
munale la Alacapâ, la Medjidie 
si la 	 merge şosua 
judeţenă, care trece drept prin mij-
locul satui.u1 ; alt drurn comunal 
la Khciuc-biulbiul şi altul la Ma-
mut-mius. 

Enge-mahale, sat, in plasa Manga-
lia, cătunul comunei Edilchio1; si-
tuat in partea apu ;ană a plăşel 
cea septentrională a comunet, la 
3 1 ,2  klm. spre N. de cătunul de 
reudinţă Edil-chiol. Este aşec,iat 
pe valea-Osmanfacă-iol, fiind In-
chis la N. de dealul Elibichioi-
bair, 1a V. de dealul Osmancea-
bair şi la S. de dealul Iol-carl--
bair, fiind dominat de verful Uzun:  
lar-iuk cu i o3 ni, situat la sudul 
sen. Suprafaţa sa este de i000 
hectare, dintre care 40 hectare 
sunt ocupate de vatra satulut si 
de grădini, iar populaţiunea sa, in 
care Turcii prepondereză, este de 
28 familit cu too suflete, ocupân-
du-se cu agricultura si cu cresce-
rea vitelor. Pămentul produce po--
rumb şi maf ales grâ i orz. Ca-

sele sale sunt mici şi asecjate rarli 

( 
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une1e de altele şi cu totul nere-
gulate. Şoseua judeţenă Mangalia-
Medjidia trece prin partea sa de 
resărit ; iar alte drumuri comunale 
mai vin de pe la t6te satele 1n-
vecinate ca : Edilchioi, Osmancea, 
Copadin, Musurat şi c. 1. 

- Enge-malesi-tepe, movilă artifi-
cială, in plasa Constanţa, pe terito - 
riul comunet rurale Copadin, fiind 
situată la 21/2  klm. spre E. de 
satul Copadin. Este acoperită cu 
verdeţă şi are o Inălţime de. 139 
metri, •cu care domină 1n intre-
gime situl Copadin, precum şi 
partea nordică a văei Arabi-alci-
ala şi drumurile comunale cart 
trec pe la pici6rele et. 

..Enghez, comună rurală din judeţul 
Constanţa, plasa Mangalia, situată 
in partea meridională a judeţulut 
la 46 klm. spre S.-V. de oraşul 
Constanţa, capitala districtuluţ, şi 
in cea centrală a plăşit la 28 klm. 
spre N.-V. de orăşelul Mangalia, 
reşedinţa ei, pe valea Biuc-dere 
(sail Enghez). 

• Se mărginesce la mia4-n6pte cu 
• comunele Osmancea şi Agernler ; 

la resărit cu comunele Edilchiot, 
'la 	cu comunele Azaplar 
şi Cara-omer, iar la apus cu co-

:muna Cazăl?murad. 
Relieful solulut e in general  

puţin accidentat de următOrele dea- 
luri principale: Edilchiot-tepe (1 r 5 
m.) la N., Tatar-bair (1 to m.) 
la N.-E., Kedre;nu (122 m.) la 
N.-V., Culac-bair (128 m.) la apus, 
Carasuluk-bair (r4; rr.) la S. şi 
S.-V.; Erebiler-tepe-bair (125 m.) 
la S.-E., Amzacea-bair (92 m.) la 
resărit ; Cassicci, Dechili-taşi şi En-
ghez (Ito m.) prin interior ; aceste 
dealurt sunt acoperite cu setnănă-
turt şi fâneţe. 

Movilele sunt puţine (8), tOte 
artificiale, servind ca puncte de o-
rientare; printre ele distingem: Cia-
tal-iuc (134 m.) la apus, Orta-
iuc (i33 m.) la resărit, Enghez-iuc 
(t t i m.) in interior. 

Bitirogralia e representată nu-
mat prin nisce văt uscate, avend 
apă numai in timpul ploilor, pri-
măvara şi t6mna principalele sunt: 
Enghez-dere sati Biliuc-dere pre-
lungită cu valea Cassicci şi 1n urmă 
cu Sofu'ar, trecend prin satele En-
ghez mare şi mic, şi Cassicci; 
prin interiorul şi centrul comunet 
cu adiacentele sale Musur-cuiuc la 
V. pe stânga, Kuciuc-enghez la N. 
pc drepta. Mat avem văile Cioroiu-
ceair la N şi valea Cadmular-alcea 
la resărit, adiacente aie văit A-
oemler. 

acestet comune este aceea 
a platoulut dobrogen 1n genere, 
veri căldurOse, ierni aspre; ventul  

despre resărit dominând ; ploile cad 
in mică cantitate ; climat relativ 
senătos, maladit puţine. 

Cătunele cari formeză comuna 
sunt tret, şi anume : Engh(_z-mare 

--mare), spre resărit, reşe-
dinţa, pe valea Enghez 
dere ; Enghez-mic 
spre centru, la i km. spre N.-V. 
de reşeding, tot pe valea Enghez; 
Casicci, • spre apus, la 21 /2  km. 
spre N.-V. de reşedinţă, pe valea 
Caslcci sa1 Sofular. 

Aspectul lor e identic, sae mart 
cu casele strânse, unele avd gră-
dint plăcute, case binişor construite 
şi păstrând Ore-care curăţenie. 

Suprafafa comunet este de 4054 
hectare, din cart 204 ha. ocu.pate 
de vetrele celor 3 sate cu 134 
case ; restul de 3850 ha. Impăr-
ţite intre locuitort cu 1778 ha. 
şi Stat cu proprietarit, ce posedă 
2072 ha. 

Populafia comunet e de 16o 
familit cu 743 suflete, compusă. 
din Turci, Bulgart şi Germ..knt, re- 
•partisaţt dupe cum urmeză : 

x) Dupe sex : bărbaţt 3 7, fe-
met 356. Total 743. 

2) Dupe starea 	‘lecăsă- 
toriţi 448, căsătoriţt 270, Veduvi 
24, divorţaţi 1. Total 743. 

3) Dupe instruc(ie: sci 	carte 
97, nu schl 646. Total 74.3. 

4) Dupe protecţie: cetăţe-li Ro- 

mânt 625, supuşt streint 118. 
Total 743. 

5) Dupe 	: ortodoxi 255, . 

catolict 103, mahometant 385.. 
Total 743. 

6) Dupe ocupa(iuni: awicultort 
161, comercianţi 4, altele i. To-
tal 166. 

7) Dupe avere : improprietăriţt.. 
39, nelmproprietăriţt 27. Total 

166, 
Contribuabill : 166. 
Biseried ortodoxă nu există in-

comună şi ar trebui una ; avem 
Insă o casă de rugăciunt luterană_ 
1n cătunul Enge,mahale şi 3 geaMit,_ 
una in cătunul Enge-mahale şi 2. 
1n Uzunlar. 

Şe61a iar n'are comuna, Insă_ 
numerul copiilor in verstă de şcOlă. 
trecend peste 17o, se simte tre-
buinţa unet şcoli de gradul I. 

Economicesee comuna stă ast-fel, 
dupe tabloul semănăturilor 1n ha. 
şi hl. din anul 1896-97 : griti-

65 ha. cu  12 hl. de ha., la total 

780 hl.; secară 241 ha. cu  14 hl. 
de ha., in total 2374 hl. ; orz 1402 
ha. cu  i6 hl. de ha., 1n total 22432 
111. ; 0NrZ 22 ha, cu z 3 ht. de ha., 
1n total 286 hl.; rapiţă 3 ha. cu  
7 hl. de ha., In total 2 1 hl.,; in 
62 ha. cu  16 hl. de ha., 1n total 
992 bl. ; porumb 239 ha. cu  3 
hl. de ha., 1n total•717 hl. ; meiti 
167 ha. cu  3 hl. de ha., in total 
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50 I 111. ; fasole 12 ha. cu  600 kgr. 
de ha., in total 7200 kgr. ; fâneţe 
144 ha. cu  700 kgr. de ha, in 
total too800 kgr. 

1n ceea-ce privesce iniinderea 
felul terenurilor, cele 4054 ha. 

ale comunei se impart ast-fel : 204 
ha. teren neproductiv, ocupat de 
vetrele satelor ; • 3850 ha. teren 
productiv (din care 2072 ha. ale 
Statului cu proprietarit şi 1778 ha, 
ale locuitorilor); din £ari : 2870 ha. 
teren cultivat •(din care 1402 ha. 

• .ale Statului cu proprietarit şi 1468 
• ha. ale locuitorilor), 5o ha. teren 

necultivat (ale Statului cu proprie-
tarii), 930 ha. teren islaz (dia care 
620 ha. ale Statului cu proprietarit 

-şi 3 io ha. ale •locuitorilor). 
• Ocupaţiunile locuitorilor sunt 

• •următ6rele : Agricultura, fiind 1n 
comună 161 plugari cu 94 plu-
guri (86 cu boi, 8 cu cal), cu 158 

.care şi căruţe (t i cu bot, 147 cu 
• -cai), 8 maşint de secerat, 4 maşint 

-de bătut porumb, 4 grape de tier, 
maşină de vftiturat; sunt şi 15 

,puţuri in comună. 
industria, afară de cea casnică, 

.mat e representată cu 2 mort de 
vbt. 
• Crescerea vitelor, fiind 1n co-

-mună 8903 capete de vite, din 
• cari : 2 5 3 cal, 816 boi, i ş bivoll, 

.i o capre, 7736 oi, i 3 berbeci, 6o 
:râmători. 
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Comerţul, puţin activ, se face 
priu gara Medjidia, la 3 3 km. spre 
N.-V., de către 4 comercianţi (din 
cart 2 cârciutnari) şi constă 1n itn-
port de manufactură şi maşint 

• cole şi in export de cereale, vite 
• ,(ot cu produsele lor). 

Budgetul constă in venituri de 
. 	321 	lei, cheltueli de 15 58 lei, 

cu un- excedent 1n plus de 1657 
• let ; sunt şi 166 contribuabili. 

Căl de eomunicaţie sunt nurnat 
nisce căi comunale saci vecinale, 
ce unesc satele intre ele şi cu cele 
mai apropiate, ca Erebeiler, Ghiu-
venli, Sofular, Agemier, Osmancea, 

Amzacea, etc. 

Enghez- biiuc, sat, 1n plasa Man-
galia, cătunul de reşedinţă al co-
munet Enghez; situat 1n partea 
centrală a plăşit şi cea resăritenă 
a comunei pe •valea Enghez saci  

intre dealurile Enghez 
la N., Eschiler la S. şi Dichili-
tasi la V. Are o 1ntindere de 2717 
hectare, din cart i 14 ha. ocupate 
de case şi grădini ; restul impărţit 
intre Stat şi locuitori. Populaţia 
este de 120 familii cu 4o suflete, 
in majoritate Turci•  şi Bulgari, o-
cupându-se cu agricultura. Din sat 
duc mai multe drumurt de căruţe 
spre Kciuc -Enghez, Osmancea, 
Edilchioi, etc. 
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Enghez, deal, 1n plasa 
comuna Enghez, de la care şi-a luat 
şi numele. Se desface din dealul 
Edichiot - tepe, • se intindu spre 
miacilă-c.li cu o direcţie de la N. la 
S. printre văile Kciuc-Engl.ez, En-
ghez, Cioroiu-ceair şi Ca,Imular-
alcea, dominând aceste văi 
ţirnea sa de i to m., şi sarele En-
ghez-mare şi mic ; e acoperit cu 
fâneţe şi semănături. 

Enghez (Vale), un alt nume al văii 
Biiiuc-dere, nume ce-1 pOrtă 1ntre 
satele Enghez-mare şi Cacci, pe 
•teritoriul comunei Enghe şi al 
-că.tunelor Enghez-mare şi mic, de 

care şi-a luat şi numele. 

Enghez-Kikiuk, sat, 1n plasa Man-
galia, cătunul comunei Enghez ; 
situat mat mti!t 1n partea apusană 
-a plăşei şi cea centrală a comunei 
la 94  klm. spre N.-V. de cătunul 
de reşedinţă, Enghez-Biuk. Este 
.situat pe valea Enghez-Kdciuk 
,este Inchis la S. de dealul 

Are o suprafaţă de 5 88 hec-
-tare, dintre•  care• 20 hee.are sunt 

ocupate ntnnat de - vatra :;atului 

,de grădini. Populaţi.unea a cărei 
-majoritate este • forn-tată d Turci, 
-este de: i familii .cu 16 suflete, 
•ocupindu-se mai numai cu agri-
-cultura. Pănintul produce tot felul 

cereale, Insă 1n special grâi."1 şi 
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ovez. :Casele sunt mici i pros_t in-
treţinute, cât se pOte de j6se şi 
intunec6se, ceea-ce influenţeză f6rte 
Mult asupra descrescerei popula-
ţiunei şi crescerei bOlelor şi a 

Drutuuri comunale merg 
la Enghez-Biuk, la Osmancea, la 
Sofular prin Caslcci, la Ghiuvenli 
şi la Erebiler. 

Enghez-Kciuk, vale, in plasa Man-
galia, pe teritoriul comunei rurale 
Enghez, şi anurne pe acela al că-
tunului sci Enghez-Kciuk, de unde 
'şi-a luat şi numele. Se desface din 
dealul Dichil-tasi, indreptăndu-se 
spre mia4ă-nOpte şi avend o direc-
ţiune -generală e la S. spre N. ; 
trece prin satul Enghez-Kiiciuk şi 
dupe un drum de 3 klm. se  deschide 
in valea Cioroiu-ceair, care se des-
chide in valea Canara-dere. Este 
situată in partea apusană a plăşei 

• şi cea nordică a comunei ; de 
alungul eI merge drumul comunal 
de 1a Osmancea care se bifurcă 
şi duce la Sofular şi la Enghez-- 

Enigea, comună rurală importantă 
dir1' judeţul Constanţa, plasa Med-
jidia, situati" 1n partea apusani a 

judeţului, la 64 klm. spre S.-V-
de oraşul Constanţa, capitala dis-
trictului, şi 1n cea meridională a 
plăşii la 28 klm. spre S.- V. de o- 
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răşelul Medjidia, reşedinţa el, pe 
valea Kioseler. 

Se mărginesce la mială-nOpte 
cu comuna Rasova, la resărit cu co- 
munele Cochirleni, Mamut-cuius şi 
Cocargea; la 	cu comuna 
Kiweler ; şi la apus cu comunele 
Asarlâc, Cuzgun, Beilic şi Aliman 
(plasa Silistra-nouă). 

Relieful solulur e destul de ac•- 
cidentat de următ6rele principale 
dealurg: Mustana (i so m.) la N.-V., 
dealul Grindu-mare (1 54 m.), Ma-
mele (i 5 8 m.), Iocuj-bair (158 m.), 
dealul Mare (96 m.) Ia N., dealul Ca-
ramancea (13 3 m.), Canlâ (15 i m.), 
Piribei (140 m.), Diordinezi-orman 
(i 28 m.), 	 (142 
m.), Cinghinea-orman-bair, Susus-
tarifi-,bair  la resărit, dealul Kiorcu-
bair (1 5 6 m.), Curu-giugiuc-bair 
(154 m.), Mezarlâc-borungea-bair 
(i 52 m.) la 	; dealul A- 
dam-clisse-tarifi-bair, Adam-clissi-
bair ( ci 5 m.), Uzum-bair, Echii-
iuiuc-alceac (i 8 i m.), Uzum-culac-
hir (122 m.), Polucci (130 m.) 
la apus; iar prin interiorul comu-
nei remarcăm dealurile Talaşman 
(178 m.), Susufunar-bair (16 5 m.), 
Arabagi (i 36 m.), Ciocan (1o8 m.), 
Cesme (164 m.), Giatri-bair ( 36 
m.), Coru-bair şi Enige-bair. 
ceste dealud sunt acoperite cu pă-
şuni şi fâneţe 1ntinse, sem:Inături 
puţine şi câte-va păduri, pe dea- 

I 	
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lurile Talaşman, Susufunar, Uzun- 
bair (cu pădurea 	 Echii- 
olceac, Arabagi Adatn-clissi. 

Movikk sunt numer6se, artifi-
ciale şi respândite in t6te părţile ;. 
printre ele deosebim: Talasman 
(178 rn.) la N.-V., Gr6pa-săpată. 
(i 58 m.), Săpata (I 54 m.) la N., 
Siribei .-iuc (148 rn.) la E., Otlu-
orman-baa-iuiuc (142 m.) la S.--
V., Canara-su;-sacozlâ-iuiuc (i 5 9 
m.), Malciova-ciniz-iuiuc (164 M.),. 
Cosiu-hic (1 32 m.) prin partea 
centrală a comunet, ele aCi servit 
ca puncte de orientare. 

Hidrogratia este representată. 
prin nisce văi sed, carl a 	ceva. 
apă nurnal primăvara dupe topirea-
zăpePor şi tOmna ; principalele 
sunt: Ghiol-punar saCt Urlui2, mat 
purtând prin comună şi numele 
de Balbarhak-ceair şi Polucci-ceair' 
la apus, cu adiacentele sale, valea, 
Cara-cealic-culac pe stinga la S.-
V., • Polucci-culac, Talaşman-ceair,. 

Susufunar-dere, Adam-clissi-ccair pe: 
drepta la apus; valea Diordingi-
orman saz Arabagi, prirnind pe 
drepta pe Calfa prelungită • cu.  
Cesme - culac, pe Malciova-ceair,. 
iar pe stInga Cinghinea-orman-- 

ceair unită cu Ceatâric-ceair, pe- 
Enigea-dere formati din Tatar-
ceair şi Murnarlichi-alceac prelun- 
gită cu Kioselerg-ceair, pe Enige-
alceac continuată cu Curu-culac şL 

Giatri-culac, t6te acestea prin par-

tea centrală; valea Ciocanului la 

N., valea Caramancea ce primesce 
pe stinga pe Uzum-ceair formată 
din Kireşlâc-culac unită cu Kior-
curu-ceair, t6te la N.-E. 

Clima comunet este cl..stul de 
temperată; iarna e aspră, insă vara 
prin văile acoperite cu păduri şi 
adăpostite de dealurt ea nste des-
tul de moderată ; ploile cae, in can-
titate potrivită, făcend ca pămen-
tul să producă mai mult fâneţe 
şi erburi; malachile visitză rare 
ori acestă comună. 

Cătunele care o forrnc.lă sunt 

şepte, şi anume : Enige, reşedinţa, 
la S. pe valea Enige-dere, Adam-
clissi, spre apus, pe un cot al dea-

luluI Adam-clissi-bair, la 
• 
3 klm. 

spre V. de reşedinţă, Arabagi, spre 
mia4ă-n6pte, pe valea Arabagi-
ceair, la 9 klm. spre N.-V. de 
reşedinţă ; lusufunar, spre apus, pe 
valea Ithufunar, la 8 klm. spre 
N.-V. de reşedinţă, Malciova, 1n 
partea centrală., pe valea Malciova-
ceair, la 6 klm. spre N.-V. de 

reşedinţă ; Polucci spre apus pe 

Talea Ghiol-punar saCi rluia la 

12 klm. spre N.-V. de r(şedinţă ; 
Talaşman, tot spre apus pe valea 

Talaşman-ceair la 9 klm. spre N.-

V. de reşedinţă. Aspectui lor e 
plăcut 1,1 ceea-ce privesce posiţi-
unea, unele 1n văt frum6se iracon- 

jurate de dealurt pădurOse ; sunt 
sate adunate, casele strinse, deşi 
nu tocmai cu regulă., sunt curate 
şi multe din ele bine ingrijite. 

Suprafala totală a comunet este 

de 14308 hectarc, din cari 74 hec-
tare ocupate de vetrele celor 7 sate 
cu 82 case ; locuitorit posed 12714 
hectare, iar Statul cu proprietarii 

stăpânesc i 5 20 hectarg, 

• Populafiunea sa este formată din 
Bulgart, Turci şi câţi-va Românt ; 
ea este de 279 familit cu 907 

membrii, in total sunt 1186 su-
flete, şi este Impărţită ca in ta-
blourile urmetOre : 

i) Dupe sex : bărbaţI 6 i 6, femet 

570, total ii86. 

2) Dupe stare 	necăsă- 
toriţi 641 , căsătoriţi 5 8, veduvi 
27, total iiS6. 

• 3) Dupe instrucţie: sciCi carte 

1 2, riU 	174, total ii86. 

4) Dupe protecţie : toţt supuşi 
Românt. 

-5) Dupe religii: ortodoxi 780, 

mahometani 399, alte religit 7, 
total 1186. 
• 6) Dupe ocupaţii : agricultori 

• 301, comercianţI 7, alte ocupaţa 
26, total 3 34. 

7) Dupe avere: Improprietă- 

riţt 576. 
Contribuabill : 3 3 4. 

Biserică. In comună nuexistă nict 
o biserică. crescină ; ar trebui in- 
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fiinţată intru căt populaţia crescină 
c mai numerOsă de câti: cea maho-
medană, care are 3 geamii in că-
tuncle Arabagi, Malciova şi Ta-
lasman cu 3 hogi. 

Şc6h1 iar nu este in comună.:şi 
ar trebui infiinţată., căci copit de 
şcOlă sunt peste 237 ; sunt insă 

SUS. 

Economicesee comuna stă ast-fel 
dupe tabloul semenăturilor in hec- 
tare şi heltolitri din anul t 896-97 : 
Grâti 665 ha. cu  15 hl. de ha., 

in total 9975 hl.; Secară 40 ha. 
cu I 9 hl. de ha., 1n total 760 hl.; 

Orz 937 ha. cu  17 hl. de ha., 

in total 15929 hl.; Ovez 203 ha. 

cu  14 hl. de ha., in total 2852111. ; 

Porumb 560 ha. cu  4 hl. de ha., 

in total 2240 hl.; meitl 127 ha. 

cu  2 hl. de ha., 1n total 254 hl. 

Iar in privinţa intinderet şi felul 
terenurilor, cele 14308 ha. ale co-
munei se divid ast-fel :.74 ha. teren 
neproductiv (ocupat de vetrtle sa-
telor); 14234 ha. teren productiv 
(din cart 1520 ha. ale Statului cu 
proprietarit si 1.2714 ha. ale locui-

torilor) ; din acesta : 3189 ha. teren 

cultivat (din cari 112 ha. ale Sta-

tulut cu proprictarit şi 3077 ha. 
ale locuitorilor); 9933 ha. teren 
necultivat (din cari 518 ha. ale Sta-
tului cu proprietarit şi 9415 ha. 
alc locuitorilor); 222 ha. teren islaz  

(ale locuitorilor) ; 890 ha. teren 
pă.durt (ale Statulut cu proprietarii). 

Ocupaliunile locuitorilor sun t 

urmet6rele : ilgricultura cu 30 

plugart, cart aC 184 plugart, 207 

care şi căruţe, i maşină de sece-
rat, i maşină de bătut porumb, 
7 grape de fier, 3 triore. 

Crescerea vitelor, fiind 1n co-

comună ca la t0000 capete, mal 
cu osebire ot şi boi. 

Industria, afară de cea casnică, e 
representată şi prin 5 mori de vent. 

Comerful e activ, se face'prin gara 

Medjidie la 32 km. spre N.-V., 

de către 7 comercianţt (din cart 5 
cărciumari) şi constă 1n import de 
cereale, manufactură şi coloniale şi 
ln export de vite i lemne. 

Budgetul acestet comune constă 
in venituri de 77 to lei şi chel-
tuelile sunt de 3272 let, rtmănănd 
dect un insemnat excedent 1n plus 
de 4440 let; sunt 1n comună. şi 
334 contribuabill. 

Căl de comunicafie sunt urmt-

tOrele : calea judeţiană Medjidia-
Cuzgun, trecend prin satele Mal-
ciova şi Talaşman, apol numer6se 
drumurt vecinale i comunale, cari 
se intretaie in diferite chipuri, 
unesc cătunele 1ntre ele şi cu sa-
tele invecinate caRaSova, Bac-cuius, 
Cara-amat, Urluia, Sevendic, Chio-
seler, Idris-cuius, Pescera, Cochir-
leni, etc. 

In comună, pe muchia dealului 
Adam-clissi-bair, la 2 km. spre 
N. de satul Adam-clissi, se gă-
sesce monumentul triumfal al lui 
Traian, care a fost de3.,ropat şi 
studiat de către magistrt.1 nostru 

archeologie, d-nul 	Toci- 

lescu, in minunata sa operă. ,NIo-
numentul de la Adam-c,issi». In 
vale de acest monument, la i km. 
spre S.-V. de acest monument, pe 
un co't de deal, se găsesc ruinele 
vechiului oraş militar ror an Tro-
paeutn-Trajani, a cărui desgro-
pare, efectuată 1n mare parte, o 
datorăm tot d-lut Tocilescu. 

Enige, sat, in plasa Medjidia, cătunul 
de reşeding al comunet Enige, 
sat de curănd infiinţat, de unde şi 
numele seti ; situat 1n partea sudică 
a .plăşit • şi a comunei, pe valea 
Enige Intre dealurile Enie-bair şi 
Adam-clisse-tarlfi-laair. Aţ-e o 

• 

iti-

tindere de 9804 hectare, din cart 
. hectare ocupate de atra sa-

tulni cu 30 case ; populaiunea, 1n 
. majoritate Românt ardelent, este de 
35familil cu 166 ut.-lete ocupân- 

du 	agricultura şi crescerea 

nige-alcea, vale, iu plasa Medjidie, 
comuna Enige, cătunul Enige, for-

. ,,„,.tmată din văile Kio;eler-ceair şi 
Saltar-ceair, trece prin satul Enige 

şi se deschide 1n valea Diording1-
orman pe drepta ; malurile sale sunt 
acoperite pe alocurea cu păduri. 

Eni-Saral, deal, in plasa Hărşova, 
comuna Sarai, cătunul Eni-‘Saraţ, 
se intinde printre văile Sarai 
adiacenta sa valea Lungă; are 53 m., 
acoperit cu fâneţe şi semănături ; 
satul Eni-Sarat se resfaţă la pOlele 
sale orientale. 

Eni-Saral, comună rurală, in plasa 
Hârşova (vecjt Sarai). 

Enişenlia, comună rurală importantă 
dia judeţul Constanţa, şi anume din 
plasa Silistra-nouă.. 

Este aşqlată la Partea sud-apu-

sană a judeţulut, la 77 km. spre 
V. 'de oraşul . Constanţa, capitala 
di;trictulut, şi in cea de 
a plăşii, la 43 km. spre 	de 
orăşelui Ostro.v, reşedi nţa 
Comunele invezinate cu densa sunt: 
Hâzarlăc la i km. spre S. ; Do-
bronair la 6 km. spre V. ; Caran-
lâc la 9 km. spre N.-V. ; Cuzgun 
la to km. spre N.-V.; Regep-cuius 
la io km. spre V. 

Hotarul amănunţit al acestei co-
mune este unnetorul: Plecind de-
pe muchia dealului Cuzgun, de fa 
p61ele apusane ale movilei Caranlâ, 
el s indreptă spre mia4-11 îa 
direcţitme sud-estică, urmând puţin 
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muchia dealului de mal sus, trece 
pe la apus de oraşul Cuzgun, co-
bără in valea Direnea-ceair (sa' 
Beilicu) pe care o urcă putin până 
in dreptul satului Ciucur-chiot, de 
aci o ia spre resărit 1n direcţiune 
de S.-E,-E , urtnând valea Migeletu 
şi prelungirea la valea 

pe la pălele nordice 
ale dealurilor Bazirgian .şi Cara-
amat-bair şi cele sudice ale dea-
lului Migeletu-bair, lasă valea şi 
se urcă in dealul Mulver-acceuci, 
de pe care o ia spre S.-E. pe lângă 
valea Cuiu-culac şi movila Ismail-
iuk, tot mereit' pe muchia dealuluf, 
până in movila Eşil- iuk, de la care o 
ia spre .mias:Jă-;11 pe culmea şirulul 
Ghiol-punar .pănă. aprOpe de hotarul 
Dobrogei spre Bulgaria ; •de aci se 
indreptă in spre apus, Inteo direc-
ţiune generală de la N.-E. sa 
S.-V., fortnând o linie neregulată 
frântă, trece pe lângă movila Ca-
zIlml, printre satele Enişenlia şi 
Hazarlâc la egală distanţă (500 m.) , 
taie valea Enişenlia (sail • Beilicu), 
urcă şi cobOră dealul Hazarlâc, 
prin movila Hazarlâc, taie văile 
Tekekioi-culac şi Medmedi-culac, 
şi urcă In dealul Irasli-bair, de aci 
o ia spre mia4-n6pte, pe muchia 
dealurilor Tekeki0I-bair şi Sittua-
bair, pe la apus de satul Tekekiol 
taie valea Tekekioi-ceair şi şoseua 
judeţiană Ostrov-Enişenlia, se in- 

dreptă apoi spre N.-V., tăind dea-
lurile Mezarlâc-bair, Kiuciuc-hagi-
sirti, valea Bacuci-culac, movila 
Bazirgian, şi se opress:e pe dealul 
Başpunar-sirti, de unde o ia spre 
N. pe tnuchia acestui deal şi 
Arpalic-bair, trece printre satele 
Ciucur-kioi şi Caranlâc, oprindu-se, 
dupe ce taie valea Beilicu işoseua 
judeţiană Ostrov-Cuzgun pe 
Cuzgun, Iângă,movilaCaranl'âc, adică 
la locul de unde am plecat. Forma 
lui e aceea a unui trapez neregulat, 
cu basa spre mia(.1.ă-4 lungimea 
totală e de • 52 ktn., iar intinderea 
totală e de 8325 pogOne sa'a 
4888 hectare saCi 48 km.p. 

Se mărginesee la mia4ă-n6pte 
cu comuna urbană Cuzgun, de 
care se desparte prin văile 

Migeletu, Derinea-
ciair (sail Beilicu) şi dealul Cuzgutr, 
la -resărit cu comuna rurală Ha-
zarlâc, despărţindu-se prin dealu-
rile Mulver-acceuci şi Ghiol-punar; 
la 	tot cu comuna Ha- 
zarlâc, separată fiind prin., dealurile 
Cazilml şi Hazarlâc ; iar la apus. 
cu  comunele rurale : Dobromir, de 
care se desparte prin dealurile 
Irasli-bair,Tekekioi-bair,Sitma-bair, 
Kiuciuc-hagi-sirtI, Başpunar-sIrti şi 
cu comuna Caranlâ.c, despărţindu-se 
prin dealul ArpaliC. 

Relieful soluluY este ln general 

accidentat, mai cu osebire 1n parte  

nord-vestică şi sud estică. .Dealurile 

cari brăzdeză teritoriul seU sunt: Ar- 
palie (143 m.) 1a N.-V., pe hotar, 
dominând c'atunul Ciucur-kioi şi 
valea Beilicu, acoperit cu -ânete şi 
păduri frumOse ; Bazirgiat: la N. 

o 2 m.), de natură stânco;, domi-
nând satu.  Bazirgian şi vale a Mige- 
letu, e acoperit cu păşunI şi pă- 
duri ; Cara-amat-bair (178 rn.), tot 

la miat;lă-năpte, de natură pietrOsă, 
dotnină satul Nastradin şi valea 
Dildtiliik-cucuctuc alcea, este aco-
perit cu lăneţe şi tuferişuri culmea 
1nsetnnată Ghiol-punar (1. 92 m.), 
pe hotarul resă'riten, bră.zdză co-
muna In partea estică şi prelun-

girile sale Ghiol-ghelic-bair (s 87 m.), 
prin interiorul comunii, se intinde, 
dominând satele Enişenlia şi Na- 
stradin, acoperit cu tuferişş fineţe; 
Mulver-acceuci (t 85 m.), 	partea 

slic pe hotar, acoperit cu tufe-
rişuri şi păduri ; Hazarlâc ( 71 m.) 
la S. şi S.-E., dominâ.nd satele 
Enişenlia şi Hazarlâc, acoperit cu 
tuferişurI şi păduri ca Taila- orman; 
dealuriie 	(170 	Te- 

kekioi (196 m.), ce domină. satele 
Tekekiot şi Dobromiru - d 
SItma-bair (1 1 5 m.), Taili-sirti, 
Havale-burun (120 m.), M:.:zarlâc-
bair (t 20 M.), 

3 3 m.), Başpunar-sirti ( r 87 m.), 
tăte 1n partea apusană, pc hotar, 
sunt acoperite cu tuferişuri şi ar- 

boti resleţi. resturi din Intinsele-
şi frumOsele păduri de odiniOră. 
111-ovilele sunt numerăse, parte na-
turale, parte artificiale, servind ca 
locuri de ob3ervaţie pentru locui-
tori la agropierea vre-unei nă.văliri 
a başbuzucilor turcesci; printre ele 
distingem : Tasli-iuiuc (178 m.) la 
N., lângă satul Nastradin ; Eşil-
iuiuc (1 9 5 m.) la E., pe hotar, 
pe muchia dealului Ghiol-punar, 
Derusen-ittiuc (187 m.), pe dealul 

şi lângă cătunul 
Enişenlia, Cazâlml (i 92 m.) la S.-E., 
pe hotar, lângă cătunul Eni5en1ia, 
Hazarlâc I (171 m.), Hazarlâc II 
(186 m.) la apus, pe dealul Ha-
zarlâc, Iângă satele TekekroI şi Ha-
zarlâc, ele sunt 1n numer de 14, 
unele tind a dispare, deteriorate 
fiind de locnitori. 

Cursurl de apă, In adeveratul 

sens al cuventulul, nu există 1n co-
mună, i văile nty conţin apă de 
cât numai 1n timpul ploilor şi al 
primă-verei ; totuşi 1n valea Beilicu 
se găsesce dese-ori câte un fir de 
apă, mal cu semă prin locurile 
pădurăse. 

• Văde cele mai insemnate sunt: 

Beilicu, care sub nutnele de valea 
Enişenlia, vine de pe teritoriul Bul-
gariet din dealul Acciaşalăc, trece 
prin comuna Hazarlâc, prin satul E-
nişenlia, de unde ia numele de valea 
Gheren-ceair până. la  satul Bazir- 
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gian, iar d'aci ia numele de valea 
Derinea-ceair pănă la hotarul nordic 
al comunit şi d'abia d'aci incepe 
a purta numele de valea Beilicu ; 
brăzdeză partea centrală a comunit 
trecend prin satele Enişenlia şi Ba-
zirgian ; malurile sale sunt inalte 
dar na răpOse, pe alocurea pie-
trăse şi acoperite cu pădurt şi tu-
ferişuri. Adiacentele sale brăzdeză. 
comuna 1n deosebite direcţiunt, aşa 
Ciucurkioi-ceair pe stânga la N.-V. 
trecend prin satul Oucurkioi,. cu 
malurt pădurOse, Migeletu pe drepta, 
care sub numele de Dtidtiltik-cu-
cuciuc-alceac plecă din dealul Mul-
ver-acceuci, prin păduri, in partea 
nordică a comunit, la hotar ; Na-
stradin-ccair, tot pe drepta, prin 
interior, trect d prin satul Na-
stradin ; iar pe stănga mai avem 
valea Tekekioi-ceair, care sub nu-
mele de Incari-rnahali-ceair plecă 
din dealul Dermen-sirti, din comuna 
Dobromiru, trece pe 1âgă satul 
Tekekiot, unde primesce cinci mict 
văt, intre cart Medmedi-culac cu 
maluri acoperite cu păduri, e cea 

• mai Insemnată ; valea Tekekiot, 
brăzdeză comuna in partea apusană. 

Clima comunet e rigurOsă dar 
senătOsă, ploile cad In mică can-
titate din pricina despădurăret dea-
lurilor, ventul dominant e cel de 
resărit i N.-E. ; maladille Insă vi-
ziteză fOrte puţin comuna. 

Comuna se compune din. cinc I că-
tune : Enişenlia, reşedinţa, In partea 
sudică a comunit, pe valea Gheren-
ceair (Beilicu), la pOlele apusane 
ale dealurilor Ghiol-punar şi Ghiol-
ghelic-bair şi 1a cele resăritene 
ale dealului Hazarlăc, casele sunt 

aşelate regulat pe patru uliţi 
bine determinate ; Nastradin, aşe;lat 
in partea centrala a comunit, la 
31 /2  klm. spre N. de reşedinţa 
Enişenlia, pe ambele malurt ale 
văit Nastradin-ceair, la pOlele su-
dice ale dealulut Cara-amat-blir, 
la cele nordice ale dealului Ghiol-
ghelic-bair şi la cele vestice ale 
dealului Nastradin-bair ; casele sunt 
trici, rii 1idite, respăndite ici i 
colo, cu o piaţă largă in mijlocul 
satulut şi cinct uliţi; Tekekioi, aşe-
lat in partea sud-vestică a comunit, 
la 4 klm. spre V. de reşedinţa 
Enişenlia, pe malul drept al văit 
Medmedi-culac, lăngă valea Te-
kekioi, la p6lele resăritene ale 
dealului Tekekioi-bair şi la cele 
apusane ale dealulul Hazarlâc ; ca-
sele sunt bine aranjate • pe doue 
uliţi, strâns puse unele Iângă al-
tele ; Bazirgian saci Bazargian, aşec.lat 
in partea nord-vestică a comunit, 

.1a 9 klm. spre N.-V. de reşedinţa 
Enişenlia, pe valea Gheren-ceair 
(saci Beilicu), la pălele sudice ale 
dealului Bazirgian şi 1a cele nord-
vestice ale dealului Baş-punar-sirti, 

casele curate, frumOse, alate pe 
3 uliţi, satul e inconjurat cu pă-
duri ; Cfficurkiot, aşe;lat ia partea 
de mia4-n6pte a comunii, la io 
klm. spre N.-V. de reşedii.ţa Eni-
şer11a, pe ambele maluri ale văit 
Ciucurkiot, la pOlele resărtene ale 
dealulut Arpalic şi la cele apusane 
ale dealului Ciucurkiot-bair ; sat 
mic, frumos, casele bine c,liaite, cu-
rate, aşec,late pe cinct uliţ, incon-
jurate cu pădurt. 

Suprafaţa totală este e 4888 
ha., din cari 647 ha. Oct pate de 
vetrele satelor cu 230 case, iar 
restul impărţ;t Intre locuitori, cari 
posedă 2805 ha. şi Statul cu pro-
prietarit, cari stăpânesc 1436 ha. 

Populaţiunea total pe 211111 I 896 

este de 2 56 familit cu 1142. suflete, 

Impărţită ast-fel : 
i) Dupe sex : 582 bărbaţt, 56o 

femet, total 1142. 
2) Dupe stare 	: 6 67 necă- 

sătoriţi, 432 căsătoriti, 42 veduvi, 
divorţat, total I 142. 
3) Dupe instrucţie : 6o sse:it:: carte, 

1082 nu scici, total 114.2. 

4) Dupe cetăţenie : 1 142 cetăţent 
Români. 

5 ) Dupe re/igie 5 8 5 ortodoxt, 

546 mahometant, 4 cato:ici, 7 ar-

meni, total I 142. 
6) Dupe ocupaiii: 5 8 agricul-

tort şi meseriaşt, i 5 comercianţi 
şi cărciumart, total 596. 

Contribuabilt : 2 3 4. 

Economicesce comuna stă des-
tul de bine ; producţiunile anulut 
1 8 94 —9 5 sunt urmetărele : 

Gră:::: 56o ha. cu  7280 hl. (13 
hl. de ha.); Secară 40 ha. cu  520 
hl. (1 3 hl. de ha.) ; Orz i24o ha. 

cu  12400 hl. (10 111. de ha.) ; Ovez 
oo ha. cu  I 000 111. ( i o 111. de ha.) ; 

Porumb 187 ha. cu  841 hl. ,(4.5o 
hl. de ha.) ; Meici 7 ha. cu  24 111.-

(3.5o hl. de ha.) ; afară de ac(:..sta 
mat avern 77 ha. fineţe naturală 
cu I 30.900 kgr., dect in medie 
1.7oo kgr. de hectar. 

In ceea-ce privesce intinderea şi 
felul terenurilor, cele 4888 ha. ale 
comunit se devid ast-fel 647 ha. 
teren neproductiv (ocupate de ve.7  
trele satelor) ; 4241 ha, teren pro-

ductiv (din cari 4 3 6 ha. ale Statulut 
cu proprietarit şi 280 ha. ale locui-

torilor); din acestea : i 671 ha. teren 
cultivat (din care 200 ha. ale şta-
tului cu proprietarii şi I 47 i ha. 
ale 	locuitorilor) ; I 094 ha. teren 
necultivat (ale locuitorilor); 260 ha. 
teren islaz (ale locuitorilor) ; 12 3 6 

ha. teren păduri ale Statulut cu 
proprietarit). 

Ocupaţiile locuitorilor sunt: 

Agricultura cu 1 52 pluguri, :71 

care şi căruţe, 4 maşint de venturat. 
Crescerea vitelor, fiind in co-

mună ca la 8700 capete, mal cu 
semă ot şi bot. 

.f 
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Industria, afară de cea casnică., 
mai e representată. prin 5 mori 
de vânt. 

Comerţul e puţin activ ; se face 
prin orăşelul Ostrov saU gara Cer- 
navodă de către 5 comercianţi şi 
constă in export de cereale i vite 
şi 1n import de coloniale şi ma-
nufactură. 

Budgetul comunei cste de 9154 

lei la veniturt i 5746 lei la chel-

tuell, remânând un excedent in plus 
de 3408 lei ; sunt şi 234 contri-
buabili. 

C‘U de comunicaţie sunt: calea 

judeţiană Ostrov-Lipniţa-Enişenlia-
Mangalia, ce trece prin cătunul sCi  
Tekekioi ; apoi drumuri vecinale 
şi comunale, care unesc cătunele 
intre ele şi cu comunele 1nvecinate. 

Biserică n'are comuna, şi ar 
irebui să aibă, căci populaţiunea 
Crescină e mai numersă de cât 
cea •mahomedană, care are 5 gea-
mii cu 5 hogi. 

ŞcSlă iar n'are comuna, şi to-
tuşi copii in vârstă de şc61ă sunt 
prea numeroşi ca să mai pOtă sta 
fără şc61ă ; s'a şi votat chiar 1n 
consiliul judeţân a se 1nfiinţa şi 
biserică şi şc61ă. 

Enişenlia, sat, in plasa Silistra-nouă, 
cătunul de reşedinţă al comunei 
Enişenlia, situat in partea resări-
tenă a plăşei şi cea sud-estică a 

comunei, pe ambele maluri ale 
văii Gheren-ceair (szCi Beilicu), la 
p6lele vestice ale dealului Ghiol-
punar şi Ghiol-ghelic-bair şi la 
cele resăritene ale dealului Ha-
zarlâc. Teritoriul sCiCi e brăzdat de 
dealurile : Hazarlâc (17 i m.) la 
V., Ghiol-punar (192 m.) la E., 
Ghiol-ghelic-bair la N., acoperite 
cu păduri şi tuferişuri ; movili sunt 
cinci, Intre cari insemnăm Dermen-
iuiuk (i 87 m.) la N., Cazâlrni (1 92 
m.) la N.-E., Hazarlâc 1 i II (171 
tu.şi 186 m.) la V. Clima senă-
t6să, ploi puţine. Intinderea e de 
500 ha., din cari 87 ha. ocupate 
de vatra şi grădinile satului. Po-
pulaţia e de ş 5 familit cu 183 
suflete; ocupaţiunile lor suut puţină 
agricultură şi păstoritul. Pământul 
e acoperit cu tuferişuri, resturi 
din Intinse păduri de odiniOră ; pe 
ici pe colo este propriCi i pentru 
agricultură ; el produce grâil şi 
secară ; industria e cea casnică ; co-
merţul e neinsemnat ; drumuri sunt: 
căi comunale spre Nastradin, Ha-
zarlâc, Bazirgian şi Tekekioi. 

Enişenlia, vale destul de Insemnată, 
in plasa Silistra-nouă, pe teritoriul 
comunei Hazarlâc. Acâstă vale nu 
este de cât continuarea văd Ghe-
ren-ceair, care dupe ce trece prin 
comunele rurale Enişenlia şi Ha-
zarlâk işi schirubă numele in valea 

Enişenlia. i trece 1n bulgaria. Di-
recţia generală a acestei -vai este 
N.-V. către S.-E. i merge printre 
dealurile Hazarlâk la apus şi Ghiol-

punar la resărit ; brăzdând partea 
sudică a plăşei şi cea centrală a 
comunei. Mai tOtă acâstă vAe este 
plină cu arbori, ici şi coLo abia 
se găsesce câte un loc pentru pă-
şune saCi semă.nături. Este uaver7  
sată 1n t6tă lungimea ei de drumul 
Hazarlâc-Deli-iusaf-cuiusu (din Bul-
garia), are o lungime de 111 2  klm. 
'(pe teritorul Român), iar in intre-
gime 5 klm. 

Epuraş, mavilă insemnată, In plasa 
t ra-nouă, pe teritoriul comunei 

rurale Oltina, şi anume : pe acela 
al cătunului sei't Câşla ; este situată 
1n partea nordică a plăşei şi cea 
centrală a comunii, pe •una diu ra-
mificaţiile apusane ale dealului de 
la Merchez, la un klm. pre E. 

balta Oltina; are o lniltrue de 
43 metri, fost punct trigonumetric 

de observaţie de rangul 3-lea, do-
minând ezerul Oltina şi drumul co-
munal ce duce de la Ghiuvegea 
la Oltina şi un altul ce duce de la 
Câşla la Caranlâc ; ea este naturală 
şi acoperită cu verdâţă. 

Erebiler, sat, 1n plasa Mangalia, că-
tunul comunei Azaplar ; situat mai 
mult in partea centrală a pl4ei şi 

cea apusană a comunei, la 31/2  km. 
spre N.-V. de cătunul de reşedinţă 
Azaplar. Este aşelat pc valea cu 
acela ş nume, Erebiler-dere, inchis 
la V. de dealul Carasuluc•bair şi 
dominat din partea vestică de`mo-
vila Ciatal-iuc (cu 125 metri inăl-
ţime) ; suprafaţa este de 486 hec-
tare, dintre care 20 hectare sunt ocu-

pate de grdint şi de vatra satu-
lui. Populaţiunea, aprOpe in 1ntre-
gime turcâscă, este de 20 familii 

cu 112 suflete, ocupându-se cu 
crescerea vitelor şi cu agricultura. 
Casele sunt 1n general mici, re 
construite şi mai reil 1ntreţinute. 
Drumuri comunale plecă ja Aza-
plar, Carachioi, Edilchioi, Enghez-

. bCiiuc, Ghiuvenli şi Mustafaci 

Erebiler-dere, vale de mică Insern, 
nătate, in plasa Mangalia, pe teri-
toriul comunei rurale Azaplar, şi 
anume pe acela al cătunului sCiCi 
Erebi!er, de unde îşI trage şi nu-
mele. Are o direcţie de la S. spre 
N., trece prin satul Erebiler, merge 
paralel cu dealul Carasuluc-bair, se 
unesce cu valea Carasuluc-ceair 
amndouCi daCi nascere văii BCiiuc- 

dcre. 

Erghinanllc, deal„ in plasa Medjidia, 

pe teritoriul comunei Kiosseler, se 
desparte din vârful Kiosseler In-
dreptându-se spre miacjă-nOpte cu 
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o direcţie generală de la S.-V. 
către N.-E., se intinde până In 
valea Buiuceral-ceair. Este situat 
in partea meridională a plăşei şi 
cca septentrională a comunei; inăl-
ţimea medie 145 metri. 

Erghiobea-ghiol, un mic lăcşor, in 
plasa Hârşova, comuna Topolog, 
cătunul Doerani, situat pe dealul 
Periclic, lângă verful Doerani, for-
mat de ploi intr'o scobitură pie-
trOsă a dealului; are apă nurnat 
când plouă mult tOmna. 

Erghiobea-tepe, un alt nume al 
dealului Doerani, verful cel mal 
Inalt al judeţului Constanţa; lângă 
el se află lacul cu acelaşi nume. 

Erim-iuc, movilă, in plasa Con-
stanţa, comuna Caraharman, cătu-
nul Pelitlia, pe muchia dealului Gar- 

galâc-bair; are 94 metri Ină!ţime ; 
acoperită cu verdeţă. 

Erchessec, verf de deal, in plasa 
Hârşova, pe teritoriul comunei ru-
rale Şiriu, şi anume pe acela al 
cătunului Satis chioi, pe culmea 
dealului Erchessec, avend o inăl-
ţime de 234 metri; este cel mai 
inalt verf al dealulut şi domină 
tOtă valea Stupinei; e punct trigo-
nometric. 

Erchessec, movilă puţin mai mică 
/ de cât precedentul ; fiind aşe4tă. 
; pe aceeaşi culme de deal, insă la 
i 

i
extremitatea cea-l'altă in partea de 
N. a dealului; are o inălţime de 

i 	189 metri; punct trigonometric. 

Erchessec, ruinele unui sat, din 
care nu a mai retnas de cât prea 
puţine case; sunt aşe4ate in plasa 
Hârşova, pe teritoriul comunet 
Şiriu, şi anume pe acela al cătu- 
nului 	 la p61ele resări- 
tene ale dealului cu acelaşi nume 
şi lângă. valea Uzucea; de aci plecă 
drumuri la Băltăgesci, la Satis-chioi, 
la Capugi, la Tichilesci şi la To-
palu şi servă ca rescruct tuturor 
acestor drumuri. A41 satul Erchessec 
numeră 62 familii cu 3 52 suflete, 
pe o intindere de 2703 hectare 
cu 105 hectare ocupate de vatra 

satului cu 67 case. 

Essechiol, verf insemnat de deal, 
in plasa Silistra-nouă, pe terito-
riul comunet rurale Essechioi, de 
la care şi-a luat numele ; situat in 
partea apusană a plăşet şi cea 
nordică a comunei; este verful 
culminant al dealulut Hagi-durak-
shtl; are o inălţime de 144 metri, 
dominând văile Curu-canara, Chiu-
duc-chessere-ceair, Essechioi-ceair, 
precum i satul Essechiot, aşe;lat 
la 2 klm. spre S. de el ; este a- 

coperit cu păduri; din (.1 plecă 
spre resărit prelungirea numită 
dealul Burum-sirti. 

EssechioT, comună rurală, in jude-
ţul Constanţa, şi anume in plasa 
Silistra-nouă. 

Este situat a in partea meridio-

nală a judeţulut la 120 kim. spre 
S.-V. de oraşul Constanţa:  capitala 
districtulut, şi in partea sud-ves-
tică a plă-şei la io klm. spre S.-E. 
de orăşelul Ostrov, reşedinţa ; co-
mune invecinate sunt: G rliţa la 
5 klm. spre N.-E.; Bugeac la 6 
klm. srre N.; Almalâc la 7 klm. 
spre N.-V.; Garvan la 8 klm. spre 
resărit. 

Se mărginesee la mia4-n6pte 

şi resărit cu comuna Gârlita, de 
care se desparte prin dealul Bu-
rum-sirti şi Tanas-sIrti; la rniaă- 

cu Bulgaria, despărţinc:u-se prin 
dealurile Pinirlic-bair şi Mahale-
orman-bair ; iar la apus cu comuna 
Almalâu, separându-se pt in valea 
Curu-canara. 

.Relieful solului e des ul de ac- 
. 

cidentat; culmea Essechioi br41.-
deză teritoriul comunei la apus 
şi centru şi culmea Gârliţa la re-
sărit. Dealurile principle sunt: 

Hagi-durac-sirti cu verful Essechiot 
(144 m.) la V., Burum-3Irtl (12o 
m.) şi Bona-sirti (118 rn.) la N., 
Mahale orman-bair (h",(i 	şi  

Şaban-bair ( 17o m.) la S. şi S.-
V. Aceste dealuri aparţin culmii 
Essechioi şi sunt acoperite cu pă-
duri intinse, frum6se, intretăiate 
de păşuni şi 	dealurile Pi- 
nirlic-bair (89 m.), Tiumbet-bair 
si Tanas-sirti (17o m.) la re-
sărit, aparţinend culmei Gârliţa ; 
acoperite cu tuferişuri, crânguri 
şi liveii. OdiniOră erai".1 acoperite 
cucu păduri intinse, insă focul şi 
exploatăxile nesăbuite 1e-a dis-
trus in mare parte, Impiedicând 
ast-fel şi grămădirea de nori şi 
deci a ploilor. 

Movile sunt prea puţine (dbue) 
şi fără irnportanta, t6te artitciale 
cari cu timpul vor dispare. 

Ilidrogratia e.ste slab represen-

tată. Ca ape curgăMre Insemnăm 
piriul Essechioi ce curge prin va-
lea Essechioi din dealul Şaban-bair, 
trece prin satul Essechioi şi dupe 
ce a brăzdat comuna de la S.-V. 
spre N.-E. se varsă in phlul Găr-
liţa pe stânga aprOpe de satul Gâr-
lita. Ca văi avem : Curu-canara 
la V.; Chiuciuc-kessen-ceair 
N., ambele deschi,4ndu-se in la-
cul Gărliţa, ,Şaban-ceair, Begene-
ceair, Punar-orman-ceair, Tanas-
ceair, la S. şi S.-E., deschi4ndu-se 
in pîriut Essecniot, pe drepta. 

Clima comunet este variabilă, 
insă fOrte senătOsă, din pricina in-
tinselor năd l ce are; oloile cacL 
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1n cantitate mare, permiţeid ast-
ft.1 producerea a intinse păşunt şi 
tâneţe; ventul dominant cel de E. ; 
maladit fOrte puţine. 

Comuna e format( din 2 cătune : 
Essechioi, reşedinţa, aşe;lat in cen-
trul comunei, inteo posiţie fOrte 
frumOsă pe pirInl Essechioi, inchis 
la V. de dealul Hagi-durac-sird, 
la S. de dealurile Şaban-bair 
Pinirlic-bair, la E. de dealul Ti-
umbet-bair ; casele insă nu sunt 
tocrnai frumOse, aCi grădiniţe, insă 
neingrijite, dar pădurile cart se 
termină chiar Iângă sat it daCi un 
aspect plăcut, mat bucurându-se şi 

un aer curat şi inviorător ; Cu-
iugiuc, spre V. de reşedinţă, la 6 
klm. pe  valea Cuiugiuc. 

Populaţiunea totală pe anul 1896 
•este de 323 familit cu 1463 su-
flete, impărtită ast-tel : 

i) Dupe sex: 73 4 bărbag, 729 
femet, total 1463. 

2) Dupe stare 	820 ne- 
căsătoriţi, 584 căsătoriţt, 5 9 ve- 
•duvi, total 1463. 

3) Dupe instrucţie : 11 i sci*U 
.carte, 1352 nu scict, total 1463. 

4) Dupe cetăţenie : 1463 ce-
tăţent Români. 

5) Dupe 	1042 ortodoxl, 
421 mahomedant, total 1463. 

6) Dupe ocupaţiunl: 731 agri-
.cultort şi meseriaşt, 3 comercianţf, 
zotat 734. 

Suprafaţa este de 48 klm. p 
sail 4836 ha. , 

' Economicesce comuna stă potri-
vit ; recoltele din 1894-95 sunt 
următOrele : 

Grlil 784 ha. cu  10976 111. 
(14 111. de ha.) ; orz 232 hi. cu  
4176 hl. (18 hl. de ha.) ; ovez 
93 ha. cu  120) hl. (13hl. de ha.); 
porumb 90 ha. cu  360 hl. (4 hl. 
de ha.); meiCi 14. ha. cu  112 hl. 
(8 hl. de ha.) ; fasole 7 ha. cu  
2800 klgr. (400 klgr. de ha.) ; 

fâneţe naturală şi artificială 28 ha. 
ci 840oo klgr. (3000 klgr. de ha.) 

In ceea-ce privesce intinderea 

şi felul terenului, cele 4836 ha. ale. 
comunei se divid ast-fel: 273 ha. 
teren neproductiv (din care 263 
ha. vetrele satelor şi 10 ha. baltă, 
drumuri, etc.) ; 4563 ha. teren 
productiv (din care 400 ha. ale Sta-
tulut cu proprietarit şi 4163 ha. 
ale locuitorilor) ; din acestea: 2 100 
ha. teren cultivat (ale locuitorflor) ; 
r 5 oo ha. teren necultivat (ale lo-
cuitorilor) ; 157 ha. teren islaz (ale 
locuitorilor) ; 46 ha. teren vil (ale 
locuitorilor) ; 750 ha. teren păduri 
(din cart 400 ha. ale Statulut cu 
proprietarit şi 3 50 ha. ale locuito-
rilor). 

Ocupaţiunile locuitorilor sunt: 
Agricultura cu 231 plugart, cari 
aCt 102 plugurl, 179 care şi căruţe, 
2 maşinl de secerat. 

Crescerea vitelor, fiind in co-
mună ca la 4408 capete de vite, 
mat cu strnă ol. 

Industria e numat cea casnică. 
Comerful e puţin activ şi se 

face prin orăşelul Ostrov, de către 
3 comercianţi, şi constă in im-
port de coloniale şi mannfactură 
şi 1n export de lemne şi vite cu 

produsele 
Budgetul comunei corlstă in 

3772 let la veniturt şi 3445 lel 
la cheltuelt, remănând un rnic ex- 

cedent in plus de 327 lef ; sunt 
şi 248 contribuabill. 

Căile de comunicatie sutL.: calea 

judeţenă Ostrov-Cuzgun, ce trece 
pe la 3 klm. spre mia4-r.5pte de 
sat, apoi drumurt vecinale şi co-
munale, cari duc 1n Bulgaria şi la 
satele apropiate, ca Gârliţa Cuiu-
giuc, Carvau, Almalâu. 

Biserici sunt doue, una u cătu-
nul Essechiot cu hramul Sf. Hara-
lambie şi alta ln cătunul Calugiuc 
cu hramul Sf. Nicolae, int: eţinute 
de comună, cu 10 ha. şi cu câte 
un preot ; sunt şi doue geamil cu 
2 hogi. 

Şcad avem tot doue, rurale 

mixte, 1n fie-care cătun, cu un in-
veţător şi o ' inveţătOre, ci I t 
elevl 1nscriş1 (89 băeţt, 22 fete), 
din cart 52 promovaţl. 

EssochioT, sat, 1n plasa Silistra-nouă,  

cătunul de reşedinţă al comunet• 
Essechioi ; aşec,lat 1n partea apusană 
pe valea Essechiol, are 2874 ha. 
intindere, din cari 134 ha. ocu-
pate de cele 125 case cu vetrele 
lor; populaţia este de 138 familii 
cu 713 suflete, ocupându-se cu 
păstoritul şi agricultura. 

Essechiol-ceair, vale insernnată,, in 
pIasa Silistra - noua, pe teritpriul 
comunel rurale Essechioi, de la care 
şi-a luat şi numele ; lncepe din 
pOlele sud-estice ale dealuluf Hagi-
durac-sird, se indreptă mai inteiii 
spre resărit printre dealurile Hagi-
durac-sirti, Bone-sIrti de o parte, 
Şaban-bair, Tiumbet-bair de altă. 
parte ; dând de dealul pietros Tanas-
sirtl işi schimbă direcţia şi o ia 
spre miglă-nOpte, pe Iângă dealul 
Versat-sirtl, şi dupe un drum de 

klm. se  deschide in lacul 
ezerul Gârliţa, in partea resăritenă. 
a luI. In drumul s&ci trece prin 
satele Essechiot şi Gârliţa. Malurile 
sale sunt jOse. Acă vale impre-
ună cu adiacentele ei coprind o 
Intindere de teren de 4500 hectare, 
aparţinend comunelor Essechiot şi 
Gârliţa, şi este coprins intre ezerul 
Gărliţa, dealurile Burum-sIrti, Bone-
sirt1; Hagi - durac - sIrti, Mahale-
orman-bair, Şaban bair, Pinirlic-
bair,Tiumbet-bair,Cuiugiuc,Versat-
sirti, Regene - bair, Tasli - burun, 
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Olucli-cuiugiuc-bair şi Gârliţa.Văile 
care se deschid in valea Essechioi-
ceair sunt pe stânga mici, repezt 
şi neinsemnate, iar pe drepta valea 
Şaban-ceair, valea Begene - ceair, 
forMată din văile Punar-orman-ceair 
şi Kelege-ceair, valea Tanas-ceair, 
valea Nursus-ceair. Malurile lor 
sunt acoperite cu tuferişurt, ele ser-
vesc mult de căt de comunicaţie, şi 
ai apă numat primă-vara, tOmna şi 
1n general când cad plot mat abun-
dente. 

movilă, 1n plasa Silistra- 
nouă, comuna Enişenlia, cătunul 
Nastradin, pe muchia dealu'ut Ghiol- 
punar ; are 185 	; acoperită cu 
verdeţ'ă. 

Eşil - iuiuk, altă movilă, 1n plasa 
Constanţa, comuna Gargalâc, pe 
muchia dealulut Taşăul-sirti ; are 

04 m. inălţime, fiind arată necon-
tenit, se va distruge cu timpul. 

Eski - duran - iol-tabia, nume pe 
care Turcit laCi dat ruinelor unut 
vechiCi lagăr roman de pe valul 
cel mare de piatră, 1n plasa Con-
stanţa, comuna Omurcea, la 2 km. 
spre N. de sat. 

Eski-Saral, deal, in plasa Hârşova, 
comuna Sarat, cătunul Eski Sarat, se 
intinde printre lacul Hazarlăc-ghiol 

şi piriul Sarat ; are o 1năltime de 
88 m.; acoperit cu făneţe şi puţine 
semănăturt; pe muchia lui trece 
drumul judeten Hârşova:-Babadag. 

Eski - Saral, ruinele unui sat, in 
plasa Hârşova, comuha Sarat, distru; 
de un incendiu pe la inceputul seco-
lului trecut, locuitorit s'atl stabilit 
ceva mat la resărit, formând actualul 
sat Eni-Sarat (noul Sarai). 

Ester sat, 1n pia a Constanţa, cătunul 
comunet ,Pazarll ; situat in partea 
nord-vestică a plăşei şi cea nor-
dică a comunei, la i 11 2  klm. spre 
S.-E. de cătunul de reşedinţă Pazar11. 
Este aşer,lat in valea Ester, tocmat 
la locul de unde isvoresce apa Vi-
sterna, fiind inchis la resărit de 
către dealul Beriş-bair cu verful sCi 
Beriş-tepesi, (145 m.) la N. de către 
dealul Seremet-bair şi la S. de 
către dealul Cara-murat cu verful 
seCi Kendec-tepe (1 18 m.). Supra-
faţa sa este de 280 hectare, dintre 
cari 9 i hectare sunt ocupate nu-
mai de vatra satuluf şi de grădini. 
Populatiunea sa, a căref majoritate 
este formată de Turci, este de i 18 
familii cu $ 31 suflete, ocupându-se 
cu agricultura şi cu crescerea vitelor. 
Casele puţine la numer, sunt miti-
tele, mizerabile şi cât se p6te de 
rUi ingrijite şi aşelate fOrte nere-
gulat. Părnentul produce tot felul 

de cereale, dar mat a!es grâCi , orz 

şi ovez. Şoseua judeţenă. Hârşova-
ConStanţa strebate satul de la N.-V. 
către S.-E., mergend prin mijlocul 

Drumurt comunale ilecă la 
Tortoman, 1a Palatz-mare, la Sere-
met şi la Gheli"ngec prin Pazarli. 

Ester-valea, vale insemnată, n plasa 
Con 	, comuna Pazarli, cătunul 
Ester ; trece prin satele Pazarli şi 

Făcria, sat, 1n plasa Medjidia,. cătu- 
n comund Tortoman, este aşe-
4.at  1n partea centrală a plăşet şi 
cea sud-estică a comunet, la 8 klm. 
spre S.-E. de cătunul de icedinţă 
al comunet Tortoman, e clina 
resăritenă a dealului Panaghisul. 
Numele sO cel vechiCi a tost Pa- 

şi al chiar e cunoscut 
sub amendoue numirile. Este un 
sat mic cu vre-o şo case, avend 
30 familii cu x20 suflete, 1n mare 
parte Tătart, cari se ocupă inteun 
mod liniscit cu crescere_ Vitelor 
şi puţină. agricultură. El este si-
tuat la 2 klm. spre N.-V. de o-
raşul Medlidia intre drumurile ju-
deţene Medjidia-Hârşova şi Medji-
dia-Cara-murat, aşa că incetui cu 

Ester, de unde ia numele de Apa Vi-
sterna printre dealurile Gelingec-bair 
la N. şi Bilarlar la S. ; printr'insa 
merge un drum judeţen Hârşova-
Cara-murat. 

Incetul se va popula şi se va ri-
dica la o sOrtă mai bună. 

Făgăraşul-noll, deal, in plasa Hâr- 
oriul comund rurale-

Urumbet, şi anume pe acela al 
cătu-nulut set1 Făgăraşu-noti, de la 
care şi-a luat şi numele, se des-
face •din culmea Dăenilor de la 
verful Araclar sati Făgăraşul-no ; 
se intinde spre resărit printre pl-
rlul Aigăr-Ahmet şi Sarat, brăz-
dând partea nordică a plăşet şi 
cea sud-yestică a comunet, are 190 
m. Inălţime, dominând vâile de mat 
sus şi satul Făgăra5u-no, este a-
coperit cu păşunt şi fâneţe. 

Făgăraşul-noil, vale mică, ln plasa 

Ester-cara-tepe, movilă, 1n plasa 
Constanţa, comuna Pazarli, cătunul 
Ester, pe muchia dealului Bilarlar-
bair ; punct strategic important, are 
177 m., acoperit cu verdeţă. 
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Hârşova, comuna Urumbei, cătunul 
Făgăraşul-noi1, vine din p6lele nor-
dice ale dealului Făgăraşul-noiă, se 
ihdreptă spre mia4-n6pte trec@nd 
cu di:ecţia de la S. spre N. prin satul 
Făgăraşul-noiă, de la care şi-a luat 
numele, şi se deschide in piriul 
Aigăr-Ahmet pe stânga, in faţa rui-
nelor satului Şeruşeler, are ma-
luri inalte şi pietr6se. 

	 o altă numire, şi cea 
mai. nouă a movilel c,lisă a căpi-
tanului Araclar, aşecilată la 2 1/2  
klm. spre S.-V. de satul Făgăraşul-
noiă, are 188 m., este artificială şi 
a fost punct de orientare. 

Fă 	aşul-n " sat, in plasa Hârşova, 
cătunul comunei Urumbei, situat 
In partea resăritenă a plăşei ş cea 
meridională a comuriel, pe •valea 
Pinga-dere (Aigăr-Ahmet) pe malul 
drept al piriulut Aigăr-Ahmet, la 
3 klm. spre S.-V. de cătunul de 

Groviţa1ea1, in plasa Silistra-nouă, 
pe teritoriul comunei rurale Almaliu; 
se desface din cuhuea dealului leral-
ceea-bair, se intinde spre resărit, 
avend o direcliune generală de la 

reşedin;ă Urumbei. Este dominat la 
V. de dealul Ceemişicu-bair, la S. 
de dealul Hagi-kapar-tepe şi la V. 
de movila Căpitanului (saiă Araclar 
saiă Făgăraşul-no). Are acest nume 
din causa locuitorilor carl sunt Ro-
mâni Transilvănen1 de prin impre-
jurimile Făgăraşului. Suprafaţa sa 
este de 2821 hectare, dintre car1 
200 hectare sunt ocupate de vatra 
satulut şi de grădini. Populaţiunea 
sa este de 167 familil cu 79 I su-
flete, ocupându-se cu crescerea vi-
telor şi cu 'agricultura. Pă.m@ntul 
produce tOte cerealele ; chiar şi po-
rumbului 11 merge bine. Casele sunt 
mari, frum6se, ingrijite şi aşe4te 
numai pe câte un rând la drepta• şi 
la stânga drumului comunal Urum-
bei-Rahman, care trece prin sat cu 
o directie de ,la N. la S. Satui 
aşa dară este şi el alOngit de la 
N. spre S., dupe cum_e şi drumul. 
Un alt drum plecă spre resărit la 
Topolog şi altul spre V. la Dăent. 

S.-V. spre N.-E., printre doue micI 
pirliaşe, carl impreună formeză 
plriul Almalin, şi brăzdând partea 
apusană a plăşit şi a comune1; pe 
muchia lui trece hotarul ce desparte 

Dobrogea română de cea bulgă-
r6că ; are o Inălţime de 13 5 m. 

şi domină plaiul Almallu, satul 
Almaliu, valea Regederesi-ceair şi 
calea naţională Silistra-Varna ; el a 
fost teatrul a numer6se lupte lntre 
Turd şi Ruş1; este acop,  rit cu 
fâneţe. 

g> 

 	, movilă insemnată ii plasa 
Silistra-nouă, pe teritoriul comunei 
rurale Almallu, 1n partea apusană 
a plăşii şi a comune1; este aşe;lată 
pe muchia dealului Sarl-rnesea-bair, 
pe hotarul Dobrogei către Bu Lgaria ; 
are i35 metri inălţitrie, do ninând 
plrlul şi satul Almaliu şi drumul 

ruare Silistra-Varna ; este o movilă 
făcută de 6men1 şi acji e acoperită 
cu verdetă. 

veche fortăre,ă tur-
cescă făcută de Turd, spre • apera 
oraşul Silistra din partea spre Iniacjă-
4i in contra Ruşilor in desele esb6ie 
ce aveaiă impreună; este aşec,lată 
la p6lele nordice ale movild Ga-
broviţa, de la care şi-a luat nu-
mele, ac,11e un simplu picheţ. româ-
nesc cu No. 4 la hotarul sue Bul-

garia. 

ale fOrte mică, ia plasa 
ilistra-nouă, pe teritoriul comunei 

rurale Almallu, se desface dio p6lele 
nord-vestice ale dealului Sari-Inesea- 

Dieţ. geogr. jud. Coustanţa. 

bair, se indeptă spre resărit intr'o 
direcţie generală de la S.-V. spre 
N.-E., brăzdând partea apusană a 
plăşit şi cea sud-vestică a comund, 
trece pe lângă movila Gabroviţa, 
de la care şi-a luat şi nume e, taie 
drumul comunal Almaliu-Topcii 
(Bulgaria) şi se deschide in valea 
plriului Almaliu, chlar in satul 
Almallu, o parte din sat fiind aşe-
;lată pe ambele maluri ale sale. 

Galiţa, deal, In plasa Silistra-nouă, 
pe teritoriul comund rurale Gârliţa, 
ş1 anume pe acela al cătunului s@iă 

de la care şi-a luat şi numele; 
se desface din dealul Scord, se 

• intinde spre apus, .av@nd o direc-

ţiune rgenerală de la E. spre• V. 

printre văile Galiţa şi Cuiu-iuk- 
brăzdând ast-fel partea de 

miac,lă-nOpte a plăşilşi pe cea cen-
trală a comund, satul Galiţa, i anu-
me partea sudică, e aşecjat la p61e1e 
sale nordice, malurile lacului Gârliţa 
Iângă care se sfârsesce, sunt inalte 
şi râpcise din pricina Iui ; se ridică 
până la o inălţime de 66 m. şi 
este acoperit cu câte-va păduri, 
tuferişuri şi păşuni, pe la pOle cu 
semenături. 

GaliţeI (Valea), vale de importanţă 
raj cie, in plasa Silistra-nouă, •pe 
teritoriul comund rurale Gărliţa, şi 
anume pe acela al ctunului Galiţa, 

29 
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căreia i-a dat numele 	; se des- 
face sub numele de valea Scorci, 
din pOlele nordice ale dealuiut 
Scorci , merge printre dealurile 
Scord şi Canli-dere, făcend Intru 
cât-va hotarul Intre comunele Galiţa 

Calnia, lângă satul Galiţa ia 
numele de valea Galiţa şi dupe ce 
a strebătut partea de mia4-n6pte 
a plăşif şi pe cea resărit&fă a co-
munel, se deschide in ezerul Gârliţa, 
chiar iângi satul Galiţa ; pe valea 
sa rnerge drumul comunal Galiţa-
Cuiugiuc. 

Galiţa, sat, in plasa ,Silistra-nouă, 
comunet Gârliţa; situat 1n 

partea apusană a plăşit şi cea nor-
dică a comund, la 5 klm. spre N. 
de reşedinţă, pe malul resăriten 
al laculuf Gârliţa pe ambele maluri 
ale văii Galiţa şi la p6lele apusane 
ale dealulut Galiţa. Are o Intin-
dere de 1888 hectare, din cart 6o 
ha. ocupate de vatra satulut cu 57 
case ; populaţiunea, tOtă Română, 
este de Io9 familif cu 373 :ufiete, 
ocupându-se cu agricultura, pes-
cuitul şi crescerea vitelor. 

Gargallc, comună rurală, nu de mare 
insemnătate, in judeţul Constanţa, 
şi anume din plasa Constanţa. 

Este situată in partea resăritnă 
a judeţului la 28 klm. spre N. de 
oraşul Constanţa, capitala distric- 

tuluf, şi 1n cea nordică a plăşif la IS 
kirn. la  E. de comuna Cara-murat, 
reşedinţa plăşif. Comunele şi.  că-
tunele invecinate cu densa sunt: 
Cara-harman la 7 klm. spre N.-E.; 
Cara-coium la 7 klm., Cogeali la 
io klm., Mamaia la 9klin. spre 
S.-V., Cicrâcci la 8 klm., Dolufaci 
la 9 klm., Taşăul la 7 klm., Pa-
lazu-mic la io klm. spre V. (tăte 
cătune ale comunef Cicrâcci). 

Se marginesce la rniaslă-mipte şi 
la resărit cu comuna rurală Cara-
harman, de care se desparte‘ prin 
dealurile Gargalic, Ciatal-bair şi 
movila Căldărif ; la apus şi 
cu comuna Cicrâcci, despărţindu-se 
prin dealul Taşăul-sIrtl, valea Taş-
culac, dealul Şahman şi lacul Taşă ; 
la S.-E. cu Marea Negră. 

Suprafaţa sa este de 6523 hec-
tare. 

Relieful solulu e in general 
puţin accidentat, prelungirile resă-
ritene ale culmei Taşăul şi cele 
sudice ale culmei Cara-harman brăz-
deză comuna. Principalele dealuri 
sunt: Gargalicul cu verfurile Gar-
galicu-mare (68 m.) şi Gargallcu-
mic (4 i m.), la N. ; Taşăul-slrti, cu 
verful Eşil-iuiuk (1o4 m.), la N.-V. ; 
Şahman cu verful Şahman (64 m.), 
la S. ; aceste sunt prelungiri sudice 
şi sud-estice ale culmei Taă, 1n-
tin4ndu-se printre piriul Taşăul, 
lacul Taşăul şi piriul Gargallc, sunt  

cu ondulaţiuni mici şi acoperite cu 
fâneţe şi semenăturf, dominMd văile 
de mat sus, lacul şi satele Şahman, 
Gargaricu-mare şi mic ; culmea 
Cara-harman trimite prelungirile : 
dealul Ciatal-bair cu verfur le Erim-
iuk (94 m.) şi Gargalic-iuiuk-bair 
(75 m.) la N.-E., dealul Mo.\ i la-Căl-
dărif cu verful Baiargic-tepe (35 m.) 
la resărit, aceste dealuri a direC-
ţiunea de la S. spre N., intinendu-se 
intre pirlul Gargalic şi Mare, ele 
sunt presărate cu movile şi aco-
perite cu fâneţe şi semenă. urf, pă-
durile lipsesc cu totul. MOvilele 
sunt in numer de 24, gănnădite 
mat cu s&riă In partea sudiA lângă. 
satul Şahman, ele sunt artificiale, 
mal t6te servind ca locuri de se-
pultură saii puncte de observaţiune. 

Ilidrografia e slab representită 
1n ape curgătre : avem U:1 singur 
pirin Gargalâc; vine din 	Gar- 
galâc de la N. spre S., pi in inte-
riorul şi centrul comunet, trecend 
prin cele doue Gargalâcui, mare 
şi mic, şi versându-se 1n lacul Gar-
galâc, are malurilejOse,n'ail afluenţi. 
Văile iarăşt sunt fOrte puţine, cea 
mat insemnată este Taşcula, la apus, 
pe hotarul spre comuna Cicrâcci; 
se deschide ln lacul Gargalic. In 
bdip insă stă bine comuna : Taşăui 
o udă la 	din 1200 ha. 
intinderea lut, 400 ha. aparţin co-
Inunet, conţine in interior o in- 

sulă, Kiuciuc-oda (insula mică), aco-
perită cu iarbă ; este puţin adânc, 
malurile lnalte şi stâncOse; fiind for-
mat de Mare, are apă serată şi 
conţine aceleaşt felurt de pesci ; 
Ada-ghiol (lacul mic) 1n partea su-
dică a comunif intr'o scobitură a 
precedentului, de care este format, 
are 20 ha. Intindere, pesce puţin. 
Gargalâcu, tot in partea sudică a 
comund, are 250 hectare ; malul 
vestic şi estic inalt şi stâncos, cel 
sudic nisipos ; forma unet ploci, apă 
serată ; produce pesce de aceleaşI 
felurt ca şi Taşăul. Aceste lacuri 
sunt formate de Mare, representând 
nisce vechi 'golfurt, devenite lacurf 
prin scoborărea nivelulut Mărev.; 
calitatea apet şi felurile de produc-
ţiuni anuale (pesci) şi vegetal ne 
proWză. acesta. Marea Negră uclă 
comuna la S.-E., pe o distanţă de 
5 klm. ; malul si are o direcţie •de 
la S.-V. spre N.-E., inalt, şi spre 
N.-E. fiind chiar stâncos, atingpnd 
până la 2 3 m.inălţiine,nuareplagă,  
dar are un colţ spre S.-E. Munit 
Colţu-Bumbacu saCi Paume, iar ex-
tremitatea, verful, p6rtă numirea de 
capul Midia. 

C/inza comunet este variabilă ; 
vara e temperată, căldurOsă, din 
causa apropierei lacurilor şi a Mărei 
şi a venturilor ce sufiă dinspre ea ; 
iarna insă este rigurOsă,fiind expusă 
suflărif ventulut dominant de N.-E. 
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3 38 hl. (13 hl. de ha.) ; C rz 1017 

ha. cu  15255 hl. ( 5 hl. de ha.) ; 

Ovh 265 ha. cu  4770 	(18 hl. 
de ha.) ; Porumb 138 ha. cu  414 
111. (3 hl. de ha.) ; Ăfeii 38 ha. 

cu  114 hl. (3 hl. de ha.) ; Fâneţe 
466 ha. cu  :'6990oo kgr. (1 5oo 
kgr. de ha.). 

In ceea-ce privesce latinderea 
şi felul terenurilor, cele 6523 ha. 
ale comunit se divid ast-fel : 254 
ha. teren neproductiv (din care 184 
ha. vetrele satelor, 70 ha. 
mlaştint, etc.) ; 6269 ha. teren pro-
ductiv (265 ha. ale Statuhi cu pro-
prietarit, 6004 ha. ale locuitorilor) ; 
din acestea : 45 28 ha. tei en culti-
vabil (tot al locuitorilor) ; 1689 ha. 
teren necultivat (2 3 9 ha. ale Statulu't 
cu proprietarit, 1450 ha. ale locui-
tori!or) ; 52 ha. vif (26 ha. ale Sta-
tului cu proprietarii, 26 ha. ale lo-
cuitorilor). 

Ocupaţiile locuitorilor sunt ur-

mUcirele : Agricultura, fid 1n co-
mună 184 plugart cu 106 plugurl 
cu bot, 170 care şi căruţe (168 
care cu bot, 2 căruţe cu cai), cu 
28 maşini de secerat, i maşină de 
venturat, 71 puţurt şi 

Peseuitul in balta Gal-galâc şi 
Marea Negră. 

Crescerea vitelor, fiinc: in co-
mună 1 1490 capete, din cari 5 27 
Cai, 91 3. bot, 3 bivolt, 12 asinI, 
9831 oi, 39 capre, 16o râmătort. 

Industria, afară de cea casnică„ 
mat e representată şi prin i I mort 
de vent. 

Comerţul, care se face prin gara. 
Murfatlar la 23 km. spre S.-V. de 
comună, de către 7 comercianţt (câr-
ciumart) constă 1n import de lu-
cruri de manufactură, uneite agri-
cole şi export de cereale, pesce, oi 
(lănurT, etc.). 

Budgetul comunet constă 1,1 7 3 i 6 
lei la venituri, 4417 lei la chel-
tueli, cu un excedent ln plus de 
2899 lei ; 511rit şi 202 contribuabili. 

Căl de eonzunicaţie sunt pe 
Gargalk cu luntrile ; apoi căl co-
munale ce duc la satele invecinate 
la Cara-harman,Taşăil,Mamaia, etc„ 

.Biserică este una singură in că-
tunul Gargalâcu-mic cu hramul 5-ţil 

cu 10 ha. 'de la Stat, în- 
treţinută de comună, cu i preot, 
2 dascăli, i cântăreţ. 

şcoil sunt 2, una in cătunul Gar-
galâcu-mic şi alta 1n Gargalâcu-
mare, cu i Invţător şi i Invţăt6re, 
cu 90 elevi inscrişi (66 băeţ.f, 
fete), promovaţt 42 elevi. 

Gargalâc, lac, in plasa Constanţa, pe 
teritoriul comunei rurale Gargalk ; 
situat in apropiera Măre1 in dreptul 
capului Midia şi dec‘i 1n partea 
de 1-sărit a plăşei şi cea sud-estică 
a comunef. Are o Intindere de 200 

hectare ; avhd o adâncime medie 
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ce vine din Rusia ; plOia cade in 
cantitate abundentă ; maladit puţine, 
frigurile palustre, din causa bălţilor, 
o viziteză rare-ort. 

Cătunele, care compun acestă 
comună, sunt tret şi anume : Gar-
galâcu-mic, reşedinţa, aşe.;Iat in par-
tea sudică a comunii pe malul re-
săriten al laculut Gargalâcu, la 3 
km. departe de Mare, In:his şi do-
minat la N.-E. şi S. de dealul Movila-
Căldării cu verful Bacargic-tepe ; 
Gargalâcu-mare, aşeat in partea 
centrală a comunit, la 21/2  km.:spre 
miacjă-nOpte de reşedinţă, pe malul 
stâng al pidulut Gargalâcu, inchis 
şi dominat la N. de dealul Gar-
galâcu cu ve.rtul Gargalâcu-mare, 
la E. de dealul Ciatal-bair, cu mo-
vilele Erim-iuk şi Gargalâc-bitiuk-
luiuk, iar la V. de dealul Taşă.ul-
sirt1 cu movila Eşil-iuiuk ; Şahman, 
1n partea sudică a comunit, la 2 

km. spre S.-V. de reşedinţă in linie 
dreptă (4 km. pe drumul cel mat 
scurt), pe malul nordic şi Inalt al 
laculut TaşaCt, Inconjurat de nu-
merOse movile, mat cu semă la 
N.-V. şi S.-E., la 3 km. 'departe 
de Mare, de care e despărţit printr'o 
plagă largă acoperit cu nisip şi pie-
triş, Inchis şi dominat in spre N.-V. 
şi V. de dealul Şahman cu movila 
Şahman. Aspectul lor este Ore-cum 
plăcut, din causa vecinătăţel lacuri-
lor, cari fac un fel de variaţiune in  

stepele dobrogene, casele sunt mat 
mult sait mat puţin adunate, unele 
rCi construite, altele 1nconjurate cu 
grădiniţe. 

Suprafaia totală a comunet este 
de 6523 ha., din cari 184 ha. 
ocupate de vetrele celor 3 sate, 
iar restul de 633 9 ha. Impărţit in-
tre Stat şi proprietart, cari posedă. 
3 3 5 ha. şi locuitort cari aă 6004 ha. 

Populaţiunea totală in anul 1896 
este de 229 familii cu 1096 su-
flete, impărţită ast-fel : 

i) Dupe sex : 6oi bărbaţt, 49 5 
femei. 

2) Dupe stare 	63 6 ne- 
căsătoriţt, 422 căsătoriţi, 28 ve-
duvi. 

3) Dupe instrucţie : I 9 
carte, 90 5 nu 

4) Dupe eetăţenie : io61 cetăţent 
Români, 3 5 supuşt streini. 

5) Dupe 	: 898 ortodoxi, 
196 mahomedant, 2 armeni. 

6) Dupe ocupaţiuni : 595 agri-
cultort şi meseriaşt, 6 comercianţi, 
7 profesit libere. 

7) Dupe avere : 143 improprie-
tăriţi, 5  5 neimproprietăriţt. To-
tal 198. 

Contribuabill : i 9 8. 
Economicesce comuna stă'binişor; 

iată tabloul producţiunitor anulut 
1894 — 9 5 : 

Grîii 12 99 ha. cu  10392 111. 
(8 hl. de na.) ; Seeard 26 ha. cu  
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de i o metri ; are mai mult forma 
unet pere cu cOda spre N. Nu co-
munică cu Marea şi in eI se varsă 
pîrîul Gargalâc şi se deschide valea 
Taş-culac. Pe marginea lut sunt 
multe pescărit (Kerhanale) şi pro-
duce pesce f6rte mult, venitul apar-
ţinend Statului. Afară de aceste pes-
cării, se mai află 1n partea sa nord-
estică şi satul Gargalâcu-mic. El 
este inchis la V. de dealul Şahman 
cu verful se Şahmin (64 metri) 
şi la E. de dealul Movila-Căldărei 
cu verful s (de S.) Bacargic-tepe 
(35 metri). 

Gargalâcu-mare-Gargalâcu-mic. Se 
deschide in lacul Gargalâc, a vend 
o lungime de 5 klm. 

Gargalâc-buiuk-iuiuk, mo vilă, îi 

plasa Constanţa, la hotarul comu• - 
nelor rurale Cara-harman şi Gar• -
galâc ; este verful cel mai Inalt al 
dealulut Movila-Căldăret, pe culmea 
căruia se află, avend 75 metri şi 
dominând satul Gargalâcu-mare ; 
este acoperită cu verdeţă. 

I Gareglâc~,`sat, in plasa Con-
stanţa, cătunul comunei Gargalâcu; 
aşee,lat pe valea şi pe pirlul cu acelaş 
nume, la isvorul seţi-  , este inchis 

* la resărit de dealul Movila-Căldărei 
cu verful sii Gargalâc-buiuk-iu-
iuk (75 m.). Este situat in partea 
resăritenă a plăşei şi cea centrală 
a comunet, avend o suprafaţă de 
2893 hectare, dintre care 66-hec-
tare sunt ocupate numai de vatra 
satulut. Populaţiunea, mai t6tăcom-
pusa din Turct, este de 81 familit 
cu 454  suflete, ocupându-se cu agri-
cultura şi cu pescăria. Drumuri co-
munale plecă in tOte direcţiunile 
ducând fle-care la câte un sat in-
vecinat. 

Gargalâcu- ic, 	in plasa Con- 
stan,a, cătunul de reşedinţă al co-
munei rurale Gargalâcu ; situat 1n 
partea orientală a plăşei şi 1n partea 

mai mult sudică de cât ce itralâ. a 
comunet. Este aşe;lată pe marginea 
laculut cu acelaş nurne şi Lichis la 
resărit de dealul Movila-Căldărei 
şi dominat:de movila Bacargic-tepe 
(35 m.). Suprafaţa sa este de. 2798 
hectare, dintre care 65 hecta -e sunt 
ocupate de vatra satului. Fopula-
ţiunea eminamente Turce.sdt este 
de 8i familii cu 487 suflete, ocu-
pându-se mai ales cu pescăria. Dru-
murt comunale plecă unuI spre N. 
la Gargalâcu-mare (2 1/2  klm. lun-
gimea drumuIut), altul spre N.-E. 
la Cara-harman, altul spre N.-V. 
care se bifurcă, unut ducend la Ta-
şăul şi altul la Şahman şi altul 
spre N. care duce la  

tanţă de 8 klm. până 1n dreptul 
extrernităţit inferiOre a unet insule 
acoperite cu sălcii ; de aci pără-

sesce Dunărea, se indreptă spre S,-E., 
tăind d'a-curmezişul insula coprinsă 
Intre Dunăre şi privalul Băroiu, 
trece pc la nordul unei pădurt de 

taie privalul Băroiu in partea 
lui cea mat largă, taie apoi şo-
seua judeţenă Ostrov-Hârşova şi 
intră in valea Bertesci ; de aci o 
ia spre resărit, urcând valea Ber-
tesci până Ia capetul s, urcă şi 
cob6ră dealul Stanciu, taie valea 
Stanci-Secă, luând'o puţin spre N.-E. 
până Iângă valea Nămolesci pe 
muchia dealului Saraiu, de aci o ia 
spre 	pe muchia dealului 
Saraiu, trece pe lângă Câşla-lui-
Ţârcă şi ajunge in şesul-  Porum-
biştea ; de unde se indreptă spre 
apus şi S.-V. prin şesul Porumbiştea, 
urcând i scoborând dealul Cili-
biului, trece pe Iângă movila Cin-
stitulut, pe muchia dealului Viilor, 
pe la miacjă-nOpte de ruinele Eschi-
sarat, tăind valea Viilor i din noiă 
şoseua judeţenă Ostrov-Hârşo'va, o 
ia puţin spre S.-V. pe Iânga gârla 
Băroiu, balta Cioroiu, de Iângă care 
se Indreptă spre N.-V. prin stg <şi 
ajungem pe malul drept al cana-
1 ulut Măcinului, de unde am plecat. 
Forma hotarulut e aceea a unui 
trapez alungit, cu basa spre Dunăre ; 
lungimea lui e de 43 klm.; iar 1n 

Gargalâc, piriA mic, in plasa Con-
stanţa, pe teritoriul comunei rurale 
Gargalâ'c ; ia nascere din partea 
nord-vestică a satului Gargalâcu-
mare şi se indreptă spre miacjă-
cali, av(.1.nd o direcţie generată de la 
N. către S. Strebate tot satul Gar-
galâcu-mare i dupe un drum de 
2 1/2.  km. se varsă in lacul Gar-
galâc. 

Gargalâc, vale, in plasa Constanţa, 
comuna Gargalâc; intinlendu-se de 
la movila Gargalâc-buiuk-iuiuk şi 
până la lacul Gargalâc, mergend 
paraIel cu dealul Movila-Căldărel, 
care este la resăritul sii i avend 
o direcţiune generală de la N. către 
S. ; prin acestă vale curge piriul 
Gargalâc ş merge drumul comunal 

, 	" ' 	• 

L...sx  Gărlicl, comună rurală din judeţulCon- 
ailll, şi anume din plasa Hârşova. 
Este aglată in partea nordvestică 

a judeţului  la 96 klm. spre N.-V. 
de orăş:-Iul HărşoVa, reşedinţa plăşii. 
Alte comune inve-einate cu densa 
sunt: Dăent la 8 klm. spru N., 
Gr6pa-Ciobanului la 13 klm. spre 
S.-V., Eni-Sarat la 8 klm. spre 
S.-E., Ostrov la 14 klm. spre N. 

Hotarul amănunţit al comunei 
este următorul : Pornind de ,Fe ma-
lul drept al Dunărit-vechi (s 'it ca-
nalul Măcinului), de la cotitura de 
unde canalul se indrptă spre N.-E., 
hotarul o ia spre miac,lă-n6pte şi 
N.-E., urrnând braţul Măcinului dis- 
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tinderea totală e de 14.428 pogOne 
sau 7366 hectare sau 73 klm. p. 

Se mărginesce la miac.lă-n6pte cu 
comuna rurală Dăent, despărţită 
fiind prin valea Bertesct şi o linie 
convenţională ; la resărit şi mială-;11 
cu comuna Eni-Sarat, separându-se 
prin dealul Eskesek, dealul Cili-
biulut, al Viilor şi privalul Băroiul, 
la apus cu comuna Gr6pa-Cioba-
nului, despărlindu-se prin o linie 
convenţională trasă prin stuf şi cu 
judeţul Brăila, de care o desparte 
Dunărea-veche saU canalul Măci-
nului. 

Relieful solulul e parte acci- 
dentat, parte şes. La apus este o 
porţiune de 114  din intinderea to- 
tală plană, coprinsă 1ntre braţul 
Ivlăcinulut şi privalul Băroiu, por- 
ţiune acoperită. la S. cu stuf şi la 
N. cu un grind, pe care se află 
o pădurice de sălcit ; in Dunăre se 
află o insulă (5o hectare) ce't apar-
ţine şi e acoperită cu stuf şi sălcit ; 
partea centrală şi resăritenă, acci-
dentată., are ca dealurt : dealul Stan-
ciu la N. (96 m.), dealul . . . . 
(118 m.) la E., dealul Cilibiulul 
(84 m.) şi dealul Viilor (64 m.) 
la S.; prin centrul comunit remar-
căm dealurile : Gărliciulut cu verful 
Ghliciu (64 m.) Iângă sat, in partea 
nordică a lui, Nămolesct (70 m.) 
şi la Târca (68 1.1— sărit de 
sat ; t6te sunt acoperite cu păşunt 

şi semenăturt şi sunt de natură hu-
m6să. MovilI sunt in numer de 5, 
1ntre cari vom inserana movila Să.-
pată (74 m.) şi movila Cinstitului 
(82 m.) la S.-E., lângă. hotar. 

Apele cari udă teritoriul comunei 
sunt Dunărea-veche (canalul Mă-
cinului) la apus, gârla sa.0 privalul 
Băroiu tot la apus, trecend prin 
partea apusană a satulut Gârlict ; 
piriul Bertesci la N. şi plrlul saii 
valea Viilor, care 1n cursul mediU" 
are numele de valea Petrişulut şi 
in cel superior de valea Stanci-Secă, 
avend ca afluent Valea-cu-Mărăcint, 
prin centru şi mia;lă-cji ; ambele 
aceste văt din urmă se deschid 1n 
privalul Băroiu; bălţi n'ave-m. 

Clima comunit este 1n general 
senăt6să, dar f6rte variabilă ; mat 
temperată spre •Dunăre, unde vara 
curentul fluviulut indulcesce căldu-
rile ; iarna viscol6să ; frigurile o 
bântue rare-ort. 

Comuna este formată dintr'un 
singur cătun, cel de reşedinţă, Gâr-
lict ,aşec,lat la pOlele sud-vestice ale 
dealului Gârliciu, nu departe (200 
n-L) de priva'ul Băroiul, pe 3 văt, 
dintre cart una e inaltă şi râpOsă. 

Suprafata comunel este de 7366 

ha., din cart 50 ha. ocupate de 
vatra satulut cu 244 case, iar restul 
de 730 5 ha. 1mpărţit intre Stat şi 
proprietarit ce posedă 2 I 84 ha. şi 
locuitort, cari stăpânesc 5112 ha. 

Populaţiunta sa totală pe anul 
896 este de 264 familii ca 12 92 

suflete, repartisată. ast-fel : 
) Dupe sex: 631 bărbat, 66 

femet. 
2) Dupe stare 	: 761 ne- 

căsătoriţi, 482 căsătoriţt, 49 veduvt. 
3) Dupe instruc(ie : 5 5 sc ii carte, 

1237 nu sciU. 

4) Dupe cetă(enie : 1290 cetă.-
ţeni Românt, 2 supuşt streint. 

5) Dupe religie: 1292 Ortodoxl. 

6) Dupe ocupaţie: 628 agricul-

ţort şi meseriaşt, r doctor, 2 co-
mercianţi. 

Contribuabill : 2 5 3. 
Economicesce comuna stă potrivit. 

Tabloul semenăturilor d anul 
894-9 5 este acesta : 

Gr2i i şo ha. cu  225 hl. (1112  
de ha.) ; orz 300 ha. cu  1200 

hl. (4 hl. de ha.); ovU 300 ha. 

zoo hl. (4 hl. de ha.) ; porumb 

457 ha. cu  457 hl. (i hl. le ha.); 

metW 563 ha. cu  i 126 h:. (2 111. 

de ha.). 
In ceea-ce privesce felu'; tereau-

rilor, cele 7.366 ha. ale comunet 
•se impart ast-fel : 

2060 ha. teren neprodu:tiv (din 
cari 6o ha. vatra satulut şi 2000 

•ha. ocupat cu bălţi, mlaşth- t, etc.) ; 
•5 306 ha. teren productiv (din cari 
184 ha. ale Statulut Cu proprietarit 
Şi 5122 ha. ale locuitoril3r) ; din 

cestea :.„; 9 it ha. teren cultiva't (din 

cari 18o ha. ale Statulut •cu pro-
prietarit şi 47 3o ha. alelocuitorflor); 
177 ha. teren islaz (ale locuitori-
lor) ; 5 3 ha. teren vii (ale locuitori-
lor) ; 165 ha. teren pă.durt (din 
care 4 ha. ale Statulut cu pro-
prietarit şi 161 ha. ale locuito- 
rilor). 

Ocupaţii/e /ocuitori/or sunt: A-

gricultura cu 243 plugari cart aii 

146 plugurt, 221 care şi căruţe, 
216 grape de fier. 

Crescereavitelor, fiind in comună 
6674 capete, din cart 411 cat, 770 
boi, 8 catârt, 5200 01, 12 capre, 
27 3 râmătort. 

Pescuitul in Dunărea-veche (ca-
nalul Măcinulut) şi bălţile formate 
de ea. 

industria, afară de cea casnică, 
mat e representată. prin 13 mort 
de vent. 

Comerţu/ e activ şi se face prin 
gara portului Cernavoda, la 6o 
klm. spre S., de către 3 comer-
cianţi (cârciumart) şi constă 1n im- 
portul de manufactură 	unelte., 
agricole şi export de cerzale, vite 
şi pesce. 

Budgetu/ cornunet este de 381 

let 	la veniturt şi 3 314 let la 
cheltueli, remănând dect un mic 
excedent de 497 let ; sunt şi 25 3 
contribuabili. 

Căl de comunicatie, pe bălţt şi 
girle cu luntre, calea judeţera 

,b1 
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Hârşova-Măcin trece prin comună, 
apoi drumurt comunale la satele 
Invecinate Sarat, Dăeni, Ciobanu. 

Biset ica este una singură, cu 
hramul Sf. Nicolae, lidită i in-
treţinută de comună, cu io ha. 
de la Stat, avend ca deservenţi 
preot, i paracliser, 2 cântăreţt. 

Şe6111 cste una singură mixtă 
rurală, cu i inveţător şi i 1nveţă-
tOre, cu 78 elevi inscrişi, din cart 
45 băeţi, 28 fete ; promovaţt 
fost 31 elevi. 

Gârliţa, ezer sai lac insemnat, din 
udeţul Constanţa, plasa Silistra-

nouă, aşec.lat in partea apusană a 
judeţulut şi a plăşit, şi pe terito-
riul a 3 comune rurale, Gârliţa, de 
la care şi-a luat şi numele, Bugeacu 
şi Almallu. Are o formă lunguiaţă, 
semenând cu un cimpoiCi umflat, 
sai mat bine clis cu o ploscă ; se 
intinde de la S.-V. spre N.-E. ; pe 
o lungime maximă de io klm. 
şi o lăţime medie de 2 1 /2  khn. 
(maxima de 5 klm., minima de soo 
metri); suprafaţa totală este de 800 
hectare (8 km. p.) ; 1n partea nor-
dică a luI i lângă densul se mat 
găsesce o mică baltă acoperită cu 
stuf (20 hectare). El trebue să fie 
format de Dunăre intr'una din re-
vărsările et, şi acbta ne-o pro-
bză limba de părnent ce desparte 
lacul de fIuvi, care e de 300 m. 

numar, şi inalt de 2 1/2  m. cel 
mult ; ac.lt chiar ezerul comunică 
cu Dunărea printr'o gârlă cu ma-
lurt râpcise, numită Dervent, şi prin 
care primesce apă de la fIuvi 
când acesta cresce primă-vara; alt-
fel marea ev:poraţie, la are este 
supus, nefiind compensată de loc 
prin micul debit al pirlurilor şi 
văilor mat tot-d'auna sect, l'ar seca 
definitiv ; pe lăngă acesta, speţele 
de pesci asemenăt6re 1n fIuvi 	i 
lac ne arată mat mult probabilă 
ac6tă suposiţie a nOstră. Malurile 
sale sunt in partea nord-vestică. apu-
sană, sudică şi sud-estică inalte şi 
stâncăse din pricina dealurilor pie-
tr6se, cart işt trimit ramificaţiunile 
lor pină pe ma'urile sal.e ; aceste 
dealurt sunt: spre N. de Bugeacu 
şi Cărămic,lit ; la apus dealul Belez- 
liki-sirti ; la 	dealurile Bu- 
run-sirtl şi Bone-sirti ; la resărit 
dealurile Gârliţa, Galiţa, Scorci, Ta-
plic şi Draka. Tot pe malul estic 
sunt aşecjate satele Gârliţa şi Ga-
liţa, iar pe cel nordic, la o 
distanţă de lac, este situat satul 
Bugeacu. Basinul st coprinde peste 
3000 hectare ce aparţin comune-
lor Bugeacu, Ostrov, Almaliu, Esse-
chiot şi Gârliţa; el e coprins intre 
dealurile Draka, Dervent, Can11-
dere, Curdeli, Garvan, la resărit, 
Cuiugiuc - iolu-bair, Tasli-burun, 
Ceatal-iol-bair, Be[-orman-bair, Ti- 

umbet-bair, Pinirlic-bair la miac,1ă-
;11; Topci-bair, Ieral-ceea-')air la 
apus; lapce-bair şi Bugeacui la N. 
Piraiele şi văile ce se deschid in-
tr'insul sunt: valea Bugeaculut la 
N.; pirlul Almallu, unit cu plriul 
Pampur-ghiolgiu şi văile hguda-
ceair, Sari-mesea-ceair, Trâncoviţa 
la apus; valea Curu-canara la 5.-V.; 
valca Essechlot unită cu vă:le Şa-:  
can-ceair, Punar-orman-cea, Ki-
lege-ceair, Begene-ceair, Tanas- 
ceair, Nursus-ceair la 	; 
valea Cuiu-iuk-ulul unită cu valea 
Lamburlu-kulac, Caraglflos - ceair, 
apoi valea Galiţel unită cu valea 
Scorct la resărit. Adâncimea lut 
este de 6 m. maxima. Pescele ce 
se găsesce in lac este 1n abundenţă 
şi de bună calitate, fiind alimentat 
de Dunăre, şi face Ocupaţiunea 10-
cuitorilor din Gârliţa, Galiţa şi Bu-
geacu, cart 11 transportă pe nume-
rOse drumuri şi cu uşurinţă îu ora-
şul Ostrov, unde se consumă 1n 
mică parte şi restul este trans?ortat 
cu vapOrele nOstre la Călă:aşt 
satele d'imprejurul canalului Bor-
cea, ce nu e tocmat abundent 1n 
pesce. 

GArliţa, comună rurală importantă 
din judeţul Constanţa şi anulhe din 
plasa Silistra-nouă. 

Se găsesce situata 1n partea apu-
sană a judeţulut la I :4 km. spre 

S.-V. de oraşul Constanţa, capitala 
districtulut, şi in cea sud-vestică a 
plăşii la iş klm. spre 5.-E. de oră-
şelul Ostrov, reşedinţa. Comunele 
invecinate sunt: Bugeac la 4 klm. 
spre N.-V., Câlnia la 6 klm. spre 
N.-E., Carvan la 7 km. spre S.-E., 
Essechiot la 7 klm. spre S.-V. 

Se mărginesee la mia;lă-nOpte 
cu judeţul Ialomiţa, de care se des-
parte prin fluviul Dunărea ; la re-
sărit cu comunele Câlnia, Lipniţa, 
şi Carvan, despărţindu-se de cea 
d'intein prin dealul Draka, valea 
Scorci, de cea d'a doua prin va-
lea Scorct, de cea d'a treia prin 
dealul Scorci, valea Caraghios-culac 
şi dealul Regene-ceair ; la tniajă- 

cu Bulgaria, despărţită prin dea-
lul Bei-orman-bair ; iar la apus cu 
comunele Bugeac, Aliman şi Es-

‘sechiot, separându-se de prima prin 
gârla Dervent şi lacul Gârliţa, de 
secunda tot prin lacul Gârliţa, de 
terţia prin dealurile Burun-sirti şi 
Tanas-slal. 

Relieful solulul este in general 
destul de accidentat. Teritoriul seci 
este bră7dat de culmile Coşlugea 
la resărit, Gârliţa la 	Es- 
secbiot la S.-V. Dealurile principale 

sunt: dealul Draka cu verful Der-
vent (125 m.) 1a N., dealul Taplic 
cu 	rful Taplic (130 m.) tot la 
N., Scorci prelungit cu dealul Ga-
liţa cu v&ful Galiţa (122 m.) la 
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E., dealul Gârliţa cu verfurile Gâr- 
liţa 	17 m.) şi Lamburlu (114. rn.) 
şi Cuiu-iuk (1 i 3 m.) prin centru ; 
aceste dealuri aparţin culmei Coş-
lugea şi sunt acoperite 1n mare 
parte cu păduri, cu live;11 şi crân-
gulete, fiind şi de natură stăncOsă. 
Dealurile Versat-sirti şi Tanas-sirti, 
ce plecă amendoue din verful Cu-
iugiuc (170 m.) al dealului Bei-
orman-bair, aparţin culmei Gârliţa 
şi o brăzdeză la 	şi sunt 
acoperite cu fânete, păşuni şi ar-
boii isolaţi, resturi din frumOsele 
păduri de odini6ră ; dealurile Bone-
sirti (i 30 m.) şi Burum-sirt1 cu 
verful Essechioi (14.4 m.) aparţin 
culmei Essechioi şi o brăzdeză. la  
S.-V. şi sunt acoperite cu păduri 
şi făneţe, sunt de natură pietr6să. 

Movilele nu sunt numer6re (12) 
nu presintă mare importantă, 

fiind tOte naturale şi acoperite cu 

iarbă. 
Bidrografia este bine represen-

tată. Apele eurgMre sunt repre- 
sentate prin fluviul Dunărea, la 
mia4-n6pte, o udă pe o Intindere 
de 2 klm. de la gura gărld Der- 
vent până la p6lele nordice ale 
movilei Dervent; malul sei1 este 

parte jos, parte ridicat şi stâncos ; 
mai formeză şi o insulă Pacuiul-
lui-SOre (65 ha.) acoperită cu sălcii 
şi richiţi ; intr'insa, la punctul Der-
vent se varsă gârla Dervent (21( 2  

klm.) la nord-vestul comunei, sta-
bilind comunicatiunea intre lacul 
Gârliţa şi bătrânul 

Vade sunt numereise, Insă cu 
t6tă vecinătatea pădurilor nu aQ 
apă de căt in timpul ploilor şi al 
topirei zăpezilor ; principalele sunt: 
valea Galita, ce plecă din dealul 
Scord sub numele de valea Scorci, 
se indreptă spre apus, trece prin 
sat şi se deschide tn lacul Gârliţa 
in partea dreptă a lui ; valea Cuiu-
iuc-ului vine din comuna Carvan 
cu o direcţie de la S.-V. spre N.-E. 
prin centrul comunei, dupe ce pri-
mesce pe stânga văile Caragltios-
ceair şi Lamburlu-culac, se deschide 
i.n lacul Gârliţa, pe drepta lui, ceva 
rnai sus de satul Gârliţa; valeă 
Gărlita, tot prin interiorul comunei, 
trecend prin satul Gărlita, este for-
mată de văile Essechioi ce primesce 
pe drepta văile Begene-ceair şi 
Tanas-ceair ; Nursus-ceair, ce pri-
mesce pe stânga valea Versat-ceair ; 
văile Kiuciuc-kessen-ceair şi Curu-
canara spre S.-V. se deschide tot 
•In lacul Gârliţa in partea sud-
vestică. 

Bălţile sunt representate prin 

,40£111 Gârliţa (6 5o hectare, din care 
2/5  aparţin comunei) 1n putea apu-
sană a comunel ; este format de 
vre-o reversare anteriOră a Dunăril ; 
adânci până la 25 m., are malurile 
resăritene inalte şi st.ncOse in cea  

mai mare parte din pric.na  dea-

lurilor apropiate, cari işi trimet 
pietr6sele lor ramificaţiuni până 1n 
malul 	; produce pesce bun ca 
şi Dunărea, cu care comunică prin 
gârla Dervent, care se consumă 1n 
localitate şi se exportă in afară, 
dar al cărui venit apartine Statului ; 
partea nordică pOrtă nwlele de 
Taplic-ghiolşi e acoperiu cu stilf 
pe de margini ; iar intre gr1a Der-
vent şi lac se mai găsesce o mică 
baltă acoperită cu stuf. 

Clima comunei este fărte aspră ; 
iarna ger6să ; Dunărea ingheţă 
precum şi lacul Gârliţa pe o mare 
1ntindere ; vara , e tempe ată din 
causa apropierei bălţilor, Dunărei 
şi curentului ei ; din pricina marei 
cantităţi de exhalatiuni nesenătOse 
din stuf şi bălti, exhalaţiuni ne-
distrue 1n totul de pă.durile inve- 
cinate, frigurile bântue dese-ori 
comuna ; Ventul dominant este cel 
de N.-E. şi S.-V. ; pleiia cade 1n 
cantitate potrivită rodind 12,1mtul. 

Cătunele cari compun comuna 

sunt doue : Gârliţa, reşedinţ3, aşe4t 
ln partea centrală a comunei, pe 
malul resăriten, inalt şi stâncos 
al lacului Gârliţa şi pe ambele 
maluri ale văii Gârliţa; incliis i 
dominat la N. şi E. dţ. dealul 
Gârliţa, la S. de dealul Versat-
sirti şi la V. de dealu: Bone-
sirti ; are o posiţie frum6să, este 

un sat mare, populat, cu aspect 

plăcut, casele bine aranjate şi curate ; 
în partea sudică e inconjurat cu 
vii ; Galiţa, 1n partea nordică a 
comunei, la. 31/ klm. spre N.-E. 
de reşedintă, tot pe malul resăriten 
al lacului Gârlita, 111 valea Galita 
inchis la N. de dealul Taplic, 
la E. şi S. de dealul Galiţa ; este 
mai mic ca cel precedent, mai puţin 
frumos 1n interior, deşi posiţiunea 
îi este de o potrivă de frumOsă. 

Suprafata totală a comunei este 
de 	65 86 ha. (din cari i8ş ha. 
vetrele satelor cu 245 case), re3tul 
de 6383 ha. Impărţit Intre Stat cu 
proprietarI ce posedă I 300 ha. şi 
locuitorii ce posedă 5 o i3 ha. 

.Populaţiunea sa este in total de 

3 23 f2.milit cu 1389 sufiete 

Impărţită 113 modul următor : 
i) Dupd sex : 671 bărbaţI, 718 

femei , total 1389. 
2) Dupe stare civilă: 73 9 ne-

căsătoriti, 6 o căsătoriţi, 39 VCIIIVI, 

divorţat, total 1389. 
3) Dupe instruclie: 3 6 sciQ carte, 

1353 nu SCtCI, total 3389. 

4) Dupe cetăţenie 388 cetăţeni 
Români, i supus strein, total 389. 

5) Dupe 	389 cr6cinl. 

ortodoxi. 
6) Dupe ocupatiunt : 670 agri-

cultori şi meseriaşi, i drciumar, 
total 671. 

Contribuabilt 420. 
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, Econoinicesce comuna stă binişor ; 
recoltele din 894--9 5 sunt aces!ea : 

Grail 800 ha. cu  9600 131. (12 
131. de ha.) ; orz 120 ha. cu  168o 
111. (14 hl. de ha.) ; ovez 49 ha. 
cu  560 131. (14 111. de ha.) ; po-
rumb 120 ha. cu  480 hl. (4 hl. 
de ha.) ; fasole 7 ha. cu  2660 klgr-
(3 80 klgr. de ha.). 

Intinderea şi felul terenurilor 
sunt urrnăt6rele din cele 6568 ha. 
ale comunei 1485 ha. teren nepro-
ductiv (din care 185 ha. _vetrele 
satelor şi i 300 ha. balta Gârliţa), 
5083 ha. teren productiv (tot al 
locuitorilor) ; din acestea : 3 98o ha. 
teren cultivat, 25 5 ha. teren ne-
cultivat, 305 ha. teren islaz, 73 

teren vif, 400 ha. teren păduri. 
Ocupaţiunile locuitorilor sunt : 
Agricultura cu 3 5 4 plugari, 

cari ai 193 plugurf, 348 care şi 
căruţe. 

Crescerea vitelor, fiind in co-
-mună ca la 5900 capete de vite, 
mai cu osebire oi. 

.Pescuitul 1n balta 
Industria, afară de cea casnică, 

mai e representată prin 2 mori 
•de vent. 

Comer/u1 e activ, sc face de către 
2 comercianţf prin orăşeful Ostrov 
şi constă 1n import de coloniale, 

-manufactură şi in export de vite, 
lemne şi pesce. 

Budgetul comunei este de 4 335  

Iei la venituri şi 3 7 I o lei la cheltueli, 
remănind deci un excedent in plus 
de 625 Iei ; sunt şi 420 contri-
buabilf. 

Căile de comunicaţie sunt : calea 
judeţenă Ostrov-Cuzgun ce trece 
prin sat, apoi drumuri comunale 
la satele invecinate Carvan, Câlnia, 
Essechioi. 

Biserică este una singură in 
cătunul Gârliţa cu hramul St. Du-
mitru, fondată şi intreţinută de lo-
cuitorf, cu io ha. de la Stat, cu 
x preot, i dascăl, i cântăreţ. 

Şcdle sunt doue, in cătunele Gâr-
liţa şi Galiţa, cu i Inveţător şi 
inveţătere, cu i i i elevi Inscrişi 
(89 băeti, 22 fete), din cari 52 
promovaţi. 

Gărlita, sat, in plasa Siţistra-nouă, 
cătunul de reşedinţă al cornunei 
Gărliţa, aşe;lat in partea sudică, pe 
malul resăriten al lacului cu acelaş 
nume, in valea Cuiu-culac sait Gâr-
lita, intre dealurile Gârlita şi Ga-
lita are o intindere de 4680 ha., 
din cari 125 ha. ocupate de vatra 
satului cu i 88 case ; populaţia, tOtă 
românescă, este de 251 familif cu 
ioi6 suflete, ocupându-se cu pes-
cuitul şi păstoritul. 

Garvan-bair, cu'me insemnată de 
ealuri, in plasa Silistra-nouă, pe 

teritoriul (atăt românesc cât şi ceţ 

bulgăresc) al comunei Carvan, de 
la care şi-a luat şi numele, este 
cuprins intre văile Cuiugiuc-ceair şi 
Cara- ceair; are o direcţiune gene-
rală de la V. spre resărit, brizdând 
partea de mia;lă-;11 a plăşif şi a 
comund, el lasă spre re3ărit si apus 
mai multe prelungiri, din care cea 
mai insemnată este dealul Sapo-
bair ; el stă 1n legătură cu dealul 
Cara-burun-bair, cea mai meridio-
nală ramificaţie a culmei Coşlugea, 
din pMele sale ii iai inceputul 
mai multe văi ; aşa, din cele nordice 
văile Demeci-cari-cula-ceair, Gar-
van - ceair, Culac - punar - ceair şi 
Cara-ceair ; din cele sudice văile 
Cuiugiuc-ceair, Kficiuc-ceair, Zar-
nici-dere, Cara-culac. Pe un 
sud-vestic al sei1 este aşe,Jat şi 
satul Kciuc-Kainardgi, Insemnat 
pentru luptele dintre Turci şi Ruşi 
ce s'aCt dat aci şi tractatul de la 
1774 ; dealul are o Inălţirne de 

m. şi domină dintre dată 
şi con3una Carvan şi Kciuc-Kai-
nardgi; jumetatea orientală c aco-
perită cu păduri 1ntinse, dintre cari 
mai insemnate notăm pădurea Ber-
botaşi-orman. E1 este tăiat de mai 
multe drumuri, vre-o 4-5, trans-
versale, ce pun in comunicaţie co-
muna Carvan şicătunulsell Cu 'ugiuc 
cu Kiiciuc-Kainardgi, altul ongi-
tudinal pe muchia lui, pe lăngă 
care merge şi hotarul comunei 

Carvan către Kilciuc-Kainardgi tot 
pe el se găsesc şi dot.1 mici pichete 
spre Bulgaria, pichetele cu No. ro 
şi 11. 

Garvan, verf insemnat al dealului 
van-bair, 1n plasa Silistra-nouă, 

pe teritoriul comunef rurale Carvan, 
de la care şi-a luat şi numele (şi 
anume pe acela al cătunului sefi 
Cuiugiuc), situat in partea de 

a pIăşii şi a comunei la 2 klm. 
spre S.-V. de satul Carvan. Are o 
înălţiine de 170 m., fost punct 
trigonornetric de observaţie gradul 
al 3-lea si dominând prin inălţimea 
sa văile Cuiugiuc-ceair şi Demenci-
cari-cuIac-ceair, precum şi doue 
drumuri comunale Gârliţa-Kiuciuc-
Kainardgi şi Carvan-Kciuc-Kai-
nardgi ; cum vedem, deci, este un 
punct strategic de Ore-care Insem-
nătate. 

?Garvan-ceair, vale de mică insem- 
plasa Silistra-nouă, pe 

teritoriul comund rurale Carvan, 
de la care şi-a luat numele ; se 
desface din pOlele nordice ale dea-
lului Garvan, se indreptă spre miglă-
nOpte, avend o direcţie generală 
de la S. spre N., trece prin satul 
Carvanu-rnie şi dupe ce a brăzdat 
partea de mia4-c;li a plăşii şi a 
comunef, se unesce cu valea Cara-
culac spre a forma impreună valea 
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Saila, sall mai bine ;lis valea Cuiu-
ce se deschide in ezerul 

Gârliţa. 

Garvan (Valea), un alt nume ce pOrtă 
valea 	uk-ulut, pe teritoriul 
comunci rurale Carvan, de la care 
a şi luat acest nume şi anume pe 
teritoriul cătunulut Cuiugiuc ; acest 
nume 11 are de la p6lele dealulut 
Cara-burun-bair, până unde a avut 
pe acela de valea Jaila şi până la 
intrarea pe teritoriul comunet Gâr-
liţa, unde ia pe cel de Cuiu-iuk-
ului şi'l pOrtă până la deschiderea 
sa in ezerul Gârliţa ; sub numele 
de valea Garvan o intalnesce şi 
drumul judeţen Essechiot-Lipniţa. 

Garvan-bair, deal de mică impor-
tanţă, pe teritoriul bulgăresc al co-
munel rurale Carvan, şi anume pe 
acela al cătunului Carvanu-mare, 1n 
partea de N. a Bulgariei şi 1n partea 
de S. a comunet, are o direcţie 
de la N.-V. către S.-E. si rnerge 

printre văile Cuiugiac-ceair si De-
mecian-cala-ceair. Mal rnult de ju-
metate este acoperit cu păduri, iar 
restul stuaşurt. 

araivrf, 1n plasa Silistra-nouă, - 
pe teritoriul comund Carvan, este 
aşe;lat pe ultimele•ramificaţiunt nor-
dice ale dealulut Garvan-bair, tocmat 
la locul de intalnire al văilor Deme- 

cian-cala-ceair cu Cuiugiuc-ceair, 
pentru a forma valea Burun-ceair. 
Are o inălţime de 170 metri şi 
este aşecjat 1n partea sudică a plăşet 
şi cea sud-vestică a comunet ; este 
acoperit cu stufişurt. 

Geabacu, sat 1n plasa Medjidia, că-
tunul comunet Tortoman ; situat 
1n partea nord-vestică a plăşet şi 
cea occidentală a comunei, la 5 
klm. spre V. de cătunul de re-
şedinţă. Tortoman, (1n linie drepti 
iar pe drumul comunal Tortoman 
Devcea-Geabacu sunt 8 klm). Este 
aşe;lată pe valea Tibrinu, tocmat 
la locul unde valea Geabac-Ceair 
se unesce cu yalea Geabac-Culac, 
si se deschid 1n valea Tibrinu. Este 

inchis la N.-E. de . dealul Geabac-
bair ; iar la S. de dealul Turcului 

cu v&ful set1 Devcea V. care are 

121 metri. Suprafaţa sa este de 
517 hectare, dintre cart 20 hec-
tare sunt ocupate de vatra satulut 
şi de grădini. Populaţiunea sa, com-
pusă mai mult din Romini şi Turci 
este de 3 r. familit cu 14.2 sutiete, 
ocupându-se cu crescerea vite'or si 
agricultura. Casele sunt zidite pe 
ruinele vechiulut Geabacu mare, 
şi sunt măricele i curate. Pămentul 
produce grâ in cantitate destul de 
mare, apot vine ovezul şi 1n ul-
timul rend vine şi porumbul. şo-
seua judeţenă Cerna-voda-Torto_ 

man trece pe la sudul s 	iar dru- 

Mul comunal Deveea - Tas-punar 

trece prin sat si 'anume pi in partea 

sa resăritnă. 

Geabacule  uniL1ii  sat,ceva 

mai la mia4-n6pte de preccdentul, 
pe valea Geabacu-ceair, distrus de 
un incendin la inceputul secolulut 
trecut; iar locuitorii s'aCt stabilit 
mat la S. in actua:u1 sat 

Geabac,bair, deal in plasa Medjidia, 
comuna Tortoman, cătunul Gea-
bacu ; merge printre văile C:arapat-
daga, la V. si Geabac-culac la 
resărit, are Io metri, e acoperit 
cu fânete. 

Geabac-culac, vale, tot in p' asa Med-

jidie, comuna Tortoman, cătunul 
Geabacu, de la carc şi-a luat si nu-

mele, fiind asecjat intensa. 

Gearn-paşa, deal in plasa Medjidie, 
comuna Cochirlent, cătunul Ivrinez, 
se intinde la miaf,1ă-;11 de lacul Co-
chirlent ; de natura stăncăsa, c aco-
perit cu fănete. 

Geatri-bair, deal insemnat in plasa 

Medjidie, comuna Enige, cătunul 
Adam-clisi ; se intinde printre vaile 
Curu-culac şi Diordingi-orman, are 

17o metri ; e acoperit in m.:ire parte 

cu pădud i islaz. 

Dicţ. geozr. jud. Coustauţ* • 

Germeli, deal, in plasa Medjidie, 

comuna Rasova, cătunul Vlanchlot, 
face parte din culmea dealurilor 

se intinde de la S. spre 
N., brăzdand partea apusană a plăit 
si cea centrală a comunet ; este 
tăiat transversal de ruinele unui vai, 
numit valul lut Trajan ; este cuprin_s 
intre băltile Vederăsa si Baciu, la 
pălele sud-vestice e ase(..lat satul 

are i 37 iri., acoperit cn 
fâneţe, putine păduri i catc-va 
semenături. 

Gheldi - hagi - tepe, vîn-f, in plasa 
Hărsova, pe teritoriul comunet ru-
rale şiriCI, cătunul Muslu, asecjat 
la vestul plăsit si in partea nordică 
a comunet si a cătunulut ; face partc 
din dealul Cadi-căşla, pe a cărui 
culme se afiă, are o Măltime de 
122 metri si domină prin inăltimea 
sa tot satul Muslu, precum i dru-
murile de la Muslu la cătunele 
invecinate. 

Geabacu., sat in plasa Medjidia, că-
tunul comunei Tortoman ; situat 
in partea nord-vestică a plăsci 
cea occidentală a cotnunei, la s 
km. spre V. de cătunul de re-
sedintă Tartornan (in iinie dr4ta, 
iar pe drumual comunl Tortomau-
Devcca-Geabacu sunt 8 km.). Este 
aşedata pe valea Tibrinu, tocrnat 
la locul unde valea Geabac-ceair 

3) 

Biblioteca Judeţeană „I. N. Roman“ Constanţa Proiect co-finanțat AFCN



466 467 466 
467 

se unesce cu valea Geabac-culac 

si se deschid in valea Tibrinu. 

F.ste/  inchis.  la  N.-E. de dealul 

Geabac-bair ; iar la S. de dealui 

Turculut cu verful seft Devcea • 

vest care are 1.2 I metri. Supra-

făţa sa este de 5 17 hectare, din-
tre cire 20 hectare sunt ocupate 
de vatra satulut şi de grădini. 
Populaţiunea sa, compusă tuat mult 
din Românt şi Turci, este de 31 
familit cu_ 142 sullete, ocunănu-
se cu crescerea vitelor 
tura. Casele.  sunt didite .pe ruincle 

vechiului Geabacu-mare i sunt 

măricele şi curate. Pămentul pro-
duce grift in cantitate destul de 
mare, apot vire ovezul şi 

rend vine şi porumbul. şo-
seua judeţenă Cernavodă-Tor- 
toman trece pe la sudul 	0, iar 

drumul comunal Devcea-Taşpunar 
trecc prin sat şi anuMe prin par-
tea •sa resăritenă. 

Geabacu, ruincf unut vechift sat, 

ceva mat la n acjă-nOpte de prece-
dentul, pe v lea Geabac-ceair, dis-
trus de un IncendiCt la inceputul 
secolului 	ecut ; iar locuitorit s'aft 

stabilit 	S. in actualul sat. 

.Geabac-bair, deal in plasa Medjidie, 

comuna Tortornan, cătunul Gea-
bacu ; merge printre văile Carapat-
daga la V. şi Geabac-culac la resă- 

rit, are i o6 m., e acoperit cu 

fâneţe. 

Geabac-culac, vate, tot in plasa 

Medjidie, comuna Tortoman, cătu-
nul Geabacu, de la care şi-a luat şi 
numele, tiind aşecjat intr'ensa. 

Geam-pasa, deal in plasa Medjidie, 

comuna Cochirlent, cătunul Ivrinez, 
se intinde la 
	

de lacul Co- 

chirlent ; de natură stâncOsă, 
acoperit cu fâneţe. 

Gea'ri bair, deal insemnat in plasa 

Medjidie, comuna Enige, cătunul 
Adam-clissi, se intinde printre văile 
Curu-culac şi Diordingi-orman ; are 
17o m., e acoperit ir mare parte 
cu pădurt 

Ghelingec, sat in plasa Constanţa, 
cătunul comunei Pazarli; situat in 
partea nord-vestică a plăşet şi cea 
nordică şi centrală a comunel, la 
4 km. spre • N.-V. de cătunul de 
reşedinţă Pazarli. Este aşelat pe 
valea Odi•culac, fiind inchis de 
către dealul Hos-tepe-bair din par-
tea vestică, cu verful s0 Hos-tepe 
(203 metri) ; iar din partea 

este inchis de dealul Ghe-

lingec bair cu verful seft Bal-tepe 

(i 90 metri) şi de că.tre S. este 
domMat de verful Mezarlic-tepe 
care are 165 metri, situat fiind la 

km. spre S.-E. de sat. Supra-

faţa sa este de 1757 hecare, din 
care 146 hectare sunt ocupate de 
.către vatra satulut şi cc către 
grădinl. Populatiunea sa, compuiă 

mult din Turci, ete de 133 

familit cu 5 54 suflete, ocupăndu-
se mat ales cu agricultura şi cres-
cerea. Vitelor. Pămentul produce 
grift i ovez i prea puţin ?crumb. 
'Casele, mict in general, suLt strinse 

grupuri d câte 5—tc şi sunt 
departe unele (grupurt) de alte. 
'Din sat plecă un numcr fOrte 
mare de drumuri comtinale, du-
:cendu-se pe la satele invecinate 
-ca: Pazarli, Tortoman, 'Uş-punar, 
.Chior-ceşme, Terzichiot 	altele; 
şosttia judeţenă Hârşova-Constanţa 
trece prin partea nord,:stică a 
satulut. 

Ghelingec-bair, deal insemnat in 

pl2sa Constanţa, pe teritoriul co- 
•anunei Pazarli şi anume 	acela 

:al . cătunului Ghelingec, pe la estul 
•căruia trece şi de unde :;i-a luat 
.şi numele ; incepe din verful Bal-
lepe şi ţine pănă la dealul 

avend o directie dc I.i N.-V. 

către S.-E. luănd forma unut arc 
de cerc cu convexitatea spre S.; 
are o inălţime mijlocie de 16o 
metri şi este r'idicat îi nord-estul 
plăşei şi comunel şi in vcstul că-
tunului ; prin inălţimea lui predo- 

mină satul Ghelingec, drumul co-
munal Ghelingec-Pazarli şi valea 
Ester. 

Ghelingec-tepe, verf de deal in-

plasa Constanţa, pe teritoriul co- 

munei rurale Pazarli, cătunul Ghe-
lingec, de unde işt trage şi numele; 
este aşet,lat pe culmea dealulut Bi-
larlar-bair şi este cel mai inalt 
verf al acestut deal, are o inălţi-nre 
de 189 metri ; din acest verf se 
desfac ekalurile Tasli-iuc-bair, Ma-
homet-bair, Hos-tepe-bair precum 
şi văile Mangalie-dere, 
dere, Odi-culac şi Ester ; este si-
tuat in partea nordiccă a plăşit, 
cea vestică a comunet şi cea su-
dică a cătunului. 

Ghenciu (Valea lul),•vale rnică in 
istra - nouă, comuna 01-

tina, cătunul Căşla, se desface din 
punctele sud-ve'Aice ale dealulut de 
deasupra Căşlei, se indrepta spre 
resărit in o directie generală de 
la S.-V. spre N.-E., brăzdănd par-
tea nordică a plăşet şi cea sud-
estica a comunei; dup 3 km. de 
drum fşacut parte prin păduri, parte 
prin eămpie, merge de se deschide 
in valea Beilic-ceair, pe partea 
stăngă a lui, ceva mat sus d‘;  sa-

tul Curu-orman. 

Ghenis-bair, deal in plasa Medjidie, 

Biblioteca Judeţeană „I. N. Roman“ Constanţa Proiect co-finanțat AFCN



468 469 _ 469 

comuna Mamut-cuius, cătunul Peş-
tera ; se intinde printre văile De-
men-culac şi Iuuruc-dere ; este de 
natură stâncOsă şi acoperit cu fâ-
nete şi islazurt. 

Gheorkţ1.92,34rp  deal in 
plasa Silistra-nouă, comuna Dobro-

d'alungui văit Techechioi-ceair,  
cu 17o m. şi e acoperit numat cu 
păduri. 

Gheren-ccair, vale, un alt nume 
al văit Urluia, nume ce-1 păstreză 
de la satul Enişenlia până la sa-
tul Bazirgian. 

Gherme-bair, deal in plasa Hârşova, 
comuna Calfa, cătunul Cartal-seIeuş, 
are 148 m. inălţime şi e acoperit 
cu fânete şi islaz. 

Gheringec, sat in plasa Mangalia, 
cătunul de reşedintă al comunei 
Gheringec; situat in partea resări-
tenă a plăşet şi cea nordică a comu-
nei, pe ambele malurt ale piriulut 
Tatlăgeac, care işt are isvorul chiar 
in sat, intre dealurile Pervelei la 
resătit şi Gheringec la apus ; are 
7 194 ha. intindere, din care 26 ha. 
ocupate de vatra satului cu 195 
case ; populaţiunea, ,in majoritate 
Românt şi Tătart,este de t 91 familit 
cu 91 6 sutlete, ocUpăndu-se cu 
aAricultura şi crescerea vitelor. 

Gheringec, comun',i ruralâ a jude-
tulut Constanţa, din plasa Manga-
lia ; situată in partea sud-estic i.  

a judetuiut la 41 km. spre S.-V. 
de oraşul Constanta, capitala dis-
trictului. şi in partea resăritenă a 
plăşei la 12 km. spre N.-V. de 
orăşelul Mangalia, reşedinta plăşet, 
pe ambele malurt ale piriulut 

Tatlăgeac. 
Relieful solulut se este puţin 

accidentat ; principalele dealurt: cari 
o brăzdeză sunt: Anizacea (91 
m.) la N. ; Perveli (74 1n ). la 
N.-E. ; Ascilar (64 m.) la resărit 
şi S.-E.; Baş-punar (82 m.) la S. ; 
Copucci (1o8 m.) la 	Cogea- 
sirti-bair (too m.) la apus; Kirizi-
iuc (91 m.) priu interiorul co-
munet ; tOte sunt acopetite cu 
fânete şi semănături. Movile sunt 
numerose s.rvind odlniOră ca puncte 
de orientare ; principalele sunt : 
Gheringec (92 tu.), Copucci (82 
m.), prin interior ; 	(102 
m.) la apus, Arpali-iuiuc (73 m.), 
Coim-ittiuc (64 m.) la resărit ; 
acoperite cu verdetă. 

llidrogralia este representata 
prin piriul Tatlăgeac ce isvoresce 
din 2 mict lăcu!ete, din interiorul 
satuiut Gheringec, trece, prin t 1 si 
satul Ascilar, udă partea nord- 
estică a comunet şi intră in co-
muna Tat!ăgeac ; lacul Mangalia 
in partea sudică cu maţuţ, setă nor- 

dic inalt şi stâncos, şi 	Baş- 
punar, Copucci unită cu valea 
Viilor ce se deschid in lacul Man-
galia ; ele nu a apă de cât in 
timpul 

Clima comunet este aceea a 

platoului Dobrogean in general, 

excesiv de caldă in titr ul veret 
şi trigurOsă in timpul ierpet ; ven-
tul de la Mare sullă continuil, ploi 
putine ; maladit putine. 

Cătunele cari compun acestă 
comună sunt cinet şi anume: Ghe-
ringec, reşedintă, in partea nordică, 
pe valea Tatlăgeac ; A!,cilar in 
partea resăriteaă, pe rnauI drept 
al piriulut Tatlăgeac ; Copucci 
spre S.-V. pe valea Coucci; Baş- 
punar spre 	 malul 

nordic al laculut Mangalia; Haidar-
chioi la S.-E. pe dea'ul Hai lar,-chiot 

Ascilar. Aspectul general este a-
cesta: casele mict,putin ingr jite,gru-
pate in jurul geamiilor, făra ordine. 

Suprafaţa comunel este Jei 1989   

bectare, din cari 3 t6 ha. ocupate 

de vetrele 	atelor, iar restul de 
11673 ha. este impărtit intre Stat 
cu proprietari ce posedă 5 1 18 ha. 
şi locuitori cart stăpânesc 6 5 5 5 ha. 

_Populaţiunca totală a comunet 
pe anul t 895 —96 este de 3 3 t 
'familit cu i 571 sutlete, upartisaţi 
dupe cum urmeză: 

1) Dupe sex : bărbatt $ 6, femei 
755. Total 1571.  

2) Dupe stare 	necăsăto- 
riti 721, căsătoriti 840, veduvi 
divortatt 2. Total 157 1. 

3) Dupe instrucţie : scict carte 

120, Ml SCiCI 145 i. Total 1571. 

4) Dupe religie ortodoxi 7 50, 

mahometani 8o z , catolict 12, altele 

S. Total 1571. 

5) Dupe ocupaţiuni : agricultort 

262, comercianti 7, industriaşt 2, 

altele 6o. Total 331. 
6) Dupe av(re : improprietăritt 

240, neimproprietăriti 9 r Tot al 

3 3 t. 
7) Dupe. protecţie : supuşi Ro-

mânI I 505, supuşt streint 66. 
Total 1571. 

8) Contribuabili : 3 31. 

Biserică. In comuni exi ;tă o 
singură biserică ortodoxă cu hra-
mul s. Nicolae, in cătunul Co-
pucci, cu Io ha. păment de la 
Stat, cu i preot, i cântăreţ, 
paracliser ; ar mat trebui zidită 
incă una, de Ore-ce populatia creş-
tină. es`e mare ; mai sunt şi 2-

geamii, una in cătunul Ascilar şi alta 
in cătunul Gheringec, cu câte 2 

110g1. 

Şc61ă. In Comună e una singură 
mixtă în cătunul Gheringec cu t in-
vetător, cu 87 elevT inscri;i şi 42 
promovatt. 

Econonzicesce comuna stă. ast-fel 
dupe tabioul Semenăturilor i ha. 

din 189 
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Griu 67o lia. cu  938o hl. (1,1 

111. de ha.); Secara 445ha. cu  5785 

111. (1 3 111. de ha.) ; Orz 2630 

ha. cu  39450 111. (1 5 hl. de ha.) 

Ovez 365 ha. cu  438o 111. (1 2 hl. 

de ha.) ; In 1159 ha. cu  12749 111. 

(i t 111. de ha.) ; Porumb 228 ha. 
cu 1368 hl. (6 hl. de ha.) ; MeiU 

276 ha. cu  193 2 hl. (7 111. de ha.) ; 

Fâneţe natutală şi artfficială 700 
ha. cu  700.000 kgr. ( t000 kgr. 
de ha.). 

In ceca-ce privesce felul şi in-
tinderea terenurilor, cele 11989 
ha. ale comunet se divid ast-fel : 

441 ha. teren neproductiv (din 

cati 316 ha. vatra satului şi 126 
ha. bălţi, drumurt, etc.) ; 11548 
ha. teren productiv (din cart 4993 
ha. ale Statulut cu proprietarit i. 
6555 ha. alc locuitorilor); din care : 
8323 ha. teren cultivat (din cart 
3293 ha. ale Statului cu proprietarit 
şi 5 o3o ha. ale locuitorilor) ; 3 19 5 
ha. teren' islaz (din cart 17oo ha. 
ale Statulul cu proprietarit şi 
1495 ha. ale locuitorilor) ; 30 ha.. 
teren (vit aIe locuitorilor). 

Ocupaţiunile locuitorilor sunt 
urmat(')rele Agricultura, Cu 262 

plugart cart at:1 176 plugurt, 226 

care şi căruţe, 20 maşint de se• 
cerat şi 4 de bătut porumb. 

Crescereavitelor,Iiind in conlun 

24570 capete, din cart 974 cai, 

2728 bot, 34 asini, 20385 ot, 
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1 i 9 capre, 3 30 porci ; acesţa e prini-
cipala ocupaţiune a locu itorilor. 

Industria afară de cea domestică, 
mat e representată prin 9 rr ort de 
ve.nt Si 2 industriaşi (fierart). 

Comerţui e activ, se face prin 

gara Constanta Ia41 km. spre N.-V. 

de către 7 comercianţt (din cart 5 car-
ciumart) şi consta in import de co-
loniale şi manufacturi şi in export 
de cereale, vite cu produse'e lor. 

Budgetul comunet este de t 1 2 30 

let la venituri şi 820-) let la chel-
tuelt, remânend deci un excedent 
in plus de 302 t let ; sunt şi 331 
contribuabilt. 

C‘11 de tomunitaţie ale comunet 

sunt : ) drumul judeţen Medjidie-
Mangalia ce trece prin satele Ghc-
ringec şi Ascilar ; 2) drumul jude-
ţen Mangalia-Cara-omer ce trece 
pe la S. printre satele Copucci şi 
Baş-punar ; 3) apot drumurt mici 
ce unesc cătunele intre •ele şi cu 
sateIe vecine ca Tatlăgeac, Hagi-
lar, Perveli, Azaplar, Sarighiol, etc. 

Gheringec, verf de deal, in plasa 

Mangalia, pe .  teritoriul comun 

Gheringec, la 1 11, km. spre V. de 

cătunul Gheringec, de unde şf-a lua t 
şi numele ; face parte din dealul 
Cogea-sirt-bair, pe ramificaţiunile 
sale resăritene ; are o inalţime de 
92 metri ; purict trigonometric de 
013.ervaţiune de rargul al II-lea, 
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dominand in intregime sa111. Gbe-

ringec precum şi drumurile comu-
nale Gheringec biuk - uratan, 
Gheri-gec-Toprai-sari, Gheringec- 
Cara - chioi 	şi 	şoseua .[,_ideţnă 
Gheringec-Amzacea, este acoperit 
cu păşune in intregime. 

Ghiaur-ainzali, vale insem:lată, in 
plasa Medjidie, pe teritor'ul co-
ruunei rurale Cochirlent şi anume 
pe acela al că.tunulut Ivralles ; se 
desface din 	1e1  nordice ale dea- 

lului Perdea-culac-bair, incireptân-

du-se spre mia4-n6pte, cu direcţia 
de la S.-E. către N.-V., merge 
printre dealurile 	 şi Ar- 
Mutlu-bai7 spre V. şi Car,l-durac-
bair la E. şi se desface in balta. 
Cara-su dupe un drum de 3 klm.; 
este situată in partea vestică şi 
puţin centrală a p1ăii, partea nor-
dică a comunei şi a cătw,ulut. 

Ghim  • ina (Putul  luTMos, locu-

inţă isolată, in plasa Silistra.-nottă, 
pe teritoriul comunet rurale Oltina 
şi anume pe ac€-Ia al cătu:ulut SCI  
Caşla ; e un mic puţ ce si-a luat 
nutriele de la un bătran ce l'a făcut 
in •marginea pădurei ce rn',1rginesce 
ezerul Oltina şi Iânga dumui co-
munal ce duce de la Casla 1 Oltina. 

Ghiol-ceair, vale insemnat, in plasa 

Silistra-nouă, pe teritoriul :omunet 
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rurale Lipniţa (şi anume pe ac-ela 
al catunuluf s(n-.1 Coşlugea), se ds- 
fitcc 	p6lele sud-estice ale dea- 

lulut Coşlugea, de lânga movila 
sub numele de valea 

Almalicului, se indreptă mai intin 
spre miacjă-m'ipte pâna la satul Coş-
lugea, de unde ia numele de Ghiol-
ceair, .indreptându se spre resărit 
intr'o direcţie generala de la 
spre N.-E., pe la p6lele suc ale - 
dealurilorUzum-bair şi dealul Pietrii 
brăzdand partea de rnia;lă-nOpte a 
plăşit şi a comunei ; dupe un drum 
de 8 klm. se  deschide in partea 

apusană a ezeruIut Oltina ; are vă; 
adiacente puţine şi neinsemnate; 
pe vale merge şi un drum comunal 
Lipnita-Coşlugea. 

Ghiol-ghelic-bair, vale, in plaa Si-

listra-noua, pe teritoriul comunei 

rurale Enişenlia şi anume pe acela 
al cătunului Natradin ; se desface 
din partea vestică a dealului Ghiol-
punar, i anume din v(rful Eşil-
iuiuc indreptându-.e spre apus şi . 
trece .pe la nordul 
cam la 2 1 /2  klm. şi pe la sudul 
satulut Nastradin pe la i 1/2  klm. 
Are o inalţime maximă de I87 m., 
pe care o atinge in v&ful set1 Der-
men-iuiuc ; este situat in partea su-
dica a plăşei şi cea vestică a co-
munel ; este acoperit cu padurt ,ş i 
stufişuri. 
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Ghiol-punar, deal iLirte insemat, in 

plasa Silistra-nouă, pe teritoriul co-
munelor rurale Hazarlic şi Enisenha; I 

se intinde de la valea Enişeniia si 
până la 2 klm. spre nord-veszul 
satului Ghiol-punar, de unde şi-a 
luat şi numele, trece pe la estul 
cătunului Hazarlic pe la un klm. 
depărtare, pe la t 1f ?  km. spre E. 
de catunul. Enisenlia, pe la i klm. 
spre E. de satul Nargilar şi pe la 

2 klm. spre nord-vestul cătUnului 
Ghiol-punar hadreptându-se spre 
rnia4ă-nOpte şi avnd o direcţie de 
la S. spre N.-E. Inălţimea sa cea mal 
mare o atinge in v&ful 
care este de 183 metri. Din acst 

deal se lasă spre V. dealul Mulver-
acceuci şi dealul Ghiol-ghelic-bair, 
iar spre E. se lasă dealul Ceşme-
bair şi Cata-peletli. El este situat 
in partea de S. a plăsei, In partea 
vestiă a comunei Hazarlic şi in 
partea estică a comunei Enisenlia, 
făcnd hotar intre aceste comune. 
Este acov.rit cu verdeţuri ; insa 
ici i colea se mai găsesc şi câte-
va petice de păduri. Pe 1t estul 
acestut deal trece drumul comunal 
Hazarlic-Glaiol-punar .si- pe la V. 
trece drumul Enisenlia -Nargilar. 
Are forma unui S grecesc de la 

sfirşitul 

Ghiol-başca, ruinele unui vechiCi sat, 

in plasa Medjidie, pe teritoriul co-

munci rurale Rasova, si anume pe 

acela al cătunului 	ii Vlahchioi, 
6 klni. spre S. de satul Rasova, 

nu departe de balta Badului 
valea Ceair-arabag,i ; a tos distrus 

in timpul rshoitilui 77-78 .ie către 
başbuzucit, iar locuitorii saii re-
fugiat in Rasova. 

-Ghiun-ghirrneş (Culrnea), cAltue in-

semnată de dealuri, din pla,:i Măcin 
(judeţul Tulcea) şi plasa 1.--Iârsova 
(judeţul Constanţa). Se dest'ace din- 

	

tr'un nod central; aşec,lat 	limita 

celor 2 judeţe, situat ceva mai jos 
de v&ful Atmagea ; se indrptă spre 
apus printre riurile Ai-orman (sa0 

	

Picin4a) şi Aigar-Ahmet 	Roşt- 
dere) din judeţul Constanţa (cu co-
munele Ostrov şi Topologil) si pe 
cea sud-vestică a judeţului Tulcea, 
•şi anume partea meridtonală a plă- 

. şei Măcin, cu comunele 13icinega, 

.Coiurn-punar,Canat-calfa; snre mia-
cjă-cji i.spre rsărit lasă preinngirile: 
dealul Ghiolgic -bair şi Cârjelar, 
dealul Cambetepesi, Baba - bair, 
.Sinir,taş-tepessi ; spre apes,..dealui 
Coium-punar. [)in pOiele ui isvo-
răsc o mulţime de piraie ; mai in-
semnate : va!ea Hogei, valea Ul-
milor, Ingi-dere, Coium-1.-)unar (cu 
alluentul Cana-misca), aluenţi ai 
pirlului Ai.;ăr-Alimet; vaka Canat-

calfa at-luent al, piriului Al-orman. 
Natura lui e stâncOsă pe .110curea. 

	

Se ridică până la o 	de 

321 metri; punct trigono:r.etric de 
rangul 	; alte vrful. sunt Eşil- 

tepe, 228 m., altul de 216 m., 

puncte trigonometrice de ordi- 

nea 	El este :intretaiat de o 

mulţime de ,Irumuri ; asa : •ca,lea 
judeti:nă Satul-not:1-Ostrov ; ,dru- _ 

muri c:)munale Picinga-Colurn-
punar,Satu-noil-Coium-punar, Câr-
jilar-Coium - punar si alte multe 
drumuri vecinale. T6te vaile pira-
ielor sunt rip6se ii inalte. Culmele 
din judeţul Constanta sunt acoperite 
cu păsunt si putine semănăturt ; 
la p6lele sale sunt ase4te sa.tele 
Coium-punar, Canat-calfa, Ai-or-
man, Aiglr Ahmet şi licumbei 
(din judeţul Constanţa). 

Ghluvenli ceair, vale insemnată, ii 

plasa Silistra-nouă, pe teritonul co-
munelor rurate Regep-cuius, Pa- 
rachioi i Ghiuvegea, de la care sî-a 

lut si numele. Ea este formată 
din alte doue văi secundare : Cu- 
iugiuc-culac la resrit, ce se des- 

face din părtile apu:ane ale dea- 
lulul 	si alta Calaigi-ceair 

ce se d.,..sface din , p(!)ele nordice 

ale dealulut Aivalic-bair;cea diritiii 

are o directiune generală de la S.-E. 
spre N.-V., a doua are directia 

de la S. spre N. cu multe cotituri; 

se unesc amăndoue Ungă satul Pa-
rachiot, trece print'nsul si apoi ia 
numele de valea 
trece prin comuna Ghiuvegea, ia 
o directie generala spre N.- V., 

Ghiol-punar, sat, in plasa Silistra-

nouâ, cătunul comunci Hazarlic ; 
situat in partea sud-vestică a plăşel 
si cea nord-estică a comunei, la 6 
klm. spre N.-E. de cătunul de re-

„şedint4....._Hazarlic. Este asec.lat pe 
alea Cestne;CUlac inchis la apus 

de."--d-eălul Ghiol --punar, la N. de 
pădurea Canara-orman, la rcsărit 
de dealul Mezarlic-borungea-bair 

pădurea si de dealul 
esme-ba-- iu" fiind dominat de -vrful. 

' 
Itu-orman care are 1 5 6 metri, 

situat Iiind la 2 klm. spre N.-E. 

de sat. Suprafaţa sa este de 1 97 3 
ha., dintre care 65 lia. sunt ocu-
pate numai de vatra satului şi de 
grădini. Populatia sa, compusă mal 
ales din Români şi Bulgari, este 
de 73 familii cu 370 sutlete, ocu-
pându-se mai mult cu crescerea vi-
telor. Pătuntul, pe unde nu este 
acoperit cu păduri sai..1 tufetis, este 
cultiVat si produce mat ales secară; 
puţin mat la N.-V. de sat se cul-
tivă si viţa de vic. Casele sunt 
mititele, prost lucrate si mat prost 
ingrijite, aşe,4aze făra nici o ordine, 
care unde a vrut. Drumuri comu-
nale vin de la satele invecinate 
ca Borungea, Sevendic, Enisenlia, 
Nargila.r, etc. 
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făcend mat multe meandre si dupe 
un drum de aprnpe 20 klin. merge 
de se deschide in balta lortmac, 
la resărit, langta şosţ'ma judeţimă 
Ostrov-Cuzgun, in apropriere de 
deschiderea văit Dermen-ceair tot 
in balta lortmac. Malurile sunt jnse 
şi acoperite cu fâneţe, afară de 
locul allător iu pădurile Musaisi-
orman şi Duanchioi-orman, unde 
valea sa are malurile inalte şi ri-
pOse. Ea cste inchisă intre dealu-
rile : Capusciot-bair, Macmora-bair, 
Siran-culac-bair, Cara-peretlic-ar-
tasi la apu;-, Aivalic-bair, la S. ; 
Siuir-iol-bair, Aslanta-sirti, Sinir-

bair, Distrail-bair şi Mezarlic-bair 
la resărit. Ea servesce mat multor 
căt de comunicatie : de ir Regep-
cuius prin Calaigi, Parachiot la 
Ghiuvegea ; un drum insemnat, ce 
phcă din calea judeţnă Ostrov-
Cuzgun, urthză valea Ghiuvenli,  
ceair şi Cuiugiuc-culac spre a se 
duce la Azaclar şi de aci in Bulgaria. 

Ghiuvenli, sat, in plasa Mangalia, 

cătunul comunai Cara-giner, 
in partea apusană a plăşit şi cea 
nordică a cumunet, la to 
spre N. de reşedinţă, pe valea 
Ghiuvenli, intre dealurile Ghiu-
venli-bair la N. şi Cara-omer la 
S. Are o intindere de 517 ha., din 
care 4 9 ha. ocupate de vatra sa-
tuhh cu 87 case ; popuiatiunea, iu 

majoritate Turci şi Tătart, este de 
191 fairiilit cu 776 sutlete, ocu-
piandu-se cu agricultura şi cres:erea 
vitelor. 

hivizlicu 	re vale de mică im- 
portanţa in plasa Silistra-nouă, pe 
teritoriul comunet rurale Câlnia ; se 
desrace din pnleh: apusane ale dea-
lulut Coşluge, se indrt.:ptă spre 
apus, avnd o .direcţiune generală 
de la E. spre V., mergend pe la 
pnlele movilet PârjOiet, şi brăz-
Uză partea de tatia4-ncipte a plăşit 
şi cea nord-vestică a comunei ; dupe 
un drum de 2 kIll. e deschide pe 
malul dobrogn al Dunărit, la i km. 
mat jos de deschiderea văii Câlnia 
ita Dunăre ; aprOpe- de sfărşit rna- 
lurile sale sunt inalte şt râpn,e ; 
pe valea st merge un drum co- 

munal ce duce de la Bugeac şi 
Galiţa la Pârjnia. 

Gh zdărescT, insulă pe Dunăre, in 
plasa Ilarşova, comuna Ghizdă-
resci, de .unde şi-a lua.t i numele, 
Este aşeciatta puţin cam spre N.-V. 
de cătunul Ghizdăresci, cu o su-
prafaţă de 70 hectare şi acoperită 
numat cu .ttatisurt de sălcit ; este ne-
locuită. şi este ituată in partea ves-
tisă a plăşetşi in partea nord-vestică 
a comunei. tn i'aţa acestet insule, 
şi pe malul drept al Dunăm, se 
deschide valea Cinnacli-dere. 

Ghiuvegea, comunărural. mică din 
nstanta şi n,autue din 

plasa Silistra-nouă. 
Este situatit in parte,, apusană 

la 93 km. spre S.-
V. de oraşul Constanţa, reşedinţa 
districtului, şi ii cea ceutrală a 
plăşet la 27 km. spre E. de ora-
şul Ostrov, reşedinţa 

Se n~i/.:esce la ni;a4-nnpte 

cu comuna rurală Caranic ; la re- 
sărit tot cu Caranlăc, 	intaljă-1,11 
cu comuna Parachiot, iar la apus 
cu comuna Lipniţa i Carvan. 

Reliefu! solultd e in general 

accidentat de cuimea Pal- achiot cu 

ramilicatiunile sale; principalele dea-

lurt care o brăzdeză sun-  : Mezar-
lăc-bair (1.42 m.) la N.-V., Ghiu-
ven:i-bair (130 Ifl ) la V., Ca-
pu tciot- bair (1 3 2 M.) la S.-V., 
Macmora-bair (168 m.), Siran- 
culac-bair 	38 m.), Uzun-mese- 

• sirti 	42 	m.), As1ant2- irti cu 

verful Dobromir (too m.), tOte 

la S. si S.-E. Aceste dcaluri sunt 

acoperite cu intin e pă':unt şi li-
ve;11; pădurile, Jei nu mat ael fru-
museţea si măretia de odininră, to-
tuşt mai pă tr&ză ceva din impu-
nătatea lor de olininră ; principa-
lele sunt : Muzaisi-orw,m la N.- 

Biaiuk-orman la 	Kere:- 

lic-orman la S.-V., 

man si Asadic-orman h‘, 

Movilele sw t putine şi n'att mare 

importantă, sunt acoperite cu 
verdi:tă. 

Ridrog-ralia este slab represen-

tată, căct n'avem nict un curs im-
portant de apă, si piraiele c:c există 
afi apă nurnat irl timpul Inmnet 
si până a veret dupe topirea za-
pezet. Vdile sunt insă numernse si 
cu posiţii r!umnse, principa;cle sunt:, 
Ghiuvenli saU Ghiuvegea, o brăz-
dza prin interior, trecend prin 
tele Calaigi şi Ghiuvegea, deschi-
(,indu-se in balta lortmac, si avnd 
ca adiacente pe dr4ta valea Cu-
iuguic-culac unită cu Asadic,-ceair 
la S.-E., şi pe 
S. ; va!ea Bei'ic - culac unită. cu  
Ciatal-culac adiacenta văit Curu-
orman la N. ; valea Dermen-ceair 
la artus ; rnalurile tutulor acestor 
văi sunt a operite cu păduri fru-
tunse, ceea-ce face că in comună 
se găsesc positiunt admirabile. 

Clima comunei este temperată 
din pricina adăpostului o'erit de 
dealuri i pădurt, vnttal dominant 
este cel de S.-V. ; pine cade in 
cantitate potrivită ; maladiile o vi-
zitză rar, clima fiind Enrre curată 
si senătnsă. 

Cătunele cari o compun sunt 

Ghiuvegea, reşedinţă, a5ei.iată in 
purtea apusană pe valea Ghiuvenli 
intre dea!urile Musaisi - orman la 
N. si E., i CapucCioi-bair la 
S. si E. ; Calaigi in pa: tea me- 
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ridională a comunei, pe valea Ghiu-
venli, la 4 km. spre N. de re-
sedinţă, intre dealurile Macmora-
bair la V. şi Tengbe-bair la r-
sărit ; satele sunt plă.cute, curate, 
inconjurat,... cu pădurt si de posiţit 

Suprafaţa totală a comunet este 
de 3290 ha., din cari I 40 ha. ocu-
pate de vetrele satelor cu 139 

..case, restul de 3 1 5 i ha. impirţit in-

tre Stat cu proprietarit cari aii 

Sot ha. si locuitorit cari posedă 
349 ha. 
Populaţiunea sa totală pe anul 

-1896 este de 134 familit cu 604 
sutlete, impărţite a t-fel : 

t) Dupe sex : 327 1:vă.rbati, 277 
femet. 

2) Dupe stare civili : 332 ne-

...căsătoriţi, 242 căsătorit, 30 
duvi. 

3) Dupe instrucţie 	carte, 

573 nu sciu. 

4) Dupe ce(ăţenie : 6o4 cetăteni 
-Români. 

• 5) Dupe rdigii: 229 ortodoxt, 

375 mahometlni. 
6) Dupe ocup.  aţii: 326 agricul-

tori şi meseriaşt, i cârciumar. 
Contribriabi/i : 124. 

Economicesce stă relativ bine. 
Tabloul semănăturilor din 1894-95 

. eue acesta : 
GrăU 4 5  o ha. cu  67 5 o hl. ( i5 

hl. Jc ha.) ; Orz 140 h. cu 2240 
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hl. (t 6 hl. de i ha.); OvE,-z 3 3 

ha. cu  630 hl. (18 hl. de ba.) ; 

. Porumb iţ6 ha. cu  ii6S hl. (8 
hl. de ha.); Mein 5 ha. cu  65 111. 
(1 3 111. de ha.) 

In privinţa intinderet şi ftlul 
terenuri'or cele 3290 ha. ale co-
munei se divid ast-fel : 140 ha. 
teren neproductiv (ocupat de ve-
trele satelor), 3 1 50 ha. teren pro-
ductiv (din care 18o t al Statulut cu 
proprietarii si 1349 ha. ale lo-
cuitorilor) ; din acesta : 1424 ha. 
teren cultivat (din care 300 ale 
Statuiu1 cu proprietatii şi i 124 
ale locuitorilor) ; 	32 ita. teren 

necultivat (ale locuitorilor) ; 248  

ha. teren islaz (din care 151 ale 

Statulut cu proprietarit şi 97 ale 
locuitorilor); 1446 ha. teren pădurt 
(din care 135o ale Statulut cu 
.proprietarit si 96 ale locuitorilor). 

Ocupaţiunile locuitorilor sunt 

urtneuirele : Agrieultura, cu 122 

.plugari, cari an 27 pluguri, 30 
care şi căruţe, i maşină de treerat. 

Crescerea vitelor, fiind in co-

mună ca la 32o capete, mai cu 
osebire ot si bot. 

Industria, afară de cea casnică, 
mat e representata p intr'un ferar 
sir truiră cu aburt. 

Comerţul e puţin activ, se face 
prin- gara Mangalia la 57 km. 
spre N.-E. sa.f.1 orăselul Ostrov, de 
către 2 comercianti, şi constă in 
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import de coloniale şi manufac- 
tură si in export de vite, lemne. 

Budgetul comunet este 	2667 

let la ve-iturt şi 1655 lei a chel-
tueli, remănănd deci. ut cccdent 
in plus de to: 2 id ; suti Ş1 124 

c.ontribuabili. 
Căile de comunicaţie slint : un 

drum mare de comunica 	Lip- 

niţa-Ghiuvegea-Clra-omer ; apoi 
drumuil la satele invecinate Pa-
rachioi, Velichiot, Caranlâ-:. 

Biserică n'are comuna, şi totuşi• 
populaţia creştină este destul de 
numerO3ă; locuitorit se duc la sa-
tele invecinate ; mahomezanii au 
2 geamit cu 3 hogi. 

Şeaă iar nu este in cemună, şi 
totuşt copiii in vrstă de şc6Iă 
stmt destul de numeroşt aşa că 
sitnţindu-se lipsa ei sa si votat 
inftinţarea unei şcolt. 

GhizdărescI, comună. rurală io ju-
stanţa si anume in plasa 

Ilârsova. 

	• dett 

Este (7.şe1atd In partea apusană 
a judetului la 85 km. spre 
de oraşul Constanta, reşedinta ju-
deţului, şi tot in partea apusană a 
plăşei, la 9 km. spre S.-E. de oră- 

' şelul 	1.1ârşova, reşedinţa 
Alte comune it...vecinate cu 

sunt : Topalu la 10 km. spre, 

Şiriul la ii km. spre E., GrOpa-Cio--
banului la 8 km. spre N.-V., Sarai 
la 14 km. spre N.-E. 

Holarul amănunţit al comunet 
este unnetorul : Plecând de pc ma- 

lul Dunării, din -faţa ostrovulut 
Ghizdăresct, o ia spre r'esărit, ur- 
când valea Caimacli-dere, trece 

prin trei movile• şi ajunge pe mu-,  

chia dealulut Muslu, de aci o ia 

spre S.-E. fwmând un fel de arc 

de cerc, pe muchia dealului Muslu, 

taie valea Cechirgea şi se opresce 
la 2 km. spre S. de satul Muslu 
(al.comunet Şiriu), de unde o ia spre 
S., urcă şi cob6ră dealul Erchessec 
in valea Tichilesci, de aci se di-
rige spre apus, urmând puţin va-
lea Tichilesci pe care o părăsesce 
trecăud peste ultimele t-amificatit 
nordice a.le dealului Olacutut; taie 
valea PiciOrele-Cechirgelei, intră 
in valea Cechirgea, pe care o ur-
mi:ză până la deschiderea sa iu 
fluviul Dunărea, la gura gârlii Ve- 

Gh iuvegea, sat in p:asa Silistra_ 

noua, catunul de resedin a al co-

munei Ghiuvegea, aşe.at  n partea 
centrală a plăsit si cea nordică a 
C0flUtit, iia valea Gbiuveg.:a, intr'o 
frumOsă posiţiune inconjurata de 
dealurt padurtise. Are o intindere 
de 4680 ha., din care 6o ha. ocu- 
pate de vatra satului cu 61 case ; 

populaţiunea, compusă din R013lâtil 
Bulgart, este de 57 atii1it cu 

293 suflete, ocupându se cu păs-
toritul si agricultura. 
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riga ; taie Dunărea i se opresce 
la punctut sudic al ostrovului Atâr-
naţit ; de aci se dirige spre N. şi 
N.-V., coprin4r.d Intr'insul ostro-
vul de mai sus, urmeză apoi ma-
lut drept al Dunărit, coprinde in 
urmă ostrovul Ghizdăresci, şi se 
opresce la pOlele dealutut Celea, 
de unde am plecat. 

Forma hotarului este aceea a 

unui patrulater neregulat, lungimea 
de 28 km., intinderea totală este de 
5362 pogOne sael 2897 hectare 
saii 28 kmp. 

Se marginesce la miacjă-nOpte cu 
comuna urbană Hârşova, de care 
se desparte .prin valea Caimacli- 
dere, şi cu comuna rurală GrOpa-
Ciobanului ; la resărit cu coniuna 
Şiriu despărţindu-se prin dealurile 
Musiu i Erchessec, la tniaftă-4t cu 
.comuna rurală Topalu separată 
fiind prin dealul Olacul şi valea 
.Cechirgea; iar la apus cu judeţut 
Ialomiţa de care -se desparte pri 
fluviul Dunărea. 

Relieful solului este 1n general 

accidentat,căct dealurile Muslu ( t 2 3 

m.) ia N.-E., Erchessec (189 m.) 
la S.-E. şi Olacul (124 m.) la S. 
trimit ram ificaţiuni prin interiorul 
comunet, ele afiându-se insă la 
hotare ; ele Nunt acoperite In ge-
neral cu fâneţe şi semănături. Mo-
viii sunt puţin numerOse, cam 6-8, 
-intre cari movila Cechirgea (87 m.) 
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la 3 km. spre S.-E. de satul Ghiz- 

	

dăreset si Trei-movilt 	t m.) 
la N. pc luYar, sunt cele mai in-
semnate ; parte sunt naturale, parte 
artificiale, acoperite cu verdeţă. 

Apele care udă comuna sunt : Du-
nărea la V., pc o intindere de 7 
km., formâud ostr6vele Atârnaţii 
(70 ha.) la S.-V. şi Ghizdăresci 
(50 ha.) ia N.-V. cart aparţin co-
munci, şi despărţind-o dc judeţul 
Ia!omiţa ; valea Cechirgea, piriCi 
mic, o udă in partea de S.-E. şi S. 
trecând prin satul Tichilesci (al CO.-
munei Ghizdăresci), pe o distanţă 
de 6 km., se varsă in Dunăre in 
faţa ostrovului Atârnaţi. Văile sunt 

puţin numerOse, insă mat t6te• avend 
maturt inalte şi râp6se ; 1ntre ele 
insemnărn : valea Caimacti-dere la 
N. pe hotarul spre comuna urbană 
Hârşova, se de3chide .in Dunăre ; 
valea D ilaşm 1-culac prin mijloc, 
Batacli-dere la E., Tichilesci la 
S.-E., tOte trele dând:  
Cechirgea, cea ditifi pe stânga, 

	

cele-l'alte pe • drepta. 	nu a- 

vem pe teritoriul comunci, afară 
de locul unde se varsă piriut Ce-
chirgea pe o Intindere de 70 ha. ; 
e acoperit cu stuf. 

Clima este excesivă, cu vert 
cIdurcise şi ierni frigur6.:e, insă 
senătOse ; ma'adit se ivesc rare-ort. 

Comuna se compune din doue 

cătune : Ghizdăresci, reşedinţă, aşe- 

47.9 _ 

at in partea nord-vestic:'' a co-

munei, la p6lele prelungiri!or ves-

tice alc dealului Muslu, pe malul 
drept al Dunărei, lânv. ostrovul 
-Ghizdăresci, la S. de deschiderea 
văit Caimacti-dere in 	; este 
derivat de movita Cechirgezi.. Ti-
chilesci in partea sud-estică a co-
munei, la 6 kM. spre S.-E. de re-
şedinţă, pe malut stâng cl pirlu-
lui Cechirgea, la tocul unde se 
deschide inteinsul valea Dalaşma-
.culac, 1n faţa deschiderei văii Ti-

in piriul Cechirgea. 
Suprafaţa comunel estL de 2897 

.ha:, .din cari -13o ha. ocupate de 
cu 216 case ; 667 

h.âparin•Statului cu proprietarii 

zio ha. ale t) .  •
  Ă'opu/afiunea totală este pc 1894 

24:9 familit cu to86 suflete, 

• .1MPărţită ast-fel : 
r) Dupe sex 577 bă.baţi, 509 

2).  Dupe stare civilă : 613 ne-

'':--â.sătoriţi,. 466 casătoriţi, 27 v- 
• -•.cluvi. 

- 3) Dupe instrucţie : 13 sciiI 

carte, 1073 nu sci'. 

4) Dupe cetă(enie : loS6 cetă.-
eni Români. 

• • 5) Dupe 	: 364 ortodoxt, 

.7 luteranl, 71 5 lipoveni. 
6) Dug ocupafit : 575 agricul 

tori şi meseriaşt, 2 comercianţi. 
ContrOuabili : 2 3 8 

Economicesce comuna stă bine ; 
tab:oul productiunilorpe i 894-95 
este următorul : 

Grâti 648 ha. cu  9072 hl. (14 

hl. de 111.) ; Secară 6o ha. cu  

3 60 hl. (6 hl. de ha.); Orz 

2940 ha. cu  35280 hl. (12 hl. 

de ha.) ; Ovz 84o ha. cu  i 3860 

hl. (16 hl. de ha.) ; Porumb it 2 

ha. cu  112 111. (1 hl. de ha.) ; MeiCi 

143 ha. cu  286 ,111. (2 hl. de ha.). 

In ceea-ce privesce calitatea si 

felul terenurilor, cele 2897 ha. ale 
comunei se Impart ast-fel : r3o ha. 
teren neproductiv (ocupat de va.-
tra satelor), 2767 ha. teren pro-
ductiv (din care 667 ha. ale Sta-
tului cu proprietarii si 2 100 ha. 

ale locuitorilor) ; din acesta : 2603 
ha. teren cultivat (din care 667 ha. 
ale Statului cu proprietarit şi 193 6 

ha. ale locuitorilor) ; 15o ha. te, 

ren istaz (ale locuitorilor); 	ha. 

teren vit (ale locuitorilor). 
Ocupaţiile locuitorilor sunt : A-

gricultura, cu 252 plugari cart aii 

ioo pluguri, 1 2 5 care si cărute 

si 21 grape de fier. 
Crescerea vitelor, flind in co-

muna 5200 capete de vite, mai s' 

cu stmlă 
/ndustria e representată prin 

lucra'rile casnice şi 6 mori de 
vnt. 

Pescuitul in Dunăre 	băiţile 

formate de ea. 
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Comertu/ e activ, se face prin 

gara Cernavodă la 4z km. spre 
S., de către 3 :comercianţi (câr-
ciumari) şi constă 11 import de 
manufactură şi coloniale şi in ex«7  
port de cereale, pesce şi lân. 

Buteti4/ comunei este de 4423 

lei 1a » venituri şi 2 3 8 t lei la chel-
tueli, remănând deci un excedent 
in sumă. de 2042 IC1 ; sunt 

2 38 contribuabili. 
Căi de comunicafie sunt : pe 

Dunăre cu luntrele, calea judeţ&iă 
Medjidia-Hârşova trece prin co-
mună, căi comunale la satele a-
propiate T.opalu, Ciobanu, Şiriu. 

Biserică ,este una in cătunul 
Tichi!esci cuhramul Sf. Gheorghe; 
lidităşi intreţirmtă de locuitori cu 
io ha. de la Stat, cu i preot, 2 
cântăreţi, 3 parac11seri.; . este 	o 

...casă. de rugăciuni lipoven6că. 
şcad este una singură rurală 

mixtă, • in .cătunul Ghizdăresci cu 
un -invţător şi 2 5 elevi Inscrişi. 
(19 băeţi, 6 fete), din cari 12 pro-
movaţi. 

Ghizdărescl, sat 1,1 plasa Hârşova, 
cătunul de reedinţă al comunei 
Ghizdăresci ; e,te situat in, partea 
apusană a plişii i cea sud-vestică 
a comunet, pe malul drept al Du-
nării lăngă ostrovul Ghizdăresci, 
la S. de valca Caimach-dere, la 
pfflele apusane ale dealului Muslu. 

Teritoriul sUt se mărginesce la N. 
cu comuna urbană Hârşova, la E. 
cu cătunul Muslu al comunei Şiriu, 
la S.-E. şi S. cu cătunul sii Ti-
chilesci, iar la V. cu judeţul Ia- 
lomiţa despărţit prin Dună.re. Re-
. 
lieful solului accidentat de pre- 
lungirile apusane ale dealulut_Muslu 
(128 metri) ce sunt acoperite cu 
făneţe şi semănăturt. Movile puţine 
artificiale, intre cari avem : Trei-
movile (i i i metri) la N.-E. pe 
hotar, Cechirgea (87 metri) la 3. 
klm. spre S.-E. de sat, acoperite 
cu verd4ă. Apele cari udă teri-
toriul sunt : Dunărea la apus, pe. 
o distanţă de 4 klm. formând os-
trovul Ghizdăresci (50 ha.) acoperit 
cu păduri de sălcii. Văile sunt inalte 
şi râpOse ; principalele.  sunt: Cai-
macli-dere la N. , pe hotar ; Da-
laşma-culac, adiacentă a pliiului 

• Cechirgea, la E. şi S.-E. Clima că-
tunului este temperată şi senătăsă. 
Intinderea totală e de 1717 he c-
tare, dintre cari 1o8 hectare ocu 
pate d vatra şi grădinile satului. 
Populaţiunea totală a sa este de 202 
familit cu 736 suflete, a căror ocu-
paţiuni este agricultura şi pescuitul. 

Gogea Ahmet (Podul lui), este un 

pod peste piriul Terzichioi al dru-
mului comunal Saragea - 1<âmnic, 

este aşecjat la vestul plăşei Hăr-
şova i al comunet şiriu, pe te- 

ritoriul căreia se atiă. Acest pod 
este pus tocmai la hotarul 

Constanţa cu Tulcea, in ;1.)ro-
pierea M6rei-Coruinei şi ceva mai 
la vale de locul unde piriul fa-
şăCt se unesce cu piraele Casimcea 
şi Rămnicu. 

Grindu- are, deal insemnat in plasa 
Medjidia, pe teritoriul comunet ru-
rale Rasova ; se desface din Dealul-
mare, se intinde spre miadă-ipte 
av6td o directiune generală ue la 
S.-E. spre N.-V. ; se. intinde ?rin-
tre văile Saiana-doice şi CioLanul 
sati Ceairu-din-mijloc. Se ridică 
pănă la o inălţime de 115 metri 
dominând prin acstă inălţime văile 
de mai sus nurnite şi satul Ra-
sova, care 1n parte se găsesce aşe-
4t la p6lele sale norad-vestice. Na-
tura pămi}.ntului seil este stânc6să 
şi pietr6să, ceea-ce face că este 
acoperit mai numai cu fânce .şi 
păşuni ; semănăturile abia gasesc 
loc .ici şi colo pe pantele sai(: ce 
se' sfârşesc 1n frum6se ondulaiuni 
1n t6te direcţiunile. 

Grivita, pichet românesc, care mai 
pOrtă şi num&ul 7, situat 	te- 
ritoriul bulgăresc .al comunet Esse-
chioi,revendicat de Români, la pJlele 
dealulut Hagi-durac-sirti, nu de-
parte de confluenţa piraielor Ha-
mazli-ceair şi Mahale-Orman-c(,:air ; 
Dicţ. geogr. jud. Constanţa. 

el domină pe o buna intindere şi 
drumul Silistra-Varna. 

Gr6pa - CiobanuluI, sat in plasa 

arşova, cătuuul de reşedinţă al 
comunet Gr6pa-Ciobanului. Este, 
aşecjat in partea apusană a plăşei 
şi cea nord-vestică a comunet, la 
pOlete nordice ale dea!ulut Cio-
banulut şi pe malul drept al pri-
valulut Băroiu. Teritoriul seit sc. 
mărginesce la N. cu judetul Brăila 
despărtit prin Dunăre, la E. cu 
comunele Gârlici, Sarai şi cătunul 
Cadi-câşla, li. S. şi V. cu co-
muna urbană Hârşova. Relieful sUi 
este puţin accidentat, şes la N.,,  • 
acoperit cu stuf, presărat cu băjţi 
şi grădini ; la S. şi S.-E.. ridicat 
presentând dealthanaL(68 
metri) şi la Caranlâ (72 metri), mai 

multe movili intre cari Movila-mare 
(65 	metri) şi Săpat.  a (68 inetri), 
Văi avem : valea Brentului la 
sărit despă.rţindu-1 de cătunul Ca-
di-câşia. Apele cari udă cătunul sunt: 
Dunărea (anutue'canalul Măcinului) 
la N. ; privalu1 Băroiu prin • mij-
loc trecnd şi- pe lângă. -sat prin 
partea nordică. Ca bălţi avem : 
Gr6pa-Ciobannlui la miacjă-n6pte 
de sat, prelungită cu Gârliţa ; Ciun-
gile, Cernica şi Belciugata la N. ; 
t6te produc bun pesce. Clima că-
tunu[ui este variabilă, frigurile bân-
tue une-ori. Intinderea cătunului 
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de 5 2o7 bectare, din cart 16o 
hectare vatra satulut. Populaţiunea 
e de I 45 3 utletc ocupându-se cu 
agricultura, pescuitul şi crescerea 
vitelor. 

Gr6pa-Ciobanu1ul, san mai simplu 

to anu , comună rurală din ju-
deţul Constanţa, plasa Hârşova. 

Este aşe.plă in partea nord Ves-
tică a judeţului, la 96 klm. spre 
N.-V. de oraul Constanţa, ree-

dinţa judeţulut, şi 1n partea apu-
sană a plăşet la 8 klm. spre N.-E. 
de orăşelul Hârşova, reşedinţa plăşit. 
Alte comune mai invecittate cu 
dnsa sunt : Gârlicî la 7 klm. spre 
N.-E., Sarai la 9 klm. spre E., Ghiz-
daresci la 5 ktm. spre S.-E., Şiriu 
la to klm. spre S.-E. 

Hotarul amănunţit al acestei co-
mune este următorul: Plecând de 
pe malul drept al Dunărei cu 2 
klm. mat la vale de locul unde 
fiuviul se desface in cele 2 braţe, 
Dur:ărea-nouă şi cea veche . saiă 
Canalul Măcinulut, hotarul o ia 
spre S.-E. urmând malul drept al 
canaVui Măcinuith, pe Iângă pă-
durea Rugincisa; până in dreptul 
.ruinelor satulut Eni Sarai la 10 

de locul de unde am plecat ; 
ia spre S.-E. străbătând in 

aime stUfut dintre tluvii i b0-ârla 
Băroiu, taie acestă gârlă indrep-
t:indu-.;e spre S. pe malul apusan 

al bălţilor unite Cioroiu şi Hazarlâc-
ghiol panâ dă in şose.ua  judeţena 
Ostro v-Hărşova, urtne.ză ace.:tă. şwea 
puţin, până unde trece peste valea 
Dovlecelulut ţine.nd merdi direcia 
spre re ărit, parăsind şoseua urca 

cobOră dealurile Hazarlic şi Eschi-
' Sarai, de la ale cărui pOle resa-
ritene o ia spre S.-E. până pe mu-
chia dealu'ut Cadi-câşla, unnând 
un drum vecinal ce duce de la 
Muslu la Eschi-Sarai; de aci se in-
dreptă spre S.-V urmând muchia 
dealulut Cadi-caşia,.trece pe la 2112  
klm. spre V. de satul Muslu şi 
de Iângăinceputul văit 
se Indreptă..sp•e apu; până. 1n verful 
numit la Trei-rnovile ; de aci făcend 
o linie frântă se indreptă spre S,-V. 
până aprOpe de valea Brentulut, 
de aci o ia spre N. puţin urmând 
valea Brentului puţin, se dirige spre 
apus până 1n Movila-Săpată de 
unde o ia spre 	urcând,deatul 
la Caranla ; de aci se indreptă spre 
V. pe muchiile dealurilor la Ca-
ranlă şi Ciobar.ulut, trece prin Mo-
vila-mare pănă la 1112  klm. spre 
N.-E. de tnovila Ţiganulut de Iângă 
oraşui Hârşova ; de aci o ia spre 
N.-V. până la şo:eua vecinală Hâr-
şova-Ciobanulut la i klm. spre 
apus de sat, de unde se dirige spre 
apus pe iângă. balta numită GrO 
Ciobanulut, până in apropierea 

oraşulut Hârşova ; de aci o ia  
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spre N.-E., tăind stu 'ul dintre garla 
Băroiu şi Dunăre, trece p2 lănga 
Gârliţa (o c6dă a bălţit GrOpa-Cio-
banulut), pe iângă balta R6tundu, 
ajungend dupe mat multe cotiturt 
Iângă balta Belciugata ; dc aci o 
ia spre N.-V., ese din stuf, taie un 
-drum vecinal de pe malul Dunării, 
-taie d'a curmezişul pădurca Ru-
gin6sa şi ajungern iar la locul de 
şunde am plecat.- 

Forma hotartfiut este lunguiaţa 
lvend aparenţa perimetrelor a doue 
polig6ne alipite ; lungimea 	e de 

.54 klm., iar intinderea inchi3ă de 
el t ste de 5486 hectare saci54 
4;111-1,. pătraţj. 

Se marginesee la N. cu j udeţul 
despărţindu-se prin fluviul 

Dunărea, la E. cu comunele Gârlict 
.şi Sarai, despă.rţindu-se e cea 
d'intehl orin o linie convenţională 

`din Dunăre până in gărla 3ăroiu, 
de. cea d'a doua prin bălţile Cioroiu 
-şi Hazarlâc, şoselele juJeţene Os-
-trov - Hârşova şi Hârşova -Sarat, 
drumul comunal Eschi-Sarai-Mtislu 
si 	dealul Cadi-câşla ; la S. co- 

anunele Şiriu- şi Ghizdărcscl, sepa-
Tată fiind de prima prin o linie 
convenţională din dealul Câsa până 
aprOpe de Trei-movile ; de cea d'a 
doua prin valea Caimacli-dcre ; la 
V. şi S.-V. cu comuna urbană 
.Hârşova, despărţită fiind de densa 
prin valea Brentulut, deah:rfie la 
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Caraniâ şi Ciobanul i restul prin 
o linic conventională până iti 

Dtmăre. 
Relieful solulu% e:te parte ses, 

parte puţin accidentat, divielendu-se 
prin garla Băroiu in 2 părţt: a) şesul 
coprins intre privalul Băroiu şi 
Dunăre (2/5  din intinderea totală) 
spre N. i N.-V., acoperit cu 
stuf, ce e s,..:mănat cu bălti mari 
(Cicbanul) i mici (Ciungile, Cer-
nica, Gârliţa, Belciugata). L-1 N. 
se 1ntinde • un grind (loc ridicat 
d'asupra stufului, bălţilor şi gâr-
lelor) de vre-o 450 hectare, aco 
perit spre N.-V. cu pădurea Ru- 

gin6sa. b) Solul accidentat (3/5  din 

intinderea totală a comunei) co-

prinlnd partea sudică şi resăritenă 
brăzdat de dealurile : Ciobanulut (6 5 
m). Caranlâ (72 m ), la şi S. S.-E., 
dealul Hazarlic (72 m.), Echi-Sarai 
(7 	m.) şi Cadi-câ'şla (118 tn.), 
uite acoperite cu semănăturt şi 
fâneţe. Alovilele sunt 1n numer de 

vre-o t 5, variind intre 50-113 n-.; 
principalele sunt: MOvila-mare la 
S., pe muchia dealului Cioba;Mitai 
(6 5 in.), Săpata (68 m)., Trei-uno vi It 
(I i i m.) la . S.-E; naulte din e e 
naturale, altele artifciale, servind 
ca puncte trigonornetrice la con-
struirea hărţit Dobrogei de către 
Statul-major Român. Văile nu sunt 

numer6se, 1nsemnăm : valea Do-
vlecelulut, valea Brentului, formată 
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din văile Bălăceanulut şi Câşlet (ce 
trece prin satul Cadi-câşla). 

Apele cart udă comuna sunt : 
Dunărea, Isl uv i ul (şi anume canalul 
N.Lichtulut) la iniac,lă-11(')pte, des-
părţind-o de judeţul Brăila ; •gârla 
at privalul Băroiu tot la miai1ă-
n6pte trece pe lingă satul Grpa-
Ciobanului. 

Bă/ţi sunt puţiue : Gra-Cio-
banului (2oo hectare) la N. de 
sat, Ciungile, Cernica, in stuf, tot 
ia N., Belciugata pe grindul Ru- 
gin6sa la 	t6te formate de 

revărsărt anteriOre ale iluviului 
Dunărea ; la hotarul spre V. avem 
bălţile Rotundu i Gârlita, 
despre resărit bălţhe Cioroiu şi Ha-
zarlic ; mat :unt alte 4 mai mict, 
dar fără insemnătate; intiuderea 
lor, afară de cele de la hotare, e 
de 1 2 5 hectare ; produc pesce bun 
ce se .consumă numat in localitate. 

Clima comund este f6rte va-

riabilă, vara căldurt ce dai nascere 
febrelor palustre, causate de ema-

- naţiunile băltilor invecinate, iarna 
frig şi viscole dese, ce intrerup 
dese-ori comunicaţhle. 

Este formald din doue cătune : 
GrOpa-Ciobanulut, reşedinţă, aşe-
c.lată ln partea nord-vestică a co-
munet, la pălele -nordice ale dea-
lulut Ciobanulut şi pe malul drept 
al privalulu( Băroiu ; Cadi - dşla 
aşe4t in partea sud-estică a co- 

munet, la pMelc sud-vestice ale 
dealulut Cadi-dşla şi pe ambele 
malurt ale văii Caşla, de la careşi-a 
luat şi numele, la 8 klm. spre S.-E. 
de cătunul de l'eşedinţă. 

Suprafaţa totală a comunet este 
5486 ha., din cart 69 ha. ocupate 
de vatra satelor cu 247 case, iar 
restul apartin Statulut cu proprie-
tarit t 607 ha. şi locuitorilor cu 

to llectare. 
.Populaţiunea sa totală in t 894 

este de 271 fatnilit cu t 3 50 su-
fiete, impărţită ast-fel : 

t) Dupe sex : 691 bărbaţi, 659 
femet. 

2) Dupe stare 	783 necă- 
sătoriţ(, 502 căsătoriţi, 65 veduvi.. 

3) Dupe instrucţie : t 17 scill 
carte, 1232 nu scht. 

4) Dupe cetăţente : 13 50 cetăţent 
Români. 

5) Dupe 	1320 ortodoxi, 

30 mahometant. 
6) Dupe ocupaţiă : .686 agricultori 

şi pescart, t doctor, 8 comercianţi, 
şi băcath. 

Contribuabill : 2 5 8. , 
Economicesce comuna stă bint-

şor ; recoltele şi intindera lor din 
189419 5 sunt următ6rele: 

Grlti 292 ha. Cu. 2336 111. (8 

hl. de ha.); orz 482 ha. cu  4820 

111. (10 hl. de ha.) ; ovz 691 ha. 
Cu 69 o hl. (lo hl. de ha.) ; po-
rumb 354 ha. cu  798 hl. (2 hl. de  

ha.) ; meht 466 ha. cu  i 864 hl. 

hl. de ha.) fasole 5 ha, cu 2 2 50 

kgr. (450 kgr. de ha.); Lneţe 2 0 

ha. 	cu 2 4.0 0 0 kgr. (12( , o kgr. 

ha.). 
In ccea-ce privesce calitatea şi 

Celul terenurilor, cele 5486 ha. ale 
comunet se impart ast-fel : 295 ha. 
teren neproductiv (din carc 69 ha. 
ocupat de vatra satelor şi 126 ha. 
bălţi, mlăştini, etc.); 5 191 1a. teren 
productiv (din care i 381 ha. ale 
Statulut cu proprietarit şi Sto ale 
locuitorilor) ; din aceste : 448i ha. 
teren cultivat (din care i116 ale 
Statulut cu proprietarit şi 365 ale 
locuitorilor); 200 ha. tereu necul-
tivat (ale locwitorilor); 265 ha. 
teren islaz (din care 24 ha. ale Sta- 

- tulth cu proprietarii şi 241 	locui- 
torilor) ; 4 lia. teren vii (a 'e locui-

torilor).; 241 ha. teren păduri (ale 
Statulut cu proprietartt). 

Ocupaţiile locuitorilor sunt : 
Agricultura, cu 467 plugarI cari 

[30 plugurt, 200 care şi căruţe. 
Creseereavitelor, fiind 'in comună 

3400 capete de vite, mat cu smă 
bot, ot şi râmtori: 

Pescuitul 1n bălţile for.nate de 
Dunăre. 

Industria, afară de cea casnica, 
representată şi prin 5 mort de 

Comerţul c activ ; se face prin 
orăşelul Hârşova la 9 klm. pre 
S.-V. de ca.tre 8 comercianţi (c; r-
ciumart) i constă in import de 
cercale, manufacturi şi in expott 
de vite şi .  pesce. 

Budgretul comunet este de 32 22 

let la venituri şi 2816 let la chel-
tuelt, remănând dect un mic ex-
cedent in plus de 406 lei ; sunt 
2 58 contribuabili. 

CăI de comunicaţie sunt : pe Du-
năre, bălti, gârla Băroiu cu luntrc ; 
calea judeţnă Hârşova-Măcin trece 
pe la 3 k.m. spre S. de comună, 
apoi căi comunale la sateleinve-
cinate Topalu, Saraiu, Şiriu, 

Cadi-câşla, etz. 
Biserică e una singură. in ‹că-

tunul Ciobanu cu hraMui S. 
zidită şi intreţinută de locuitort, 
av6d şi 	ha. de la Stat, iar ca 
deserventt t preot, i paracliser, 2 

cântărett. 
Şt6/ă este iarăşt una singură in 

cătunul Ciobanu. cu i Invetător şi 
o inveţăt6re, cu 74 elevi 1nscrişi, 
din cati 66 băeţi, .8 fete; promo • 
vaţi aii fost 32 elevi. 
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Hagi-bairam-tepe, deal in plasa Hăr-
şova, comuna Şiriu, cătunele Sa-
tischiot-turc, Terzichiot şi Ciatal-or-
man sa ct Pantelimon ; pe muchia 
lui se incrucişc:!za• hotarele câtor 
trele cătune ; se desface din dealul 
Inşiratele, din v&ful Cioncal-tepe ; 
are o inăltime de 214 ni. domi-
nând valea Satischiot şi dramul ju-
deţi'm Hârşova-Cara-murat-Cons-
tanţa •, este acoperit cu fâneţe şi 
sernnături. 

Hagi-cabul, vole in pIasa Medjidia, 
comuna Caratai, cătunul Hagi-ca-
bul ; vine din dealul Ilanlăc, sub 
n mele de valea Cara-murat-ceair, 
trece prin satul Cara-murat,'prin-
tre dealurile Murat-bair şi Hagi-
cabul, prin satul Hagi-cabul, se u-
nesce cu valea Chiostel, trece prin 
satul Chiostel şi se deschide in va-
lea Cara-su la 1- sărit de Medjidia; 
printeinsa merge un drum cornu-
nal Caratai-Chiostel-Cara• murat. 

Hagi-cabul, sat in plasa Medjidie, 
cătunul comunei Caratat 	ituat in 
partea resăriU:nă a plăşit şi cea 
nordică a comunef, pe valea Hagi-
cabul intre dealuri:e Cara-murat la 
resărit şi Hagi-cabul la N. şi V., 
la 7 klm. spre N. de reşedinţă. 

Intinderea sa este de 1369 ha., din 
care t ha. ocupat de vatra satulut 
cu 6 case. Populaţiunea sa este de 
$ familii cu 16 suflete, ocupân-
du-se cu agricultura şi crescerca 
vitelor. 

Hagi-cabul, deal in plasa Medjidia, 
comuna Caratai, cătunul Hagi.ca-
bul; are 105 m ; este acoperit cu 
semnături şi fâneţe. 

Hagi-cabul, piriCt in plasa Medjidia,. 
comuna Caratai, isvoresce din dealut 
Cara - tepe, curge4  de la N. - V. 
spre S.-V., trece prin satele Hagi-
cabul şi Docuzol, unde primesce 
valea Docuzol malurile sale sunt 
acoperite cu mlaştint, el se pierde 
irt balta Medjidie sa t'l Cara-su. 

Hagi-capar-tepe, deal in plasa Hâr-
şova, pe teritoriul comunet rurale 
Calfa, şi anume al cătunulut seCt 
Rahman , se desface din dealul Cara-
tepe, din N.Trful Chitu, se intinde 
spre resărit inteo direcţiune ge-
nerală de la S. - V. spre S. -E.,. 
brăzdând partea nordică a plăşit 
şi cea apusană a comunet; se pre-
lungesce cu dealul Făgăraşu-not ; , 
are o inăiţime de 199 m. şi do-
mină plriul Cbiot-dere (saCt Sarat) 

satul Raliman ; pe Unsul se in-
crucişză o multime de drumurI cb-
munale ; intre altele Rahman-Făgă-
raşu-noct şi Rahman-Dăeni ; el este 
presărat cu câte-va movile şi e 
acoperit cu sementuri şi fâneţe. 

Hagi-durac-sirti, deal inseamat in 
pla;a Silistra-nouă, pe teritoriul co-
-munet rurale Essechiot ; cste mai 
mult o prelungire nord-cstică 
dealului Mahale-orman-bair, din 
care se desface din apropie:c de pi-
chetut Griviţa, se intinde sprc miac,lă-
nOpte intr 'o direcţiune generală 
de la S. V. spre N. - E. prin-
tre văi:e Curu-canara, Hamaz11-
ceair, Mahale-orman-ceair de o 
Darte, Kiuciuc-chesen-ceair şi Esse-
chiot, de altă parte, pănă pe maIul la-
cului Gărliţa, ce este pe llocurea 
inalt şi stâncos. El lasă spre 
sărit prelungirea numităckalul 

are o natură Stă1703ă 

este acoperit cu pădurt ; are o 
inăltime de 144 m., la p6le!e es-
tice este aşec,lat şi satul E-sechioi ; 
pe ..muchia ,lui trec drumuri'e co-
munale Almallu-Essechioi ,  Ostrov-
Cuzgun. 

Hagilar, sat in plasa Mangalia, că-
tunul comunet Sarighiol ; este si-
tuat in partea meridională.' a plăşit 
si cea resăritt."..nâ a comuriet, la 4 
1:1m. spre E. de cătunul 

reşedinţa comunit, pe malul stâng 
al văit Hagilar, inchis fiind la re-
sărit de dealul Hagilar' şi la apus 
de 	dealul Coşu-iuc-bair ; caelc 
sunt mici, rCt 	iditeşi rspândite. 
pănAntul e pietros şi fără apă. Ca-
sele şi grădinile satului ocupă o 
intindere de 70 ha., pe cand in-
tinderea totală e de 1228 ha. Po-
pulatiunea este de 82 familit cu 
325 suflete, ce se ocupă cu crcs-
cerea vitelor şi cu agricultura. 

Hagilar, deal in plasa Mangalia, co-

muna Sarighiol, cătunul Hagilar, cle 
la care şi-a luat numele ; e o ra-
mificaţie nordică a dealului san a 
culmei Ilanlăc, desfăcndu-se din 
v&ful Hagilar -balcic-iuc, indrep-
tându-se pe Iângă valea Hagilar 
şi terminăndu-se lăngă. Iacul Man-
galia; are 70 m. înălţime, domi-
nând satul Hagilar de la pOlele sale 
vestice, valea Hagilar, lacul 

şi drumul ce duce de la Ha-
gilar 'la Mangalia, Ilanlâc, Agiani 
(Bulgaria); este de natură pietrsă 
şi acoperit cu pădurL 

Hagilar, vale in plasa Mangalia, co-
muna Sarighiol, cătunul Hagilar, 
se desface din culmea Ilanlâc, sc 
dirige spre N. iu direcţie de la,S.-V. 
spre N.-E. printre dealurile Coşu-
iuc-bair şi Hagilar, trece prin sa-
tul Hagilar şi dupe 5 klm. de drum 
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se deschide in lacul Mangalia, pe 
malul sudic ; nu departe de satul 
Hagilar este tăiată de drumul Ca-
dichioi-Mangalia, Sarighiol-Ilanlăc, 
Copucci-Aiangi, tte incrucişân-
du-se lăngă satul Hagilar ; malul 
seU drept lăngă satul Hagilar este 
inalt, pietro: şi stăncos. 

Hagi-omer, piri in plasa Istrulut, 

pe teritoriul comunei ruralc Cea-
murli-de-sus (şi anume pe acela al 
cătunului seCt Hagi-omer); 13VO-
resce din p6le!c meridionale ale 
dealulut Periclic, se indreptă mai 
inti spre mia4-n(Spte, apoi spre 
apus, avend o direcţie generală de la 
N.-E. spre S.- V., brazdând partea 
apusană a plăşet şi a comunei, trece 
prin satul Hagi-omer, intră in ju-
deţul Constanţa, udă comuna To-
pologu şi cătunul seCt Doerani, cur-
gend printre dealuri'e Caramişa-tepe 

şi dupe un curs de 
6 klm. merge de se varsă in pi-
riul Chiot-dere, pe stănga, ceva mai 
sus de satul Calfa ; malurile sale 
sunt cain inalte şi pietrOse, din pri- 
cina naturii dealurilor, ale căror 
pOle le udă; pe valea lui merge 
drumul comunal Hagi-omer-Calfa ; 
şi-a luat numele de la satul Hagi-
omer pe care'l udă. 

Hagi-umer-derea, vale, in plasa 

Hărşova, pe teritoriu1 comunet To- 
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pologu şi anume pe acela al sa-
tului seit Doerani ; are o direcţie 
generală de la apus spre resărit, 
mergend printre dealurile Cara-
mişa-tepe şi Mişelic-bair, trece prin 
satul Doerani şi pe la nordul pă-
duret Tausan-orman şi trece şi prin 
satul Hagi-omer din judeţul Tulcea, 
de unde işt ia şi nascerea din dealul 
Perictic. Printeinsa curgc piriul cu 
acela ş nurne. Este situată in partea 
resaritenă a plăşet şi cea nord-estică 
a comunei. 

Haidar, un alt nume al piriului Strai, 
numit aşa fiind-că trece prin satul 
Haidar ; in acestă porţiune malu-
rile sale 3unt inalte şi stă nc6se. 

Haidar, sat in plasa Hârov., că-
tunul comund Calfa; situat in par-
tea resăritenă a plăşei şi cea mai 
occidentală a comunet, la 611, klm. 
spre S.-V. de cătunul de,reşedinţă 
Calfa. Este aşecjat in valea Haidar, 
pe ambele malurt ale piriulut Hai-
dar şi la i klm. spre N. de locul 
unde piriul Copadin se varsă in 
piriul Haidar ; fiind inchis spre V. 
de dealul Karapelit-blir şi fiind do-
minat de verful Haidar-tepe, un verf 
de natură stăucnsă care se află la 
t klm. spre resărit de sat şi care 
a.re o ină!ţime de 194 m. Supra-
faţa sa este de 1759 hectare, din 
care i i hectare sunt ocupate de 
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grădint şi de vatra satului. Popu-
laţiunea sa, eminamente T tirc.‘scă, 
e.;te de 65 familii cu 31 suflete, 
ocupăndu-se mai ales cu :.rescerea 
yitelor şi prea puţin cu awicultura. 
Casele, ,intr'un numer cu 1:otul res- 

trăns, sunt măricele şi aşate pe 
arnbele malurt ale piriulth Haidar, 
avend aşa dară satul o formă lun-

uiaţa de la . N. la S. şosetia. j.!2-
deIenă.. Hârşova-Babadag (Tulcea) 
trece priu partea nord-vesică a sa- 
tului un drum comunal trece prin 

centrul satulut,'paralel cu piriul şi 
duce spre N. la Rahman şi s.pre 
S. la Mahometcea ; alte doue dru-
muri se desfac din partea resări-
tenă, luănd unul o direcţie spre 
N.-E., ducend la satul Calfa şi 
cel-l'alt spre N.-E. ducănd la Ku-
rudjea. 

Haidar-chiol, sat in plasa 	b 

cătunul comunei Gherinu::: ; situat 
in partea resăritenă a pb.şet şi su-
dică a comunei, la 5 klm. spre S. 
de reşedinţă, pe dealul Asc;'ar, lângă 
movila Arpali-iuiu: ; are o intin-
dere de 700 hectare.‘, din care 2 

hectare sunt ocupate de vatra sa-
tului cu 12 case ; populatiunea de 
t 	fanîilîi cu 52 suflete , in ma- 

joritat:e Turci, ocupându-se cu a-

gricultura şi păstoritul. 

HairanchioI, comună rural impor- 

tanta din judeţul Constanţa şi a-
nume die plasa Silistra-nouă. 

Este situata in partea meridională 
la 72 klm. spre S.-V. de oraşul 
Constanţa, Ca p it ala districtului, 
in cea sud-estică a plăşit la 58 klm. 
spre S.-E. de orăşelul Ostrov, re.-
şedinţa ocolului. 

Se mărginesce 1a rnia4-n4te 

cu comunele rurale Hazarlăc 
'Kioseler (din plasa Medjidie), la re-
sărit cu comunele Bairam-dede 
Becter şi Cara-omer din plasa Man- 

la 	şi apus de Bul- 
garia. 

Relieful solului e in general fcir 

accidentat ; culmile Schender, Bai-
ram-dede şi Docuzaci it brăzd(:.•ză 
teritoriul, cea d'inte.iCt la N.-E 
a doua la E. şi a treia la S. 
Principalele dcir cart o acciden-
teză sunt: Deli-iusuf ( t 98 m.) la 
N.-V., Tiulia Babalâc cu v er- 
ful 	Iarăm-iuc (1 9 5 rn.) la V ,. 
Calaigi cu verfu1 Calaigi (195 m.) 
la S.-V., aceste dealurt aparţin Cul-
met Schender, sunt acoperite cu 

şi pădurt. Dealurile Cara\Pelic-
lic (iao m.), Tusla-bair (12. 5 m.), 
Turla-Mezarlăc-bair ( t 30 m.), To-
pasler (132 m.), Cişme-bair tot la 
N. Sarapcea cu verful Schender 
(174 m.) prin interior, Ciali-perde 
cu verful Ciali-perde (176 m.), 
Başpunar-bair cu 'verful Başpunar 
(167 	Bairam-dede cu verful 
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Cogealue (ţ8o m.). tote la resărit; 
Schender cu verful Tasli - iuiuc 
(178 m.) prin interior ; tOte aceste 
dealuri tin de culmea Bairam-dede 

sunt acoptrite cu păduri intinse 
si frumOse, fiind de natură stânc6să 
determină pe valea Sch-nderului 
posiţiunţ admirabile ; dealuri inalte, 
unele gOle si a'te acoperite cu pă-
duri ridicându-se la tjecimT de 
metri d'asupra capului, te fac să te 
creji in vre-un peisagiţl carpatru, 
de n'ai sci că estţ 1n plat.3u1 1nchi-
sei Dobrog,!. Dealurile Demircea 
cu verful Demircea (171 	Mal- 
coci-Mezarlâc (167 m.), Docuzaci 
(17 1 rn,), căte şi trele la 
aparţin culmeţ Docuzaci si sunt 
acoperite cu puţine păduri, cari 
odiniOră erai mult mai Intinse, 
insă incendiile si tăierea neregulată 

micsorat in mod simţitor. 
Movilele sunt numerOse, artificiale 

importante, servind ca puncte de 
observare si de Orientare, ele sunt 
acoperite cu verdeţă. 

Hidrografia este slab represen-
tată, căci cursurţ de apă nu avem, 
ci numai nisce văţ care conţin apă 
numaţ 1n anotimpul ploios si pri-
mavara dupe topirea zăpecjilor ; 
principalele sunt: Urluia, care vine 
din Bulgaria .sub numele de . valea 
7)ocuzaci ; are o direcţie de la 
S. la N., brăzdând interiorul co-
munei si purtând succesiv numi- 

rile de valea Demircea ce trece prin 
satul Demircea, valea Schender i a-
poi Sevendie ; malurile sale 
acoperite cu păduri formeză prin 
unele locuri posiţiunţ frumOse. A-
diacentele sale, văile larim-culac, 
Sevendic-culac, trecend prin satul 
Sevendic,si Cogea-ceair pe la N.-V., 

valea Hairam-chioi-
ceair si Armutlia trecend prin satul 
Armutlia, pe stânga, iţ brăzdeză 
partea apusană ; văile Sarapcea-cu-
lac, Crâcic-ceair, Schender-culac si.  
Cialmargea pe drepta o brăzdeza 
in partea resăritenă, ele trecend 
mai tOte prin păduri si printre dea-
luri pietrOse determină in muLe 
locurţ posiţiuni frutriOse. 

Clima comuneţ este temperata ; 
verile sunt recorOse din cau,a pa-
durilor si iernele nu sunt aspre-
din causa adăpostului orerit de dea - 
luri ; ventul dominant cel de S.-V. ;. 
ploi potrivite ; maladii de loc, clima 
fiind fOrte senătOsă. 

Cătunele cari o formeză sunt: 
Hairanchioţ, resedinţă, in partea 
apusană, pe dealul Hairanchiot si 
Coroclic-bair, deasupra văii De-
mircea (sati Urluia); Demircea in 
partea sudică, la 41/2  klLri. spre 
S.-E. de resedinţă, pe valea Demir-
cea, inchis la apus de deartil De-
mircea.si la resărit de dealul Schen-
der; Schender 1n partea centrala, la 6 
km. spre N.-V. de reşedintă, p  

valea Schender-culac, inchi3 la S. 
si V. de dealul Schender, la N. 
si E. de dealul Cara-aci ; Makoci, in 
partea resăritenă, la 8 km. spre  
N. - E. .de resedinţă. , pe valea 
Crăci-culac, inchis la apu5 de dealul 
Cara-aci Si la E. de dealul Turla-me-

zarlac-bair ; Cara-aci-Sarapcea in 

partea nordică, la 9 km. spr,' N.-E, 
de resedinţă, pe valea Sarapcea, 
intre dealurile Tuzla-bair la apus 
Turla-mezarlâc-bair la resătit. Bas-
punar 1n partea resăritena, la 
km. spre E. de resedinţă p valea 
Atighinea, intre dealurile CiaH-perde 
la apus si Başpunar-bair la resa- 
rit ; Sevendic in partea senvmtrio-

nală la 10 km. spre N.-V. de re- 
şedinta, pe valea Sevendic-ceair, 
inchis de t6te părtile de dealul Se-
vendic. Afa:ă de aceste sate mai 
sunt: că'tunul Aţisadic la S.-V., 
pe valea Armutlia la 9 km. spre 
S. de.reşedintă, constituit din 
case la pOlele vestice ale dealu:u 
Docuzaci, precum si ruinele satuluţ 
Armutlia nu departe de pr( ceden- 
tul, pe valea Armutlia, distrus prin 
foc si emigrare. Aspectul lor este 
plăcut prin posiţiile frum6se ce 
ocupă, casele insa sunt risipite, 
nict o ordine nu se vede iri ase- 
t.lirea lor, dar se bucură de un 
aer plăctif si curat. 

Suprafaţa totală a COIDUC ei este 
d' 13.866 ha., din care 

ocupate de vetrele satelor, iar rc 
tul de 13.786 ha. impărtit intre 
Stat şi proprietarii carl posedă. 7947 
ha. şi locuitorl ce stăpânesc 585 9 1ra. 

Populaţiunea sa pe anul r 896 

CSIC de 154 familiţ cu 613 sullete, 
impărţite ast-fel : 

1) Dupe sex: 328 bărbati, 
femet. 

2) Dupe stare civilă: 309 

sătoriti, 280 căsători;i, 24 VClUVI.. 

Dupe instrucţie: 21 SCili carte, 

592 nu 
4) Dupe cetăţenie: 613 cetaţenţ 

Români. 
5) Dupe religie: 176 ortodoxi 

437 mahometani. 
6) Dupe ocupaţil: 327 agricui-

tori şi meseriaşi, i cârciumar. 
Contribuabili: 175. 

, Economicesce comuna este destui 

de productivă ; tabloul semănătu - 
rilor pe anul 18.94-95 este: Grău 
18o ha. cu  2I60 hl. (12 11.1. de ha );. 
Secară 30 ha. cu  360 •111. (12 
hl. de ha.) ; Orz 33o ha. cu  
3 3oo hl. (io hl. de ha.) ; OVCZ 

20 ha. CU 200 hl. ( 	hl. de ha.) ; 

Rapiţă n'a produs anul ac-st'a ; 
Porumb 227 ha. cu  1662 hl. 
(6 hl. • de ha.) ; Meiii 46 ha. cu  
138 hl. (3 hl. de ha.) ; Fasole 2 

ha, cu 760 kgr. (380 kgr. de ha.) ; 
Hnete 22 ha. cu  44.000 kgr. 
(2000 kgr. de- ha.). 

In ceea-ce privesce intinderea si 
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felul terenurilor, cele i 3866 ha. ale 
comunet se divid ast-fel : 8o ha. 
teren neproductiv (ocupat de vetrele 
satelor), 13786 ha. teren productiv 
(din care 7947 112. ale Statulut 

cu proprietarii şi 585 9 ha. ale lo- 
cuitorilor) ; din acesta : 2972 ha. 
teren cultivat (din care 1742 ha. 
ale Statului cu proprietarii şi 123o 
ha. ale locuitorilor) ; 7194. ha.• 

teren necultivat (din care 4812 ha. 

ale Statului cu proprietarii şi 2382 
ha. 	ale lozuitorilor) 	I 922 ha. 

teren islaz (din care 	3 ha. ale 
Statului cu proprietarii şi 1869 ha. 
ale locuitorilor) ; 1718 ha. teren 
paduri (din care I 340 ha. ale 
Statulut cu proprietarit şi 378 ha. ale 
locuitorilor) 

Ocupaţiile locuitorilor sunt ur-
mt6re1e : Agricultura, cu i5 9 plu- 

gari cari ait 	7 pluguri, 193 care 
şi că, uţe. 

Creseerea vitelor,  , fiind in co 
mună ca la 2800 capete de vite, 
mai cu s('Ina oi. 

Creseerea albinelar, fiind in ca-
tunut Hairanchiot 70 stupt. 

Industria, afara de .cea casnică, 
mai e representată prin 2 in-
dustriaşi (rerar şi brutar). 

Comerţul e puţin activ, se face 
prin orăşelul Ostrov, de 2 comer- 

cianţi (carciumarl) şi constă in icn-
port de manufacturi, instrumente a-
gricole i in export de lemne şi vite. 

Budgetul comunei este de 5 t i3 
let la venituri şi 2742 let la chel-
tnelt, remănând dect un excedent 
in plus de 237 I lei' ; sunt şi 17 5 
contribuabilt. 

.ŞMM n'are comuna, deşi este 
destul de mare i copiii de şc6lă 
destul de numeroşt, de aceea s'a şi 
propusşi se va infiinţa o şc61a mixtă. 

Biserieli iar n'are comuna, deşi 
populaţia ei creştină trece peste 
170 sufiete ; pe când populaţia 
mahometană are deja 5 geamii cu 
hogii lor respectivi. 

Căl de comunicaţie sunt: calea 
judeţimă Ostrov-Lipniţa-Mangalia, 
ce trece prin cătunul seCt Schender, 
un drum mare Fiazarlâc-Hairanchioi 
şi drumurt comunale la satele in-
vecinate ca Bairam-dede, Matnuzli, 
Docuzaci, etc. 

HairanchioY, sat, in plasa -Silistra-
nouă, cătunui de reşedintă al c.o-
munei Ha,ranchiot, situat in partea 
sudică a plăşit şi centrala a comu-
net, intr'una din cele mai frumcise 
posiţiuni ale judeţulut, in valea 
Demircea, inconjurat de dealuri 
inalte şi pădurt ; are o intindeie de 
5009 ha., din care 39 ha. ocupate 
de vatra satulut cu 55 case ; popu-
laţiunea, compusă din Români şi 
Bulgari, este de 7o farnili cu 221-

suflete, ocupandu-se cu păstoritut 
şi agricultura. 

HairanchioT, deal, in plasa SWstra-
nouă, pe teritoriul comunet rurate 
Hairanchioi, de la care şi-a luat şi 
numele ; se intinde de la N.-V. 
spre S.-E. printre piriul DL:nircea 
(sau Urluia) şi văile adiacer..te Ca-
laigi şi Armutlia ; ,brăzdi:ză partea 
sud esti,a a plăşei şi cea a?tiatiă 
a comunei ; se prelungesce spre 
miaciă-ntipte cu dealul Caligi, la 
resărit cu dealul Coroclic-b irşi lă 
S. cu dealul Armutlia ; pe muchia 
lui trece şi hotarul dintre Dobro-
ge.a românscă. şi Bulgaria ; este 
de natură stâncOsă făcnd ca vaiie 
dintr'insul să fie inalte şi prăpă-
stiOse. Are o inălţime de aprpe 
200 m., dominând văile de mal sus, 
satul Hairanchiot şi doue crumurt 
ce duc de la acest sat in BlAgaria ; 
este acoperit cu păduri şi ttF erişuri. 

lurile sale sunt pe alocurea inalte 

şi pietrtise i acoperite cu pădurt. 

Haranlle, saii mat bine 1is CaranNe, 

vUf insemnat de deal iti plas1 Si- 
listra-nouă, pe teritoriul comurtet 
rurale Caranlăc, de la care şi-a luat 
şi numele ; este situat in partea 
nordică a plăşii şi a comunet pe 
muchia dealulut Hasan-orman, la 
3klni. spre N.-V. de satul Ca-
ranlăc. Este punct strategic de prima 
ordine, căc1 prin inăltimea sa, care 
este de 136 m., domkă valea'Bei-
licu, cu adiacentele ei v-ăile Ca-
ranlăc şi Curu-orman, satul Ca-
ranlăc, drumul judeţn Ostrov-
Cuzgun ce trece pe la p6lele sale 
sudice, drumul comunal Beilic-Ca-
ranlâc, care se incrucişeză cu pre-
cedentul lângă acest v&f, drumul 
ce vine de la Curu-orman spre 
Caranlâc ; este acoperit cu fâneţe 
şi tuferişuri. 

Hâr ova, verf insemnat de deal, in 

plasa arşova, pe teritoriulcomunei 
urbane Hărşova ; este unul din vU-
furile dealului Ciobanulul, situat 
in partea apusană a plăii şi cea 
nord-vestică a comunet, la i kln). 
departe swe N -V. de oraş, pe 
malul drept al Dunărei are o 
Inăltime de 70 m., fost punct tri-
gonometric de observatie de rangul 

dominănd prin inăltimea sa 

Hamaz11-ceair, vale de mica lusem-
nătate, in plasa Silistra-nouă ; se 
desface din p6lele sud-vestice ale 
dealuluI Mahale-orman-bai ,- , se in-
drptă spre rsărit intr'o dh-ectiune 
generală de la S -V. spre N.-E., 
intră 1n judeţul Constanţa (căct el 
isvore3ce din teritoriul neutru) 
printre pichetele 8 şi 9, şi brăzUză 
partea apusană a plăşei făauld Intru 
căt-va hotarul intre comunele Al-
mallu şi, Essechioi ; el prir lesce pe 
drpta valea Mahale-orman-ceair, 
nu departe de pichetul 	, ma- 
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oraşul Hârşova, drumul vP.cinal 
Hărşova-Conacul-lut- Manole ; dect 
un punct strategic important. Sub 
'I urct cl a fost intărit cu fortă.reţe 
spre a impedica trecerea Ruşilor 
peste Dunăre ; a(jt insă ruinile sunt 
cu totul dispărute şi iarba acopere 
locul martor atâtor lupte intre cele 
doue popOre vrăjmaşe. 

1-Urşova •mună urbană, din judeţul 
Constanţa, plasa Hârşova, a caret 
reşedintă este. 

Se găsesce situată in partea nord- 

apusană a juleţulut la 	klm. spre 
N.-V. de oraşul Constanţa, reşe-
dinţa judeţului, şi in partea apu-
sana a pIăii, a cărei reşedinţă este; 
comunele invecinate cu dinsa sunt: 
GrOpa-Ciobanului la 7 klm. spre 
N.-E., Gârlici la klm. spre N.-E., 
Sarai la 	klm. spre E., Ghizdă- 
resci la 	Ithu. spre S.-E., Şitiu la 

klm. spre S.-E. 
Botand amănunţit al comunet 

este următorul : Plecend de pe malul 
drept al Dunăret din drePt,y1 os-
trovului Ghizdăresci, se indreptă 
spre N.-V. urrnând malul Dunăret 
pe la pOlele dealulut Celca, pănă 
in dreptul grădinit Căpitanulut-Is-
mail ; de aci o ia spre V., tot pe 
malul Dunatet mereb, trece prin 
partea sudică a oraulut Hârşova, 
şi a satulut Varoşi, de unde taie 
Dunărea spre a coprinde Intr'insul  

ostrovul Chjciur-cierta'71 cărui colţ 
sud-vestic se indreptă spre mia;1ă-
n6pte urmând gârla numită ZarăTt91-
HIrsan-bey,ce desparte. ittile1e'thi-
cit-rde-Gt2 , 

Dunărea, urmeză con-
tinuit tnalul seb drept, coprinde In 
I ostrovelbl Puiul-Gâscii, trece pe 
ângă Conacul lut •NIauole şi Ceta-

a-oit, de la vale d care, Dunărea 
despărţindu-se 1n doue, Dunărea-
nouă şi cea veche (Canalul Mă-
cinului), hotarul urmeză pe ace3ta 
din urmă intr'o direcţie nord-estică 
până la o distanţă de 5 klm. de la bi-
furciţie ; • de aci o ia spre S.-E. 
mai inteitl tăind pă.durea Rugin6sa, 
stuful până Iângă balta Belciugata, 
de lângă care o ia spre S.-V. de .  
Iângă bălţile Rotundu şi Gârliţa 
până d'asupra villor oraşului Hâr-
şova, de aci se dirige spre S.-E. 
făcând un unghif opus, taie pri-
valul Băroiu, trece pe Iângă satul 
Gre•pa-Coobanului (11 i klna.) şi se 
urcă pe dealul Ciobanului, pe mu- 

• chia că'ruia o ia spre resărit până 
in dealul la Carantâ, de pe care o 
ia spre S.-E. prin movila Săpata, 
taie şoseua .  judeţenă Ostrov-Hâr-
şova, valea Brentului, pe care o 
urcă puţin spre a o părăsi şi a se 
opri pe locul numit Tret-movile, 
de unde se indreptă spre V., co-
borând valea Cairnacli-dere, trece 
pe la 2 klm. spre N. de satul 

Gbizdăreset şi se opre;ce jc malut 
Dunăret in dreptul ostrovul if Ghiz-
dăresci, locul de unde am plecat. 
Forma hotarulut c aceea a unut 
dreptunghiii neregulat, st-âmtăn- 
du-se spre S.-E.; lungimea lui este 
cam de 45 klut., iar Inţinderea 
totală de 942o pog6ne saa 4879 
ha. sata 48 3/4  klm. p. 

mărginesee la 
judeţul Brăila, despă.lairidu-se 

prin Dunărea-veche (canaLul Mi-
cinulut), la apus cu judetui Ialo-
miţa, separându-se tot prin fluviul 
Dunărea; la miac1ă.4i cu judeţul 
lalomiţa şi comuna rurală Ghiz- 
dăresct, despărţindu-se de (.ea din 
urmă prin valea Cairnacii-d(sre ; iar 
la resărit cu comuna rurală GrOpa-
Ciobanului delimitându-se piri dea-
lurile Ciobanul, Caranlâ şi Brentul 
şi linia convenţională. 

Relieful se0 este puţin acciden-
tat iii partea centrală şi sud-estică, 
iar in partea apusană. şi 1:ordică 
este şes, parte acoperit cu stuf 
anume teritoriul coprins int -e Du-
năre, pădurea Rugin6sa, gârl:, Tair-
buaz, privalul Rotundu şi Gârliţa) 
in care se găse:c cam i 1 —12 

bălţi rnari şi mict; principale fiind 
Siateca" şi Rotundu, parte ac,operit 
cu fâneţe şi sernenături (coprinsă 
intre Dunăre, privalele Băroin, Ro-
tundu şi Tair-buaz) ; in partea 
nordică.' se găsesce balta Put1r6sa, 

in partea resăritenă viile oraşului; 
tot de el tine şi ostrOvele Chicin 
şi Puiul-Gâscii situate cel 
partea de S.-V., iar cel din urmâ 
1n parte de N.-V. ; Intinderea lui 
totală este de 115 ha. Partea ac-
cidentată, care coprinde centrui 
resăritul comunei, are ca arcalurY : 
Ciobanul la N. (65 m.), L Ca.-
raniâ (72 m.) la N.-E., la pOlele 
lui sud-vestice se găsesce orăşelul 
Hârşova, iar pe ridicăturile lut tot 
apusane se găsesc ruinele vechelor 
fortăreţe_  turcesci cunoscute sub 
numele de Tabia-Chioprin şi Ceanac-
cale, ambele dominâud Hârşova d-in 
partea nordică şi dect apărând-o la 
un cas de năvă;ire dia spre mia4-
nopte ; dealul Celea (85 m.) la S.-E. 
Iţfovile 'sunt numerOse, cam vre-o 
15, 1ntre cari insemnăm 	movila 
Hârşova la N.-V. de oraş (40 m.), 
Movila-mare (65 m.) la N.-E., 
Movila-ŢiganuIut (34 m.) 	N.-E. 
de oraş, movila Săpata (68 m.) la 
E., Trei-tnovi!i (1 t t M.) la S.-E. 
Ele sunt respândite .fără nict o re-
gulă ; parte sunt naturale, partC 
artificiale şi acoperite cu verdel-ă, 
iar deaIurile sunt acoperite cu se-
mănăturt bogate şi fâneţe intinse. 

Apele cari udă comuna sunt: 
Dunărea la S. şi V., canalul Mă-
cinulut (Dunărea-veche) la 
ambele pe o lungime de 24 klm. 
udand şi ora,m1 Hârşova, founând 
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insulele Chiciu,Gâsca-mare şi Puiul- 
Găscit, dintre cart cea 	cea 
din urmă aparţin comunet Hârşova, 
iar a 2-a judetulut lalomita ; gâr-
lele sae privalele Tair.buaz şi Ro-
tundu, ambele formate de Dunăre, 
la mia4-n6pte ; privalut Băroiu 
prin mijlocui comunei, pe la N. 
şi N.-V. d oraş. C v1 avem 
putine, cea mat insemnată fiind 
Caimacela S.,  
de eomula Ghizdăresci. Bălţile 
sunt abundente in partel nordică 
şi nord-vestică a comunet, risipite 
prin stuf şi formate de revărsări 
anteriOre ale Dunăret, ele sunt in 
numer cam de 	printre care 

cele mat insemnate sunt : Slateia 
(6o ha.), Rotundu (8o ha.) la mia4ă-
n6pte, PuturOsa (6 ha.) la 
Belciugata şi Gă.rlita la hotarut 
spre conutna GrOpa- Ciobanulut ; 
pescele lor sinnănă cu cel din Du-
năre, se consumă iii localitate, iar 
venitul aparţine Statulut. 

Clima comunet este excesivă, 
mat cu semă in timput iernei când 
suflă crivetul din spre imperiul 
•moscovit, vara e mai recor6să din 
pricina Dunărit şi a băllitor for-
mate de ea, insă din pricina exha-
latiunilor şi revărsărilor ap#elor, 
frigurile viziteză din când in cănd 
localitatea acsta. 

Comuna se compune din singurul 

orăşel Hârşova, aşe;lat pe ultimele 

prelungiri sud-vestice ale dealulut 
Ciobanul, pe malul drept al Du-
nărit. Are aparentă frumOsă. din de-
părtare, care perde mult când este 
ve.t.lut mat de aprOpe; 12-14 strade 
urcând şi coborând taie in diferite 
directiuni oraşul ; partea apusană 
pOrtă numele tir 	 a 

şi 	 iar in 
apropiere de el sunt rutnele Cea-
nac-cale şi Tabia-chiopriu la N., 
Grădina-lut - Gristea - Cimbraru la 

partei resăritOn'a fiinl lo-
cuită mat mult de Tătari, i s'a dat 
numele de Mahalaua-ttitărscă 1n 
apropiere de movita Ţiganulut, iar 
lângă ea atlându-se Grădina-Tă-
tarulut şi a lui Capitan-Ismail. 

uprafaţa comunei este de 4879 
ha. impărtită ast-fel : 1393 ha. ale 
locuitorilor (din cart 224 ha ocu-
pate de vatra oraşului cu 578 case) 
şi 3486 ha. ale Statulut şi proprie-
tarii. 

t) Dupe felut terenuritor : 603 
ha. neproductiv şi 4276 ha. pro-
ductiv. 

2) Dupe productivitate : 185o 
ha. teren cultivabil, 40 ha. teren 
remas necultivat, 1587 ha. islaz, 
146 ha. vit, 607 ha. păduri. 

lar in ceea-ce privesce intinderea 

semenăturitor in ha. şi 111., avem: 
grâ(i 400 ha. cu  5600 hl. deci 

hl. 	de ha., secară 5 ha. cu  i oo 
hl., dect 20 111. de ha. ; orz 250 

ha. cu  13.75o hl., dect 25 1-11. de 

ba. ; porumb 217 ha. cu  173 hl., 

ded 8 hl. de ha. ; 	18„ ha. 

cu 1472 hl., deci 8 hl. de ha. 

Populaţiunea oraşului Hârşova 
este de 614 familit cu 21 14 me2abri, 
1n total 271 8 suftete, care s re-
partisCză dupe tablourile urm,'-itOre : 

t) Dupe sex : 14.1 2 bărbati, 
1.306 femet. 
. 	2) Dupe stare civi/d : 1496 ne- 

căsătoriti, 1076 căsătoritt, 13 ve-
duvt, 8 divortatt. 

3) Dupe cetăţenie : 2477 cetă-
tent Români, 213 supuşi strein; 
28 nesupuşt nict unei protecţiunt. 

4) Dupe religiune 1767 creş-
tini ortodoxi, 36 creştint 
etc., 879 mahotnedant, 36 mc said. 

5)Dupe ocupaţiuta : 280 ag-icul-

tort, 87 industriaşt, tor comer-
ciantt, 93 alte profesii. 

6) Dupe instrucţie : 645 sc(i 

carte, 2073 nu 
Contribuabill 56t. 
Ocupaţiunile locuitorilor sunt • 

urmet6rele Agricultura, sur 28o 

plugari, cart a 3 5 pluguri cu bot, 

8 cu cat, 30 care cu boi, e 3 că-
rute cu cat, 4 maşint de bătut 
porumb şi 23 grape de fier, 
mSră cu aburt. 

Pescăria 1n Dunăre şi cele 2 mart 
bălti din vestul ei. 

Crescerea vitelor, fiind ir co-

Inună i armăsar, 300 c-aL 6 epe, 
Dicţ. geogr. jud. Consiauţa. 

3 mânzt ; 2 taurt, 18o bot, 3 5 o 
vad, 40 vitet, i bivol, 30 bivo 

lite, 14 malaci, 2 ttsini, ioo ber- 

beci, 1900 oi, 945 miet, 5 tapi, 
25 capre, 20 CCji, 90 pord, 16o 

scrOfe. 
Industria e slabă, representată 

prin 87 industriaşt, 	fabrică de 
pielărie. 

Comerţul e destul de activ ; 

sunt iol comercianti, din cari 5 
hangii, i 5 cărciumari. Hârşova e 
port la Dună.re, se exportă vite, 
lână, cereale, se importă manufac-
turt, confectiuni, instrumente a- 
gricole. 

Dărn tabloul mişcării portutut 
Hârşova. 

Budgetul comund stă destul de 
bine; mai bine de cât tOte co-
munele urbane din judet, afară de 
Constanta. Veniturile se ridică. la  
surna de 90249 let şi cheltuelite 
la 56786 let ; reminând un exce-
dent in plus de 3 3462 let ; mat 
sunt şi 5 6i contribuabilt. 

Căile de comunicaţie sunt nume- 

rOse şi bine 1ntretinute ; avem : 
i) Dunărea cu portul Hârşova, e,ar'e 
are un ponton bine construit, 2) 
calea judet&tă ce duce la Măcin ; 
3) drumul ce duce la Babadag ; 

4) calea judetenă la Medjidia ; 5) 
drumul la Cara-murat şi Constanta, 
6) drumurt comunale la satele in- 
vecinate. 
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Cultul religlos se practică intr'o 
biscrică cu hramul St. Nicolae, 
fundată de locuitori, cu 	preot, 

paracliser, 2 cântăreţi, intreţinuţi 
de comună ; mai sunt si 2 geamii 

cu 2 hogi. 

55.4-61a este represintată p'rinteo 
scOlă primară de bă.eţi si una de 

fete, cu 2 inStitUtOri şi 2 institutOre, 

cu 246 elevi inscrisi (114 băeţi, 
126 fete), promovaţi 105 elevi ;  

mai sunt si o scOlă bulgărbcă si 

una turcscă. 
/storicu/. In locul unde se gă-

sesce Hârsova, dar mai probabil la 
6 	km. spre N.- E., 12 Cetatea- 

oii, se crede a fi fost oraşul Cius 
al Romanilor ; nu s'a desgropat 
nimic pănă acuma (a se vedea 
descripţia generală istorică a ju-
deţului). 
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ârşova, plaă din judeţul Co:Istanţa, 
Cisc-rparl'a • partea nord-vestică a lui. 

Numele. ş i - a luat numele de la 
reşedinţa sa, orăşelul Hârşova.- 

Situaţiune. Este sivată In partea 
apusană şi septentrională a judeţu- 
lul, intre 	şi..... longitudine ori- 
entală şi intre....si ..... latituJine bo-
reală. Diagonalele cele rni mari 
ale sale sunt : a) de la N. la S., 
de la dealul Ghiun-ghiurmes la ver-
ful Panar-bair, mesurând....km., b) 

la E., de la Cetatea- 
Oif la verful Ciatal-orman, avend 
....1y.m. ; mijlocia este de ia Hâr-
şova la verful Turbencea, avend 
....km. 

Marginele. Se mărgincsce la 
miacjă-n6pte cu judeţul Tu:cea ; la 
resărit tot cu judeţul Tulcea ; la . 
naiglă-cji cu plă.şile Constanţa şi 
Medjidie ; la apus cu judeţele Bră-
ila şi lalomiţa, desgrţindu-se prin 
fluviul Dunărea. 
. Relieful solului este In general 
puţin accidentat, insă in parta apu-
sană şi nord-vestică e ma( acciden-
tată„ dealurile şi văile se succed 
repede unele dupe altele, când inde-
sându-se, când rărindu-se ; natura 
lor e stânc6să, maI cu semă In partea 
vestică unde nu se multu:nesc.  a 
schimba mersul Dunarii, ilind'o 
a se Indrepta spre N. itt loc de 

reiărit, ci o constrâng a merge 
spre N.-V., şi la Hârşova a face 

o mare cotitură, apot spre N. 
N.-E. Aceste dealurT sunt prea pmin 
acoperite cu pădurt ; maI mult cu 
fâneţe şi semănături frum6se 	cu 
rnovile nurner6se.Principalele eulmi 
saii sisteme de dealuri, cari braz-
Uză teritoriul plăşei sunt urme-
t6rele : 1) culmea Ostrovului la 
N. cu verful Ostrov 	40 m.), in- 
tre Dunăre şi gârla Rişt ; 2) cul-
mea Dăeni, tot la N. cu verful 
Ghiolgic-tepe (184 m.) Intre Du-
năre şi văile Ruşt şi Topâr- 

, scea ; 3) culmea Făgăraşu la mială-
nOpte cu verful Făgăraşu-no'U (188 
m.) Intre văile Ro,t-dere şi Sarai ; 
4) culmea Sultan sai TopoIog la 
N.-E., cu verful Doerani (392 nt.) 
cel mai Inalt din t(Stă plasa, 
chiar din tot judeţul Constanţa ; 
5) culmea Gârlici cu verful Movila-
Ciurob6ia (120 m.) la N.-V., in-
tre Dunăre şi văile Topârscea şi 
Pietrişul ; 6) culmea Balgiu intre 
valea Pietrişul şi pirlul Sarai şi: 
Dunăre cu verful Balgiu (102 m.) 
la mială-n6pte ; 7) culmea Curu-
bair la resărit cu verful Drăgan (302 
m.), intre piraiele Sarai şi afluentul 

Mahometcea ; 8) culmea Ca-
di-câşla In partea centrală, cu ver-
ful Cârnele (168 m.) intre Du-
năre şi valea Sarai; 9) culmea Hâr-
şova la apus cu verful Caimacli 
(85 nt.) intre Dunăre şi valca 
TiChUesct; t o) culmea Topalu intre 
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Dunăre şi văile Tichilesci şi Stupina, 
cu verful Olacul (125 m.) la S. 
t 1) culmea Boazgicu la S. cu veiful 
ZavolU (126 ni.), intre vaile Stu-
pina şi Boazgic; 12) culmea Erches-
sec irt partea centrală ,şi sudică, cu 
verful Erchessec (234 m.) ; i 3) cul-
mea Dulgheru cu verful Turbencea 
(252 m.) la resărit, intre piraiele 
Casimcea şi Slrai ; 14) culmea inşi-
ratele la S.-E. cu verful Terzichioi 
(2 4 m.) intre piraiele Boazgic şi 
Casimcea. 

Movik sunt numer6se şi itu-
portante, servind ca puncte de o-
rientare şi de observaţie, multe 
din ele servind odini6ră probabil 
ca loc ,21e iamormăntare pentru 
pop6reIe barbare ce aCi locuit odi-
niOră pe aici, 

.Hidrogra fia este bine represen-

tată prin Dunăre, câte-va piraie, 
bălţi şi văt. Duaărea o udă la apu.,  
de la satul Boazgic până mai jos 
de satul Ostrov, pe o distantă de 
apr6pe 8o km., direeliwea cursului 
se0 când spre N., N.-E. sa N.-V. 
şi in dreptui Hârşovei descriind "un 
mare semicerc ; de la Cetatea-Oii 
se desparte in doue brae : Dunărea-
nouă şi cea veche la resărit de pre-
cedentaffisă i Canalul-Măcinulut, şi 
al cărui mal resăriten e:te dobrogen; 
lărgimea cea mai mare o .atinge 
ceva mai jos de Hârşova (2200 m.); 
adâncimea variază intre 12-33  

metri ; formeză mai rnute insule, 
intre cart remarcăm : Boazgic 
mare şi mic, Topalu, Hârşova, 
Chiciu, Dăeni şi Ostrov, ele sunt 
acoperite mai t6te cu păduri de 
sălcit ; malul seCi este . inalt şi stân-
cos. Piraiele care o udă presintă 
particularitatea că unele din ele 
(Boazgicu, Tichilesci) a apă numat 
in cursul lor superior şi 
cel inferior sunt uscate şi acesta 
din causă că in partea superi6ră. 

• dealurile cu pădurile intreţineai'l 
umezela din fundul văit, lasă in 
partea inferi3ră disp-ar in nisip. Ele 

.sunt : • Roşt saCi Aigăr-Ahmet la 
N., trecănd pe Iângă satul Os-
trov ; Topărscea tot la miac,lă-
nOpte trccând pe Iângă. Dăeni ; 
Pietrisul, in partea centrală tre-• 
când mai jos de satut Gârlici ; Sa- 
rai, cel mai insemnat, In partea 

centrakt trecând prin satele To- 

polog-tătar şi român, 	Rah- 
man, Haidar, Carapelet, Balgiu 
şi Sarai, şi> priimind ca afluenţi 
piraiele Topolog, Ramazan, Hai-
dar şi Mahornetcea, t6te pe drepta. 
Tichilesci, trecend prin satul Tichi-
lesci, şi Boazgicu trecend prin 

Satischiot, Băltăgesci şi Boaz • 
gicu, ambele la S„ t6te aceste piraie 
5e varsă in. Dunăre saCi gărlele 
formate de ea. Afară.  de .aceste 
piraie mai sunt nisce gârle fie 
naturale, adica formate de Du- 

503 
	 FI 

năre. prin revărsările ei sa 	artifi- 
ciale, făcute de pescart pentru a 
atrage pescele din Dunăre ; prin-
cipalele sunt : Băroiu in partea 
apusană, care piecă sub numele 
de privalul Rotundu şi form(:ză in 
drumu-i mai multe lacurt, ca Cio-
banul, Hazarlâc şi Dăen ; mat 
avem tret verigt, una l S. şi 
doue la N., cart sunt gărle for-
1te de Dunăre. 

Bălille aflăt6re in plas sunt : 
Slateia, Rotundu, Ciobanul, Putu- • 
rOsa, Hazarlâc-ghiol, Gârlict şi Dă-
ent, t6te aser;late in partea apusană, 
la N. de Hârşova, avend o In-
tindere totală de doo hectare, 
producând acelaş fel de pesce ca 
şi Dunărea,. de Care sunt lormate 
şi al cărui venit apartine Statulut; 
ele sunt mat t6te inconjurate cu 
stuf. 

Văile sunt numeriSse., şi mai 
t6te a rnalurile inalte şi stâncOse 
având şi apă numai îrt tiQL ul plo-
ilor şi primăvara dupe to?irea ză.-
pezilor ; priucipalele sucI : valea 
Moşului, Pânga, Dăen la N., des-
chi;Iendu-sein Dunăre • (g r1a Bă-
roiu) ; Hazariâe i Barter ia partea 
Centrală, deschiOndu-se in lacul 
Hazarlâc ; Ghizdăresci, Topalu,•Stu- 
pina i Zăvolu la miacjă- 	des- 
chilendu-se in Dunăre ; Capugi şi 
Erchessec la S., adiacente ale 

Boazgic ; la rsirit maT 

503 

avem pirlul Casimcea saCi Taşăul 
cu afiuenţii st, pe stănga pirîul 
Terzichioi ce trece prin satul 'Ter- - 
zichiot şi Ciatal-orman-dere. 

Clima plăşii depinde de posi-
ţiulea locurilor ; partea resăritenă 
şi sudică, adică pe platouri, tem-
peratura e fOrte variabilâ, iernile 
aspre şi frigur6se şi veri căldurOse 
din pricina lipsei de pădurt şi pu-
ţinele adăposturt oi'erite de dealuri, 
dar e senătOsă ; partea apusană 
de lângă Dunăre mai temperată, 
niat adăpostită, insă suferind de 
exhalaţiunile .palustre, ce daCi nas- 
cere ;a friguri cari o bântue adesea, 
plOie cade in canritate potrivită, si 
printre venturile dominante, ceI 
de, N.-E. (Criveţul) iarna, şi cel 

	

de 	S.- V. (Băltăreţul) vara ocupă 
primul rang. 

Divisiunea. Este formată din-
tr'o comună urbană, Hdrşova, reşe-
dinţa, aşec,lată in partea apusană pe 
malul cel inalt al Dunărei, •şi 
comune rurale, şi anume : 1) Calfa 

	

la 	N. - E. pe piriul Calfa saU.  

Sarai, cu cătunele : Calfa, Coru-
gea, Haidar, Mahometcea, 
man şi Ramazanchioi; 2) Ciobanu, la 
V., pe malul sudic al laculut Cio-
banu, cu cătunele Ciobanu şi Cadi-
câşla ; 3) Dăeni la •N. -V., pe 
malul inalt şi stâncos ce domină 
valea Dăeni şi gârla Băroin ; 4) 
Gârliciu, tot la N.-V., pe valea 

502 
502 
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GâriciCi şi pc malul drept al gârlei 
Băroiu ; 5) Ghizdăresci, la 
pe valea Ghizdăresci şi pe malul 
drept al Dunărei ai cătunelor Ghiz-
dăresci şi Tichilesci ; 6) Ostrov, la 
miai;lă.-nOpte pc malul drept al unet 
verigi a Dunărit ; 7) Sarat, 1n par-
tea centrala, pe pirlul Sarat, cu 
cătunele Sarat, Bâlgiu, Carapelit, 
Dulgheru ; 8) Şiriu, tot in partea 
centrală, pe valea Şiriu, cu cătunele 
Şiriu, Capugi, Cartal, Pantelimon, 
Erchessec, Muslu, Muslu-bey, Satk-
chioi şi Terzichiot ; 9) Topalu,• la 

pe valea Topalu si pe 

malul Inalt şi stâncos al llunării, 
cu cătunele Topalu şi Boazgic ; 
io) Topolog, la N.-E. pc pi-
riul Topolog saCi Sarat, cu căttmele 
Topolog i Doeracd ; 	Urum- 

bei saCi Orumbel la miac.lă-n6pte 
pe pirlul Rost saCt Aigăr-A.hmet, 
cu cătunele Urumbei şi Făgăraşu-
. 
nou. In total acestă plasă este for- 
mată dintr'o comună urbană 
rurale, cari sunt constituite din 33 
sate sai:1 că.tune. 

Suprafaţa totală a plăşit este 
de 1074 km. p. saCi 107493 hec-
tare, din cart 6o t 5 hectare este 
teren neproductiv, ocupat de ve-
trele satelor 3238 hectare, cart aft 
4765 case la ţară şi oraş şi de 

mla5tint, drumuri, etc., cari 
ocupă 2777 hectare. In ceea-ce 
privesce proprietatea lut, adică a te- 

renulut productiv, care este 101478 

hectare, 16273 hectare aparţine 
Statului şi proprietarilor, iar lo-
cuitorilor improprietăriţi le vine 
cam 8 5 2o5 hectare. 

Diu aceştia 7814 sunt impro-
prietăriţi până, la i o hectare ; 5 5 9 
de la 	hectare, 90 de la 

25 — oo ha., 1 2 de la too hectare 

in sus i 329 cari na păment şi 
de care •Statul ar trebui să ingri-
jescă şi să-i improgietărescă cât 
mai curând. 

Populatiunea plăşit Hârşova (1m-
preună cu reşedinţa sa, orăşelul 
Hârşova) pe anul 1895-96 este 
de 58 t7 familii cu 17342 membri, 
1n total 23159 suflete, impărţită. 
1n modul urmetor 

1) Dupe sex : 12006 bărbaţi, 
t 5 3 femei. 
2) Dupe stare 	: 3 28 ne- 

căsătoriţi, 9076 căsătoriţt, 7 67 

veduvi, 3 5 divorţaţi. 
3) Dupe instrucţie: 269 6_ SciCi 

carte, 20463 nu 
4) Dupe protegiune : 2 2 876 

cetăţent Român(, 25 5 supuşt stre-
int, 28 nesupuş1 nici unel pro-
tectit. 

5) Dupe 	: 19894 orto- 

doxi, 36 catolici, etc., 2473 ma-
homedani, 41 mosaici, 7 ; 5. altele 
(lipovent). 

•6) Dupe ocupaliuta : 4264 agri-

cultori, meseriaşt, etc., t 31 in- 

dustria51, 20 1 comercianţi, 168 
profesil libere şi altele. 

Contribuabill 47 6 4. 
Economicesce plasa stă destul de 

bine ; produce multe cereale, .are 
islazurt şi păşunt 1ntinse, vii de 
Ore-care intindere, şi pădurile chiar 
nu lipsesc de pe teritoriul 

Froauctiunde plăşit HârşJva pe 
anul 1895 — 96 a fost urmă-
tOrele : 
Felul 	Ilecture Hectolitri MecL pe ha. 

Grffi . 	4880 42473 	8.70  
Secară. 	131 	I58.2.9 
Orz . 21584 186140 	8.74. 

Ovz. iz6i ti 3 too 	7.30 

Porumb 10763 4072 5 	H78 

MeiCi . 16834 	6705 	u.62 

.Fâneţe art. I 5 9 I 6o600 kgr.8 6o kgr. 

	

> nat. 100 666o 	oo 

Viţă . 402 4472 	12 
Intinderea plăşit este de I 074 

km. p. 	107493 hectare, im- 

părţite dupe cum urtneză : Tere-
nul productiv este de I o I 47 8 hec-
tare; tereoul neproductiv este de 
60 5 hectare (vetrele satelol 32 38 
ha., bălţi, heleştaie 2777, total 
6o t 5). Terenul productiv se mat 

sub-Imparte 1n modul următor : 
78544 ha. teren cultivat cu ce_ 
reale, legume, etc. (din .care 6190 
ha. ale Statulut şi propietarit şi 
723 54 ha. ale 	 ; 3797 

ha. teren necultivat (din care 1268 
ha. ale Statulut şi propietarit 	2 5 29  

ha. 	ale locuitorilor) ; I 17 5 o ha. 

islaz (din care 3073 ha. ale Sta-
tului şi propietarii şi 8677 ha. ale 
locuitorilor) ; 	ş 33 ha. vii (din 
care 49 ha. ale Statului şi propietarii 
şi 484 ha. ale locuitorilor); 6854 
ha. păduri. (din care 5693 ha. ale 
Statului şi propietarii şi 11 6 t ha. 
ale locuitorilor). Totalul plăşei 

01.478 ha, (din care 16273 ha. 
ale Statulut şi propietarii şi 8 5 2o 5 
ha. ale locuitorilor). 

Ocupaţiuni/e locuitorilor sunt 
Agricultura, care se practică 

mai mult ca in tOte cele-l'alte ' plăşI 
intru cât terenul este ma't favora-
bil i condiţiunile climaterice sunt 
mai bune; pe de altă parte popu-
laţiunea este mai tOtă ronaânescă 
şi se pricepe mai bine la agricul-
tură de cât cea bulgărescă s ;(.1 
tătărescă.. Sunt in plasă ca la 
4264 plugart, cari a 49 maşint 
de 	secerat, 5 5 maşini de bătut 
porumb, 696 grape . de fier, i 5 
maşint de venturat, 68 diferie 
maşint agricole, 1915 plugurt cu 
boi, 83 i pluguri Cu ca.i, 942 care 
cu bol i 23 57 cărute cu cai. 

Horticultura saCi grădinăritul 
este practicată numat de Bulgari. 

Crescerea vitelor iar e;te o 

ocupatiune de căpetenie a Româ-
nilor veniţt din Transilvania. Sunt 
1n plasă 1 6o armâsart; 3 960 ca1, 
273 3 epe, 846 mânjt, 114 taurt, 
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7133 bot, 5602 vact, 2237 vitet, 

6o b1V011, 202 bivolite, 42 ma- 

lact, 	1 50 asini, 78to berbect, 
65716 ot, 23274 miei, I 5 5 tapi, 

2024 capre, 99 I C(.11, 2 1 14 porci, 

2257 scrde. 
Apicultura se practică pe o 

scară intinsă ; sunt 33 5 stupt cu 
albine. 

industria este şi ea putin des- 
voltată, mai cu osebirc la sate, 
unde industria domestică sa'n cas- 
nică le clă mai tot de ce aO tre-
buintă. Sunt in plasă 131 indus-
triaşi (fierart, lemnart, tâmplari, 
etc.), mat e o fabrică de tăbăcărie 
la Hârşova. 

.Pescuitul iar se practică mult 
in acestă plasă prin Dunăre, băl- 
tile formate din ea, in numer de 

14, 2 heleştae şi gârlele naturale 
satl artificiale ; mat sunt 3 1 I pu-
turt prin sate şi 29 pe câmp. 

Comerţul e destul de activ prin 
portul Hârşova, nu atât ca in ceţe- 
l'alte plăşt, dar tot e ceva. Sunt 
in plasă 201 comercianti, din cart 
5 hangii şi 91 cârciurnari, restul de 
alt-fel ; comertul constă 1n export 
de cereale, animale, piei, etc. şt 1n 
import de coloniale, manufactură 
şi maşin1 agricole ; el se face mai 
mult prin orăşelul Hârşova şi 
satele Tortoman i Taşpunar. 

Căile de conzunicatie sunt pe 

Dunăre, unde avem portul Hârşova;  

pe bălt, lacurt şi gârle cu luntrile; 
pe uscat căile judetene: de la Hăr-
şova la Măcin, la Babadag, la 
Constanta la Medjidie şi la Cerna-
vodă, in fine numer6sele drumurt 
comunale şi vecinale ce unesc tOte 
satele intre ele. 

Budgetek comunelor se echili-
breză fOrte bine, ele sunt comune 
bogate şi prospere. Suni in plasă 
4764 contribuabili ; veniturile co-
rnunelor pe exercitiul 1895 —96 
se ridica0 la 140.288 lei, iar chel-
tuelile la suma de 5 59 to let, re-
mănend un excedent in plus de 
84.378 let. 

Cultul religios se practică in 
21 biserict ortodoxe intretinute 
de comune, avend şi de la Stat, 
căte i o hectare, cu 24 preoti, 
dascăli, 28 căntărett ; cum vedem 
ea stă bine ; mai sunt şi to gea-
mit cu 10 hogt şi ajutate de Stat 
avend şi ele to heCtare de pă-
ment ; mat sunt şi 2 case de ru- 
găciuni ale altor secte. 

?(,p,  Instrucţia se predă in 24 şcoli 
rimare, din cari i de băett şi 2 

de fete in oraşul Hârşova cu câte 
2 institutort şi 2 institutOre, şi 22 

şcolt rurale mixte cu 20 invetă-
tort ş i 6 invetătOre; cu I 575 elevi 
Inscrişt (1097 băcti şi 478 fete), 
din cart 920 promovati ; mat sunt 
şi 3 şcoli particulare. 

•Istoricul. Aci in plasă s'ar găsi  

ruinele vechilor cetă.ti Cius la 
Hârşova sa0 Cetatea-oit şi Beroe 
la Dăent ; a se vedea parte:,  isto-
rică a judetuut. 

Hasan-bey (Zatonul 	gârlă 
rnici olasa Hârşova, comu.la ur-
bană Hărşova ; este mat irit un 
canal ce desparte doue insuli mart : 
Gâsca-mare şi Chiciuc ; când ap, le 
Dunări1 sunt scăcjute canalu secă 
are o lungime de t 1/2  klm., for-
meză putin şi hotarul Hârşovci spre 
judetul lalomita .; şi-a luat numele 
de la un Turc bogat din Harşova ; 
ambele sale malurt sunt acoperite 
cu sălch. 

Hasan-oba-tepe, deal sa0 rn.A bine 

verf de deal, 1n plasa 
pe teritoriul comunei rurale 

Sarighiol; este situat pe muchia 
dealolut Ac-başi, 1n partea centrală 
a ţ lăşit şi cea nordică a comunet, 
la 3 klm. spre N. de satul Sari-
ghiol ; punct strategic imp3rtant, 
avend 96 m. inăltime şi dominând 
valea Chiragi, valea Nalbant, valea 
Acbaşi-culac, satele Deleuruş, Nal-
bant, Sarighiol şi Acbaşi, precum 
şi drumul judeteu Cara-omer-Man-
galia, ş i pe cele vecinale Haza-
plar-Acbaşi şi judelenul Mcdjidia-
Mangalia. 

Hasan-orman, deal in plasa Silistra- 

nouă, pe teritoriul comunei rurale 
Beilicu ; se desface din dealul Cia-
tal-orman, din verful numit Ca-
ranlâc, se indreptă spre mială-nOpte 
avend o directiune generală de la 
S.-V. spre N.-E., brăzdând partea 
resăritenă a plă.şii şi cea de 

a comulet ; se ridică până la o 
inăltime de 1 3 2 m., dominând văile 
Beilicu, Hasan-orman, drumul ju-
deten Ostrov-Cuzgun, cel comunal 

ce t. rece pe mu-
chia lui ; este acoperit cu păduri, 
tuferişuri şi păşuni. 

Hasan-orman, pă.dure sa0 mal bine 
4is tuferişuri din intinsele pădurt ce 
acoperia1:1 odiniOrădealul Haqan-or-
man, de la care şi-a luat şi nu-
mele. 

Hasancea comună rurală din judetul 
Constanta i anume din plasa Con-
stanta ; situata 1n partea resăritenă 
a judetulut la 13 klm. spre V. de 
oraşul Constanta, capitala judetulut, 
şi in partea meridională a plăşii 
la 24 klm. spre S.-E. de comuna 
Cara-murat, reşedinta ocolului, pe 
valea Cara-su sa0 Hasancea. 

Se nzărginesce la miala-nOpte cu 
comuna Palazu-mare, la resărit cu 
comuna Techirghiol, la 
cu comuna Osinan-facă (plasa Man-
galia) ; iar la apus cu comunele 
Ornurcea şi Osman-facă. 
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Relieful solului e in general puţin 
accidentat ; principalele dealuri cart 
o brăzdeză sunt : Tasli-bair (84 m.), 
Horoslar-iol-bJir (73 m.) la rnia4ă-
n6pte ; dealul Hazi-dlk (76 m.) 

Techirghiol-bair (8 t m.) la resărit; 
Abdulah-dera3i-bair (84 m.) la S.-E.; 
03man - facă (roo m.) la S.-V.; 
Omurcea (8o m.) la V., aceste 
dealud sunt acoperite cu fâneţe şi 
semăneturt. Alovilele sunt numer6se 
(15) avend importanţa lor ; prin-
cipa'ele sunt: Cunesi-iuc (71 m.) 

N.-E., Hasancea (73 m.) la N. 
de satul cu acclaş nume, Cara-iuc-
tepe (87 m.) şi Mahometcea-iol-
tcpe (82 m.) in partca centrală pc 
muchia dealului Mana,-.tcea ce brăz-
clză interiorul comund şi acoperit 
cu sernăneturt. 

Hidrograţia e representată numat 
prin câte-va văt sect, i anutne : 
Cara-u sati Hasancea (dupe satul 
•prin care trece), prin p )rtea cen-
tt ală, cu adiacentele sale pe stânga, 
Cara-iuc-dere, Ostuancea-ceair şi 
Mahometcea -ceair - dere, forrnată 
din văile Curu-dere, Abdulah-de-
rasi-bair, aceste văt sunt largt, cu 
maluri j63e şi conţin apa nurnat 
in timpurile ploiOse şi primă-vara 
•dupe topirea zăpecjilor. 

Clima comund este excesivă, 
vara căldurt ar4t6re, temperate din 
când 1n când de sutlările ventului 
-ce vine de la Mare, ierni aspre,  

vntut dominant cel de N.-E.; plot 
cad in cantitate potrivită; maladit 
puţine. 

Cătunele din care e3te formată 
comuna sunt doue : Hasancea, in 
partea centrală, reşedinţa comunet, 
pe valta Cara-su saă Hasancea, 
intre dealurila Horoslar-iol-bair la 
N. şi Omurcea la S.; Mametcea in 
partea sudică a comunei, la 6 klm. 
spre S. de reşedinţă, pe valea Ma-
hometcea-ceair-dere, Intre dtalurile 
Mametcea la N..şi Osman-facă la 
S., a3pectul lor in general acela al 
satelor tătăresd, case mict !espârt-
dite neregulat, fărâ.. uliţi, cu puţurt 
numerOse Intre ele, cu mort de 
vent imprejur, cu o geamie 1n 
mijloc ; in Hasancea e de remarcat 
casa d-lui Pariano, proprietarul 
moşiet de aict. . 

Suprafa(a comund e de 7744 
ha., din care 244 ha. ocupate de 
vetrele celor doue sate cu 181 
case ; restul de 7500 se imparte 
intre Sta.t cu proprietarit cart aă 
4900 ha. şi locuitorit cari posed 
2600 ha. 

Populaţiunea este d 1 97 fami:it 
cu 883 suflete, in majoritate Turci 

şi Tătart, impărţiţt dupe cum urmeză: 
t) Dupe sex bărbaţi 480, iemet 

403. Total 883. 
2) Dupe stare 	necă.sătoriţt 

476, căsă.toriţi 380, vecluv-i 2 5 , 
divorţaţt 2. Total 883. 

3) Dupe instrucţie: sciic carte 
69, nu sciă 814. Total 883. 

4) Dupe protec(ie ; cetăţent Ro-
măni 793, supuşt streint 90. To-
tal 883. 

5) Dupe relzgie ortodoxt r 63, 
jo, mahomedant 690. To-

tal 883. 

6) Dupe ocupaţiuni: agricultort 
15 5, industriaşt 1, comercig.nţi 3, 
alte profesit 3 I Total 190. 

Contribuabili : i9o. 
Biserica. In comună nu există 

nid un fel de biserică, nict crescină 
nici de alt rit, afară de 4 geamii, 
3 In cătunul Hasancea şi i in Ma-
metcea cu 2 hogi şi cu căte to 
ha. păment. 
• şcad nu există ; ar tre:)111 

intru cât numerul copii-
lor In verstă de şcOfă e3te a-
prOpe 120. 

Economicesce comuna stă ast-
fel dupe tabloul setnăneturiior din 
1896-97 : 

Grâă 450 ha. cu  12 hl. de ha., 
In total 5400 hl.; secară •.! 8o ha. 
cu 15 hl. de ha., in total 7000 
hl.; orz 95o ha. cu  16 hl. de 
1n total I 5200 hl.; ovez 90 ha. cu  
16 hl. de ha., In total 14.40 hl. ; 
rapiţă 56 ha. cu  8 hl. de ha., in 
total 400 hl.; in 370 ha. cu  8 
hl. de- ha., in total 3060 hl. ; po-
rumb 113 ha. cu  i hl. de ha., In 
total t i 3  hl.; mehl 49 111. cu 

hl. de ha., 1n total 49 hl. ; fa-ole 
8 ha. cu  450 kigr. de ha., in total 
3000 klgr.; fâneţe 619 ha. cu  1200 

klgr. de ha., in total 742800 ktgr. 
In ceea-ce privesce intinderea 

şi felul terenurilor avern urmetorul 
tabloă: 

Din cele 7744 ha. ale comunet 
244 ha. sunt neproductive (vetrele 
satelor) ; 7500 ha. sunt produc ive 
(din cari 4900 ha. ale Statulut cu 
proprietarit şi 2600 ha ale locuitori-
lor) ; din cele productive 5750 ha. 
sunt cultivate (din cart 3700 ha. 
ale Statului cu proprietarit şi 2050 
ha. ale locuitorilor); 700 ha sunt 
necultivate ale Statului cu proprie-
taril ; ro 5o ha. islaz din cart 5 oo 
ha. ale Statului cu proprietarii şî 
550 ha. ale locuitorilor). 

Ocupaţiunile locuitorilor sunt ur-
mtOrele : 

Agricultura, fiind 1n comună i 3  r 
plugari cu 86 pluguri (4 i cu bot, 
45 cu cai), 130 care şi cărnţe (48 
cu bot, 82 C1 cal), i maşină de 
treerat cu abur, i maşină de se-
mănat, io maşint de secerat, 2 

maşini de bătut porumb, 2 tri6re, 

4 grape de fier, i maşină de ven-
turat ; 20 puturi 1n cornună. 

Crescerea vitelor, fiind In comună 
8 169 capete, din cad : 5 1 8 cat, 
861 bot, 	bivoli, 3 asini, 6730 

oi, 16 capre, 39 râmătorT. 
Industria, afară de cea casnică, 
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mat e representată prin 4 mort de 
vent. 

Comerciul e tCtjV, se face prin 

gara Murfatlar la 7 klm. spre apus, 
de către 5 comercianţt (din cart 
2 cârciumari) şi constă 1n importul 
manufacturelor, beuturi spirtOse, 
lemne şi in export de cereale, vite, 
oi cu produsele lor. 

Budgetul comunet constă 1n ve-
niturt de 13641 lei, cheltuelile sunt 
•de. 1761 lei, remănănd considera-
bilul excedent în plus de 1188o 
lei ; sunt in comună şi 190 con- 
tribuabilt. 

Citi de comunicalie sunt: calea 

. ferată Constanţa - Cernavodă, ce 
trece prin sat, fără insă ca să. aibă 
vre-o staţie, apoi drumurt comu-
nale ce duc la Constanţa, Horos- 
lar, 	 Mametcea, 0- 

murcea, etc. 
Prin partea centrală a conaund, 

"la a klm. spt e N. de satul Hasancea, 

se ved urmele valulut mare de 
păment al lut Trajan, la 1/2  klm. 
spre S.-V. se ved urmele valului de 
piatră cu un insemnat lagăr de 
piatră, la 2 klm. spre S.-E. de sat, 

şi la 2 112  klm. spre S. de sat 
observăm pe acelea ale valuhii mic 
-de păment, langă case ; la 3 klm. 
spre S.-E. de Hasancca lângă mo-
vilele Cara-iuc-tepe şi Mametcea-
iol-tepe se ved urmele unui pu-
ternic lagăr roman. 

Hasancea, dekl in plasa Constanţa, 
pe teritoriul comunel rurale Ha-
sancea, se Intinde pe la sud vestul 
satului Hasancea, avend o direc-
ţiune generală, de la N.-V. către 

Hasancea, sat 1n plasa Constanţa, 
cătunul comunet Hasancea, fiind şi 
reşedinţa ei ; se găsesce situat 1n 
partea apu ană a plăşit şi cea nor-
dică a comunet, pe valea Medjidie, 
in valea Cara-su sa0 Medjidia ; este 
InChis intre dealurile Horoslar-
iol-bair la mială-ncipte şi Omurcea 
la 	Casele 1n acest sat 

sunt aşec,late in mod risipit, nefor- 
mând uliţt regulate, e e sunt mici, 
urâte la vedere, cu un asptct mi- 
serabil, din causa neIngrijirit locui- 
torilor sei, in cea mai mare parte 
Tăta4 Distingem insă, pe panta 
unut d.a1, frum6;a casă a d-lui 
Pariano, proprietar, cu o sistematica 
mOră de vent ală.turea. Prin sat 
trece şi calea ferată Constanţa-
Cernavodă, Insă satul n'are staţiune, 
alte drumuri sunt spre Horoslar, 

Mametcea şi Murfatlar. 
Are o Intindere de 5288 ha., din 
care 163 ha. ocupate de vatra sa-
tului i grădini. Populaţia este de 
94 familit cu 3 3 3 sufiete, Îti cea mat 
mare parte Tătart. La N. şi la S. 
de sat trec cele 3 valurt de păment, 
cunoscute sub numele de ale lui 
Trajan. 

510 
510 

511 
511 

lOc (65 metri). Suprafaţa sa este 
de 3762 hectare, dintre care 96 
hectare sunt ocupate de vatra sa-
tulut şi grădint. Populaţiunea sa 
este de 126 familii cu 395 su-
fiete, ocupându-se cu agricultura 
şi crescerea vitelor. Pămentui pro - 
duce cereale, ca orz, meita şi ovez; 
porumbul şi grâul nu reuşesc. Prin 
sat trec drumurile: Mametcea-Con- 

	

Hasancea, vale 1n plasî Coi;tanţa, 	stanţa, care este drum comunal şi 

comuna Hasancea, de unde îi vine 	care trece, cam pe la parte 'sa 

şi numele ; se intinde printre dealul 	• septentrională ; iar din sat plecă 

Horoslar-bair şi 	 trece 	drumuri comunale la satele Ana- 

prin satul Hasancea cu o direcţie 	dalchiot, la Palatz-mare, la Hasan- 

generală de la V. la E. Este inchisă 	cea, la Abdulah şi ia Laz-mahale, 

de amendoue părţi!e de valurile 	care se desface şi către Agigea 

lut Trajan, .unul pe la nordul sO 
şi doue pe la S., iar prin 	 deal in plasa Constanţa, 

cul- şi dealungul sO merge calea 	pe teritoriul comund rurale Te- 

ferată Constanţa-Cernavodă şi dru- 	chirghiol, şi anume pe acela al sa- 

mul _comunal Constanţa-Hasancea. 	tului 	 de unde ia 
venit şi numele. Se Intinde pe la 
nord-vestul satului 	 a- 

vend o direcţiune generală de la. 
S -V. către N.-E. Are o lnălţime 
maximă de 74 metri, pe care o 
atinge in verful sO Garamat- iue 
şi mat are Incă alte movile ca 
Tara-iuc cu 66 metri, Cioinac- iuc 
cu 48 metri, Ceair-iuc cu 73 me-
tri şi Nadas-iuc. Este situat 1n par-
tea meridională a plăşei şi cea noi d-
vestică a comunet. 

Hazarlâc, comună rurală din jude- 

S.-E. ; are doue verfuri : OrLurcea 
(8o m.) şi Cara-iuc-tepe (87 m.); 
pe la partea sa nord-estică trece 
un val al lut Trajan şi calea ferată 
Constanţa-Cernavodt ; iar partea sa 
sud-estică e tăiată de un val al lui 
Trajan. Este situat in 'partea apu-
sană a plăşil şi cea cent;-ală a 
comunet. 

sat 1n plasa Constanţa, 
e'—cătunul comunei Techirghiol, si-

tuat 1n partea sud-vestică a 
şi cea centrală a corn.met, la 

5 klm. spre N.-V., de cătunul 
de reşediriţă Techirghiol, in valea 
Carsi-dere. Este Inchis la miaIă- 
n6pte şi apus de dealul 

cu movilele Car..tnat-iuc 

(74 metri), Tara-iuc (66 metri), 
Cioinac-iuc (48 metri) i la S.-V. 
de dealul Techirghiol cu movila 

Pipiliga-iuc (68 metri) şi 
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ţul Constanţa, si anurne din plasa 
Silistra-nouă. 

Este situată in partea meridională 
a judeţulut la 77 klm. spre S.-V. de 
orasul Constanţa, capitala distric-
tulut, şi in cea sudică a plăşii la 
43 klm. spre S.-E. de orăşelul 
Ostrov, resedinţa et. 

Se mărginesce la tnia4-nOpte cu 
comuna urbană Cuigun, Ia re;ărit 
cu comuna Enige (plasa Medjidia), 
la apus cu comuna Enişenlia, iar la 
mia;lă-cji cu Bulgaria si comuna 
Hairanchiot. 

Relieful solului e in general destul 
de accidentat de culmea Ghiol-pu-
nar cu ratnificaţiunile sale ; prin-
cipalele dealur1 sunt: Curu-alcea-
bair (170 metri) la N., Mulver- 
acceuci cu verful 	( 84 
m.) la apus, Ghiol-punar cu ver-
ful Eşil-iuc ( 85 tn.) la V.. Cara-
peletli-bair prin interior; Hazarlâc 
cu verful Hazarlâc (186 m.) la S.-V., 
Ceşme-bair la S.-E., Mezarlâc-bo-
r ungea-bair (162 m.) la resărit, 
Curu-giugiuc-bair cu verful Ot1u-
osman-başaluiuc (i 50 m.) la N.-E., 
Adam-clise-tarifi-bair (162 m.) la 
N., tOte aceste dealurt sunt aco- 
perite cu livei,IL, păstmi şi păduri, 
cari incă mat' arată măreţia celor 
de odiniOră distruse de incendit şi 
tăert nesistematice, 1nsă importante 
ca Esil-iuc, 	 la V., Ia- 

râm-başa (196 tp.) la S. pe ho-
tarul spre Bulgaria. 
Hidrografia este slab retiresentată 

neavend eursuri de apă de loc, ci 
numat nisce văl adânct, ce ati apă 
numat 1n timpul ploi'or şi top irit 
zăpecjilor, principalele sunt : Eni-
şenlia cu adiacenta sa pe drepta, 
valea Hazarlâc, trecând prin satul 
Hazarlâc, o brăzdeză la S.-V ; va-
lea Urluia ce trece prin satele 
Nargilar, Ghiol-punar şi CherIm-
cuius, cu adiacenta sa pe drepta, 
valea Ceşme-culac şi pe stânga 
Cara-peletli-ceair, o brăzdeză pţin 
interior şi pe la resărit; vale4 Cuiu-
culac la N.-V. ; malurile acestor 
văt sunt inalte şi ale multora a-
coperite cu pădurt, determinând 
prin multe locurt posiţiunt sălba-
tice şi fOrte frumOse. 

Clima comunet este 1n general 
tempe-ată, cu veri recorOse şi ierni 
puţin aspre i acesta din causa pă-
durilor şi adăpostul dealurilor, plOie 
cade 1n cantitate potrivită ; mala-
diile sunt puţine, clima fiiind să-
nătOsă. 

Cătunete cari o formeză suni : Ha-
zarlâc, reşedinţa, 1n partea sud-ves-
tică, pe la valea Hazarlâc şi Ur-
luia şi intre dealurile Hazarlâc la 
apus, Ghiol- punar la resărit ; Ghiol-
punar, la resăritul comunet, la b 
klm. spre N.-E. de reşedinţă, pe 
văile Urluia şi Ceşme-culac, intre  

dealurile Ghiol-punar la V. si Me-
zarlâc-borungea-bair la E. ; Nar- 
u bilar constituit din vr'o cinci case 
aparţinând satulut Ghior-punar, la 
2 1/2  klm. spre N. de prece,entul 
pe valea Urluia, la pOlele nordice 

ale dealului Ghiol-punar, şi iri fine 
Cherim-cuius ln partea nordică, la 
to klm. Npre N. de reşedină., pe 
valea Urluia Intre dealurile Curu-
alcea-bair la V., Adam-clissi-L tir la 
resărit. Aspectul lor e pIăcu prin 
frumOsele posiţiuni ce ocup:-  , 1n-
conjurate cu pădurt şi livei, insă 
casele sunt mici, rti zidite si ri - 
sipite fără regulă. 

Suprafa(a totală a comunei este 
de 5779 hectare, din cari 221 hec-
tare ocupate de vatra satelor cu t 22 

case, iar restul impărţit intr( Stat 
cu proprietarit ce posed i 900 hec-
tare şi locuitorit cari stăpânesc 
365 8 hectare. 

Populaţiunea pe 1896 este de 
6o familii cu 783 suflete, ccri se 

impart dupe cum urmeză : 
Dupe sex : 407 bărbaţi, 376 

femet. 
2) Dupe stare eivilă necăsă-

toriţt 256 bărbaţt, 220 fC111e1, to-
tal 476; că:ătoriti 278 (bă7bati 

3 9, femei 139); vUuvi 29 (băr-
bati 12, letild I 7). 

3) Dug instrucţie: t 6o sciti carte 

(97 bărb:.ti, 63 femei), nu sciti 623 
(bărbati 3 to, femei 3i 3). 

Dieţ. geogr. jtal. Constalita 

4) Dup. eetăţenie : cetăteni Ro-
mâni 780, streint 3. 

5) Dupe 	: 777 ortodoxi, 
3 mosaict. 

6) Dupe ocupaţil : 413 agricul-
tort, 4 comerciang. 

Contribuabill 176. 

Economicesce comuna stă potri-
vit ; dăm aci tabloul semănăturilor 
din 	894— 9 5 : 

Grâti 640 ha. cu 8960 hl. (14 
hl. de ha.) ; Secară I 2 ha. cu  
18o hl. (r 5 hl. de ha.) ; Orz 
980 ha. cu  12740 hl. (13 hl. de 
ha.) ; Ovz to ha. cu  140 hl. (14. 
hl. de ha.); Porumb i i i ha. CU 

2220 1.11. (20 111.. de ha.) ; Meit't 
37 	ha. cu  5 5 5 hl. (1 5 hl. de 

ha.) ; Fasole 9 ha. CU 31 şo kgr. 
(35o kgr. de ha.) ; Fânete 16 
ha. cu  3200 kgr. (2000 kgr. 
de ha.). 

In privinta întinderit şi felul te-
renurilor, cele 5779 ha. ale co-

munit se divid ast-fel 
22 I ha. teren neproductiv (ocu-

pat de vetrele satelor) ; 5 558 ha. tc-
ren productiv (din cari I9oo ha. ale 
Statulm şi 3 6 5 8 ha.ale locuitorilor); 
din acesta 2482 ha. teren cultivat 
(din cart 3 6o hi. ale Statulut si 
2122 ha. ale locuitorilor) ; 768 hi. 
teren ntcultivat (ale locuitorilor) ; 
187 ha. teren islaz (ale locuitorilor); 
15 ha. teren vii (ale locuitorilor); 
2106 ha. teren păduri (din cari [54,) 
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ha. ale Statului şi 566 ha. ale locui-
tcrilor). 

Ocupaliunile locuitorilor sunt : 

Ag-rieullura, CU 20 1-  plugart cari 
au 123 plugurt, 113 carc şi căruţe, 
2 maşint de secerat, 219 grape de 
fier, i maşină de 

Creseerea vitelor, fiind in comună 
9750 capete, mai cu s&nă ot. 

Industria, afară de cea easnică, 
mat e reţresentată prin 1 2 mort 
de v&it. 

Conzerţul e puţin activ ; se face 
prin gara Cernavodă, la 57 klm., 
de către 3 comercianţt, şi constă 
in import de coloniale şi manu-
factură şi in export de lemne,.vite 
cu produsele. lor. 

Budgetulcomunel constă in 43 3 2 

let la veniturt şi 3440 let la che1-
tuell, dect cu un excedent 1n plus 
de .791 .Iei ; sunt şi 208 contri-
buabili. 

Căl de eonzunicaţie sunt: dru-
mul judeţ6n Ostrov-Mangalia, 
trece prin sat, şi drumurt comunale ce 
duc Ia Dobromir, 
chiot, etc. 	 . 

Biseried e ună-singură,' 
intretinută. de loc_uitort 	o 
păinht de la Stat 
mirea Maicet Domnulut (1. 5 Au-.  

gust) şi ca.  deservenţi i preot şi 
un cântăreţ. 

şc6 /1t avem i mixtă rurală, cu un 
inveţător, cu 56 eIevi inscrişt, din  

cart 36 bă'ett, 20 fete, promovaţi 
28 elevi ; şc61a mat are şi io hec-
tare de la Stat. 

Hazarlâc, sat 1n plasa Silistra-nouă, 
cătunul de reşedinţă al comunci 
Hazarlâc ; este situat in partea su-
dică a p1ăif i a comunit, in. valea 
Hazarlâc ; un sat mare şi frumos 
ca posiţie ; are o intindere de 18 5 
ha., dira care 118 ha. ocupate de 
vatra satulut cu 40 case ; popu-
latia, 1n majoritate Bulgară, este de 
83 familii cu 3 5 3 suflete, ocupân-
du-se cu crescerea vitelor. 

Hazarlâc, deal in plasa Silistra-nouă, . 
comuna Hazarlăc, in partea sudică, 
de nătură stânc6să, avCnd ca ver-
furt Hazarlâc I şi Hazarlâc.  II 
(11 5 	3 2 111.) şi str6ătut 
de văl adânci 1n care se resfaţă 
satul Hazarlâc. 

Hazarlâc, vale, un alt nume al văii 
Urluia, de Indată ce vine din 

in Dobrogea până la 
are malurt 1nalte 

, 

Hazatrac-ceair, o vale mică in in- 
doitiri1e dealulut Hazarlâc, şi 1n 
care 'se află aşelat şi satui Ha-
zarlâc, de la care şi-a luat şi numele. 

Hazarlâc-ghiol, lac in plasa Hârşova 

comuna Ciobanu, format degârla 
Baroiu, are 14o ha. intinde. e, 7 m. 
adâncime; in el se varsă gârla Sarat, 
produce bun pesce ce se consumă 
in comună. 

/H.no sai:1 Hino a insulă in Dunăre,• 
ceva mat la vale de satul Cochir-
lent, .aparţine acestei comune ; are 
o formă lunguiaţă, cu o Intindere 
de 70 ha., acopetită jume..3te du 

pietriş, jumUate cu sălcit. 1n dreptul 
ei, pe maIul drept al Duc trii, se 
termină valurile mart de pămnt 
ce apăra Dobrogea contr. 

din partea Barbarilor ; şi tot 
in dreptul 	pare a fi 	mat 
probabil, aşe4tă vechia cu:ate ro-
mană,Axiopolis decât la Cer)avodă. 

• 
HogiT 
	vale mică in pl.,sa Hâr- 

şova, comuna Ostrov, plcă din 
dealni Ghiunghiurmeş şi se deschide 
ingârla Băroiu, Iângă movila Popii. 

Hopa (Ostrovul), ostrov sau insulă 
puţm iusen-mata", formată de Dulăre 
la intrarea st cu totul pe teritoriul 
românesc al Dobrogei ; este aşeclată 
in partea sud-vestică a Dcbrogei, 
a judeţuIut Constanţa, şi iri partea 
sud-vestică. a p1ăii Silistra-nouă şi 
a comunet urbane Ostrov, Je care 
depinde. Forma ei cste ILHguiaţă 
ca accea a unui sâmbure de lămâie, 
terminată prin capurt as,:utte de 

o pârte şi de alta. In partea sud-
vestică, şi Iângă ea, se mat găsesc 
dott mici ostrovele (20 hectare 
intindere). Lungimea ei este de 2 112  
km. şi lărgimea medie de 750 in.; 
intinderea totală este de 15o hec-
tare. Este acoperită numai cu pă-
durt de sălcii. Braţul, care la 

o desparte de ostrovul 
Pastramagi, e de 200 m. larg şi 
3 1 / 2  m. adânc, dect nenavigabil ; 
cel de la N. care o desparte 
de teritoriul judeţuIui Ialomita şi 
canalul Borcea e de 800 m. larg 
şi 	8— 10 m. adânc, deci navi- 
gabil ; acest braţ o desparte i ,de 
Ostrovul-vechiil (1.5o na. Iărgime 
şi 1 2 m. adâncime in acest loc). Este 
formată din aluviunile fluviulut, 
pietriş şi nisip şi tinde a cresce 
necontenit, aşa că in curând se 
va alipi de ostrovul Pastramagi. 

Horoslar, sat, in plasa Constanta, 
. cătunul comunei Palatz-mai-e, situat 
in valea Horos'ar-ceair, in partea 
sud-vestică a comunet şi cea occi-
dentală şi puţin sudică a plăşet:la 
4112  km. spre S. (in linie drptă) 
de cătunul de reşedinţă Palatz-mare. 
Este inchis la N. de către dealul 
Duran-bair, iar la S. de către 
dealul Taşli-bair 	Horoslar. Are 
o suprafaţă de 440 hectare, dintre 
care 59 hectare sunt ocupate de 
vatra satulut. Populatiunea sa, com- 
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pu:ă mat mult.  din Turct şi Tătari, 
este de 105 ftuilit cu 420 sutlete, 
ocupându-se cu agricultura, dar 
mat ales cu crescerea vitelor. Pă-
mentul produce mat ales ovez şi 
tneiCr. Casele sunt mai tOte tuicl şi 
aşecjate neregulat, de un aspect 
urât, zugrăvind mizeria. Prin sat 
trece drumul comunti Nazarcea-
Palatz-mare şi plecă alte drumuri 
tot comunale spre Hasancea, spre 
Canara şi spre Alacapâ. 

Horoshr, verf de deal, 1n plasa 
Constanţa, pe teritoriul comunei 
rurale Palatz-mare, şi anume pe 
acela al cătunulut sCi Horoslar, de 
unde şi .a luat şi numele. Este 
situat la i kua. spre sudul satului 
Horoslar pe culmea dealutui Taşli-
bair, avend o inălţime de 84 metri 
şi domină satul Horoslar şi valea 
Horoslar-ceair. A fost punct trigo-
nometric de observaţiune de ran- 
gul al 	; este situat 1n partea 
sud-vestică a plăşei şi a comunet. 

Horoslar- alceac, vale, 1n plasa 
Constanţa, pe teritor-iul comunet 
rurale Omurcea şi atsume pe acela 
al satulut se Nazârcea; se desface 
din dealul Cioban-derc, indrep- 

• tăndu-se spre 	 avend o 
direcţiune generală de la N.-E. 
către S.-V., merge paralel cu 
dealul Horoslar-bair şi trece prin 

satul Nazârcea ; drumurile comu-
nale Nazârcea - Dolufacâ şi Na-
zârcea-Cara-murat merg unul- pe 
un mal al văit i altul pe cel-
l'alt mal. 

-Horoslar- bair, deal, in plăşile 
Medjidia şi Constanţa, pe teritoriul 
comunelor rurale Alacapâ şi 0-
inurcea ; se intinde pe la sud-estul 
satulut Nazârcea, avend o direc-
ţiune de la N.-E. către S.-V. 
mergend printre văile Horoslar-
alceac şi Horoslar-ceair. El nu 
este tocmai inalt, căct verful 
Cara-chiot, care este cel M21 inalt, 

• nu are de cât 31 metri ; este situat 
1n partea resăritenă a plăşet şi cea 
sud-estică a comunet Alacapâ. 

Horoslar-ceair, vale insemnată 1n 
plasa Constanţa, pe teritoriul co- 
munet rurale Palatz-mare şi anume 
pe acela al satului seCi Horoslar, 
de unde şi-a luat şi numele ; se 
Intinde printre dealul Horoslar-iol-
bair (la S.), Horoslar-bair la V. 
şi Duran-bair la N., trece prin 

• satul Horoslar, avead o direcţie 
generală de la V. către E. Este 
situată. 1n partes vestică şi puţin 
meridională a plăşet şi cea sud-
vestică a comunet ; este traversată 
de drumul comunal Alacapâ-Horo:-
lar-Palatz-mare. 

Horoslar - iol bair, deal in plasa 

Constanţa, pe teritoriul cornunei 
rurale Omurcea şi Hasancea ; se 
1ntinde pe la nordul satelor Omur-
cea şi Hasancea, avend o direc-
ţiune de la V. către N.-E. Are o 

maximă de 75 metri şt 
are verful Cunesi-iuc cu 71 m. ; 
este tăiat de Valul lut Trajan 
de drumul Hasancea-Horoslar ; iar 
drumul comunal Omurcea-Palati-

mare merge pe la nordul, para-

lel şi p6lele Iul. Este si-Ldat 1n 
• partea sud-vestică a plăşet, nord-

es ică a comunet Omurcea şi ncs.rd-
vestică a comunei Hasancea. 

Hoşcadin, sat 1n plasa Mangaiia, că-
tunul comunet Cheragi, sitaat 1n 
partea meridională a plăşet şi a 
comunet, in valea Hoşcadiqa sa 
Cheragi, la 6 km. spre S. de că-
tunurde reşedinţă Cheragi ; este in-
chis la N. de dealul Acargea, cu• 
verful SCi Sânar-tepe•cadic..ioi cu 
oş metri şi la S.-V. de dealul 

Hoşcadin cu verful seit' Buiu :-tepe-
Hoşcadin cu 117 metri. Valea 
Hoşcadin imprejurul satulut a e ma-
lurile fOrte ripO e şi stinc6se, ceea-
ce face ca satul să aibă o positiune 
f6rte fruLmisă ftind inconjrrat a-
prOpe de t6te părţile de zidri na-
turale. Suprafaţa sa e;te Lie 65 
hectare, dintre care 2 hectar,  sunt 
ocupate de vatra satului. Ppula- 

ţiunea sa este de 13 familii cu 
56 suflete, care se ocupă prea pu-
ţin cu agricultura şi mai a!es cu 
crescerea vitelor. Pămentut nu pOte 
produce sa nu-i priesce aşa bine 
grâului şi porumbulut ca rneiului 
şi orzulut, puţin şi ovezulut. 	' 

Hosu-iuc, moviiă insemnată in plasa 
Medjidia, pe teritoriul comunei ru- 

rale Cochirlent i anume pe acela 

al cătunuiut sei.1 Ivrinez ; este ,aşe-
c.lat pe muchia dealulut 
in partea apusană a •  plăşit şi cea 
resăritenă a comunei ; are 127 m. 
inălţime, dominând văile Peştera, 
Dermen-culac şi Amzali-culac-tepe, 
cum şi drumul Ivrinez-Medjidia ; 
dect un punct strategic important ; 
pe Iângă acestă roovilă se presupune 

că ar trece şi .valut cel mic de 
păment, ale cărui urme sunt intre-
rupte in acest loc. 

Hotarulu/ (Valea), vale mică 
ne 	emnata 	asa Constanţa, pe 
teritoriul comunei rurale Carol I, 
şi anume pe acela al ctunului 
SCi Bilarlar (sail Doroban1u) des-
prţindu-1 de cătunul Dariachi 01 
(sa. Carol I) ; plecă din dealul 
Lung, se indreptă spre 
1ntr'o direcţie generală de la N.- 
V. • spre S.-E., avend. o formă 
dest- ul de frum6să ; se deschide 1n 
valea Danachiot mat jos de satu 
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Danachioi ; are o lungime de 4 
kna..; cu malurile jse şi acoperite 
cu verdeţă ; printr'insa trece şi un 
drum comunal ce vine de la Bi-
larlar la Danachiot. 

Huzun-ada, insulă de mică impor-
tanţă, situată pe Dunăre, plasa Si-
listra-nouă, pe teritoriul comune-
lbr rurale Aliman şi Mărleanu ; 

Iaguda-ceair, vale de mică 1nsemnă-
tate din plasa Silistra-nouă, pe te-
ritoriul comunei rural; Almaliu ; 
se desface din p6tele resăritene 
ale dealului Sari-meşea-bair, se in-
dreptă Qpre resătit intr'o direcţi-
urte generală de la S.-V. spre N.-E.; 
mergend printre doue prelungir( 
ale dealulut Sari-meşea-bair, cart 
p6rtă acelaş nume.; ea brăzdeză 
partea nord-vestică a plăşit şi pe • 
cea sud-estică a comunet ; taie 
drutnul judeţen şi cel comunal 
ce duce de la Almaliu la Essechiot, 
şi dupe un mers de 6 km. se 
deschide in valea piriulut 

numită Beilic-ceair, ceva mat 
jo; de 1,)cul numit Ciştneua-Os-
trovenilor ; malul stâng este aco-
perit cu vii. 

Iapce-bair, culme de deal, .situată 

este mat mult o prelungire ves-
tică a marelut Ostrovul-lung, cu 
care e legată prin o 1ngustă Ihnbă 
de păment ; are o formă lunguiaţă 
indoită, cu o lungime de 3112  km., 
o lărgitne de 800 m., o intindere 
de io8 hectare ; este neproductivă, 
de tire-ce tot p:imentul se0 este 
format din aluviunile nisip6-e ale 
riului. 

1n plasa Silistra-nouă, pe teritoriul 
comunet urbane Ostrov, 1n partea 
nord-vestică a plăşti i cea apu- 
sană a comunet ; se 	din 
dealul leral-ceea-bair,se intinde4re 
resărit, avend o direcţie generală 
de la N.-V. spre S.-E., printre fu- 

viul Dunărea şi valea Trâncoviţa, 
afluentă a plrlului• Almalâu ; el 
lasă spre resărit, ca prelungirt, dea-
lul Bugeacu, iar spre 
dealul Cărămic.lei ; e1. este acoperit 
cu semănături, putine păşunt, iar 
la pOlele nordice şi nord-vestice 
se găsesc aşet).ate viile oraşulul 
Ostrov, şi insu-şi oraşul este si-
tuat la pOlele sale nordice ; inăl-
timea cea mal n-!are o atinge un v&f 
al s1, anume Ostrovul 	oz m.), 

fost punct trigonometric rangul 
din cau4ă că ei se termină brusc 

Iângă Dunăre, de aceea rnaluril 

fluviului sunt inalte şi râpOse El 
cste tăiat de o multime de dru• 
muri : •spre Silistra, spte Cuzgun, 
şi at-ot drumurt comunale spre 
satele Almalâu, Bugeac, itc , şi 
cart se Intretaie in diferite sen- 
surt. 

Iarâm-başa, verf de deal in 
Silistra-nouă, comuna Hairanchiot, 
cătunul Sevendic, pe muchia dealu-
lut Ghiol-punar ; are 196 m. lnăl-
ţime ; prin el trece hotarul Do-
brogei in spre Bulgaria. 

Iarâm-culac, vale, tot in p1as. Si-
listra-nouă,cotnuna Hairanchiot, că-
tunul Sevendic, plecă din dealul 
Iarârn,başa şi se descnide in valea 
Sevendic ; rnalurile sale sunt acope-
rite cu pădurt._ 

Iarâm-iuiuc movilă, 1n plasa Con-

stanţa, • comuna Cara-hgrman, că-
tunul Peletlia ; are 73 m. 
e acoperită cu verdeţă, este aşeciată 

dealul Peletlia. 

Iarâm-iuc, movilă, 1n plasa Sistra-
nouă, Comuna Hazirlăc, ctunul 
Ghiol-punar ; are tos m. 1rWţime, 
este.  acoperită cu verdZ:tă, :ar la 
pOle sunt pă.duri. 

Iarâm-iuc, movilă, in plasa Con-
stanţa, comuna Techirghiol,c 'ţtunul 

; 	situată pe much ia 
dealulut 	 cu 44 m. inăl 
ţime, dominând satul 

Iarâm-tabia, nume dat de Turci 
ru;nelor unut mic castru.roman, 

afiător lângă valul ron-lan de pă-
ment, Lângă movila Avreli.ic, la 3 
km. spre apus de oraşul Con-
stanţa. 

Iasi-iuiuc, movilă, in plasa Manga- 

' lia, pe teritoriul comunei rurale 
Hazaplar şi anume pe acela al 
cătunulut .Cara-chiot, aflâ.ndu-se 
aşec.lată la sudul acestut cătun la 

şi jum. km., face parte din dca- 

Carachiot, pe a cărui culme 
se 	afiă ş i este punctul culminant 

al aCestut deal, are o inălţime de 
- It7 metri, dotninând pria- inăl-
ţimea sa satul Carachiot 1n intre- 
• gime, partea nordiCă a cătunului 
Hazaplar şi văile Arta, Burun şi 
Dere-alceac ; este situată in par‘tea 
centrală a plăşet şi a comunet. 

Iasi-iuiuc, rnoviiă, sai mat bine 
in plasa Mangalia, pe 

teritoriul comunet rurale Gherengic, 
la hotarul acestet comune Cu co - 
muna Hazaplar ; este aşec.lată pe 
culmea dealuint Cogea-sirt-bair şi 
are o înă1 ţirne de 102 m. i e,te 
punctul cel mat inalt al acestut 
deal ; este situată 1n partea ceutrală 
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si putin estică a plăset si iii par-
tca vestică a plăset ; este artificială 
si acoperită cu ver&tă ; domină 
prin inălthrea sa drumuri!e Haza-
plar-Gherengic si Carachiot-Co-
pucci. 

Iasiorman, pădure mică, in plasa 
Medjidie, comuna Enige, cătunul 
Polucci, asecjată pc ramificatiile si 
pOlele orientale ale dealului Uzun-
culac-bair, Iângă satul Polucci, la 
apus de c ; are o intinderc cam 
de i to pog6ne, av&rd ca esentă 
principală stejart mict si fagt. 

lasi-orman, pădure, ln plasa Silis-
tra-nouă, • comuna Carvan, cătunul 
Velichiot, aşe(Jată pe ramificatiile 
resăritene aie dealulut 
man; fornază .cu pădurea Cara-
ali-corusu • pădurea numită Veli-
chioi; are o Intindere de 8o hectare ; 
esentă principală fag si inestcăn ; 
tăiată de drumul-Velichiot-Cranova. 

Idris-cuius, sat, îti lasa Medjidie, 
cătunul comunei Manaut-cuiw; si-
tuat in partea centrală a plăşit si 
cea apusană a comunei, la 2 km. 
spre N.- V. de resedintă, pe valea 
cu acelast nume ; are o intindere 
de 1829 hectare, din cart i 5  ha. 
ocupate de vatra satulut cu 64 
case ; populatia si , in majoritate 

Turci si Bu:gart, este de 69 fa- 
~.....„ 

• 

milit cu 291 suflete, ocupându-se 
cu păstoritul si agricultura. 

Ieral-ceea-bair, culme de dealuri 
importantâ, situată in plasa Silistra-
nouă, pe teritoriul comunet rurale 
Almalâu si al celei urbane Ostrov, 
in partea nord-vestică a plăsii si 
cea apusană a comunelor. Se-des-
face din dealurile Si1itrci, de pe 
teritoriul bulgăresc al Dobrogri, 
căci nu t6tă Dobrogea o posedăm 
not, ci o bună parte a remas Bul-
garilor, intră in judetur Constanta 
pe la locul numit Topcii-olu ; se 
intinde spre resărit, avend o di-
rectiune generală de 1a S.-V. spre 
N.-E. si ultirnele sale 	1atiuoi 
nordice se sfârşesc pe malurile 
fluviulut Dunărea,facându-i71e chiar 
inalte si răp6 	; din el se desfac 
spre resărit deal-u ile IapCe-bair si 
Trâncovita: Din 1)1ele sale cstice 

valea Almalâu si adiacenta 
sa valea Trăucovit i ; iar din spre 
apus valea Rege-deresi-c.eair si 
alte doue putin insemnate. Ca 
inăltime meără. 135 tn. la verful 
Silistra ; este acop. erit cu islazurt, 
semănături .  si pe clinele nordice 
se găsesc o parte din viile orasu-
lui Ostrov. El a jucat un rol In-
semnat•In resb6ele Ruşilor cu Tur-
cii, căci pc muchia sa se găsesc 
si adt ruinele intăriturilor turcesci, 
ca Arab-tabia, Auredia-tabia, etc.,  

si vre-o câte-va pichete 	; 
este tăiat de • drumurile 

şi Silistra-Almalâu. 

Ilanlâc, sat, in plasa Mangaha, că-
tunul comunet Sarighiol, as,4at in 
partea meridională a plăsit si cea 
resăritenă a comunet, la 12 klm. 
spre S.-E. de cătunul Sarighiol, 
reşedinta comunei, pe malul mă- 
rei la 6 klm. spre S. de orasui 
Mangalia ; este Inchis la apus de 
dealurife Ilanlâc si Acangi 	valea 
Ilanlâc trece prin el, este punct 
importa.nt, fiind-că la 6 klm.. spre 
S. in v&ful Ilanlâc-tepe se ter-
mină hotarul Dobroget .spr-e Bul-
garia. Intinderea lut este de 1470 
ha., din cari 45 ha. ocuute de 
vaţra si g.rădinile satului. Popula-
tiunea totală e de 42 •fanIii cu 
124 suflete, care se ocupă cu pes-
cuitul«si crescerea vitelor. 

Ilanlâc, deal insemnat ce facc parte 
din cuhuea Ilanlâculul, in plasa 
Mangalia, c9tnuna Sarighiol, cătu-
nul Ilaulâc ; se deface din c Ilmea 
de la .v&rful Taşli-iuc, se incirpti 
spre rsărit, avnd direcIie g-ene-
rală de la N.-V. spre S.-E. printre 
văiIe Mamutlusta si Ilanlâc, brăz - 
ckză partea sudică a plăsii ş cea 
sud-estică a comunel, trece prin 
satul Ilanlâc şi ondulaţiunile 
se st-ârşesc pe malul Mării ; a- e 66  

m. inăltime ; este preărat cu vre-o 
14 	movile ; este taiat de dru- 
mul comunal Acangi - Mangalia ; 
este acoperit cu semenături si 
fânete. 

movilă insemnată in plasa 
Silistra-nouă, pe teritoriul comurrer 
urbane Cuzgun, şi anume pe acela 
al cătunulut s 	Cherim-cuius, si- 
tuată pe una dia ramificatiile nord-
vestice ale dealului Muiver-acceuci, 
in partea resăriffilă a plăsit si a 
comunet, la 2 klm. spre V. de 
satul Cherina7-cuius ; are o inăltirne 
de 184 m., dominând prin acstă 
Inăltime satul Cherim-cuius, VăHe 
Cuciuc-culac si DildUtffic-cucuc`iuc-
alceac si drumurile comunale Cara-
.amat-Cherim-cuius si Cara-amat-
Ghiol-punar ; este acoperită cu 
verd4ă. 

Imbinată inovilă, in plasa Constanta, 
pe te•itoriul comunet .  rurale CI-
crâcci şi anume pe acela al cătunu-
lut seij Cogea-Ali,-  situată pe cul-
mea dealulut Tepe-bair, aprăpe de 
extremitatea sa de N., in partea 
centrală si putin sudică a plăsit şi 
cea sud-vestică a comunet, la 21/, 
klm. spre nord-vestul satului Cogea-
Ali, are o inăltime de 83 fli. si 
domină prin, ac63tă inăltime satu I 
Cogea-Ali si soselele judetene Ca-
nara-Cara-inurat si Canara-Cogea- 
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Ali-Cicrâcci; este artificiala şi aco-
perită cu paşuni. 

Insirat 	deal insentnat, 1n plăşile 
Hârşova i Constanţa ; numit aşa, 
in causă că presintă maLnittIte _ 

movile pe culmea sa dispuse in 
formă de şir ; ramIticaţiuni!e sale 
se intind printre afluenţit de pe 
stanga al pirlulut Sarat, şi cet de 
pe dr(!...pta ai piriului Casimcea ; se 
ridica prina la 305 m. ; eqe acoperit 
cu fâneţe şi semenături. 

Iocuj-bair, deal, in plasa Medjifie, 
comuna Rasova, cu 14o m. inăl-
ţime ; de ratura Ntâncă, e aco-
yerit cu fâneţe şi islaz. 

Iomer-bei-iutluc, vale insemnată, 
in plasa Medjidia, pe teritoriul co-
munelor rurale Chioseler si Cara-
bagi, se intinde de la verful Co-
padin-vest pâna la valea Buiuce-
ral-ceair drept in dreptul movilet 
Chernet mergend paralel cu dealul 

Siri-iuc-bair, • care este la nordul 
setă ; are o direcţie de la E. către 
V. Este situată in partea sudică a 
p1ăifşi in partea resăritima a 
comunet Chioselor şi cea apusană 
a comunei Carabaci ; esta tăiată 
de drumurile comunale Chioseler-
Ciflicul-Ali-bet, Chioselor-Copadin 
şi multe altele. 

IOrt-CUlaC, v 	mică, in plasa Si- 
liwa-nouă, co.iimna Enişenlia, ca-• 
tuuul Cara-amat, ; se desface din 
dealul Biliuciu, se intinde spre 
mială-nOpte inteo direcţie de la 
S. spre N.-V., brazdând partea re-
saritc:-.na a pIăiÎ i cea nordică a. 
comunei, trece pe Iânga. satul Cara-
amat şi dupe un drutn de 21/2 . 

-klm., făcut parte prin paduri,. se 
deschide in valea Cair-orman, pe• 
drpta mai jos de satul Cara-amat... 

Iortmac. balta, in plasa Silistra-noţaă, 
pe teritoriul comunet rurale Ghiu-
vegea, situata 1n partea centrala a 
plăşii şi cea nord-vestică a comu• - 
net ; este mat mult o prelungire 

a insemnatulut ezer Oltina ; are o. 

lungime de 1 300 m., o lathne de 
8co m şi o intindere gener.Jă de 

5 ha. ; acoperită in cen mat 
mare parte cu stuf, care nu se 
p6te distruge de cât cu fOrte mare 
areutate. Pe lngă Unsa Lnerbo-- .. 

drumul judet&I 0.;rov-Cuzgun ; 

la resărit se atlă pădurea Duan-
chioi-orman ; sta iii legatu:a cu 
ezerul Oltina prin gărla`..Cian-Jurlia ; 
produce pesce putin şi consumaf 
1n localitate. 

Iortmac, rnovilă 1nsemnată, 1n plasa 
Silistra-nouă, comuna Oltina, cătu-
nul Câşla ; aşecjată pe muchia dea-
lului de deasupra Caşlet, 1n partea 
nordică a plăşit şi cea de 
a comunei, la t klm. de balta 
Iortmac, de la care şi-a luat şi 
nuncele ; este inconjurt, tă nurnal de 
pădurt ; are o inălţime de 11.0 m. 
Fost junct trigonometric de obser-
vaţie, gradul 3, domittand prir. 
inălţimea sa balta Iortmac, satul 
Câşla, aşecjat la i klm. spre N.-V. 

.de ea, satul Curu-orman, aşeflat 
la 2 klm. spre S.-E. de ea, si dru-
mul comunal Ghiuvegea-Oltina, ce 
trece pe la resărit de ea, deci un 
punct strategic 1nsemnat. 

Iortmac, ba'tă, in plasa Silistra -nouă, 
pe teritoriul comunel şi cLunulut 
Lipniţa ; ea nu este de cât pre-
lungirea băllet Ciamurlia, ,•tre la 

rândul et ru este de cât prelun-
girea ezerulut Oltina, este incon-
jurată la E. de pădurea Duanchict-
orman; 1n aci;stă baltă se deschid 
văile Ghiuvenli-ceair i Dermen-
ceair ; este acoperită cu stur şi pro-
duce puţin pesce ; are forma unei 
b6be de fasole şi intinderea aprOpe 
de too 

Idrita, movilă, in plasa Medjidia, 
la hotarul dintre comunule rurale 
Mamut-cuius şi Cocargea, re cul-

mea dealului Cara-iuiuc ; areo 

de .  147 metri i este acoperit 

cu verdeţă; fost punct trigonorne-
tric de observaţiune de rangul 
al 1I-lea ; este situată. 1n partea 
estică a plaşet şi a comunet Co-
cargea i cea 'vestica a comunet 
Mamut-cuius la 2 klm spre S. 
de cătunul 	 domină prin 
inalţirnea sa satl Idris-cuius, Ma-
mut-cuius, precum şi ruinele satulut 

IS/Gt  t,r, 
• 

Irasli-bair, deal insemnat,. 1n pla.a. 
Silistra-noua, pe teritoriul comunet 
Dobromir, şi anume pe acela al 
cătunulut Dobromiru - din - deal ; 
este continuarea dealulut Teche-
chioi-bair şi se indrept&.ă.  spre 

-avend o direcţiune de 
la N. către S., merge printre - 
valea Medmedi-eulac, care este la 

resărit şi printre dealul Dermen- 

In islaz, deal, in plasa Medjidia, pe 
teritoriul comunci rurale Seiment 
si anume pc acela al cătunulut 
Seimeni-tnict ; el nu este de cât 
continuarea dealulut Carapat-daga 
şi se intinde de ,la acest deal pâna. 
la Dunare trecnd prin satul Sei-
meni-mici şi mergend printre văile 
Tibrinu şi Iliştea şi pe la sudul 11- 

-i 	curilor Dommsca-mare şi Dona- 
nsca-mică. ; are o direcţiune de la 
E. spre V. şi o inălţime medie de 90 
rn., incepnd de la 102 m. şi scă-
(.b."..nd cu cât se apropie de Dunăre. 
Este situat în partea nord-vestică 

plaşit şi cea centrală a comunet. 
Este acoperit cu verd4ă. 
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sirtl care este la apus, şi trece in 
Bulgaria ; are o inălţim : maximă 
de 196 metri şi este acoperit nu-
mai cu stufişurt. Este situat 1n 
partea sudică a plăşet şi cea sud-
estică a comunet, la i km. spre 
resărit de cătunul Dobromiru-din-
deal. Paralel cu acest deal merge 
drumul comunal de la Dobromiru-
din-deal in Bulgaria. 

Trofti 	alea Iut , vale puţin insetn- 
nată, in plasa Silistra-nouă, pe 
teritoriul comunei rurale Satu-notl, 
se desface din pMele resăritene ale 
dealului Coşlugea, se indreptă spre 
resărit, pc la p6le1e meridionale ale 
dealului Ciatal-orman, avend o di-
recţiune generală de la N.-V. spre 
S.-E., brăzdând a\t-fel partea de 
mială-dyte a plăşit şi pe cea de 

a comunei Satu-noil, fă-
cendu-i puţin chiar hotarul către 
comuna Lipniţa ; se unesce cu văile 
Micul-orman şi Tana-Saia pentru 
a forma impreună valea CoAugea ; 
ca are o lungime de 211 2  km. ; ma-
krile iI sunt j6se ; printr'insa merge 
şi un drum comunal Părj6ia-
Coşlugea. 

Istropolis, ruine, veit partea istorică 
a judgulu:. 

luiuc-bair, deal insemnat, in plasa 
Mangalia, pe teritoriul comuneI ru- 
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rale Cara-omer şi anume pe acela 
al eătunului Dere-chioi, se intinde 
de la dealul Cara-omer şi până la 
dealul Dere-chiot avend o direcţie 
de 	la S.-E. către N.-V. ; este 
situat in partea sud-vestică a plă-
el şi a comunet şi la resăritul satu-

lui Dere-chiot la 3 km. ; in partea 
sa nordica se Intinde valea Dere-
chiot şi dealungul seCi tot pe la N. 
trece drumul comunal Derechiot-
Cara-omer, iar pe la sud-estul se‘U 
trece drumul Cara-omer-Bulgaria ; 
are o Inălţime medie de 16o mctri 
şi este acoperit cu păşune şi fâ • 
eţurI ; prea puţine semănaturi - 

Iuc-rnezarn, verf insemnat de deal 
iri plasa Silistra-nouă, pe teritoriul 
comunet rurale Garvan ; situat in 
partea de naia;1ă-;11 a plăşit şi cea 
sud-vestică a comunet ; este punctul 
culminant al dealuhti Cara-burun-
bair, are 168 m. inălţime, ,;ast 
punct trigonometric de observaţie 
rangul 3-lea, dominând prin inăl-
ţimea sa satul Garvanul-mic, aşeglat 
la pedele sale estice, valea Gar-
vau la resărit, valea Demecican-
cula-ceair la S.-V., şi doue dru-
muri comunale ce duce la Kciuc-
Cainargi, la Garvan ; cum vedem 
decl, e un punct strategic important 
la hotarul spre Bulgaria, fiind la 

km. departe de el ; este acoperit 
numai cu pădu-i. 

525 

Iusufunar sa Iusufanar, sat iri plasa 
Medjidie, cătunul comunet Lnige ; 
situat in partea sudică a plaşit şi 
cea apusan ă a comunit, pe valea 
Urluia la 6 km. spre N.-V. de 
reşedinţă ; are o 1ntindere de 959 
hectare, din cari 12 hectarc ocu-

pate de vatra satului cu 15 case ; 
populaţia sa este de 26 famHit cu 
102 suflete, in maj9.ritate Bulgart, 

ocupându-se cu agricultura ŞI ară-
dinăritf1;,. , 

I sufunar-lir, deal 1nsemnt, in 
plasa Medjidia, pe teritoriul co-
'munet rurale Enige, Si anwue pe 
acela al cătunuita. seCt Iusufunar, 
de la care şi-a luat şi 	; se 
Intinde de la apus spre iesărit, 
avnd o direcţiune generală de la 
S.-V. spre N.-E., brăzdănd )artea 
apusană a plăşit şi pe cea nordică a 
comutiet ; are o inălţime dc 156 
m., dominând văile Iusufutar-ceair, 
Baldâonac-ceair, satele 'ralaşman 

Iusufunar ; drumul comunal ce 
le unesc şi drumul judeţ&I Os-
trov-Cuzgun ; este acoperit ir mare 
parte cu fâneţe şi câte-va ădurt. 

Iusufunar-ceair, vale insemnată, 1n 
plasa Medjidia, pe teritoriul comu-
nel rurale Enige, şi anutne pe 
acela al cătunului seU Iust 
de unde şt-a luat şi numele ; se des-
face din dealul Iusufunar-ly,ir, se 
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Indreptă spre 	1n o direc- 
ţiune generală de la 	spre N.-V. 
trece prin satul lusufunar, şi dupe 
ce a brăzdat partca apusană a plă-
şit şi cea nord vestică a comunet 
se deschide in valea Urluia, pe 
drepta, pe unde trece drumul ju-
dejen Ostrov-Cuzgun, dupe un drum 
de 3 km. 

Iuuruc-dere, vale insemn -ită in plasa 
Medjidia, pe teritoriul comunef ru-
rale Ivranes, se desface din dealul 
Perdea-bair, merge printre dealul 
Perdea-culac-bair şi Ghenis-bair spre 
N. şi Perdea-ba ir şi Peştera-bair 
spre S. şi dupe ce a primit pc 
valea Cazalgic-dere din spre S. se 
deschide in valea Peştera-ceair ; 
dealungul acestet văt merge şoseua 
judeţenă Malciova-Medjidia. Este 
situată in vestul plăşet şi la sud-
estul comunet. 

Ivrinez sai.1 ./j_r_j_Lzes, sat, iu plasa 
Medjidia, cătunul comuneI Cochir- -£ 
!ent, situat 1n partea apusană a 
plăşet şi cea resăritenă a comunei 
pe dealul Ivrinez, lângă un stur al 
bălţeI Cochirleni ce p6rtă numele 
de stuful Ivrines, la 5 km. spre 
E. de reşedinţă. Inainte era aşe-
lat ceva mat spre apus, unde se 
ved şi ruinele vechiulut sat distrus 
de mart incendii provocat in tim 
pul resboiului din urmă. Intinde- 
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rea sa totală este de 2743 ha., 
din cari 14 ha. ocupate de vatra 
satului cu 231 case. Populatiunea 
sa, in majoritate Românt, este de 

Kanlâc-bair, deal in plasa Constanţa, 
pe teritoriul comunei rurale Cara-
murat; se desface din dealul 13ilar-
lar, se intinde spre resărit in o 
direcţie generală de la V. spre E., 
brazUză partea nordică a plăşit 
şi a comunct ; are 138 m. 

dominând satul Cara-murat ; 
pe muchia lut trece un drum ju-
deţ&I Hărşova - Constanţa ; este 
acoperit cu semănături. 

.Karapat-daga, deal 1n plasa Medji-

dia, comuna rurală- SlAmeni ; se des-
face din dealul In-Islaz, se intinde 
spre resărit, printre pirlul Siliştea 
şi Geaba-ceair, brăzdând partea 
nordică a plăşit şi cea .resăritână 
a comunei ; are to3 m. inălţime, 
dominând văile de mat sus i satele 
Geabacu-mare şi mic şi drumul ju-
deţ(51 Hârşova-Medjidia-; este • aco-
perit cu fâneţe şi scmănături. 

Karapelit, sat; in plasa Hârşova, că-
tunul comunet Eni-SaraT; situat iti 
partea din centru a plăşel şi a co- 

85 farnilii cu 428 suflete, ocu-
pându-se cu agricultura şi păs-
toritul. 

munei, la 3 km. spre resărit de 
cătunul de reşedinţă, Eni -Sarat. 
Este aşe4at pe dtimele ramilica-
ţiunt sudice ale dealului Karapelit-
bair, pe ambe!e maluri, şi mat cu 

pe cel drept, al pirlulut 
puţin mat spre V. de locul 

unde piriul Dulgheru se varsă 
in pîrinl Haidar ; este dominat de 
v&ful Karapelit care are 135 m. 
inălţime şi este situat la 2 km. 
spre N. de sit. Suprafaţa sa este 
de 2460 hectare, din care 35 hec-
tare sunt ocupate numat de gră-
dini i de vatra satulut. Popu.laţiu-
nea sa, compusă mat ales din Bul- 
•gart, este de 65 farniffi cu 298 
suflete, ocupându-se cu agricultura, 
plm.ntul producnd tot felul de 
cereale şi mat ales porumb şi 
Casele sunt aşe4ate intr'un mod 
cu totul diferit de estetică, apoi 
sunt mici şi reCt intreţinute. şo-
seua judeţ&ta Hârşova - Babadag 
(Tulcea) trece prin partea nord-
vestică a satuluf. Afară de acstă 
şosea mai pl&că drumuri cornunale 
la satele urmet&e : la ivlahomet- 

cea, la Dulgheru, spre Musln, care 
se desface iu trei ramurt clucd 
la MU3111 la Şiriu şi la Muslu-bey, 
la Balgiu şi la 

Karli-chioT, sat, in plasa Mangalia, 
cătunul comunet Musurat, s tuat în 
partea nord-estică a plăşei şi cea 
centrală a comunei, la 4 11 2  klm. 
spre S. de cătunul de reşedintă 
Musurat. Suprafata sa cste de 49,2 
ha., dintre care 6 ha. sunţ ocu-
pate de vatra satulut şi de 
Populaţia sa, formată inat a.le5 din 
Bulgari,• este de 2 fatnilit cu 7 su-
flete, ocupăndu-se cu crescerea vi-
telor şi mai ales cu agrLultura. 
Paanhtu;, de o calitate excelentă, 

.produce grîci , porumb i ovz in-
destul..Drumuri comunale nu plecă 

-de cât doue, unul spre V. duc'end 
la Topraisari . prin Muratari-cticiuc 
şi altul spre E. ducnd la Tuzla 
prin Ceattualar. 

Kaz11-murad-ceair, vale, 1n plasa 
Mangalia, teritoriul comunel Kazil-
murad, şi anume• acela al satulut 
seU 	 Se desface d;r1 dea- 
lul Mezarlâc-bair, indrept:Indu-se 
spre mia4ă-nOpte şi merOni printre 
dealurile Baş-punar • bair şi Bairam-
dede, trece prin satele Terzi-veli şi 
Chertic-punar şi apoi se continuă 
sub numele de Capulan-cu:ac. 

Kedreanu, deal, in plasa Mangalia, 

teritoriul comunei Agemler, se in-
tinde printre văile Chiorcui şi Cio-
roiu-ceair de la nordul satului So-
fular i pană ia sudul satului Cio-
bania ; are o inăltime medie de 

to metri. 

Keragi, deal in plasa Mangalia, pe 
teritoriul comunet Keragi (de unde 
şi-a luat şi numele); se desface din 
dealul Sarighiol şi se indr4tă spre 
apus, avtid o directiune generala 
de la E. spre V. şi se intinde pe 
la nordul satului Acargea şi pr;ntre 
vă.ile Keragi i Aca:gea. Are o 
Inăltime maximă de 107 metri, 
este taiat de drumul •comunal Ca-
dichioi-Keragi şi pe la sudul sCi 
şi paralel cu el trece drumul 
comunal Sarighiol-Acargea ; este 
situat în partea sudică a plăşei şi 
cea estică şi centrală a comunet. 

Keragi, vale in plasa Mangalia, pe 
teritoriul comunei rurale Keragi ; 
vine din Bulgaria sub numele de 
valea Popucci, apot işi schimbă 
numeIe dup satele pe care le udă. ; 
ast-fel se mai numesce Hoşcadin 
şi Acargea ; are o directiune mai 

de la S. spre N., apoi de' la 
E. spre N.-V., apo'i iar spre N. 

in rine spre E. trecnd prin 
satele POpucci, Cadichioi, Hoşcadin, 
Acargea şi Keragi. Malurile s21e 

• 
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sunt f6rte stânc6se din cau:a dea-
lur;lor printre care trece, care sunt 
de natură mai mult sa il mai puţin 
stânc6să ; este situată in partea 
sudică a p1ei, ocupând tOtă par-
tea centrală a comunei. 

Keragi I, verf de deal in plasa 

Mangalia, la hotarul comunelor 
Cara-omer-Hazaplar şi Keragi (de 
unde işi trage şi numele) ; este 
aşec.lat pe culmea dealului 
iui uci are o ină'ţime de 120 m.; 
fost punct trigonometric de ob-
servaţiune de rangul al II-lea. 

Keragi II, un alt verf de deal in 
plasa Mangalia, la hotarul comune-
lor Cara-omer şi Keragi cu 4112  km. 
mai la S. de precedentul ; este 
aşe;lat pe culmea. dealului Egi-
iuiuc cu o inălţime de 123 metri, 
dominând puţin satul Keragi (care 
este spre E. la 3 km.) şi şoseua 
judeţenă Keragi-Cara-omer. 

Kerim•cuiusu, sat in plasa Silistra-
nouă, cătunul comunei Hazarlâc ; 
situat in par-teresărttenă şt sep-
tentrională a comunei, la  
spre N.-E. de cătunul de reşedinţă 
Hazarlâc. E:te aşecjat pe valea cu 
acelaş nume, fiind mărginit la N. 
de dealul Curu-alceac-bair, la S.-V. 
de ramificaţiunile nord-estice ale 
dealului Mulver-acceuci şi este 

dominat de către verful Imail-iuc, 
care are 184 metri şi care este 
situat la 2 km. spre V. de sat. 
Suprafaţa sa este de 	 hectare, 
dintre care 	hectare sunt ocu- 
pate numai de vatra satului şi de 
grădini. Populaţiunea sa este de... 
familii cu 	 suflete, ocupându-se 

general cu agricultura şi cu 
crescerea vitelo-. Majoritatea lo-
cuitorilor o formeză Românii şi cu 
Bulgarii. Pămentul produce ce- 
realele 9,bişnuite 	secară, orz şi 
gri ; porumbul este mai puţin 
cultivat din cawă că nu isbutesce 
1n tot-d'a-una. Casele sunt tăte 
mici, re clădite şi ingrămădite 
pe ambele părţi ale drumului coMu-
nal Enigea-Enişenlia ; alte drumuri 
comunale duc la Adarn-clisse, la 
Urluia, la Nargibir şi la t(ite satele 
cu care .se invecinesce. 

Kezlen-strti, deal in plasa Medjidia, 
pe teritoriul comunei rurale Cara-
bacâ ; se• desface din dealul Cii-
ciuc-ceme-bair, se Indreptă spre 
resărit inteo direcţie generală de 
la N.-V. spre S.-E., printre văile 
1omer-iutlu-bei la N. şi Carabacâ 
la S., brăzdând partea meridională 
a plăit i cea apusană a comunei ; 
se ridică până la o inălţime de 
130 m., dominând văile de mai 
sus, valea Capulan-culac, precum 
şi satele Chertic-punar, Carabacâ şi 

Caugagi, drumurile care le ilnesce 
drumul Carabacâ-Capadin, 2ari îi 
intretaie îti diferite direcţiuni mu-
chia lui ; este acoperit cu sâneţe 
şi semănături. 

Kiciu, insulă insemnată in plasa Hâr-
şova, pe teritoriul comunei urbane 
Hârşova, in Dunăre ; situată. In 
partea apusană a plăşii şi a comu- 

Ea este mai mult o prelungire 

a insulei numiti Gâsca-Mare, de care 
in timpul apelor ridicate este des-
părţită printr'un canal numit Za-
tonul Hasan-bey ; insula Gâsca-
Mare ţine de judeţul Ialomiţa. Os 
trovul Kiciuc are formă trapezică 
neregulată, cu 2 km. lungin-.e pe 
111 2 	o intindere totală de 
200 hectare, neproductivă, fiind 
acoperită cu pădure întinsa. de 
sălcii. 

Braţul care o desparte de malul 
dunărean al Hârşovel este adânc 
de 12 111. şi deci navigabil, pe 
când braţul ce o desparte de ma-
lul ialomiţen este mal lat dar 
impropriii navigaţiunei. 

Kilege-ceair, vale puţin insemnată, 
1n plasa Silistra-Nouă, pe teito-
riul comunet rurale Essechiol, se 

desface din pălele nordice ale dea-
lurilor Kiuciuc-Kainardgi, de pe 
teritoriul bulgăresc al comunei sse-
chioi ; se intinde spre N. 1 -  tr'o 
Dieţ. geogr. jud. Constauţo 

direcţie generală de la S. spre N. 
prin teritoriul bulgăresc, intră in 
Dobrogea română la z km spre 
apus de pichetul No. ro, brăzdând 
partea sudică a plăşif; şi resăritenă 
a comunei, mergend printre dealu-
rile Tiumbet-bair şi Bei-ozman-bair; 
abia intră in judeţul Constanţa şi se 
unesce cu valea Punar-ozman-ceair 
spre a forma valea Begene-ceair ; 
malurile sale sunt acoperite in bună 
parte cu păduri. 

Kiogerciu-punar-ceair, vale, in 

plăşile Silistra-nouă şi Mangalia, 
pe teritoriul comunelor rurale Bai-
ram-dede (plasa Silistra-nouă) şi 
Cazil-murad (plasa Mangalia), ea 
fiind tăiată de hotarul dintre plăşi 
şi comune ; plcă din 
săritene ale dealuluf Cazil murad, 
se dirige spre resărit avend o di-
recţiune generală şi la S.-V. spre 
N.-E. printre dealurile Mezarlăc-
bair şi Cazil - murad, trece prin 
satul Cazil- murad şi se deschide 
in valea Merdeven-ceair pe stinga ; 
ea e tăiată de drumul judeţean 
Bairam-dede-Mangalia. 

Kiogerciu-punar-bair, deal, 1n plasa 

Silistra-nouă, comuna Bairamdede ; 
se desface din dealul Mezarlâc-bair)  
se intinde printre văile Atighinea 
şi Kogerciu-punar-ceair ; are inăl-
ţimea de 161 m., dominând văile 
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de mat sus şi satul Bairamdede; cste 
acoperit cu fâneţe şi islazuri. 

Kiol-deresi, vale de mică impor-
tanţă in plasa Medjidia, pe teritoriul 
comunei rurale Mamut-cuius ; se 
desface din dealul Citlic-bair,Indrep-
tăndu-se spre miae1ă-n6pte şi a-
vend o direcţiune de la S.-E. 
către N.-V. şi după un drum de 
2 112  km. se deschide in valea Peş- 
tera-ceair ; ea merge printre dea- .. , 
lurile Ciacal-bair şi Peştera-bair pe 
la resărit şi Baarlac-bair pe la apus ; 
este situată cam In centrul plăşeI 
şi la nord-estul comunet ; ea este 
strebătută in t6tă lungimea et de 
drumul comunal Mamut - cuius - 
Ivranes. 

Kiopriu-tabia, ruine de intăritun 
turcesci, dupe cum le arata şi nu-
rnele (tabia=fortăr6ţă), situate in 
plasa Hârşova pe teritoriul comu-
nei urb. Harşova, :n partea apusană 
a plăşil şi cea nordică a comunei, 
la I 1/2  km. spre N. de oraş pe 
verful unut deal pietros. Ai fost 
ri 	de 	s.re a a 
ra% 	Hârsova si a impied caţre- 
cerea Dunărit  armatelor Rusesci 
pnn acest loc, 

fle„size„..£1,e_azz,tt. In a ever, prin 
posiţiunea sa domină oraşul Hâr-
şova, insulele Gasca-mare şi Kiciu, 
gârla Băroiu, drumurile ce duc de  

la Harşova la Conacul-lui-Manole 
şi Cetatea-oii, şi cel spre Gr(:)pa-
Ciobanului. A fost dese-ori bom• 

gţ

,bardate de Turci, insă fără resul-
tate; cu venirea Românilor in Do-
brogea, conform tr ictatulut de la 
Berlin, ele ail fost dărâmate şi risi-
pite ; cu timpul vor şlispare in total. 

Kior-ceme; sat, in plasa Medjidia, 
cătunul comunet Taş-punar ; este 
situat in partea nordică a plaşet 
şi cea centrală şi puţiq cam esti-
că a comunei, la 5 km. spre N. 
E. de cătunul de reşedintă., Ta :.-
punar. Este aşeflat in valea Hag;-
virt-dere, şi este inchis in partea 
sud-estică de dealul Mezarlâc-bair 
cu verfurile sale Mezarlâc, care are 
too metri şi care este mal mult 
la resa.ritul seil şi veriul Miulten-
tepe care are 10) metri şi care este 
In partea meridională a satulut ; 
la N. este dominat de v&ful 
Cara-tepe, care are 107 metri. 
Majoritatea locuitorilor este for-
mată de Români şi de Tătari şi 
pentru că saci despărţit, s- at".1 sunt 
aleşt unit intr'o mahala şi alţii in-
trialtă, sunt doue Kior-ceştne, unul 
Kior-ceştne Român şi altul Tătar, 
despărţite prin drumul comunal 
Băltăgesct - Bilarlar (Dorobanţu). 
Alte drumuri comunale plecă la Şa-
tischiot, la Ghelingec, la Torto-
man, la Taş-punar şi la Boazgicu. 

Kior-cuius, deal insemnat in plasa 
Silistra-nouă, iar rarnificatile sale 
se intind in comunele 
Marleanu, Beilicu, pe muc.lea 
merge hotarul despărtito r intre 
ele, precum i un drum cornunal 
Mârleanu -Bac-cuius, este coprins in-
tre văi!e Mârleanu. Bac-cuius-or-
man cu Tiutiuhuc-ceair, pe care 

domină prin ină:ţimea sa de 
121 metri, precum şi drunh:rile de 
prin aceste văi ; acoperit cu putine 
păduri, cu fâneţe şi 	locurt 
arabile. 

Kior curu- ceair, vale in plasa 
Medjidie, pe teritoriul comunet ru • 
r ile Enige şi anume pe aceia al 
cătunulut setă Malceova, se des-

_face din dealul Caramancen se in-
drepteză spre apus, merge printre 
,c1 ea lul Caramancea şi Kireslic-batr, 
se unesce cu valea Kireslic-culac, 
formeză valea Uzun-ceair, şi se 
deschide in valea Caramancea, este 
situată mat mult in ceutrul plăşet şi 
la nord-estul comunei şi cătanulut. 

.Kior-dere, vale i9sentnata. î. plasa 
Hârşova, pe 1( ritoriul comuner ru-
raie Calfa, ea nu este de cit con-
tinuarea văiT Topolog-derea şi ţine 
de la cătunul Calfa pâtră la d&ul 
Elmelichi i trece prin ruiuele Ra-
mazan-chiot şi prin satui Rah-
man, -  are o direcţie de la S.-V. 

către N.-E., curge printre dealurile 
Cremişicu-bair la N. şi Coru bair 
şi Sulageac-bair la S. ; primesce pe - 
drpta valea Sulageac-derea ; are 
malurile râpOse. 

Kiorcu-bair, deal in plasa Medjidi a 
pe teritoriul comunet rurale Kios-
seler ; se desface din dealul Muu-
ruarlichi-bair si anume din vrful 
Kiosseier, se indreză spre aru s 
şi ţine pâtlă la movila Başa-ruiuc, 
are o inalţime de 155 metri şi 
domină valea Muuruarlichi-alceac, 
care se intinde la sudtil seia ; este 
ituat in partea sud-vestică a plăşei  

şi nordică a comunet ; este acoperit 
cu verdţă i cu puţine păduri. 

Ki3sseler, comună rurală din jude- 
ţul 	Constanţa, plasa Medjidia ; 
situată in partea apwană a jude-
ţulut la 62 km. spre V. de o-
raşul Constanţa, capitala distric-
tului şi in partea me.r. idională a 
plăşit la 34 km. spre S.-V. de 
oraşul Medjidia, reşedinţa ei, pe 
valea Borungea. 

Se mărginesce la miac,lă-nc5pte 
cu comuna Enige şi Marnut-cuius, 
la resartt cu comwia Carabacâ;la 
apus cu comuna Hazarlac (plasa 
Silistra-nouă) şi la 	 cu 
comuna Cazil-murad (plasa Man-
galia), 11 airauchioi (plasa Silistra-
noue). 
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Relieful solului e 1n general 
puţin accidentat; comuna e brăzdată 
de următărele principale dealurt : 
Kiorcu-bair (i 6o m.) 	la 	N. ; 
Erghinanlâc (1 5 6) m.) tot la N. 
Curu-giugiuc-bair (164 tn.), Me-
zarlâc - borungea - bair (1 62 111.), 

Cesm 	*-r71t 4o m.) la apus ; S•tri- 
tuc-bair (i 8o m.) la re:ărit ; Havale-
canara-bair 58 m.), Muuru-ar-
lichi-bair (158 m.) 
uir prin  interiortir—comunei ; 
ele sunt acoperite cu făneţe, pă - 
şuni şi căte-va pădurt. 

Movi/e/e sunt null1Cr63C (14) 
şi insemnate, ca : Borungea (164 m.) 
la N.-V., Kiosseler (1 5 ti m.), Cher - 
nei 	(i 5 9 tn.) la N. ; lomez-iuc 

la E. 	50 m.), Suat-iuc (t 58 m.) 
1n interior ; ele sunt arti(iciale, 
servind ca puncte de orientare şi 
observaţie. Hidrogralia este repre-
sentată prin văt seci, ce aii apă 
numat in timpurile ploi6se şi t6m-
na ; cele mat 1nsemnate sunt : Bo- 
rungea la 	servindu -1 ca 

hotar spre plasa Mangalia şi Si-
listra-nouă, cu adiacentele sale pe 
dreapta,Cupulan-culac ce o brăzdeză 
la E. Kiosseler, unită cu Benuc-ce-
ral-ceair ptin centru şi Borungea-
culac la apus, valea Enige ce plecă 
de pe teritoriul comunet sub nu-
mele de valea Muuruarlichi•alceac o 
brăzdeză prin partea centrală şi 
cea nord-vestică. 

C/ima comunet este aceea a 
platoulut Dobrogen, 1n genere cu 
veri căldurOse şi ierni cam asnre ; 
ventul despre N.-E. dotninant ; 
ploi cad in cantitate potrivită ; 
climat relativ sănătos. 

Cittunele care o compun sunt 
doue şi .anume : Kiosseler, reşe-
dinţa, in partea sudică, pe valea 
Borungei i Kiosseler, la intrunirea 
lor ; Borungea, tot spre tnia4 
la 212  km. spre V. de reşedin- 

pe valea Borungea ; aspectul 
lor nu oferă nimic caracteristic ; 
case riipite ici colo, imprejuri-
mIle insă sunt 6re-cum plăcute. 

Suprafaţa comunet este de 5 3 6 3 

hectare din care 3 3 hectare ocu-
pate de vetrele celor 2 sate, cu 
120 case, iar restul de 5 3 30 hec-
tare se irnparte intre locuitorit ce 
posed 4900 hectare, şi Stat cu p- o-
prietarii, care stăpânesc 410 hectare. 

Populaţiunea totală a comunei 
pe anul 1895-96 se ridică la işi 
familii cu 559  membrit, dect 1n 
total 710 suflete, 1n majoritate 
Bulgart şi Românt şi reparti sată 
dupe curn urmeză : 

t) Dupe se : bărbaţt 395, femet 
315, total 7 to. 

2) Dupe stare 	necăsăto- 
riţt 404, căsătoriţt 296, veduvi to, 
total 710. 

3) Dupe seiin(ă de earte : sciii 
carte 14, nu scitl 696, total 7 o• 

4) Dupe protecţie: cetăţent Ro-
rnănl 7 to. 

5) Dupe relzkie ortodo:,i 5 o6, 
mahometani 97, altele 7, tot1 7 io. 

6) Dupe ocupaţiunt : agricultort 
:44, comercianţi 2, altCIC 9, to-
tal 155. 

7) Dupe avere: improprietă 
riţi 544, neimproprietărit1 i 5, to-
tal 5 59. 

8) Contri 	5 5. 
Biserică ortodoxă nu esist in co 

mună, deşi populaţia creştiră este 

	

mat numer6să de cât cea 	home- 
dană, care are o geamie 1n catunul 
Kiosseler cu un . hoge ; ar trebui 
dect tjlidită o biserică creştină. 

şcaă iar nu. exktă. 1n ccmună, 
insă ar trebui infiintată un, cact 
-populaţiunea şcolara este peste 170 
copit ; este insă o şcOlă mahome-
tană alipită de geamie din catunui 
Kiosseler. 

Economicesce comuna.  sta rela-
tiv binişor, dacă observănt tabloul 
emănăturilor din anul 1896-97 : 

Gră0 ş  to ha. cu  14 hl. de ha., in 
7 t 40 hl.; Secară 3 5 ha. cu  16 hl. 
de ha., in total 5 6o hl. ; Orz 12o 
ha. cu  14 hl. de ha., in total 1820. 
Porumb 630 ha. cu  4 h'. de ha., 
in total 2 520 hl.; Fasole 27 ha. cu  
600 kgr. de ha., 1n total 14200 kgr., 
Fâneţe 5o ha. cu  i000 kgr. ta., 1n 
total 5 o.000. kgr. 

In ceea-ce privesce hdind .rea şi  

felui terenurilor, cele 5 3 63 ha., 

ale comunei se divid ast-fel : 
5 3 ha. teren neproductiv, ocupat 

de vatra satelor ; 5 3 to ha. te-
ren productiv, din cart 4 i o ha. 
ale Statulut cu proprie.carit şi 4900 
ha. ale locuitorilor) ; din care : 
1916 ha. teren cultivabil (din care 
25 ha. ale Statulut cu proprieta.rit 
şi 	1891 	ha. ale 	locuitofflor) ; 
2937 ha. teren necultivabil (din 
care 385 ha. ale Statului cu pro-
prietarii i 2 5 52 ha. ale locuito-
rilor) ; 2 57 ha. teren islaz (ale lo-
cuitorilor) ; 200 ha, teren păduTi 
(ale locuitorilor). 

Ocupaţiunile locuilorilor sunt: 
44,-,rieultura, cu 144 plugart Cari 
aii 74 plugurt, 95 care i că-
ruţe, 2 maşint de bâtut porumb. 

Crescerea vitelor fiind in comu-
nă 8673 capete, din cart 314 
cai, 3 30 boi, t bivol, 	i o asint, 
79 o ot, io8 pord. 

Industria, afara de cea casnică, 
mat e representată prin 3 mori 
de vent. 

Comerciul e putin activ ; se 
face prin 	t.; ira Medjidie la 37 

km. spre N.- V, de 2 comercianti 

(cărciumart) şi constă. in import 
de manufactura, băuturt spirt6se, 
şi in export de vite cu pro-
dusele lor. 

Bud,:,,etu/ comunet constă in ve-
nituri de 3 168 let şi in cheltuelt 
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de 2025 lei, rămânend deci un 
excedent iii plus de 1143 let. ; sunt 
in comună şi 151 contribuabilt. 

Cdile de tonzunicatic sunt nu-

mat nisce drumuri.  comunale ce 

unesc satele intre ele si cu cele 
invecinate, ca Ghiol-punar, Enige, 
Maamut-cuius, Caciarnac, Cara-

bacâ, Becter, Malcoc, etc. 

Kiosseler, sat in plasa Medjidie, că-
tunul de resedintă al co--unet Kios- 
seler ; situată 	l'iartea sudică a 
comunei, pe valea Borungea, unde 
primesce pe valca Kiosseler intre 
dealurile ivluruarlichi-bair la apus, 
Kiuciuc-cesme-bair la resărit ; mo-
vila Suat-iuc la N.,dealul Topasler la 
S. ; are 4697 hectare intindere di 
care 50 ha. ocupate de vatra satu-
lui ; restul al locuitori:or. Populaţia 
este de 139 familit cu 635 suflete, 
in Majoritate Bulgari, 'ocupăndu-se 
cu agricultura si grădinăritul. 

Kiragi, comună rurală din judetul 
Constanţa, si anume din pla ;a Man-
galia. 

Este situatăin partea de mia4-

a judetului spre S.-V. de oraşul 
Constanta, capitala districtului, şi 
in cea meridională a plăşit spre V. 
de Mangalia, reşedinţa et ; co-
munele si cătunele invecinate cu 
densa sunt : Sarighiol la 5 km. in 
linie drptă (cătunul et Acbast la 

6 krn. spre E.) spre E. ; Hazaplar 
la 5 km. spre N., Cara-omer 
9 km. spre V. (si cătunele sale 

ia 5 km. si Canli-cicur 

la 7 km. • spre S.-V.). 

Hvtarul amănuntir_ al acestei 
comune este următorul . : Plecând de 
pe hotarul Dobroget către Bulgaria, 
de pe muchia dealulut Muraci-bair, 
si ne indreptăm spre mia4-n6pte, 
el o ia mat inteitt spre N.-E. pe 
muchia dealului de mat sus, trece 
prin pichetul No. io,urrntza dealul 
Murfatcea-cairac, tae valea Cara-
dere, de'- un.le o ia spre N., 
trecti:nd pe la 500 m. spre re;;irit. 
de satul Dauluchiot, urmeză mu-
chia dealurilor • Mezarlăc-sirti si,  
Egi-iuiuc, tae drumul Cara-omer-
Kiragi-Mangalia, de unde se di - 
rige spre N.-V., trecend prin ver--
furile Kiragi II si Kiragi I, tăind 
valea Tirpan-dere, şi ajunge in 
dealul Cara-iuc ; de aci hotarul se 
Indrptă spre resărit ; mat inteiCt 
spre N.-E., coborănd dealul de mat 
sus, şi ia 2 km. spre S.-V. de sa-
tul Hazaplar se opresce chrigiân-
du-se putin spre S., apot spre 
taie valea Casimcea, trecând prin, 

verful . Casimcea si tin&KI muchia 

dealulut Hazaplar şi aceea a dea-
lulut Casimcea pârtă la incrucişa--
rea drumurilw Hazaplar-Mangalia 
şi Kiragi-Gheringec ; de aci ho-
tarul se Indreptă spre 

tinend dealul Dasinicea, trece prin 
v 'erful Copucci pe la apus c mo-
vila Asan-oba-tepe, se dirige de 

aict spre S.-V., urmand valc t Nal-

bant, trece pe la resărit de uitiele 
satulut Nalbant, tăind valea Man-
galict si drumul Cara-omer-Man-
gaiia. urcă dealul Sarighiol pană in 
verful Sarighiol, de unde o ia spre 
S.-E. pe muchia dealultn sus numit, 
trece prin verful Sinir-tepe, iţ,tră 
in valea Popucci pe la salal Pa-
pucci, pe care o urcă pe langă 
cillicul Caciamac până pe nluchia 
dealulut Papucci lângă movila Ca-
ra-tepe ; de aict hotarul ia direc-
ţia apusană pe rnuchiile dealurilor 
Popucci, Cadichiot şi Hoşcaclin, tae 
valea Ciuciuc-dere-culac, trece pc 
lingă pi hete'e cu No. 4, 3, 9 urcă in 
dealul Muraci-bair, in dre rul pi-
chetulul No. Io si am ajuns de unde 
am plecat. _Forma lui este aceea 

a unut dreDtunghiti neregulat, lun-

tui -nea lut e de 6o km., 
tinderea totală a teritoriulri e de 
21222 Fog6ne sati iO35 hec-
tare sati I03 ktn. p. 

Se marginesee la iiiia1ă - mipte 
cu comuna rurală. Hazapla -  şi că- 
tunul set".1 Mustafaci, de care se 

desparte priu dealurile Hazaplar si 
Casimcea ; la resărit cu comuna ru- 
rală Sarighiol (şi cătunul sCi Ha-
gilar), de care se desparte p:-in dea-
lul Casimcea, valea Nalbant dealul 

Sarighiol si valea Popucci ; la 
mialjă-;11 cu Bulgaria, de care se 
desparte prin dealurile Cadichioi, 
Popucci si Hoscadi ; iar Ti apus cu 
comuna rurală Cara-omer des-
părtindu-se prin dealurile Muraci-
bair, Murfatcea-cairac, Egi iuiuc 
şi Cara-ittiuc. 

Relie ful soluiu sUil este destul 
accidentat. Este brăzdată de 

culmea Cara-omer la apus de culmea 
tlarlic Ia resărit, culmea Mura- 
aci la 	si cuhnea Haza- 
plar la miae.lă-ncipte. Dealurile 

cele mat insemnate care ondu-
leză terenul comunet sunt : Cara-
iuiuc cu verful Keragi I (120 m.) 
dominând văile Dauluchioi-culac. 
Tirpan-derc, dealul Tirpan cu ver-
ful Tirpan (104 m.), Hazaplar 
(120 m.) şi Casimcea cu verfu-
rile Casimcea (i 05 .  in) si Copucci 
(113 nt.) dominând văile Casim-
cea si Nalbant, satele Keragi, De-
leurust si Nalbant, valea Mangalia 
şi drumul Cara-omer - Mangalia, 
la mială-u6pte acoperite cu se- 
mănătnrt şi tâneţe de natură stân-
cOsă (s. ex. Dasinacea) făcend parte 
din culmea Hazaplar ; Sarighiol 

cu verfuriIe Deleurusi (70 m.), 
Sariphiol (91 m.), Slnir-tepe (102 
m.), Sinir-tepe-Cadicihoi: (.106 m.), 
avend ca prelungire apusană dea-
lurile Keragi cu verful Ulala 
(103 m.), Deleuruşi (70 un ) şi A- 
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cargea (cu verful Sinir-tepe-Ca-
dichiot to6 m.) la resărit, dominând 
satele Keragi, Nalbant, Deleu uşt, 
Acargea, Hoşcadin, Cadichioi, Po-. 

1.-nacci di 	partea resăriteană ; aco- 
perite cu fănete şi ce-va semănăturt 
de natură stâncOsă, făcend malul văit 
Mangalia, ca i cultnea Hazaplar, 
inalt şi 	; dealul Egi-iduc 
cu verfurile Cara-iuc (117 m.) 
Keragi 11 ( ,1 23 	Mezarlăc- 
sirt1 cu verful Valali (102 m.), 
Acargea cu ‘erful Acargea I (1o7 

m.), ambete ale culmet Cara-omer 
brăzdeză comuna la apus do-
minând văile Mangaliet cu adia-
centele Tirpan-dere şi Dauluchioi, 
satele Acargea şi Valali din par-
te apusană, de natură putin stân-
c6să, acoperită cu păşuni şi fânete. 
Dealu. ile Mul fatcaa-cairac ( t 29 tn.), 
Valali-bair (1o9 	Hoşcadin cu 
verful Biuiuc-tepe-Hoşcadin (117 

m.), Cadichiot (1o5 m.), Popucci 
cu verful Cara-tepe, (91 m.) t6te 
ale culmet Muraci-bair, brăzdeză. 
,comuna la miacjă-(„Ii dominând va-
lea Mangalia cu adiacentele sale 
Dauluchiot-culac Cara-dere Ciuciuc-
dere-culac Cadichioi şi satele Va-
lali, Hoşcadin, Cadichiot şi Popuci 
din partea de mia;lă 	de na- 
tură pietrOsă făcând malul stâng al 
văii Mangalia inalt şi stâncos ; a-
coperite cu fânete şi semănăturt. 
Movilele nu sunt tocmai nume- 

r6se, nurnerui lor e de 25 respân-
dite in diferite directiunt, mat cu 
semă in partea resăritenă ; ele 
sunt naturale, parte artiticială. şi 
acoperite cu verdetă. 

Cursuri d apă prwriti 
nu brăzdeză comuna ; văile insă 
sunt nurner6se şi 1nsemnate. Te-
ritoriul comuuei este brăzdat de 
valea Mangalia cu adiacentele sale. 
Ea vine din Bulgaria cu numele 
de valea Popucci până la satul Cadi-
ehloi de aci ia pe ce: de valea Hoş-
cadin pâttă la satul Hoşcadin, de 
unde p6rtă numele de valea A-
cargea până la satul cu acelaş 
nume ; de aci se numesce valea 
Keragi până la satul Deleuruş! 
(positiunea cea mai insemnată) ; 
de aci se chiama. valea Sarighiol 
până la deschiderea et in capătul 
extrem vestic al laculut Mangalia ; 
are o lungime de 25 km. şi sub 
diferitele ei numirt trece prin sa-
tele Cadichioi, Hoşcadin, Acargea, 
Keragi, Deleuruşt, Nalbant, Sari-
ghiol şi Acbaşi ; malurile sale 
sunt inalte şi pietr6se, fiind, de 
aprăpe strănsă de ambele părti de 
către dealurile mărginaşe şi enume-
rate mai sus ; prin ea merge 
Cara-omer-Mangalia. Adiacentele 
sale sunt t6te pe stânga (cele de 
pe drepta sunt scurte şi fară 1n-
semnătate); principalele sunt Ca-
dichiot-cuair, ce se deichide lângă 

satul Cadichioi ; Hoşcadin-culac, 
inaltă şi ctincOsă, deschic,lendu-se :a 
V. de satul cu acelaş nume Valali, 
formată din văile Dauluch;ot-ceair, 
Cara-dere şi Ciuciuc-de..- e-culac 
unindu•se in satul Valali, se des 
chide la S. de satul Acargea; Tir-
pan-dere lângă satul Keragi ; Ca- 
sirncea la E. de acelaş sat ; Nal- 
bant şi Deleuruşi inalte şi stân-
c6,e iângă satele cu acela. nume. 
Aceste văt n'aCt apă d 	cât 1n 
timpul ploilor şi al primă-veret 
din causa venturilor incărcate cu 
vaport de . apă ce sullă de la 
Marc. 

Clima comunei este 1n general 
variabilă, este putin adăpostitâ, ceea- 
ce face ca iernele să nu e aşa 
de aspre ca in alte părti ; vara 
căldurile sunt temperate de venturile 
dominante ce suflă de la Mare ; ploi-
le cad 1n cantitate potrivită ; ina 
ladiiie viziteza. rar comuna, clima 
ilind 1n general senăt6să. 

Cătunele care compun ::otnuna 
sunt următ6rele : Kiragi si Ke- 
ragi, reşedinta, in partea ilordică 
a comunei pe ambele mauri ale 
văit Kiragi (sa Manga'ia) inchis 
de dealul Tirpan la N., Egi-iuc la 
V., Keragi la S. şi S.-E., 1ntinc,len-
du-se şi pe valea Tirpan-dere 
in sus, aşecjat pe un teren pie-
tros ; casele sunt aşec,late d'alun-
gul drumulut Cara-omer-MJngalia, 

sunt mari, bine („iidite, inconjurate 

cu grădinite şi aşelate pe patru 
uliti ce se 1ntretaie cruciş. De-
leuruşt, in partea resăritenă a co - 
munei la 2 km. spre E. de că-
tunul Kiragi, reşedint.a cornunet,In 
valea Mangalia (sată Kiragi) in- • 
chis de dealurtle Casin:ţcea la N. 

Deleuruşi la S., intinc)(.'.ndu-se 
pe pietrOsa• vale Deleuruşt, incon-
jurat de stânci inalte şi frum6se : 
satul e aşec,lat pe un teren pietros ; 
casele sunt mict, ingrămădite şi aşe- 
,4te pe vre-o dou 	uliţi micl i 
strâmte ; Acargea, situat in partea 
centrală a comunit, la 4 klm. spre 
S. de satul Kiragi, reşedinla 
comunet. pe  valea Acargea (sa'n 
Mangalia) inchis şi dorninat la apus 
de dealul Mezarlâc-sirti cu ver-
furile Arcagea 1 şi Valali, iar 1a 
resărit de dealul Keragi cu ver-
furile Ulala, Keragi şi Arcagea 
11 ; şi Acargea cu verful Sinir-tepe-
cadichiot, aşec,lat pe teren stâncos ; 
case putine, mict, 	reCt, de pă- 
rcent, nuele ; Valali, aşec,lat in partea 
meridionaiă a comunet, la 5 km. 
srre S.-V. de cătunui Kiragi, reşe-
dinta comunet ; pe valea Valali la 
intrunirea celor trei văt ce o for- 
meză : Dauluc-cioi-ceair, 	Cara- 
dere şi Ciuciuc-culac-dere, inchis 
si dominat la N. de dealul Mezar-
lâc-sirti cu verful Valali, la 
de dealul Valali, la 	dealul Hoş- 
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cadin cu verful Bittiuc-tepe-Hoş-
cadin, la E. de .dealul Acargea cu 
verful Sanâr-tepe-Cadichio', casele 
sunt adunate la un loc, insă nu 
sunt bine (;lidite i aşeciate pe un 
terert 1,utin cam pietros şi mălurc.-s. 
Hoşcadin, in partea de 
a comunet, la 6 klm. spre S. de 
satul Kiragi, reşedinţa comunei ; 
este format din câte-va case aşe4te 
pe un teren inalt şi stâncos intre 
văile 	(saU Mangalia) 
adiacenta sa Hoşcadin-ceair ; inchis 
si dominat la N. si E. de dealul 
Acargea cu verr'ul Sinir-tepe-Cadi-
chiot, la S. şi V. de dealul Hoşcadin 

• cu verful Biuiuc-tepe-Hoscadin. 
Cadichioi, aşelat 1n partea meri-
dională a comund, la 7 kltn. spre 
S. de cătunul Kiragi, resedinţa 
comund, pe valea Popucci (sati 
Mangalia) i Cadichiot-ceair, la 
intrunirea lor, pe un teren pitros 
inchis si dominat la N. de dealul 
Sarighiol cu verful Sinir-tepe si 
Acargea cu verful Siutr-tepe Cadi-
chio1; la S. si V de dealul Cadichioi, 
ta S.-E. de deaIul Popucci ; e un sat 
măricel cu aspect placut,inconjurat 
de stânct inalte ; casele sunt bine c;li-
dite şi strânse la un loc. Afară de a-
ceste sate mai avetn si ruinele a tre1 
sate, ce a;11 sunt reduse la câte-va 
locuinţe ; focul şi năvălirile tur- 
cesd din ultimul resboiti 	dis- 

trus ; aceste sate sunt : Casimcea, 

la nordul comund, la 2 klm. spre 
N -E. de cătunul Kiragi, reşedinţa 
comunet, pe un teren Inali i pie-
tros al văit Casimcea inchis şi do-
minat la apus de dealul Tirpan 
cu verfurile Tirpan şi Keragi 
la N. de dealul 1-fazap;ar cu verfui 
Casimcca, la E. si S. de dealul 
Casimcea ; 	sunt câte-va case 
respândite. Nalbant, aşe,lat in partea 
estică a comund, la 3 klm. spre 
E. de cătunui Kiragi, resedinţa co-
munet, pc valea Sarighiol (sată Man-
galia), pe drumul Cara-omer.-Man-
galia, lângă valea Nalbant, inconju-
rat cu stănd inalte si găurite, câteva 
case respăndite dominate la N. şi 
V. de dealul Casinacea, la E. de 
movila Asan-oba-tepe, si la S. de 
dealul Sarighiol cu verful Sarighiol. 
Popucci, in partea de 	a 
comunei, la 7 klm. spre S.-E. de 
cătunul Kiragi, resedinţa comune1, 
pe valea Popucci (sai.1 Mangalia), 
pe un teren pietros dominat de 
stâncosul deal Popucci la S. şi V. 
si culmea Ilanlâcl a N. şi E. cu 
verfurile Popucci şi /v1urzac-tepe ; 
casele sunt cu totul ruinate si a-
pr6pe nelocuite. 

Popula(iunea sa totală din 1895 
este de 194 familit cu 861 sufiete. 
In 1896 populaţia era de io66 
sufiete, impărţite dupe cum urmeză. : 

t) Dupe sex : 459 bărbaţi, 402. 
femet. 

2) Dupe siare civili460 ne-

căsătoriţt, 376 căsătoriţi. 
3) Dupe instrue(ie : 8 sciC) :arte, 

85 3 nu 
4) Dupe eetd(enie : 5 3 4 c(, tăţent 

Români, 3 27 supusi streint. 
5) Dupe religiune: 88 ort)doxi, 

268 luteran1 şi catolict, 50 5 ma-
hametant. 

6) Dupe ocupa(ii : 467 agricul-

tori şi meseriaşt, i comereiltat. 
7) Dupe avere : impro.pr ;etăriţi 

8 to,neimproprietăriţt 5 1, tot.:1 86 1. 
Contribuabi/i : 25 7. 

Economicesce, stă 16rte bie co-

muna ; tabloul producţiunilor din 
1894-85 este urmetwul : 

Grătă 140 ha. CU 2100 hl. (15 
hl. de ha.) ; Secară 287 ia. cu  
5740 hl. (20 hl. de ha.) ; Or.: 25 50 
ha. cu  5 t 000 hl. (20 hl. d ha.) ; 
Ovez 5ş ha. cu  82 $ hl. (1 hl. de 
ha.) ; Rapiţă 90 ha. cu 900 hl. 
(io hl. de ha.) ; Porumb 87 ha. 
cu 384 hl.. (4 hl. de 	Meitl 

7o ha. Cu 140 hl. (2 111. dc ba.) ; 

Fâneţe artificiălă 149 ha. cu  ..1.9000 
kgr. 	000 kgr. de ha.). 

In ceea-ce • privesce îlzŢ,nderea 
şi felul terenulu cele io.ş h,. 
ale cornunei se divid ast-fel : 84 ha. 
teren neproductiv (ocupat dc varra 
satelor) ; 10361 ha. teren produc-
tiv (din care 3 5 I 5 ha. a e S'atulu1 
cu proprietarit şi 6746 al( Iocui-
torilor) ; din acesta : 6812 ha. te- 

ren cultivat (din c.tre 2270 la 
ale Statului cu proprietarit şi 4542 
ha. ale locuitorilor) ; i 5 22 ha. te-
ren necultivat (din care 405 ,ha. 
ale Statulut cu proprietarit şi i t,  
ha. 	ale loJuitorilor) ; 1926 ha, - 
teren islaz (din care 83 9 ha. ale 

Stainlui cu proprietarit si toS7 ha. 
ale locuitorilor) ; i ha. teren vit 

(al locuitorilor). 
Ocupatiunile locuitorilor sunt : 

Agrieu!tura, cu 19i plugart cari aCi 

185 care si căruţe, i 14. plugurt, 21 

maşint de secerat, 9 misint de bătut 
porumb, 24 grape de fier, 2 triOre. 

Crescerea vitelor, ftind in co. 

mună. 390 cal, 757 bot, io bivoli, 
29 asini,. 14.700 ot, 36 capre, 

4 Capre, in total 16.o 3 6 capete. 
Industria, afara de cea casnică 

mai e represiutata prin 7 mori de 
vrit. 

Comerful e puţin activ şi se face 
de către 3 comercianţi, prin gara 
Murfatlar la 6o klm. spre N.-V. si 
cOustă in impo t de manufactură 
şi co!oniale şi in export de cereale 
şi vite cu produsele lor. 

• Budgetul comunei constă 1n ve-
nitur1 de 5 5 69 let si in cheltuel1 
de 174 5 lei remănând deci un 
excedent 	plus de 3824 le1 ;. 

sunt si 257 contribuabili. 
Caile de comunicalie sunt : calea 

judeţenă Mangalia-Cara-omer, care 
trece chiar prin contună,.apoi dru, 
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muri vecinale şi comunalo cari 
UnCC cătunele intre ele şi cu satele 

nvecinate, ca Sarighiol, Hagi.  ar, 

Copuccl, Cu,simea, Hoşcadin, Va-
lali, etc. 

Biserica ortodoxt nu este in 

comună, populaţiunea creştină fiind 
puţin eumertisă ; i-sa catolicit 
2 case de rugăciuni şi mahome-
tanit an 3 geamit cu 3 hogi. 

Şcaă iar n'are comuna ; copit 
in varstă de şcOlă fiiod numeroşi 
sa luat hotarărea ca in cel mai 
scurt timp posibil să se inflinţeze 
o şc6!ă ruraLţ. 

.Kirişlic-iuc, movilă, in plasa Man-
galia, pe teritoriul comunei urbane 
Mangalia, la t 1/2  km. mai spre N.-
V. de oraş şi la sud-vestul laculut 
Ciucur ; este aşe;lat I e culmea 
dealului Manga ia şi are o inălţime 
de 43 de metri, dominând prin 
i‘nălţimea sa Marea, portul Mangalia, 
valea Mangalia, ezerul Mangalia, 
lacul Ciucur, precum şi drumurile 
•comunale şi şoselele judeţene cari 
• duc de la Mangalia la sate!e urme-
t6re : Ascilar, Copucci, Serghiol, 

Hazaplar, Urlu-chioi şi Tuzla ; este 
situat in partea resăritenă a plăşei 
şi a comunet şi la t iţ2  km. de-
părtare de Mare. 

Xirişlic-orman, padure insemnată. 
plasa Silistra-nouă, pe teritoriul 
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comunei rurale Parachiot şi anume 
pe acela al cătunet sale Calaigi ; 
situată in partea meridională a 
plăşh şi a comu iet ; pe ramifi-
caţiile orientale ale dealului Seran 
culac-bair şi Cara-Peletlic-artasi ; 
satul Calaigi e aşei.lat chiar in 
marginea sa resăritenă. ; are o in-
tindere de 13o hectare, avend ca 
esenţe principa1e fagul, mestecănul, 
etc. ; ea este un rest din intinsa 
padure numită Calaigi, ce acoperea 
mat tot teritoriul comunet Para.-
chiot, printrY...nsa trece un drum co-
munal ce duce de la Calaigi la 
Parachioi şi Regep-cuius. 

Kirişlic orman, pădure mică. 
plasa Silistra-nouă, comuna Garvan, 
cătunul Garvanu-mare ; este situată 
pe ramificaţiiie sud-estice ale dealu-
lut Sirt-iol-bair, in partea de 

a plăşii şi cea centrală a comunei; 
este străbătută de drumul comunal 

esenţele princi-
pale ale pădurit sunt fag, mest6...an 
şi alti copaci. 

Kirişlic-bair, deal in plasa Medjidia, 
pe teritoriul comunei rurale Enigea 
şi anume pe acela al cătunulut sen 
Malceova ; se desface din Verful 
Siribei-iuiuc şi se indreptă spre 
mială-ncipte avend o direcţiune de 
la S. spre N., mergend printre 
văile Kireslic-culac şi Chior-curu 
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ceair ; este situat mal mult ivi cen-

trul plăşet şi nor3-e,tul comunet, 
are o inălţime medie de 135 metri 
şi este acoperit mai mult 	se- 

mănături. 

Kirişlic - bair, del 1n plasa Con-
stanţa, pe teritoriul comunei ru-
rale Pazarli ; se intinde pe la nord-
vestul satulut Pazarli, printre valea 
Ester şi dealul Ghelingec-bair , avend 
o direcţiune de la S.-V către N.-E. ; 
are 134 metri inălţime c 	care 
domină satul Pazarli şi drumurile 
comunale 	 (Tulcea) 

şi Ester-Ghelingec ; este situat in 
partea nord-vestică a plăşei ;"t a co-
munet, la hotarul judeţelor Tulcea 
şi Constanţa. 

Kirişlic-culac, vale 1n plasa Medjidia, 
pe teritoriul comunet rurale Enigea 
şi anume pe acela al cltunului 
seo Malceova ; se desface din dealul 
Canli, Indreptăndu-se către mială-
n6p!e, merge printre dealurile Ceşme 
şi Kirişlic-bair, .se unesce cu valea 
Kior curu ceair, forme7.1 valea 
Uzun-ceair, care se desch.ide 1n 
valea Caramancea; este situată cam 
in centrul plăşet şiln partea estică 
a comunet. 

hagi - sîrt,. deal in plasa 
Silistra-nouă, pe teritoriu comu-
nelor rurale Enişenlia şi Dubrornir 

situat in partea sudică a plăşeI, 
cea nord-estică a coruunet Dobromir 
şi cea vestică a comurret Enişenlia; 
se intinde printre vă.ile Teche-chiot 
ceiar şi Babuci-Culac, avnd o di-
recţiune generală de la S.- V. către . 

; are apr6pe 18o metri inăl-
ţime i este acoperit cu tufărişurt. 

Kiuciuc-kessen-ceair, vale de mică 
importanţă in plasa Silistra-nouă, pe 
teritoriul comunei rurale Essechiot, 
se desface din p6lele nord-estice ale 
dealulut Hagi-durac-sirti, de Iângâ. 
v&iul Essehioi, se indr6ptă spre 
mia4ă-n6pte inteo direcţiune ge-
neralâ de la. S.-V. spre N.-E. prin-
tre dealurile Burun-sirti şi Bone- - 
sIrti. Brăzdeză partea apusană a 
plăşet şi pe cea nordică a comunet ; 
dupe un drum de 4 km. se des-
chide in ezerul Gârliţa in partea 
sudică a lui ; ambele malurt sunt 
acoperite cu tufărişuri ; pe valea 
acesta merge drumul comunal Esse... 

Kiuciuc-chiol, movilă insemnată. in 
plasa Hârşova, pe teritoriul co-
munet rurale Şirii, i anume pe 
acela al Cătunulut se Terzichiot, 
situatăin partea sud-vestică a plăşet 
şi a comunet, la hotarul judeţuhat 
Constanţa către Tulcea, la 2 km. 

depărtare şi la Nu d-v e stul satu'ut Kiu- 

CiUc-ClliOt (judeţul Tulcea) de unde 
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si-a luat numele: Ea este un verf inalt 

dealu ut Arman-tepe, avend 13 

metri Inăltime ; punct trigonorne-
tric de observaţiune de a 3-a ordine, 
dominând satul Terzichioi si va!ea 
Terzichioi; pe la sudul sci trec,  dru- 

	

mul comunal 	 Terzi- 

chtoi (Constanţa); este acoperită cu 
verd'et.ă. 

.Kokirle " sai7.1 .£2.9,141j,k..• 	comună 
rurală, din judetul •Constanţa, plasa 
Medjidie ; situată in partea apusană. 
a judeţului, la 6 5 klm. .spre apus 
.de orasul Constanţa, capitala di-
strictului, si in partea sud-vestică 
a plăsii la 23 klm.. spre S.-V. de 
orăselul Medjidia, resedinţa plăsii, 
.d'asupra Dunării, ;‘)11gă lacul 

Se mărginesce la rniat;la-nOpte 

cu comuna urbană Cernavodă.; la 
resarit cu comuna Maniut-cuius, la 

cu comuna Enige, iar la 
apus cu comuna Rasova si lluviul 
Dunărea. 

Relieful solului este in general 

destul de accidentat, mai cu semă 
in -ar ca nordică si cea sudica. 
Principalele dealuri cari brazdeză 
comuna sult : Cochirleni, de na-
tură stâncOsă, cu verful Cernavodă 
(117 m.) spre N.-V., dominând 
Dunarea, A mut-bair, Uzum-amet 
si Uduamet-batr la resărit, Ivrinez 

	

(121 m,) la 	Geam-pasa  

(93 rn.) la apus, Uzum-bair (1o9 

m.) prin interiorul comunei ; tOte 

sunt de natura stâncOsă si acope-
rite cu fâneţe si ccva semănături. 
Movilele sunt numerOse si aii servit 

ca puncte de orientare si de obser-

vaţie ; cele mai insemnatc sunt: 
CernaVoda (1 i 5 m.) la N 

(113 m.), 	 • 
107 	prin .inte-

riorul comunei, Ivrinez (126 m.) 

la S. ; tOte sunt acoperite cu ver-

ckta. 

Hidrografia este bine represen-

tata prin fluviul Dunarea, care 

uda comuna la apus, pe o lungime 

de 4-5 klm. in o direcţie gene- . 
rală de la S.-V. spre N.-E., and 
malul drept din spre comună inalt 
si rapos ; lărgimca medie de 900 
m., adâncimea de 10-22 m., for-

meză in partea nordica si ostrovul 
Hinog Apoi balta Cara-su S2C1 Cer- 
na voda, la 	aparţinându-1 
clintr'insa numai malul sudic si sud-
estic ; ca este acoperită cu 
balta Cochirleni la 	si apus, 

are o intindere de 17o ha. aparţi 
nendu-i in total, adincă de 4 8 
m., produce bun pesce ; balta Ivri-

nez, prelungirea ceiet precedente, 

acoperită numai cu stuf. Gârla Co- 
chirleni, prin care lacul cu acelaş 
nume comunica cu Dunarea, lungă 
de i klm., largă. de 12 m., adâncă 
de t 1/2  m., . in spre S.-E. Avem 

apoi numerOse văi cu maluri 

frumOse şi acoperite cu verdeţă ; 
principalele sunt: Valea-n-Are, la 
N.-V., se deschide inDunare ; valea 
Cochirleni prin care curge gârla 
Cochirleni, in spre apus, deschi-
tie.ndu-se tot in Unnăre ; Văie Mos-

Oprea şi Amut-ceair, deschi4n-
du-se îii balta Cara-su la miac.lă-
mipte ; valea Geam-paşa, a apus, 
se deschi ie in lacul Cociirleni ; 
valea Pesterii, care in comună pOrtă 
numele de valea Uzum-amt.t, unită 
cu văile Sarapci-culac si Uduamet-' 
culac prin interiorul si :esăritul 
comunei ; văile Mos-Dinu si Ivrinez 
prin interiorul comunel, se deschid 
Impreună cu precedenta ii balta 
Ivrinez. 

Clima comunei este mxlerată, 
verile nu sunt asa căldur'Sse din 
pricina vecinătăţii Dunărei si a băl-
ţilor, iarna este mai puţiq aspră 
ca in alte părţi; ventul dominant 
este cel de S. V. si N.-V. ; ploile 
cad iri cantitate insernnat pentru 
Dobrogea ; maladi;le vizitzii fOrte 
rar comuna, numai frigurile pa-
lustre, din causa băltilor, din când 
In când işt face aparţia. 

Cătunele cari compun comuna 

sunt ,doue 	Cochirleni, ';esedinta, 

in partea apusană pe mahl nordic 
al lacului cu acelas nume, la 12 
klm. departe de Dunare ":ye re-
sărit de ea, dominată la N. si E. 

de dealul Cochirleni. Ivrinez saii 

Iv anes in partea resăritenă la 6 
klm. spre S.-E. de resedinţă, lângă 
stuful Ivrinez, pc valea Pestera 
(,act Uzum-amet) ; la t 1/2  klm. 

spre apus de acest sat; pe malul 

sudic al sturtsului Iv:-inez se ved 

ruinele vechitflui sat Ivrines, ars 

de un incendiiă in timpul ultimului 
resboiCt din 877 —78 si ai cărui 
locuitor'i saii stabilit mai spre re-
sărit formand actualul sat. 

Aspectul lor, mai cu semă al 
satului Cochirleni, este plăcut, 

curat, casele bine ingrijite si 
grupate intr'o ordine mai rnult saii  

mai puţin regulată ; ele sunt In-
conjurate de posiţii frumOse. 

Suprafaţa totală a comunei este 
de 	5 67 i hectare, din cari 5 2 

hectare ocu.)pte de vatra sate or 

cu 231 case, iar restul de 5619 

hectare impărţit intre Stat cu pro-
prietarii ce posed 94 5 ha. si 
locuitorii cari stăpânesc 4674 ha. 

Populaţiunea, mai tătă româ-
nessă este de 250 familii cu 902 
membrii, in total i I 52 suflete, 
repartisaţi dupe cum uimeză : 

Dupii sex: bă.rbaţi 572, femei 
5 8o, total 1152. 

2) Dupe stare 	căsătoriţi 
-440, necăsătoriţi 666, veduvi 46, 
divorţaţi 	total 1152. 

3) Dug• tnstrucţie: sciii carte 

t 8 3, nu sCiii 97 i , total i t 5 2. 
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4) Dupe 	: ortodoxi it52. 
5) Dupe protecţie cetătent ro-

mânt 1146, supuşt streint 6, total 
1152. 

6) Dupe avere: improprietărill 

	

1141, neimproprietăriţt t I 	total 
r I 5 2. 

7) Dupe ocupaţiuni : agricu;tori 
192, eomerclanţi 5, attele 13, total 
210 

8) Contribuabilt : 2 10. 

Biser&i, ln comună este o bi-
serică ortodoxă in cătunul Cochir-

' leni, zidită de locuitort in 1871 
cu hramul Sf. Dumitru, av(.'nd io 
ha. de păment de la Stat, cu t 
preot, t dascăl Î I paracliser. 

Şc61£1 avem una mixtă rurală 
tot în cătunul Cochirlent, infiinţată 
de Stat cu to ha. de pâment; cu 
t invetător şi 1 invetătOre, 56 
elevi (42 băett, 14 fete) inscrişt 
şi 30 promovaţt. 

Economicesce comuna stă bine. 
Tabloul sernănăturilor in ha. şi hl. 
pe  1895-96 este acesta : 

Gritl 333 ha. CU 20 111. de ha., 
in total 666o hl.; secară io ha. 
cu  i 8 hl. de lia., in total 18o hl.; 
orz 447 ha. CU 20 hl. de ha., in 
total 4940 hl.; ovez 356 ha. cu  
16 hl. de ha., in total 5696 hl..; 
porumb 404 ha. cu  2 111. de ha., 

	

in total 808 hl. ; meitl 	326 
ha. cu  2 111. de ha., in total 
65 2 111. 

In ceea-ce privesce intinderea 
felul terenurilor cele 5671 ha. 

ale comunei se divid ast-fel: 292 
ha. teren neproductiv (din care 52 
ha, vatra satelor, 240 ha. bălţi, 
stul, drumuri, etc.), 5379 ha. teren 
productiv (din care 705 ha. ale 
Statulut cu proprietarit şi 4674 
ha. ale locuitorilor); din acestea 
2276 ha. teren cultivat (din care 
505 ha. ale Statulut cu proprie- 
tarit şi 177 	ha. ale locuitorilor) ; 
2839 ha. teren necultivat (di 
care 15o ha. ale StatuIut cu pro-
prietarit şi 2689 ha. ale locuito-
rilor) ; 27 ha. teren islaz (ale lo-
cuitorilor) ; 7 ha. teren vii (ale 
locuitorilor). 

Ocupaţiunile locuitorilor 
următ6reIe: iig-rieu/tura Cu 
plugart, cart ai 146 pluguri, 
care i cărute, i maşină de 
cerat. 

Crescerea vitelor ; fiind in 
mună 6774 capete, din cari 399 
cat, 975 boi, 25 bivolt, 5 asini, 
4994 ot, 376 porct. 

Crescerea albinelor. mal cu smă 
locuitorii din Cochirlent cart a'n 
40 stupt. 

Industria, afară de cea casnică, 
mat e representata prin doue mort 
de 

Comerciul e activ şi se face prin 
gara Saligny la 7 klm. spre N.-V. 
de către 5 comercianţt (din cart 2 

545 

cărciumart) şi constă in import de 
coloriale, manufactură şi in eport 
de vite cu prodUsele lor. 

Buaketul comunei este de 
let Ia veniturt şi 7oo5 lei la 

remenând dect un exccdent 
In plus de 2365 let ; sunt şi 2 10 
contribuabili. 

Că7 dc comunicaţie sunt 	1) 
pe Dunăre şi balta Cochirleni cu 
luntrele, de 6re-ce vaOrele ni se 
opresc in, dreptul satulut ; 2) di - 
ferite .căt comunale ce unesc că-
tnnele intre ele şi cu 
vecine ca Cernavodă, Racova, Sa-
ligny, Peştera, Fatige, etc. 

istoricu/. Comuna a fost 
in secolul trecut de Ron-h'tnit 

de pe malul stâng al bratului Lor-
cea (al Dunărit) fugind de vea-
tiuni şi imposite. Ca curiosi'caţt 
istorice amintim 2 valuri rom;ine: 
a) Valul marc de pietră iti partea 
nordică a comunet pe malul sudic 
al băltit- Cara-su şi pe muchia 

Cernavodă, sfărşindu-se pe 
malul Dunării in dreptul insUlet 
1-linog lângă ruinele vechiului oraş 
roman A.iopolis, care nu cra 

la Cernavodă, dupe cum 
credut pâttă acuma, ci mat sus cu 
31/2  klm. de Cernavodă 1n drevA 
ostrovulut 1-Iinog. b) Valul mare Je 
pătunt ce a mers paraleI cu pre-
cedentul, până lăngă. movila Mos 
Oprea, o ia spreapu .(picăq,d 

geog,T. • Constauţo.  

545 

cedentu! o ia spre N.-V.) pe 111U—

chia deaLlui Cochirltni trece pe 
soo tii . spre N. de satul Cochirlent 
ii se termină pe malul Dunărkla' 

.spre 	de Valul de 
pî:tra c) Valul mic de păme;mt vine 
din spre resărit pe muchia 

Uzurn-amet, se indr4tă. ispre 
N. pe Iângă movila Mare şi in 

dreptul tuovilet lui 
iievitie apropiat şi pararel cu ValLl 
cel mare şi la 2. klm. spre E. de 
satul Cochirle:t se . impreună cu 
el ; aceste valurt saCi 	anţuri aCi 
servit a apăra Dobrogea (Scythia 
minor a Romanitor) iii contra nă-
valirilor Barbarilor ; fortăreţele de 
pe lângă aceste valuri eraCt apro-
visionate cu militatt ce ave‘ail prin-
cipalul lagăr la Tropaeum Tra-
jani (vedi partea ktorică a jude-
tului). Mai amintim ruinele moderne 
ale satulut Ivrinez pe malul sudic 
al 	Ivrinez, distrus iu timput 

re;boiului de la 1877-78 şi redidit 
ceva mat spre resărit. 

sat in plasa Medjidie, 
cătunul de reşedintă al comunei 
CochirIent,situat in partea apusană 

şi cea nord-vest a comunei 
pe malul nordic al laculut Cochirlent 
la i 	klm. spre resărit de Dunăre, 
la pOlele dealulut Cochirlent. Are 
o intindere de 2928 hcctare din 
care 38 ha. ocupate de vatra sa- 

' 35 

sunt 
192 
x 88 
se- 

co- 
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tului cu I 35 case ; popu'aţiu-ea, 
mai t6tă română, este . de 125 
familit cu 724 suflete ocupindu-
se cu agricultura si păstoritul. 

7 	• 
Kurudgea sa u C9rugya,ţ sat in plasa 

. sova, c 	munet Calfa 
situtt in partea resăritenă a plă-
sel şi cea sud-estică a com:met 
9 

 
km. spre S. de Catunul de re-

ceedinţă Calfa. Este ast4 tt pe va-
lea Mahome cea pc maluţ stâ ig 
al piriu'ut Mahometcea, fiind in-
chis la N.-V. de dezlul Turbencea 
bai- cu verful seO 	 la 

S.-E. de dealui Dutgheru si la re-
sărit de dealul Turbe 'cea si este do- 
niiat 	catre movila Turbencea, 

care. ate .252 metri şi care tste 
la 13/ 4  spre S.-E. de sat. Supraftţa 
sa este de 2687 hectare, dintre 
care 17 heciare sunt ocupwe nu-
mat de vatra .a:ului si gradint. 
l'opulatiunea sa. compusă mai mult 
din Bulgari si di Turci, e te de 
to5 fami ii cu 5o8 su:lete ocu-
pâ tdu-:e mat ale; cu agricultu a 
şi prea puţin cu cretcerea vit&or. 
Pamentul proiti:e porumb, grâo şi 
meiO. Casc'e sunt d stul de nu-
mer6se. nu t:)einti urate, i, tgrijite 
ii ase4te pe lang.a d:ninturile co- 
mu tale care strab tt satul 	doue 

directium cu. totu! opnse ; unul de 
la N. la S. care vine de la Calia 
şi se duse la C u- tal-Seleus si al ul  

de la V. spre E. care vine de la 
M thometcea j se duce la Ca-

simcea (Tuicea). 

Kuru-orman, sat in plasa Silistra - 
nouă, cătu ţul comunet Caranlâc ; 
situtt .in partea centra'ă a plăşet 
şi cea aptitană a comunet, la 6 
km. spre V. de cătunul de reşe-
dinţă. Caranlâc. Este asecjat in valea 
Cas1 1-Punar, fiind inchis !a S.-E. 
de către dealul Mezarlac-Bair cu 

seet Kuru orman-tepe, care 
are 142 metri inăltime iar la V. 
este inchis de către pădurea Diun-
chioi-olman cu tuovila sa Daun-
chioi, .care are 14: metri. Sup.ra-
fata sa este de 820 hectare, dintre 
care 14 hectare sunt ocupate 
de vatra satu'ut i de grădint. Po-
pulaliunea sa este de 21 fatuilii-cu 
95 suflete, ocupându-se aprOpe nu- 
ivai 	crscerea vite or ; .părtAn- 
tul acestut sat fiind nril tot aco-
perit cu păd 1re sa O cu tderis. de 
unde si numele seit. Locuitor iT sei 
su it Români, Bulgart s; p-ea puţint 
Turci. Casele a etjate regulat• şi 
formând uliţi drepte, sunt mari, cu-
rate si frumOse ; sunt dispuse in 
asa mod că daO satu'ut o formă 
alungită de la N. la S. Şoseua 
judeţenă Ostrov Medjidia trece 
prin partea uordică a satului ; un 
drum conumal plecă spre S. la 
Ghiuvegea. 

Lamburlu-cUlac, vale de mică in-
semnătate ita plasa Silistra-nouă, 
pe teritoriul comunet rurale 
se desface din p6lele sud-estic•-_• ale 

dealulut Gărlita, se indreptă spre 
miacjă-ntipte avend o direc , iune 
generală de la S. spre N. mergend 
pe la p6lele orientale ale dealu-
lut Gârliţa şi brăzdând partea apu-
sană a plăşit si cea centrală a. co-
auunet, taie .drumul comunal Gâr-
liţa-Cuiugiuc, şi .dune un druna de 
vre-o 21/2  km. •e deschide 	va- 

lea 	 pe qtânga sa. 

ceva tutt sus de deschiderea aces-

-teia in ezerul G.irlita; maiurile sale 
sunt I general aeoperke cu tureris, 

iar pe malul .stâng se gasesce şi o 
Anică pădurice. 

.Lazmahale, sat in plasa Constanţa, 
cătunul comunet rurale Techir- 
ghio:; este situtt 	partea 

a plăşii si cea septentrională a 
comunit. la  5 ktn spre N -V. L: că-
lunul de resedinţă Techirghiol. in 
-valea Carsi-dere saO 
care ia de lăngă densul numele de 
Lizmtnale. Ette incbis la tr.ia;iă-
u6pte .5i apus de d ul Lazmahale 
cu movila Cemenli-iul (5 -5 m.) 
şi. la  S.-V. de Orta-bururn-blir şi 
la reArit de dealul 

bair cu movilele Sara- iuc (49 m)..  

si Lazmahale (41m.). Suprafaţa.sa  
este de 2.693 hectare, din cari 6i .  
ha. ocupate de vatra satului i gră-
dint. Populaţia este de 48 familit cu 
168 suflete, ozupându-,e .cu agri-
cultura, cresccrea vitelor si putin 
cu pescuitul in Mare. Pănt.ţntul pro-
duce cereale ca orz, meiO şi ovez ; 
porumbul şi grâul nu -reusesc.- Prin 
sAt trec drunturi.le: cel judeţen 
Constanţa-Mang-alia pe Ia t;. km. 
spre E. de sat şi altele mat Mict 
spre Anadolchiot. Hazi - 
Agigea. 

Lazmahale, deal in plasa Constanţa, 
pe teritoriul comunet rurale Techir-
ghiol si anume pe acelt al cătunu-
lut seO Lazmahtle, de unde şi-a.  
luat şi numele; se intinde de. la 
verful Cioinac-iuc pănă la Valurile 
lu Traian şi calea ferată. Constanţa-
Cerna-Vod t, cu o direcţiune gene-
rală de la S.-V. către N.-E. ; 
are o ină'ţime medie de 5o metri 
şi este situat in partea meridională 
a plă et si cea septentrională a co-
munet; este aconerit cu . păşunt. 

szteahale un al doilea nume al 
văt Carsi Dere cu care se aruncă 
in locu Agigca Ghiol; numel6 si 
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la luat de la satul Lazmahale pe 

la rândul căruia trece. 

Licina, vale de mică importantă, in 
p asa Silistra, pe teritoriul comunet 
rurale Câlni, se desface din p6Iele 
nord - vestice ale dealulut Canli-
dere, se indr6ptă spre thiacjă-mipte, 
av&id o direcţiune generală de la 
S.-E. spre N.-V., therg(Md printre 
dealurile Drana şi o prelungire a 
dealului Canli-dere, brăzdând partea 
de miacjă-n6pte a plăşit şi cea de 
apu3 a Comunei, dupe un drum de 
4 kith., făcridu--1 mai nurnai prin 
păduri şi tufărişuri, se deschide pe 
malul dobrogean al Dunărit, la 800 
m. mai sus de deschiderea văei 
Călnia in Dunare ; malurile sale 
sunt inalte şi râpOse din pricina 
dealurilor ce o strâng de aprOpe. 
Ea; taie doue drunturi comunale : 
Bugeacu - Câlnia si Galiţa -Câlnia. 

Lim ed.su, baltă, Fuţin Insetunată, 
in plasa Medjidia, pe teritoriul co-
mtinei rurale Rasova, i anume pe 
acela al cătunulut sei.1 Vlahkiot ; 
el este mai mult o prelungire su-
dică a bălţit Veder63a, şi se continuă 
spre thiacjă-;li cu stufar6sa baită 
Sarpu ; ca esteaeljată intre dealu-
rile.A!iman la apu; şi .Vlah-bair 

1a ră3arit ; pe malul săti apusan 
este aşe(jiat satul Aliman, iar re cei 
răsăritt'm satul Vlahkiet 	are 2 j 0  

hecta-e intindere acoperit iu CC4 

thai mare parte cu stuf, produce puţin 
pesce de calitate thediocră, consu-
mându-.3e itumat in to:alitate. 

Lipniţa, contu-ă rurala importantl 
din lasa Silistra-nouă a judeţulut 
Constanţa. 

Este situald 	partea apusanl 
a judeţulM la to! km. spre vest 
de oraşul Constanţa, capitala distri-
ctului si in cea septentrională a 
plăşet la 2o km. spre nord-est de 
oraşelul Ostrov, reşedinţa ocolu-
lut ; comunele inveCinate cu cnu 
sunt urnatiarele : Câlnia la $ km.. 
spre Nord-Ve3t, Ghiuvegea la 5 km. 
spre Sud,E3t, Satu-rna.e la 8 ktn. 
spre Nord, Oltina la 8 km spre 
Nord-Est, Carvan ,la 7 km. spre 
Sud-Vest, Gârliţa la to km. spre 
Vest. 

Se miirgineşte la thiacjă- mipte 
cu comuna rurală Satu-nou, de care 
se desparte prin valea Co.şlugea si 
adiacenta ei valea Iroftk; la răsărit 
cu comunele Oltina, Caranlâo si 
Ghiuvegea, despărţindu-se de cea-
dintâi prin lacul Oltina, bălţile Cia-
murha si Iortmac, de cea d'a doul 
prin valea Giuvegea, de cea d'a 
treia prin valea Dernaen-ceair; la 
thiatjă-(.1i cu comuna rurală Carvan, 
de care departe prin dedurile Sirt, 
iol-bair şi Curdeli, iar la apus CU 

Gzirlita şi Călnia, separbi- 

du-se de cea dintât prin dealul 
Scorci, de secunda prin culthea 
•Coşlugea. 	 • 

Relieful solului sett este iu ge- 
iieral 	de accidentat d cul- 
mea Coslugea cu ramficaţiuni1 sale; 
printre cele mai insemnate Lica'mri 
.deosibint: dealul Coşlugea 
ful Coşlugea (138m) la ve3t şi 

-nord-vest; dealui Almalicul (78m.) la 
.nord, Uzum-bair (92m.) tot la nord; 
Dealul Pietrei (7om.) la Nord-E4, 
.dealul Canlidere (1281n ) la Sud- 

, 	Vest; dealul Curdeli la sud, dealul 

.Sirt-iol-bair (232m.) la 
dealul Lipniţa cu v&ful Lipniţa 
(82m.) la rasărit; aceste t6te dealuri 
.apatţin deaiulut Coşlugea şi sunt 
acoperite cu 	crănguri, pâ- 
-şuni şi câte-va pădurt ce sun. re-
sturt ale intinselor pădurt de odi-
ati6ră distruse de foc şi exploatare 
.neali;a0. Movilele sunt numerOse 0. 

.artificiale şi a'U servit odini6ă ca 
lunornintare, ca puncte Je obser-
vare şi orientare; principalele sunt: 
.Coşlugea (1 i m). Caragia (i 4m) ; 
Mmalăcul (1 3 3th.) t6te ii ci ltrul 
-comunei pe lăngă satele Coşugea 
.şi Lipniţa,Velikiot la 	145 
.m. ; t6te sunt acoperite cu iarbă. 

Hidrografia este slab represeh-

tată, căct nu . are ape curgătOrein 
sdevratul sens al cuvUtulut; 

sunt nuther6se insă prea pitine 
ztt apă şi această numal it ti upul 

ploilor t6mna şi primăvara i duă 
topirea zăpelilor ; principaiele sunt: 
Coslugea la mi 	 formată 
din intrunirea vă.i!or mat mici i rof-
tie, Micul-orman, Iana-saia 8i Al-
ma!iculac, aCt o direcţiuhe de la 
vest spre est i se de3chid in lacul 
Oltiva ; valea Ghiol ceair plcă din 
dealul Curdeli sub numele de valea 
Almaliculut trece prin satul Coşhr-
gea, au o direcţie de la sud v'est 
spre nord-est şi se deschide tot iti 
lacul .0!tina brzădând nordul, comu-
nei ; valea Derea-ceair prin .  interi- 

orut comunei 	 bal- 

ta Ciamurlia ; Dermen-ceair la .  ră-
sărit, se de3chide irt batta Iortmac, 
avrid o direcţi de la sud spre 
nord şi trece numai prin păduri 
bălţi!e 	unt repre3entate p t in : 
Ezerul Oltina la nord-e3t, aparţi-
nnd comunet numai partea me-
ridionala a lui, ce e acoperită. iu 
bună parte. cu  stur şi insu'e plu-
tit6re, formate de iarbă şi plante 
acuatice ; preduce. bun peşte ce se 
con3umă in localitate ; el ese pre- 
lungita la 	cu doue bălt 
Ciamurlia si Iortamc ce ad malu- 
rile. ridictc 	i sunt acoperite in 

t6tă iutinderea lor cu stu', in care 
se ascund o mulţime de v<nat, ca : 
lişiţe, găinusi de battă, rate s51-
baticc, etc. 

Citna cothunet este excesiv:t, 

veri c.:11dur6 ,e si ierni 
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din cau:a v&atulut dominant de la 
Nord-Est san crivetul, care 

şi lacul 0!tina ; exalatiunile bălti-
lor dan nacere la friguri endemi-
ce; cantitatea de plcie ce cade este 
suficientă spre a face pământul ro-
ditor. 

Caunele car compun .comuna 
sunt dăt. 	Lipniţa, reşedinta, aşe- 
(jată in partea sudică, pe valea 
Lipnita, inchisă i dominată la Sud 
şi Est de dealul Sirt-iol-bair, iar la 
vest de movilele Caragia şi Alma-
iâcula, sat strâns, cu un aspec 
plăcut—Coşlugea i partea nordică 
a comunei, pc valea Ghiol-Ceair 
la 3km. spre Nord-Vesti de reşe-
dinta, dominat la vest de dealul 
Coşlugea, la e:t de dealul Curt-' 
Orman ; are un aspect mai frumos 
ca precedentul, casele bine ;Iidite 
şi inconjurate cu grădint 
Suprafata totală a comunit este de 
5073 ha. din cari 329 ha. Vetrele 
ce!or 2 sate, ca restul impărţit 
intre stat cu proprietarii ce posedă. 
728 ha. si locuitorii cart a 	4016 
ha. in total 4744  ha. 

Populatiunea tota!ă pe anul t 896 
este de 302 familit cu 1272 suflete 
impărtită ast-fel : 

t) Dupe sex: 677 bărbaţi, 595 
femet. 

2) Dupe s(a,  e civild :614 necăsă-
toritt, 5 52 căsăteriţt, 24 văduVi, 
2 divortatt. 

teni români. 
10) Dupe religie 1268 ortodoxf, 

3 protestanti, i mahomedan. 
Dupe ocuisatie : 681 agri ultorl 

şi meseriaşr, 2 comercianti. 
468 contribuabili. 
Suprafata sa cste de 5 56 hec-

tare, saCi 35 1/2  km. p. 
Eronomicesce comuna stă binisoG. 

recoltele anului 1894-95 aU fost 
următ6rele: grA 950 ha. cu  i 3 3oo 
hl. (14 111. de ha.); orz 450 ha. cu  
6750 hi. (15 hl. de ha.); ovi'z 5o. 
ha. cu  t000 hl. (20 hl. de ha.); po-
rumb 97 ha. cu  582 hl. (6 111. 
de ha.); rreiCa 13 ha. cu  104 hl. 
(8 hl. de ha.) ; fasole 124 ha. cu  
5400 kgr. (225 kgr. de ha.). 

In privinta întindere.t şi felulut 
terenurilor eele 5073 ha. ale co-
munet se dală ast-fel 439 ha. teren 
neproductiv (din car1 329 ha. vetrele 
satelor şi i to ha. baltă, drumurt, 
etc.); 4634 ha. teren productiv 
din cart 618 ha. ale statulut cu pro-
prietarit şi 4016 ba. ale locuitori-
lor ; din acestea : 21 t 5 ha. teren 
cultiv3t, din carT 250 ha. ale sta-
tu'ut cu proprietarit şi 1865 ha. 
ale locuitorilor ; 1886 ha. teren 
necultivat, din carl 154 ha. ale 
statulua cu proprietarit şi 1832 ale 
locuitorilor; 69 ha. teren vii 

0 fuţaţtile locuitorilor swit : A-
gricultura a 464 plugart cA-t an.  

127 plugu T, 2 34 care şi căruţe, 
1 27 grape de fier. 

Cr e,iterea vitelor; Rid î comu-
nă peste 3400 capete de vite mat 
cu osebire ot. 

Industria afară de cea casnică 
mai e representată prin i mOră 
cu aburt, şi 5 mori de Namt. 

Pescuitul in Dunăre şi i a b.alta 
Mirleanu. 
• Comerţul e activ, se face prin 

orăşelul Ostrov de către 5 comer-
cianţi (4 cârciumart) şi couistă ln 
importul de manufactură, instru-
mente agricole şi in exp.art de 
.cereaIe, vite şi reşce. 

Bud,$)retul comunei este d 5673 

let la vniturt şi 4484 lel 
remarcând dect un excedent 

1nsemnat in plus de i 189 let; sunt 

şi - 469 contribuabilt. 
Căile de comunicaţie sur,t: ca-

lea judeţiană 0,trov-Medjidia, care  

trece prin sat chiar ; apot mat sunt 
drumurt vicinale şi comulale cara 
unesc cătunele intre ele şi cu satele 
invecinate 	: 011ina, Căşla, Car- 
van, Cuingiu, Gârlita, etc. 

Biserici, are doue : una in că-
tunul Lipniţa cu hramul Sfintii Im-
păratt, şi cealalta in cătunul Co4-
gea cu hramul Sfinta Treime ; in-
tretinute de locuitori cu câte io 
ha. păment de la sat, cu 2 preoti, 
2 căntăraţi ; mai e şi o geamie. 

Şc61e, sunt două, . rurale mixte, 
câte una in fie-care cătun, cu 
invetătort şi 2 kvetetire ; cu 96 
elevi inscişt (78 băit, 18 fetti 
din care 48 promovatt. 

Lipniţa, sat, in plasa Silistra-ou, 

Cătu • de reşedinţă al comuneixtip-
nita, aşezat 1n partea nordică a 
plăşet şi cea centrală a comunei, 
pe valea Almalâcul sat:a Lipnita 
are o intindere de 2103 ha. din 
care 12 1 ha. ocupate de vatra sa-
tulut cu 125 care; populatiunea iia 
majoritate română este de 237 fa-
miiii cu 675 sutlete, ocupâ 
cu 	gri culrura şi crescerea vitelor 

55C0 
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ha. ale locuitorilor ; 464 li. 	teren 
3) Dupe instructie : 204 sciU. păduri 	(din 	cart 214 ha. ale statu- 

carte, 	to68 nu scin. lui 	cu 	proprietarit) şi 250 	a. 	ale 
4) Dupe eetăienie : 1272 ceta- locuitorilor. 

551 

Biblioteca Judeţeană „I. N. Roman“ Constanţa Proiect co-finanțat AFCN



552 
552 :553 553 

   

Macmora-bair, deal iti plasa Silistra-
nouă, pe teritoriul comunet rurale 
Parakiot şi anume pe acela al c tu 
tului si C1aij ; se desface din ra-
miticaţiile orientale ale dealului 
Siran-culac-bair, se indreaptă sre 
răsărit. avnd o direcţie generală 
le la S.V. s.pre N.E., şi brăzdând 
pIrtea de mia(jă-c)i a plăşit şi pe 
cea centrală a comunit ; satul Pa-
rakioi e aşeat la pălele sale nord-
estice ; iar situl Calaigi la cele ră-
săritene, are o inălţime de t 68 m. 
si domină stcle de ma1 sus valca 
Ghiuvenli-ccair, ce merge pe la 
pălele sale răsăritene, şi drumul 
comunal Cal igi - Parakioi ; este 

operit cu puţine păduri 'ce sunt 
resturi din intinsele păduri de odi-
niăra ; Cu tuferişuri şi semănături. 

Macuc, deal, in plasa Silistra-nottă, 
pe teritorul comunei rurale Oltina ; 
se desface din dcalul Ciacal, se 
intinde sprc răsarit, având o direc-
tiune generală de la S.-V. spre 
l. dealungul malulut drept do-
brogean al Dunărit, brăzdend partea 
de miacjă-năpte a p'ăşit i cca nord_ 
estica a comunei, el lasă spre ră-
sărit prelungirile numite dealurile 
Colburgina şi Tuna-orman ; este 

presărat cu câte v movile ; printre 
ve-"urele sale cel mat inalt este 
Oltina, clre are o hălţime de 140 
m.; el este acoperit cu fâneţe, la 
păle tuferişurt ; pe muchia sa merz, 
drumurile comunale Oltina•Beilicu 

Mârleanu-Oltina. 

Mâcul-orman, vale de mică insem-
witate in plasa Silistra-nouă, pe 
teritoriul cornunei rura'e Lipniţa, 
(şi anume pc acela al cătunulut 
sen Coşhtgea) sc deslace din păle-
le răstritene ale dealului Coşiugea, 
se indreptă spre răsărit, având o 
direcţiune generală de la V. spre 
E. brăzdend ast-fel partea de mia-
4-n6pte a plăşit şi pe aceiaşi a 
comunet şi a cătunului ; după un 
drum de 2 km. merge de sc unesce 
Cu văileTanasaia şi Valea lut Iroftic, 
pentru a forma impreună valea 
Coşiugea ; malurile sale sunt jăse 
şi acoperitc cu verdeaţă, afară de 
malul stâng care are şi o pădurice 
de vre.o 18 heetare (orman, de 
unde şi numele seit. 

Mahale-orman-bair, deal insem-

nat ita plasa Silistra-noue, pe teri-
torul comunet rurale Esekioi ; se 
desface din dealurile Bulgariei, se 

indreptă spre răsărit in o dir(.;ctiune 
generală de la S:-V. spre N -E. , 
străbate teritoriul neutru, coprins 
intre hota - tal politic şi Lrumul 
Silistra-Varna, intră in judeţu Con-
stanta.  re  la pichetut Mo. 9, brăz-
deza partea apusana a plăşh şi pc 
cea sud-est. a comunei, las spre 
răsărit ca prelungire dealul Saban• 
bair ; pe la pălele sudice a!e lui 
merge chear drumul Silistra-Varna 
are 1.66 tr. inălţime ; este acoperit 
mai tot cu finete şi in uncle locuri 
cu păduri. 

Mahale-orman-ceair, pârâCt de mi-
că insemnătate in plasa Silistra-. 
noue, pe teritoriul zomunet yurale 
Esekiot ; isvorăşte din pălele 

ale dealului Mahale-orrnan-
b4ir, brăzdăni partea apusană a 
plăşit i a comunei, se ind[-eptă 
spre apus, cu o directiund gere,ala.' 
de la. V. spre E. intră in teritorul 
buigăresc al comunei Esekioi,ş după 
un curs de 3 km. făcut numai prin 
pădurt, tnerge de se varsă in pârăul 
Hamazii-ceair, pe dreapta cev2 mal 
spre apu4 de piketul No. 7, umit 
si Griviţa. 

Mahometcea, sat in plasa Harsova 
t—c-omunei Calfa situat in 

partea răsăriteană a plăşet şi cea me-
ridio ala a comunet, la 8 km. spre 

' sud-vest de cătunul de reşedinţă Cal- 

fa: Este in valea Mahometcea, 

malu drept al piriultd Mthornetcea 
fiind inchis la nord de dealul Ma-

.hometcea-bair cu virrul sert Ma-
hometcea -iuc, care are 21 2 metri 

Suprafata sa este de 1856 
hectare, dintre care 4 hec. are sunt 

• ocupate numai de vatra s::tului şi.  
de grădint. Populaţiunea sa, a cărei 
majoritate—dacă nu tătă—este for-
mată de către Turci, este de 64 
familii, cu .260 suflete, ocupându-se 
cu ag-icultura şi Ci cresce'rea vitelor. 
Pământul produCe porumb, griu şi 
ovez. Casele mizt tăte, prost clă"-
dite, miserabile şi murdare sunt a‘şe-
cjate intr'un mod fărte neregulat 
şi destul de rari unele de altele. 
Dia partea sud-estică a satu!ut plea-
ca un drum comunal spre Kundjea, 
din partea nord-e.tic'ă pleacă uu 

• altui spre Cal a, din partea nord-
vestica. plecă un al treilea şi merge 
la Haidar, iar din partea apusana 
plecă un drum, ca-e se bifurcă lrz 
doue ramurt, una ducend la Kara-
pelit şi alta la .Dulg,heru.. 

Malcocl, sat, in pla ;a Silistra-noua 
cătunul comunci ha:ram-chiot ; si-
tuat in partea sud cstică a plăşei 

cea nord-estică a comunet, la 
5 km. spre N.-E. de cătunul de 
reşedinţă. Hairam-chioi şi la i km. 
spre rezarit de satul Sarapcea-Ca-
raoci. Este aşecjat pe valea Crâcic_ 
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Hasancea şi spre cele-l'afte sate cu 
care se invecinesc. 

Mamele, deal in rlasa Medjidia, pe 
teritoriul comunet rurale Şiriu, şi 
anUMC pe acela al cătunulut Ara-
bagi, se intinde printre valea Cio-
canulut, care este la vest si printre 
dealul Jocus-bair care este la Est 
şi ţine de la Movi!a-Gr6pa-Săpată 
pănă la movila Saaziăluiuc; are 
o inălţime pe 155 metri si indrep-
tat de la Nord-Vest către Sud-
Est ; situat ast fel mat mult in par-
tea centrală a plăsei şi nordice 
a comunet: este acoperit cu păşuni 
şi .verd4ă îti partea sud-vestică şi 
cu padurt in partea nord-estică. 

M llTliC (M6ra-lur-), locuitit isolati 
in plasa Medjidia, comuna urbană 
Rasova, pe malul drept al unet gărle 
prin care balta Veder6sa comunică 
cu Dunărea (braţul Veriga), pe lăn-
gă ea trece -drumul vicinal Rasova 
/vIărleanu, 	luat numele de la 
ploprietarUl et. 

Mamuslu, ruinele unut sat, in plasa 
Mangalia, comuna Cara-omer, la 

km. mai spre Sud-Est de că-
tunul, Calfa•chioi; a•tă-c;It nu a 
mat rftas din vechiul sat de ct 
nisce ruine şi vre-o dou-trei case 
in care locuesc nisce Turci. Sunt 
asecjate in Sud-Vestul plăşet şi co- 

Munei şi pe prelungirile nordice 
ale dealulut Mamuslu-b.tir. 

Mamuslu-bair, deal de o ituportan-
ţă niijlocic in plasa Mangalia, co-
muna Cara-omer şi cătunele Cal-
fa-chioi şi Cercliez-chioi, se desfa• 
ce din dealul Mezarlik-bair indrep-
tăndu-se spre ntiatjă-4i şi avnd 
o direcţie de la Nord-Vest către 
Sud Est, trece pe la apropierea sa-
tului Calfa-chioi şi pe la ruinele 
Mamuzli, pe la estul satulut Cer-
chez-chioi şi pe urniă se continuă 
cu.dealul Iuluc-bair; are 180 metri 
iiă!timeşi este 'situtt in partea 

sud•vestică a plaşet şi a comunei. 

Mamut cuius, comună rurală in-
semnată, in judeţul Constanţa, pla-
sa Medjidia, situată in parte;; cen-
trală a judeţUlui la 47 km, spre 
vest de oraul Constanţa, capitala 
di3trictulut, şi tot i , partea centrală 
a plăş la 14 km. spreei sud de 
orăşelul Medjidia, resedinţa er, 
pe valea Kioi-deresir sai Ceşme-
c4tie  
''"Te mărgine;ce la miatjă-mipte 

cu comuna urbană Medjidia şi Cer-
navoda şi comuna rurală Torto-
man ; la răsărit Cu comuna Biul-
biul, la mia4ă-li Cu comuna Cara- 

ii  acă şi Kioseler ; iar la apus cu 
muna Cocargea, Enige şi Cochir-

lent. 

Reli,ful solulul e in general 
destul de acidentat, si prin unele 
părţi are poitiunt frunuise, mat 
cu seamă pe drumul de la Med-
jidia la Adam Clissi ; principalele 
dea'un sunt: Armutlu-ba ir (9 2 m .) , 
Ca ra • durak-bair ( to 5 m.) ` la m - acjă-
n6pte, Uduamet-bair (1 i 5m.). 1. v ra-
nes (i 12m.) , Caratwic.£.a (133m.), 
Canli (151m_), la sus : dealurile. 
lMerea-bair-cara-iuiuk\(147tn.) Ca- ,..  
ce_aaH-ccatai ra_tl_..,._)ait• ' ( i 33m.) , Co - 
padin (123m.) , Cara - dede - bair 
(to3m)., la mia4-4i dealurile Ta-
nai-Teniubesi (i 281i1.) ,Cara-tiede-
iuk - bair (132m.), Copadin - bair 
(1 t 5m.) Acargea-baN t 4om.) _i-1.-
c,31.7.b.i_r tr'prrffirirerdea-b2ir (tto 
ni. ) şi Perdea-culac-bair (1 23m.) 
Beiaslan-bair (1211.11.) , Odagi-bair 
(127m.) , Vai-vasiu-bair ( t 3, mt.) 
la răsărit, dealurile Amuzali-bair 
(127in.) , Gherius-bair 	( ( 2 nt.) 
Sdris-cuius-bair (14.1m.) Baa - lâc-
bair (142m.) Cillic-bair (12 2. ill.) 

prin interiorul comunei aceste ,-',ea-
luri sunt acoperite cu fineţe intin-
se şi semănături bogate. Mov ilele 

sunt nm uercise ; ele sunt artilicitle ; ...---...........—___ 
pricipale sunt : ,Flo:ie-iuk 027m.) 

la nord. Perdea-iuk .i.!_..,L,n._a) tc-, t la ..........—. 	 ......._ 
nord, Sarapci-culac ( t41m.) Pestera 

............. 
(i 2 T m.) prin centru ; Idriţa ( 47 
m.) . Bititik-iuk (2 3 3m.) Cogra- iuk 
( 1 47m.) la sud ;11.1-men-eliki (i 32m. 

ţv

Mamut-iuk (125m.) Acar - a-ii:iuk  

( 	$5m.) si Ceacal-iuk (I I 0111.) 

nord (127m) Clzăl-
gie-iuk (t3om.) la răsărit ; ele 
servit ca punte de orienrare. 

flidrog•rafia este representată prin 
văi si balte Cara-su sat:1 Medjidia, 
ce se gâseste la nordul comunei ; 
este acoperită cu stuf. Văile sunt 
mai t6te sect; şi na1 apă de căt 
numat primă-vara şi t.5mna in tim-
pul ploilor; cele mat insemnate sunt: 
Peştera•Ceair, prin mijI2,ccul c-

jrrrnrtă Dge>pn-
culac, Iuuruc-dere, unrtă Cu Cazal-

Perdea-de're KT-67:&resi, 
l&rnut-culac Cesme-culac, Deriii- 
alceac, 	 t6te ace.te văi 
brăzUză partea centrală a comunet, 
Ghiau - amzali, unită cu Uduamet-
culac, Cara-durac-culac, si Tasli-
culac, la mia4ă-n6pte;^ 
sari Caramancea la apu:, 
culac, 	 Cariamac-ceair, 
la 	Dichili-bas-dere, unită 
cu Beiaslan-culac-dautlar formănd, 
pe Datttlar-buiuk-dere, prelungit eu 
Ar?Lre=r!r.erreirmrrrcre's se 
Ainitit",•4411111~•elimeri,isrrCrti5Y,ir, 	e a 

rânITMTimtIrr-enewirsch  id 

l.alnitMrem.,(a8C"eRstea la rsărit), 
şil"i'ta Tţrigttiă cu acele de sus 
formănd importanta vale Peştera). 
Clima comunet este acca a platoulut 
in general, verile sunt art6re, si 

nu sunt temperate de nci o adiere 

Valva•iu-dere si Dantlar, îri valea 
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răcorităre ; ernile sunt fOrte aspre, 
v:natul de N-E. suflă dominător 
pro vocând .urtunt; pkie cade in can-
titate putină aşa că părm.l.ntil e tot-
de'a-una iwetat; ma!acliile o' vizi-
rare-ori. 

Catunele cart o form&ză sunt ş4pte 
şi anume: Man ut (Mahmut) cuius, 
Neclinta, in partea centrală, in va-
'ea, Ceşnie-culacLines, s re 
ap5-1177—km, spre vest de re-
şedinţă, pe valea Idris-Culac Ca-
ciimac spre S. la 7 klm. spre S. de 
re:edinta pe valea Caciamac-dere ; 

. Pescera In partea centrală, la 5 
km. spre N...V. de reşedinta in 
valea Pestera£Mircea-vodă, spre 
miacjă-nOpte la 13 km. spre N. de 
reedintă. kingă balta Ca va dere ; 

6.  Amzali-tepe, tot spre miatjă-nOpte 
la 9 km. spre N.-V. de reşedintă 
pc valea Ghiaur-amzali ;Şaida ,pre 
re:ărit. 11 6 km spre N.-E. de 
re edintă, in N'alea Acargea-dere. 

Aspectul lor e mai ;Icela;1 la tite ; 

unele ca Pegera Mamw-cuius aCt 

po:itiuni adur.irzbile, cum nu te-ai 
__ aştepta in Dobrogea in -ă in tOte 

is
casele sunt risipite feră regula ne'or• 
r&i nd ulitt sa drumurt; unde iocuesc 

. Romiini (Pestera, Nlircţa-Voda) e'e 
.sunt curate şi bine inArijite, in alte 
locurt lasă mult de dorit de la mu-
ulmani cei iembeli. 

Suprafaţa totală a comund este 
co itIMt~iţtr,".Ft.itirertrIrlirtinn a i 

mari comune rurale alejudetului, ca 

e.s=3-Traa 1—Z-nrc:Itirţi7ţ 
h cta e • I w .  e e vetrele celor 

grădine e  	case 
41 ,; lor ; restul se 1mparte - intrelocui-

tori aii aCi 1 643 i hectare şi Statul, 
cu proprietari cari au 97 t 8 hectare. 

Popubi(ikneJ sa iar este insun-

nată, tiind cca mai populată dintre 
comune!e rurală ale p14i1 Medjidia, 
şi una dintre cele mai locuite din 
judet ; ea este compu:ă din român-1, 
turct, tătari şi bulgari ; are - 453 
iami!ii cari posedă 1650 membrit 
in total 2 1 03 suflete iirlpărţi1i in 
modul următor : 

) Dupe srx: bărbaţi I t 27, femei 
976, Total 2103. 

2) Du;.e stare 	necăsătorett 
1202, că:ătoritt 838, văduvi. 62, 
divorati 1, Total 2.103. 

3) 1)up instruţiesciCi carte 148, 

nu sciCi carte 195 5, Total 2103. 

DUp0.'PrOtPriie c4ăţent 20 5 9 , 
supuşi streini 4 4. TO121 2 1 03. 

5) Dupe 	ort. IO96CatOliCi 

19, ma!lom. 989. Total 2103. 

6) Du ţ)e ocupajiuni : agricultori 

401 , inda .triaşi, comercianti t 5. 
alte profesitri i9, Total 

Contribuabili 43 5. 
Bise,iea ortodoxă saCi creştină 

de ori ce rit, nu exsistă in comu-
nă, şi ar trebui 1nfiintată una, căci 
populatia creştină e mal numen6să 

• de cât cea mahomedană, care are 

4 geamli: 2 •in cătunui de reşdintă 
câte una in cătunele Az2mlăc, 

Caciamic, cu 4 hOgt. 
sunt 2 rurale mixte : una 

in cătunul de ree intă, inr7ntată 
stat in 1884 cu i Inv,tător, 

24 elvi (18 băeti, 6 fet() din 
cari 7 promovati ; alta iil cătu-
nul Pe tera infiintată de d- pro-
pietar, Rernus Opranu, fo:tul pre-
fect al judetului Constanţ ; 
sunt şi 4 scoli mwulin fle 
.d.: 	antnate n ti 

Econalni(ete comuna 	a ,a-fe! : 

Din cele 26.263 h.a. al ale co-
mtune sunt : 1 t 4 ha. tere nep• o 

ductiv (aco?erit de 	etrele celor 

7 sate) ; 26.149 ha. terep. pro-
duciv (din ca e 9.718 ha, ale 

pi oprietari!or şi i 6.4 3 i ha. ale 
locuitorilor din acesta) ; 	2.48 

ha. teren cultivat (din care 4.161 
ha. ' ale proprietari!or şi . 8.32o 

a!e locuitorilor) ; 13 o ) 5 ha. 

ieren necultivat (din care 5.54 ) 
.111. ale proprietarilor şi 7.547 ha. 
ale 	lo:uitorilo ; 5 59 ha. ,klaz 

(din care 5 $9 ha. ale locuitorilor) ; 
8 hz. vit (din care 8 ha. ale pro-

prietari or). 
Ocupa(iunile lo-uitori(or ;unt ur-

met )rele : Agrieultara cu 40 I plu-

guri cart aCi 3 )7 plu.gurt (299 cu 

bot, 8 cu cat) 33 5 care şi 	ute 

(3 2 CU boi, 303 cu cai), 4 maşini 
de treerat cu abur, 2 ma ,ini de 

semănat, 22 maşini de secerat, 3 
maşini de bătut porumbUI, i 3 grape 
de fier, 3 triOre. Creşt,rea vitelor 
find in comună 28,5 5 i capete, 
din cari 1.128 cat, 2.777 boi, 42 

bivolt, 23 asini, 24.061 oi, 6o 
capre, 4 3 o râmători ; cari impre- 
una. cu  oamenit se adapă. din 128 
puturi. Industria afară de cea 
ca-nica, simplă, nat e representată 
prii tmOră cu aburi. Comerţui 
este fOrte activ ; se face prin, gara 
Medjidia la 16 km. spre N..-V., 
de catre 15 comercianti (din' cari. 

12 cârciUrnari) şi Con:tă in im-
port de manufactură, coloniale, 
instrumente agricole, şi . in export 
de cereale şi vite cu produsele 
Budgetul acestei comune constă in 
venituri de I 3.371 lei, cheltuelile 
sunt de 7.863 lei. remânând un 
insernnat excedent in plus de 5`.5o8 
let ; este cea mai bogată din plasă, 
sunt şi 43 5 Contribuabi't in comurra 

Căl de romunicaţie: calea jude-

ţeanl Medjidia-7Cuzgun ce trece 
prin satuI Peştera, apot nenumerAte 
drumuri comunale ce unesc cătu-
nele intre ele şi itl salele vecine: 
Cocargea, 	 Enige, Co- 

Cokirlent, Biulbiul, Eundec- 

carAkioi, etc. 
In cotnună, pe muchiile dealu-

rilor Perdea-culac-b tir şi .Amzali-
bair s'ar putea gasi urmele valu-
lui mic de pământ auterior celd 
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al lut Traian ; Satele Mircea-Vodă 
.Saidice, AntzaIi sunt tn-

fiinţate de la resbohl inc6ce şi 
populaţi mai cu o5ebire de Români 
coloni ;ti, prosperând necontenit. 

Mamut-cuius, sat in plasa Medgidie, 
cătunul de reşedinţă al comunet 
Mamut-cuiu5, situat in partea su-
dică a plăşit si cea resăriteană a 
comunei pe valea cu acelaşt nume ; 
are o intindere de 4.939 ha. din 
c‘are 5  ha. ocupate de vatra satului 
cu 128 case ; populaţia in 
ritate 	co-tatară este de 139 
famtIit cu 61 suflete, ocupându-se 
cu agricultura şi creşterea vitelor. 

Mamuzli, sat in plasa Mangalia, că- 
tunul comunet Cara-omer, situat in 
partea sud vestică a •plăşet şi a co-
munet, la to klm. spre vest de 
cătunul de reşedinţă, Cara-omer şi 
la r klm. spre sud de satul Calfa-
kiot. Este aşe4t in valea Calfa- 
chioi şi este inchis in partea nord-
estică de dealul Mezarlâk-bair, in 
partea de răsărit de de2lul Albi-
chiot şi in partea sudică de dealu 
Manuslu-bair. Suprafaţa sa este de 
115 hectare, dintre care 4 hectare 
sunt ocupate de grădini şi de vatra-
satulut. Populaţiunea sa compusă 
tual numat din Turci, este de 24 

cu 124 suflete ocupându'-se 
cu crescerea vitelor şi puţin cu 
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agricultura. Cvele sale sunt puţine 
căct s'ait 1idit acum in urmă pe 
ruinele vechiulut sat Mamuzli, altele-
sunt mat de mult şi sunt vecht 
derepănate. Drumul comunal De-
rechiot, Bairam -dede trece prin 
mijlocul satului de la sud spre nord. 
cel de la Docucact la Caraomer 
trece tot prin mijlocul satitlui in5ă 
apr6pe perpendicular pe cel dântât ; 
mat plecă un drum comunaI spre 
Calfa-chIot. 

Mamuzli-bair, deal in pla5a Man-
galia, pe teritorul comunei rurale 

Caraomer şi anume pe acela al că-
tunului si Mamuzli (de unde 
venit şi numele) se intinde de la 
N.-V. către S.-E. printre valea Calfa-
chioi şi dealurlle Mezarlâk-bair la 
nord, Alibi-chiot la est si B.air 
Meza.rlâc Ia sud; este situat in 
partea snd vestică a plăşet si a 
comunet. 

Mangacl, sat in plasa Mangalia, ca- 
tunul comunei Cavaclar, situat in 
partea apusană a pIăei i cea nor- 
dică a comunii la 3 	spre miaciă- 
n6pte de cătunul de reşedinţă, pe 
ambele malurt ale văil Mangaci 
sai Cavaclar ; are o intindere de 
3523 ha. dit cari 3 2 ha. ocupate 
de vatra satului cu 34 case ; po-
pulaţia sa este de 45 familit cu 
200 suflete ocupându-se cu agri- 
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gultura si păstoritul, ea este in 
majoritate bulgară si tătară. 

Mangea - punar sat in plasa Man- 
galia, • cătunul comune.i 	si- 
tuat in partea răsăritena a plăsh 
si c(a nordica a comunii, 1;,  12 

klm. spre N.-V. de cătunul de 
resedinţă, langă lacul Mangea-punar 
are o intindere de 3020 ha, din 
cart 29 ha. ocupate de vatra sa-
tului cu i 5 case ; populaţia in ma-
joritate tătărescă este 

cu 75 suflete ocupându-,  cu 
pescuitul şi agricultura. 

Mangalia, coMună urbană, diti ju-
,deţui Constanţa, i anume din 
plasa ,Mangalia, a căret reşedinţă 
este. 

	

Este situatiz' in partea d 	tlia- 
(ja•cji a judeţulut la 43 klm. spre 
S. (.e orasul Constanţa capitala 
districtului şi in partea răsări!ena 
:t plăsit, Sateie invecinate . cu ea 
sunt : Bittiuc Tatlâgeac la i o klm. 
Kiuciuc Tatlăgeac la 9 klm. (am-
bele a!e comunet Tatlăgeac) pre 
miacjă-nOpte ; Ascilar la 7 1,  'm. 
Gheringec la 9 klm. •Capucci .1a 
9 	(toate ale comunet 

ringec) spre N-V ; Cara-aci-culac 
la 4 klm. Hagilar la 7 klm. Ac-
başi la, 19 kltil. Sarighiol la 
klm. (t(ite ale comunei Sarigh.ol) 

spre apus, şi in fine satul 1;aLlâc 
Dieţ. geogr. jrid. Constanţa. 
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(tot al comunei Sarip,hiol) e si-
tuat la 7 klm. spre 

Hotarul, antănunţ;t al comunet 
cste urirlătorul : Plecând de pe Illa-
lul Mărei-Negre, de pe plaia ce 
se află intre ex.tremitatea orienta-
R1 a laculut Mangalia si Mare, 

• 1. khn. spre S. de orasul Man-
galia, hotarul merge spre apw, 
ţinend intr'ună malul sudic, Inalt 
şi pietros al laculut Mangalia, pe 
la pOlele nordice ale delurilor Ke-
rege, Cara-aci-eulas, Minstegep 
Mantutustiă pe la nord de de sa-
tele şi ruinele lor cu acelaş nume 
tăind văiie Kerege şi -Cara-aci-cu- 
lac; in faţa ruinelor satului 13a-
punar, hotarul .  traverseză lacul pe 
malul A. şi se dirige spre mia,(.1ă- 
nopte, trecMd valea Başpur pârtă 
in vârful deluhtt Baş-punar, de 
unde o ' ia spre răzărit apoi iar 
spre mială-n6pte trecnd priu uw-
vilde Sira-iuiuk şi Cuiu-ipiuk; .de 
ci se dirige spre răsărit prin va-

lea Mangal.iet pină dă. în oseua 
judeţiană Mangalia-Cortştanţa, .pe 
care o urnteză puţin spre mia4-
n6pte, •pănă aprpe de movila 
Tatlăgea - iuk de Iângă care pe 
la sudul ei, se dirige in liiiie dreptă 
până ajunge pe ţărmul mării, la 

kIrn. spre N. de ezerul Cuma-
rova ; de Iângă care o ia spre 

pe malul Măret, pe la 
răsărit de lacul Cumarova, satul 
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Cumarova, ezerul şi oraşul Man-
galia, şi ajunge la capătul extrem 
oriental al laculut Mangalia, ad;că 
la locul de unde am plecat. Forma 
lut este aceia a unui trapez ne-
regulat cu basa spre mare ; lun-
gimea lut e de 33 klm. iar in-
tinderea totală e de 12000 pogăne 
SCi 5080 hectare saCi 50 klm. p. 

Se mărginesce la miacjă-nOpte 
cu comuna rurală Tatlâgeac ; la 
apus cu satele Ascilar, Haidarkiui 
şi Capucci (cătune ale comunet 
Gheringec) despărţindu-se prin dea-
lurile Ascilar şi Başpunar ; la re-
sărit cu Marea Neagră şi la 
cu cătunele Cara-aci-culac şi Ha-
gilar (ale comuud Sarighiol) des-
părţindu-se prin lacul Mangalia. 

.Relieful soluluY e 1n general 
puţin accidentat ; ramiticaţiunile şi 
ondulaţiunile răsăritene ale culmel 
Mangalia iI brăzUză. tefitoriul. Dea- 
lurile principale sunt 	Baş-punar 
(82 m.) la V., Ascilar (64 m.) la 
N.-V. cu v&furile Siro-iuiuk (63 
m.) i Coiu-iuiuk (64 m.) domi-
nând valea Mangalia şi drumul Man-
galia-Constanţa ; Mangalia cu vr 
fdl Mangalia (3 2 m.) prin interi-
orul comunei, dominând lacul Man- 

oraşul Mangalia şi drumurile 
ce duc la Mnffalia la Constanţa, 
la Megiklie şi la 	 de na- 
tură stâncăsă făcnd malul nordic 
al laculut Mangalia, la apus de băile 

sulfurOse să fie Inalt şi pietros ; 
La rsăritul comunei şi nordul et, 
intre Mare şi şosăua judeţănă Con-
stanţa-Mangalia se Intinde un şes n u-
mit Cumarwa, continuat spre S. 
cu şesul Mangaliet, ambele puţin 
ridicate de la nivelul Mărei, pre-
sărate cu movile şi cu 2 ezere saci 
lacurt pe ele ; ele se 1ntind şi la 
vestul şoselet de mat sus, nu numai. 
la  resărit. Dealurile sunt acoperite 

- cu fâneţe şi semăn&uri iar şesu-
rile cu iarbă pentru păşunat, avhd 
pe malul mărit şi largi bande de 
nisip. 

Arovile sunt fOrte numerOs.e, mal 
mult de cât 1n ori-ce comună, 
plasă sail parte a judefulut, căci pe 
un spaţiu relativ mic (cam de 500 
ha.) se găsesc peste 15o movile, 
ele sunt ingrămădite in doue mari 
grupuri, unut la nordul, şi altul la 
nord-vestul oraşulut, av&id cel 
d'intât 45 movile, cel-l'alt 38 mo-
vile ; cele-l'alte sunt răspândite 1n 
diferite direcţiunt mai cu osebire 
in partea apusană ; printre ele dis-
tingem Keresli-iuk (43 M.) la N. 
de oraş. 13adalar (67 m.) la N.-V. 
Miustegep (59 m.) la V. Strâ-iuk 
(63 m.) şi Coim-iuk (64 m.) la 
N.-V. pe hotar; provenienţa lor 

•este artificială servind probabil de 
loc pentru inmormântare popărele 
medievale 	antice chtar) cart aCa 
locuit aceste 

Hitirogralia este slab represen-
tată mai cu sCmă in cea c‘: pri-
veşte apele curgătăre căci n'a-
vem • nici un rU.1 sata părăth care 
să ude comuna ; Văile iar4, sunt 
puţine şi neinsemnate avâi,d apă 
numat in timpul ploilor şi _rimă-
veret principalele sunt. V. Nanga-
lia prin interiorul comuni deschi-
zânduse in şesul Mangalia; trecân& 
printr'ânsa drumurile cari 	uc la 

Constanţa şi Megidie presărate cu 
mict lacurt acoperite cu stuf ; V. 
Baş-punar la apus pe hotar tăiată 
de drumurile ce duc de la Mangalia 
la Cuzguu şi la Cara-omer, deschi-
zându-se 1n lacul Mangalia. Băl- 

• ţile sunt numerăse pe teritotul scCa 
intre ele Insemnăm Lacul Manga-
lia la mia.4-011 •pe hotar avind 
malurile •inalte şi stincOse .11 ge-

' neral ; intinderea totală a ii estc 
de peste 300 hectare acop, rit In 
•partea actuală cu stuf şi anume 

• la apus de băile sulfurOse -orrna 
lut este lungurăţă şi cu fărte multe 
'intorsăturt • odiniără a cotrunicat 
cu Marea i forma un un-t şi 
adăpCst de corăbit (al oraşulut ve-
chitâ Calatis) mai bun de cât Con-
stanţa safă Tomis chiar. Ezerui Man-
galia (120 ha.) la 2 klm. spre 

• nord de oraş este acoperit tot cu 
stuf ; Cumarowa (68 ha.) iaăsi a-
coperit cu stuf la 7 klm. sue N.-
E. ; mai sunt alte patru mai mici 

(Ciucur mai Insemnat 30 ki.) 
căror vedert e de 70 hectare 
acoperite cu stuf; ele trebue sa 
fie formate de Mare care cu zina-

pul sa retras lăsând urmele st tpâ-
niri sale şi pe aci. Marea-Neagră 
pe o distanţă de Io ktm. uda te-
ritorul sUa in partea apusană ; nialul 
s«1 este de la Mangalia şi :)ină 
la ezerul Mangalia Inalt, r.‘pos 
şi stâncos, iar în cele lalte 	iătţ 

la S. phă la lacul Mangalia iar 
la N. pănă dincolo de lacul Cu-
marowa este jos şi acoperit cu largt 
bande de nisip. Adâncime i sa 
iarăşi este mică, contrariCi legii 

geografice condice că Iângă un 
mal Inalt şi repede, adâncime 
apei trebue să fie şi ea" rep. de şi 
mare ; dar Marea - Neagră face 
excepţie căci odiniără a fosţ. un 
lac şi numat in timpurile tentiare 
a devenit Mare prin ruperea străm-
torii saCi istrului Bosforului.. In 
dreptul Mangaliet ; accesul ,co-
răbillor este impedicat de ruinele 
unut dig saf.1 zid zis al genovesilor 
cart 	formaseră aci un • fel de 
port distrus cu timpul fiind lăsat in 

părăsire. 
AsPectul generel al SCi este de-

stul de plăcut aşezat pe malul in-
alt stâncos al Mări ea sficlăză va - 
lurile Portulut cart se lovesc cu o 
furie neputinciOsă in contra piedes-
talului de granit al oraşuluf 
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totu,1 si-a resbunat distrugând fru-

zid si dig ce adapoNtea por-

tul Mangaliet. La un sfert de oră 
spre 	de oras intălnim bai!e 
su1lur6se de pe tnahil laculut 
Mangalia deAul de putcrnice in e-
fectul lor insă puţin cunoscute şi 
apreciate din cau4a lipsei de confort, 
stabiliment balnear, etc. Ina'unt ul 
ect orasul presinlă un aspect or-

dioar, case mict zidite in piatră 
cu acopereminte j(3se usile mici 
si intortochiate, in sfărsit, toate 
caracterile unui oras care a stat 
mult timp sub stapănirea unui po-
por incul . 

Ea este formată din orasul Man-
galia i doue cătune : Cutnarova 
la mia4-noapte, lăngă lacul cu 
acelas nume, la 4 km.. spre N. 
de oras, Doue-Mai sat de •curănd 
format pe malul laculut Mangalia, 
lăngă băile su!furiase, la 2 km. 

spre vest de ora; cle nu presirră 
nimic caracteristic. 

Suprafaţa comunet este de 5 p8o 

1223 ha. ale locui-

totilor, 3857 ha. ale statulut si 

proprietarilw-, din aci:sta .5o0 ha. 

neproductiv (vatra Orasultn 114 

ha. şi 308 CaC i bălti etc. 386 
li .) si 458o ba. productiv ; din 
cari : 3 t 1 2. ha. cultivabil, 94 ha. 

remas necultivat, 549 ha. Islaz, 45 

111..vit i 800 ha, pădurt si 
Popu/a(iunca comunet este de 

564 

320 falrliiif Cu 982 membrn, in 

total i3 o4 sufle.,e impa(tite ait-fe:: 

t ) Dupe sex bărbati 701, fentei 
603, total 1304. 

2) Dupe stau 	necăsato- 
riţt 616, casătoriti 65o, văduvi 3 2, 
divortatt 6, total i 304. 

3) prot?ctiune: celaţeni rom:1n 
t.1 84, supusi străint 11 5, neupu 
nici unet prottctiunt 5, total i 304. 
• 4) Dupe re14-iune : crestini or-

todoxt 488, crey.ini cat&ici etc. 4 , 

mahometaM 814, mosaici 2, a!te 

religiuni 6, total t 304. 

5) Dupe ocupa(iuni: agrcultort 

102, inJustria.şi 19, comercia! ţi 3 l, 
alte profesii 190, total 342. 

6) Dupe instrucţie : scip carte 

130, nu sci 	t 174, tot31 I 304. 

Contribuabi3 : 342 

Ocvaţiunile locuitorilor sunt : 

1)• Agricultura cu 1 02 plugari, cari 

ai 46 ,plugur.i, 98 care şi caruţe, 
9 maşun de seceat, 2 5 graFe de 

tier, 5 inaii de venturat, 5 mort 

de venţ. Crescerea vitelor fiind 
peste 98o0 capete, din cart 	t 3 

cat, 401 bot, 6 bivo 11  706 5 oi, 

t4 cal:)re, 38 porct. Industria ete 

f6rte slabă, mat mult cea casnica, 
sunt 19 industriast (lerari, iemnart 
etc.). Comertul este mic, or atti 

. fiind puţin vizitat.; sunt 31 co-
mercianţi (din care 3 hangit si 4 
cărcimari). Dăm ală•urat tabloul 
mi.:căret portului. 
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lasa Constanţa, a luat cu mult 
inainte. (A se vedea descripţia is- 

• torică a judeţulut). 

Mar galia, Iata ce spune baronul 
a'Hogguer in Renseignements sur,la 
Dobroudjea din 897 : Oraşul 
galia avel incă din timpul Genove--
zilor o mare importanţă comercială. 
Populaţiunea sa era de 30.000 su-
fiete. Portul sUt, bine construit şi. 
mare, era f6rte bun pentru basti-
mentele de mică greutate.  de pe. 
atund. In ultimit ani sub regimul 
Turc populaţiunea Mangaliet nu se. 
compunea de cât din 2000 suflete 

cea mat mare parte agricultori şi. 
prea puţint comercianţi. -  Cu tOte 
că vechiul port Genovez a dispărut. 
totuşt ruinele sa1e serv incă a forma 
un refugiti bastimentelor de mică 
greutate. Dacă s'ar ridica nisipul 
care de secolt sa depus in port_ 
şi daca s'ar reconstrui portut pe 
basele cele vechi cari se ved când, 
apele sunt mict, s'ar putea .re;ta-
bili portul cel vechiCi, dar avan.-
tagiile pentru comerciul Dobroget 
ar fi nule. Desastre1e ultinau1ut rs-
boiCi ati redus Mangalia la o movila 
de ruine ; de tret ori arsă şi pră-
dată de B Işibuzuct şi Circacient, po-
pulaţiunea a lugit intrgă. Numat 
dupe venirea Ruşilor câte-va fa-
milit sati intors şi ait făcut 1n Man-
galia o populaţiune de i 600 su- 
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fiete. Orasul Mangalia este situat 
la extremitatea capulut Tuzla 

ca şi Constanţa este expusă vt:m-
turi.lor de la S.-E. S -V. şi sud. 
Prin colinele cari o incon5ră Man-
galia şi portut sunt apăraLe de ven-
tul de la nord. Cu totul lar6pe de 
Mangalia se afla urrlac d. o adân 
cime de 36 pici6re engleze şi- 
circomferenţă de 	 Acest 
lac, abondent io pesce este o re-
sursă pentru oraş şi satele distric-
tului. Imprejurul lacului sunt 

o de sate şi t6te sunt locuite de. 
Tatart. Mizeria e mare, cct u1-. 
timul resboiU a ruinat acest district 
si e de nevoe ca guvernul Rouiân' 
sa 1mpartă de ,urgenţă seminţele ne-

cesare, şi chiar pUţine animale ca.  
ast-fel locuitorii să se.,pOtă. ridic 
din • mizeria .  actuală. 

La o mică distanţă de Mangalia 
se găsete un isvor pulf:rnic 
apa sulfurăsă. Câniptile a(....stut dis-
trict sunt fără arbori. Pe terea se 
planteză tot fe1u1 de cereale. 	• 

cânepa ar putea t cul-, 
tivate in localităţile umede. In fine 
se speră. Ca totul se va face din 
pattea . .agricultoritor daci autori?  
tăţile 	vor protege, 't v ajuta şi 
incuraja. 

Mangal:a, plasa insemnatt din ju-

deţul Constanţa, din pal. tea sud-
estica. 

567 

Numele. şi-a luat numele de- la 
reşedinţa sa, orăşelut Mangalia. 

Situaţiunea. Este situată 	par- 
tea merictională şi răsăriteană a 
judeţu'ut. Diagonalele cele mai 
mart sunt: de la S.-V.. la N.-E, 
adică de la verful Musait-bei până 
la terenut Măret lângă. lacul Te - 
kirghial masurând 11 2 km. ; şi de 
la N.-V. la S.-E. adică de la 

Kiaseter până la movila Ilan-
lâc-tepe pe malut Măret' lângă ho-
tarul Bulgariet, măsurand 98 km. 
lărgimea medie e de la N. la S. 
de la satul Abdulah 14 movila 
Buiuk-tepe:-Hoşeadiu, măsurând 54 
kilometri. 

Ma:rginile. Se margipesce la 
mia;la-nOpte cu plăşite Constanţa 

Medjidie ;. la apus cu: : plasa

listra-nouă ; la-  răsarit. cu  ,Marea- 
Neagră; iar la 	cu 

ga 	

eful solului este in geueral 

purtinle.  Rilaiccidentat, dacă o comparam 
cu cele-l-alte . plaşi 	dealurile aCt 
ondulatiunt mart, văile sunt largi 
şi puţin adânct, iar succesiunea 
dintre deltirt şi văt se face 1ncet, 
prelungindu-se in pante murinde. 
spre mare. Ea face parte din .Te-
raţa danubiana,Balcanică şi teraţa 
marina, mat mult din cea- d'intat 
de cât din cea d'a doua. TOte 
Muri'e ati acelaşt aspect desolat, 
lipsii de arbort sati păduri, pre- 

Budgetui comunet constă in ve-
:.ituri de 3 1291 lei, cheltudile 

ridică la suma de 26948 lei, 
remânend un excedent in p1us de.  
431-3 

Căile de comunicaţie sunt puţine 
si nu tocmat practicabile. 

mare fiind port ; totuşt este 
puţin visitat de oare-ce nu oferă 
adapost vaselor şi apoi nu este 
situată int.ro  regiune tocmat bo-
gată, 2) căi judeţene la Constanţa, 
Medjidie Cuzgun, Cara-omer 3) 
drumuri vecinale la. satele 1n 
vecinate. 

Cultul relzkios se exercită in 
2 biserici creştine cu hramul 
Nicolae şi . St. Gheorghe intreţinute 
de comună, cu 2 preoţ 2 paracti-
seri, 2 cântăreţt, mat sunt şi 3 
gmiî cu 	hogt. 

Instrucţiunea se preda intr'o 

şcoară rurală mixtă cu 2 invăţă- 
--4 to-t si 95 elevi inscrişi din cart 

(62 băeţi 33 fete) promovaţi 28; 
are şi i o hectare de le stat; ar 
trebui transformată ca .5c6lă 

Istorieul, Oraşul Mangalia este 
aşe(Jat pe ruinele vechiului port 
Caltatis al Grecilor, a avut mare 
intlorire 1i timpul lor şi al Ge. 
novesilor mai tărcjitl, insă. sub 
Turct a căqut şi ai chiar e a-
proape condemnat, de oare-ce riva- 
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sărati cu movile, numai in partea 
sudică si sud estică formeză văt 
prăpăstiOse cu positiunt fruni6e. 
Principalele culmi saCi sisteme de 
delurt ce o brăzdeză sunt: i Do-
cuzact la S.-V. intre văile Docu-
zact si Afighiuca, cu verful Movila 
mare (200 	; 2 Ghiuvenli-nair 
la N.-V , intre văile Afighiuca şi 
Mangact, cu verful Ghiuvenli 	55 

m.); 3.  C. Enghez cu verful Eri-
duler (145 m.) la mia(4-m6pte 
Intre văile Mangact şi EdilkioL 4. 
C. Taprais'ari cu verful Edilkiot 
( o3 m.) la N. intre văile Elibekiot 
şi Musurat. 5. C. Caraomer cu 
verful Caraomer (158 m.) prin 
partea centrală, intre văile Afi-
ghiuca şi Kiragi. 6. C. Sirti-bair 
cu verful Hoşiuk (to2 m.) tot in 
partea centrală intre văile Edilkioi 
şi Kiragi. 7. Muraci-bair cu ver-
ful Caraomer II (153 m.) in par 
tea sudică, intre văile Afighiuca 
şi Kiragi. 8. C Tatlâgeac cu vr-

ful Taşli-iuk (90 m.) la N. este 
Intre Mare, lacurile Tatlageac şi 

şi intre văile Musurat şi 
Ascilor. o. 	MIngaliet cu ver- 
ful Copucci (82 :n.) intre lacurile 
Tatlageac şi Man 	Mare si 
intre văile Ghe. in ec şi Keragi. 

o. C. Ilanlâc in 1 a tca răsăriteană 
ca şi precedenta, c.1 verful Hagi- 
lar 	(t o t m.) 1. cre Mare, lacul 
Mangalia, vale Keragi şi v. Ilan- 

lâc. Delurile din culmile de mat 
su3 sunt acoperite cn sernărăturt 
intinse şi feneţe bogate. Movilele 
sunt mai numerO;e de cât 1n ort- 
ce plasă a judeţului, grupate cu 
mare numer in partea sud estică 
mai cu osebire in jurul Mangaliet 

şi satului Hagilar, ele a 	servit 
fie ca locuri de inmormintare fie 
ca puncte de ob3ervare sati de 
orientări. 

Hidrografia este representată 
prin Mare si trei lacurt. Marea- 
Neagră o udă la răsărit, pe o 
lungime de 35 km. de la lacul 
Tuzla până la movila Ilanlăc ; ma- . 
lul sett este in general inalt si 
râpos şi pe alocurea cam stâncos, 
Iângi Mangalia şi satul Tuzla ; el 
are o di ectiune de la lacul Tuzla 
1n spre S.-E. până la capul Tuzla 
şi de aci până la Ilanlăc spre S. V. ; 
nu formeză echaneruri, nicl văi, 
nict golfuri. Lacurile sunt: Tuzla 
la mială-ntipte (apr6pe 1200 hec-

tare) de formă lunguiată, pritnind 
piriul Musurat, apot lacul Tatlă-
geac (300 ha.) spre răsărit, pri- 
mind piriul Gheringec ; lacul Cu- 
marova (300 ha.) tot spre răsărit 
şi lacul Mangalia (900 ha.) spre 
S.-E. Aceste lacurt sunt formate 
de vire, pe când odiniOră Iiinita 
sati tertnul Măret se intindea mat 
spre apus de c&t cel actual şi re-
trăgendu-se, căct pămentuI Do- 

broget execută o mişcare lentă 
de ridicare, ele aCi remas ca nisce 
urme ale unpenulut Mărei p ri n 
aceste locurt ; ele a nivelul lor 
mat sus de cât acela al M;';rei, 

:insă felul apet, felul pescilor, ;no- 
luscelor şi plantelor ce cresc in 
cle sunt identice ; actualmente ele 
ocupă fun Jul unor văi ale c"-or 
-malurt sunt inalte in general şi 
stăncOse mai cu semă malurile 
lacului Maegalia cari sunt f')rte 
inalte şi .  contin intr'ensele g.-ote 
.şi pescerc cu stalactite si sta'.ag-
nute elaiurile produc linl 
.a1 cărut venit aparţine Stat;,IM. 
'Vai.e nu sunt toernat numer6se 
.dar sunt mar şi largt; nu conţin 
apă de cât fOrte rar şi acesta din 
-causa lipset de păduri şi a rere-
rului calcanos care absOrbe şi 
.puţina cantitate de apă ce cade t6;nna 
şi provenită din topire t zăpecji or ; 

.principalele sunt valea Keragi sa 
Mangalia cu maluri inalte şis tân-

.C63C, deschitjendu-se in lacul Man-
galia, in partea sudică; valea Ilan- 

la S., se deschide 1n Mare ; 
va'ea Mangalia se deschide in 
.Mare, la S.-E.; valea Tatlă7,eac 
se d -schide in lacul Tallăgeac, la 
Tăsărit ; văile Docuzact şi Aflghi-

uca la S.-V., cu maluri inalte, pe 
:alocurea stâneOse ; văile Mangact 
şi Safular Ia mia(21ă-n6pte, 
0:manCea şi Omurcea Ci rn -Aurt  

inalte şi răpOse la N.-E. ; aceste 
sunt principalele văi, care pre.intă 
6re-care importanţă ; păraie avem 
doue Musurat la N. decliklendth,e 
in lacul Tuzla şi Gheringec la 
răsărit şi se deschide in lacul Tatlă-
geac, ele ati apă fOrte putină. 

Clinza plăşet M ingalia este in 
general excesivă ; pe platourile 
apusane mai cu semă ea are veri ar- 
It6re 	uscate şi ierni frigurOse ; 
pe c6sta Marei vara e temperată 
de vecinătat,  a Mărei şi de ventu-
rile ce suflă 1n continu'n despre 
ea, insă iarna e te aspră din causa 
suflarit ventulut prea rece de la 
N.-E. PlOe cade putină şi mat 
mult in apropierea Măret; mala-
diile sunt rart, numat animalele 
suferă de febră aftOsă. 

Diviziunea. Este formată dintr'o 
comună urbană, Mangalia reşedintă, 
port la Marc, la S. E. şi din 16 
comune rurale ; acestea sunt: t. 
Agemler la N., pe valea Agemler, 
cu catunele Agemler, Cio`airisa 
şi Sofular ; • 2. Azaplar in centru, 
pe valea Azaplar, cu cătunele : 
Azaplar Caraktot, Erebiler, Mus-
tafacI; 3. Cara-omer la S.-V., pe 
vatea Cara-omer cu cătunele Ca-
ra-omer, Calfakioi, Caulicicur, Cer-
kezkiol. Danlukiol,Docuzact, Ghiu-
venli, Mamudu ; 4. Cavaclar Ia 
N.-V. cu cătunele Cavaclar, Man-
gact ; 5. Cazil-Murat la V., pc 
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valea Borungea cu cătunele Ca711-
MUrad, Bekter, Merdivenli-punar 
şi Terzivedi; 6. Kiragi la S.-E. pe 
valea Kiragi-cu, cătunu Kiragi , 
Acargea, Cadikiol, Casimcea, De-
liuruci, Hoşcadiu, Nalbaut, Popucci 
Valali ; 7. Edilkioi la rnia4-m5pte, 
pe valea Editkiot cu cătunele : 
Edilkioi, Amzacea, Enge mahale şi 
Uzunlar; 8. Enghez, la 	pe 

valca Sofular, cu cătunele Buiuk-
Enghez, Kiiciuc-enghez şi Casicci; 
9. Gheringec la răszărit pe părlul 
cu acelaşi nume, cu cătunele : 
Gheringec, Ascilar, Başpunar, Ca-
pucci şi Haidarkioi ; 10. Musurat 
pe pârlut Musurat, la N.-E., cu 
cătunele: Musurat, Buiuk-muratan, 
Karlikioi, Kiiziuc-muratan, Ciatma-
lar şi Urlukibi ;•i t. Osmancea la 
N., pe valea Osmancea ; 12. Os-
manfacâ tot la N., pe valea Eli-
bekioi, cu cătunele Osmanfacâ, 
Abdulah şi Ebekioi ; 1.3. Sarighiol 
la. S.-E., pe valea Kiragi-cu, că-
tunele Sarighiol, Acbaşi, Agilar, Ca-
racicula, Cerige, Ilantâc, Mustegep; 
14. Tatlâgeac la răsărit Iângă. lacut 
Tatlăgeac', cu câtuncle Tatlâgeacu 
mare şi Tattâgeacu mic; t 5. Topra- 

. 
partea centralâ pe valea To- 

Draisar; i6. Tuzla la N.-E., pe malut 
sudic al lacului Tuzla, cu cătunele 
Tuzla, Perveli şi Mangea-punar. In 
total i comunâ urbană, 16.  rurale 
forrnate dia 68 satc sait cătune. 

Suprafata plăşel totalâ este de 
t 30342 hectire din cari 3088 
hectare ocupate de teren nepro-
ductiv : 25 19 hectare vetrele sa-
telor cari aCi 3445 case şi 569 
hectare bălţi mlaştini şi drumuri 

't 272 54 hectare loc productiv ; 
adsta la rându-i iu ceea-ce pri-
vesce pe posesori, 5 5 523 hectare 

apartin Statului şi proprietarilor 
iar 717 3 1 hectare aparţin loCui-
torilor impâmenteniţi- 

Din aceştia : 675 locuitori aCi 
pânâ la to hectare ; 6090 a 	e 

la 	o 	2 5 h. a.; 243 aCt de la 

25.-100 ha.,nimen nu are peste 
ioo hectare, şi 202 nu sunt im-
proprietăriţi, insă Statul a luat 
mâsuri ca şi aceştia să fie Impro-
prietăriti cât mai curănd. 

Populatiunea plăşii Mangalia (1m-
preună du a reşedintii,.oraşul Man-
galia) pe anul 189 5-96 este de 
3872 familii cu .12.709 membrir 
in total 16 581 sufiete, impărţită 
ca in tabloul urâtor : 

i) Dupe sex bârbati 8842, fe-

mei 7739, total16581.  

2) Dup stare iviIă ; necă-
sâtoriti 9. 3o, câsâtoriţi 6.9 5 8, 
vâduvi 482, div.orţatt i 1, total 
16 5 8 1 . 

3) Dupe instructie : sciCi :carte 

63 5, nu SCiCi 1 5946, total i6ş8t.  
4) Dupe cetăienii: .cetăteni ro-

mâni t 470 I, supuşi strâini t 8 3 9,  

nesupuşi nici unei protecţit r, 
total 16581. 

5) Dupe 	: ortodoxi 4781 

catolici, etc. t 5 5 3, mahome-Ani 

0219, mosaid 2, alte religii 26, 

total 16581. 
6) Dupe ocupatiunT : agricult 

meseriaşi, etc. 3745, industriaşi 3o, 
profesit libere şi &tele 409, con-,er- 
cianti 110, total 4294• 

Moravurile şi obiceiurile lor, a 
se vedea la etnoşuafia generală a 
judeţului. 

Contribuabilt 42 94. 
Economicesce plasa este bo ,-,ată 

in teren arabil, 	abil, in 

şuni şi islazuri, insă e sârac 1n 
păduri. şi vii. 

Producţiunile plăşii Mangalia pe 
anul 189 5 —96 aCt fost următ&cle : 

GrâCi 5o89 ha. cu  6tot 6 hl. 

(i 198 111. de ha.) ; secarâ 3 :; 26 

ha. cu  45 8o3 hl. (1 299 hl. de 

ha.) ; orz 19649 ha. cu  29 5 963 

hl. (1 5o6 hl. de ha.) ; ovez 1 970 

ha. cu  2.6254 hl. (1 3.32 hl. de 
ha.) ; rapitâ 65 3 ha..cu •7405 111. 
(11.34 hl. de ha.) ; porumb 2939 

ha. cu  14974 hl. (5.9 hl. de 	; 

meiCt 1652 ha. cu  1696 hl. (1.3 

hl. de ha.) ; fâneţe artificia'e 3 3 
ha. cu  9200   kgr. (t o8 kgr. de ha.); 
fnete naturale 52 i 8 ha.cu  4302500 
kgr. (1020 kgr. de ha.) ; viţ 2 3 
ha. cu  299 111. (i 3 kgr. de 

Din cele t 30342 ha. cari con- 

stituesc suprafaţa intregei plăşi, am 
ve4t că. terenul productiv ocupă 
la 127254 ha. impărţit ast-fel : 

i) Locul productiv 89 5 o7 ha. ; 
2) locul remas necultivat 5364o 
ha. ; 3) islazul 22809 ha.; 4) viile 
78 ha. ; 5) pădurite 800 ha.; total 
127254 ha. 

Ocupaţiunile /ocuitorilor sun t : 

40,-ricultura practicată pe o scarâ 
intinsă ; supt iri plasă. 3745 plu-
gari cu 1486 pluguri cu boi şi 
456 pluguri cu cal ; 929 care cu 
boi şi i 326 căruţe cu cal ; mai 
sunt 11. plasă : 5 maşini de treerat 
cu aburi, 23 maşini de semânat, 
186 ma5ini de secerat, 47 maşint 
de bâtut porumbul, i trior, 2.62 
grape de fier ; 36 maşini de vn-

turat. 
Gradinăritu/ este ocupaţia de 

căpetenie a bulgaritor şi a Româ-
nilor. 

Crescerea vitelor este iar o c)u-

paliune insemnatâ .a rornânitor. 

tătarilor. Sunt in plasâ peste 4o,op0 
capete de animale 1ntre cari 222 
armăsari, 3,9 5 	cai, 3,581 epe, 

o 5 	mănzi 	i 5 3 tauri, 8,322 
boi, 6,814 vaci, 3,129 viţet, 77 
bivoli, i 04 bvoliţe, 81 malact ; 
142 asini, 5 catâri, 8,230 berbect, 
86,279 oi, 3 5,982 mid, 127 ţapi, 
343 capre, i 68 iec», 1,076 porct, 
9 t 6 scrfe. 

Crescerea albinelor e puţin 
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sunt in tOtă plasa numat 266 
stupi cu albine. 

Pescuitul e practicat numai pe 

lângă mare (Mangalia) şi lacurile 
formate de ea (Techirghiol, Tuzla, 
•Tatlăgeac); sunt 6 bâlţi, mat sunt 
apot 625 puţuri prin sate şi . I 2 

- pe câmp. 
Industria e puţin desvoltată, mai 

.puţin de căt it cele-l'alte p'ăşt, 
snnt i.i plasă 30 industriasi : (lem-
nart, ferart, tâmplărt, etc.); pe la 
s..te industria casnică produce 
prOpe strictul necesar, mat sunt in 

-plasă 3 mort cu aburi, 81 mort de 
şi nici un fel de fabrică. 

Comeriul e mat puţia impor-
tant ca 	cele-l'alte plăşi intru 
cât nu aii nici un port la Mare, căct 
şi Mangalia nu face rnii nicl o 
-transacţiune cotnet;cială. Sunt in 
plaSăi to comercianţi, din cart 6 
hangit. 41 câiciumari, restul de 
alt-fel. Comerţul coastă in impor-

-tu: manufacturelor, colonialelor, ţe-
săturilor, etc. şi in importul vite-
.lor, Iânet şi orZulut. El se face 
-numai cu Constanţa şi Medgidie. 

Budge(ele comunclor se echili-

breză mat mult saU mat puţin 
mod mulţumitor ; sunt in plasă 

4,294 eontribuabili, veniturile sunt 
72436 lei pe anul 1895-96 ; iar 

ating cifra de 28,894 

lei, remănend dect un excedent in 
plus de 43,452 lei. 

Căile de comkniea(ie iarăşi nu 
presintă o importantă specială. 1) 
Ceea-ce privesce căile maritime, 
desi Mangalia ar forma un admi-
rabil port, totuşt puţine vase il vi-
ziteză; in muite locurt nici nu se mat 
op•esce vre un vas •, 2) cele de pe 
uscat sunt: 	calea judeţiană Con- 
stanţa-Mangalia ; apot drumurile 
rrart : b) Mangalia-Tuzla, c) Man- 

galia-Mzdjidie, 	Mangalia-Cuz- 

gun ; e) Mangalia-Bairamdede ; f) 

Mangalia-Cara-omer ; g) diferite 

drumurt vecinale şi comunale c re 
unesc tOte satele intre ele. 

Cultul relizios se practică în 
5 biserici ortodoxe, care sunt ia- 
treţinute de comune, avend şi de 
la Stat câte to hectare de păment, 
avend 5 preotl, 5 dascălt, 4 căn- 
tareţt, faţă de numerul satelor şi 
populaţiunei bisericele ortodoxe 
sunt prea puţine, pe când cele-l'alte 
de rit deosebit sunt numeroase; ele 

sunt in numer de 6s, mai multe, 

ca in ori-ce plasă din cart 42 mos-
chee şi geamii, 23 case de rugă-
ciunt pentru cele-l'alte religiuni. 

Instrucţia se predă numat ia 6 
şcOle mixte, nici chiar in Manga-
lia nu sunt g:olt urbane, căct sunt 
Intreţinute de Stat, avead şi câte 
to hectare păment; aii 5 inveţă- 
lori, 2 invetătOre cu 2.6 i elevt 
inscrist (188 băett, 72 fete) din 

cari i i ş a0 fost promovaţi..Şc6- 

lele sunt fOrte insufis iente pertru 

populaţiunea mereit crescenck a 
plash, dect ar fi fOrte bine de .1 ar 

infiinta căt mat multe spre a iat- 

piedic.i elementul bulgăresc c"e. a 

capul şi a triumfa. 
IstJricul. tkci avem de amHtit 

cetfied_veche grecă Calatis (M an-
galiA) a se vedea descripţia istorică 
gener ală a judeţulut. 

Manole, conaculu 	locuinţă isolată 
ui p asa Hărşova, pe teritoriul co-
munci urbane Hârşova ; la 7 1,1m. 

sp.e N.-V. de oraş, pe malul drept 
al Dunăret, la locul de unde se 
desface gârla numită Privalul-Tair-
Buaz, nu departe de ruinele cetăţit 
oit ; este 10 de popăşire, pentru 
ca1aoritşi ciobanit cari merg de 

Hârşova spre Dăent pe malul 
Dunaret, fiind că hanul la ţinut 
un Ore-care Ivlanole, locul a luat 
numele 

MărăcinT, valea cu vale insemnată 
in plasa 	Hârşoya, pe teritoriul co- 
munet . rurale GOrlect ; iucepe de 

punctul numit Câsla la 1.,"rca 

1..dreptăndu-;e către apus, morge 
printre dcalul la Ţerca (spre N.) 
şi şesul Poru.mbiscea şi dealul Ci-
libiulut (spre S.) şi dupe un drum 

de 3 klm. se  deschide in -  valea 

puţin mai spre N. de 
movila Cinstitulut, este situat:i in 

partea nord vestică a plăşit şi cea 
estică a comunet ; este traversată 
in lungime de către drumul comunai 
GrOpa-Ciobanulut-Haidar si cruciş 
de drumul Gârlect-B dgiu. 

Murat-bair, deal insemnat in plasa 

Constanta, pe teritoriul comunclor 

rura:e Cara-murat i Carol I (Dana-

chioi) se intinde de la verful Dana-

chiot-iuiuk şi până ia valea Cara-
murat-ceair, trecend pe la sudul 
cătunelor Cara-murat si Carol 1, 
areo inaltime maximă de 130 metri 
pe care o atilge in verful, Murat-
iuk ; este situat in partea sudică a 

cea sud-vestiJă a comunet 
Cara murat şi cea sud-estică a co-
munet Carol I avend o . directic 
generală de la 	către S.-V. 

Mârleanu, lac inseinnat din judetul 

Constanţa, plasa Si!istra-nouă, sittiat 
pe teritoriul comunelor rurale Mar- 
leanu, de la care 	luat şi nu- 
meee i Beilicu. Ca tOte lacurile de 
pe malul drept al Qunărit, el trebue 
să fi fost tormat de Dunăre in .vre-una. 
din marile sale reversăti, inat cu 
semă câ nivelul ape1or sale e..acelaşt 
ca al Dunărit ; astă-c,It comUnică cu 
Dunărea printeun mic braţ lung de 

klm., larg de vre-o 20 ITI. Şi 

puţin adânc, prin acest. braţ lacul 
cste alimentat când fluviul este in 
crescere. la 	de el se atlă 
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un mic lac acoperit cu stuf, numit 
Beilicu, care pOte fi considcrat ca 

o prelungire a sa, căct limba de 
păment, cc le desparte, este. j6să 

acoperită dese ort când apele 
sunt mart. .Forma laculut este ro-
tunda puţin, mat mult lunguiaţă, 
cu o direcţie generală de la N. la 
S. Conturul se are o lungime de 
8 klm. lungimea e de 3 klm. lăr-
gimea de 2 1/2  klm. intinderea to-
tală este de 36o hectare şi cu 
Beticu 450 hectare. Malurile sale 
abia se cunosc din pricină că stuful 
le acoperă ca o bandă de jur im-
prejur ; ele sunt in general potrivit, 
j6se- chiar, afară de doue locuri, la 
N. şi la S. de satul Mârleanu unde 
sunt inalte şi ripOse, pietrOse chiar. 
Pe maluri vin de se termină ulti-
mile ramificaţiunt alc dealurilor 
Tuna-orman şi Calburgina la apus 
Zbreia şi Catita la resărit. Satele 
aşec,late lângă lac sunt: Mârleanu 
pe malul nord-estic şi Beilicu Iângi 
lacul cu acelaşi nume, la i 112  klm. 

. departe de lacul Mârleanu ; de aci 
. resultă că una diu ocupaţiunile lo- 
• cuitorilor din aceste satc este şi 

pescăria. Basinul set:t este puţin 
. considerabil, coprinc,lend văt de mică 
-importanţă, neavend nici una din 
ele apă ca să intreţie umiditatea 
prin locurile străbătute de ele. Acest 
basin are o intindere de 2 5.0oo 
'hectare (25o klm. p. şi cuprinde 

teritoriile comunelor Beilicu, Mâr-

leanu, Caranlâc, Cuzgun, Cara amat, 
Dobromir, Enişenlia şi Hazarlâc. 
Este cuprins intre dealurile Tuna-
orman, Calburgina, Macuc, Cioial, 
Merchez, Cişla, Distrail, Baş-punar, 
Siniv-bair, Aslama-bair, Siniv-iol-
bair, Uzun-bair la apus hotarul 
Dobroget spre Bulgaria la 
dealurile Ghiol - punar, Mulver - 
acceuci, Imail-iuk, Eki-iuiuk-olceac, 
Catiţa şi Zbreia. Vile cari brăz-
deză acest basin şi cari dând unele 
intealtele spre a se deschide in lac 
sunt : t) Beiliculut unită cu valea lut 
Ghenciu, se deschide ia lacul Bei-
licu; 2) Derinea-ceair, formata din 
unirea văit Ciştnelit cu Migedetu 
numită şi 	 ; 
valea Derinea la Inceputul et se mat 
numea şi Ghcren-ceair şi prime ce 
sub acest nume văile Babuci-culac, 
Teke-klot, formată din lurcuri-
rnahala-ceau,Dobromir şi Medmedi-
culac apot valea Eniemlia,pe stânga 
are valea Demircea unită .cu valea 
Voinea-mare ; 3) valea Mârleanu 
unită cu valea Orman şi Baccuius. 
Cum am spu;, aceste văt nu aCi 

apă din causa terenulut şi numat 
in timpul ploilor se vede Ore-care 
urnelelă pe fundul lor. Pescele din 
acestă baltă e acelaşt ca cel din 
Dunăre şi se pescuesee de locuitori, 
venitul de I 5.000 leI fiind al Sta-
tului. Caile de comunicaţie vecine 

de el sunt câte-va drumurt comu-
nale Intre Beilic-Mârleanu şi Danăre, 
pe unde se transportă pescele. 

Mârleanu, vale i.nsemnată cu plasa 
Silistra-nouă, pe teritoriul comune-
lor rurale Mârleanu, de 1 care 
şi-a luat şi nunazle, Aliman şi Bei- 
licu. Este formată din trei 	mat 

din cari cea mai insemnată 
este Bac-cuius-culac, ce o putem 
considera ca ramura principdlă ; se 
des(ace din ramificaţiile apus.ne  ale 
dealului Ekit-Miukolceac, de pe te-
ritoriul satulut Baccuius al cornunet 
Beilic), se indreptă spre miacJa- n6pte, 
avend o direcţiune generala de la 
S.-E. spre N.-V., trece prin satul 
Baccuius, pe la plele apusnne ale 
dealurilor Uzun-culac-bair i dealul 
Chior-cuius, şi dealul Mârlcanu la 

.apus, dupe un drum de 1 2 klm. 
se  deschide In ezerul Mârlednu, la 
resărit la i 112  klm. spre S. c satul 
Mârleanu ; are, pe drepta ca adia-
centa valea Orman, pe valea sa 
mero-b  drumurt ce duc de la Mâr-
leanu la Aliman, Demircea şi Bac- 

Mârleanu, deal Insemnat in plasa 

Silistra-nouă, pe teritoriul comu-
nelor Mârleanu, de la cart şi-a luat 
şi numele şi Beilicu, brăzdând partea 
sud-vestică a celet dintâiCi i re-
sărit(mă a celet d'a doua ;,t cea 

nordică a plăşit ; este cuprins intre 
lacul Mârleanu, lacul Beilic, valea 
Demircea şi valea Mârleanu, are 

26 m. Inălţime dominând cele 2 

lacuri, cele 2 Văl şi drumurile co-
munale ce duc de la Beilic la Mâr-
leanu, Demircea şi Baccuius, este 
acoperit cu semenăturt şi fănele. 

Mârleanu, comună rurală din judetul 
Constanta şi anume din plasa Si-
listra-nouă. 

Este 'aşeOtă in partea apusană 
a judeţulut la 82 klm. spre V. de 
oraşul Constanţacapitala districtulut 
şi in partea nord-estică a plăşit 
37 klm. spre N.-E. de oraşul Ostrov, 
reşedinţa et ; comunele insemnate 
cu densa sunt: Aliman la 5 klm. 
spre S.-E., Beilicu la 5 klm. spre 
S.-V., Cuzgun la i i klm. spre S., 
Oltina la 10 klm. spre S 	Rasova 

la 12 klm. spre N.-E. 

Hotarul arnănunţit al comunei 
este urmetorul : Plecând de pe.  malul 
drept al Dunărit. la  2. klm. spre N.-V. 
'de satul Mirbanu, de la locul unde 
se varsă gârla ce faCe să comunice 
lacul Mârleanu cu Dunărea, hotarul 
o ia spre 	mat intâj.C1 spre 

S.-E. pe malul stâng al gârlit de 
mai sus, până ajunge pe malul nordic 
al lacului, de aci se indreptă spre 
S.-V. puţin şi apoi spre S. urmănd 
malul apusan al laculuI Mărbanu 
inconjură lacul linându-se de inalul 
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sect suiic, pe care il părăsesce spre 
a se dirige spre S.-E. urcand şi 
suind muchia dealulut D mircea, se 
indrptă apoi spre resărit scoborând 
nitel valea Mârleanu şi urcând pe 
muchia dealului Kior-cuius, de unde 
se indr4tă definitiv spre miat1ă-
n6pte, mat întât0 spre N. pe muchia 
rnalulut Mârleanu, taie văile Orrnan 
şi Catiţa şi din dreptul ei se dirige 
spre N.-E. ie muchia dea'u'.ut Zbreia 
şi pe la apus de movila Com(Sra, 
de Iângă care o ia spre N.-V. scobkă 
pe malul drept al Dunării, -traver-. 
si;ză gârla Veriga (un braţ al Du- 

. nării) şi taie in doue jumetaţt os-
trovul Hozunada şi se opresce pe 
malul nordic al acestut ostrov, de 
aci inconjurând ostroVul se dirige 
spre apus, matintâiU spre V. până la 
descbidereavăt i Corasan, d a:i spre 
S.-V. ţiuind ma!ul Dunăret până la 
versarea laculut Mârleanu in Dunăre 
şi act ajuns de la locul de unde aCi 

plecat. Fortni hotarului este acea a 
unui trapez neregulat cu baza spre 
rasărit;luno-imea hotar. e de 28 krn. 

Se tnărginesce la mi:;lă-nOpte cu 
judeţul Ialomiţa de care c desparte 
prin fluviul Dunărea ; la răsărit cu 
comuna rurală Aliman ; la miatjă-
;1i i apu3 cu comuna rurală Beilicu 
de care se desparte prin dealul 
Kuic cuitrs, valea Mârleanu, citgul 
Demircea şi malul apusan al in-
tin;ei bălţi Ivlarle3nu. 

576- 

Relieful solulul set.I e in gene-
ral puţin accidentat ; ca dluri avern 
Zbreia (99) la miat.lă-ntipte, prin 
interiorul comunei; Kuir cuius (12,1 
m), Demircea (126 m.) la mia4-
t1i pe hotar, trimiţănd prin co• 
mună ramifica•iiile lor nordice. Ni-

tut•a lor este pietrOsa mat cu 
spre apus pe malul laculut Mâr-
leanu, acoperită cu ftneţe şi pe icr 
şi colo cu cranguleţe. MoVile sunt 
puţioe, 3 la numer, principala este 
Drăgaica (1o8 m.) la unia4-n6pte 
dominând Dunărea, satul şi . lacnI 

Mârleanu ; este artilicială şi a - servit 
ca punct de observaţie. 

Apele care udă comuna ,sunt : 
Dunărea la 	 pe “o.dis-,• • 
tanţă de 6 klm., av,nd rnalUI SeCI 

.1a, apus jos, iar spre răsărit inalt 
şi ripos ; formt"...ză:ostroVul HOzun- 
ada acoperit cu fieti 	i nisip şi 
a căret parte apusană aparţine'co-
mUnet.; alte cursuri de ăpă nu mat 
avem..Vaile suni. numer3se 
lurt ridicate si mult cotite .; p intre 

cele mat insemnate remărcăm: va-
leaCanasan la miat.lănoap. te se des-
chide in Dunăre ; valea Mârleanu 
unită cu valea Orman pe la miaă-
i şi prin interiorul comunet, se 

degchide in 1acul Mârleanu lângă. 
satul Mârleanu. 

Bălţ1 avem pe teritoriul comu-

net una singură : Mârleanu (370 
hectare) in partea apusană, are  
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lurt inalte rnai cu s&nă cele ră- 
săritene sunt inalte şi pietrO3e, la- 

• cul pe o bună 1ntindere este aco-
perit cu stuf, comunică cu Dunărea 

`printeo gârliţă (I klm lungime) 
prin care se alimentză cu .apă şi 
pesce ce se consumă in 

Clinza comune1 est:e 1n general 

. friguuşsă, vara e--temperată prin 
apropierea .  fluviulut şi a hcului ;• 
iarna, însă. .este frte aspră, vintuI 

,,.de, 	suflă continu, cel de 
.puţin; ploile cad in can-

nutnal 

ffiggile . ;visit4ză dip 1 ând n ,când 
comuna. 

Comuna este format .ciAttrun 

căţun; . reşedinţa, Mârleanu, 
aşe4t .1n .partea :apusană,,a comu-
net, pe malul răăritean al lacului 

„ u,MâOsanu, .puţin inalt'ş1 stâcos. Po- 
sIţiunea 	. este ;.frum6să, 

• 

iucon- 

.jurat. 	cl4urt Inalte, acoperite cu 

cu •  .vii, .,ayend 
.spre apus pe stufo.sul mal 

.al laculut, . pe icare 	p 'Aitit6re 

• 1-4.tcesc. din ,loc in loc, iar d'asu-

pra,-raţe1e. sgbatice: umplu aerul 
cu ţipătul lor.. Casele sunt frumcise, 
.bine .făcUte, de zid si aeaţe pe 

populaţiunea sa totală ;,e anul 
1986 este de 230 familit cu 971 
suflete, impărţite astfel : 
• Dupe sex : 511 bărbaţi 46o, fe-
mei. Total 971. 

Dict. geogr. jud. Constanta. 

5 7 7 

Dupe stare civi/ă 549 IICCSă-

torig, 390 căsătoriţt, 32 văduvi. 
Total 471. 

Dupe instrucţie : 55 SCCi carte, 

9 t 6 nu sciU. Total 971. 
Dupe eetăţenie : 971 cetăţent ro-

mănt. 

	

Dupe 	971 ortoloxt. 

Dupe ocupaţie: 204 agricultort 
şi meeriaşt, 3 comercianţi, 53 al te 
profesit. Total 237. 

Contribuabili z 37. 
Suprafaţa sa este de 3556 he.:- 

	

tare, tsa 	3 5 1/2  klm. p., din care 

.70 ha.• ocupate de vatra satulut şt 
este Impărţit intre •Stat, care po-
sedă 950 ha. şi locuitorit care sta-
pânesc 5 3 6 ha. 

Econozniceşee, comuna stă bM1şor, 
recoltele anulut 1894 -- 95 sunt 
acestea: Grâil 640 »ha. cu 85,o hi. 

	

(11 bl. 	,ha.) ; orz 	cu 

3840 (t2 hl. de ha.); :oyez 16o 
ha. cu  I600 hl. (to hl..de ba.); 
porumb 270 ha. cu  8193,.hl,de ha. 

In ceea ce ..privesce, ,intinderea 

ş1 fe.:u1 terenur116f,,,„qele, 3.5 5 6 ha. 
ale comunet 'se, cliaştgel,:, 87o 
ha. teren neproductiv. (dincare 70 
ba. vatra satului şi 800 ha. baltă 
şi stuf al Statulut ; 2686 ha. teren 
productiv (din care 150 ha. ale 
Statulut şi 2536 ha. ale locuitori- 
lor) ; din acestea : I 5 3 2 ha.. te-

ren cultivat (din care too ha. a!e 
Stltului şi 1432 Irţ. ale locuitori- 

37 
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lor) ; 940 ha. teren necultivat (dia 
care 50 ha. ale Statului şi 890 ale 
locuitorilor) ; 81 ha. teren islaz (al 
locuit.); 7 ha. teren vii (al locuit.) ; 
r 26 ka. teren pădure (al locuitor). 

Ocupaţiunik locuitorilor sunt: 
Agricultura cu 204 plugart, cart 

aii 85 plugurt, t 50 care şi căruţe, 
trior, 2 maşini de vinturat. Cres-

cerea vitelor, fiind in comună 4200 
capete mai cu osebire ot şi bot. 
lndustria, afară de cea simp;ă, cas-
nică, mat e representată prin una 
m5ră pe apă şi 3 mort de vent. 
Pescuitul in Dunăre, i balta Mâr- 

Comerciul este activ ; se 
face de 3 comercianţi, prin oră-
şelul Ostrov şi gara Cerna-voda ; 
şi . Constă 1n import de manufac-
tură, coloniale şi in export de 
vite cu. produsele lor. 

Budgetul comunei Constă in ve- 
nitut I 	2,7 i 8 let i cheltueli!e 
se ridică. Ia surna de 2397 let, ră-
Mămănd un mic excedent de 322 
lei sunt 'şi 237 contribuabili. 

cd de comunicaţie sunt: un drum 
judeţe-an: Cernavoda-Ra:ova-Oltina 
ce trece prin sat, apot drumurt co-
munale ce duc la Beilic, Aliman, 
Demircea, etc. 

Biseric este una singură cu lara-
mUl St. Duniitru, fundată şi intre-
ţinută de locuitort cu to ha. de 
la Stat, avend ca deservenţt t preot, 

dascăl şi r paracliser. 
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Şe6la este iarăşt una rurală mixtă, 
cu to ha. de la Stat, cu i inve-
ţător, cu 20 elevi inscrişt (din care 

(ată) ş i 8 promovaţt. 

Medjidie, comună urbană importantă 
in judeţul Constanţa şi anume 1n 
plasa Medjidie. 

Este situatii iii partea centrală a 
judeţulut spre apus de oraşul Con-
stanţa, capitali judeţului şi in cea 
centrală a plăşet al cărut nume 
it p5 tă şi a cărei reşedinţă este. 
Alte comuue invecinate cu - densa 
-sunt : Caratat la to klm. spre N.-E., 
Alacapo la 11 klm. spre S-E., 
Mamut-cuius la 12 kirn. spre S., 
Totoman, sat la t 2 klm. spre N.-V., 
Murfat:ar la 15 klm. spre 
Cernavoda la 25 klm. spre V. 

Hotarul arnănunţit al comUnei 
este Următorul plecând• din •:delul • 
Docuzol-bair, o luăm mat .. intiCi 
spre S., mergi pe muchea acestut 

cob5ră in spre S -V. prin valea 
• 91i1_211:_o;) .irs‘1411_4- o ia spre S., urcă si 

cobr,,clul ParLarlhirie balta Ca-
rasu; la 4 klm. spre S.-V. de oră- 

sedraEoisrE.,  
ureâncl. 	Alibei-ceair-bair 

	

taie valea   si 
urcă in delul Tabia Frantuzescă 
lângă ruinele fortului cu acelaşt 
nume, de lăngă .  care se Indrepta 
spre S.-V. pe delul Congaz-bair, 
pâtia in valea Caialic-dere, de undc 
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o ta spre S. - E. pe pai.ta • apu-
sană a delulut Vaivasin-bair, 

de aci ÎTârul 
o ia puţin spre răsărit, apot spre 
N.-E., pe muchia de.lulut Fecedent, 
taie valea lkingi Medjida-ceair, 
valul lui Traian şi Tabia franţu- 
zească, de aci o ia spre N.-E., tot 
pe muchia delulut trcând :.,rin mo-

vila Endek-carakioi, pârh-1 la ca-

pătul văet Biring1-ceair, de unde o 
ia spre mia;1ă-n6pte in dirccţiunea 
nOrd-vestică, urcă şi cobră delul 
Medjidia, taie iar valea Ca:asu sau 

..:Medjidia la 3 km. spre E. de oră- 
•şel, urcă apot in movila Kiostel, 
.din dealul Docuzol, taie apot valea 
Docuzol, precum şi pe Docuzol 
.ceair, urcă iu delul Docw.ol bair, 
-trecend pe : la apus de movila 

ajunge la locul de unde 
.a plecat. Forma hotarului Lste lun- 
• guiaţă ca a unui poligon nregulat, 
lungimea Iuî este 52.  klm. ,.iar in-
.1inderea Lt.otală:coprinsă iu perime-
zru este de 4,266 hectare suCr. 8 5 3 2, 
.pog6ue şa, 42 klrn. p... 

şe in4rginesee la n.ia1ăi6pte şi 
N.-V... cu comuna Tortoraan des-

-părţind.u-se prin dealuril.e Docuzol 
• bair,.Pana.ghir, 	şi.valea Ci1ihchioi, la 

ani4.ă.41 cu comuuele 	şi 
Matnut-cuius despărţindue de cea 
dintiCi prin dealurile Vai \asin bair 
şi Tabia franţuzească, de cea d'a 
doua .  prin valea Carallc-ceair şi 
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dealul Congaz-bair, la apus cu că-
tunul Alibei ceair (al comunet Co-
cargea) despărţindu-se prin deluţ 
Alibei ceair bair, şi iti fine la'răSărit 
comuna Alacapo despărţindu-`se prin
dealurile Docuzol-bair şi Medjidia- 
bair. 

Relieful solului este in general 

puţin accidentat in sensul că on 
dulaţiunile dealurilor sunt 
iar văile sunt largi, având i prea 
puţină apă ta ele priniă'-vara; prin- 
cipalele sunt : Docuzol-bair (93 na.) 
la N.-V., Panaghirul cu virful Pa.na-

ghirul (97 ni.) la •N.-V.; A1i7bei- 

ciair-bair (85 m.) la A., intin4n-
du-se până. lăngă Medjidia; degiul 
Tabia-franţuzescă cu vârful Med-

' jidia satl Caiacic (t ii m.), la S. 
şiîn partea centrală ;, V.ai-vasin:bair, 

17 	la S.-V. ; dealu1 Carakioi- 
bair (tio m.) la S.-E., deal.ul 

Endec-carakiot cu vârful Eudec-
carakiot (1 t 2 metri) la resărit 
şi dealul Docuzol-bair cu yerful 
•Kiostel (58 rn.), 1.a N,-4. dealul 

• 114edjidia prin centrul comune, pe 
Iângă valea,,balta ş1,9răşelu1 Mecijidia 
(91 in.). Tăte aceste dealur sunt 
in geueral acoperite cu verdeţă, 
semenături şi fâneţe, odini6ră.eraci 
acoperite şi cu pădurI frurn5se.: Afo-
vilele sunt puţin numercise (t 2) 
intre cart remarcăm Pariaghir-.iuk 
(97 m.) la N.-V. Alibei-ceair-iuk 
(121 ni.), la S.-V., ele sunt arti- 
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ficiale şi acji acoperite cu verdeţă, 
ai servit ca puncte de orientare. 

Hidrografia este slab represen-
tată In ceea ce priveşte apele curgă-
t6re câci avem un singur pâri, 
Docuzol in partea de răsărit, versân-
du-se in balta Cara-su Iângă Medji-
dia, pe drepta; avem apoi balta Cara-
su saCz Medjidia care Incepe de laCer-
na-Vodă şi se sfărseşte dincolo de sa-
tul Kiostel printr'o mlaştină; ea a ser-
vit ca loc de s_urgere al apelor Du-
nării, ac,It insă are puţină apă, şi este 
acoperită cu stuf. Văile nu sunt 

-tocmat aşa multe, ele sunt largt, 
cu maluri puţin inalte şi ati tOte 
direcţiunea spre apu:, deschklendu-
se in Dunăre saCz lacurile de pe 
lângă ea; ele naCz apă de cât in 
timpul primă-verei saCz după topirea 
clăpezit. Principalele sunt: valea 
Ci ibikiol la apuS, vaiea Docuzol-
dair, la N-E; valea Biringi-Medjidia 
dere, prin partea centrală; valea 
Ikiugi - Medjidia - dere, continuată 
spre apus cu valea Cazalic-dere, 
prin partea sudică; Vaiva3i n -dere, 
pe la . sud-estul comunei. 

cli, za ci este cam nesănăt6să, 
din causa exhalaţiunilor rniasmatice 
ale bălţei Cara-su; şi iată ce4;lice ba-
ronul, D'Hogguer in Renseignements 
sur la Dobroudja (t 879): Medjidia 
este aşe4ată in parte la pici6rele 
tinei coline, parte pc marginea unei 
bălţi pestilentiale de o mare intin- 

dere. La inceputul t6mnei, acestă 
baltă secă prin evaporaţiunea apelor 
şi formeciă atunci, o nemărginită 
câtnpie de noroitl negru i fetid unde 

descompun la căldura razelor 
soinre o masă enormă de materit 
organice, mai cu seină peşci, br6şce 
râi6se, ttc. şi materil vegetale, iar 
miasmele paludicene se degagiă cu 
iuţela Adăogaţt pe Iângă acesta că 
puţuriie sunt situate mai t6te in 
partea jOsă a tărmurilor, apr6pe de 
mlaştină. Aceste ape deja necurate 
prin nivelul lor ce este inferior băl-
ţilor, şi graţie infiltraţiuniler tere-
ntilui, sunt prin positiunea lor 
mai necurate. Aceste puţuri sUnt 
1n general in centrul planurilor 
Inclinate Intre locuinţe şi 
Cu ploile torenţiIor de tOmnă, t6te 
murdăriile oraşulut şi numai domnul 
ştie .câte sunt, sunt târtte la p6le!e-
colinei, străbat parteln puţuri, parte 
in mlaştină. 

T6te locitinţele -Medjidiel sunt 
construite cu pătnânt'şi Cu noroi ră-
corite cu stuf din baltă, '-şi adesea 
nivelul caselor este in!'erior aceluia 
al stradelor. Catnertle sunt je•se, mict 
şi fără cea mai mică ventilaţiune. 
0 int-eagă familie, adesea un bărbat, 
nevastă, cinci saCzşese copit . tret 
satt" patru câini, porci, găini, etc. 
locuesc grămadă pe acest teren 
urned intre una din cele doue Incă-
peri din care se compun cea maf 

mare parte a locuinţilor din ',,t`edjidia, 
cea laltă este rezervata Iprovizi-
unelor bucătăriei, etc. Ade;ea stau- 

• iul este alipit de casă şi comunică 
, 	. 1n ea ,printr'o uşe tot deawl.a des- 

.chisă ;. acest staul este fărte rar 
. "spălat, şi paele putre.de, etc. măresc 

•aceste miastne că ineacă pe clătorul 
...--- 	.care intră in aceste bordee udde fri- 

.gurele domnesc. Adăogatt că şi co--
modităţile cari consistă Inteo grOpă 

1n păment inconjurate de t.1 -1 tnic 
zid sunt fOrte apropiate de casă, 
.şi va fi uşor a inţelege că repu-
taţiunea .Medjidiet ..şi in .genral a 

.satelOr acestui district (al Medjid.ei) 
.nu este usurpată. ,Bruma gr(f)să. .. de 
,.peste n6pte este pericul6să in aceste 
!ocuri. Frigurele din Dobrogea sunt 
.dese,dar nail caracterul periculos...» 

/ .Această descripţie a . lui Hogguer 
( 	este şi .acJi in parte adevăn,. tă in 

•ceia ce privesce casele tătarklor şi 
turcilor, insa românii şi buigarii, 

'1 ,destul de numeroşi şi all construit 
de curând casc mici dar curate, plă-
.cute şi higienice ; oraşul este bine 
aranjat, stradele aliniate, petruite 1n 

\ --cea . rnat mare parte, lasă oraşul 
suferă din pricina ploilor rep( (.-Ji şi 
. orenţiale, care in multe rânducl 
. ta stricat stră;li şi case ca:tsând 
.pagube insemnate locuitoriloi .. 

.1Ste formată din comuna urbană 
.Medjidia aşezată pe malul sudic al 
.bălţi Cara,u .şi la p6,1ele nordice 
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ale dealului Medjidia de care era 
dominat prin ruinele forturilor Ta-
bia turcescă şi rusescă. 

Aspectul seCt nu oferă ceva ca-
racteristic ; este aşe4t pc panta 
dealului cu acelaşi nume, de o parte 

de a!ta a valurilor lui Trajan 
In mijlocul tinui câmp intins pe 
care se ved -numerOse turme de oi 
şi vite cornute. In interiorul sCz 
oraşul presintă strade regulate, bine 
pavate, cati insă adese-ori su:*eră 
stricăciuni din partea furtunelor, 
torenţiale cari se deslănţuesc din 
cand in cănd asupră-i ; drum'ul de 
la gară ce merge suind spre oraş 
este p!ăcut iti general.. Casele sunt 
mict, dtr bine ingrijite, curate şi 
cu o infătişare plăcută, mai ales 
cele locuite. de Românit transil- 
văneni ; el este un oraş cu viitor. 

Suprafaţa comunei e›te de 4266 
bectari cari tOte aparţin locuitori- 
lor ; din acestea : 

Teren neproductiv e de 319 ha, 
(vatra orasult.j cu 862 case); teren 
productiv 3947 ha ; teren culti-
vabil 2.241 ha ; teren ttrias ne-
cultivat 1222 ha ; teren islaz 184 
ha ; Total 3947. 

Populafiunea oraşului Medjidia 
se ridică la 645 familit cu 1805 
membri.t deci in total 2449 suflete 
repartisate iu modul următor : 

t)Dup sex bărbati 1293, ftmei 
t 156, total 2449. 

5803- 
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2) Dupe stare civihi necăsătoriţi 
t 3 3 1, căsătoriţi 964, veduvi r 5 2, 
divorţaţt 2, total 2449. 

3) Dupe protec(iune cetăţent ro-
mâni 2216, supuşi streini I 84, 
nesupuşt nict unei protecţiuni 49, 
total 2449. 

4) Dupe instrucţiune sciti carte 
466, .nu scici 1983, total 2449. 

3) Dupe re/igiun/ ortodoxi i 8 57, 

rot 

	

	catolici etc. 15, mahometanI I soo, 
mosaici 47, alte religit 30, total 

2449- 
Dupe ocupaţiunl agricultort 

427, industriaşi 5, comercianti 129,• 
alte profesit 175, total 736. 

5) Dupe hnproprietărire: până 
la to ha. 260, de la 10-25 ha. 
24, de ia. 25-100 27, de la loo 
ha. •in sus—, neltUproprietăriţt 43, 
total 3 54. 

CoWribuabi/i, 736. 
Ocupaţiunile locuitorilor sunt: 

Agrieultura cu 427 plugart cu 6 
maşini de secerat, 5 mort de betut 
porumbul, 34 grape de fier, z de-
cosi , 48 pluguri, 124 care 
căruţe. 

Creseerea vitelor fiind in comună 
peste 5200 capcte din cari : 305 
cai, 804 boi, 45 bivolt, 4 asini, 
5450 ot, 62 porcl. 

Industria nu e toctuat desvol-

tată ; căci afară de cea d011leStiCă 

saci casnică nu avem in comună 
de cât 2 mori de aburt, i fabrică 

de apă gaz6să şi 2 fabrici de dă-
răcit lănă. 

Comer(ul insă e aCtiv, căci oraşul 
se găsesce in centrul unet regiunt 
bogate 1n semănăturt şi fâneţe .de 
animale ; Calea ferată Cerna,..Vodă 
Medjidia - Constanţa şi o mulţime 
de drumurt o deservesc minunat ; 
se fac şi doue bâiciuri anuale eart 
incep de la 15 Iun;e şi 15 Oc-
tombre, ţin câte ro li1e, in ele se 
fac schimbui de cereale, vite, eic. 
cu  coloniale manufacturt, maşint 
de 	felul, etc. sunt i 125 co- 
rnercianţt diritre cart 6 hangit şi 

cârciumart ; altă dată comerţul 
sett era mult mal activ, ins't căuta 
să ajungă la splend6rea de odiniără. 
şi va ajunge. 

Budgetul comunet Medjid a este 
f6rte bine echilibrat, rernănnd ex-
cedente numer6se. Veniturile se 
ridică la suma de 71200 let : chel-
tuelile ating cifra de 53636 let, 
remăn.":td un excedent 1n plu.; de 
17564 lei ; 

Căile de eomunicaţie sunt nu-
mer6se ; fiind centrul geografic, şi 
agricol al judeţulM, plcă dinte&rsa 
numer6se drumuri in .  diferite di- 
recţit : 	Calea ferată Cernavodă- 
Medjidra Constanţa, cu staţia Mircea 
Vodă ; 2) Căt judeţene• la: a) Hâr-
şova, b) Cara-murat, c) Constanţa 
d) Mangalia, c) Cuzgun-Ostrov, f) 
Cerna-Vodă ; 3) Căi comunale si 

vecinale la sitele şi căturele mai 
apropiate. 

Cultul religios se practică inteo 
biserică creştină, cu hramul S-ţit 
Apostoli Petru şi Pavel, intemeiată 

• de locuitori in 172, intretinută 
de comună, avnd ca deservenţi t 
preot, i cântăreţ, i paracti , er ; mai 
sunt şi,6 geamii cu 6 ho t intre-

stat, căci populaţia ma-
hoffietană este ntrtner6să. • 

Instrucţia se predă in 2 ŞCOk,  

una de băeţi i alta de ,ete, in-
treţinute de stat cu 2 institutort şi 
2 institut6re, cu 128 elev inscrişt 
din cari 92 băett. 36 fele, pro-
movaţi .85 elevt ; ar mat trebui incă 
o şcOlă de băeţi căci copit i.i v&stă 

şc61ă sunt numeroşi ; mai sunt 
6 scolt musulmane. 

Istoricul. Oraşul Medjidia e fun-
dat de ctre sultanul Abdul-Medj12L 
de unde i numele s'eU, pe la in-
ceputul secolului nostrU a devenit 
prosper prin situaţia sa centrală şi 
calea ferată .ce duce la Constanţa 
şi .1a Cernavodă spre Bucuresct : 
prin ea trec.  valurile de pănAnt 
ale lui Trajan ; ea a fost mult in-
cercată in timpul resboiului de la 
1829, 185 3 şi t 877 ; inL a4i se 
ridică incetul cu incetui ; (a se vedea 
partea istorică a judeţukh). 

Medjidia, lată ce spune baronul 
d'Hogguer in .Renseignements sur 

1.a Dobroudja) din 1879 : Recense-
mintele guvernănAntulut Otoman 
făcute adese-ori imperfecte, nu-
mera in i 874,20 până la 25.000 
de locuitori populaţia Medjidiet, 
cornpusă cea mat mare parte din 
Tătari ; pe urmă vin 
Grecii, Israeliţii, etc. Dar in pu-
ţin timp frigurile 
iiosiiFdecirnarăacstă popuaţi-. 
iii 	r in 1876 numrt irică 
7000 suflete. Acest nurner a fost 
redUs . 111 	87-7 -1-n-aintea resboiului 

la ,3000.  sufIete, Posi-
ţia Medjidie.; ..este fără contrai-
ere cea mai importantă diri •t6tă.-

Dobrogca sub raporturile• cpmer-
ciale, agricole..şi chiar• strategice. 

Oraşul Medjidia datoresce exis-
tenţa lut drumului de fier de la 
Durtăre la Marea Ngră, i se 
p6te 1ice chiar că Medjidia este 
creaţiunea acestui sailway. Medji-
dia fiind situată la jurnetatea dru-
mulut de la Constanţa la Cerna-
vodă, compania drumului dc fier 
a făcut o gară pentru a uşura 
transportul cerealelor din ac1:stă 
localitate la Cernavoda şi Con-
stanţa. 

Din partea sa guvernerantul 

turc a construit pe o colcină din 
faţa sa 	o distantă de (I) milă, 
numer6sa magazii in felul baza-
rurilor care servesce 
carI se fac de dou:t orY pc an, 
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priina-vara şi t6tnna, şi care du-
reză 15 cji'e fie-care. 

Transactiunile comerciale care 

se făcea'it sunt considerabi!e. Ne-
gustorit şi sătenit veneail chiar 
din părţi depărtate ale Dobrogei. 

La aceste bâlciurt negustorii 
cumperai'l cereale şi lănurile ale 
viitOret recolli, dând sătenilor ar-
vună şi fixând preturile eventuale. 
Un mare numer de negustori stre-
ini veneail cu produsele indus- 
triei europene, ast-fel : 	Incălţl- 
minte, haine, draperii, bumbăcă-
rit, etc. precum şi o multime de 
obiecte de origine orientală. Tri-
bunalele de comercifi din Tulcea 
şi Constanţa se transformaia' in tim-
pul bâlciurilor şi şedeail ast-fel 
până când se sfârseaC bâlciurile. 

Este imposibil a da cifrele .po-
sitive ale transacţiunilor care a' 
avut loc .1a bâlciurile de la Med-
jidia, pentru că tăte documentele 

.lipsesc, fiind luate cu archivele de 
către guvernementul Otoman. 

Cultura edmpurilar in .distric-
tul Medjidiet se resuma la ceea-
ce urtneză 

orz, ovCz, secara, meiCi 
'şi grâne oleoginOse. Plantaţiuni de 
arbori fructiferi i viile lipsesc cu 
totul. 

"Climatul e tOrte nesănătos. Med-
jidia este mărginită intr io parte 

de coline, iar de altă parte de o  

.baltă pestilenţială de o fOrte mare 
intindere. Pe la inceputul tOmnet 
acestă baltă secă din cauza eva-
poraţiunet apelor şi formeză atunci 
o câmpie plină de un noroi ne- 

• gru, unde se de3compune sub iti-
fluenta razelor solare o mare can-
titate de materii organice. Pe 
lângă acesta puţurile mai sunt 
aşecjate 1n partea cea mai jăsa a 
terenulut, aprOpe de baltă. Aceste 
ape deja impuse prin nivelul lor 
inferior bălţet şi graţie tuturor 
infiltraţiunilor pătului, sunt prin 
posiţiunea lor state şi mai impure. 

LowRizzl.€14--Me4iklielsunt  r.onstru- 

ite in păment 	in noroi si ade- 
sea nivelul cimerelor e inferior 
—- stradet..-Camerile sur:t 	scunde 

_ 	_ 	.  
şi 

TOtă familia, adesea birbat, fe-
; meie, 5 sail 6 copii, porci, cinci 

câini, pui, se culcă cu toţil pe 
acest pătnCnt umed intr'una din 
cele 2 camere ; mat tede Casele 
din Medjidia sunt compuse din 2 

\. camere. 
Brumele de nUpte sunt fOrte 

periculOse in aceste locuinţe. 
Frigurile sunt dect fOrte fre-

quente, dar n'a1:1 caracterul per-

nicios. 

Medjidie, plasă insenmată din jude-
ţu! Constanţa ocupănd partea apu-
sană şi centrală a lui. 

Numele. şi-a luat numele de 
la reşedinţa sa, orăşeltil Medjidia 
saC Mejidie. 

Situatiunea. Se afiă in partea 
de mijloc i de vest a judeţulut. 
Diagonalele sale cele mat ruart sunt 
de la nord la sud, de la verful 
•Erkesek sud la .verful (angagi 
sud şi •de la vest la est de la ver-

- ftil Cuzgun la movila Islarn-tepe. 

Se mărgineste la mia11-n6pte 

cu plăşile Hârşova, iar la apus 
cu plasa Constanţa, la 
-cu 	plăşile Mang , lia şi Liârşova, 
iar la apus cu judeţul blomiţa, 

.-despărţindu-Se prin fluviul Du-
nărea. 

Relieful 	e in general 

accidentat, mai c osebire in par- 
tea apusană pe malul Dunărit sunt 
dealurile i văile se succed repede 
unele dupe altele formând un' 

de unde abia poi;i eşi ; 
dealutile in general stâncOse şi 
pietrOse, nu numai că irnpiedică 
'bâtrânul fluviu de a se indrepta 
şi versa in mare, in care odini-
Oră işi găsea mai curănd repao-
sul, dar 11 Imping spre nord şi 
chiar .spre N - V., mat 
cursul cu incă o sută şi :nai bine 
de kilometri până ce se 	a in 
Mare. Relieful sC ţine d terasa 
dunăreană, şi este desparţit in 

- ,doue jumetăţi prin depresiunea 
.Cara-su ce merge de la Cerna- 

vodă, prin Medjidie la Constanţa. 
Dtalurile cari o brăzdeză for-
meză mat multe culuri sată sis-
teme, cari de şi staii 1n legătură 
unele cu altele, păstreză insă fie-
care caracterul sC deosebit, aces-
tea sunt : 1) comuna Vlah-bair la 
V., intre bălţile VederOsa şi Baciu, 
cu verful Viah-kioi (1 5 5 m.) • 2) 
comuna Rasova co rinsă intre yiu- 
năre, băltile 	 i Kokir- 

jăile iGbiordungi si Pes-
tera, cu verful Mulciova( 5 8 at.), 
la apus ; 3) comuna Cokirlent cu 
vrul Hoşu-iuk (127 m.) la apus, 
intre Dunăre lacurile Corkirlent, 	- 
Carasu, şi valea Pestera ; 4) co-
muna Cernavoda cu verful Def-
cea (126 m.) la apus, intre Du-
năre, lacurile Purcăreţi Rama - 
dan, Cara-su şi valea Tileriun ; 
5) comuna T ortoman la N. intre 

Dunăre, lacurile Domnesca şi Ra-
madan (cu Purcărett şi Tileriun) 
şi intre văile Tileriun şi Silişte 
cu verful Tartoman (166 ;M.) ; 
6) comuna Taşpunar intre Du-
năre şi văile Boazgic şi Silişte, 
cu verful Alah-bair (204 m.), la 
mia4;lă-n6pte ; 7) capmuna Docu-
zol la N.-E., intre văile Cara-su. 
Docuzol şi Kiostel, cu vârful Do-
cuzol ( to9m.) prin partea cen-
trală a plăşii ; 8) comuna Hagi-
cabul cu verful Caratai ( oo m.) 
intre văile Kiostel, Cara-su şi 

_4( 
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Ciobanul ; in spre reserit ; 9) co-

muna Medjidia in partea centrală 
cu vdrful Idris kirnos (127 m.) 
intre văile Cara-su şi Acangia-
dere ; to) comuna Biulbiul cu vdr-
ful Kiuciuk-bittibiul-sud (131 m.) 
la S.-E. iutre văile Acăngia şi 
Glaiordungi ,orman ; i r) comuna 
Omer-bei-bair cu vertul Cogea-
iuk (147 na.) Ia S , intre văile 
Ghiordungi şi Enige ; tz) comu-
na Enigea cea mat insemnată cu 
vdrful Borungea (1.62 na..) şi Adam 
Clissi (t 58, -tu.) pe cere se află 
monumentul de la Adam Cli,si, 
int-e văile Uauia, Ghiordungi şi 
Enige cu partea sud-vestică a co-
.munet. 

TOte dealurile cart compun aceste 
sisteme sunt de natură pietrOsă 
mat cu sdmă cele de lângă. Du-
nkre, ridicâudu-se iii formă de .zid 
de asupra et, sunt acoperite cu fâ-
neţe şi păşunt, semenăturf ; şi este 
caracteristic lipsa de pădurt, din 
care causă domnesce o mare us-
căciune. 

Hidrogyafia este representată 
prin bă rânuHluviu, prin căte-va la 
curi şi b1ti, căct ape curKătdre, 
riuri şi păşum, nu are plasa, cu un 
deiict constanţ cum găsim in plasa 
Silistra-noue şi Hărşova, şi acdsta 
de sigur din cau;a lipset de pâdurt, 
cart iatreţin ume41a prin conden-
sarea nuorilor.. Dundrea udă plasa 

la apus, de la Rasova şi pâmă a-
pr(ipe de satul Boazgic, (plasa Hâr-
sova), pe o lungime de 3o km., 
direcţiunea cursului seit, este de la 
S.-V., spre N.-E., lărgimea sa nu 
intrece nicăirt i soo metri ; adân-
cimea variază intre 12-14 nbt 

-tualul sdit' drept Dobrogean, este) 
inalt, stâncos, ajw-tgând la too m. 
aprUpe de Cernavoda; un pod de: 
fier al căiet ferate Bucuresci, Cons-
tanţa, legă cele doue maTur-t ale 
sale, lângă Cernavoda ; formdză 
mat multe insule, unele acoperite 
cu nisip, altele cu păduri de săl-
cit ; principalele sunt incepdnd de 
la S.-V., spre N.-E. Ostrovul 
Lung, Hinoşt, Troina, • Seitnent,. 
şi de la Vale, şi Seimenit-mict. 
Pâriul Cernavoda, care servă de 
scurgere şi .1n, acelaşi timp de 
alimentaţiune lacului Cara-su, când 
apele Dunărit vin marţ o udă la 
apus. Văile cart o brăzddză.na 

• apă de cât• puţin timp, după plot 
• şi după topirea zăpePor ; princi-
palele sunt : Ghiordungi unită cla 
valea lnige i Iusdutaar la apus ; 
deschipndu-se in lacul Baciu ; va-
lea Urluia la Vest, deschic,Idndu-se 
in balta vederOsă ; va!ea Raşova 
şi valea Caramancea deschi4ndu-se-
in Dunăre, la Apus ; valea Peştera 
unită cu Acangi-dere i Ikingi dere 
prin partea centrală ; valeaCara-su. 
prin mijlocul plăşit, trecdnd prin 

Medgidie se deschide in ba:ta Ca-
ra-su ; ea a format odinicir, dru-
mul Dunărit.. către Mare ; valea 
Tibrinu, formată din văile Torto-
man şi Derekiot se deschide in 
lacul Tibrinu, brăzdând partţa nor-
dică ; valea Siliştea sati Taspunar, 
in partea nordică se descLide in 
lacul Domndsca ; valea Boazic care 
in partea nordlcă, conţine apă, 
formând un pâriU, o b:ăzdeză 
partea r ordică şi se deschide in 
Dunăre ; văile Docuzol, Kiostel 
Hagi Cab:.:I, Ciobanul, şi Wdgidia, 
adiaeente ale văit Cara-qu, brăz-
ddză plasa in nartea cen-,rală şi 
cea răsăritdnă. 

Clima plăşet variază după locurt; 
in partea centrală şi răsăritdnă, 
deci pe. platouri, (a este excesivă, 
veri arzăt(ire şi erni frigurOse, su-
puse fiind sufiărit continue vdntu-
lai dominant de N.-E., pl6e cade 
fOrte rar şi acdsta din cau ,a lipset 
de pădurt ; insă in partea ,apusană, 
ddlurile oferind ua adăust mat 
bun, •  Dunărea contribuind şi ea, 
vara e temperată şi iarna nu toc-
mat a .at de frigurOsă. Ca 
frigurile palustre din caui exha-
laţiunit bălţilor, bâtitue dese-ori, 
partea apusană a plăşit. 

Diviziunea. P a3a Medjidie, e 

forrnată din doud comune urbane 
şi 13 rurale. Ce'e urbane sunt : 
Medjidia, reşedinţa ei in Ixn- tea cen- 

trală, in valea Cara-su;. Cernavodă 
pe tualul drept al Dunărit, la Iocul 
de unde incepe valea Cara-su, la 
apus, ea este capul liniei ferate 
Cernavoda- Constanţa. Cele rurale 
sunt : Alacapă la răsărit pe valca 
Cara-su, cu căturele Alacapă, KiOs--
tel şi Docuzol,—Biulbiul, la S.-E., 
pe valea Biulbiul, cu cătunele 

Biulbiul, Kiiciuc BijIb'al,\Ende-
carakiot şi Ture-Murfat 
la sud, pe valea Borungea, cu că- 
tunele Carabacâ, Cangaol Besaul, 
Cangagi ; Caratai, la răsărit, pe 
valea Caratai, cu cătunele C.aratai, 
şi Agicabul ; Kioseler la S.-V., pe 
valea Borungea, cu .cătunele Kio--
seler şi Borungea ; Coragea in par-
tea centrală, pc v"a!ea• Cocargea, 
cu cătunele Cocargea şi SuSus 
Alibei-ciair ; Cokirlent la apus, pe 
malul nordic al lacului Cokirlent, 
cu cătunele Cokirlent şi Ivrinez ; 
Enigea, la S.-V., pc valea Enigea, 
cu cătunele Enigea, Adam clisi, 
Arabagi, Ius-fanar, Muleiova, Pu-
lucci şi Talaşman ; Mamut-cuius 
in partea centrală, pe valea Pes-
tera, cu cătunele Mamut-cuius, 
Caci-amac,Idris-cnius,Mircea-vodă, 
Petera, S.4idia , Turc Amzali ; 

• Raşova la S.-V., pe malul drept 
al Dunărit, cu cătunele Raşova şi 
Vlaltkiot ; Seiment la N.-V., pe 
malul drept al Dunăret, cu cătuncle 
Seitneni - mari şi Seiment - mict ;. 
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Taşpunar, la N., pe valea Taşpu-
nar, cu cătunele Taşpunar,. Baltă-
geşti, Kior-ceşme romăn, Kior-
-ceşne tătar, Saragea,—Tortoman 
la N.-E., pe valea Tortoman, cu 

.cătuncic To•toman, Azizie, Celebi-
kioi, Deocea, Derin-kiot, Făeria, 
-Geabacu, Satu-noCi. In total plasa 
.Medjidie, se compune din 2 co-
.mune urbane şi 13 comune rurale, 
formate din 50 sate saCt 

inlinderta totală a_ plăşii, .este 
_de 14320o hectare S3C1 1432 kmp. 

cari 1411 hectare ocupate de 
vetrele satelor, ce numeră 4621 

.(din cari 20 hanurt, t to căr-
ciumi), 869 hectare, ocupate de 
balţt, mlaştint, lacurt, etc., deci in 
total 2280 hectare, loc neproduc-

...tiv, şi 140920 hectare, loc produc-
-tiv, case in privinţa stăpănirei se 
.imparte 	27497 hectare, 
aparţin Statului şi propriLtarilor, 

13426 hectare, aparţin locui-
torilor improprietăriţi. 

Populaţiunea plăşii Medjidia im-
rreună cu reşedinţă, oraşului Medji-

.dia, dar fără Cernavoda, pe anul 
1896, este de 4258 familit, cu 
1.3641 membrit, in total i8499 
sutlete, impărţită după cum urmeză. 

1) Dupe sex : bărbaţi 9996, fe-
met 85o°3, total 18499. 

2) Dupe stare civilă : necăsăto-
,riţl. 9746, căsătoriţt 7859, veduvi 
685, divorţaţi 9, total 18499. 

3) Dupe instrucţie : scitl carte 
1789, nu scitl 16710, total 18499. 

4) Dupe protecţiune cetăţent 
romăii 17796, supuşi streint 315, 
nesupug nici unei protecţiunt 388, 
total 18499. 

5) Dupe 	ortodoxi 11571, 
mahometani 6148, catolici, etc. 
283, mosaici 47, alte rdigiunt 5o, 
total 18499. 

6) Dupe ocupaţiunile locuitori-
lor agricultori, mc.'seriaşt. etc. 
3703, indutriaşt 2 1, comercianţi 
344, profesii libere şi altele 533, 
total 4601. 

Contribuabill : 4 6o i. 
Economicesce, plasa produ,:e ce-

rea!e in abundenţă, are insă puţine 
păduri, m2i puţine vii şi islazuri 
mai de loc ; to..ug locuri de pă-
şune sunt numer6se : 

Producţiuni/e plăşii Medjidia, pe 
anUi 189 5-96, ată fost următOrele 

Grăul 6356 ha. cu  86543 11!. 
(1361 111. de ha.) ; Secară. 2240 
ha. cu  3 1967 h1.(1417 hl. de ha.); 
OrZ 20296 ha. CU 3 22 3 66 hl. 
(i 588 hl. de ha.) ; Ovez 5367 
ha. cu  72908 hl. (t 357 hl. de 
ha.) ; Rapiţă. 340 ha. cu  35-90 hl. 
(1055 hl. de ha.) ; Porumb 7084 
ha. cu  25787 hl. (364 hl. de ha.); 
MeitI 7049 ha. cu  5121 111. (072 
111. de ha.) ; Fâneţe artificiale 203 
ha. cu  20800 kgr. (too kgr. de 
ha.).; Făneţe naturale 7543 ha.  

cu 3052180 kgr. (4o4 ' 	de 
ha.) ; Viţa 18 ha. cu  21 1 hl. 
(15 hl. de ba. 

Din intinderea plăşit de 143 2oo 
ha., am .  vec.lut că locul produc-
tiv, ocupă I 30920 ha., care se 
repartizeză ast-fel: a) locuri culti- 
vabi!e 71486 ha.; b) locuri remase 
necultivate 61522 ha. ; c) izlazul 
ocupă 4225 ha. ; 	viile ocupă 
97 ha.; e) Pădurile şi tuferiş urile 
3500 ha. 

Ocupaţiunile locuitorilor sunt: 
Agricultura practicată pe o 

scară intinsă. Sunt ii plasă :,703 
plugari, cari..,ail 2455 pluguut, de 
boi, 70 plugurt cu cat ; 767 care 

cu boi, 2478 căruţe cu bot mai 
sunt apot 3 maşinl de treerat •Cu 
aburi, 4 maşint de semenat, 148 
maşini de secerat,: 66 maşint 
bătut porumbul, 473 grape de 
fwr,' 33 maşini de venturat, 2 3 
diferite alte maşini agricole. 

Crescerea vitelor • este larăşi o 
ocupaţiune insemnată mai cu ose- 
bire a Românilor:Veniţt din Ardeal 
şi cart sunt f6rte numeroşt in a-
cestă plasă. Sunt peste 30,200 
anima!e in plasă, din cari i5o 
armăsari, 3620 epe, 3402 cat, 
1046 mânzi ; 107 taurt, 8936 boi, 
7634 vaci, 3013 viţei ; 93 bivolt, 
141 bivoliţe, 38 malaci ; 167 mă- 
gari 	7246 berbeci, 98,9 5 	ol, 
41,358 miei ; ioi ţapt, 8o3 ca- 

pre, 301 ecji ; 1345 porci, I 4 84 
scr6fe. 

Crescerta aMinelor e puţin des-
voltată ; sunt numai 69 stupi cu 
albine. 

industria e putin desvoltată. to- 
tuşi comparativ cu 	plăşi 
insă este mai desvoltată ; avem in 

plasă 21 industriaşi de diferite ocu-
paţiuni (ferari, lemnati, dulgheri, 
etc. , prin comunele mai bogate 

prin oraşele Medgidia i Cerna--
vodă), apoi sunt 6 mori cu aburi,. 

cu apă şi 32: •de vent ; i fa-
brică de apă gaz6să şi 2 de dără-
cit lănă, pe la • sate este industria• 
eamică, care ajunge locuitorilor. 

.Pescuirea eşte ocupaţiunea lo-
cuitorilor de pe lăngă Dunăre, 
gărle şi.cele 5 bălţi (Cokilleni, Ra-
sova, Seimeni, Domnewa, Purcăr2ţI),. 
formate de densa mat sunt in plasă. 
854 puţuri .  in cătune şi 11 pe 
câmp. 

Comerciul plăşii constă in im-
portul de manufacture, instrumente 
agricole, etc. şi in export de ce-
reale, fâneţuri animale şi • lână 
sunt in plasă 344 comercianţi din 
cart 120 drciumari. Comerciul se 
face pe Dunăre prin oraşul Cer-,  
navoda şi satul Rasova, iar in jn-
terior, pe calea ferată Cernavoda-
Medgidia-Constanţa ; in Medgidia 
se mai fac şi doue terguri de ani-
male, cari altă dată aveaCi o im- 
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portanţă mult mat mare de cât 1n 
timpul de fată, insă incetul cu Incetul 
se va ridica la vechia splend6re. 

Budgetele comunelor cari com- 
pun plasa 	echilibrat destul de 
bine, afară de acela al comund 
Medgidia care a dat un deficit ce 
se va complecta rnai târi. Sunt 
46o1 contribuabilt 	plasâ.; veni- 
turile sunt de 77.944 lei, cheltue-

lile de 46.734 let ; cu un escedent 

-in plus de 31.200 lei ; ceea-ce e 

f6rte favorabil. 

Căiile de comunica(ie sunt repre-

sentate : 1) Plutirea pc Dunăre cu 
,porturile Cernavoda, Rasova şi o-
,prire.a la Seimen1; pe lacurt, .cu 
.1untrile ; 2) Calea ferată Cerna-
-voda-Constanţa cu staţiunile Cer- 
• navoda-Mircea-Vodă, Medjidia. 3) 
.Drtimurile marl saCi judeţene : ,a) 
'de la Medjidia la Mulciova, b) la 

Boazgic, c) la Ceralloda Rasova, 
la Caramurat, e) la Bi.ilbCil, f) 

ia 'AlaCapa, 	de la Bi1bCil la 

Mulciova, h) in fine drumurile co-

munale şi vecinale cari brăzdează 
,în-diferite direcţiuni teritoriul plăşir. 

Cultul religios este representat 

prin 12 biserici ortodoxe, carI ati 
câte 10 hect. pămnt de la Stat 
şi venituri de la contune, cu 13 

• preoll, 8 dascăli, t 6 paraclisert ; 
mat sunt şi 22 geamil cu 18 hogi 

şi vre-o 4-5 case de rugăciuni 
.ale locuitorilor protestanti. 

Instrucţiunea se predă. iii 19 
şcOle, din.  cari 2 de băeţt., 2 de 
fete, câte una in Medjidia i Cer- 
navoda, si 18 şzoli rurale mixte : 
şcolile sunt infiinţate şi 1ntreţinute 
de Stat ; aci i institator1 şi insti-
tutOre, tr inveţătort şi 4 inveţă-
t6re, cu 865 elevi Inscrişi (611 
bileţ;; - 254 fete) din cari 458 pro-
movali ; mai sunt şi 36 şcOle 
diferitelor comunităţt din plasă. 

Istorieul. In ace:stă .plasă se gd- . 
sesc mine.de  valori romane. (Trajan) 
de cetăţi romane (TroPaeutn,- .Axio- 
polis) de monumente (cel de la 
Adam . Clissi) etc. ; a .  se vedea 
partea istorică a 

Merdevenli Punar, sat in plasa 
Mangalia, cătunul .comunei Kazil, 
.situat in partea apusană .a;• plăşei 
şi cea nordică a comuner, 	.21/2  
klm. spre N.-V. de cătunul de re-
şedinţa Kazil Murad. Este:- aşezat 
pe valea Mangaci Ceair, inchis ia 
N. dc către d1ul Cabula Bair şi 
dorninat despre S. de vrful Mer-
devenli punar (141 m.) • 

Suprafata sa este de 154o hect. 
dintre care 5 hect. sunt :ocupate 
pe vatra satului şi de grădini... 

Populaţiunea sa este dt 45• fa- 
rniti 	io6 suflete. Locuitorii 
sunt compuşI din Turcl şi Bulgad 
şi sc ocupă cu crescerea vitelor 
şi cu agricultura. Case constrnite 
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sunt puţine, majoritatea locuinţelbr 
o forme:ză bordeete. 

DrumurY comunale p1c la N. 

Beşoul, la S.-V. spre Kazil Murad, 
la S.-E. spre Cavaclar, la R. spre 
Sofular şi unul la N.-E. spre Co-
pa iin. 

Merdevenli punar ve:rf saCi movilă 
artificială 1n plasa Mangali pe te-
ritoriul comune1 rurale Kazil Mn: 
rad şi anume pe acela al cătunului 
seCt Merdevenli 'Punar. Are 141 

metri 'InălOme şi domină •satele 
Kazil Murad, •Mangaci, Cavaclar 
şi Merdeşenli Punar. Este acoperit 
cu verdeaţă. 

Merdevenli punar ceair sau Mer-

deven eeair, .vile insemuată in 
plasa Mangalia pe teritoriul co-
munelor rurale Kazil Murad 

• Cavaclar. Este continuar,,a văii 
Caula• Ccair care t.e indrepte:ză 
spre Mia;lă , n6pte •avnd o direc- 
ţiune de la S.-E. 	 trece 
prin satul Kazil Murad urde pri-
mesce din .  spre apus pevaleaGhio-
ghcrcin punar Ceair şi se Intinde 
pănă la dealul Bairam de , la Bair. 

Este situată in partea apusană 
a plăşii şi a comune1 Cavaclar şi 
cea centrală a cornune>i Kaz"i Murad. 

Merkez (Dealul de la), deal in 

plasa Silistra noue, comutv.-, Oltina, 

cătunul de reşedinţă Oltina ; se 
desface de dealul Ciăcal, se intinde 
spre 	 o direcţiune 
generală de la 	spre S.-V. 
brăzdând partea de Mia4-n6pte a. 
plăşii şi cea resăriteană a comunel ; 
el lasă spre S.-V. o prelungire 
care pOrtă numele de dealul de 
Deasupra CâşliI ; pe la p6iele sale re-
săritene merge valea Beilic ceair, 
se ridică pârtă la o inălţime de 
130 m. ; la p6lele ramificaţiiIor 
sale vestice e aşe4at,  satul Qltina ; 
iar -malurile ezerului 0.Itina sunt 
1nalte şi râp6se din. pricina Itn. ; 
• este acoperit cu tuferişuri şi fânete. 

Mezarltc sirtl. Deal insemnat in 

plasa Mangalia, pe teritorul co- 
munei rurale Kerag1 	anume pe 

acela al cătunului Valali,: se des-
face din dealul Egi luiuk, se in-
dreptează. spre :Miacp.41, ay:ad o 
direcţinne de la N,-Y. spre, ,S.-E. 
şi merge printre.  văile Acargea şi 
D auluchio1 ;; are o Inălţime 
de .ro 3 W. pe care o a.t1age îtvrful  

• [Valali .şi domină prin ac4tă inăl-
ţime cătuncle Acărgea,- Valali şi 
Dauluchioi care se află aşezate la 
S. şi V. de acest deal, la câte r 
km. depărtare. 

Este situat in partea sudick,a 

plăsei şi cea vestică a comuneI. 

Mezarlic Iuk. Movila in plasa Cou- 
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stanţa, pe teritorul comunei rurale 
Techirghiol şi anume pe acela al 
cătunulin seia Agigea ; este verful 
cel mai inalt al dealnlin Agigea 
av@nd 38 inălţime şi dorninând 
satul Agigea precum şi Marea de 
care nu este departe de cât cu 
soo metri, este situată in partea 
sud-estică a plăşei şi cea estică a 
comund ; acoperită cu păşuni. 

Mezarlic bair deal in plasa Med_ 
jidia pc teritoriul comu.:ei rurale 
Taş-punar şi anume pe • acela al 
cătunului Kior-ceşme, se intinde 
spre vestul cătunului Kior-ceşme, 
incepând de la vârful Miulten Tepe 
indreptâ- du:se către -Mia4ă-mipte 
şi av@nd o direcţiune ;de la S.- V. 
către N.-V.• merge printre văile 
Hagi-Vir't-Dere • şi Sali-bei-Dere ; 
•este situat 1n partea vestică a plăşii 
şi cea centrală a comunet ; are o 
înăltirne medie de [oo metri. 

Mezarltk, verf de deal in plasa •Med- 
• jidia, cornuna Taş•-punar,, cătunul 

Kior-ceşme ; la 	km. spre reArit 
de acest catun pe culmea dealuini 
Mezarlic bair ; este acoporit cu 
verdeată şi are ioo na. 

Mezarlik-tepe, verf insemnat 1n 

plasa Constanţa, pe teritoriul co-
mund rurale Pazarli şi anume pe 
acela al •cătunului Ghelingek, care 

se afiă cu un km. mai spre .nord 
de acest verf. Acest verf este a-
şe4at pe culmea apusană a dea-
lului Ghelingek-bair şi are o inăl-
ţime de 165 metri, dominând prin 
acestă inălţime satul Ghelingek şi 
drumurile Ghelingek-Pazarli şi Ghe-
lingek-Dorobanţu (Bilarlar), situat 
în partea nordică a, plăşit şi a co-
munei. • 

•Mezarlik-bair. Deal in plasa Silistra 
noue, comunele Ghiuvegea şi Ca-
ranlâc, se indreaptă ,spre, resărit 
:avend o direcţie generală de la 
S.-V. spre N.-E. ; merge -printre 
Beilic-ceair şi adiacenta sa Câşla-
punar ; la p61e1e sale nordice se 

- găsesce satuli  Qur,u-orman 
dică la o Inălţime de. 

văile de •rnal sus şi satul 
Curu-orman ;,: acoperit cu .:pădur1 
la apus şi .fâneţe şi seinănăt4r1 la 
resărit, re muchea lui merge un 

- drurn. Comunal ce duce de la Curu-

orman-Ghiuvegea. 

Mircea-Vodă, sat in plasa Medjidia, 
•• cătunul - comund Mamut-cuiusu ; 
• este situat in partea apusană a plăşei 

cea nord-vestică a comunei, la 
12 klua spre N.-V. de cătunul de 
reşedinţă, Mannit-cuiusu. Acesta este 
un sat non, clădit de curând 1n 
valea Bechiraga-clnac, 1ntre cele 2 

corpurr principale ale bălţe1 Carasu. 

Este inchis la N. de dealul Bechi-
raga-bair, iar la S. de către dealul 
Cara-Durac-bair, care are ni:ce ra-
tnificaţiurn stâncUse prin apropierea 
satului. Suprafata sa este de 3612 
ha., dintre care 5 ha. sunt ccupate 
numai de vatra satului, Popula-
ţiunea sa, compusă numai din ro-
mâni transilvăneni, numiţi -nocan1 
sa 	
, 

din canză că se ozupă 
numai cu cresccrea vitelo; şi in 
special a oflor, este de 14 ramilii 
cu 6o suflete. Fiind un •,at de cu-
rând, are prea puţine case, insi 
case clădite dupe model, case mari, 
curate si bine Ingrijite, avend fie-
care easă lcUrtea, grădiniţa si făn-
tâna sa. Este .staţie de drum de,fer, 
pe linia Cernavodă-ConstanF-,, intre 
staţiile . Cernavodă şi Medjiciia 	5 
klm.'spre V. de .cea d'intein şi i o 

• klm. spre V. de cea de a doua). ,.....„ 	. 	, 
-Shigur drumul comtnial Clcbichiol-
Cernavodă trece prin sat; iar la 
sudul sen se 	ruinele fortului 
Acsan-demir-tabiasa ; fort lurcesc. 

Mulciova, sat in plasa Medjidie, că-
tunul comund Enige, situa t 1i partea 
sud-vestică a p1ăit i cea nordică 
a comunii, pe valea Mulciova, la 
22 klm. spre N.-V. de re:f.;dinţă, 
intr'O posiţie frum6să ; cu 	intin- 
dere de 2220 ha., din care 19 
ocupate numai de vatra satuiu; 
102 case ; populaţiunea in 

Dicţ.,,thogr. jud. Couslunţa. 

ritate Români şi Bulgari, este de 
122 familif cu 536 suflete, ocu-
pându-se cu crescerea vitelor şi cu 
acrricultiira. 

Murfat (turcesc), sat irt plasa Med-
jidia, cătunul comuni1 Bi1bi1, situat 
in partea sud-estică a comunii, la 
5 klm. spre N. de cătunul de re-
şedinţă pe valea Murfat-ceair ; are 
o intindere de 3179 ha., din cari 
9 ha. ocupate de vatra satului cu 
14 case, populaţia în majoritate 
turcescă, de unde şi numele 
este de .23 familii cu 133.  suflete, 
ocupându-se cu agricuitura .şi . cres-
cerea yitelor. 

Murfc. tlar, comună rurală in jncleţul 
Constanţa, plasa Constanţa ; e situată 
in partea resăritenă a judeţultn, la 
20 klm. spre V. de oraşul .Con-
stanta, capitala lul, şi in.cea apu-
sană a păii, la 23 km. spre S. 
de satul Caratuurat, reşedinţa ei, 

Se mărArtnesiY la rniacjă-nOpte cu 
comuna Alacapâ, (plasa 
la 	cu comuna OsManfacâ 
(plasa Mangalia) ; la resărit c co- 
muna Omurcea ; şi• la apus 	co- 
muna Biulbiul (plasa Mangalia). 	• 

Relleful solultd e putin acci-
dentat ; dealurile care o brăzdeză 
sunt Caraacic-bair (73 m.) la N.-V.; 
Gherme-bair (79 rn.) la N.; 

(89 	1,a ţ,7,;  
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Mangala-culac-bair (82 m.) la S.; 
Canara-bair la E.; Orman-bair prin 
centru ; ele sunt acoperite cu fneţe 
şi semănăturt. Movi/e sunt puţine 
(2) şi filră importanţă ; sunt artifici-
ale, servind ca puncte de observaţie. 

.Hidrogralia e representată prin 
văi cart na apă mai in tot cursul 
anulut ; principalele sunt : Carasu 
sar:1 Medjidia, ce pOrtă in comună 
numele de Murfatlar şi Cara-cuius-
dere ; cu adiacentele sale pe stenga 
Cara-suluk-dere, Tatar-orman-dere 
unită cu Mezatlac-ceair şl Canara 
ceair ; ele sunt văi largi i cu ma-
lurile acoperite cu verdeţă. 

Clima este aceea . a platoulut in 
genere, vară căldurOsă, iarnă fri-
gurOsă, ventul de N.-E. domină, 
plot puţine, clima relativ sănet6să. 

Este formată dintr'un singur că-
tun, Murfatlar, aşe;lat 1n valea Ca- 
rasu, d'a stânga căit ferate Con-
stanta-Cernavodă, unde are şi o 
staţie ; intre dealurile Murfat la apus 
şi Gherme-bair la N. şi E. 

Saprafaia sa este de 361 2 ha., 
din cari 79 ha. ocupate de vatra 
satulut cu 52 case; r 133 ale lo- 
cuitorilor, 2400 ha. ale Statului 

• cu propdetarit. 
Instrueliunea. Nu există nict o 

şcOlă in comună ; ar trebui insă 
Infiinţată una, de Ore-ce numerul 
copirlor in verstă de şcOlă cste 
consider abil. 

Biserinl ortodoxă n'are comuna, 
de şi ar trebui zidită una, pentru 
populaţia creştină ; căct cea maho-
medană are o geamie cu 2 hogi 
şi To ha. de părlAnt de la Stat. 

Populaţiunea sa e de 77 familil 
cu 266 membrit, in total 343 su• 
flete, repartisată in modul următor : 

Dupe sex: bărbaţt 86 ; fe-
met 157 ; total 343. 

2) Dupe stare 	necăsăto- 
riţt r 92 ; căsătoriţi I 40 ; veduvi o ; 
divorţaţi i ; total 343. 

3) Dupe instructie : sci1.1 carte 46 ; 
nu sciCi carte 297 ; totăl 343. 

4) Dupe proteeţie : cetăţent ro-
mâni 3 17 ; supuşt strein1 26 to-
tal 343. 

5) Dupe. 	ortodoxi 20 ; 

mahometani 122 ; catolict 13 ; al-
tele 7 ; total 343 . 

6) Dupe ocupaţiunY : agriCultori 
oo ; industriaşt — ; c-omerc-iang 2 ; 

alte profesit — ; total 102. 

COttiribliabdi : I 02 . 

• Economicesee comuna stă ast-fel: 
Din cele 3612 na. ale comunit 
79 ha. teren neproductiv (ocupat 
de vatra satulut, 3533  ha. teren 
productiv (din cart 2400 ha. ale 
ştatului cu proprietari, şi i i33 ha. 
ale locuitorilor) din acestea : 2437 
ha. teren cultivabil (din cart 1304 
ale Statului cu proprietari şi i I 3 3 
ale locuitorilor, i56 ha. teren ne-
cultivat (din care i 56 ha. ale Sta _ 

tulut cu proprietari, 600 ha. teren 
islaz (din care 600 ha. ale Statu-
Jui cu proprietari, 340 ha. teren 
păduri (din care 340 ha. ah S ta-
tulut cu proprietari. 

Oeupaţiile locuitorilor sunt: Agri-
cultura•cu ioo plugart, cart aCi 32 
plugurt, 46 care şi căruţe, i ma- 
şină de treerat cu aburt, ; ma-
şini de secerat, i ş grape ds: fier, 
2 maşint de venturat. Cr,:şterea 
vitelor ; fiind 1n comună. 3.400 ca-
pete, mai cu semă oi. Industria 
afară de cea casnică, mai e re- 
presentată prin I mOră de vent. 
Cornerţul 1e activ, se face prin 
gara Murfatlar in comună, - de 2 
comercianţi (cârciumari) şi constă 
in import de coloniale şi :-nanu-
factură şi i , expor.t de vite şi 
zereale. 	 • 

,Bu4etul constă in 8667 le1 la 
venitud, 4628 let la cheltue!i, cu 
ut excedent de 4039 

Călile de comunitaţie sunt: Calea 
fer,at.ă. Constanţa - Cerna - 

-tre,cepe lângă sat; avend şi o staţie 
pe densa; apoi drumurt coinunale 
şi vecinale la Ki.iciuc, Mufat, Ala-
capl, Omurcea, Biulbiul, Osm,infacă, 
•Nazărcea, Ende-carakiof. 

De pe teritoriul seU, sa proectat 
a se aduce apă de beut prin con- 
Aucte subterane (astă-cli cu vagăne 
1nchise) in Constanţa, care e lipsită 
de apă bună. 

N. de sat trece valul de 

piatră şi la S. cel mic de păment, 
la i 1/9  klm. cel dintâiCi, la 3 kIm. 
cel d'al doilea (a .se vedea des-
cripţia istorică a judeţulut). 

Muratari-biliuk, sat in plasa Man- 

r:# 	cătunul comunet Musurat, 
situat in partea nord-estică a plăşei 
şi cea vestică a comunet, la 5 klm. 
spre sud de cătunul de reşedinţă, 
Musurat. Este aşelat pe valea unită 
Cuba-dere cu Cara-iuk-dere avend 
o suprafaţă de 300 hectare, dintre 
care 8 hectare sunt ocupate de 
•vatra satului. Populaţiunea sa este 
de 48 familii,cu 148 suflete, ocu-
pându-se cu agricultura şi cu cres-
cerea. vitelor. •Locuitorit sunt' a-
mestecaţt, :insă .Tureit domină ‘prin 
numerul lor. Drutuurt comunale 
pleacă 1n t6te, p4rţile 	spre • Mu- 
surat prin Muratan-kciuk, spre 
Taprai-Sari, spre Gherengik şi spre 

• Pervelet. 

Murratan-kciuk, sat in plasa Man-

galia, cătunul comunet, .Musgrat ; 
situat in partea nord-estică a plăşet 
şi cea apusană a comunet la 41/2  
klm. spre sud de cătunul de reşe-
dinţă, Musurat; pe aceaşt vale ca 
şi precedentul. Suprafaţa sa este 
de hectare 1,o6o dintre care 14 
hectare sunt ocupate nurnaI de vatra 
satulut i de grădini. Populaţiunea 
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sa este de 56 fan.iilii cu 228 suflete 
ocupându-se cu agricultura şi cu 
cre5terea vitelor. Pămentul de o 
calitate bună produce gritl şi po-
rumb in wntităti destul de mari. 
Majoritatea locuitorilor este for-
mată de către Turci. Acest sat este 
la o egală distanţă de satele.Karli-
Chioi şi Muratan-biuk, el flind 
verful unui unghiCi ale crui laturi 
le-ar forma druo- urile comunale 
Murata n-biliuk-lVturatan-kikiuk şi 
Muratan-kikiuk-Karli-Ch ioi. 

Muslu, sat in plasa Hârşova, cătunul 
•comunei Şiriu ; situat mai mult in 
partea centrală a plăşei şi cea .sep-
tentrională a comunei, la 4.14 ki-
lometri spre nord-vest de cătunul 
de resedinţă, Şiriu. Este aşetjat pe 
valea cu acelaş.  nume, Muslu, toc-
mai la locul unde isvorăsce păriul 
Sarai ; fiind dominat la nord-est 
de către verful Gheldi-Hagi-tepe ; 
(122 m.) şi la sud-est de verful 
Emir-Saale-tepe (82 m.) Suprafaţa 
sa este de 1.137 hectare dintre 
care 117 hectare sunt ocupate de 
grădini şi • de vatra satului. Popu-
laţiunea sa, a cărei majoritate este 
formată de către Bulgari, este de 
62 familil, cu 291 suflete, ocu-
pându-se mai ales cu crescerea vi-
telor şi cu grădinăria. Drurnuri co• 
munale pleacă spre atele : Muslu-
bei, şiriul, Balgin, Eni-Sarai, Es- 

chi-Sarai, Kadi-kăşla şi Ghizdă-
resci. 

Muslu, vale importantă it.i plasa Hăr-
şova, pe teritorul comunei ,rurale - 
şiriu,. şi anume pe acela al cătu-. 
nelor sale Muslu-bei şi 'Muslu (de 
unde işi trage şi numele). Se des-
face din dealul Cadi-kâşla indrep- 
tându-se spre 	cu o di- 
rectiune generală de la nord către 
sud-vest, treCe prin satele Muslu 
şi Muslu-bci, pritnesee de ta răsă-
rit valea Batacli-dere şi de la satul 
-Tikilesci işi schimbă numele in 
valea .Cechirgea, care merge ur-
mând aceaşi direcţiune şi se • des-
chide in Dunăre în faţa Ostrovulut 
AtârnaţT -după ce ' - a trecut şi prin. 
satul Tichilesci şi a rnal primit de-
la nord valea Dalaşma-Ctilac, de 
la sud-est valea Tichilesci . •şi de 
la sud valea Pici&ele Cechirgeli 
Prin -Mijlocul vi curge piriul. 

Mush-bel, sat in plasa Hârşova, 
căttmul comu'nei şiriu, situat mai 

• mult in partea meridională a plă-
şei şi cea apusană a comunei, la 
4 km. spre apus de reşedintă, 
Şiriu. 

Eite aşelat in valea Muslu, pe 
malul stâng al piriului, şi •este 
dominat de verful Muslu-bei-tepe 
(1 t 3 m.) care este la resăritul sei. 
Supralaţl sa este de 1707 hec- 

tare din care 150 hectare sunt 
ocupate numai de vatra satului şi 

grădini. Populaţiunea sa com-
,p.usă mai numai, din Bulgari, este 

.• de 76 familit, cu 445 suflete ocu-

..pându-se mai ales cu grădinăria 
şi crescerea vitelor. Drumuri co-
munale vin de la : Capugi, şi-

. riu, • Mudu-kadi-kaşla, Ghizdăresci, 
, şi 

IVIuslu-bei-ciflic, fermă, moşie in 
plasa Hârşova, pe teritoriul co-
munei rurale Şiriu i anume pe 

• acela al cătunului sen Muslu-bei 
de unde 	luat i nurnele. ESte 
aşe4tă pe marginea drumului 
Muslu-bei-Ghizdăresct avend o su-
prafată de 8o hectare şi produ- 
cend gri 	insemnat. Este situată 
la t km. spre S.-V. de satul 
Mtblu-bei. 

:Muslu-bei-tepe, verf sai movilă 
artiflcială in plasa Hârşova, pe te-

, ritoriul comunei rurale Şiriu. Arc 
o inăltime de 113 metri şi do- 

• mină satul Şiriu care este la 
km. spre S.-E. şi satul Muslu-bei 
care este la 3 km. spre V. Este 
acoperit cu verdeţă şi a fost punt 
trigonometric de observaţiune de 
ranaul al 111-lea. 

:1V.Iustafacâ, sat in plasa •Manga.F.a, 
. cătunul comunei Azapla•;., situat in 

partea centrală a plăşii şi cea nor-
dică a comunei Ja 7 km. spre 
N. de cătunul de reşedinţă, pe 
valea Azaplar, are o intindere de 
3 520 ha., din cari 6o ha. ocu-
pate de vatra satului cu 38 case ; 

populaţia it.i rnajoritate turcă-tătară, 
este de 2 2 familir cu 159 suflete, 
ocunându-se cu creşterea vitelor 
acrricultura. 

Mustana,- deal in . plasa Medjidie, 
pe . teritoriul comiMei rurale 

şi anume pe acela al cătunu- 
•lui si Vlahkioi ; face parte din 
cultnea dealurilor Vlahkiol ; se des- 
face din cu'mea princip 	din • ver- 
ful numit Vlah - kioi, se intinde 
spre 	avend o directiune 
generală de la 	spre S.-E., 
brăzdând partea apusană a plăşil, 
şi cea meridională a comunii . ; se 
intinde dealungul malulur apusan 
al bălţii B.iciu i pe Iângă valea 
Ceraclar. Se ridică până la o inăl-
ţime de 140 m ,• dominând prin 
inălţimea sa, • balta Baciu, valea 
Ceraclar şi drumurile comunale ce 
vin de la Aliman şi Vlah-kioi spre 
Rasova. Este acoperit in bună partc 
cu păduri şi tuferişuri, cu • păşuni 
şi pe pantele meridionale cu câte-va, 
locuri arabile. 

Miusteg p, câşlă în plasa Mangalia 
pe teritoriul comunei rua1c Sari- 
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ghiol şi anume pe acela al cătunu-
lut sUt Caraaci-kulac, pe marginea 
laculut Mangalia, pe malul sci cel 
drept ; inainte vreme, constituia 
singur un sat mare, insă cu timpul, 
acest sat sa redus nutnat la o târlă 
de ol, din pricina frigurilor prove-
nite din causa miasmelor, exhalate 
din lacul Mangalia ; este situată In 
sudul plăşet şi in partea de N. a 
comunei şi la t 	km. spre V. 
de cătunul Caraaci-kulac. Acestă 
căşlă tine de Ciflicu Miustegep. 

Musurat, comună rurală insemnată 
din jude;u1 Constanta, plasa Man-
galia, situatit in partea răsăritenă 
a judetului, la 23 km., spre 
de oraşul Constanta, capitala dis-
trictului, şi in cea septentrională a 
plăşet la 28 km., spre N.-V. de 
orăşelul Mangalia, reşedinta sa, pe 
pârtul Musurat. 

Se tnrgintsce la mia4-n6pte 
cu comuna Osmanfacâ şi Techir-
ghlo', (plasa Constanta) ; la răsărit 
cu comuna Tuzla ; la miacjă-,11 cu 
comuna Tallâgeac şi cătunul Per-
veli (al comunei Tuzla); iar la 
apus cu comuna Gheringec. 

Relieful solului e in general 
destul de accidentat, mat cu osc-

bire iri partea sa centrală, unde 
văile dintre dealuri sunt cu malurt 
inalte, şi lungl, e brăzdată de cul-
mea Tuzla, ale căret principale 

ramificatiunt sunt următ6rele : dea-
lul Musurat (t 40 m. la N.-V.), 
dealul Top.rai-sair (82 m.), dealul 
Muratan (70 m.), la apus ; dealul 
Perveli (90 m.), la S. ; dealut 
Sari-bair (74 m.), la S.-E. ; dea-
lut Tăuşan-bair (70 m.), la răsă-
rit ; dealul Carli-kiot şi Kciuc-bair 
(51 m.) prin interiorul comunei ;. 
apot dealurile Abdulah-bair (90 
m.), Aiatan-bair (81 m.), Urlukiot-
bair (82 m.) şi Osmancea - bair 
(74 tib), la mia4ă-n6pte, cart se 
desfac din culmea Tekirghiol. A-
ceste dealuri sunt acoperite cu se, 
mănăturt şi fânete intinse, precum 
şi cu 	pentru păşunatul 
vitelor. 

Movilele sunt numer6se, res-
pândite ict şi colo, mat cu semă 
in partea răsăritenă, ele, sunt t6te 
artificia'e şi construite pentru a: 
servi ca punte de orientare ; princi-
palele sunt: Iuci-iuk-beriki (81 m.> 
la N. ; Tekirghiol (82 m.), Cia-
tal-iuiuk (75 m.), Urlu-kiot (55 
m.), la răsărit ; Tuziu din câmp 
(70 m.), Baldara-iuiuk (71 m.), 
S.-E. ; Sari-iuk (74 m.), la S., 
Taşli-ink (90 m.), la S.-V.; Musu-
rat-tepe (82 m.), la V., Carli-kiot 
(51 na.) in interior. 

Hidrogralia es.te representaU 
prin lacurt un pâreCt şi văi, Licul 
Tuzla este asezat in partea rări--
teană a contunet, apartinându-1 din- 

intindere totală de 700 hectare, 
.numat 15o hectare, -  din care 55 
ha. ocupate cu stuf, malurile sale 
sunt j,ise el produce peşte bun 
ce sc consurnă in localitate, insă 
al cărui venit apartine statultti ; 
lăcşolul Ciattnalar, format (1,.» pre-
cedentul, Iângă satul cu acelaşi 
nume (8 km. intindere) , acoperit 
cu stuf; Pârâtil Musurat sau Urlukiol 
vine din dealul Musurat, se indreap-
tă spre ud-est, trece prin satul Mu-
surat şi Urlukior şi se deschide 
in lacul Tuzla, după 10 km. de 
drum, ' are maturite italte i râp6se 
intre cc1, dou sate ; iri apropiere . 
de lac el dispare in terenul nisipos 
de -  Iângă lac, însă se cunOsce 
unde se deschide in apă : are putină 
apă şi -uneort secă., Văile suntanict şi 
n'au de loc apă, afară numai in 
timpul ploi!or de. t6fintă: principaiele 
sunt Urlukioi-dere la răsărit, se 
deschide ia pârâtil Musurat, pe stăn-
ga, iar valea Musurulat-ceair pe.  
dreapta la vest 	valea Carlikiot 
prin interiorul comuiei find formată 
de văile Cara-iu 	unită cu 
Cuba-dere, va!ea Muratbiu şi C a-
tinalar, cele dititi spre vest, cele 
lalte spre sud. 

Clima este temperată; vara este 
moderata din causa a?ropierei Mă-
ret, a laculul, şi a vânturilor ce sullă 
din spre ea ; iarna este frigur6să, 
lacul ingheată adesea, din causa 

suflărit necontenite a gerosului vent 
de nord-est ; pl6ea cade iu cantitate 
potrivită ; maladiele o viziteaza rar ; 
numai frigurele palustre câte odată. 

Catunele cart o formează sunt 
cinct şi anume : Musurat reşedinta 
spre iniacjă-n6pte, pe ambele malurt: 
ale părulut Musurat ; Url.ukiot,  
spre răsăritul comunei pe atntiele 
malurt ale pârăulul Urlukiot ,şi valea 
Urlukio:-dere, la 4 km. spre sud-cst 
d! reşedintă. Muratan-bifiuk spre_ 

a cOmunet pe valea 
ratan la 6 km. sud de reşedintă. 
Muratan-kiIciuc, in partea centrală 
a comunei, pe valea Muratan, la 
5 km. spre sud de reşedinta; Car-
likioi, spre răsărit, pe valea 

la 5 km. spre S.-E. de re-
şedintă. Ciatrnalar format de curând 
pe ruinele satului cu acelaşt nume, 
Iângă locut Ciatmalar şi Tuzia, la 
67 km. spre S-E, de reşedinta. 

Aspectul lor nu pre.sintă mat 
nitnic caracteristic, ca 	satele 
turcesci, casele mict, r&i ingrijite, 
risipite fară ordine, fără uliti, şi 
avend in nnjlocu-le câte o gea-
mie, incet incet ele sc 
vor prospera. 

Suprafaţa cornunet totala e,te 

de 6279 hectare, din cari 5 r hec-
tare, ocupate de vetrele celor . 5 

sate cu 244 case; Statul cu pro-
prietarit posed 3504 hectare, iar-

locuitorit ati 2722 11CCIare. 
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Populaţiunea sa totală este de 
271 familii cu to93 suflete, com-
pusă in cea mai mare parte de Turc1 
şi Tatart, câti-va Bulgari şi Ger-
mant; impărţită in modul următor. 

.1) Dupe sex: bărbatt 562, femei 
531, total 1093. 

2) Dupe stare 	necăsăto- 
riţi 5 56, căsătoriţi 452, V;:idtlVi 84, 
divortati 1, total 1093. 	. 

3) Dup 	instrucţie : sciu carte 
38, nu sciu carte to55, total 

t o 9 3. 
4) Dupe protecţie: cetăţeni ro-

mâni 1049, supuş'. strint 44, total 
o 9 3. 
5) Dupe 	: ortodoxt 254, 

catolici 8, mahometanI 3 i, total 
o9 3. 

6) Dupe ocupatiuni: agricultor1 
244, comercianţi 5, alte profesiuni 
22, total 271. 

Contribuabili: 271. 

Biserică ortodoxă nu exi,tă in 
comulă, ar treb.ui insă infiinţată 
una, căci populaţia creşcină e destul 
de numerOsă; sunt insă. 4 geamit, 
2 in ct. Musurat şi câte una in 
cătunele Miuk-muratan, şi kiciuc- 
rtiuratan, cu 4 hogi. 

Şcgii, este una ingură rurală 
mixtă, infiintată de judeţ. cu  i invă-
titor şi 37 elevi inscrişt (din car1 
22 băeţi ,şi 15 fete), promovati 

9 elevt. 
Economicesee comuna stă ast-fel:  

Din cefe 6279 ha. ale comunef 
sunt: 5 3 ha. teren neproductiv (din 
care 51 ha. ocupate de vatra sa- 
tulut 	2 ha. bălti stuf etc.) ; 6226 
ha. teren productiv (din care 3504 
ha. ale proprietarilor şi 2722 ha. 
ale locuitorilor) ; din acestea : 5o60 
ha. teren cultivat (din care 2867 
ha. a'e proprietarilor şi 2:93 ale 
locuitorilor); 396 ha. teren necul-
tivat (din care 220 ha. ale pro-
prietarilor şi 176 ale locuitorilor); 
744 ha. teren idăz (din care 413 
ha. ale proprietarilor şi 351 ale 
locuitorilor ; 6 h. teren vii din care 
4 ale proprietarilor şi 2 ale lo-
cuitorilor. 

Ocupaţiunile locuitorilor sunt ur-
mătOre!e : Agricultura cu 244 plu-
gari, cari aO 98 plugur1, 121 care 
şi căruţe, t maşină de treerat cu 
aburI, una maşină de semenat, 9 
maşini de secerat, 3 maşini de bă-
tut porumb, 15 grape de fierfCres-
cerea vitelor, fiind in comună peste 
9500 capete mai cu st.:mă o', boi, 

cai. Industria e representată, prin 
cea casnică şt 8 mori de vbt. Co-
mer;u1 pu!in activ se face de către 
5 comercian.,1 (t câreiumar) prin 
gara Murfatlar la 26 klm. spre N, 

şi constă în import de coloniale,  
instrumente agricole, manufacturi 
şi import de vite cu produsele lor, 
Budgetul comunet constă in veni-
turi de 5 1.7o lei. iar cheltuelile de 

2449, remânând un excedent in 
plus de 3191 lei, sunt şi 27 I con-
tribuabill in comună. 

CăI de comunicaţiune sunt: calea 

judeţiană .Constanţa-Mangalia, ce 
trece prin satele Urlukioi şi Ciat-
malari apoi drumuri mici spre 
Tatlăgeac, Tuzla, Tekirghiol, Os-
manfaci, Abdulah, Ghelingec etc. 

In comună, cătunul Ciatmalar 
a suferit mult din partea 'rurcilor, 
in ultimul re:boi0 de la 77 fiind 

redus in irrine; a1i insă a Inceput 
să se ridice incetul cu incetul. 

:Musurat, sat in plasa Mangalia, că-
tunul de reşedinţă al comunei Mu-
surat, situat in partea răsă.riteană 
a plăşei şi cea apusană a comune1 
pe valea Musurat la pMele delulu1 
cu acelaşi nume, cu o intindere de 
2825 ha. din cari 22 ha. ocupate 
.de  -vatra satului cu i 58 case ; po-
pulaţia In majoritate turcă este de 
r 44 faniilii cu' 703 suflete ocu-
pându-se cu crescerea vitelor; in 
el se află şcsila comunei şi 2 gea-
mit turce-,ci. 

Musur cuiuk, vale in plasa Man-

galia pe teritoriul comunelor ru-

rale Agemler şi Biuk Enghez şi 
anume pe acela al cătunelor So- 
fula 	Casikci. Satul Sofular este 
aşelat chiar in acstă vale iar sa-

..tul CasIkci puţin spre E. cam la 

klm. este indreptată de la N. 
către S. ; este situatik in partea 

nord-vestică a plăşei,in cea sudică 
a comunei Agemler si cea vestica 
a comurei Biiiuk-Enghes. 

Muurualiki alceak, vale insemnată 
in plasa Medjidie, comuna Kioseler 
nu este de cât continuarea văiel 
Kioseler ceair care Iş1 schimbă nu-
mele de la movila Başa Iuiuk se 
indreptă spre S,-E. mergând prin-
tre dt1urile Chioreu bair, la N. şi 
Curu-Giugitic bair şi Muuruarliki 
bair la V. i la S. 

Muuruarliki bair deal inseumat in 
plasa Mangalia, comuna 
se desface o dată cu dt1ul Chiorcu 
bair din verful Kioseler 51 s in- 
drptă spre 	şi merge prin- 
tre satul Borungea şi Kioseler. Ată.t 
acest deal cât şi valea cu acelaşi 
nume sunt situaţt in partel nord-
vestică, a plăşel şi a comunei. 

Muzaisi orman, pădure mică in 
plasa Silistra nouă, comuna Ghiu-
vegea, in partea centrală a plăşei 
şi nord-vestică a comunei, pe dealul 
Mazarlic bair, i to ha. intindere ; 
esenţe principale fag, carpen, etc. 
pe  Iângă ea, la apus trece drumul 
judeţean Lipniţa-Ghiuvegea; iar la 
est calea comunală Ghiuvegea-Curu 
ortnan. 
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Muzait, ruinele unui sat turcesc 

pe c*Inele unui oraş militar 
roman, distrus (satul turcesc) 1n 
timpul resboiu1u1 de la 1877 in 
N.-Vestul p14şei Silistra-nouă i al 

Nadas-Iinuk movilă iu plasa Con-

stanţa, pe teritoriul comunei ru-
rale Techerghiol şi anume pe acela 
al cătur.ulut sCi Hasi-Diuluk; toc-
mai la hotarul cătunului Lazma-
hale cu cătunul Hasi-Diuluk; este 
aşe;lată pe culmea dealului Hasi 
Diuluk ba 

	

	i are o inălţime de 
53 metri, dorninănd prin ac6tă 

calea ferată, Constanţa- 
Cernavoda, valu ile 	Traian care 
trece mar spre N. de acestă mo-
vilă numai cu un klin. şi drumurile 
comuuale Hasi-Diuluk, A.nadalkioi 
şi Hasi Diuluk-Palatz mare ; este 
situată in partea sudică a plăşei 
şi nordică a comunei. 

Nalbaut, sat iu plasa Mangalia, că.-
tunele cornunei Chinargi situat in 
partea sudică şi cea centrală a co-
munel, la 2 kltn. spre răsărit de • 
reşedinţă, pe valea Kiragi, sub pO-

lele stăncosului deal Copucci ; el 
este rămăşiţa unut sat odini(Sră mare 
şi populat ; adi abia numeră o po-
pulaţie de 4 suflete, tătari, ocu- 

comunet rurale Aliman pe malut 
stăng al bălţet Vederoasa ; la 
klm. spre E. se află Movila Co-
m6ra. 

pându-se cu crescerea vitelor pe 0 

intindere de 254 ha. din care 2 

ha. ozatpate de vatra satului cu 0 

singură casă. 

Nastradin, sat in plasa Silistra no 
cătunul comune1 Enişenlia, reşedinţa 
comunei pe ambele maluri ale văei 
Nastradin ceair, la p6lele sudice 
ale delulut Cara arnat bair şi ale 
movilei Tasli Iuiuk ce-1 donaină. 
şi la cele sudice ale dealului Nas-
tradin bair, cas&e sunt mici, ne-
regulate, risipite, cu o piaţă mare 
in mijloe, aci inceput a se face case 
frum6se, po iţii plăcute. Intinderea 
este de soo ha. 'din car.1 92 ha.. 
ocupate de vatra şi grădinele sa- 

Populaţia totală e de 4 t 
cu soo sullete, ocupăndu-se.  

cu  agricultura. 

Nastradin bair, deal in plasa Si!istra 
nouă, comuna EnienIia, cătunul 
Nastradin, de la care şi-a luat u-
mele, se desface din dealul Ghiol-
Gbe;ic bair, se intinde spre N. în 

direcţie de la S.-E. spre N.-V prin-
tre văile Gheren ceair (sail Beilicu) 
şi adiacenta sa, valea Nastradin ceair, 
brăzdând partea estică a plăşei şi 
cea centrală a comuner, are 167 
metri inălţime dominănd satul Nas-
tradin aşes;lat la p6lele sale estice 
valea Beilicu, valea Nastradln ceair 
şi drumuri vecinale ce duc de la 
Nastradin la Bazirgian, Enişenlia 
şi i-lazarlic, e acoperit cu pădurl 
şi tuferişuri, precum şi cu păşunt. 

Nastradin ceair vale in plasa Si-
listra nouă, comuna Enişenlia, că-
tunul Nastradin de la care şi-a luat 
nurnele ; se desface din dealul Ghiol 
punar, se dirige spre apus, intr'o 
direcţie de la S.-E. spre N.-V. prin 
partea estică a plăşei şi cea cen-
trală a cotnunei printre dealul Mul-
ver accuci si Cara amut bair de o 
parte Ghiol ghelic bair şi Nastradin 
bair de alta, trece prin satul Nas- 
tradin, dupe 6 klm. de drum se 

deschide 1n valea Gheren ceair (saCi  

Beilicu) pe drepta lăngă Taşuluc 
cişme, prin ea merge un drum Nas-
tradin-Bazirgian. 

Nastradin culac, vale in plasa Si-

listra nouă, pe teritoriul comunei 
urbane Cuzgun şi anume pe acela 
al cătunulut sCi Urluia, se desface 
din p6lele nord-vestice a'e dealului 
Cara amat bair sub numele de valea 

Cuiuc culac, se Indreptă spre miadă-
n6pte, avend o direcţiune generală 
de la S.-V. spre N.-E., brăzdând: 
partea răsăritenă a plăşei şi a co-
munei ; e intinde printre delurile 
Curu alceac bair, şi Cara aci bair, 
dupe un drum de ro kilometri se 
deschide in valea Url6ia pe stânga 
in dreptul satului Susu punar, prin-
trinsa merge un drum comunal ce 
duce de la Nastradin la Iusufunar 
şi este tăiat:1 de doue drumuri co--
munale, unul ce duce la Cara ; amat 
la Urkna, altul de la Nastradin la 
Kerim cuius. 

Nazârcea deal insemnat in plasa Med-
- jidia, pe teritoriut comunet rurale 

• Caratal, se - desface din partea sud-

vestică a dealului Amut bair şi 
anume din verful Tepe Caramurat 
se Indreptă spre 	 -avend 
o direcţie generală de la 	spre 
S.-V. brăzdănd partea răsăriteană 
a plăşei şi comunet, se intinde prin-
tre vJ.ile Caratai si Cioban dere ;. 
dupe un - drurn de 4 1/2  klm. se  

continuă cu dealul Caratal ; el are 
o de oo metri 

pe care o atinge in verful Nazăr-
cea; pe la pOlele sudice trece dru—
mul comunal Caratat, Cogea-Ali, 
este acoperit aprOpe peste tot cu 
păşuni i f6rte puţine semenături-
in .partea sud-vestică. 
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.Nazârcea; sat in plasa Constanţa, 
cătunul comunei Ornurcea ; situat 
in partea apusană a plăsei si cea 
septentrională a comu ici, la 5 klm. 
spre N. .de căt,.mul de resediaţă,. 
Omurcea, pc valea Horoslar alceac 
dominat .si inchis la S. de dealul 
şancal, la S.-E de dealul Horoslar 
.bair, la N.-V. dc dealul Caratai 
.cu verful seCt Caratai, la sud si la 
nord de dealul Nazârcea cu vârtul 
•sell Nazârcea (I oo m.). Suprafaţa 
sa este de 2831 hectare dintre care 

hectare sunt ocupate de vatra 
satulni si de grădini iar populaţiu-
nea sa este 94 familii cu 33 3 su-
alete, ocupându-se cu agrizultura si 
.cu crescerea vitelor. Prin partea 
sa sud-vestică trece un val al lui 
Traian. Drumuri comunale sunt o 
anulţime care vin de la satele in-
vecinate ca : Horoslar, Omurcea, 
Mwfatlar, .Alacapo, Caratai si de 
la altele. 

:Nursus-ceair,  , vale insemnită in 
plasa Silistra noue, pe teritoriul 
comunelor rurale Garvan si Gârliţa 
este formată din doue văi mai 
rrici si anume : Cuiugic-ceair si 
•Demecican-cula-ceair, desfăcendu- 
•se, cea dintâici din ple!e sudice 
ale detulul Sopo-bair, si cea-raltă 

pO!ele nordice a!e delului Gar-, 
-van-bair, de pe teritoriul 	bul - 

.găresc al comunei G;rvan, se im-
preună, după ce at trecut hotarul 
Dobrogei -spre 4ulgaria, la p6!ele 
nord-vestice ale 	luluî Garvan, 
de aci se indreptă spre aphs păs-
trând o direcţiune generală de la 
S.-E. spre N.-V. ; după ce face un 

• mare inconjur ce pOrtă numele de 
Tasli-burtm-ceair, străbate partea 
de apus si 	a plăsei, pe 
cea nord-vestică a comunei Gar-
van si pe cea sud-estică a comu-
alei Gâr.liţa ; după un drum de 
vre-o 1 2 km., merge de se des-
chide în vaţea Essekioi-ceair, pe 
partea dreptă, apr6pe de intrarea 

• acesteia in satul Gărliţa. Malurile 
sale sunt potrivite, •in partea mij-

: locie acoperite cu păduri, iar in 
cea superiOră 5; inferi6ră cu tufe-
risui • si păsuni. Teritoriul străbă-
tut de acestă vale şi adiacentele 
sale, care de alt-f.:1 sunt de nici 
o insemnătate, este coprins intre 
delurile 	 Cara- 
burum bair la drepta ; Versat-sirti. 
Regene-bair, Ceatal-iolu-bair pe 
stânga, Garvan-bair la mia4ă-4i si 
ezerul 0:tuia la miatiă-nOpte ; a-
cestă vale e tăiată de drumul ju- 
deţean Ostrov-Lipniţa si servesce 
si ea unei insemnate căl comu-
nale ce duce de la Gârliţa 

Kainargi in Bulgaria. 

o 
Oba-bair, del insemnat in plasa 

Medjidia, p.e teritoriul comunelor 
Cernavodă (urbană) si Tortoman 
(rurală); se desface din delul Tur-
cdui si antnne din verful Deocca 
Vest se. indrepleză spre 
avend o direcţiune generală de la 
N.V. către 	merge printre 
văile Geaba-Culac spre N.E. si 
Oba-Culac spre S. până la satul 
Cilibikioi ; inălţimea sa este .  de 
120 iar verful Maiach-Oba (care 
este tot pe acest del) are . t 26 
metri ; este . situat în partea nord-
vestică a plăsei si estică a comu-
nci - •Cernavodă si cea sud-vestică 

.a comuriei Tortoman ; este aco-
perit cu păsuni si. feneţuri. 

Oltina,, lac saCi ezer fOrte insemnat 
in judeţul Constanţa, plasa Silis:ra 
nouă, -  pe teritoriul comunelor ru-
rale -.01tina,. de . la care si-a luat 
si numele. Satu notă şi Lipniţa ; 
este situat n partea apusană a 
judeţului si in cea de miacjă-nOpte 

plăsei ; partea răsăriteuă udă 
comuna Oltitaa, cea -apusană udă 
comuna Satu noti i cea de 

Lipniţa. Cu tdte lacu-
rile de pe malul drept al Dunărei, 
ezerul Oltina isi datoreză forma-
ţiunca sa unet revărsări anteriine 

mari a batrâraului fIUViCi , care, de 
si impiedicat de masivul Dobrogean 
in .drunaul seia spre Marea negră,. 
totusi gasia ocasie să-si resbune, 
trecend in revărsări considerabilc,. 
peste praguri de mică 
spre a umple cu apa sa micile 

platouri saCi depresiuni, al căror 
nivel era acelasi cu al Dunărei 
saCi mai jos, cum era al lacu!ui 

El are o •formă lunguiaţă, 
mai umflată spre răsărit, unde 
malul ii este mal jos, terminăndu- 
se spre 	cu un . aper.dice 
băltos - ml4tinos -stufăros, nurnit 
balta Ciamurba , saCi, lortmac.- Di-
recţiunea genera!ă a sa este de la 
N. spre S., iar a c6dei sale dela 
N.V. spre S.E..Malurile • sale sunt 
la apus si N.V. in general iaahe 
si răpOse, pe alocurea pietrăse ; 
la N.E. jOse si acoperite •cu' stuf, 
ce se intinde până in - Dunăre ; la 
răsărit si S.E. puţin ivalte, potri-
vite, pe alocurea râpOse ca in 
dreptul satelor Oltina -  si C41a. 
ConauniCă • cu .Dunărea prin doue 
naici braţe ; unul, care se deschide 
la mia4-n6pte in dreptul insulei. 
Pârlitu,.de 200 tn. lungime, •adânc 
de 11/2  metru, tăiat de drumul co-
munal PârjOia-Mârleanu ; un alt. 
mai spre răsărit, la N.E , maY 
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lung, avend 2200 m. ; mai puţin 
adânc de şo cm. deschic,lendu-se 
1n Dunăre in faţa ostrovului Strâmbu 
lângă verful Oltina, al delului 
Macuc. Delurile intre cari este 
•coprins acest ezer, sunt: la apus, 
delul de la Cetate, delul de din-
.colo de Silişte, Pietrei şi Sirt-iol-
bair; la răsărit : .delurile de dea-
supra Câ 1ei, delul de la Merchez, 
.delul Ciocal şi delul Macuc; cele 
din apus it fac malul Inalt şi 
râpos, cele din răsărit 11 fac puţin 
Inalt şi puţin râpos. Din causa 
stufului 	acoperă. 3/4  din con- 
turul seci‘ uu se peate curuisce aşa 
lesne malul 	; in partea sudică 
se găsesc nisce mici insuleţe for-
-mate de stuf, une-ort puţin resis-
lente, alte-ori destul de resistente 
spre a putea suporta greutatea 
.omului şi a animalelor şi cari aci 
Particularitatea de a călători Incet 
.dar sensibil, după snflarea ventului, 
.deplasăndu-şi • mere1.1 posiţiunea ; 
prelungirea •numită Ciamurlia şi 
lortmac, este numai din acest fel 

. de insuleţe formată. Dimensiuni : 
lunginaea de la N. la S. este de 
5 km. numai a locului şi dacă 
•considerăm i Ciamurlia şi Iortmac, 
.este de aprpe to km. ; lărgimea 
,este de 3 jum. km. a locului, de 
şoo m. 	km. a prelungirei ; 
adânchnea este de 4-5 m. maximă 
şi se apropie de malul apusan,  

unde adâncimea incepe mai repede 
ca Iângă cel răsăritean unde panta 
este mai dulce. Malurile sale sunt 
acoperite, in partea apusană cu 
iarbă, in cea nord-estică cu stuf, 
coprins intre Dunăre şi cele doue 
scurgeri ale lui in fiuvici ; in cea 
răsăritenă cu feneţe, sernănături 
şi puţin cu păduri ; prelungirea 
Ciamurlia şi lortmac sunt aşe4te 
intre tuferişuri şi păduri cu Cur-
torman la apus, Duarickioi-orman 
la răsărit şi Buiuk-orman la mi4ă- 

Satele aşecjate pe malurile sale 
sunt: Oltina la E., Satu noCt la 
V., Câşla la S.; uela din ocupa- 
ţiunile 	este şi pescuitul ; satele 
Coşlugea şi Lipniţa la S.V., Curu-
orman şi Ghiuvegea la S.E. sunt 
distanţiate de loc (prelungirea Cia-
murlia) numai cu 1-3 km. Basi-
nul seci este considerabil, coprin-
;lend a 4.a parte din plasa Sili3tra 
nouă, (anume teritoriile .comunelor 
Satu noci, Lipniţa, Oltina, Para-
kiol, Ghiuvegea, Regep-cuius, par-
tea răsăritenă a comunei Gorvan, 
(cătunul Velikioi) şi cea apusană 
a comunei Coranlâc (cătunul Curu-
orman) are o intindere de 70000 
hectare (700 km. p.) El este co-
prins lntre: Dunăre la mia4ă-n6pte; 
delurile Coşlugea, Cauli-dere, Cur- 
deli, 	 la apus; •hotarul 
judeţului spre 	; delurile 

• Macuc, Ciacal, Merchez, Câşla, 

Mezarlâc•bair, Ciatal-orman, Dis-
trail, Sinir-bair, Orta-burun, Ekenli-
orman-bair la răsărit. Văile saci 
pârâiele care se deschid in lac 
sunt : i. valea Coşlugea formată 
din văile Iroftie, Mikul-orman, 

Almalikula ; 2. valea Ghiol 

-ceair saci Almalâcul ; 3. valea De-
rea-ceair ; 4. valea Ciali-ceair ; 

acestea la apw ; la răsărit 
nu avem nici o vale importantă ; 
la 	Insă avem doue pâraie 
importante : i. Dermen-ceair, nu-
mit şi Satikioi-ceair şi Canara-
-ceair ; 2. şi cel mai important din 
tOte Ghiuvenli-ceair (formată din 
văile Cuiugic-culac şi Buiuk-orman-

-bair. Pescele ce se găsesce in 
Dunăre este la fel cu cel din 
Dunăre, caracudă, ştiucă, plătică, 

• nisetru, etc. consumându-se de lo-
cultori • şi . •parte• exportându-se ; 
veni.tu, lnsă de 80.000 lei anual 

aparţine Statului.. Căile de cbmu-
nicaţie de •pe lângâ loc sunt căile 
•comunale ce unes'c satele 'intre ele 
şi drumul judeţean Ostrov-Cuzgun 
pe la mia4ă."1i, inlesnind .ast-fel 
transportul peştetui. 

verf insemnat.  de del in plasa 

•Silistra noue, pe teritoriul comunei 
Turale Oltina, de la care şi-a luat 
şi numele, situat in partea nor-
dică a plăşei şi in cea nord-estică 
a comunei ; este verful culminant 

al delulut Macuc, are i4o metri 
inălţime, a fost punct trigono-
metric de observaţie gradul I, cu 
ocasia lucrării hărţil Dobrogei, de 
către statal major-român ; este 
acoperit cu verdeţă ; prin inălţimea 
sa domină malul Dobrogean al 
Dunârei, de care e despărţit prin 
o distanţă de 800 metri, domină 
şi drumul cornunal ce duce de la 
Oltina, pe la pOlele sale, la Beilicu. 

Oltina, movilă importantă 1n plasa 
Silistra noue, pe teritoriul comu-
nd rurale Oltina de la care şi-a 
luat şi numele ; aşe;lată in partea 
nordică a plăşei şi cea răsăritenă 
a comunei, la 11/2  km. spre E. 

de sat ; este artificială şi aşec»lată 
pe muchia delului Ciacal, are o , 

• Inălţime de 132 m., • fost punct 
trigonometric de observaţie, ran• 
gul al 3-lea, dominând prin Inăl-
ţimea sa satul Oltina, o •bună 
parte din ezerul Oltina, drumul 
comunal ce •duce de la Oltina la 

Beilicu ; este acoperită cu verdeţă 
şi 1n câte un an şi cu seniănături 
ceea-ce face, că. arată. 'necontenit, 
va dispaz-e cu timpul. 

Oltina, comună rurală, in plasa Si-
listra nouă din judeţul Constanţa. 

Este situat,7, în partea apusană 
a judeţului la 94 klm. spre S.-E. de 
orăşelui Ostrov, reşedinţa ocolului. 
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Sc .indwinesec la miacjă-năpte 
cu judeţul laloniita, de care se  
desparte prin fluviul Dunărea ; la 

cu comuna Caranlăc de 
care se desparte prin dealul Caşla 
şi Merkez ; la resărt cu comuna 
Beilicu, iar la apus cu comunele 
Lipni a şi Salu noCI despărtindu-se 
de amândoue prin lacul Oltina. 

Relieful solulu e puţin acciden-
tat de culmea Oltina şi ramitica-
ţiunile ei resăritene, iar In partea ' 
apusană solul e jos băltos şi miăş-
tinos. Principalele dealuri cari o 
brăzdeză sunt: Macuc cu verful 
Oltina (fo m.) la N. Tuna-or• 
man şi Calburgina cu verful Cal-
burgina (126 m.) la N.-E. Beilicu 
la resărit, Ciacal cu verful Mo-
vila Oltina (132 m.) prin interior 
Câşla şi IvIerkez (140 m.) la 

Aceste dealurt sunt acoperite 
cu 1ive1i, arbort isolaţi, păşuni, 
câte-va semănături şi puţine pă-
durl mai cu osebire pe dealul .Câş1a 
unde găsim pădurea Duaukfoi. Mo-
vilele sunt numerOse şi aCr. avut im-
portanţă odiniOră servind cu puncte 
de observare şi de orientare ; prin-
cipalele sunt: Oltina (132 rn.) la 
centru, Epuras (143 m.) Ghimpina 
(r44 m.), Gtanciu (137 ni-T,---C---;;R 
(138 m.), "Tor"--1-nlac (140 m.) tOte 
la miază-cali. 

Bia'rogralia este bine represen-
tată prin Iluviul Dunărea ce o udă  

.1a mia;lă-nOpte de la ostrovul Pir-
litu până la ostrovul Talerul, pe 
o distanţă de 6 klm.; aCs malurile 
jcise şi pe la apus rulăştinOse, for-
meză ostrOvele urciătOre. Strămbu 
(JLţo ha.) Puiul Strâmbului (40 ha.) 
Teni cel mic (70 ha.) căteş trele 
acoperite cu păduri de sălcir ; in-
tr'ânsa se deschid tret gârliţe prin 
cari comunică lacul Oltina cu Du-
nărea. Văile sunt puţine şi fără in-
semnătate ; pentru ele remarcăm 
Beilicu ceair la resărit, .ce se des-
chide in lacul Mârleanu şi ,Ghiu- 
vegea la 	deschizându-se 
in balta Iortmac. Bălţi avem :.01-
titia la apus; (aprOpe I 000 ha. 
di cari 600 ha. aparţinend comu-
nei), formată de Dunăre intr'o re-
vărsare anteriOră comunieâ.nd cu 
ea prin tret găriiţe intre cari pă-
mentul e inlăştinos ; produce mult 
pesce ce se exploateză chiar in 
ţară ; malurile sale sunt inalte şi 
pe alocurea pietrOse ; preluugirile 
sale sudice şi anume băltile Cia-
murlia cu vadul Podu pieîşi Iort-
mac aparţin cornunel Lipniţa 
sunt acoperite cu stuf. 
. Clima comunei este excesivă, 
veri puţin temperate din causa ve-
cinătăţif Dunării şi laculuf, ierni • 
aspre, ventul dominant .ze! de N.-E. 
plOie cade in cantitate potrivită ; 
frigurile o viziteză din când iri 
când. 

Se compune din doue cătune : 
Oltina reşedinţa, in partea centrală 
a comunei, pe malul resăriten al 
laculni Oltina, Inchis şi dotninat 
la N.-E. şi S de dealul Clacal, 
sat frurnos, bogat şi bine aranjat. 
Câşla i.ii paitea de 	a co- 
munei, la 4 klm.'spre S,-V. dere- 
şedinţă, 	malul sedic, inalt şi 	• 
pietros al laculut Oltina inchis şi-
dominat de dealul Căşla ; sat po-
trivit, curat şi vesel prin posiţia lui. 

Suprafaţa esle de 5316 ha, din 
care 145 ha. ocupate de vatra sa-

telor ; restul impărţit intre stat, 
cari posedă 1991 ha. şi. locuitori 
cari stăpâneaCt.  318o ha. 

Populaţiunea sa pe anul 1896 
este de 324 fimilit cu 1238 
sufl,te; Impărţită dupe cum ur- 
• meză : 

i) Dupe sex :bărbaţi 624, femei 
614, total 1238. 

2) Dupe stare 	necăsăto- 
riţi 624, casătoriţt 568, văcluvI 
45, total 1238. 

3) Dupe instrucţie: sciCi carte 
127, nu sci 	I t I I , total 1238, 

4) Dupe eetăţenie: cetăţeni ro-
mânt 1238. 

5) Dupe religie: ortodoxi i 232, 
mosaict 6, total 1238. 

6) Dupe otupaţie: agricultori 

meseriaşi 332, cărciumari 5. 
Contribuabill : 337. 

.Economicesee comuna stă bini- 

şor; tab!oul semănăturilo'r pe i 894-
95 este acesta : 

GrâCi 588 ha. cu  8820 hl. (15 
kl. de ha.) ; orz 222' ha.cti 3108 
hl. (14 •111. de ha.).; ovez •roo ha. 
cu  1800 hl. (18 hl. de• ha.).; po-
rumb 1.53 ha. cu  1224 hl. (8 
de ha.); meiCi 72 ha. cu  144 hl. 
2 hl, de ha.). 

In ceea-ce privesce întinderea şi 
felul terenurilor cele 5.316 ha. ale 
comunei se divid ast-fel : 336 ha. 
teren neproductiv din care 145 ha. 
o:upat de vetrele• satutui i 191 

ha. balta, stuf al Stattilui) ; 4980 
ha. teren productiv (din care :1800 
ha. a! StatuluI şi 3180 • ha. ale 
locuitorilor); din aceste :•137o.ha. 
teren cultivat (ale locuitorilor) ; 
1370 ha. teren necultivat (ale lo-
cuitori:or); 14.7 ha. teren • islaz 
(a!e locuitorilor); 63 ha. teren vii 
(ale locuitorilor); 200 ha. teren 
păduri (din care 1800 • ha. al  Sta-
tului şi 230 ha. ale locuitorilor. 

Ocupaţiunile locuitorilor sunt 
Agricultura cu 33 2 plugari, 

cari a 	16o pluguri, 364 care şi 
cărute. i maşină de v&iturat. 

Creseerea vitelor in comună 
peste 3850 capete de vite mai cu 
semă. ot. 

Peseuitul in iezerul Oltina şi in 
Dunăre. 

Crescerea albinelor avend locu-

itorit 66 stupt. 

Dieţ. geogr. jud. Coustanţa. 39 
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Industria afară de -  cea domes-
tică mal e representată prin 6 mori 
.de 'vent. 

• Comerţui destul de activ s face 
de câte 5 comerciant1 (3 cărciu-
mar1) prin oraşul Ostrov sa gara 
Cernavodă, şi constă in importul 
colonialelor şi manufacturelor şi -in 
exportul pesceluI, cerel, mierei şi 
a vitclor cu produsele lor. 

-Bugetul col:nunel este de-  3484 
lei la venituri şi 3 187 le1 chel-
tue11, remănând deci un mic ex-
cedent de -297 le1;. sunt şi 337 
contribuabili. 

Căt de comunicaţie sunt un drum 
..mare de comunicatie care vine de 
la Ostrov • pe- malul Dunărd trece 
prin sat. spre Cernavodă ; apol dru-
muri .comunale la Lipnita, 
Satu • noil, etc. 

.Biserid sunt doue 	in cătunul 
Oltina cu hramul Sf. Gheorghe, si 
ata in catunul Căşla cu hramul 
Sf. Nicolae, intitntate şi intretinute 
de locuitori ; cu câte to ha. de la 
Stat ; cu.  i preot, 2 dascăli, 2 pa-
racliseri. 

Şeld. este nutna.i una, 1n cătunul 
Oltina cu to ha. de la Stat, cu t 
invetător si i invetătOre, cu 99 
elevI inscrisi (63 bAeti• si 34 fete) 
din cari 51 promovaţt. 

Oltina, sat, in plasa Si istra nouă, 
cătunul de reşedintă al comund 

Oltina, situat 1n partea nordică a 
plăsit şi a comund, pe malui re-
săriten al iacului Oltina ; are o ln-
tindere de 351 i ha. din care to6 
ha. ocupate de vatra satului' 'cu 
282 case; populatia tOtâ romă-
ni:scă este de 299 familii, cu t t 43 
suflete ocupându-se cu crescerea 
vitelor, agricultura i pescuitul. 

Oltuc-or man, pădure in plasa Silistra 
noue, pe tetitorul comunei rurale 
Dobromir si anume pe acela al 
cătunului se(1 Dobromiru din vale. 
-la i klm.. mai .spre sud de •acest 
sat si la o jumetate de klm. tnai 
spre nord de satul Dobromiru din 
deal ; cste aşedată p.e partea stângă 
sa0 pe malul stăng al văi Iucari 
Makala Ceair pe o suprafată de 70 
hectare si compu.să maI ales din 
uluni si fagi. Este dominată de .dealu 
Dobromir si cste situată in jurul 
plăşei si ceutrul comunei. 

Olucli, deal de 'importantă secundară 
in plasa Silistra-noue, pe teritoriul 
comunei rurale Garvan, (şi anutne 
pe acela al cătunuiu1 seCt Cuiugiuc 
se de:face -din dealul Cuiugluc-iolu 
bair, se indleptă spre miadă•nOpte 
avend o directiune generală de .1a 
sud spre nord mergend printre valea 
Cuiu iuk-ulut si afluentele sale yăile 
Cuiugiuc - ceair si Caraghicii-ceair 
brăzdând partea apusană a plăşet 

cea nord vestică a cotrunil ; se 
ridică la o inăltime de to5 m. 
•dominănd drumul judeten Esechiol- 
Lipnita, ce trece pe la pedele sale 

. sudi.ce, drumul comunat Cărlita- 
- -Cuiugiuc, ce trece pe la pOlele 

nordice ; el este acoperit cu livedi 

si tuferişuri cart sunt rernăşitele 
intinselor pădur1, ce-1 acoperiaci  
,odiniOră. 

Omurcea, comură rurală din judetul 
• Constanta şi anume din plasa Cons-

itanta ; situaM 1n partea resăritenă 
a judetului la 15 klm., spre vest 
-de oraşul Constanta, capitala dis- 

• trictulM, si in . cea apusană a plă.sit 
• .la 24 khri. spre sud •dc satul Ca-

ramurat reşedinta ocolului, pe yalea 
.Cara-su. 

Se mărginesce la miadă n6pte 
cu comumi Alacapâ şi Caratai (pl. 
Mecijidia ; la răsărit cu c3m. Ha-
samcea şi Palazu ; la miadă-di cu 
com. Hasancea 	Osman-facâ (pl. 

; iar la aptys cu comuna 
Murfatlar. 

.Relieful soiuiu e destul de ac-
cidentat de următOrele dealur1 : Na-
zărcea (96 m.); Caratai (76 m.): 

• Duran-bair (83 m.); Şancal 56 m.; 
•Honeslar-bair (51 m.) la miadă-
nOpte ; Gheome-bair (79 m.); Sis-
tărla (58 m.); prin partea centrală. 
.1a nord de satul Omurcea; Horos-
.lar-i01.-bair (58 m.); la resărit ; 

Omurcea •(8c,  m.) 	.S.-E ; 'Man- 
galaculac-bair (72 rn.) şi .Canara-
bair (70 m.) la apus ; ele sunt,  in 
general . acoperite cu semănăturt 
fânete. Movile sunt putine, Si iaaCi  
insemnătate mare afară de movila 
Omurcea (83 m.) la 2 klm. spre 
S.-E. de satul Omurcea 

• Hidografia este representată prin 
nisce văi, cari aci apă nntnal pri-
mă-vara şi atunci prea putină ; prin-
cipalele sunt: Carasu saci Medjidia 
sa'n Omurcea saCt Hasancea (dupe 
numele satelor, ce- se află inteensa 
trecend prin mijlocul comuni1; cu 
adiacentele sale • văile Cara-iuk-
ceair, Mahametcea-ceair-dere şi Ca-
nara-dere, pe stănga, Eski-deran-
ceair pe drepta ; Cioban•dere pre-
lungit cu Horoslar-alceac, precum 
şi Caratai-alceac tot pe drepta ; mal 
untşi altele mai mici dar acestea 

n'aci importantă mare. 
Clima comunei este ca ce â a 

platoului in general, cu veri căl-
durOse, ierni aspre fiind expusă su-
flăret ventu!ui de N.-E. phie cade 
in cantitate potrivită, maladiiie o 
viziteză rare-ori. 

Suprafaţa tota1ă a comuni cste 
de 5648 hectare, din cari 169 hec-
tare ocupate de vetrele celor doue : 
sate ce o compun'(Dunărea şi Na-
zărcea); restul impărtit intre stat 
cu proprietari avend 23 56 hectare 
şi locuitori posed 3 I 2 3 hectare. 
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' Cătunele cayi o compun sunt doue: 
Honaurcea, reşedintă in valea Ca-

. rasu, in partea centrală a comunit, 
intre deaturile Gheme-bair la nord 

Cegite,culac-bair şi Oinurcea la 
: sud; Nazârcea in partea nordică a 

comunit, la 7 klm. spre nord de 
reşedinţă., pe valea Horoslar-alceac 
intre dealurile Caratai la nord şi 
Horoslar-bair la sud; aspectul lor 
e acelaşi ; o adunătură de case mici 
reet:zidite şi neingrijite, şi strânse 
irnprejurul unei giamit. 

.Popula(iunea este de 	fa- 
miiii cu 778 suflete, in majoritate 
Turci, şi Tătari (640 impăr.ţita, 
ast fel 

1) Dupe sex : bărbaţt 414, femet 
364, total 778. 
• 2) Dupe sta re 	necăsă- 

sătoriti 425, căsătoriţi 314, văduvt 
r 	39, total 778. 

3) Dupe instruefie 	sciti carte 
54, nu sciti 724, total 778. 

4) Dupprotecţie : cetăteni român 
759, supuş( streini 19, total 778. 
. 5) Dupe 	: ortodoxt 13 5, 

catolict. 3, mahometant 640, to-
tal 778. 

6) Dupe ocupafiuni: agricultori 
155, industriaşt 1, comercianţt 3, 
alte profesii 31, total 19o. 

Contribuabili: 180. 
• Bisericd ortodoxă nu e •in co-
mună, dar ar trebui zidită una, căct 
populaţia creştină e destul de nu- 

merOsă.; sunt însă 3 geamit, 2 in 
cătunul Otnurcea şi i in cătunul 
Nazârcea, cu 2 hogi.şi 20 111.-*pă-
ment. de la Stat: 

ŞcAl există una rurală mixtă cu 
Inveţător şi 44 elevi inscrişi (30 

băeţt 14 fete) din cart 21 pr0111.0Vaţi. 

Economicesee comuna Sţă ast-fel : 
(169 hectare teren neProductiv 

(ocu7at de vetrele satelor) 5479 
ha. teren productiv (din care 2356 
ha. ale Statului cu proprietart 
3 123 ha. ale locuitorilor) din acesta: 
4024 ha. teren cultivat (din care 
1454 ha. ale S•atulni cu proPrietart 
şi 2570 ha, ale locuitorilor), 853 
ha. teren islaz (din care 300• lia. 
ale Statului cu proprietart şi 553 
ha. ale locuitorilor). 

Ocupatiunile locuitorilor sunt ur-: 
măt(irele : 

Agricultura cu I 5 5 plugart, cari 
ati 72 plugurt, 88 care şi căruţe ; 
6 maşint de secerat i t grape de fier. 

Creşterea vitelor, fiind 1n com. 
5400 capete de vite mai cu-sernă 
ot şi bot. 

.Industria afară de cea casnică 
mai e represintată prin t tu6ră 
cu aburt. 

Conieriu/ e activ se face prin 
gara Murfatlar la 8 klm. spre apus 

de 3. comercianţi (şi constă iti im-
port de manufactură şi coloniale 
şi un export de vite cu produsul 
lor şi cereale. 
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.Buoketul comunit aceştia c-nstă 
în venituri de i 1824 lei şi in chel- 
tuell de,, 2742 	remânend un 
insetnnat t xcedent iu plus.de  9062 
let ; .are şi i 90 contribuabili. 

Căl de (onzunicalie sunt urmă-
t6rele : Calea ferată . Cernavoda- 

- 	‘Constanţa, ce trece chiar prin sat, 
nu are staţie ; apoi drumurt 

.comunale spre Hasancea, Murfatlar 
Nazârcea, Horoslar, Osman-facă, 
Mametcea, 	 tc..Pe teri- 

• toriul comunei, la zoo m. spre 
• :nord de sat trece valul de piatră ; 

la 21/2  •klm. tot spre mord valul 
e de .păment, iar la 21.12  klm. 

spre sud de sat trece valul mic 
e. pătnent : valul cel .mare de 

,păment avend chiar la 21/ 2  klm. 
:spre nord de .sat resturile. .unut 
lagar, .pe care Ţurcit ati făc.uto 

.• ,fortăreţă atţt dăr:tmată Eski-deran-
io:-tabia. 

,Omurcea, sat in plasa Constanţa, că-
tunul de reşedinţă al comunet 

. Omurcea, situat 1n partea apusar ă 
a plaşei şi una treridională a co- 

• .munet, pe valea Mahometcea-ceair- 
• dere şi inchis la apus de .deaiul 

•Ceşme-culac-bair, la N. de către 
dealul Horoslar-iol-bair şt fiind 

• mivat de verfu' Omurcea (8o m ) 

situat la 21 /2  km. spre S.-E. de sat. 
Suprafaţa sa este de 2,8 t 7 hec-

lare, dintre care 104 hectare sunt 

ocupate de vatra satulut i de gră-
dini. , Populaţiunea, a căret. majo-
ritate o :formeză turcit, este de 96 
tamilit cu 44.5 suflete, ocuPându-se 

• -mat ales cu •agricultura şi cu cres-
cerea .vitelor. Tret valuri ale lut 
Trajan străbat cătunul, unul prin 
partea meridională a cătut;ulut.al-
tul prin centrul lut prin a.propierea 
şi pe la nordul satulut —şi cel d'al 
treilea în partea septentrională a 
cătunuld calea .ferată - Constanţa. 
Cernavoda trece prin sat .impăr-
.ţindu-1 in .doue părţi neegale cea 

. -mai mare fiind • la nordul., 
.Drunturt comuriale vin -de ;a ur-
.met6rele sate : Hasancea, Horoslar, 
...Nazarcea, Alacapo, :Murfatlar,-03-

man-facâ şi Mametcea. 
• 

Omurcea, verf in •plasa Constanţa, 
pe teritoriul comunei rurale Omur- 

cea de u 	şi-a luat şi numele ; 
are o Inălţime de 8o metrit cu 
care domină satele Omurcea (la 
t 1/2  km. spre N.-V.) Hasancea .(la 
11/2 'km. spre N.-E.); calea fe-
rată Cernavodă-Constanţa ('a i km. 
spre N.) doue valuri, ale lut Tra-
jan ( unu sp-e N. la t km. şi altu 
spre S. tot Ia r km.) ; este situat 
1n partea apuseana şi putin sudică 
a plaşei.  şi cei estică a comunet 
acoperit cu verdeţă. 

Opanez, pichet de granită mat pur- 
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• tând i No. 8 situat pe teritoriul 
bulgaresc al Comund rurale Ese- 

• kioi, pe o itiiiue a 'dealului •Şa- 
lean-bair, apr6pe de inceputul văit 

- Şaban-beair, Iângădrumul cel mare 
Silistra-varna,, pe'care-1 domină•pe 
o bună intindere precum şi valea 

-Şaban.-ceair. 

Movilă in- 
semnata in lasa Medgidia• pe te-
ri`toriul comunei rura e Cochirleni, 
are o • inălţime de 	07 metrit• şi 
domină .satul Cochirleui, lacul Co-
chirleni, balta Carasu, doue valuri 
ale lui Trajan, care trece unul pe 
la •nordul şi attul • pe la sudul se'it 
f6rte apr6pe de•ea; drumul coniu-
nal I v ranes-Cochirleat şi Iv ranes-
Cernavodă, precum şi valea-mare 
care se intinie la nordul sea ; este 
situată in partea apusană 	plăşei 
şi cea centrală a comunei, la i km. 
spre S. de balta Carasu i la 3 km. 
spre resărit de satul C6chir!eni. 
Este artificială şi .acoperită cu ver- 

• aieţă. 

Orcean-bair, deal iii plasa Medgi- 
• dia, pc teritoriul comunet rurale 
• Kuciuk-biulbiul, pe la vestul sa- 

tulut 	 e intinde•de 

• la sudul satutut Roşian şi până la 
sud-vestul satului Kuciuk-biulbiul 
cu o directie generală de la N. 

• spre S.-E., cu o inălţime de 125  

metri ; este Uiat şi inconjurat de 
drumurile comunale Copadin-Ro- 
şian, 	 Ro- 

şi este situat 
sudul plaşei şi vestul comunet. 

Orcean-mezarlâc, deal, in plasa Med- 
gidia, comuna 	 că- 
tunul Ki.iciuc-murfat ; el este capul 
dealului Odagi-culac desfăcendu-se 
din dealul 
se indreptă spre miat.lă-mipte cu 
o direcţie generală de la 	Că- 
tre • N.-V., are o Inălţime de i 3 3 
metri dominând văile Şeit-iurtluk_ 
şi Odagi-culac printre care merge, 
este situat In centrul comunei 

partea ,sud-estică• a plăşet. 

Orman • valea, •neinsemnată in plasa 
Silistra riouă • comuna Aliman 
Mârbanu, se • desface din p6lele 

nordice a!e dealului Kior-cuius se 
indreptă IntâiU spre N. apoi spre 
V. in o direcţie de la S.-E. spre 
N. V., formeză puţin hotarui 

cele doue comune, merge prin- 
tre dealurile .Catiţa si Kior-cuius, 
dominată de amândoue şi după 4 
km. de aci se deschide in valea 

pe drepta, nu departe 
desehiderea acesteia in balta 

Mârleanu, printr'insa merge un drum, 

comunal Mârleanu-aliman. 

Orman-bair, deal iti plasa Constanta,.  

coi-uuna Murfatlar, se desface din 

dealul Mangala-culac-bair, ind.rep-
. tându-se spre rniatjă-nOpte, cu o 

direcţie generală de • la S. spre N. 
• merge printre văile Tatar- orman-

a' derea şi Mazarlăk-ceair, este tra-
- • versat pe la . resărit de drumul co_ 

munai OsMan-Faca-Murfatlar, ia r  

pe la V. de drumul Mu- fatlarbuiuk_ 
• • biulbiul..şi pe la•sudul 	ii trece valul 

lut Ttajan, este situat in centrul cd-
munci la i km. spre S. de satul Mur-
fatlar şi in partea vestică a plăşei. 

Oroslar, eat in plasa Constanţa că- ' 
tunul comunet Palaz, situat in par-
tea nordieă a plăşii şi cea apusană 
a comunet, la 7 km. spre N.-V. 
de reşedinţă, la poalele sudice ale 
dealului Horoslar-iol-bair in valea 
cu acelaşt nume. Are o intindere 
de 480 ha. din cart 45 ha. ocu-
pate de vatra comunei cu ho case. 
Populaţta -n majoritate turci şt 
tătari este de 99 familit cu 248 

- sufiete, ocupându-se cu agricultura 
• şi crescerea vitelor. 

Osmancea, comună rurală impor-
: .tanta din judeţul Constanţa, aşe4t 

iti partea centrală a judetulut la 
S. km. spre apus de oraşul Con-

stanţa, capitala di,trictulut, şi in 
partea septentrională a plăşit Man-

km. spre N.-V. de 
oraştfi Mangalia reşedinţa ei. 

Sc mtărginesce la tniacjă-ruipte 
cu comuna Biulbiul (rlasa. Med-
gidie), la resărit cu comuna Edil- 
kioi, la 	cu comuna E.n- 
ghez şi la apus cu comuna Agemler. 

€ful solului e in general 
ptgin accidentat de culmea Engbez 
cu ramurele sale : Bair-ciobanisa 
la N.-V. Osmancea-bair la N.-E. 
Edelkioi-tepe la S.-V. Tatar-bair 
la S.-E. aceste dealuri sunt aco= 
perite cu făneţe, .păşunt şi sema-
nături intinse„ Movile-nu există pe 
teritoriU1 comunet., 

.Hidografia este 'representată prin 
"nisce vi care aU a ţ '.a nurnal tOmna 
şi dupe topirea zăpe1ilor, princi-
palele sunt: Amzirea -care sub nu-
mele de Osmancea trece.prin satul 
Osmancea brăzdând centrul comu-
Let, adiacenta sa pe stânga Canara- ' 
dere la apus şi Cialic-cum-ceair pe 
stânga la 5.-V. 

Clima este excesivă : din lipsă 
de păduri iernele sunt f6rte aspre 
şi verele câte odată ar;letOre, plOe 
cade in cantitate f6rte mică, •aa 
ca puţurile dese ori sunt lipsite de 
apa, maladiile o viziteză. rar, 

Cătunul Osmancea forma.z.  din 

trei trtipuri, aşe(,lat in partea‘ cen- 
• trală pe valea Osmancea intre dea-

lurile Osmancea-bair la N. şi 
la S. constitue singur 

comuna. 
Supralaţa comunei este de 3 o 3 5 
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hectare sată so km. patrati din 
care 16o ha. ocup..-‘te de vatra sa-
tiflut cu 13o case, particularii po-
sedă t,52o.ha. iar locuitorit stă-
pănesc 1,3 5 5 ha. 

Populaţiunea comunei este com-
pusă din 149 farni!ii cu 951 su-
flete Impărtită ast-fel : 

t) Dup .sYx : 403 bărbatt, 35 
femet. 
. 	2) Dup. e s(area 	: 461 ne- 

• căătoriţi, 284 căsătoritt, 9 văduvi. 
3) Dup instrucţie 	carte, 

751 nu 
. 	4) •Dup (etăţenie : 479 cetătent 
•românţ 275 .supuşT streini. 

• 5) Dup.e rdigie 	48  •ortodoxi, 
- 279 catolici luteranf, 430 maho-

:medanf. 
6) Dup e ocupariunt: 407 agri-

cultori. si meseriasi, 2 comercianf. 
Economic..:Şte comuna este ruţin 

productivă : dătn aci tabloul sernă-
măturilor din anul 1894-95. 

. 	Gritt 15o ha. cu  1,500 hl. (10 
• h. de ha.); secară 460 de ha. cu  
. 5,570 (12 hl. de ha.); orz 1,500 

ha. cu  i 2,000 111. (8 111. de ha.); 
ovez I 5 o ha. cu 1,200 hl. (8 hl. 
de ha.) ; rapită 2 ha. cu  16 hl. 

• (8 hl. de ha.); porumb 6o ha. cu  
6o 111. (I hl. de ha.) ; fănete na-
turale yo hh. cu  42,000 kgr. (70 
kgr. de ha.). 

In ceea-ze privece intinderea şi 
felni terenurilor cele 3,035 ha. ale  

comunif se divid ast-fel : r 6o ha.  
teren neproductiv (ocupat de gră-
dinile şi casele locuitorilor); 2,875 
ha. teren productiv (din care 1,520 
ha. ale proprietarului si i ,3 5 5 ha. 
ale locuitorilor); Din acestea : 2,25 5 
ha. teren cu'tivat (din care 1,300 
ha. ale proprietarului şi 955 ha. 
ale locuitorilor) ; 62o ha. teren 
izlaz (din care .220 ha ale pro-
prietarului şi 400 ha. ale locnito-
rilor). 

Ocu,baţiuuile locuitorilor sunt 
acestea : 

Agric.ultura cu 50 pluguri, 125 
sare si caruţe, 14 masinf de se-
cerat, t masină de bătut porumb. 

Crescerea vitelor flind in co-
mună peste 2,540 capete, mai cu 
semă of. 

Industria afară de .cea casnică 
rna: e representată prin 2 mori de 
v.nt. 

Comerţul e putin activ şi cousta 
. in import de coloniale şi rnanu-
ficturi şi export de vite cu pro- 
dusele lor, se face de către 2 co-
tnerciant( prin gara Murfattar la 
25 ktr. spre. N. de comună. 

Budgetu 1 constă in 1775 lei 54 
bani la venituri 93 ) lei şi 82 bani 
;a cheltuelt, cu un excedent de 835 
let bani 72, contribuabilt 150. 

Cdi de comunicaţie sunt: ca;ea 
judeţian:1 Mangalia Medgidie la re-
sărit, si drumuri comunale la satele 

Invezinate ca Edelkiol, •Agemler, 
Ciobmita, Osman-facă, Uzumlar. 

Osmanfacâ, contună rurală din plasa 
Mangalia, judetul Constanta si-
tuat ia partc răsăritenă a jude-
tulut la 2 t k.M. S.-E. de oraşul 
Constanta Capitala districtulut, şi 
in cea septentrională a plăsel la 
26 ktn. spre _N.-V. de orăşelul 
Mangalia, reşedinta plăşet pe valea 
Osmancea. 

Se mărgi'esce la mială-nOpte 
-cu comunele Murfaltar j Ornurcea 
plasa Constanta. la  apu; cu co-
muna BCi1bi.1 (plasa MedjIdia) la 
ixiiaădi cu conadnele Edilkio1 
Tapraisari, iar la răsărit cu comuna 
Tekirghiol (plasa Constantă). 

Relieful so.'ulut • e in general 
-puţinaccidentat prncipa'ele .delur.t 
.cari it brăzdeză teritoriul sunt

•  
	: 

.Manga'a-culac-bair la N., Osman-
-cea-ba.ir  la E., Tapraisari (92 m.) 
la S.-E, ElibikioWot m.) la S.-V. 
•Curu-bair (70 m.) Ia apus; Cuan-
-clerasi-bairla răsirit ; aceste deluti 
sunt de natură stănc6să iri mare 

• parte i sunt a -operite cu fenete 
.şi păşunt, şi putine sernănăturt. 

sunt numer6se, in numer. 
.de vre-o 2), respăndite in diferite 
.părti ; tote aCi servit ca puncte de 
orientare şi sunt acoperite cu ver-
.detă priucipaiele sunt Ebekiot  

(to8 . m.) • in interiorul comunei, 
Eki-tepe (90 •m.) la răsărit. 

Hidrografia e represintată numat 
prin nisce văt, cari aCt apă numat 
primăvara şi in • timpul ploilor şi 
al topirii zăpec,Llor. Principaiele 

• 
 

sunt: Mahometcea-ceair-dere unită. 
Cu Mangah-culac şi OsManfacă-

- culac la miacjă-ncipte ; Sarapci-dere 
unită cu Curu-bair-alcea şi Caranlăc-
alcea la apu;„: Osmanfacâ-io la 

Abdulah-dere, Abdulac-
derasi si Altan-dere la răsărit. 

Clitna este in gentral aceea a 
platoului dob'rogean, excesivă., cu 
vert ar4t6re si ierni frigurcise, 
vntul de est dorninant„..Floi pu-
ţine ; maladiile -o visiteză rare-ori. 

Cătunele cari o compun.sunt trei 
si anume.: Osmanfaca, resedinţă, 
jn spre N. pe valea Osmancea- 
culac ; Ebekiot 	 .spre 

la 4 kna. spre S.-V. de 
reşedintă, pe valea Curnbair-:alcea; 
Abdulah spre răsărit, la 5 krn. 
spre S.-E. de reşedintă, pe valea 
cu acelaşt nume. Aspectul lor in 
general e putin atrăgăt)r, t6te aCt 
cae mici,• 	tocmat tinute in 
ordine şi risipite icişi cOlo, ames-
tecate cu ruine si derămăturf. 

Sup rafafa totală a conauneI este 
de 672 t Ja.a. din cari 261 h.a. 
ocupate de vetre!e ceior 3 sate, 
CU 20 5 case ; restul Impărtit intre 
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proprietarii cari posedă 3060 11.a. 
si 	loCuitorit cari stâpâcesc 3 400 
hectare. 

Popu/aţia sa compusă in ma-
joritate din turci, tătari şi bulgart, 
este de 288 larnilii cu 1407 su-

- flete, repartisăndu se ast-fel : 
t) După sex bărbaţi 743, lemeI 

664. Total 1407. 
2) După stare 	căsătoriţi 

5 54, necăsătoriţi 81 3, văduvt 40. 
Total 1407. 

3) După instrucţie 	carte 
3 8, nU sci0 	369. Total I.ţ07. 

4) După proteclie cetăţen1 ro- 
• mân1 1202, supuşi streini 205. 
Total 1407. 

'5) După re/igie : creştiP1 orto-
' docşi 429, catolici.  186, mahome-

tan1 792. Total 1407. 
,. 

	

	.6) După ocupaţiuni : agricultor1 
237, comerciarţi 6, industriaşi :  2, 
alte profesit 17. •Total 262. 

.7) După avere : improprietăriţi 
- 173, neimpropriet. 89. Total 262. 

8) Contribuablii: 262. 

Biseritd. In comună este o bi- 
• sericâ ortodoxi creşti:tă in cătunul 
de reşedinţă, cu hramul Sf. Nicolae, 
zidin de locuitor1, are t o 11.a. 
pămetit şi ca deservenţi i preot, 

dascăt şi t paracliser ; mat 
sunt 7 geamii, 5 in cătunul de 
reşedinţă şi câte una in cătunele 

• Abdulah şi Ebekioi, avend t6te 6 
•-• hogl. 

«i• 
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Şed/it este una rurală mixtă, in 
căturml de reşedinţă infiinţata de 
Stat, cu t inveţător şi 37 elevt. 
inscrişi (22 băeţi, 15 fete) din 
cari 19 promovaţi. 

Economkeşte comuna stă binişor, 
iată tabloul semănăturilor 1n h.a. 
şi hl. pe  1896: 

Grâi".1 420 ha. cu  17 hl. de ha. 
in total 7 r4o hi.; Secară 630 ha. 
cu  17 hl. de ha. in total Io6 to 
hl.; Orz 2620 ha. cu  18 hl. de 
ha. in total 37160 111.; Ovez 292 
ha. cu  17 hl. de ha. in total 

In 320 ha. cu  15 hl. de ha. 
1n total 4800 hl. ; Porurnb 466 
ha. cu  4 hl. de ha. lu total 1864 
hI.; MeiCt 190 ha. cu  6 hl. de ha., 
in total 114o hl.; Feneţe 69 ha. 
Cu Soo kgr. ha. in • total 5 5200 
kilogrank. 

Iar in eeea-ce privesce intin-
derea şi felul terenurilor, 6721 
ha. ale comunei şi dând ast-fel 

261 ha. teren neproductiv (ocu-
pat de casele şi gt ădinile locuito- 

; 646o ha. teren productiv 
(din cari 3060 ha. ale proprieta-

rilor şi 3400 ha. ale locuitorilw); 
din acestea : 5075 ha. teren cul-
tivat (din cari 196o ha. ale pro-
prietarilor şi 3115 ha. ale locui-
torilor); 1380 ha. teren irlaz (dirt 
cari I i oo ha. ale proprietarilor 
şi 280 ha. ale iocuitorilor) ; 5 ha. 
teren vii (ale locuitorilor). • 

• Oeupaţiunile locuitorilor sunt ur-
măt6rele : Agricultura cu 237 plu-
gari, cari at't I 14. pluguri, 126 care 
şi căruţe, i naaşină de treerat cu 

— abur, 29 maşini ,de secerat,. 5 ma-
şini de ba*.tut porumbul, 4 grape de 
fier, 8 triOre. Crescerea vitelor, fiind 
in comună 9726 capete de vite, 
din care 65 5 cai, 1576 boi, 2 bi-
volt, 6 asini, 7 3 2 2 0i, •I 2 capre, 
1 52 porci. Industria afară de ca 
casnică simplă, mai e representată 

• prin 2 industriaşi (2 fierari) şi 3 
•morl de vent. Comerciul e activ şi 

' constă in importui manufacturilor, 
cOlonialelor şi instrumentelor agri- 

• • cole, şi in exportul cerealelor şi 
' Produselor: tor. El se face de 6 co-

. • Mercianţi (din cart 3 cârciumart), 
prin: .gara . Murfatlar'la 6klm spre 
N. de COrtiUrră». 	• 

':13ri't:/ge1u.1  COmUtaef este .de • I 2, 105 
venituri Si 7,823 lei la chel-

tuelf; remând ded -u'n' excedent in 
pius de 4,382.  lel, sunt şi 362.  co- 
tribuâbjit. 

CaI de.  ca' inunicaţie 	: calea 
judeţeană ConStanţa-Mangalia .trece 
pe Iângă satul Abdulah, 2 drumuri 
comunale la sud unesccătunele intre 
el 	i cu satele insemnate ca *Ta- 

: prai-ar, Urlukioi, Azaplar,Omurcea, 
Murfatlar, ete. 

Osmanfacă, sat 1n plasa Mangalia, 
cătunul de reşedinţă al comUnet 

619- 

Osmanfacâ ; situat .in. partea răsă-. 
riteană a plăşel şi pea nordică a 
comunei, pe va;ea Osmancea-culac, 
cu o intindere de 2965 ha. din 
care 17o ha. ocupate de vatra 
tului cu 124 case, populaţia ia.  ma-
joritate turco-tătară este de i 37 
faniiiit cu 828 suflete ocupându-se 
cu agricultu a şi crescerea 

- 
Ostrov, comună rurală iusemnată in 

plaş:a Hârşova a judeţulut Co tstanţa 
situată in pattea septentrionala 
jedeţului • la i to -klm. spre N.-V, 
de oraşul Constanţa, reşedinta 'ju-
deţului, i in partea nordică a p!ăşei,. 

• la. 3 5 klni. spre N.-E. de orăşelul 
•Flărşova, reşedinţa ei; pe malu1 
drept al unei Verigi .0strov ce se 

• desface din Dunăre. 	. 
Se marginesce la miatjă,n6.pte 

cu comuna Pieinega (jud. Tulcea). 
la răsărit cu comuna Coium-punar 

• (tot jud. TuIcea), la 	cu 

• comuna Urumbei şi Dăeni, iar. la 
apus cu judeţul Brăila, de care se 
desparte_ 'prin fluviul Dunărea. 

Relieful solului e destu de ac-
'cidentat, la Miac.lă-nOpte de culmea 
Ostrov formată din dealurile 
trov (61 .m.), •Coiurn punar .(62 
m.) şi Sinirtaş teresi (84 m.), căteşt 
trele prelungiri sudice ale culmei 
Ghiuu Ghiurmeş (jud. Tulcea) Ia 
mi 	culmea Dăeni cu 
rile Moşul (117 m.) la S.-V. Roşt 
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(294 m.), la S.. Făgăraşu not (188 
m.) la 	ele .sunt acoperite cu 
tene -e, islaz şi semenaturt. Movile 
sunt puţine (12) intre care remar-

.cam: Movila Porculu'i la N., Mo-
vila Sapata (5-1 m.) Sapata II (96 

mijloc ; Movila Popei (68 
- m.) la S.-V„ Hasnale tepe (197 
m.) prin centru, Ghiolgie tepe (184 

la S.-E. ele sunt artificiale, 
acoperite cu verdeţă şi ata servit 
ca puncte de orientatie. 

• .Hidrogralia e bine representată. 
:Dunărea o uda la apus, pe o lun-
gime de 7 klm., lasă braţtil 

Os rov (6 klm. lungime) care 
formeza insula 0 ;Iravu-mare (300 
•ha.) şi Ostrovu-mic (too ha.) aco-
perite cu iarbă şi salcit ; malul Du-
naret e in .general jos, afara de 

.partea sudică ..unde este inalt şi 
-ftâncos, la răsarit de Verigă şi la 
N. de satui 0..trov se intinde stuful 

. •Ostroy (200 ha.). Riul Roşt -saCt 
. Aigar Ahmet vine de la est din 

Ktrkenes ceair, ..trăbate co-
muna prin thijloc, trece prin satul 

• Aigăr Ahmet şi se varsa i.i Veriga. 
. •Ostrov, ceva mai SU3 de Satul Os-

-trov ; pretmindeni maturile ina'te 
şi ripOse şi stâncOse pe unele lo-
_curt. Văile .sunt mai tOte mici şi 
sect, avend rare-ori apă, princi-

, palele sunt: Valea Flogit şi valea 
• Ulmilor, la N. se deschid in stuful 

•Ostrov, valea Coium punar e are  

mai tot-d'a-una apa, la N.-E., va-
lea Ghiolgic ceoir la S.-E., am-
bele deschiliendu-se in piriul Agar 
Ahmet. 

Clima comund este frigurOsa : 
deşi vari e temperată prin apro-
pierca Dunarii şi a curentului de-
terminat de densa, iarna illiă e fri-
gurOsa ventul sufiă continuu, plot • 
cad in mică cantitate, frigurile din 
când in cand bântuie comuna. 

Catunele care o formeză sunt 
doue: Ostrov, reşedinţăspre apus, 
pe malul drept al Veriget-Ostrov, 
la t km. departe de Dunare. Aigăr-
Ahmet spre re;arit. pe  .malul drept 
cel inalt al pamentulut Aigar-Ah-
met, la confluenţa lui cu piriul 
Conuu-punar, la 8 km. spre S.-E. 
de reşedinţa. Aspectul lor eplacut 
In ceea-ce .privesce posiţiunea, ca-
sele insă nu su ,t dispuse in mod 
regulat, .u'itt mai că nu există, ca-
sele sunt unele placuţe, altele insa 
cu o infaţi.ure urită şi neingrijita 
mat ales cele din Aigăr-Ahmet. 

Suprala(a cbmunei este de 5 92 r 
hectare, din care i 85 ha. ocupate 
.de  vetrele celor doue sate cu 294 
ca,e, iar restui imparţit intre lo-
cuitorit cari posed 5,272 ha. şi 
stat cu proprietarit ce stapanesc 
354 hectare. 

Popu/atiunea comunei e -.formată 
din românt şi turct ; sunt 299 fa- 

milit cu 1,359 suflete dupe cum 
urmeză : 

1) Dupe sex ; bărbaţi 700, femei 
659, total 1,3 5 9. 

2) Dupe s(area 	necăsă- 
tori.ţt 774, casatorrţi 552, veduvi 
31, divorţaţi 2, total 1,359. 

3) Dupe instrucţie : sciU ca te 

129, nu scitl 1,230, total 1,359. 

4) Dupe protegiune toţt sunt 
cetăţent. românt.' 

5) Dupe 	: o todoxi 1,2 32 

mahomedani 127, total 1,359. 
6) Dupe ocupa(iuni : agrLultori 

281, industriaşi 3, comercianţi 9, 
total 2 97. 

7) Contribuabiii 297 . 

Biserici, in comună sunt 2 bi-
serici ortodoxe, câte una in fie-
care cătuu cu câte to ha. pament 
de la Stat cu câte i preot, i cân-
tareţ şi I paracliser, mai e şi 
geamic cu i hoge in catunul Aigar-
Ahmet. 

şcdle avem iar 2, câte una in 
fie-care cătun, avend câte un in-
veţator şi i inveţatOre şi i 16 elevi 
inscrişi in ambele şcolt (8 i bae:t, 
31 fete) din cari 52 promovaţi. 

.Economiceşte comuna stă ast-fel : 
Cele 5,261 se divid ast-fel : 

985 ha. teren neproductiv (din 
cari 185 ha. vatra satului şi I oo 
ha. balţi, stuf, drunturt etc.) ; 5,636 
ha. teren productiv (din cari 364 
ale Statulut şi 5,272 ha. ale iocui- 

torilor); din: acestea : 4,662 ha. 
teren cultivaba (din cari 4,662 'ale 
locuitorilor); -  657 ha. teren izlaz 
(din cari 22:0 ha. ale - Statulut 437 
la. ale. loc&torilor); 96 ha. teren 
vii (din cari 96 ha. 	lOcuito- 
rilor) ; 221 ha. teren • păduri (din 
cari 144 ha. ale. Statulut 76 ha. 
ale locuitorilor: 

Ocupaţiile locuitorilor sunt ur-
metOrele : 

Agricultura cu 2 8 r plugurt 
avend 212 plugari, 162 care şi că-
rule. 2 maşini de secerat. r ma-
şină de bătut porumb, 3 grapc de 
tier. 

Pcscuitul in Dunăre şi 
escerea vilclar fiind in comună,  

ca la 85oo vite mai cu semă :oi 
şi boi, 

Inductria e representată prin in-
duStriaşi (ferari şi mecanict), 2"mori, 

de apă şi 5 mori de vent. 
Comerţul e activ se face prin 

gara Cernavodă la 8o krn. 'spre - 
S.-V. de către 9 comercianţt (din 
cari 7 cardumari) şi consta in im-
port de maaulactura şi coloniale 
şi in export de cereale, vite i pesce. 

Budgclul comunei constă in 
veniturt de 13,107 lei, iar chel-

ating cifra de 4,10 1 le4., 
remanand deci un important exce-
dent in plus de 9,006 lei, sunt in 
comuna şi 297 contribuabill. 

cd de comunicaţie pc Dunare 
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Verigi cu luntrea, calea judeţiană 
.Măcin-Hârşova trece prin satul Os-
trov, apoi-•drumuri -  mici • spre sa-
tele invecinate Dăeni, Rahman, 
Făgăraşu-not), Urum-bei, Picineaga, 

.Coium-punar, etc. . 
Pe teritoriul comund, pe matul 

.drept al piriutui Aigăr-Ahmet sat"; 
Roşt, la 3 km. spre S.-E. de satul 
,Ostrov se găsesc ruinele satului 
Taş burun, incendiat cu totul di-
nainte chiar de resboiut de la 
şi locuitorii s'aţi refugiat in Os-
trov, fără măcar să se mai găn-
.descă a reveni, aşa că dărâmat este 
şi astă--11. 

sOstrov, sat in plasa Hărşova, că-
tunulide reşedinţă al comunei Aigăr-
Ahmet, situat iti partea nordică a 
p?ăşii şi cea apusană a comunii, pe 
pirlut Aigăr-Ahmet, şi lăngă Ve-
riga (gărla) Ostrov, ce e desface 

.din Dunăre. Are . o Inchidere de 
4 	3,856 ha. din cari i şo ocupate de 

.vatra satului cu 187 case ; o po-
pulaţie t6tă romănescă. de 96 fa- 
tnilif 	895 suflete ocupăndu-se 
cu agricultura, crescerea vitelor şi 
pescuitut In bălti şi Dunăre. 

,Ostrov, comuna urbană din judeţul 
• Costanţa şi anume din plasa Sili-

stra noue a cărei reşedinţă este. 
Este aşe&fit in partea apusană 

a judeţulW, spre Vest de oraşul 

••Constanţa-  capitala districtului, şi 
In partea nord-vestică a •plăşii. Co- 

. munele Invecinate cu dânsa 'sunt: 
Bugeacu Ia 4 km. spre est; Al - 
ma"du la 3 km. spre sud-est, 
Esekioi la 7 km. spre sud ; oraşul 
Silistra (din Bulgaria) la 5 km. 
spre Vesi. 

Se margineşte la mia(4-n6pte 
• cu judeţul Ialomiţa de care se des-

parte prin fluviul Dunărea ; -la ră-
sărit cu comuna Bugeacu despăr-
ţindu-se prin delul Cărămudin ; la 

• sud cu comuna Almalâti separate 
flind prin delurile Serat-ceea-bair 
dlut Trancovita şi Cărămuditl; la 
apus cu oraşul Silistra (Bulgaria) 
despărţinclu-se prin valea.•Regede- 

• resi-ceair. 
• Relieful-solului e deaul de va- 

riat; culmea Ostrovului o brăzde- 
•J.ă., În t6te-  direcţiunile; dealurile 
seeundare mai insemnate cari brăz-
dea,lă teritoriul sunt: Seral-cea-bair, 
la sud şi S-V. cu  verful Silistra 
(;3 5 m.) avend pe platourile apusane 
ruinele foriareţelor Arabtabia 
Amedia-tabia, dealul Trâncovita la 
sud (r o5m.); Iapcea-bair la mia4ă-
m6pte, şi centru cu vărful Ostrov 
(to2m), prelungindu-se sprc S.E. 

cu dealut Cărămiciii (78m.) şi la• 
răsărit c 	iau3ugeacu (72m.) 
Aceste dealuri unt acoperite pe 

muchiile lor cu păş,;uui şi semănă-
. turi, iar p(ilete lor cari privese 

spre Dunăre sunt acoperite cu vii 
intinse cari dau un vin excelent, 
renumit prin imprejurimi: ne la 

/ pOlele nordice lui Ieral-cea-4)air şi 
• Iapcea-bair trece drumul naţional 

Silistra-03trov, (Silistranoii) iar pe 
. cOma cetuT d'Intăi se găsesc ruine-

le, intăriturilor turceşci ce apăra 
puternica cetăţue a Silistrei; astk 

insă cu totul dărămate. Movilj 
• sunt puţine şi nu sunt de vre'o 

importanţă. 6re care. 
.Hidrogr.alia este representată prin 

fluviul Dunărea care o udă la miacjă-
nOpte pe o distantă de 8 km. malu- 

sale sunt in general inalte şi 
râp6se i acoperite cu vii ; ea for-
mează mai multe ostr6ve, intre cari 
insemnărn Hopa (1 ; o ha.) acoperit 
cu sălcii, Pastramagi (115 ha.) aco-
perite cu iarbă şi păşuni, Ostrovul 
vechitl (300 hectare) acoperit cu 
păşuni şi crânguri de sălciî,PJAL-Mt; 
mare i mic acoperite cu livezi 
şi păşuni ; t6te a in general ma-
luri Inalte şi sunt despărtite prin 
braţe puţin adânci deci navigabil ; 
mai sunt alte 4 mai mici (6o 
tOte) dar fără importanţă. Văile 
sunt puţine, printre ele avem Rege- 
deresi ceair ţa apus, pe hotarul 
spre Butgaria, facănd chiar limita 
.de la Ibraim-paşa-cisme şi pănă la 
fortui 	 ; valca Trânco- 

viţa.prin interior, deschi;lendu-se iti 

părăul Aimelău lăngă cismeaua 

Ostrovenilor ; apoi valea Bugeacu 
la răsarit şi se deschide in lacul 
Gărlita ; ele ană apă numai t6-mna. 

Clima comuuei este fOrte varia-
bilă ; verile surit puţin temperate 
de Curentul Dunării, iar 'iarna e 
gerOsă şi bătrănul RuviCi ingheată 
dese-Ori, plOia cade in cantitate 
potrivită, maladiile nu sunt amat6re 
de această comună. 

Aspectul oraşului este destul de 
plăcut ; aşec,lat - pe malul Dunării 
la pOlele dealUlui Sapcea-bair, pre-
sintă • o regularitate remarcabilă ; 
c uliţă lungă paralelă cu Dunărea, 
şi altele tăind-o transVersal deter-
mină această regutaritate ; casele 
de şi micipresintând ti1ul oriental, 
insă curate şi• inco ijurate 'cu ('Jrădi 
niţe. 

Suprafala comunei este de 3 2 5 
hectare ; sa 327 kunp'. ; din acstă 
intindere I 20 hectare sunt ocupate 
de casele oraşului in număr de 627 
cu grădinele lor ; restul este impărţit 
intre locuitori, şi sa t ; cari dintâiCi 
aCi 1857 hectare iar statul şi pro-
pietarii aCi 6398 hectare. 

Popu/aţiunea oraşului Ostrov 
(saiă. Silistra noue) pe anul 89 5 -9 6 
a fost 	familii 
Membrii in tolal 2802 suflete, im-

părţită cum urmeză 
Dupe sex : bnrbaţi 1616, fe-

met t 268, total 2802. 
Dupe stare 	necăsăto- 
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riţt 1681, căsătoriţt 1067, veduvi 
41, divorţaţi t 3, total 2802. 

3) Dupe instrucţie sci0 carte 
8434, nu sci0 2096, total 2802. 

Dupe 	: ortodoxi 2664, 
mahometani 27, catolict 13, mo-
saici 50, ahe religii 48, total 2802. 

5)'Dupe protecţiuni : ceiăţeni ro-
Mâni 255 I, supuşi străint i i5, 
nesupuşi nict unet protecţit, 36, 
total 28.02. 

• 6) Dupe ocupaţiuni agricultori 
263, industriaşi 49, comercianţi 
43, alte profesit 236, total 641. 

Contribuabill : 64 r. 
• Economicesce teritoriul comunei 

se imparte ast-fel produce puţine 
Cereale, a0 insă izlazuri intinse şi 
păşunt frum6se. El se imparte 

ast-fel ; teren neproductiv 142 ha. 
(vatra oraşului şi bă.lţile 22 ba.) ; 
teren productiv 3113 ha. din cart : 
teren cultivabil 301 ha. ; teren re-
mas necultivat 13o8 ha. ; islazul 
938 ha. ; viile 556 ha.; pădurt 
6o, . total 3113 ha. 

Ocutaţiunile locuitorilor sunt : 
Agricultura fiind in comună. 263 
plugart cu 78 plugurt, 139 care 
şi căruţe, 5 triOre şi i o maşini 
de vănturat. Creşterea vitelor se 
practică mult, (iind in comună. peste 
6800 'capete, din cart 336 cai, 
596 cai, i t 7 bivoli, 6283 ot, 8 
capre, 254 porci; Agricultura exis-
tănd in comună 6o stupi cu 

Adustria e puţin desvoltată, sunt 
49 hadustriaşi manualt si mat avem 
r mOră cu aburi i 9 de apă, 2 
fabrici de apă gazOsă, i fabrică de 
tăbăcire şi i fabrică de •săpun. 
Comerţul e destul de prosper 
se face pe Dunăre,• Ostrov fiind 
port şi cu Silistra-veche ; importă 
coloniale confecţiuni şi exportă 
lemne, vite, lănă, suut şi 4 3 co-
rnercianţi din cart 6 hangit şi 20 
cărciumari ; dam alăturat un tab1o0 
de mişcarea portulut Ostrov in 
anul 1895. 

Budgetul constă in 65,407 let 
veniturt, 44.931 let cheltueli, cu 
un excedent de 29,472 lei. 

Căl de comunicaţie sunt: r) pe 
Dunăre cu portul Ostrov ; 2) calea 
naţionată spre Silistra-veche.; 3) 
drumul judeţean ce duce la Cuzgun 

Medjidia ; 4) drumul comunal 
ce duce la satele invecinate. 

Cuitu/ rekdos se exercită intr'cr 
biserică ortodoxă infiinţată de lo-
cuitort, cu hramul Sf. Niculae, in• -
treţinută de comună ; având ca 
deservenţi 2 preoţi, i paracliser 

eăntăreţt. 
lnstruclia se predă in 2 ŞCOII, 
de băeţt şi i de fete, cu 3 iu-

st.itutort şi 2 institutOre, CU 297 
elevi inscrişt (172 băeli, 125 fete) 
din cart 120 fiind promovaţi, ar 
mat trebui incă o şcOlă, numerul 
copiilor fiind prel mare. 
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istaricu/ s'a mai nutnit si Si-
listra- nouă, flind de curând infiin-
ţată nu departe (la 4 km. spre E.) 
de cea veche din Bolgaria ; a su• 
terit mult In timpul resboiulut din 
1877-78 ; ar astă-dt se ridică. 

prosperă. 

Ostrov, gârla, un alt nume al pâriu-

lut Aigot, Ahmet sai Roşi-dere; 
nume ce'l pOrtă pe teritoriul comu- 
neI rurale Ostrov, din plasa Hâr- . 
şova, mergând printre dealurile 
Ostrov la nord si Roşi la sud; trece 
pe langă ruinele Taş-burum. 

Ostrov, privalu seal Veriga ; o gâr-
liţă, care se desparte de Dunăre la 
1,200 km. spre S-V. de satul Os-
trov, din plasa Harşova de la care 
şi-a luat şi numele, trece prin mar-
ginea vestică a satului, şi se des-
chide iar in Dunăre, dupe un drum 
de 5 km. la miadă-mipte de Ostrov. 

Ostrovul, (de la vale), insula din 
Dunăre in plasa Hârşova, comuna 
Ostrov, căruia i-a dat şi numele ; 
situată in partea apusană a plăşet 

a comunet ; are o suprafaţă de 
220 hectare, din cari I I 5 hectare 
partea apusană, este acoperită cu; 
pădurt de sălcit şi richiti, iar restul 
cu iarba bună pentru păşunat. 

Ostrovul, (de pietris), o 	in- 

sulă, acoperita cu nisip şi pietriş, 
de unde st-a luat si numele 
situatăln Dunăre, plasa Silistra nouă, 
comuna Mârleanu ; lungă de i 500 
ni. larga de tioo m. intindere de 

15 hecuire, improductivă din pri-
cina naturii terenulut si. 

Ostrovul-lung, insulă iuseumată in 
Dunăre, plasa Megidia, comuna Ra-
sova, in partea apusană a plăşit şi 
a comunei ; are o formă lunguiată 
de unde şi numele seit ; lungă de 
9km. largă de 	km. îti medie, 
are o intindere de 400 hectare ; 
se prelungesce spre apus cu Ostro-
vul, Huzun-ada ; este despărţită de 
malul Dobrogean prin gârla Veri-
ga ; este formată de dealurile trep-
tate, ale Dunărit ; păm&Itul e ne-
productiv tiind prea m6le si aco-
perit, cu nisip la apus, cu richitt 
şi nuiele in spre răsărit. 

Ostrovul-vechhi, Ostrov sait insulă 
Insemnată formată de Dunăre la 
intrarea sa cu totul pe teritorul ro-
mânesc al Dobrogei. Este asedată 
in partea sud-vestică a Dobroget si 
a judeţulut Constanta, si in partea 
nord-vestică a plaşit Silistra-noue 
si a comunei utbane Ostrov, de 
care depinde şi de la care şi-a luat 
şi numele. Este formată din depo-
sitele aluvionare ale fluviulth ; pa-
mentul sei't e compus din argil ames- 

tecat cu nisip şi petriş. Are o formă 
lungueată terminându-se spre răsătit 

•c1.1 un cap, ce are forma unut cioc 

de rată ; tungimea eI de la vest 
snre est, este de 31/, km. si 

medie de T Soom. iar intin-
derea totală dn 720 bectare. din 
care 6o ha. acoperite cu pădure 
de sălcil si restuI cu iirbâ nentru 
păsunatul vitelor afUndu-se 

	

ne malul nordic 	colibe de năstorI 
inconiurate cu sălcit. Bratul ce o 
desparte de judetul Taloniita e de 

	

oo ii. larcr si 	m. adânc. pmin 
navigahiI cel de sud care-1 desparte 
de ostrovul Hona si uscat e de 
T 5.0 m. 1ar. T 2 in.nclânc.dect 

in tot anul cel de la F. iarăsI 
ingust dar putin adânc si nenavizabil 
desnărtind'o de insula Tilkia, ce 

-tine de iudetul Talomita. 

Ostrovenitor-(Cismeaua), locuintă 
isolată in niasa Silistra-nruă. 11e 
teritoriul comund urlinne 0:trov, 
la 2 k1111. spre miadă-di de orasul 
.Ostrov, pe malul stâng, al văiI Beilic, 
cenir sa al pârîulut Alrnalîu ; este 
o fintănă construită de către lo-
cuitorit din 0<trov de unde si nu-
mele et ; lâtlgă CMT1S11 se - varqă 1n 
pârîul Ulmaltu, valei Trâncovita 
iar putin mal jos, pe malul celă-
lalt valea Iaguda-ceair ; ea se mat 
r,umesce fântâna La-tret-hotare, 
.căct aci se incrucişeză hotarele 

comunclor Ostrov, Aknaliu şi 
13ugeac. 

Lângă Constanta 
există uă insulă in mijiocul unut 
lac, care este in deobşte numită 
Insula Int Ovidici. Se crede că a.cest 
nume i-a lost dat de un Englez 
pe cand se facea drumul de fier 
de la Constanta la C-.:rnavodă. Se 
pare chiar că Mommsenatribue nnut 
Englez acestă denominatiune, care 
in ori ce chip nu se pOte atribui 
de cât unui period mult mat apro-
piat de not. 

Lacul p6rtă numele de Stit-Ghiol 
(lac de lapte) şi dupe cum se spune 
el este in câte-va punte f6rte adânc. 
Marginele laculut sunt lipsite de 
arbort, numai la un loc se observă 
şepte 'săIcit. Insula e inconjurată 
dc plante aquatice (trestie). In insulă 
.şi care apartine lut Ibraim-Effendi 
şi unde p6te nici un venător na 
pătruns.  vre-o dată, un straniet spec-
tacol se infătiseză ochiului. Sute 
de vulturt, rnit de corbi i de po-
rumbei selbatici se inv&tesc 1n aer 
si tormeză o boltă desă desupra 
tufişulut. Crăcile sunt acoperite de 

. un mare numer din aceşti locuitort 
si strigătele lor sunt aşa de asur-
zit6re şi insurpotabile 1n cât este 
imposibil de a rernâne mult timp 
in insulă. Copacii sunt in mare 
parte stejart f6rte vechi, ict colo 
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se ved peri selbatici, fagt şi câte-va 
viţe pe cari cresc nisce strugurt de 
o micime extraordinara, iar pe jos 
creşte cucută L mijlocul insulet 
se află o mare grămada de pietre, 
care pare a fi fost transportate acolo 
in trecut pentru vre-o clădire in 
perimetrul insulet. In laţa insulet 
la puţină distanţă se ved pe ţerrn 
multe case respândite, carc formeză 
satul Kanara (cuvent turcesc, care 
insemneză stâncă). D-nul Conto-
giorgi scrie, că satul Kanara este 
intr'o insulă ce se afla in lagună 
şi că acesta dupe spusa indigerilor 
conţine remăşiţele unut personagitl 
insemnat. Intr'un teren vecin cu 
laguna pasc vitele şi acesta se 

Tomis chiar ac,11 dupe sru-
sele primaţilor şi hogilor tătart, 
mulţurnită dragomanuiui Năstase, 
al lut Ion Andrinopo itanul, care 
locuesce in acel sat de mult, făcend 
cornerciul de băcănie. Dragomanul 
spune, că aiă fost transportate de 
acolo la Constanţa chiar cu căruţa 
sa, doue pietre mart cu inscrip-
ţiunt eline şi că mat sunt incă multe 
alte pietre 1n zidurile caselor No-
gailor tătart unde nimeni nu pOte 
pătrunde. Unul din Nogat fiind 1 - 
trebat dacă se gă•eaCt 	acolo mo- 
nede vecht, el respunse că se găsessc 
multe pe ţermul lagunet vara când 
se retrag apele. In faţa micet insule 
este o fântănă care iarna este aco- 

perită de apele lagunef, iar v ra 
isvorăsce mere. Dincolo de satul 
Kanara spre N.-F, se află o vastă 
câmpie acoperită cu colOne inju-
metlţite cu pietre şi pervasuri sculp-
tate şi ornate cu flort, re tiăşite de 
mari cladirt. La extremitatea cea-
laltă spre est, se află un istm de 
nisip, care inconjOră laguna. 

Morrnentul-lul-Ovidiu şi rnonu-,,. 
rnentul actual. Dragomanul Năs-
tase, al lut IOn Andrianopolitanul 
a intrebat ne doui .Turci, Regep şi 
Cara-Mu tafa (tItă şi fit1), asupra. 

,/ treceret marelut poet in Tomi ,-
-1,, aceştia a respu s, asigurându-1 că .‘ 

1 aur.liseră spunându-se că existase 
1 1n insulă un mare mormânt şi că 

acesta insulă purtase numtle naat,  
inainte de Insula Neirră, sa Gră- •0 1 

\ dina negră. S'ait cules pe alocurea 

I spuse nesigure cum că s'ar fi găsit 
1/ un morment a unut om insemnat.• 
\,Un bătren turc 'spunea : aadanen 

icersende geneviz tarichenden mu-
cadern, bir atic dulunur», (pe titn- 

• pul genovezilor s'a găsit 1n insula 
vecină un vechi rnorment). Haluz-
Effendi spunea că şi in satul Ka-
nara, se găsise un asenaenea mor-

. ment. Tomitanit onora fOrte mult 
pe Ovidi, il'incoroitaseră, 11 acor-
dară Ore-cari privilegit, erati mândri 
de poetul care scria 'In limba lor ; 
Ovidiu insuşt a afirmat acesta. Este 

i' 
/ dar propabil ca dupe mOrtea lut 
: să'l fi onorat făcendu-i un splen-
\ did morment ; cact b rbarit mat 

mult de cât 6menit civilizati de-
t• deatt o n-!are importanţa onorurilor 

postume. POte să nu se fi scris fară I 
drept asupra vieţet lui Ovidiu: ii  
(Pontanus autern un libro de /vIa- 
oalificentia, cap. 11 tradit. CK ore i 
Georgit Tropertuntit, Tornitanos, 

-Scytas Ovidio Poetae defuncto col-
\ ;ata, e publico pecunia, pro-eter 

--ingenit nobibitaLm tvmbon magni-
fice, struxisse, aute oppidi portam 
in loco maxim-: cebri, guarnvis 
ille et peregrinu; esset et ab Au-
gusto, Ca-sare praescriptu;. I 

Aşa dar dacă Tomitanit att ridicat 
.poetulut un frumos mormint, se 
presupune f6rte lesne, şi este chiar 
natural că in succedvele invasiunt 
inspirate mat cu semă de rapacitate, 
,cel d'intâi lucru de descoperit 1n 
dorinţa d: a găsi comori, şi prin 
,urmare .de distrus, a trebuit să 
•fie frumosul mormânt. Necontenita 
stare de resbniti in care se aflaci  
Tomitanit, trebuia neapărat să apere 
pe bietul poet, dupe cum •Iice chiar 

ă 	el : caspera militiae juveni; certa- 
mine fugi,. Repuiaţiunea şi stima 
ce Ovidiu 'şt procura;e precutn şi 
o naturală condescendenţă a auto- 
rităţilor romane către bătrenul şi 

1. Nlasson, Vita Ovidu. 

ilu trul exilat, aci tavorisat p6te 
modestele şi scurtele căletorit ale 
sa1e in actuala Basarabie, limitrofa. 
cu  Dobrogea. Se crete că Zamescio 
n'a scris fără dreptate: <credo autem 
(Ovidium) non unn in- loco con-
stitisse sed in Pannonia quandoque 
ut taedium so!itudinis levaret...., 
Şi dacă Ovidiu a putut să patrundă 
in vecina Basarabia .unde tradiţi-
unile romane s'aCt conservat cu 
tenacitate din causa tariet popula-
ţiunilor, se crede că numai acolo 
s'ar putea găsi mat lesne vre-o 
urmă a poetului. D-1 Kog-ălniceanu 
a şi făcut Ore-cart descoperid. 
Reproduc aict o frumOsă amintire 
culesă de eminentul scriitor şi re-
produsi in scrierea d-sale .«Histoire 
de la Dacie, des Valaques Trans-
danubiens et de la Va.lachie, edi-
tată la Berlin de -Behr. Sunt 
puţine cuvinte dar pătrunlătOre. 
,Ţăranii 4ic incă prin traditiune : 
Că veni:e ua om extra-ordinar de 
pe ţărmurile Tibrulut care avea 
blândeţea unut copil şi bunătatea 
unut tată ; că acest ,om suspina 
recontenit şi câte o dată vorbea 
chiar singur ; şi cănd co aversa cu 
cine-va părea că curge rciere din 
buze'e sa1e, Ovidiu petrecu in exil 
din viaţa Sa io ant şi muri.,. In 
aceste cuvinte 21e d-lut Kogăl-
niceann nu se află numat menţiune.a 
trtcerei lut Ovidiu, ci chiar' un 
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suvenir, o impresiune atat de iu-
bit6re a lui, care nu se pot citi 
făra ca cine-va să se sitnţă adănc 
mişcat. Aceste cercetări confirmă 
faptul, găsit chiar lii scrierile lui 
Ovidiu, ca poetul excitase o pro-
fundă admiraţiune printre barbari. 
Acesta fu ideia care a inspirat pe 
Eugene de la Croix in pictura sa 
exrusa in anul 1859 in camera 
deputa!ilor de la Paris. Acestă 
pictura represirtă pe poetul culcat 
la pamânt intr'o posă de lenevie 
şi plină de slăbiciune, avhd in 
jurul s6 Scyţi . cari se uită la 
dânsul cu admiratiune. Femei, ca 
valeri, păstort sta0 oferindu'i daruri 
şi uităndu•se la el inmărmuriti saii 

necutezâtid a se apropia : 
fisionomiele, grupurile sunt pline 
de viaţă' şi de animaţiune. 

D-I 	Opranu, aratând • desenul 
monumentulut, clicea : «poetul pe 
care voim să 'I representăm nu 
este poetul amorurilor, poetul care 
nepăsator işi peirece cei dîntăiii 
ani in Roma, ci poetul care 
priveşte patria din exil, şi care o 

:imortalisează prin noui i originale 
scrieri. Fiind-că nu avem nici un 
portret adevcrat al lui, şi că bustul 
observat la Paris este apocrif, voim 
să 't arătăm chipul in evoluţiunea 
vieţei sale, şi să represintăm ima-
ginaţiunet năstre pe mareIe poet 
in noi şi originale gândiri. 	D-I  

Ettore Ferari fu ales ca să inter-
preteze acestă concepere şi să. 
realiseze acesta grea lucrare. Fru-
moasa statue a lui Heljije Rădu-
lescu a făcut să . se recumiscă in 
România meritele acestui diitins 
sculptor. D. Ferari arată pe Ovidiu. 
la Tomi care intristat de exilul seiă 
işi varsă durerea scriind (Tristele›. 
El stă pe ţărmul mărei proptind-
piciorul stăng de o col6na cawe 
servea la legarea năvilor şi găn • 
dindu-se la depărtata patrie. Ar-
tistul a căutat să nu se depărteze 
de tipul roman şi la imbrăcat cu. 
tunică şi togă. Chiar ca caracter 
desculptură a incercat sa introducă 
spiri ul ac: lui timp. Statua este de 
bronz de o Inălţime'de 2 metri 
5o .  c.m. aşesiată pe un piedestal. 
patrunghiular de martuoră- 

,cu vine, care aminteşte in pro-
porţiă şi in formă architectura 
rotnană. ln corpul piedestalului. 
pe  Partea din faţă este o targă 
(scut) decorată cu fe,t6ne şi o 
lyră, emblema pers6net. Pe targă 
sunt reproduse urtnet6re1e versuri 
din «Triste : 	III. 3.) 

„Hic liego qui jaoeo tenerorum lusor 

[amorum. 
Ingenio peri, Naso po.  eta meo. 
At tibi qui transis, ne sit grave, quis- 

, [quis 
Dicere.: Nasonis moliter ossa cubent.g 

Pe partea opusă e te inscripţia 

comemorativă a monumentului in 
limba romănă. Cutele hainei sunt 
bogate, părţile bine proporţionate, 
rigura este reriectarea exacta a cou-
cepţiunei ce artistul a voit să re-
producă. D. Fer ari cu această lucrare 
adaogă uu titlu no0 şi ilustru 
numelui su, i o nouă glorie Italjei 
pe Iânga fraţii noştrit români. Ver-
surile reproduse par a fi un epigraf 
care ,voeşte să localiseze un mor.  
ment. Cine pOte şti in ce punct al 

este, san mai bine, a fost in-
gropat Ovidiu? Este o părere in de-
terminarea epigraphului şi anume : 
n'ar conveni 6re mai bine inteua 

. asemenea solemnitate ca succesorii 
Tornitanilor sa fi ridicat un monu-
tnent nu poetultil care a criticat 
patria lor, ci poetului care iu urrUă 

iubit-o, a ven'erat-o ca pe Roma 
insuşi şi a glorificat-o, cântand-o 
in limba greca.' ? Acesta gândire 
ertarii sa0 a resemnării n'ar glori-
fica . mai mult pe poetul onorat şi 
pe Tomitanit de a1i, care'l onoră 
cu un inonumeht ? De ce să facm 
pe poet să 	: «Zac aict, chiar in 
ace,t Ioc. 8i să nu luam concep- 

ţiunea sublimă pe care el Iiind in 
viaţă, şi-o inchipuea in fantasia 
sa ? Acea că după m6rte spiritul 
sătă va ritaci printr'acel vast ţinut ? 
Şi de ce s nu asociăna intr'un 
singur cuvânt (epigraph) numele 
Ronta şi Tomi care a,41: semnifică 
Italia 8i România, România orien-
tală .şi România occidentală., cele 
doue despărţite popăre surori cart 
străbătand atătea secole, păstreză 
impreuna cu suvenirul comunelor 
lor origine şi a comunelor lor civi-
lizaţiunt, suvenirut limbei şi al 
moravurilor, cimentat prin legă.tura 
unei iubiri reciproce şi nedespărţite. 
Se pare ca aceste lualte inţele-
suri se gasesc fOrte bine inter, retate 
in doue distinse versuri ale poetului 
care s'ar putea adăoga piedestalului 
făra ,ea mai mica indoială. Ele saii 
părut oportune D-lui Tocilescu şi 
le reproduc aict iu formă de epi-
graph : 

„Quem fortuna dedit Roma st ille 
locus] 

,Inque Tomitana jaceam tumulatus 
arena. 
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Pacuiţ 1-Mare,ostrov sati insulă putin 
importantă, formată de Dunăre la 
intrarea sa pe terito7u1 românesc al 
Dobrogei : este situată in partea 
sud-vestică a Dobroget şi a judeţulut 
Constanţa; şi in cea nordică a plăşel 
Silistra-noue şi a comunei urbane 
Ostrov, de care depinde. Este for- 
mată din aluviunile 	; pă- 
mentul format din argil, nisip şi 
pietriş, are o formă lunguiaţă, ca 
a unut castravete ; lungă de 1200 
m. şi largă de 8o m. o intindere 
totală de 8o hectare, acoperite t6te 
cu livede de prune şi 	arbori; 
Braţul sudic ce o desparte de uscat, 
este larg de 300 m ; adânc de ro 

deci navigabil ;-cel nordic ingust 

şt mic e nenavigabil. 
Are tendinţă de a cresce şi a se 

uni cu Pacuiul-MijlociU ş;. cel Mic 
aşec,late la nord de el. 

Pacuiul 	 ostrov mat mic 

(40 hectare) şi mat puţin impor-
tant de cât precedentul, aşecjat la 
rnia4-n6pte de el, depincnd de 
comuna wbană Ostrov, lung de 
r000 m., larg de too m., o 1n-
tindere totală. de 40 hectare, format 
din aluviunile Dunărei, şi acoperit 
actualmente, numat cu pietriş şi 

Pacuiul-Mic, ostrov şi mai mic şi 
mat puţin insemnat ca cel dintâl, 
aşec.lat la nord de el, Intre ostrovile 
Pacuiul-Mijlocitişi vechiti, cu o 
intindere de 25 hectare, fonnat de 
aluviuni, şi acoperit parte cu nisip 
şi parte cu s'ălcii ; el depinde tot 
de comuna urbănă Ostrov ; braţele 
despărtit6re sunt Inguste şi puţin 
adânci ; pe•te cât-va timp aceste 
ostnive se vor imprtuna inteunul 
singur. 

P..0.4414B-44.1.441‘e., insulă de mică 1n-
semnătate 1n Dunăre, pe teritorul 
plăşei Silistra-noue, (pe acela al 
comunei rura1e 	iji.şi  1n spe- 
cial pe acela al cătunulut set1 Gar-
liţa) ; are o formă lungueţă umflată 
la mijloc, cu o direcţie de la S.-V. 
spre N.-E ; situată in partea nordică 
a plăşit şi a comunii ; braţul care 
o desparte de malul resăritean are 
o lăţime •de 200 tn. şi o adâncime 
de to m., insula are 2 km. lungime 

200 111. lătirne,şi o suprafaţă totală 
70 hectare ; este inproductivă iind 
acoperită cu nisip şi pietriş. 

• Palaz I, saCt mat bine dis Ciatal-Iuk 
este verf de deal in plasa Constanţa 
pe teritorul comunet rurale Palaz 
Mare (de unde şi-a luat şi numel,e) 

este aşelat pe cultnea ultimelor 
ramificaţiunt nordice ale dealulut 
Horoslar-iol-bair şi are o inălţime 
de 71 metri ; este situat cam la ră-
săritul plăşet şi in centrul comunet, 
la 3 klm. ,;pre S.-V. de satul Palaz 
Mare ; pe la sudul sti t-ece drumul 
comunal Palaz-Mare-Horoslar; aco-
perit cu verdelă. 

:Palaz II, sati mai bir.e cjis Ciatal-Iuk 
este verf de deal in plasa Con-tanţa 
pc teritorul comunet rurale Palaz 
mare, şi apume pt. acela al satului 
Anadalchiot ; este aşecjat pe cultnea 
dealului Cons:anţa avend o inălţime 
de 69 metri; este situat in partea 
răsăritenă a plăşet şi cea sudică a 
comunet, la 3 klm. spre vest de 
cătunul Anadalchioi, pe care il do-
miaă prin Inălţimea sa. 

:Palaz, comună rurală din judeţul 
Coostanţa şi a-ume din plasa Con-
stanţa; situatăln..partea răsăritenă 
a judeţulut la 12 km. spre N.-V. 
de oraşul Constanţa, capitala dis-
trictului ; şi in cea estică a plăşii 
la 19 km. •pre S.-E. de comun t 
•Caramurat, reşedinţa ei, pe malul 
apusan al lacului 

Se marginesce la mială-nOpte 
•cu comuna Cicracci şi Caratuurat ; 
la resărit cu Marea Negră şi oraşul 
Constanta la 	cu comuna 
Tekirghiol, Hasa cea şi Omurcea 

la apus cu comuna Caratai (pl. Med-
jidie) şi Alacapu (din aceeaşt plasă). 

Relieful solulul e in general 
destul de accidentat de următ6rele 
principale dealurt : Murat -bair (89 
m.), şi Tepe-bair (90 m.) la N.-V. 
Cogeali-bair (8o m.) la N., Duran-
bAr (91 rn.) şi Nazărcea (72 m.) 
la V , Horoslar-iol-bair (71 m.) 
la S.-V., Constanţa (6o m.) la S.-E. 
Anadol-kiot-bair (61 m.) 1n S.-E., 
Palaz (71 m ), Cartara (73 in.) de 
natură stânc6să, prin interiorul co-
munit ; 1e sunt acoperite cu păşuni 
şi semănături ; Movile'e sunt pre-
sărate ict şi colo, printre ele deo-
sebim : Llam-iuc (8.c. m.), Islarn-
tepe (95 m.) la N., Ciatal-iuk II 
(71 m.), Ciatat-iuk 1 (Palaz 65 m ) 
Tasli-iuk (71 m.), Cunesi-iuk (72 
m ) la 	Canara-iuk (t5 m.) 
şi Duran-tepe (72 m.) prin inte-
riorul comunet ; ele ati servit ca 
puncte de obstrvaţie. 

Hidrografia e representatt prin 

lacul Siw-ghiol, la R. Iângă mare, 
de care e format cu 1200 ha. in-
tindere 15, mai producend bun 
peşte ce se exportă la . Constanţa 
şi de aci in alte părti ; 
vedem şi insula lut Ovidiu 
acest nume) : căte-va mici văi 
fără apă, ca : Canara la N., Cioban-
de-e la N.-V., Horoslar-ceair la V., 
Palaz şi Anadalkioi la S.-E. ; aceste 

api numal toatnna şi primă.- 
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din cari 25 promovaţi, ar mat 
trebui infiintată inca una de gradul 

căci copit in verstă de şcrila 
sunt .nurneroşt. 

Etonomietşte comuna sta ast-fel : 
Din cele t 1878 hectare ale comunit: 

2775, hectare teren neproductiv 
(din cari 3oo, hectare ocupate de 
vetrele satelor şi 2475, bectare 
bălţi, stuf, drumuri etc) ; 91o3 hec-
tare, teren productiv (din cari 6601-, 
hectare, ale statului cu proprietarit 
şi 2502 hectare ale locuitorilor) 
din acestca: 7485, hectare teren 
cu!tivat (din cari 4409, hectare 
ale statuld cu proprietarii şi 3076, 
hectare ale locuitorilor) 409 ha. 
teren necultivat din cari 383 ha. 
ale statulut cu proprietarii şi 26 
ale locuitorilor: 2457, hectare teren 
izlaz din cari 2057 hectare ale 
statului cu proprietarit i 400 ha. 
ale locuitorilor. 

Oeupaţiunile lacuitorilor sunt 
acestea : Agricultura cu 393 plu-

gari, avend şi 226 pluguri, 336 
care şi cărute, 5 maşini de treerat 
cu abur, 8 m. de sftănat, 30 m. 
de secerat, 22111. de bătut porumb, 
172 grape de ficr, 35m. de v&Itu-
rat. • Pescuitul in' cele trei bălţi ; 
Anadalchiot, Siut ghiol şi Tasăci 
in Mare. Creşterea vitelor, tiind 
in comună t 5416 capete din cari, 
1162 cal, 1662 bot, 36 bivolt, 
37 asint, 12,00 0i, 169 capre, 1 

35o porci. Indusria pe langa cea 

c.asnică mat e representată prin 22 

industriaşi (ferari lemnart, mecanic'.). 
9 mort, (din cari 2 cu aburi, t 
de apă şi 6 de vnt. Comertul e.  
frte activ şi se face de 36 comer-
cianti (din cari 15 cărciumad) prin 
gara Constanta la 8 km. spre S-E., 
şi consta in import de manufactură 
insrumente agricole şi 1:aţionale-
şi 1n export de cereale' şi vite ca, 
produsele lor. 

Budgetul const..1 in venituri de-
20 I 9 let, cheitueli de 7177 lel, 

cu un excedent d 5842 lei. 
ctitf de comunicaţie sunt : pe lac.  

sl  Mare cu iuntrile ; calea naţională 
Constanţa-Babadag-Tulcea, trecnd* 
prin satele Anadolkiot •şi pe lă- ga. 
Palaz şi Canara ; drumul judetean 
Canara'-Cara murat- Hărşova apoi: 
drumuri comunale spre satele inve-
cinate, ca.Cageali, Caratai, Hasan- 
cea, Omurcea, Hazi 	Lazma-• 
hale, Nază! cea, CoLlstanta, etc. 

Pe teritoriul comunet, la sud,. 
la 24 km. sKe S-V. de Nadalkio 

trec valurile de piatră şi cel mare 
de pămi.'ut al lu'i Traian ; Anadol-
kiot, a fost considerat cat-va timp• 
ca lo ut unde a fost vechia Tomi, 
pe cănd teritoriul sCi forma nemat 
un foburg, ca sa (,licern ast-:e1;. 
sub ruine de fortărett. turceşti,  ca 
Sarim-tabia la i /2  km. spre sud 
de AadoIkioî, pe dealul DUran- 

• 
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vara dupe topirea zapezilor, cea ' 

mai mare parte a anulu't sunt 
uscate. 

Clima comunet este bună ; verile 
sunt temperate de apropierea Marei 
şi a vnturilor ce suflă din spre 
ea ; ierr ile insă sunt frigurăse, căci 
este expusa suflărei vritulut de 
N.-E. ; ploaia cade in cantitate 
suficientă, ceea ce face ca pamântul 
să lie destul de productiv ; mala-
diile o vic.lit&ză rar. 

Cătunele cari formeză comuna 
sunt : Palazu-Mare, reşedinţă, spre 
R., pe malul apusan al laculut 
Siut-ghiol ; Canara 1n partea nor-
dică a comune la 3 km. spre 
N.-V., de reedinţă tot pe malul 
apusan al laculut Siut-ghiol, la 
pOlele unor stânci inalte ; Horoslar 
spre A., la 6 km. spre V. de 
reşedinţă, in valea •Horoslar-ceair 
intre dealurile Duran-bair la N., 
şi Tasli-bair la S. ; Anadolkioi 
spre S., la 4 km. spre S.-E. de 
reşedintă, şi la 2 km. spre N.-V. 
de oraşul Constanţa, pe dealul 
Anadalkiol, langă iazul Tăbacăria ; 
aspectul lor nu presinta ceva ca-
racteristic, act insă trite positiuni 
frumOse ; ele sunt sate cu case 
risipite, cas2le mici dar curate şi 
ingrijite. 

• Suprafaia cornunet este de 118 
sait T 1.878 hectare, din 

cari 300 ha. ocupate de vetrile 

• 634 

satelor cu 400 case, iar restul se 

avend 66o i hectare şi locuitori 
imparte intre stat cu proprietari 

cari poseda 2502 hectare 
Populaţiunea comunet e de 410,  

familii cu 1749 suflete, compusa 
din turcl, bulgarişi • germant, e 
irnpărtita dupe cum urnieză. 

1. Dupe sex, barbat/ 967, fetnei.. 
782, total 1749* 

2. Dupe stare civilă, necasă.-
toritt 694, căsatoritt 778, vaduvt, 
75, divorţaţt 2, total 1749. 

3. Dupe instrucţie, sciit carte- 
t 48, nu ci 	16o ; , total 1749. 

4. Dupe protecţie, cetătent ro-
inâni i376, supuşt streint 342, 
nesupuşt nici unet protecţit i 3 r,. 
total. .1749. 

5. Dup religif , ortodoxi 524, 
mahometant 909, catolici 3°3. 
alte religit 13, total 1749'. 

6. • Dup ocupaţiuni, agricultori 
393, industriaşt 22, comercianţi. 
36, total 45 r. 

7. Contribuabili 448. 
Biserini creştină nu exista in co-• 

mună, şi ar trebui una căci popu-
laţia creştina e destul de numerOsa, 
mahotnedanii fOrte . numeroşt afi 
3 geamir, ir; catunele Anadalkioi, 
Canara, Palaz, cu căte i hoge şi,  
to ha. de la stat. 

Şc(5/d. e una singură mixtă in. 
.cătunul Canara cu r inyetator şi,  
51 eevi inscrişi (33 băeli, 18. fete), 

635 635. 
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bair, este şi un vechin cimitir tur-
cesc. 

.Palaz-:Mare, sat in plasa Constanţa, 
cătunul de reşedinţă al comunei 
Pa!az ; situată in partea re ;ăriteană 
a plăşei şi a comunet, pe margir_ea 
sud-vestică a locului Siut-Ghiol, 
dominat fiind de verful Ciatalluk 
(Palaz I) care are 7  I metri inăl-
ţime. Suprafaţa si este de 3215 
hectare, dint-e care 65 hectare sunt 
coprinse numai de vatra satulut şi 

grădini. Populaţiunea sa este 
de 126 fatriilii, cu 550 suflete, 
ocupendu-se cu pescăria, agricultu- 
ra, 	cu grădinăria. Locuitorit sunt 
fOrte amestecaţi; aşa sunt Români, 
Turci, Bulgart şi Ge.rmani. Casele 
.in  general sunt mart i frumOse, 
bine ingrijite şi curate, şoseaua 

Constanţa, Babadag trece 
prin aproprierea sa;. un drum co-
munal, pleacă spre S-V. şi se im-
parte, .- in trei rarnurt, ducnd la 
tret sate : la Horoslar, la Hasa n-
cea, şi Hasi Diuluk. 

:Palaz-Mic, sat in pl isa Constanţa, 
cătunul comunei Cicracci ; situat 
mai mult in partea nordică a pIăşei 
şi cea vestică a comunet, la 8 km. 
spre nord de cătunul de reşedinţă, 
Cicracci, pe partra stângă a piriu-
lut Casâmcea, dominat fiind de 
vrul Cara Uba 	metri). Su •  

pra faţa sa este de 492 hectare, dintre 
care 53 hectare sunt o:upate numat 
de vatra satulut.Populaţiunea sa este 
de 38 familii, cu 171 locuitori, 
ocupendu-se mai ales cu agricultura 
şi cu crescerea viteior. Majorita-
tea, locuitorilor sunt Românt, afară 
de ace?tia mai sunt i mulţi Bul-
gari. Şoseaua naţională Constanţa 
Babadag trece prin apropierea sa 
(cu 200 m. mai la răsărit şbseaui) ; 
alte drurnuri comunile duc la Ka-
vargie, la Taşaul şi la Carol I. 

Pampur-Ghiolgiu-Ceair, pârin in-

semnat din plasa Silistra-noue, pe 
teritorul eomunei rurale 	; 

işi ca 'naşterea din .p5lele sudice 
ale dealul-ui Topcii-olu-sârti, ceva 
mai sus de p'chetu No 5 cu numele 
.Tepci-iol, de pe teritoriul neutru 
dintre Bu!garia şi Dobrogea ; este 
cu numele de valea Tepci-iol, se 
indreaptă mai intâi spre 
intr'o direcţie generilă de la N.-V. 
spre S.-E., trece pe lăngă licuinţa 
isblată Come-cerne-olu-vâlciu, j_)-
chetul No. 6 de la hotarul spre 
Dobrogea bulgă-escă, urinează dru-
mul naţional Silistra-Varna ; iar 
de la locul numit MOra de la sălcit 
ii schimbă directia mergend spre 
râsărit, şi numele luând pe acela 
de Panpur-Ghiolgiu, ce-I păstreză 
până la vărsarea sa; se isbesce. de 
dealul 	 se indreaptă  

spre 	şi după un drum de 
t km. se varsă in piriul Almalic, 

pe drcapta la i km. mai sus de 
vărsarea acestuia in ezerul Gârliţa. 
Malurile sale in general sunt j6se 
şi acoperite cu verdeaţă ; el curge 
printre dealurile Sari-meşea- bair 
şi 	 brăzdând partea 
apuseană a plăşei şi cea sudică a 
comunet. El tae hotarui spre Bul-
garia mat jos de piche.tul No. 6, 
şi drumul comunal Almalân-Ese; 
kioi şi alte drmuri mai mici. 

ParakioT, comună rurală mică, din 
judeţul Constanţa şi anutne din plasa 
Silistra none. 

Este aşezatil in partea apusană a 
judeţului la 90 km. spre sud-vest de 
de oraşul Constanţa capitala distric-
tului, şi in cea meridională a plăşit 
la 27 km. spre sud-est de oraşul 
Ostrov reşedinţa ocolului. 

Se mărgineşte la mi41-n6pte cu 
comuna Ghiuvegea. iar la apus cu 

comnna Carvun şi Bulgaria. 
Reliefulsolului e in gener al destul 

de acidentat de culmea Parakioi cu 
ramificaţiunile sale printre cele mai 
insemnate dealurt distingem : Capu- 
scioi-bair la apus, Macurova-bair 

(i68 m.) la sud-vest, Uzum mese- 

sIrti la sud, Sinir-bair şi Aslama- 
sirti cu virful Calaigi (196 m.) la 
sud-est Distrail (1.72 m.) la nord 

tăte aceste dealuri sunt acoperite 

cu pjduri frumOse, restul din in 
tinsele păduri de odinibră cu live(J( 
şi păşuni. Movile sunt puţine şi 
fără importantă servind numai : ca 
puncte de observare şi orientare: 

.Hidrograpa e,te slab represen--
tată. : n'avem cursuri de apă de loc 
şi văile puţine n'an apă de căt in 
timpul ploilor i primăvara după. 
topirea zăpeiit ; principaiele sunt 
Ghiuvenli prin centrul comunei 
trecând şi prin satul Parakioi, a vind 
ca adiacente pe dreapta valea 
Ciurgiuc-culac unită cu Azadie-culac 
ea trece prin pădurfle Asadi şi 
Cojocaru : valea Satiskiot la apus : 
Malurile acestor văt sunt incântă-
t6re, acoperite cu păduri răcorite şi 
livec,li ; ele odihnesc privirea şi su-
fletul călătorului de pe platoul ar-
c,lător al Dobrogel. 

Clzma comunei este temperată ; 
causa este vecinătatea pădurelor şi 
adăpostul dealurilor ; vntul domi-
nant este cel de nord-est ; plot cad 
in cantitate potriviti, maladii ftirte 
puţine de 6re-ce aerul este curat 
şi sănătos. 

Comuna eformată dinteun singur 
cătun, cel de reşedinţă, Parakioi 
aşezat in partea centrală a comunei 
pe valea Ghiuvenli intre dealurile 
Capuscioi-bair la apus şi Distrul la 
răsărit ; e un 'sat frumuşel, bine 
aranjat, curat şi cu posiii incân-
tătOre pe d'imprejur. Skbrafata- 
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comunei este de 1631 hectare sai 
26 kmp. ciin care 30 ha. ocupate 
de vatra satului, restul impărţit 
intre Stat care posedă 163 • ha. şi 
locuitori cari stăpânew 2439 ha. 
Populaţiunea sa totală pc anul 189 6 
este de 173 familii cu 75.5 suflete 
.finpărţită ast-fel : 

) Dupe sex bărbaţi 391, femet 
364, total 75 5. 

2) După stare cililă necăsătoriţt 
415. căsătoriţi 320, văduvt 18, 

.divorţaţi 2, total 755. 
3) Dupe instructie scki carte 

143, nu sci carte 612, total 755. 
4) Dupe cetălenie : cetăţeni ro-

,rnâni 741, supuşi streini 13, ne-
supuşi streint 1, total 755. 

5) După. religie : ortodoxi 754, 
-catolici i, total 75 5. 

6) Dupe ocupaţiusze: agricultori 
•:4 5, comercianţi 4, industriaşi 4, 

.diferite profesiuni 9, total i 59. 
Economiceşte comuna ştie bine. 

Tabloul semănăturelor din 1894- 
-9 5 este următorul : 

Griu 77o ha. cu  11.5 o hl. (2 5 

111. de ha.; orz t 5o ha. cu 2.400 hl. 
-(16 111. de ha. ; ovez 6o ha. cu  
1.020 h1. (17 111. de ha. ; porumb 

.8o ha. cu  320 hl. (ii hl. de ha. 
Budgetul comuneIconstă in 2793 

lei la ve:ituri şi 2154 lei la cheltu- 
.eli, remânând deci un mic excedent 

cu plus de 645 lei ; ?unt şi 1 59 
-contribuubill. 

In ceia ce p-iveşte intinderea şi 
felul terenurilor, cele 2632 ha. 
se  divie ast-fel. 

30 ha. teren neproductiv (ocupat 
de cele 147 case ale locuitorilor 
cu grădinele lor 2.622 ha. teren 
productiv (din care 63 ha. a!e 
statului şi 2.439 ha. ale locuitorilor 
din acestea ; 2.1 50 ha. tercn cultivat 
din care 13 ha. ale statului şi 2.137 
ha. ale lozmitorilor ; t 50 ha. teren 
islaz 	t 5 o ha. ale locuitorilor) 
1.3 ha. teren vii (din care 3 ha. 
ale statului şi to ha. ale locuitotilor) 
2.89 ha. teren păduri (din care t 47 
ha. ale statulut şi 142 ha. ale locu-
itorilor). 

Ocupaţiuwle lohuitorilor sunt 
următ6rele; Agricultura cu 1  4 2  
plugari cari a(1 8o pluguri, 202 
cat.şi c'aruţe, 2 maşi..11 de secerat, 
io grape de er. Creterea Vitelor 
flind in comună peste 3.100 capre, 
mai cu seamă oî .şi b61; Industria 
este numat cea casnică domnestică.. 
Comerţul e puţin activ, se face de 
4 comercianţi (din care 3 cârciu-
mari) prin orăşelul Ostrov, şi constă 
in import de coloniale şi manufacturi 

in export de lemne şi vite cu 
produsele lor. 

Căl de comunicaţie suat urmă-
tOrele, Calea judeţ&tă. Ostrov, Lip • 
niţa, Panakioi, Mangalia, trecrid 
prin sat ; apoi drumur1 vecinale 
şi cotnunale ducc.nd la sate1e inveci- 

nate, ca la Ghiuvegea, Caranlâc, 
Regep-Cuius, Dobromir etc. 

Biserică este una singură cu 
hramul ,Adormirea fondată 'şi in tre-
ţinută, de locuitori, cu to ha. de 
la stat, avind ca deservenţi z preot, 

dascăl, t paracliser. 
Şcad este una singură rurală 

mixtă cu un 1nveţător şi o invă-
ţăt6re, cu 143 elevi 1nscrişi din 
cart 90 băeţi : 5 3 fete ; din acesta 

2 promovaţi. 
Spitalul ruralul de la Parakioi, 

situat pe valea Ghiuvegea la 3 km. 
spre nord de sat este un aşe(jănAnt 
indispensabil pentru acstă plasă., 
(a se vedea descriptia sanitară a 
judeţului.) 

Pârjoia sat in plasa Silistra nouă, că-
tunul, comunei Satu rioC, situat în 
partea septentrională a plăşit şi 
cea apnsană a ccmunit, la 5 km. 
spre vest de reşedinţă., la p6lele 
iriovilei Părjoia pe malul Dunării; 
are o intindere de 720 hectare, 
din care 6 hectare ocupate de va-
tra satului cu 43 case, populatia 
t6tă românescă este de 48 familii 
cu 2o4sullete ocupându se cu agri-
cultura, şi pescuitul. 

Pârj6ia, movilă 1nsemnată, 1n plasa 
Silistra-noue, pe teritorul comunei 
rurale Satu-nou şi in special pe 
acela al cătunului sCC, Pârj6ia de 

la care şi-a luat şi numele ; este 
situată pe muchea dealului Coşlugea 
in partea nordică a glăşei şi .cea 
apusană a comunei ; are 6 inălţime 
de 141 metri, şi domină valea 
PârjOiei, satul cu ace!aşi nume • şi 
drumurele comunale Calnia -Pârj6ia 
şi Galiţa-Satu-nou ; ea este situată 
la 800 m. de malul drept al fluviului 
Dunărea, dominând ast-rel pe o 
bună Intindere apele lut, a fost_punt 
trigonometric de observaţie de ran-
gul 3-1e, este acopetită cuverd eaţă.. 

Pârlitu-ostrovul, insulă saC ostrov,  , 
de importanţă mijlocie, in dunăre, 
plaso Silistra-noue, pe teritorul 
comunei rurale Satu-nou ; situa.tă. 
In partea nordică a plăşei şi a 
comunei ; este apropiată de teri-
torul dobrogean, de care o des-
parte un braţ 'de 6o klm. lungime 
şi adincime de 31/.2 m., deci imprac-
ticabil ; insula are o formă eliptică ; 
o lungime de 2 km. o lărgime de 

km, şi o intindere de 120 hec-
tare; este catn improductivă ; căci 
1n partea răsă.riteană şi cea mai 
mare este acoperită cu păduri de 
sălcii, iar in partea apusană acope-
rită cu petriş şi nisip şi este inun-
dată adesea -ori. 

Pastramagi-(Ostrovul). Ostrov sa 
insulă de mică 1nsemnătate, forma-
tă, de Dunăre, la intrarea ei pe 
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teritoriul românesc al Dobroget ; 
este situată in partea sud vestică 
a Dobrogiel, a judeţulut Constanţa, 
i in partea nord-vestică a plăşit 

Silistra-nouă şi a comunei urbane 
Ostrov, de care depinde. Are o 
formă lunguiaţă ca aceia a unei 
tect de fasole, pre;intând o lărgi - 
me, mat mare spre apus. Este de 
origine aluvionară, pămentul ci fiind 
format din niip, 	i pietriş fin ; 
malurile et sunt acoperite cu pietriş 
mat mare. Are o lungime de 2 km. 
şi o lărgime medie de 700 m ; o 
Intindere de 120 hectare. Bratul, 
care in partea de 	o des- 
parte, de uscat are 200 m. lărgimea 
şi 4 adâncirne, iar cel de la rnia4ă-
nOpte, care o desparte de Ostrovul 
Hopa, are 250 m. lărgime şi 4 adân-
cime, amendouă fiind nenavigabile. 
Este acoperită cu iarbă ce scrvă 
de păşune vitelor locuitorilor 1n 
partea apusană sunt şi tret colibe, 
iar 1n cea nordică o mică livede 
cu pruni; acestă insulă are tendinţa 
de a creşce şi a se mări necontenit. 

Pazarli, comunnă rurală insemnată din 
judeţu Constanta plasa Constanta ; 
situată 1n partea de mia nOpte a 
judeţului la 43 km. spre nord-vest 
de oraşul Cons!anţa. capitala di-
strictulut, şi 1n cea nordică a plăşei 
la 12 km. spre N.-V. de satul Palaz, 
reşedinta plăşet, pe valea Ester. 

Se mărig-nesee la mia4ă-n6pte 
cu comuna Tocsoff i Cogelac, 
judetu Tulcca ; la răsărit cucomuna 
Cara-harman ; la 	cu co- 
muna Cara-murat şi Carol t : iar 
la apus cu comuna Taşpunar plasa 
Medjidia şi Siriu plasa Hârsova. 

Relieful solului e destul de acciden-
tat de inălţimele dealulut : d.Tepe 
181 m. la N.-V., Cara-tepe-bair 
170 m. , Ghelingec-bair 190 m. , 
Kirişlic-bair t 37 rn. , Serernet-bair 
140 m. , Visterna 134m. la  mia,;lă-
năpte Beriş-bair 145 rn. la  răsă it 
Vali tepe bair 107 m. şi Caşcalac-
bair T 58 m. la nord-est D.Cara-
murat 170 m. Dolufacâ 140 m. 
Biladar b;ir 189 m. la 
Kos-tepe-bair 203 m. cel mat inalt 
la apus; Aceste dealurt sunt de 

natură stâncOsă, mal cu seaulă cele 
de la mia4-n6pte, i sunt acoperite 
cu fine;e, tuferişurt şi puţine semănă-
turt. Movilele sunt numerOse şi 
câte va importante servind probabil 
ca puncte de orientare şi observaţie ; 
printre ele distingem Ghelingec 
tepe 200 m. la vest Bal-tepe 190 .  
m. şi Mezarlâc-tepe 165 m. la V. 
lăngă satul Ghelingec-tepe II 189 
m. la S. Bilarlar-tepesi 176 m. Ester-
Cara-tepe i77 rn. Kendec-tepe t i 8. 
m. Ialnbâc-iuk 138 m. tOte la 

; m. lut Toader (88 m.) 
la N.-E. ele sunt acoperite cu 
iarbă. 

Hidroffrafia este representată 
prin trei pâraie i câte-va vat. 
Pâriul sata apa Cisimcea (Taşăul) 
o udă la N-E. la  o distanţă de 5 
km. are milurt inalte, stâncOse şi 
acoperite cu tuferişuri şi păşuni ; 
primeşte ca afluenţi pâriul Visterna 
pe drepta şi apa Aliculac pe stân-
ga, udând amendouă comuna spre 
răsărit ; Văile sunt t',Jră mare in-
semnăt tte, ata apa num it în tim-
pul ploilorşi pritnă-vara dupe to-
pirea 41pezi1or ; principalele sunt: 
Odi-culac prelungit cu Ghelingec-
culac l,t . .N-V. Seremet-culac la 
N-E ; E.ter la sud şi la rasărit, 
prelungtudu-se.  cu  pâriul Vi,terna ; 
tOte se deschid 1n partea dreptă a 
âriulut Taăul s 	Casirncea.. 

Clima comunei,e3te in . general 
aceel .a platoului Dobrogean ; ierni 
aspre, .şi veri caldurOw ; ventul de 
N-E. domină m i tot anul ; ploi 
putine ; ivaladiile o viziteză rar. 

Suprafaig,comunei este de 8882 
hectare din caa-i 569, hectare ocu-
pate.: .de vetrele a 4 sate, iar res-
tul. impărţit intre locuitort, cari 
posed 24.96, hectare şi stat cu pro 
prietarit, cart stapâne3c 6o16 hec-
tare.. 

Călunele cart rorm.ză comuna 
sunt patru şi anume ; P..zarli, reşe-
dinţa, aşe4. it in partea centraLl a 
comunet pe valea E. ter ; E,ter, in 
partea resăriteană, la 2 km. spte  

est de reşedinţă pe pâriul.Visterna 
sact vale t Ester ; Seremet, tot in 
partea resiriteană, la 7. km. spre 
N-E. de reşedinţa, pe malul stâng 
al pâriului Casimcea 	Ghelingec 
in partea apu3ana, la ş• km. spre 
N-V. de reşedinta, in valea Odi-
culac, saU, Ghelingec. Aspectul lor 
este acela al oraşelor tătăreşct in 
gettere, case mici, ren zidite şi aşe-
4ate, far. regulă. 

Instrucţiunea se predă in 2 şcile 
rUrale mixte, una in centrul Ghe-
lingec, cu i inveţător. şi alta 
in cătunul.  Pazali cu i. inveţător, 
a,vend atubele 81 elevi insCrişt(49 
băeiti, 22 fete).  din .cart 39 promo-
vati. ;, 

Cultul rligios. Nu există nict 
o biserică ortodoxă, de şi.  popu-
laţia creştină e mai numerOsă .ca 
cea tnahomedană care are 4 geamil, 
câte una in fie care cătun cti. 4 
nogt ; ar trebtii dect cel putin o 
biserică de rit ortodox. 

Populaţiunea sa este de 279 fa- 
tni2 cu 13 50 	impărţite 
după curn urmeză. 

Dupe sex : bărbati 7 16 ; remet 
634 ; total 13 5o. 

2) Dupe stare eivilă : necăsto-
ritt 769 ; căsătoriţt 544 ; văcluvi 

; total i3 50. 
3) Dupe protecţie : cetăţ. r0- 

M.:1111 	I 3  13 ; SUpUşi străin 
total 1350. 

37, 
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4) Dllpe istdrtic(ie : sriO carte 
1178, nu scii 37, total T 35o. 	' 

5) Dupe r,ligie: creştini ortodoxi 
784, mahomedant 563, catolici 5, 
a te religit b, total -135o. 

6) DUpe ocupaţirod: ag-icultort 
302, omercianti 7, total 3o). 

Contribuabill : 309, 
.Econonziceşte comuna stă a3t-fel : 

Din cele 882 ha. ale comunit 
sunt 569 ha. teren 	eproductiv 
(ocupat de vetrele sat&or) ; 8313 
ha. teren productiv(-incare 6o16 
ha. ale proprietarilor şi 2496 ha. 
ale locuitori or) ; din ace3tea 1694 
ha. teren cultivat (ditt care 1615 
ha. ale proprietarilor şi 79 ha. ale 

• locuitori or) ; 2901 ha. teren ne-
cultivat (din care T 552 ha. ale 
proprietari'or şi 1349 ha, ale lo-
cuitorilor) ; 3083 ha teren islaz 
(din care 22.17 ha. ale proprieta-
rilor şi 866 ha. ale locuitorilor); 
631 ha. teren paduri (din care 
63 t ha. ale proprietarilor. 

Ortcatiunele katilorilOr sunt 
urmatoarele : Agricultua cu 302 
plug tri având şi 301 plugurt 272 
care 	căruţe 2 maşini de treerat 
cu aburi, i maşină de secerat, 15 
m. de bătut porumb, 26 grape de 
fier, Creştere ) vitelor fiind in co-
muna 16905 capete din căr. 689 
cai, 	604 boi 4 bivoli, 	z asint 
14.418 oi, 178 porct. I tdustria 
afara de cea casnică mat e repre- 

sentată pr'.n i nuiră cu abur. Co-
mertul e activ i se face prin ga-
ra Murfatlar la 24 klm. spre S-y 
de către 7 comercianţa (din care 
4 cărciumart) si con.tă in export 
de cereale şi vite cu produsele 
lor, şi in impert de coloniale ma-
nufactură şi it trumente agricole. 

Budeetal constă 1n veniturt de 
7372 let che tue ile sunt de 2423 
cu un excedent de 4949 let. 

Căi de comunicarie sunt: drumul 
judetian Hârsova C tra-murat tre-
când prin satele Ghelingec, Pazarli 

şi Este• apot drumuri vecinale 
spre satele invecinate ca Tocioff, 
Cogelac, Tasau, Caramurat, Carol 
1 etc. 

Pazarll, sat in plasa Constanţa, cătu-
nul de reşedintă al c munet Pazar,l, 
situată în partea se.ttentrională a 
p.ăşet şi cea centrată a comunet, 
pe va!ei E,ter şi lncrtis la nurd 
de dea,ul Kirişlic-bair i a S. de 
dealul Bi arlar-Bair cu verturile 
lut Btlarlar-tepe 176 ui. i Cara-
tepe sa0 'Ester (177 metri.) Supra-
faţa sa este de 2096 hectare din 
cart 200 hectare sunt ocupate de 

vatra satu'ut şi de grădint. Popu-
laţiun a sa este de 79 tamilii, cu 
367 sufiete ocuphdu-se mal numat 

cu agricultura, pământul fiind fOrte 
productiv in aceată regiune. Majo-
ritatea locuitorilor este formată de 

către Turci. Drumuri comunale 
pleacâ multe şi din t6te directiunele 
care se taie şi se intrt tae cu alte 
drumurt şi dând ast-fel aspectul un,t 
retele saO plasă. Aşa avem un 
drum spre Ester, altul spre Ghelin-
gek altul spre Kior-ceşme, spre 
Dorobanţu şi spre t6te satele Inve-
cinate. 

• / 
Pe1etIia,în plasa Constanţa, 

pe teritorul comunet rurale Cara-
harman, situat 1n partea septentrio-
nală a plăşet• şi cea apusană a 
comunet.; are o Inălţime medie de 
140 metri având următOrele verfurt 
Cara-tepe (165 m.), Cara-iuiuk 
<153 m.), Iarim-iniuk (14o mr), 
şi movila Beiulut (136 metri), iar 
direcţia sa este de la nord către 
sud-est, 1n fromă de arc. 

Peletlia, plriu in plasa Constanţa, 
comuna Caraharman ; işt ia naşcere 
din partea resăriteană a dealulut 
Pe etlia şi se indreaptă spre răsărit, 
Irece prin satul Peletlia şi apoi 
:urmând In general aceiaşt direcţie 
de la vest către est — afară de 
mici ocolurt—merge de se varsă 
in par:e1 sud-vestică a lacului 
Tuzla. Peste acest pirlu se află un 
pod al drumului coinunal Gargalic 

Carainasuf (Tulcia) şi p6rtă numele 
de podul Dracului negru. 

Peletlia, sat 1n plasa Constanţa, că-
tunul comunet Caraharman ; situat 
in partea nordică a plaşet şi ,cea 
apuseană a comunet, la 6 km spre 
apus de cătunul de reşedinţă, Cara-
harman, pe ambele maluri ale pâ-
riulut Peletlia, fiind dominat Ia nord 
de movila Duingi (83 met' ri) la 
sud de movila din Târla (119 rn.) 
şi la S.-V. de movila Beultit (136 
metri.) Are o suprafaţă de 585o 
hectare, dintre care vatra satului 
şi grădini ocupă 75 hectare. Po-
pulaţiunea sa, compusă din Români 
Bulgart şi Turct, este de 13 i fa-
milit, cu 516 suflete ocupându-se 
cu crescerea vitelor şi cu agricul-
tura ; Şeapte drumurt comunale, 
plecă din sat; patru spre N.-E nord 
şi N.-V ducend la Caranasuf; DuIngi 
Tariverde şi Cogealak (t6te in ju-
deţuI Tulcea) şi tret spre S.-E., 
sud şi S.-V. ducend la Caraharman 
Gargalicu Mare şi la Taşăul. 

PerveleT, sat, in plasa Mangalia, 
cătunul comunei Tuzla, situat 1n 
partea resăritenă a plăşet, şi cea 
sud-vestică a comunei, la to klm. 
spre S.-V. de cătunul de reşedinţă 
Tuzla şi la V. văi Tatlâgeak, fiind 
predominat de movilele Tatlâgeak 
(63 m.) de la rsărit Cioban-Iuiuk 
de la S.-E., Taşli-Iuk de la N.-V. 
cu 90 metri. Suprafaţa sa este de 
2944 hectare dintre care i i hec- 
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• tare :sunt ocupate de vatra satului 

• şi de gradird. Populatia sa, com- 
• ptisa aprOpe •numat din s&bi şi 
. bulgari, este de 15z 	cu 

.486 -sullete, ocupându-se cu agri-

- cultura şi cu. cresceret vitelor..De 
-.aci p1(.':ca i forma de raza dru-

: muri-comunale la Gherengik la 
Kticiuk-Tatlageak, la 13itiuk-Tatlâ- 

• geak, la Tuzla si la 

Peş*era, sat, in plasa Medjidia, 
comunei Mamut - Cuiu 

situ ,t mat mult in partea centrala 
a plaşei şi cea nord-c•estica: a 

- Comunet. la  3 klm. spre N.-V. de 

Catunul de•reşedinta, Matuut-Cuiusu. 
Este • aşecjit in valea Peşt2ra-Ceair, 
tocmat la deschiderea vai 

Iânga locul numit Gura•Peşterei 
(un-loc stânco%). 
• _ Şoseaua nationala Cuzgun-ivled- 
jidia, trece prin sat .şi prin partea 
sa nord-ve.tica ; un drum comunal 
plrcăla N. 	e Ivanes şi altul 
spre S. la Mantut-su şi Idres-
Cuitisu. 

.Pinga-dere sau Valea-viilor-de 
.la-Pinga, vale, in plasa Hărşova, 
re teritotul comunet rurile Daent ; 
se desface "din partet .apusana a 

• dealu!ut Ctira inireptandu-se spre 
:•apus"şi avhd o directiunc de la 
•• E. spre V., merge printre dealul 

Moşului şi dealul •Mezetulut şi se 
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deschide .in Veriga la t klm. mat 
spre N. de sauI Dăeni, avnd o 
lungime de 4.112  kint. ; este sittia..a. 
in . partea nord-vest;că a. plăset si 

comunet ; este tătată apr6pe de 
ţărsarea sa de so ,eua jude-:imă 
Dăcni-Ostrov. Pe malurile acestei 
v;i sunt o mulţime de vit, cea-ce 
a facut că st•a atras numele de 
va'ea viilor de la Pilga ; ta gura 

• sa- sunt o mul;ime de ,gtădini-it 
•cultivate de bulgart.. 

Pinirlic-bair, deal, in plasa Silistra-
noue, pe teritoriul comunei rurale 

desface din prelungirile 
resărttene ale dealulut Mahale.or- 

• man-bair, de pe teritoriul • bulgâ-
resc al comuneţintrăin, judel M21 

.la resărit de piketul No. 9, se in-
dr4tă ..spre mia4ă-m5.pte prityre 
văile Şaban-ceair, Esekio) dere .  des-
parte şi Punar-oman-ceair, .Regene-
ceair de alta partc, brăzdănd partea 
apusan..1 a plăşii şi cea sud-eslica 
a comunet, din care o parte e 
aşecjata pe p6lele.lut : .el lasă spre 
resarit prelungirea numita dealul 
Tiumbet-bai ; are vre-o 88 tu. 
inaltime şi e acoperit cu padurt şi 
tuferişurt. 

Pletrel (Dealul), deal dz importanta 
secur.da 'a, in plasa Silistra-noue, 
pe teritoriul comunet rurale Lip-

nita (şi anume pc acela al catunulut 
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sci".1 Coşlugen); cste mai mult o 
prelungire -orientala a dealului 
Uzum-bair, se intin:Je spre resarit, 
intr'o directie generala de Ia S.-V. 
spre - N.-E., priltre vaile Coşugea 
şi Ghiol-ceair, brazdând partea•de 
mia;la-ticipte a pl4it şi a comnei ; 
este de natura pletrcisa de unde şi 
numele st) ;ramificatiile sale orien-
ta'e se termina pe malul apustn al 
ezerulut Oltina, fac-ndu-1 inalt şi 
sttâncos ; are inatime de 89 m., 
dorninând vaile CoMgea şi Ghiol-
.ceair.; este acoperit cu ivei, cu• 
puţint arbort, iar la p&ele sud-
vestice se gasesc câte-va vit. 

•Pletrişuluţ (Valea), va!e insemnata 
in plasa. Hârşova, pe teritorul co-
munel rurale Gârlict ; nu este de 
cât • continuarea vaei Stanc.i-Seaca, 
indrep ându-se.pre 
o directiune generala de 1 N.-E. 
cătreS.-V.,•  merge printre dea urile 
Nămolescr (la V.), şi dealul La 
Ţ&ca şi Cilibiulut la E. şi se con-
tinua cu valea Viilor din dreptul 
movilei Sapata ; primesce pe dr4ta 
valea cu n ărăcint ; este situată in 
partea apusană a plăset si cea nor-
dică a comunet si este taiată de 
drumurile ccmunale Gărlici - Eni-
Sarai si Garlici-Karapelit. 

sat, in plasa Silistra-nouC, 
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catunul comunei Satul-noCt ; situat 
in pirtca •nord-vestica a—plaşet şt 
sud-vestică a comunet, la 31/2  spre 
V. de catunul de res,dinţa, Stul-
iioCj. pe  marginea şi pe.  malui- drept 
al Dunarei ; Inchis la' N. de •către 
dealul la dou 	rnovi'e cu:v&ful 
s«t Pirjiia 142 metri,• la E. de 
dealul Ciatal-Orman,: la S.-E.• cu 
dealul CoAugea, cu movila Coş-
lugea (138 metri), iar la . S. de 
dealul Ghivilicu mare cu movi a 
Pârjia S. (141 meţri). 

Casele de şi SUllt mai i, • fru-
m6 e si .curate, insa nu sunt a-
secjite de fel regulat, asă că ait 
un aspect fărte urăt. Drumurt 
comunale, plcă pe malul Dunăret, 
unu intr'o parte ducend .  la  Oltinl 
şi altul in par:ea opuă duc&id la 
Ostrov şi trecnd prin -Bugeagu ; 
alte tret drumurt comunale •pleaca 
din • partea sa 'estica, :duc6id la 
Câlnia, Coşlu;ea şi la Satul-no. 

Polucci, sat, in plasa Medjidie, că-
tunul comunet Enige, situat inte-
una din cele mat frumcise positiunt 
ale p1ăii, in partea sud-vestică a 
et, i Cea no'd-vestica a comu 
pe valea Polucci, lânga balta Vede-
r(sa, la 25 kirn. spre N.-V. de 

; are o intindere de 371 
.din cari 14 ha. ocupate de 

vatra satulut cu 2 t case; populaţia 
in majoritate romht este cornpusa 
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din 20 familit cu 97 sutiete, ocu- 
păndu-se cu pe:cuitul si agricultura. 

Polucci del in plăşile Silistra notte 
si Medjidie, comunele Alintan din 
Silistra noue şi Enige din plasa 
Medjidia, se intinde de la Nord 
spre Sud, prelungit prin delul Uzun-
culac-bair ; se găsesce prin văile 
Tiutiu uk-ceair şi Polucci-ceair şi 
balta Sarpu (a băltii Veder6sa) ; 
au t 15 m. dorninănd văile şi balta 
de Mai sus precum şi un drnm 
comunal ce duce de la Aliman la 
Polucct ; este acoperit cu păsune, 
fânett şi la Sud şi Est cu câte-va 
rădurt. 

Polucci-ceair vale in plasa Medji-

dia, comuna Enige, cătunul Po-
lucci, de la care şi-a luat numele ; 
este un alt nume al văit Urluta, 
ce'l pastreză de la satul l'olucci 
pănă la versarea sa in balta Sarpu 
saCi Vedersa, este ca prinsă intre 
delurile Polucci si Talaşman ; ma-
lurile-i sunt pe alocurea inalte şi 
pietrăse ; este tăiată de un drum 
comunal ce duce de la Aliman la 
Arabagi. 

Pomana-ceair vale in pla3a Medji-

die pe teritoriul comunet rurale 
Taş-punar ; ea este co4it-uarea 
văet Hagi-Virt-dere, se indrepteză 
spre 	avend o direcţiune 

venerală de la N. E. către S. V. 
trece prin satul Tas-punar şi apot 
se continuă cu valea Surec-ceair ; 
malul sCi Nord-vestic este format 
de dealul Pănar-bair ; este ,ituată 
in partea nordică şi centrală a 
plăşet şi cea sudică a comunet şi 
traversată de drumurile Taş punar-
Kior-ceşme şi Taşpunar-Băltăgesci. 

Popel (Movila), movilă in plasa 
comunet rural e 

Ostrovu, pe ultimile ramificatiunt 
vestice ale de 'Iulut Roşt cu o 

de 68 me•ri, dominând prin 
acestă inălţime Dunărea la mar- 
ginea căreia se află, Valea Mosu-
lui, valea Dertana Roşt precum şi 
şoseaua judeţeană Ostrov-Daent ; 
este situată in partea nord-vestică 
a plăsel şi cea sud;vestică a co-
munei, la 2112  kin. mai spre sud 
de cătunul Ostrov. 

Popucci sat sau mai bine zis nisce 
rui te ale unut vechi'U sat din care 
naCi rentas de cât vre o 6 case, 
situat in partea Meridională a plă-
şet Mangalia şi acea sud-vestică a 
comunet Keragi, la 6 km. spre 
sud de cătunul de rt.şedinţă, Ke-
ragi. Este aşezat pe valea Popucci 
şi dominat de verfuri e Murzak-
tepe de la est şi Sânâr-tepe (to2 
m.) de la Nord. Are o supraraţâ. 
de 183 hect. din care t hectar 

este ocupat de vatra satului şi de 
grădini ; iar populaţiunea este de 
2 familit cu 14 suflete, o urân-
du-se cu păstoria şi cu agricul-
tura. • Drumul comu tal Cadichioi-
Hagilar trece prin partea nordică 
a satului. 

Popucci un alt nume al văet Keragi, 
numită ast-fel după satul prin care 

Popucct, are o direcţiune' 
de la Sud spre Nord ş! merge pe 
hotarul comunelor rurale Keragi 
şi Sarighiol. 

PorculuT Movilă in plasa Hărşova 
pe teritortu comunet 0 .trov, si-

tuată in .partea nord-vestică a plăşei 
şi cea 'nordică a comunei, i tre 
doue 	; valea Hagit si valea 

Utiii1orşi pe culmea delulut Ko-
lum.Punar, avend 56 m. inălttme. 

Portantbiştea şes htin; in plasa 
Hărşova pe teritoriul comunelor 
Eni-Sara.i şi GărIi.i ftind inchis 
sai mărginit cu delul Katapelit 
Bair la răsărit, Căşla-la-Ţerca la 
Nord, Valea cu mărăcint şi delul _ 
Ciiibiulut la Vest şt Valea Mezar-
lâc cu delul Balgiulut la Sud. Acest 
şes e3te cu totul arid nc. produ-
cănd nimic afară de ni3ce mără-
cint care il acopere in intregime 
alternând cu nisip şi cu pietriş ; 
este tăiat iri crue de drumurile 

comunale Gârlici-Karapelit şi Eni-
Sarai-Rahman. 

insulă sa- U ostrov.  de 
mică insemnătate îrt Dunăre in - pl. 
Hârşova, comuna urbană Hărşova, 
situat in .partea apusană a plăşii 
şi cea nord-vestică a romund, la 
locul de unde $e desface gărla nu-
mită Privalui-Buazului-Tair ;, 
luat acest nume de la imprejura-
rea că.' se gă3e3ce in aproprierea 
unei ita3ule m ri numită Ostrovul 
Găştei mart ; insula are o. lungime 
de i km. si o largirne de•  ioo.m. 
intinderea de 15 hectare, impro-
ductive fiind acoperită cu pietriş 
şi nisip ; cănd apele scad, e4 . se  
uneşce cu milul drept de ăre•-ce 
este f6. rte .apropiat de 	are o  
formă lunguiaţă. 

insulă saci ostrov 
\- de mică insemnătate, in Dunăre, 

situat in plasa Silistra no, pe 
teritoriul comunei !-urale Oltina, 
şi anume'in partea de mta4-nopte 
a plăşit şi cea nord-estică a co-
munel, are o formă lunguiaţă ca 
ceea a unui corn, o lungime de 

1200 m., o lărgime de too 
şio intindere de 30 hectare ; s'a 
numit ast-fel fiind-că . se afiă in 
vecinătatea ostrovulut Shamleu de 
to ort rnal mare ca el. Braţul 
despărţitor intre el şi strimbu este 
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de 80 m. larg şi i 5 adânc, dect 
practicabil 'pentru ravigatie ; pe 
cknd cel de.spărtitor de 
de şi mai larg insă ruai pulin a-
dânc, ceea ce-1 face impropriii pen-
tru navigatiune ; ostrovul este im-
productiv fiind acoperit cu sălcil 
şi richitt. 

Punar-orman ceair, vale putin in-
semnată in plasa Sillstra noue, pe 
teritoriul bulgăresc al com. rurale 
Essekiot se desface din pOlele nor- 

- dice ale delurilor Kiuciuk Kai- 
nardji, se indre: tă spre 	n6pte 
Intr'o directie generală de la S.E. 

• spre N. V., prin pădurt numat, 
printre delurile Pinirlic-bair şiTium-
bet-bair, intră in jud. Constanta 
pe la 3 km. spre răsărit de pi-
chetul No. 9, brăzdeză partea 
sudica a plăşit şi cea răsăriteni a 
comund, se unesce cu valea Ki-
lege-ceak spre a forrna valea Be-
gene-ceair, ce se deschide cu va- 

• lea Essekiot. • 

PurcăreţT lac 1n plasa Medjicha, pe 
zeritoriul comunei rurale Seimeni 

anume pe acela al catu-mlui sii 

Seiment niici, este aşezat in valea 
Tibrinu Irrpreună cu lacul Rama-
cjan cu care comunică printeun mic 
pirliaş ; el .  este dominat de delul 
Cernavoda care se allă la sudul 
seţă iar la marginea sa de N. V. 
se afla aşe;lat satul Seimenit mict; 
are o şuprafată de apr6pe 16o 
hectare şi din el se scOte f6rte 
muit peşte, producend un adeve-
rat venit locuitorilor din sat; 'este 
situat in partea nord-vestică a 

şi sud-vestică a comunet, co-
- munică şi cu Dunărea. 

Puturcisa, baltă neinsetunită in plasa 
arric7Z, pe teritoriul comunet ur-

bane H rşova, situată în partea 
apus nă a plăşit şi: cea nord-ves-
tică a comund ; este formată din 
mai multe mict lacuri lunguiete şi 

• t6te unite se devarsă in gârla nu-
mită privalul Rotundului saii Tair 
Buaz ; are o uprafată de 40 heci-. 
micşorată dese ort prin evapora-
ratiuni. Plantele putrezite intr'insa 
it daii mirosul ce I-a inventat şi 
numele ; e tăiată de un drum ce 
duce de la Hârşova la .conacul 
lui Manole. 

Rachman-dero.  vale putin insern-

nată in plasa Hârşova. pe  terito-
riul comunet rurale Calfa şi anume 
pe acela al cătunu ui sii Rahman, 
de unde şi-a luat •şi numele ; este 
situată in partea centra!ă a plăşet 
şi a comunet, şi la nordul satulut 
Rahman, se desface din delul Cara - 
Tepe şi anume din ramura sa Hagi 
Kapar-Tepe, ilidreptându-se spre 
rniaiiă-Jişi avend o direcie de 
la N. V. către S. E. se deschide 1n 
valea Kioi-Derea saCi Şarai după 
un drum de 3 km. in t6tă lun-
gimea acestet văt merge drumul 
comunal Rahman-Făgăraşu 

Rahman, sat in plasa .  Hârşova, că-
tunul comunei Calfa ; situat mai 
mult in partea nord-estică a plă- 
şei 	i cea • vestică a comunet, la 6 
klm. spre S.-V. de cătunul de re-
şedintă, Calfa:: Este aec,lat In va-
lea Kior-dere, pe malul drept al 
pâriulut Haidar, fiind inchis la V. 
de dealul Elielichi şi la resărit de 
dealul Coru-bair şi este dominat 
de Movila 	care are 163 m., 

situat la 2112  klm. spre N.-V. de 
sat. Casele sale sunt urite şi mici, 
ghemuite t6te la • un loc, ne lâsând 
Intre ele de cât un spatiu trebuincios 
pentru mergerea cărutelor. 

Pământul produc,. cereale ca orz, 
ovez si naeiii. porumb mai putin. 
Drumuri comunale pleacă in t6te 
directiunile, care se ramifică. in 
altele şi se i tretle cu alte dru-
murt formând un fel cir retea ; 
aşa plecă la Gârligi, la Făgăraşul-

la Haidar şi la Dulgheru care 
trece şi prin Karapelit, şoseaua 
judeteani Hărşova-Babadag trece 
pe la i km. spie S.-E. de sat. 

Ramazanchia, sat in plasa Hărşova 
cătunul comunet Calfa, situat mai 
mult in partea nord estică a plăşei 
si cea centra ă şi putin cam nor:-
dică a comunei, la 3 km. spre 
N.-V. de. cătunul de reşedintă, 
Calfa este aş.c.lat pe valea Chior-
Dere, pe rnalul drept al 
Haidar, putin spre V. de locul 
unde piriul Sulugeak se varsă in 
pidul Haidar; având 1n faţă şi 
la sudul seii ultimile •ramificaţiuni 
stânc6se, nord-estice ale dealu!ui 
Coru-bair. Acest sat 1 ainte a fost 
mai mare şi a fost distru ,  de 

Cerchezilor, cari nu aii 

lăsat nirnic in urma lor, de cât 
nisce ruine ; insă cu timpul pe 
vechiie urme sa ridicat actualul 
saT. Pamentul produce în mare 
quantiţate ovez şi rueiii. Casele 
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'sunt mart şi frumOse insa sunt pu-
ţine la numer. Drumuri comuna le 
pleacă la Făgăraşu-NoCi, la To-
polog, la Calfa, la Kurdjea, la 
Mahometcea şi la Rahman ; iar 
şoseaua judetemă Hărşova, Baba-
dag (Tulcea) trece pe la S.-E. s. 

Rasova, comună rurală insemnată 
in judetul Constanţa, plasa Medjidia: 
situată in partea apusană a jude-
tului la 70 km. spre V. de oraşul 
Constanta, capitala districtulut, şi 
in cea occidentală a laşit la 28 
km. spre 	de orăşel.ul Med. 
gidia, reşedim,a ei, pe malul drept 
al Dunărit. 

Se mărginew la mia4-. n6pte 
cu judetul faiomita. despărti.ndu-se 
prin Dunăre ; la resărit . cu  comuna 
Cokirlent; la miacălă i cu comuna 
Enige ; iar la apus cu comuna rurală 
Aliman (din plasa SiliAra-Noue). 

Relieful so. 	e in general acci- 
dentat : văile dealurilor sunt adânct 
şi cu tnalurt inalte, dealurile:  se 
.grărnăde c unele .peste alte:c : mat 
tOte sunt de natură stâncOsă; ele 
tin de culmea Rasovet şi Vlahiot ; 

dealuri cart brăzdează 
comuna sunt : dealul Cokirlent 
( t 35 m.) la .mia4ă-n6pte ; dealul 
Geanu-paşt (122 m.) la resărit ; 
dealul Vlahkioi (15 5 m.) la apus 
din care se desfac dealul Germeli 
(t t 5 m.) la N.; dealul Mare (10 i m.)  

la V.; dealul Diuc, pietros la 
dealul Mustana (144 m.) la S.-E. 
Apoi prin interiOrul comunit avem 
cultnea Rasova (133 m.), diu care 
se despart, intin4ndu-se spre 

dealurile : Biciul .1a S. V., 
dealurile Malagenilor (13o tn,) la 
S., dealul Grindu-mare (115 M.) 
prelungit cu dealul Mardele (154 
m.), la 	; de"-alul Ormanul- 
lu g (143 in.), preŢungit cu dealul 
Socuj-bair (t 58 rr.) la S.-E.; dealul 
Mare (t 34 m.) tot la S.-E. Aceste 
dealuri Nunt acoperite cu fânete, 
păşunt şi semănăturt. Movilele sunt 
nurner6se; tOte arti6cia14, Con-
struite pentru a servi ca puncte 
de . cbservaţie principalele sunţ: 
Viahei:  (155 na.).  la S.-V.,.movila 
Arnăutulut (137 m.) la S., movi•a 
G.1.4a-săpată (10 	.cea..ma1 
inaltă din Comună 	S.-E., şi putin 
la N. de densa este movila Săpata 
( 54 nt".) tot la S.7E. 

Hidro,:,,,rafia, este representată 
prin fluviul Dunărea :  bălţi şi .văi. 
Dunărea o udă la mia4-atipte, de 
la Ostrovul 4ung pârtă la vărsarea 
bălţit Cokirlent in ea ; pe o lun-
gime de 7 km. apr6pe, cu o di-
rectie de la S.-V. spre N.-E. ; are 
o lărgitne medie de t ioo m. şi 
adă.icime mijlocie de 12 m., are 
malul inalt, din causa delurilor 

pietr6se ce se slârşesc chiar Iângă 
apă, şi pe care ea le bate necontenit 

fără ca să le pOtă rupe ; prin unele 
locuri, la apus de Rasova ele sunt 
stânc6se şi prăpăstiOse. Băltile cari 
se găsesc pe teriro•iul comunet 
sunt : VederOsa la apus, formată 
din doue trupurt; VederOsa, 

• lungită cu Linpecjişu şt .cu 	_ 
la apus, şi Baciu I. resărit ; are 
800 hectare intindere, acoperită 
tn cea mat mare parte cu stuf şi 
insule plutiOre de iarbă ameste-.. 
cată cu stuf, in care se ascund o 
multime de păsărt acuatice ; co-
munică. cu  Dnnărea, de care a fost 
formată din timpurile vecht, prin 

Ea produce bu vănat 
ca păsări şi Peşte in destul ; venitul 
apartine • statulut ; lacul Cokirlent 
de la N.-,E..aparţine in tot comund 
Cokirlent, udând numat putin co-
muna. Văile sunt mart adânct, fru-
MOse, insă nu contin apă de cât 
f6rte. rar, in timpul primă-veret 
dupe topirea zăPe4or, şi tOmna 
dupe ploi ; p incipalele sunt: valea 
Mare, va...1221aţyjdot, yalea —GF: 
meli, valea Baciu, valea Polucci 
sa 	Ghiol-punar kfOrte putin), -va- 
lea Ceair-Arabagi• (tot putin) la 
S.-V., deschicjăndu-se 1n balta Ve-
derOsa ; valea Rasova formată din 
văile Ciairu - din - mijloc, Saiana-
doice şi Orman-ceair, prin interio-
rui comu it ; valea Caramancea cu 
malurile inalte şi pit trOse prin unele 
locuri, o brăzdeaza. la  N. şi N.-E. 

Clima comund este variabilă 
vara e răcort'Hă din causa apro-
pierei Dunărit şi curentelor ce cursul 
et determină, iartia este insă aspră 
şi dese ori Dunărea i ghi ită, ex- 
pusă fiind gercsulut vent dond ,ant 
de la N.-E.; pl6ia cade in canti-
tate potrivită, maladiile o viziteză 
nu de putine ori, maL cu osebire 
frigurile, din causa exhalatiunilor 
bălţilor, şi a miasmelor nesănătOse. 
ce ele degajeză. 

Cătunele cari formeză comuna 
sunt doue : Rasova, reşedintă.: i'n 
partea nordică a coniunet : pe malul 
cel inalt al Dunărit, are un aspect 
plăcut, ase;lată şi in valea•Rasova, 
ea .se apropie de apele.fluviulut in 
care se oglindesce ; este .un sat cu 
case„„frut-n6;e, bine zidite. ingrijite 
căct sunt locuite de români, şi in-
conjurate de grădini i vii .;.Vlah • 
kiot sait Vlahei mat scurt, in partea 
apusană a comunet pe malul . r-
săritt ai..băltit VederOsa (sa'n.  Lim- 

la 5 k m. (1n linie dr.e. ptă) 
la t (pe drum, care e siJit 
ocolescă. lacul Baciu), de reşedinţă.; 
aspectul setă este de asernenea plă-
cut, casele strănse, ing-rijite, dru-
murile i Rasova sunt pietrite şi 
iutretinute in bună ordine. 

Suprafaţa comund este de 91 3 9 

ha., din cari 48 ha. ocupate de 

vetrele celo,  doue sate cu 402 

case ; restul se imparte intre lo- 
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•cuitori, cati posed 6218 ha. şi 
Stat, care stărânesce 2871 ha. 

Poisula(iunea sa, tătl roMâne3că 
este de 43'.3 familii cu 1819 su-
flete impărtită 1n modul următor : 

• 1) Dupe sex : bărbatt 9o8, femei 
• 9 i , total i S 19. 

.2) Dupe stare 	lleCăSătO- 
ril1 1032, căsătoritt 706, văduvi 
80. divortaţi 1, total i 819. 

3) Dupe instrucţie : SCJ carte 
3 to, nu scitl t 509, total 18 9. 

4) Dupeprotec(ie: tott sunt su- 
• pust români. 

5) Dupe 	ortodox( 815, 
mahometani 3, total 18[8. 

6) Dupe ocupaţiunY: agricultort 
332, comercianţi 14, alte profe-
siuni 16, total 362. 

Contribuabi/i .• 3 6 2. 

BiSeria SUilt 2 : una in cătunu! 
Rasova cu hramul Sf. Nicolae cu 
r preot şi 2 paracliseri, alta 1n 
căt.anul Viahkiot, cu hramul sr. 
Paraschiva, cu un preot şi 2 pa- 
raclisert 	fie-care mai are .şi io 
ha. păment de la Stat. 

Şco/i sunt iarăşt .2, câte una in 
fie--care cătun : aceia din cătunul 
de reşedintă are un invetător şi 
invC!ăt6re, I 10 elevi inscrişt (60 
băeţt 50 fete) din cart 62 promo-
vati ; aceea din cătunul Vlabkio1 
are I invetător, 3  I elevi Inscrişi 
(25 băett 6 fete) din c rt 14 pro-
movati ; in total 141 elevi inscrişi  

(85 bătţi 59 fete) din cart 76 pro-
movati, şcoble sunt infiinţate de 
locuitori. 

Ecouomitesee comuna stă 	: 
Din cele 9139 ha. ale comunet 
sult: 392 ha. teren neproducriv 
(din cari 48 ha. vatra satelor şi 
344 lia. baltă şi stuf ale Statulut); 
8747 ha. teren productiv (din cart 
2527 ha. ale Statului şi 6218 ha. 
ale lo:uitorilor); din acesta : 3669 
ha. teren cultivat (din cari 167 
ha. ale Statulut şi . 3502 ha. ale lo-
cuitorilor) ; 2474 ha. teren necult 
vat 2474 (alelocuitorilor); 233 ha. 
teren i;laz (ale locu torilor); 
teren Vii 2 33 (ale locuitorilor); 2 360 
ha. teren păduri (alc Statulut. 

Oeupaţiunile locuitorilor sunt 
următOrele : 

Agrieultura cu 332 plugart, cart 
at 307 pluguri, 240 are i că-
ruţe, 2 maşint de s cerat. - 

Creseerea vitelor fiind 1n co-
mună 10547 .capete din cari. 418 
cat, 1 505 boi, 34 bivoll, 33 asint, 
7178 ei, 670 capre, 309 râmă-,  
tori. 

Peseuitul in Dunăre şt bălti. 
Industria afară de cea casnică, 

ma( c rep-esentată prin i mOră cu 
aburi, i de apă şi 5 •mori de vt. 

Comertul e activ, se face prin 

gara Cernavodă la 17 klm. spre 
N. de 14 Comerciinti si constă 
in import de coloniale şi manu- 

facturi, .şi 1n export de cereale, 
vite cu prodwele lor. 

J3ggetul constă fl 7827 let ve • 
niturt, '9080. lei cheltueli, cu un 
excedent de 1747 let ; sunt şi 362 
contribuab 1 iui comună. 

Căt de comunicatie sunt: pe Du-

năre şi -bălti cu luntre şt caicurt 
turctsci .calea Anare de la Cerna-
voda la Oltitta trecend prin sawl 
Rasova, apoi drumurt mict la Enige 

Araba.gi, Cokirlent, iv-
rines, Aiiman, etc. 

.Pe teritoriul comwti, cătunut 
Viahhei, i tre bă'tite Veder63a, 
Baciu, pe muchia dealulut Ger-
meli se ved urmel-e ,unut .val de 
păment, 4is popular al lut 
fiind-că sc asemănă cu cel mic 
de păment, dintre Constanta 

şi care -e sigur că dateză 
dinainte de .Traian, avend şantul 
de .apărare vre S. iar nu s:- re N. 

• ca cet mare de păment, al lut 
• Traian, pe valea Ceair-Arabagi, 

lângă balta Baciu se ved ruinele 
unut sat, bogat odiniOră, Ghiol- 

• başca, di•tru;,de mai bine de 50 
• ant, de incedit ocasionate de Tur:i, 

şi tot a.st-fel stă şi acji. 

Rasova, sat insemnat, iti plasa Me-

gidie, că. unul de reşedintă al co-
munet Rasova ; este situat in partea 
apusană a plă ii i cea septentrio-
nala. a comunii, inteo frumOsă po- 

sitiune, pe pantele dealului Mare 
şi pe ma:u1 Dunării. Are o intin-
der: de 7 
ocupate 

a4e44 grha. din cari 32'ha. 
ădinile locuitorilor 

şi 320 case. Populatiune t tOta ro-
mânescă este in numer . de..282 

cu 1366 suflete ocupendu-se 
ct agricu:tura, cresctrea vitelor şi 
pescuitul, ii at es.e o biie t ică şi 
o şcOlă. 

Rege-deresi-ceair, vale insemnată 
in plasa Silistra-nouă, pe teritoriul 
comw.et  rurale Almalau ; situată in 

, partea apusană .a plăşit şi a co- 
munet ; .se des'ace din pOlele nord-
vestice a!e dedulut leral-ceea-bair 

şi anurne de !a verful de unie se 
desface culmea 	 ; se 1n- 

dreptă spre mia4, ,Opte avend o 
directiune de la S.S.-E. spre N.N.V. 
merge printre .deaiurile .lera',ceea-
bair de o parte, Topcii-olu şi .Sill-
olu-sirti, din judetul 
garia) de altă parte ; foratea.a` 
in drumuri o lantana: Ibraimia ya-
ceşme ; trece pe-la 5o m. spre V. 
de fortăreta Arale-tabia, de unde 
apoi ee din judeţ şi diu Dobrogea 
spre a intra 
partea resărit‘'..‘nă a dirtrictulut Si- . 
listra, trece pe la resaritul oraşu-
lui Silistra şi merge de se deschide 
dupe un drum dc 6 klm. in malul 
dre?t al bătrenet Durrare langă 
oraşul Silistra. De la isvorul sen 
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pâtiă Iângă Arale-tabia ea face ho-
tarul intre Bulgaria şi Dobrogea. 
be la Arale-tabia şi pânâ la ver-
sarea sa malurile 11 sunt acoperite 

vii ; pe vale merge şi calea na-
ţională Silistra-Pazargie. 

Regene-bair, deal important 1n plasa 
Silistra-nouâ, pe terito,  iul comunei 
rurale Garvan (şi anume pe acela 
al catunulut sen Ct iurgiuc) ; este 
o prelungire nord-vestica a dealu'ut 
Garvan-bair, are aspectul al unui 
masiv mai mult, situat in partea 
de 	şi apus a plăşii şi in 
cea sud-vestică a comunii ; a'n o 
inăltime de 164 m. şi domină prin 
Inăltimea sa valea Nursus-ceair, ce 
trece pe la pOlele resăritene, un 
drum coraunal Gâriiţa-Kciuc-Kai-
nargi, ce trece pe acesta ; un alt 
drum ce trece aptope pe muchia 
sa; pe la pOlele sale sudice trece 
şi hotarul Dobroget către Bulgaria. 

Regep cuius - ceair (vale), vale 

mică in plasa Silistra nouâ, pe 
teritoriul comunei rurile Regep 
cuius, de la care şi-a luat şi nu-
mele, se desface Jii punctele sud-
estice ale dealulut Ghivermelic-bair 
se indreptă spre iii 1,1ă-n6pte, prin-
tre dealurile Cavalik-corect la apus 
şi Uzum-bair la resarit, avend o 
direcţiune generală lc la S. la N. 
trece pe iângă sltul Regep cuius 

unde primesce pe drepta valea 
Biuc orman culac, şi amendoue 
unite sub numele de valea Sarp 
orman ceair, intră pe teritoriul 
bulg resc pe lengâ dealurile Cara 
peretlic artasi şi Uzurn-bair, pe 
acesta vale merge un drum co-
munal ce trece de la Regep cuius 
la Cadikiot in Bulgaria. 

Regep-cuius, comună rurală din ju-
deţul Constanţa şi alanne din plasa 
Silistra-nouă. 

Este situată • partea meridio-
nală a judeţulut la 94 kitn. spre 
S.-V. de oraşul Constanţa canitala 
districtulut, şi tot 1n cea sudică a 
pl4it la 29 kirn. spre S.-E. de 
orăşelul Ostrov reşedinţa ocolulut. 

Se mărginesce la miacjă-nOpte cu 
cătunul Cal igi al comunet Ghiu-
vegea ; la răsărit cu comuna Do-
bromir, iar la tnia4-4i şi apus cu 
comuna Cadikioi din Bulgaria. 

Relieful soli.ilul e In general 
destul de accidentat de culmea Te-
kideresi cu ramificaţiunile et, printre 
cele mai Insemnate dealurt remar-
căm : Cara-peritlic-artassi (140 m.) 
la N.-V.; Aivalic-bair (120 m ) 
tot la N.-V., ele sunt acoperite ca 
Iiveltşi păşunt şi apa ţin dealu-
rilot Cranova (din BulgariJ); dealul 

(t 8o m.) cu pădurea 
Catana la N.-E., Uzun-bair prin 
inte rior, Caralmus-orman-bair (2 10  

m.) cu pldurea Sa•pali-orman la 
S. şi S.-E.; aceste dealuri sunt 
acoperite cu lives;11, păşunt şi pă-
durt Intinse, resturi din Intinsele 
pădurt ce ocupail odiniOră tOte 
aceste dealuri şi platourt. 

Hia'rografia, este slab represen-

tată neav,id ni.i un curs de apă, 
iar văile de şi trec prin păduri 
cart atrag norit şi intreţin urne-

n'ati apă de cât îa timpul 
primăveret dupe topirea zăpe;Wor ; 
principalele sunt: Ghiuvenli ce vine 
din Bulgaria sub numele de Regep-
cuiu -ceair, trecend şi prin satul 
Regep-cuius brazdănd N. şi N.-V. 
comunet ; valea Catana adiacenta 
sa la N.; valea Biliuk-osman-culac 
tot adiacenta sa pe drepta brăzdeză 
interiorul comunii ; valea Tekide-
resi ce trece prin satul cu acelaşt 
nume şi intră in Bulgaria şi se 
une;ce cu valea Terescondu-ceair• 
brăzdeză partea stiiică. a comunet ; 
tOte aceste văt merg numat prin 
pădurt, deci străbat posit,iunt fru-
mOse şi căutate din Pricina răcOret 
şi aerulut curat al tor. 

Clima e temperată din causa 
pădurilor şi adăpostul oferit de 
deakirt ; ventul dominant este cel 

de N.-E. şi de S.-V. din Balcani, 
plOe cade in cantitate relativ mare, 
maladit sunt fOrte puţine aerul fiind 
prea curat. 

Cătunele din cart e formată co- 

muna sunt doue : Re;ep-cuius re-
şedinţa aşeciat 1n partea nordică a 
comunet, pe valea Regep cuius, 
intre dealurile Aivalic-bair la N. 
şi Uzum-bair la S. Tekideresi 1n 
partea sudică a comunei pe valea 
Tekideresi, la 4 klm. spre S.-E. 
de re5edinţă intre dealurile Uzum-
bair la N. şi E. Tuzla-iuk ia apus. 
Aceste sate sunt bine aranjate, curate 

cu posiţit frumOse pe dimprejur 
inconjurate fiind cu pădurt. 

Populaţiunea sa totală pe anul 
18Q6 este de 149 familit cu 654 
suflete impărţită cum urmeză: 

1) Dupe sex : 332 bărbăţi, 322 
femet, total 654. 

2) Dupe stare civilă: 356 ne-
căsătoritt, 270 căsător4t, 28 ve-
duvi, total 654. 

.3) bupe instrucţie: 23 sciu carte, 
631 • nu sciu carte, total 654. 

4) Dupe cetătenie : 654 cetăţeni 
românt. 

5) Dupe religie: 115 ortodoxi, 
539 mahomedant, total 654. 

6) Dupe ocupaţiuni : 128 agri-
cultort, 4 comerciantt, 5 alte pro-
fesiunt, total 137. 

Contribuabili 	3 7. 

Suprafaţa .comunet este 4,804 
hectare sa't 48 klm. pătraţt din 
care 142 ha. ocupate de vatra 
satelor cu 128 case ; restul e im-
părţit intre Stat cu proprietart cari 
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poedă 2,220 ha. şi locuitort cari 
stăpănesc 2,442 ha. 

.Econnmireşte stă hinişor, recol-
tele şi intinderele semănăturilor din 
1894-95 sunt acestea : 

Grăi:1 425 ha. cu 5,950 hi. (14 
111. de x ha); Orz 18o hi. cu  
2,700 111. (t 5 hl. de i ha.) ; ovez 
6o ha. cu  960 hl. (16 hl. de i ha.); 
porumb [20 ha. CU 360 hl. (3 hl. 
de i ha.) 

In ceea-ce privesce intinderea şi 
felul terenurilor este 4,804 ha. ale 
comunei se divid ast-fel : 

142 ha. teren neproductiv (ocu-
pate de vetrele celor 2 sate ; 4662 
ha. teren proiuctiv (din care 2,220 

ha. ale statulut cu proprietarit şi 
2,442 ha. ale locuitorilor); din 
acestea 2,562 ha. teren cultivat 
(din care 800 ha. ale statulut cu 
proprietarit şi 1,762 ha. ale locuito-
rilor); 800 ha, teren necultivat 
(din care 400 ha. ale statulut cu 
proprietarit şi 400 ha. ale locui-
torflo-) ; 1,3oo ha. teren păduri 
(din care 1,020 ha. ale statulut cu 
proprietarit şi 280 ha. ale locui-
torilor). 

Ocupatiunile locuitorilor sunt ur- 
mătOrcle : 	• 

Agricidiara cu .128 plugari, cart 
utl 42 pluguri, 93 care şi c..trute. 

maşină de treerat cu aburi. 
Creşterea vitclor Itind in comună 

ca la 1,400 capete de vite, mat 
cu sinnă oi şi boi. 

Creseerea albinelor existănd 
comună 27 stupi. 

Indu ,tria e cea simplă, ca nică. 
Comerpi este puţin activ şi consta 

in import de coloniale şi manu-
factură şi iu export de vite cu 

,produsele lor ; el se tace de 4 ce- 
mercianti, 	cârciumar) cu Bul- 
garia lăngă care e aşe4ată. 

Budgetul comunei este de i,846 
let !a venituri şi 1,4o6 Iet la chel-
tuelt, remănend dect un mic exce-
dent i1 plus de 44o let; sunt şi 
137 cont 

. Căi de cOmunicaţie sunt numai 
drumuri vecinale şi, .comunale.cu 
posiţit frumcise ce duc la. 

invecinate ca .11:: Calaigi, Carvan, 
Parakiot, Dobromir.. 

Biseici nu .are intru căt po-
p.ulaţiunea eretină este puţin 

schimb mwtfirnanit stylt 
nurncroi şi a 3 ge.arnii cu 3 
hogt, intreţinute de locuitort. 

şc6/ă n'are comuna, de şi po-
pulaţiunea in verstă de şccilă este 
detul de numercisă : s'a luat me-
surt ca să se infiinţeze o şccila 
rurală. 

Regep-cuius, sat in plasa Silistra 

nouă cătunul de resărit al comuttel.  
Regep-cuius; situa.t itt partea me-
ridională a plăşei şi cea apwană. 

a comunei pe valea Calaigi, la 
conlittenţa et CU valea Regep-cuius; 
are o intindere de 2,442 ha. din 
care 20 ha. ocupate de vatra sa-
tului cu 115 case. 

Papulaţia in majoritate turcscă 
este de 131 familit 639 sufiete 
ocupăndu-se cu păstoritul şi agri. 
cultura. 

Rost-bair, deal in plasa Hărşova pe 
teritoriul comunet rurale Ostr‘ov, 
tine de la tnovila săpată pănă la 
verful Ghiolgic-tepe avend o di-
recţiune generală de la N.-V. către 
S.-E. şi merge printre văile De-
reaua-Roşt şi valea-Moşulut ; are o 
inălţime maximă de 197 de metri, 
pe care o atinge in verful sett 
Hasnale-tepe, este acoperit cu pă.-
şunt in cea mat mare parte, numai 
in partea sa de N.-E. sunt puţine 
pădurt; este situat in N.-Vestul 
plăşei şi sudul comunei. 

Rotundu, baItă neinsetnnată în plasa 
Hărşova, comuna urbană Hărşova, 
situată În partea apusană a plăşii 
şi cea nordică a comunei; in ve-
cinătatea bălţii Slateia formate arn-
bele de vre-o reversare anterikă 

a Dunării ; alimentată %11.  de pri-
valurile Tair-Buaz i Rotţindulut; 
are o intindere de 	oo hectare, 
ii.-tconjurată numai Cu stuf; ploduce 
pesce puţin al cărui venit aparţine 
statuut. 

RotunduluY, (Privalul) gărla insem-
nată Ît2 plasa Hărşova, comuna 
urbană Hărşova, se desface din 
Dunăre sub numele de privalul Tair-
Buaz, primesce apele băltii Putu-
rO,a, de unde ia numele de Ro-
tundul de Ore-ce sfirşesce in balta 
cu acelaşt nume ; are o lungime 
de 4 km. apr6pe, brăzdănd partea 
apusă a p1ăş,1 şi cea nordică. a 
comunei ; e puţin . adănc, cwgend 
numai prin stuf şi duce peştele 
din Dunăre in lacul Rotundulut. 

Rugin6sa, pădure mare in partea-
nordică a plăşet Hărşova, comunele 
Hărşova şi Grcipa Ciobanulut ; pe 
malul drept aI Dunăret, are o lun-
gime de 6 km. şi .o intindere to-
tală de 140 hectare ; dese ort 
inundată de apele Dunăret. Esen-
tele principale : să!cit şi plopt mic 
amestecaţi cu richiţt. 

geogr. jud. Coustauţa. 42 
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Şaban-bair, del in plasa Silistra-
nouă, pe teritoriul comunei rurale 
Esekioi, se desface din delul Mahale-
orman-bair, de lăngă pichetul Opa-
nez, de pe teritoriul no tru, se 
indreptă spre miaclă-nOpte, I.itr'o 
direcţiune generală de la S.-V spre 
N.-E. printre văile Şaban-ceair şi 
Esekioi-dere, brăzdând partea apu- 

,- sană a plăşit şi sud-vestică a co- 
munii. La pOlele sale. nord-estice 
este aşeclat şi satul Esekioi; are 
o lnălţitne cam de i 5 5 m., este 
tăiat "de drumuri ce duc din Do-
brogea in 13ulgaria ; este acoperit 
cu puţine păduri, restul cu feneţe 
şi islazuri. 

şaban-ceair, vale Insemnată in plasa 
-Sillstra-nouă, pe teritoriul comunii 
rurale Esekioi, se desface din pO-
lele . sud•estice alc d1u1ui Manale-
orman-bair, se intinde spre miaclă 
nOpte, Intr'o direcţiune generală 
de la S.-V. spre N.-E. printre 

Şaban-bair, de la care şi-a 
luat i nume1e, şi Pinirlic-bair, 
brăzdând partea apusană a plăşit 
şi pc cea sudică a comunii; (el 
trimite spre miaqă-n6pte o pre-
lungire numită delul Tiumbet-bair), 
dupe un curs de 4 km. prin feneţe 
şi pădurt, trece prin satul Esekioi 

şi se deschide in valea Esekioi, 
pe drepta chiar in mijlocul satu-
lui ; o parte din cursul si supe-
rior este situat In teritoriul neutru. 

Sâc-iuk, movilă in plasa Constanţa, 
pe teritoriul comunit rurale Cara-
harman ; este aşeclat pe culmea 
delului Caraharman şt are o 
ţime de 52 metri, fiind ast-fel 
situat in partea nord-estică a plăşii 
şi a comun'i ; predomină prin 
inălţimea sa tot delul Caraharman 
(fiind verful se0 cel mai Inalt) 
satul Caraharman, partea sudica a 
laculut Tuzla, apa Peletlia şi dru-
mul comunal Gargalikul Mare-Ca-
ranasuf pe o intindere destul de 
mare. Este aşeclată la 11/2  mai 
spre S.-E. de Podu! Draculul negru 
şi la i km. mai spre S.-V. de 
lacul Tuzla ; este artificială şi aco-
perită cu verdeţă. 

Sadic, (Aţâ Sadic) ruinele unui sat 
In plasa Silistra-nouă., pe teritoriul 
comunit rurale Hairanchioi, a fost 
di.trus de către Turci in resboiul 
din urmă şi nu a mai remas de 
cât urtnele. Este situat in partea 
meridională a plăşii şi a comunii 
la 200 metri de hotar. Prin apro- 

piere trece drumul comunal Do-
cuzact-Hairamchioi. 

Şahman, del in plasa Constanţa pe 
teritoriul comunelor rurale Gar-
galâcu şi Cicraci. Se Intinde de la 
N.-V. către S.-E. printre lacul 
Taşaul de o parte şi valea Taş-
'Cula şi lacul Gargalâcu-Gbiol de 
altă parte ; are inălţimea medie 
de 65 metri şi un verf Şahman 
cu 64 IT1. 

Şahman, sat in plasa Constanţa, 
cătunul comunit Gargalăcu ; situat 

partea răsăritenă a plă?it şi cea 
meridională a comunit, la z km. 

linie dreptă, trecend lacul Gar-
galâcu-Ghiol şi la 4 km. pe dru-
mul comunal ocolind lacul pe la 
N.) de cătunul de reşedintă Gar-
galăcu mic, pe marginea nord-
estică a laculut Taşaul şi la soo 
m. spre apus de lacul Gargalăcu-
Ghiol, inchis fiind la N. de 
Şahman. Are o suprafată de 832 
hectare, din cari 5 3 hectare sunt 
•ocupate de vatra satulut şi de 
grădini. Populaţiunea compusă rnat 
ales din Turci este de 3  5 familit 
cu 179 suflete, ocupându-se mat 
ales cu prinderea peştilor in lacu- 
xile 	Drumuri comunale 
plecă la Taşaul, la Gargalăcu mic, 

Mamaia şi la Carakoium. 

şahman, verf de del In plasa Cons-
tanţa, comuna Gargilâcu ; situat 
pe culmea delului Şahman, dorni-
nând lacurile : Gargalâcu-Ghiol, 
Ada-Ghiol şi Taşaul precum şi 
satul Şahman, avend o Inălţime 
de 64 metri ; este acoperit cu 
verdeţă. 

Saia-coru-orman, pădure în plasa 
Silistra-nouă, comuna Garvan, că-
tunul Velikiot, situată in partea 
sudică a plăşii şi estică a comunii 
pe delul Derman-Sirt ; are o In-
tindere de i so hectare, esenţe 
principale fag şi mestecăn; pe Iângă 
ea trec doue drumurt comunale 
ce duc de la Velikioi la L.ipniţa 
şi Parakioi precum şi valea Ciali-
ceair şi Dermen-ceair. 

Saiana-doice, vale Insemnată in 
plasa Medjidie pe teritoriul co-
munii rurale Rasova. Acestă vale 
se găsesce intre delurile Ormanul 
lung care este spre răsărit şi,Grin-
dul-mare spre apus, are o direc-
ţiune generală de la N.-V.-S.-E.-
S.-V. descriind ast-fel un arc de 
cerc cu concavitatea spre apus. 
Este situată In partea apusană a 
plăşii i cea răsăritenă a comunii 
la 2112  km. spre răsărit de satul 
Rasova. Lungimea et este de 
km. şi este acoperită mat t6tă cu 
verdţă. Malurile sale nu sunt toc, 
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mat 1nalte, căci nict di1uri1c in-
conjurăt6re nu sunt aşa inalte. 

,Said-PaşaLPodu/ 	pod peste 
Carasu in plasa Medjidia pe teri 

tOriul coMunii Medjidia, pe dru-
mul  _ctununal pnenz&-Med'icjiii 
in apropierea i la vestul oraşulut 
Medjidia ; este num t ast-feI dupt 
constructorul seti, care era un paşe; 
este situat 1n partea centrală a 
plăşei şi a comunei. In apropiere 
şi pe Ia nordul sUt trece calea 
ferată Constanţa-Cernavodă. 

Saidia, sat .  1n plasa Medjidia, cătunul 
comunii M imut-cuius; situat in 
partea centrală a plaşii şi cea 
apusană a comunii, in valea Pes-
tera la 1 2 km. spre N.-V. de 
reşedinţă ; are o intindere de 
2500 ha., din cari 2 ha. ocupate 
de vatra satului cu 5 case ; po-
pulaţiunea mai t6tă românscă este 
de 2 2 familit cu 6o suflete ocu-
pându-se cu agricultura şi crescerea 
vitelor. 

Saidi-orman, Fădure in plasa Si-
listra-nouă, pe teritoriul comunii 
rurale Garvanu, cătunul Garvanu 
mare, are 200 hectare inti , dere, 
apartine statului ; 1orm6ză cu pă-
durea Eken!i-orman o pădure mat 
mare numită pldurea GIrvan, este 
străbătută de drumul Lipniţa-Cra- 

nova; esentele principale sunt fag, 
mestcăn 	stejart pitici. 

cil-(MOra de la), locuinţa isolată, 
situ ă pe teritoriul neutru dintre 
Bulgaria şi Dob•ogea (coprins Intre 
hotarul politic şi drumul naţionaI 
Silistra - Varna) şi anume Iângă 
acestă şosea şi pe rnaţul drept al 
piriului Pampur-ghiolgiu-ceair, in 
Vecinătatea unut crâng de sălcit 
de la care 5i-a luat şi numele. 

Sali-bel-dere, vale insemnată in 
plasa Medjidia, pc teritoriul co-
munet rurale Taş punar ; se des-
l'ace din dlu Me4ar1ăk-b.ir  
anume din v&ful Me4.arlâc, se 
indrept&ză spre mia4ă-i).1 avnd o 
direcţiune generala de la .N.-E. 
către 	merge printre dtffia- 
rile Mahomet-bair şi Tusle-bair 
spre S.-E. şi Mearlâk-bair spre 
N.-E. trece prin satul Taş-punar 
şi se unesce cu valea Pomana- 

care işi schimbă nurnelcin  
Surec-ceair, are o lungime de 10 
km. şi este situată in partea nord- 
estică a 	si sud-estică a co- 
munei, 1iind traverată in t6tă 
lungimea ei de drumul comunal 
Taş•punar-Bilarlar (Dorobantu) şi 
tăiată cruciş de drumul comuual 
Tortoman-Kior- ceşme. 

Săpata, movilă in plasa SiIistra-nouC, 

pe teritoriul comunel rurale Ali-
man ; In partea rriteană a plăşit 
şi cea centrală a comunii ; la 
klm. spre apus de sat, pe una din 
ramfiicaţiunile estice ale dealulul 
Catiţa ; are o inălţime de to5 
punt strategic importa-t dominând 
va'ea Tiutiulw-ceair, baeta Vede-
r6sa, satul Aliman şi drumurile co-
munale, ce duc de la Aliman la 
Mărleanu, Btc-cuius, Polucci ; este 
acoperită cu verUţă. 

sSăpata, movila îri plasa Hârşova, 
0-trov, situată in partea 

apusană a p1ăii, i cea centrală a 
comunii, la 11/2  klm. spre S-E. d: 
•satul Ostrov, pe muchia dealulut 

• Ost ov ; are 51 m. Inălţime 'do-
minând, satul Ostrov, Veriga-0;-
trov, pâriul Rat, drumul judeţ6n 
Ostrov-Cerna-Vodă; este ar ificială, 
fost punt tigonomet ic, at aco-
perită cu verd4ă. 

;Săpata, movila, altă movilă 1n ace- 
iai 	si comună, la 24 klm. 
spre S.-E. de precedenta, şi Ia 4 
de satul Ostrov, pe panta dealulut 
Roşt ; are 96 m. Inălţime domi-
nând, valea Roşt, Dunărea, si şo-
seaua judeţean:i Ostrov Dacut-Hâr-
şova, este artificială, şi servind o 
dini6ră ca punct de orientare şi 
observaţie, acji ca punct trigonome-
tric de observaţie. 

in plasa Med-
jidia, la hotarul comuneler rurale 

Rasova şi Enigea, situată. In>partea 
vestică.  a plăş i, cca nordică a co-
munet Enigea i cea sud-estică 2 

comunei Raşova ; este aşerblată pe 
culmea dealulut Jocuj-bair si are 
158 metri, punct trigonometric. 

Săpata, movilă Îr aceiaşI plasă şi la 
hotarul aceloraşt comune ca şi 
rrecedenta ; situată in aceiaşt parte, 
pe acelaş deal, numat cu 	klm. 
mai spre rbărit şi avhd r 54 metri 
inălţime. 

Saragea, sat in plasa Medjidia, că-
tunul comunet Taş-punar ; situat In 
partea septentrională.' a comunel şi 
a plăşit la iokltn. spre N.-E. de 
că unul de reşedinţă Taş-punar. Este 
situat 1n valea Saragea-dere, măr- 
ginit la N. de dealut 	cu 
v&ful sed Saragea-iuiuk (204 111.) 
şi la S. de dealul Saragea-bair'(cu 
v&ful stI Siuri-tepe (137 m.) care 
işi transmite ultimile ramificaţiuni 
stânc6se pâni la marginea meri-
dională satului. Sunrafaţa sa este 
de 2870 hectare, dintre•  care i r 
hectare sunt ocupate de către gră-
dini şi de către vatra satulw. Po-
pulaţiunea sa este de 63 fami 
cu 207 sufiete i se ocupă 	cr,es- 
cerea• vitelor mai ales. Majoritatea 
populaţiunet este formată din Ro- 
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manf, şi Turci. Pămentul produce 
puţin grâ', insă tueict şi ovez su-
ficient. Casele puţine la numer, 
sunt mari şi curate, aşe.;late nu 
toctnai regulat Insă cu gust. Dru-
murile comunale care plecă din 
acest sat sunt cele unfiet6re 	la 
Taş-punar, la Kior-ceşme, la Ghe-
lingek, la Terzi-chioi, la Satischioi, 
ia Capugi şi la Bă!tăgescI. 

SaraI, comună rurală inserunată din 
judeţul Constanţa, plasa Hârşova, 
:ituată in partea de apus a jude-
ţului, la 86 klm. spre N.-V. de 
oraşul Constanţa, capitala distrtc-
tului şi ln partea centrală a plăşil 
la i 8 klm. spre N.-E. de orăşelul 
Hărşova, reşedinţa ei, pe ambele 
.maluri ale pâlulut Sarai. 

Se mdrginesce la miacjă-nOpte cu 
comuna GârliciCa şi Dăeni, la re-
sărit cu comuna Calfa, la mia4-41 
cr comuna Siriu ; iar la apus cu 

• comuna Ciobanu. 
solului e In general destul 

de accidentat de pietr6sele şi stân-
casele, ramificaţiuni ale culmilor 
Balgiu şi Carapelit la miac1ă-n6pte, 
Du.Igheru la resărit, Mwlu la miacjă-
41 şi Hârşova la apus. Principalele 
dealuri cari brăzdeză comuna sunt 
dealul Viilor (64 m.), la N.-E. dealul 
Cilibiului (82 m.), la N. dealul 
Ţerca (75 m.), la N. dealul Elme-
liki (1 i i rn.) şi dealul Carapelit  

(173 m.), la N.-E. dealul Moha 
metcea-bair (168 m.) şi Dulghe.ru 
(i 90 m.), la resărit dealul Tavba- ' 
tepe 64 m.), la S.-E. dealul Muslu 
(142 m.) şi Cadicaşla (116 m.), la 
mias;lă-41 dealul Eski-sarai (88 m.) 
şi dealul Hazarlâc (77 m.), la apus. 
dealurile Eni-saral (5 3 m.), Balgiul 
(i ti 2 m.), Capugiul (i i5 m.) prin 
interiorul comund. TOte aceste 
dealuri sunt acoperite cu fâneţe şi 
semenăturt; la mia4ă-n6pte mai 
avem şi şesul Porunabisce intre dea-
lurile Cilibiul şi Carapelit, acoperit 
cu pă?uni. Movilele sunt numer6se 
(ca la 28), tOte artificiale şi con-
struite pentru a servi ca puncte de• 
orientare sa 	observaţie ; 
sunt acoperite cu verdeţă şi unele 
tind a dispare arate fiind necon• -
tenit de locuitorl, principalele sunt 
Săpata (74 m.) la N.-V. movila 
Cinstitulut (82 m.), la N. Carapelit-
iuk (1 33 m.), la N.-E. Dulgheru-
iuiuk (13o m.), la resărit Tavba-
tepe-iuk (16o m.) la S. E. Cara-
pelit-tepe (142 m.) la S. movila 
Pleoştită (116 m.), la S.-V. Ha-
zarlâc (77 m.), la V. Panair (1o9 m.), 
Capugi-iuk (t 14 m.), Eni-sarat-ink 
(5 5 m.), Mezarlăc (84 nt.). Eski-
sara1 (88 m.) prin interiorul co-
munest. 

.Hidrografia este representată 
prin tret pâraie, o gârlă un lac şi 
câte-va văl laelnsemnate. Pâraiele  

sunt: Sarai, care udă comuna de 
la E. spre V. prin tuijlocul 
trecend prin satele Carapelit, Balgiu 
şi Eni-sarai şi se varsă in lacul 
Hazartâc, malurile sale sunt 1n ge-
neral inalte şi rip6se, păriul Dul-
gheru, afluent al celui precedent 
pe stânga, trecend prin satul Dul-
gheru, o udă la resărit, malurile 
'I sunt tot inalte şi rip6se, pârlul 
Gârlici saCi v. Viilor, o udă puţin 
la N.-V., versându-se in Qârla Bă-
roiu, privatul saCi gârla Băroiu, 
mergend prin stuf o udă la apus. 
Lacul Hazarlăc-ghiol format de 
gâria Băroiu, e. situat la apus, cu 
o intindere de apr6pe too hectare, 
producând pesce ce se consumă 1n 
localitate, e inconjurat cu stuf, c3re 
de alt-fel se găsesce pe ambele 
maluri ale pâriului Saral de la satul 
Eni-saral pană la versarea lui in 
lac. Işăi/e sunt mici, fără impor-
tanţă, avend apă numai t6mna in 
timpul ploilor şi primă-vara dupe 
topirea zăpe(j.ilor, principalele sunt: 
valea Mezarlâc şi valea Lungă spre 
niiaă-n6pte valea Capugi - culac, 
valea Cişmelit şi valea Culac-sânar 
spre S., t6te adiacente ale păriului 
Saral, şi celei intâiCi doue pe drepta 
şi cele-l'alte trei pe stănga. 

• Clima comunei este fOrte varia-
iarna este rigurOsă prin gerOsa 

suflare a ve.ntulut de N.-E., vara 
este temperată puţin prin curentul 

Dunării, ce se revarsă peste şesuri, 
pl6ie cade in cantitate potrivită, 
relativ varbind ; maladifle şi mat 
cu semă frigurile palustre, din causa 
exhalaţiunilor nesănătOse, o viziteză 
din când in când. 

Cdtunele cari formză comuna 
sunt patru şi anume : Eni-Sard 
(eni = n), reşedinţa, In partea 
apusană pe ambele maluri ale pâ-
riului SaraI, e un sat mare impărţit 
cu vre-o 5 trupur1distincte şi strânse, 
insă casele nu sunt aşecjate pe uliţi 
regulate, partea sudică e Tidicată 
şi pe ea sunt şi doue grădini po-
tagere aie locuitorilor. Balgiu In 
partea centrală la 3 klm.. spre E. 
de reşedintă, pe malul drept al 
pâriutut Saral. Carapelit spre resărit, 
la 5 klm. spre N.-E. de reşedinţă., 
tot pe malul drept al păriului Sarai; 
Dulgheru spre miacjă-11, la 6 klm. 
spre S.-E. de reşedinţă pe malul 
drept al pârlulut Dulgheru.. Aspectul 
acestor din urmă trei sate e maI 
acelaşi, sate strinse, insă nu cu uliţi 
regulate, lipsite de grădirti, case nu 
tocmat plăcute la infătişare. 

Supralata comunel este de I 124o 

.ha. din cari 200 ha. ocUpate de 
vetrele celor patru sate cari aCi 436" 
case, restul de i to4o ha impărtit 
intre locuitori, cari aCi 10500 ha. 
şi stat cu proprietari cari posedă. 
540 ha. 

o Pulaţiunea totală pe anul i 8 9 5 
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1896, era de 456 familii cu 1793 
rnembrii, in total 2249 suflete, in 

cea mal mare part- Români, apoi 
Bulgari şi Turci şi repartizati in 
chipul urmetor : 

1) Dupe sex : bă bati 119o, femei 
o 5 9. Total 2249. 

2) Dupe stare eivihi necăsătoriţi 
1322, căsătoriti 826, văduvi 89, 
divorţati 12. TOtil 2249. 

3) Dupe instruelie : sciCi carte 
253, riLl SCiCI 1996. Total 2249. 

4) Dupe prolectie : cetăţeni ro-
nlărn 2237, supuş1 streini 12. Total 
2 49. 

5) Dupe 	ortodocşi 2076, 
catolici i , mahometant 172. Total 
2249. 

6) Dupe oeupaţii: agricultort 4 I 9, 
industriaşi 3, comercianti i t, altele 

• 7. Total 440. 
Contribuabrn 440. 

Cum vedem in privinta popu 
laţiunit, comuna e una din cele 
mai populate din plasă fiind a 4-a 
din plasă. 

Biserict ortodoxe sunt doue : una 
in cătunul Sarai, zidită de locuitori 
a.1d 2 preoti, 2 dascăli •i 2 pa-
racliseri, alta iu cătunul Dulgh-:ru, 
zidită tot de locuitori, avend ca 
deserventi t popă, r dascăl, t pa-
racliser, mai ăvem şi c geatnie Cu 

hoge in cătunul Carapelit. 

şcoit iar avem doue : una in 

cătunul de reşedintă infiintată de 
locuitori 1n 1882, cu 19 ha. Dă- 
lritilt, CU i inveţător, 95 elevi 
inscrişi (73 băett, 22 fete), 48 pro-
movati. alta in c.tunu1 Duigheru 
infiintată tot de locuitori, avnd 
o ha. păm8lit, i Invetător şi 8o 

elevt inscril (67 băeţi, i 3 fete), 
34 promovii, in total avem 2 

ş c o mixte rurale cu 2 inveţători, 
75 clevi inscrişt (14o băeti, 3 5 

fete), din cari 8z promovati. 
conomicesce cotnuna stă ast- 

fel 	Din cele 1 1240 ha. ale co- 
munei sunt: 200 ha. teren ne-
productiv (ocupat de vetrele celor 
5 sate) ; i I040 ha. teren produc-
tiv (din care 540 ha. ale Statulut 
cu proprietarii şi 10500 ha. ale 
locuitori or); Din acestea 922 i ha. 
teren cultivat (din cari 540 ha. 
ale Statulut cu pro rietarii şi 8681 
ha. ale locuitorilor); 1799 ha. 
teren islaz, 17,99 ha. aie locuito-
rilor) ; 20 ha. teren vit, 20 ha. 
ale locuitorilor. 

Ocupaliunile locuitoraor sunt : 
Agricutura cu 419 plugari. care 
Ci 300 p'uguri, 326 care şi că-

ruţe, 8 maşini de secerat, 6o grape 
de fier, 3 tri6re ; Crescerea vite-
lor fiind in comună 14.122 capete 
din cari 115i cai, 1168 boi, 14 
bivoli, 8 măgari, 	13 50 oj, 430 
capre ; Indu;tria e represintată, prin 
cea‘ casnică, apoi 3 industriaşi (te• 

 

rari,) i m6ră cu abur, 2 de apă, 
Şi 4 de ve'nt. 

Comerţui e activ, se face prin 
gara Cernavodă la 5 o km. sai 
orăşelul Hărşova la 18 km. de 
către 11 comercianti din cire 9 
cârciumari). şi c6nstă in export de 
cereale şi vite cu produsele lor 
şi in import de manufactură şi 
coloniale. 

Buaketal comunei constă in ve-
nituri de 1585o lei, cheltuelile se 
ridică la 5718 lei, remânând dect 
un insemnat excedent in plus de 
o.13 2 lei ; in comună sunt şi 

440 contribuabili. 
Căile de comunicaţie sunt; 1) 

calea judeţ&tă Măcin-Hârşova tre-
and pe la apus, 2).  ca'e judet&tă 
Hărşova-Babadag, prin mijloc tre-
când prin t6te satele afară de Ca-
rapelit ; 3) drumuri cotnunale saCi 
vecinale ce unesc satele intre ele 
şi acele invechate cu GărliciCt, Fă-
găraş, Aigăr. Ahmet, Haidar, Calfa, 
Siriu Muslu, Ciobanu, etc. 

Pe teritorul comunei, spre apus 
pe malul d ept al pârlulut valea 
Viilor, la 5 km. spre N.-V. de 
cătunul Eni-sarai sc ved ruinile sa-
tului Eski-sarat (eski-vechiCildistrus 
.de incendiCi şi prădări, iar iocui-
torii staCi refugiat mai si,re resă-
rit şi Interneiad actualul sat Eni-
sai ai, pe ia inceputul secolului 
nostru. 

Saral sat in plasa Hârşova că-
tunul de reşedintă al cornunei 
Sarat situat in partea centrală a 
plăşii şi a comunet, pe ambele 
ma u-i ale piriului Sarai ; are o 
int ndere de 3 800 ha. din care 70 
ha. ocupate de vatra satului cu 
112 case ; populatiunea mai t6tă 
românscă este de 200 familii cu 
070 suflete ocupăndu-se cu agri-

cultura şi crescerea vitelor. 

SaraTeski (vechiul Sarat) ruinele 
satului Sarai, in comuna de 
pe pâriul Sarai, la versarea lut in 
gârla Băroiu, la 5 km. spre apus 
de cătirml de reşedilţă Sarai, nu-
mit şi Eni-sarai (cel noil) ; satul 
a fost distrus de Turci 1n res-
boiul diu 1829 şi locuitorit s'aCI 
aşeat mai spre resărit. 

Sarighiol, comună rural.ă impor-
tantă din judetul Constanta şi a-
nume din plasa Mangalia. 

Este aşeptă 1,1 partea meridio-
nală a judetului la 5 5 km. spre 
S.-V. de oraşul Constanta capitala 
districtulut şi tot in partea de 

a plăşit la 17. km. spre 
V. de oraşul Mangalia, reşedinta 
piăşii ; alte comune invecinate cu 
dhsa sunt : Keragi la 7 km. spre 
V. ; satele Cadichioi la5 ktn 
Hoşcadiu la 5 km. Acargea la 5 
km, Valali la 7 km. •  t6te spre 
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S.-V. ale comunet Keragi Carao-
mer, la 17 km. spre V.; Azaptar 

la 12 km. spre N.-V. 

Botarul amăruntit al acestei 
comune este urma.torul : Plecănd 
de pe malul Măret Negre, de la 
locul unde se deschide intr'I'msa 
lacul Mangalia, la i km. spre sud 
de oraşul Mangalia, hotarul se 
Indrepta spre apus, pe malul sudic 
al lacu!ni, pe la pOlele nordice 
ale dealulut Mamutlusta, pe lăngă 
ruinele Kecege, cklele Kecege şi 
Miustegep, taie valea Hagilar, si 
ln dreptul insulei Kisik-caia pă-
rasesce lacul dirigindu-se spre mia-
cjă-nOpte in direcţiune de la S.-E. 
s;.-re N.-V. urcând valea Viilor, 
•şi urmeză muchia dealulut Copucci 
opiindu-se la 2 km. spre N. de 
verful Copucci, de aci se indreptă 
spre 	 trecend pe langă 
verful Copucci, pe Iânga movila 
Asan-oba-tepe, taie valea Sarighiol 
(sail Keragi) pe 1 resărit de rui-
nele salulut Nalbaut, urca muchia 
ţiealu-!ut Sarighiol indreptându-se 

. intâin spre S. V. apoi spre S.-E. 
treeend pe Iângă verfurile Sari-
ghiol şi Sanar-tepe, cobciră delul 
Sarighiol intrând in valea Papucci 
pe Iângă ruiniie satulut Papucci, 
oColesce ciflicul Caciamac, si se 
opresce pe hotaru! cel mare al 
dobrogei catre Bulgaria, in faţa 
movilet Car. a-tepe ; de aci urmând 

continue hotarul de mai sus, se 
indreptă spre resărit, mergând pe 
la S. de citlicul Caciamac, pe Iângă 
ruinele satulut Caciamac, tăind din 
noti valea Papucci taie valea A-
cangi, trece pe l i km. spre N. 
de satul Acangi (Bulgaria) şi mer-
gend paralel cu valea Ilanlâc pe 
Iângă movila Ciala IvIezarlăc, se 
opresce pe malul mărei in rnovila 

pe; de aci hotarul se di- 
rige spre mia;1a-n6pte urmând ma-

lul .cel inalt al Mărei, pe la resa-
rit de satul Ilanlâz, se opresce la 
deschiderea laculut Mangalia in 
Mare, şi am ajuns de unde am 
plecat. Forma lut esie aceia a unut 
trapez neregulat cu baza spre S. 
lungimea lut e de 50 km iar'ln-
tinderea totală de 16400 pog6ne 
saii 3 fli p. 

Se miirginesee la mi4.a-n6pte 

cu comuna urbană Mangalia des-
părţindu-se prin lacul Mangalia şi 
cu comuna rurală Gheringec (căt. 
Papucci) separându-le prin ,lacul 
Mangalia, valea Viilor şi dealul 
Copucci ; la apus cu comuna ru-
rala Keragi, (cătunele Deleuruşi şi 
Cadikivt) separată faind prin dea-
lul Deleurusi, Sarighiol şi valea 
Papucci, la 	cu Bulgaria, 
despărtindu-se prin hotarul Dobro-
get spre Bulgaria, iar la resărit_ 
Marea Neagra. 

Relieful solului e ir general  

putin accidentat in sensul acesta 

că dealurile nu sunt tocrnat lnalte 
şi că nu se succed reptde unele 
sub altele ci ondulaţiunile lor mer • 
gend spre mare a intre dân:ele 
văi lungt. Teritorul comunet e 
brazdat la miac,lă-c,li şi centru de 
culmea Ilanlâc, cam a o direc-
ţie de la V. spre E. i trimiţând 
ramud In diferite direcţiuni, aşa 
dealul Sarighiol cu verful Sarighiol 
(9 t m.) şianăr-lepe (lo2 m.) şi 
Papucci (99 tu.) la apus, pe ho-
tarul spre com. Keragi, şi domi-
nând satele Sarighiol şi Acleasi, 
valea Keragi Sarighiol-ceair şi 
drumul Cara-omer-Mangalia ; dea- 
lul Hagilor (82 	la N. domi- 
nând satul Hagilar şi !acul Man-
galia ; dealul Mamutlusta cu ver-

, furile Meragi-iuk -(57 m.) Mamut-
lu ta-iuiuk (37 m.) la N. şi N.-E. 

,.dominând lacul Mangalia, oraşul 
Mangalia, şi ,Marea neagra pe o mare 

. intindere ; dealul Ilanlic cu verful 
• Hagilar ( oo m.), Balcic-iuk (89 m ), 

Taşli-iuk (77 m.), Ilanlâc-iuk (30 
m.), la E. şi la S.-E. dominând 
satul llanlâc, valea Ilanlâc şi Marea 

• 
•  ,Negra pe o bună suprafaţă, 

Papucci cu v&furile Dari- iuk 93m.), 
, Coşu-iuk (92 m.), Murzac-tepe 

• (90 m.), la S.-V. dominănd valea 
,• şi satul Papucci, dealul Acangi cu 

v&furile Acangi-zepe (8 tm.), Ciala-
Mezarlă. (44 m.) şi Ilanlâc-tepe 

(36 m.), la 	dominând valea 
Acangi şi Itanlâc, satul Ilanlâc şi: 

pe o mică intindere-
servind i ca hotar spre Bulgaria.. 
La miacjă-nOpte şi N.-V. comuna 
e brăzdată de dealurile MangaHet-
şi anume dealul Casimcea (to8 

dealul A.baş -b ir cu, 
Capucci (113 m.) şi Aslan-oba-
tepe (96 m.) dominând văiIe Acbaşi-
culac, valea Viilor, lacul Mangalia 
şi drumul Cara - omer - Mangalia.• 
TOte aceste dealuri sunt acoperite.  
cu  Iâneţe şi sem:iături bogate şi 
păşuni. • Movilele sunt f6rte nume-
r6se, ajung in numCir de 122 gra--
mădite mai cu semă io partea re-
săritena Iângă Mare şi pe malui 
• ; se .mai găsesc şi in partea cen-
trală. NumC•rul lor cel prea mare 
pe o intindere relativ naică ne 
indreptăţesce a crede că sunt 

.şi făcute cu scop de a se•vi 
ca loc de inmormântare in tim-
purile medievale, popeirelor cart. 
locuiatl pe aci, saCt ca puncte 
ob;ervatie când se făceaCt atâtea 
năvălin in mult incercata Dobroge, 
ac trebui să fie săpate spre a •e• 
putea cotblata ce conţin. 

Apele cati uda aci:stă comună. 
sunt: Marea-Neagră la resărit,. pe 
o distanţă de 7 klm., malul sCi 

este inalt şi rapos, alară de 2 

• : in dreptul satului Ilan1âc i: 

la N.-E. lăiigâ lau1 Mangalia, unde. 
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plaja se intinde in interior printr'o 
banciă de pietris şi nisip ; din dis-
tanţă in distantâ movilele par ca 
nisce santinele uitate aci de vecurt. 
Lacul Mangalia la mil&-nOpte, pe 
o lungime de peste 14 klm.; are 
o formă lunguiaţă, cu o mulţime 
de incandre saii cotiturt ; malurile 
sale, atât cel nordic, cât mai cu 
'seamă- cel sudic, sunt inalte, fOrte 
.inalte şi stâncose ; cu o mulţime 
de grote, din cari unora nu li s'a 
dat de fund ; in mare parte lacul 

acoperit cu stut ; odiniOră a servit 
ca port şi !oc de rerugiii pentru 
.vasele prinse de furtună pe neos-
pitalierul Pontu,-Euxinus. tie malul 
sCi sudic se găs.!sc situate ruinele sa-
-tusui Kecege şi satul Cara-aci-culac. 
• Văile nu sunt 'numerOse, dar . sunt 
desChi;e, largi şi acoperite cu ver-
detă, asa remarcăm; valea Sarighiol 

Mangalia) pe o lungime de 
5 klm., la apus, trecend prin sa-
tele Szrighiol şi Acbaşi, deschi4n-
du-se in capătui apu,an al lacului 
Mangalia ; in ea se deschid adiacen-

-tele set : Sarighiol-cealr pe drepta, 
Acbaşi culac pc stănga, brăsdănd 
.comuna in partea vestică şi nordică ; 
'valea Viilor la N.-E., pc hotar 
către comuna Gheringec, se deschide 
in lacul Manga:ia ; văile Acbaşi-
ceair, Hagi'ar, Ctra-aci-culac şi 
Kecege, brăsdeză comuna In partea 
.t,ordică, deschic,Doclu-se tOte pe ma- 

lul sudic al lacului Mangalia ; cea 
d'a 	tr, ce prin satul HaAilar ; 
a 3-a prin situl Cara-aci-culac ; a 
4-a pe lăngă ruinele satului Kecege ; 
aceste doue din urmă cu malurile 
inalte şi pietrOse. Alte văi mat 
avem : valea Po-ucci (numele sub 
care se deschide valea Mangaliel) 
la hotarul sud-vestic spre comuna 
Keragi ; va:ea Acangi la hotarul 
sudic, spre Bulgaria, intră in acestă 
tară şi se deschide deadreptul 

mare ; valea Ilanlâc, largă şi 
deschisă, presărată cu movili, trece 
prin satul Ilanlâc, bră;clind partea• 
su ică si sud-estică a comunet, des-
chkj tdu-se pc malul tuărei, pe o 
p'aje largă, nisipOsă. 

C/ima comund este in general 
variabilă; vara e temperată din .pri-
cina vecinătăţet măret, In interior 
insă e destul de ca:dă, adiată din 
când in când de venturile maritime ; 
iarna e IrigurOsă fiind expusă ven-
tulut de N.-E. şi celut de S.-V. ce 
vinc din Munţit Balcant ; ploile cad 
in cantitate potrivită, cu teită lipsa 
pădurilor maladiile o visiteză rare-
ort, avend o climă sănet:isă. şi cu-
răţită jn tot-d'a-una de 

Cătunele cari compun comuna 
sunt cinci şi anume : Sarighiol, 
reşedinţa, pe ambele maluri ale 
vaet, Mangalia şi ale adiacentei 
sale, valea Sarighini-ceair, la intâl- 
nirea Ior, in partea apusană a 

comunei ; este inchis. la  • N -V., 
V. -S. şi S.-E. de deald Sarighiol, 
şi la N. de dealul Casimcea ; casele 
sunt bine ziiite, insă risipite, fără 
regulă, drumurile sait ulitele in-
teriOre :unt neregulate ; Ac-başi in 
partea centrala a comunet, la 
klm. spre E. de reşedinţă, tot pe 
an bele malurt ale vait Mangalia 

ale adiacentei sale, valea Ac-
başi-culac, la intâlnirea lor, şi la 
capătul extrem vesticul laculut Man-
galia ; este inchis la V., S. şi E. 
de dealul Hagilar, la N. de dealul 
Ac-başi-bair ; casele sunt aş (,late 
iar neregulat, fărănici o ordine, 2 3 
uliţe intortochiate, terenul pe care 
e aşe,4t este pietros, 23 mori 
prin prejur. Hagilar ăşelat tot in 
partea centrală a comuilet, la 4 
klm. spre S.-E. de reşedinţă pe 
ambele tnaluri ale văii Hagilar, 
inChis• la apus şi N.-V. de dealul 
Hagilar, iar la S.-E. şi N.-E. de 
dealul Mamutlusta ; in partea r-
săritnă a lui, valea are tralurt 
inalte şi stâncOse, pe care sunt 
aşecjate câte-va case ; casele in 
general !unt mict, rCi zidite şi 
ase;late i1i mod risipit, pe dealul 
de la 	sunt câte-va mori 
de vent i nisce sentinele de pa-

mCnat : rnovilele Hagi'ar, Balcic- 
iuk şi 	Cara aci - culac, 
aşecjate in partea nord-estică a co-
munet, la 7 klm. spre resărit de 

cătunul Je re,şedinţă, pe malul yudic 
al 1aculu Mangalia şi cel vestic 
saii stâng al pietrOsei văt Cara-
aci-culac inchis la V. • şi S. de 
dealul :vIamutlustă. ; are o situlţie 
ridicată mult d'asupra laculut ; el 
este maf mult o adunătură de 
câte-va case mict, de păment, in 
care miseria domnesce ca o resină, 
părnmtul este ingrat, flind stâncos 
şi neproducnd mai nimic. La N.-V. 
de acest sat, care la 11/2  klm. 
distanţă segăsesce Caşla-Miustegep, 
tot pe malul cel ridicat, sudic al 
lacului Mangalia sunt câte-va case 
mict, bordee aprOpe ale locuitorilor 
cart se ocupă cu crescerea vitelor. 
La resărit de satul Cara-aci-culac, 
se crăsesc ruinele satulut Kece,ec 
dinstins in anii din urmă. de incendit 

năvălirile şi prădările • bazabu-
zucilor, remănend din .el numat 
câte-va case mict, cari servesc de 
adăpost locuitorilor rătăciţt şi păs-
torilor şi purtănd nume'e de Căşla-
Kecege, situată pe malul stâng al 
văii Kecege şi cel sudic al laculut 
Mangalia, pe o posiţie fOrte 
pe un lOc pietros i stâncos ; Ilan-

lâc aşec,lat in partea rc:săritenă • a 
comunef, la i i klm. spre S.-E. de 
cătunul de reşedinţă, Sarighiol ; 
este situat pe malul Mărel-Negre, 
la locul unde acest ival inalt şi 
râpos de obiceUt, lasă o desc1ii4 • 
tură,continuatii cu o plagă nisip6s(1 
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in care se termină valn 
pe ale cărei ambe maluri este aşe;iat 
satul, inchis la N. de dealui Ilanlâc, 
la S. de dealul Acangi ; inconjurat 
de movile numerăse la N.-V., V. 
şi S.-E. ; printre cari Cialâ-Mezar-
lâc (44 m.) şi Ilan-lâc-tepe (33 m.) 
pe hotarul spre Bulgaria. Şi aici 
casele sunt mici, nu tocmai bine 
zidite, aşe4ate risipit, inconjurate 
cu grădiniţi ce at numai aparenţa 
de grădini ; este important numai 
ca puntul cel mai indepărtat, spre 
Bulgaria ; plaja sa irisă ar fi fOrte 
bună pentru băi de mare. 

Suprafaţa totală a comunei este 
de 8376 hectare, din cari 294 hec-
tare ocupate de vetrele celor 7 
sate cu 335 case, restul e impărţit 
intre proprietarii care posedă 1742 
hectare şi locuitorii cari stăpânesc 
6340 hectare. 

Populaţiunea sa totală pe anul 
1896, este de 280 fanaililcu 1348 
suflete, impărţită ast-fel : 

i) Dupe se: bărbaţi 669, femei 
649, total 1348. 

2) Dupe stare 	necăsăto- 
riti 798, căsitoriti 5 -.4, văduvi 36, 
total 1348. 

3) Dupe instrucţie : sciai carte 
8, nu sciCi carte 1 3 30, total I 348. 
4) Dupe ceMţenie : cetăţeni ro-

mâni 887, supuşi streini 461, to- 
tal 	z 3 48. 

5) Dupe 	: ortodoxi 236,  

prot. catolici 467, mahometani 
645, total 1348. 

6) Dupe profesit : agricultori 
meseriaşi 3 53, comercianţ1 6, alte 
profesii 2, total 361. 

Contribuabi3 3 6i.  
Economicesee comuna stă destul 

de bine ; tabloul producţiunilor 
din 1894-95 este urmetorul : 

Grffi 571 ha. cu  4568 hl. (8 
hl. de ha ) ; Secară 70 ha. cu  630 
enl. (9nI. de ha.); Orz 1012 ha. 
CU 10120 111. (I0 hl. de ha.) 
Ovez ij ha. cu  1233 hl. (9 hl. 
de ha); In 683 ha cu 2732 hl. 
(4 hl. de ha); Porumb 118 ha cu 
708 hl. (6 hl. de ha); MeiCi 220 

ha cu 440 hl. (2 hl. de ho.); fl-
neţe artificială 455 ha. cu  9 t o.000 
kgr. (2000 kgr. de ha). 

In ceea-ce privesce fntinderea şi 
felul terenurilor, suprafaţa comund 
se împ ,rte ast-fel : 294 ha. teren 
neproductiv (ocupat de vatra sate-
lor) ; 8082 ha. teren productiv 
(din care 1742 ha. ale proprietarlor 
şi 6340 ale locuitorilor); din care: 
5726 ha. teren cultivat (din care 

5 o8 ha. ale proprietarilor şi 42 i8 
ale locuitorilor) ; 832 ha. teren 
necultivat (din care 1508 ha. ale 
proprietarilor şi 832 ha. ale locui-
torilor) ; 1524 ha. teren islaz-  (din 
care 234 ha. ale proprietarilor şi 
1290 ha. ale locuitorilor). 

Ocupaţiunile locuiforilor sunt  

urmetOrele : Agricultura, riind 1n 
comună 3 53 plugari, cari aCi 184 
pluguri, 373 care şi căruţe, 29 ma-
şini de secerat, 3 maşini de bătut 
porumb, 125 grape de fier, 6 
tri&e. 

Crescerea vitelor, fiind 1n co-
mună. 16977 capete, din cari : 
986 cai, 1753 boi, i8 bivoli, 14 
asini, 13951 oi, 47 capre, 204 
porci. 

Crescerea albinelor, existând in 
comună. 120 stupi. 

Industria, afară de cea casnică 
mai e representată prin i mOră 
cu aburi şi 4 mori de vent. 

Comerţul sCi este destul de ac-
tiv ; el se face de către 6 comer-
cianţi (din cari 4 cărciumari) prin 
orăşelul Mangalia, sa gara Mur-
fatlar la 37 klm. spre N. şi constă 
in import de coloniale, manufacturi, 
instrumente agricole şi in export 
de cereale şi vite cu produsele lor. 

Budgetul comunei consistă in 
venituri de 8093 lei şi cheltuelile 
ating cifra de 2603 let remenind 
un insemnat excedent in plus de 
5490 Iei, sunt şi 316 contribuabili. 

CăI de comunicaţit sunt: dru-
mul judetean Cara-omer-Manga-
lia ce trece prin comună, apoi 
drumuri mici care unesc cătunele 
intre ele şi cu satele vecine. 

Biserica ortodoxă n'are de şi 
populaţia creştină este numerOsă, 

deci se simte trebuinţa unei bise-
rici creştine ; mai sunt 2 bis. ca-
tolice şi i geamie. 

Şcad iar n'are comuna ; dar 
populaţia in verstă de şcOlă fiind 
numerăsă, sa luat hotărirea de a 
se infiinţa cât mai curind o şcOlă 
mixtă daca nu doue. 

Sarighiol sat in plasa Mangalia, 
căt. de reşed. al  comunei Sari-
ghiol ; aşezat pe ambele malud 
ale văit Mangalia şi Sarighiol-ceair 
la Intilnirea lor, cu partea apusană 
a comunei, şi inchis de delurile 
Sarighiol, Hagilar şi Casimcea, 
casele rnict i risipite fără ordine. 
Intinderea sa este de 15o8 hec-
tare din care 69 ha. ocupate de 
vatra şi grădinele satului. Popula-
ţia totală e de 122 fami'ii cu 515 
suflete ocupindu-se cu agricultura 
şi păşunatul vitelor. 

Sarighiol deal insemnat in pla-
sa Mangalia, pe teritoriul cornu-
nelor Kiragi şi Sarighiol; face 
parte din culmea Ilanlâc, din care 
se desface, avend o direcţiune de 
la sud-est spre nord-vest, prin par-
tea sudică a p1ăi, cea estică a 
com. Kiragi şi cea apusană a 
com. Sarighiol. Se intinde printre 
valea Mangaliei, şi văile Acar-
gea, Hoşcadiu, Papucci şi Hagilar, 
lasă spre vest delul Keragi ; de 
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natură stânc(iasă, fice malul drept 
aI văilor de mat sus să fic inalt 
şi stâncos ; se ridica Onă la 107 
m. inalţime ; vârfurile principale 
sunt:Sănăr-tepe-Cadikioi (to6 m.).  
Ulala (103 m.) Să.nâr-tepe. (t 02 
tn.) Sarighiol (93 m.) Acargea 
(t03 m.) Deleurui (70 m ); pre-
sarat cu movile, este acoperit cu 
faneţe şi semănăturt. 

Sarighiol - dere un alt nume aI 
văit Mangalia ; nume ce-I pcir-
tă de la satui Keragi şi pănă la 
deşchiderea sa in ezerul Manga-
lia, Pe o distaniă de 7 km. se in-
tinde Intre delurile Casimcea şi 
Acleiaşi de o parte, pe stinga la 
Nord, şi Sarighiol şi Hagi ar de 
altă parte, pe drepta la sud b•ăz-
deză partea sudiză a plăşit Man-
galia, cea răsătitenă a com. Keragi 
şi cea apusană a com. Sarighiol •, 
Inteinsa sunt aşezate satele Dele-
uruşi, Sarighiol, Nalbaut şi Acbai 
tot printeensa merge şi un drum 
Inseirnat ce duce de la Cara-omer 
la Mangalia, malurile sale sunt in 
general Inalte şi pietrOse şi aco-
pertte cu verdeţa. 

Sarighir1-ce2ir o mică, scurtă şi 
făra insemnătqte vale cu malurile 
j6se, cam p'ecănd din peplele răsă-
ritene ale deulut Sarigiol, se in-
drepta spre rasărit intr'o direcţiu- 
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ne generala de laV. spre E. brăzdând 
partea sudic'a a plăşit şi cea apu-
sană a comunii şi după." un drum 
de 31/ 2  km. se deschide iu valca 
Sarighiol (sa bine lis Mangalia), 
pe drepta chiar iângă satul Sari-
ghiol ; malurile sale sunt acoperite 
cu semănăturt ; printr'insa mer 	şi 
un drum comunal de la Acargea 
la Sarighiol. 

Sarighiol tepe, ve.rf insemnat de 
del în partea meridională a pla-
şit Mangalia şi !..cea apusana a 
com. Sarighiol, la 2 km. spre a-
pus de satul Sarighiol de la care 
şi-a luat 8i numele. Este situat 
pe muchia delului Srighiol, chiar 
pe hotarul dintre comunele Sari-
ghiol şi Keragi, are 91 m. inăl-
ţime dominând printensa. satele 
Sarighiol şi Deleurui valea 

şi drumul comunal Acargea-
Sarighiol ; este de natură cam 
strămtă i este acaperita cu ver-
deţă. 

Sari meşea- bair. • Deal insemnat 
In plasa Siihtra noue pe teri-
torul comunei rurale Almalău, 

se desface din delul Ieral-ceea-bair, 
se intinde spre rniai Ii, avend o 
direcţiune generală de la N.-V. 
spre S.-E. ; merge de la movila 
Gabroviţa, de unde se desface 
prittre afluenţii pariulut 
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anume printre Saguda- ceair, - 
Sari-meşea- ceair şi păriul Parn-
pur-ghiolgiu-ccair ; pe muchia lui 
merge puţin şi hotatul Dobroget 
spre Bulgaria. Este intretaiat de 
drumul judeţean Almaliu-Esekiot ; 
are o inălţime de t05 m. este a-
coperit cu stmănăturt, fâneţe, şi 
puţin arbori. 

Sar1-meşea-bair alt • de.1 situat,in 

plasa Silistra noue, pe teritorul 
comund rurale Almaliu, se des-

face din cel precedent, de lăngă 
moviia Gabroviţa, se intinde spre 
răsărit inteo direcţiune generala 
de lă. S.-V. spre N.-E. • printre 
păriul Alrnaliu i afluentui seCi V. 
Iaguda-ceair, brazdănd partea a-
pusană a plăşit şi .a comunet ; 
ramificaţiile sale nordice fac malul 
părlului Ahnaliu inalte şi răpOse ; 
ele sunt acoperite cu vit, restul 
cu semănături şi păşuni ; at:t !. 02 

M. inălţiMe ; şi e tăiat de drumul 
conaunal Almahu Esekioi. 

Sari-meşea-bair del in plasa Si-

listra noue, pe teritoriul comu-
nei rurale Ahnaliu, se desface din 
delul Sari-meşea-bair, mat sus pu-
ţin de inceputul vait laguda-ceair; 
se Indreptă spre rasărit, intr'o di-
recţie generaiă de la S.-V. spre 
N.-E. brăzdăad partea apusana a 
plăşii şi sud-estica a comunei ; 
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mergend printre văile Iaguda-ceair 
Sari-meşa- ceair, afiuente ale 

părinlei Almaliu ; ramit;caţiile saie 
tăsaritene fac malurile părlu'ui Al-
maliu să fie inalte şi rapoase ; este 
acoperit cu semanături şi păşum 
e tăiat pe drumul. comunal Alma- 

Sarl-meşea-ceair. Vale puţin In-
semnată In plasa Silistra noue, pe 
teritorul comunei rurale 
se desface din delul cu acelaşr 
nume de lăngă pichetul No. 7 de 
la hotarul spre Dobrogea bulga-
re.scă ; se indreptă spre răsărit„ 
intr'o direcţiune generală de la 
S.-V. pre N.-E. brăzdănd partea 
apusană a plăşit şi cea, sudică'-a 
comunit, taie drumul judeţean A1-
maliu-Esekioi, şi după o lungime 
de 5' km.,-  merge să se deschidă 
in valea parinlut AlmaUu, nurnită 
Beilic ceair, ceva mal sus de con-
fluenţa lut cu păriul Ghiolgic-pam-
pur-ceair. 

Sarplii-orman padure ins,nată în 
plasa Silistra-nouă, pe teritorul co-
munei ruraie Dobromir i anume 
pe acela al cătunului seU Techide-
rest, intinc,lendu-se pe la resăritul 
satului, din valea 'Terescondu-ceair 
şi pănă la dealul Uzun-bair. Are 
o suprafaţă de apr6pe 250 hectare 
coprint,lend tot felul de arbori, dar 
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mai ales ulmi şi fagi ; situată la 
sudul plăşei şi la sud-estul comunei 

Sarp ormari, pădure mică in plasa 
Silistra-noue, pe teritoriul bulgă-
resc, al comunei rurale Regep-
cuiusu ; situată in partea meridi-
onal'ă, a plăşit şi cea apusană a 
comunii pe ramficaţile orienta'e ale 
dealului Uzut-bair, Intre văile 
Caralic-corest şi Sarp-orman-ceair ; 
are o lntindre de i to hectare avend 
ca esenţă principală carpenul ; pe 
Iângă dens'a, şi anume 1n partea 
sudică trece un drum comunal ce 
duce de la Regep-cuiusu la Crenova 

Bulgaria. 

Sarp-orman-ceair, vale insemnată 
in plas Silistr.t-noe pe teritorut bul-
gătesc, al comunif rurale Regep-
cuiusu, se desface din p6lelele ror-
dice, aIc dealutui Uzun-bair, se in-
dreptă mal intâi spre resărit apol 
spre 	avend o direcţiune 
generală de la N-V. spre S-E. ; 
brăzde4 partea de miglă-st.11 a plăşil 
şi cea de apus a comunei; merge 
printre dealurile Uzun-bair. şi Ca-
ralic-coresi la apus, Cara-peretlic 
şi Aivalic-bair la resărit ; dUpe 6 
klm. de drum se deschide in valea 
Regep-cuiusu-ceair, pe stânga ceva 
mai sus de satul Regep-cuiusu. 

Sarpu, baltă in plasa Medgidie, pe 

teritoriul comunei rurale Rasova 
şi anume pe acela al cătunului Vlah-
ktol, ea este prelungirea sudică a 
bMţif Vedenisz ; este cuprinsă Intre 
dealurile Polucci la mia4-41, ale 
cărei pădurici if acoperă pe ici pe 
colo malurile, şi dealul Diuc la 
miază-n6pte făcendu-i maIul inal 
şi ripo3 şi acoperit cu tufişuri. Est 
acoperiti pe tOtă Intinderea numa 
cu stu ". Intl'insa se deschid va'ea 
Tiutiuluc-ceair la apus şi Polucci-
ceair (safi Urluia) la S.-E. produce 
puţin peşte. 

Sask-ceraT, vale 1n plasa Hârşova. 
pe  teritoriul comunei rurale Eni 
sarai şi anume pe acela al satului, 

• Terzi-chiof 1n partea sud-estică a 
plăşel şi cea estică a comund ; are 

• o direcţie generală de la N.-E. 
către S.-V., se deschide in valea 
Cartal cu i km. mai SU3 de satul 
Terzi-chioi şi dupe ce mai 1ntâi 
s'a unit cu valea Sasâc-culac. Este 
tăiată de drumul comunal Terzi-
kiol-Cartal-Sercuş şi traversată de 
drumul comunal Terzi-kioi-Ku-
rudjea. 

Sasic-culac, vale in plasa Hârşova, 
pe teritoriul comunel rurale Eni-
saral i anume pe acela al cătu-
nului se Terzi-kiof ; se desface 
din dealul Memendeni-tepe Indrep-
tându-se spre mia4-41 avend o di- 

recţie de la N. spre S., se unesce 
,cu valea Sasâc-corai şi se deschide 
-apoi 1n valea Cartal puţin mai 
spre N. de satul Terzi-kiof ; este 
situată in partea sud-estică a plăşei 
-şi cea estică a comunei, avend o 
lungiMe de 2 1/2  km. 

Satikiol-ceair, vale 1n plasa Silistra-
noue, pe teritoriul comunelor rurale 
Ghiuvegea şi Parakioi, ea este un 
alt nume al văil Dermen-ceair, nume 
ce-1 Ortă de la hotarul.  spre Bul-
garia, până la care hotar a avut 
numele de Canara-ceair, şi pâtiă 
1n dreptul comunel Ghiuvegea, de 
unde ia pe cel de valea Dermen-
ceair, păstrându-1 până la deschi-
derea sa in baltz lortmac. Sub 
numele de Satikioi-ceair, valea are 
nisce maluri inalte şi acoperite cu 
păduri, din cari mai insemnată, pe 
drepta, este pădurea Butuc-orman, 
dealurile cari o mărginesc sunt : 
Dermen-sirt la apus, Curp-kiol la 
resărit ea e tăiată de drumul co-
munal ce duce de la Velikioi la 
Parakiof. 

Satikiol-dere, vale Insemnatii in plasa 
Medgidie, pe teritoriul comunei 
rurale Taş-punar şi anume pe acela 
al cătunului s 	Băltăgesci ; ea este 
formată de valea Uzuncea care vine 
de la N. i se deschide in ea ln- 

• dreptându-se spre Mia#4-c1i şi avend  

o direcţie generală de la N.-E. către 
S.-V. merge printre dealurile Er-
kesek şi Zavol-bair spre N.-V. şi 
Alak-bair spre 	trece -prin 
satul Băltăgesci i se deschiae saU 
mai bine 1is se continuă cu valea 
Boazgicu-Derea, este situată in par-
tea nordică a plăşel şi a comunei 
şi are 4 km. lungime. 

SatiskioY, sat in plasa Hârşova, că-
tunul comunei Siriu ; situ3t 1n par-
tea centrală -a plăşil şt cea sudic. 
a comunei, la 7 km: spre S. de 
cătunul de reşedinţă, pe ambele 
dealuri ale pirlului Saral are o in-
tindere de 4265 ha. din cari iş 9 
ha. ocupate de vatra satului cu 
140 case ; populaţiunea in majo - 
ritate turcă -şi românâ este de i i 6 
familii cu 6 7o suflete ocupându-se 
cu agricultura şi crescerea vitelor. 

Satu-noil, comună rurală din judeţul 
Constanţa şi anume din plasa Si-
listra-noue. 

Este aşe0tă 1n partea apusană 
a judeţului la i km. spre vest de 
oraşul Constanţa capitala districtului 
şi in cea nordică a plăşel la 20 km. 
spre nord-est de orăşelul Ostrov 
reşedinţa, comune invecinate sunt: 
Câlnia la 5 km. • spre sud vest ; 
Oltina la 3 km. spre est (in linie 
dreaptă, 8 km. pe drum), Lipniţa 
la 6 km. spre sud. 
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Se mărgineşte la miacjă-n6pte şi 
apus cu judeţul [alomiţa, despărţin-
du-se prin Dunăre ; la răsărit cu co-
muna Oltina, de care se desparte 
prin lacul Oltina; la 	cu co- 
munele rurale Lipniţa şi 
despărţindu-se de cea d'intâi prin 
valea Coşlugea şi Iro lic, de cea 
d'a doua prin dealul Ghivizlicu. 

Helirful solulut e in general 
pnţin accidentat şi anume de culmea 
Coşiugea cu ramiticaţiuni:e sale 
ră.săritene şi nord-estice ; printre 
principalele 	dealurt 	distingem : 
dealul La-dout-movile (140 nt.), 
la vest, D. de la Cetate numit aşa 
din causa unor ruine de cetate 
romană, cu (125 m.) la nord ; D. 
Ciatal-Orman cu vhfut PârjOia 142 
m. la apus; D. Ghivizlicu cu virfut 

movila Pârjoia (I 41 m.), Coşlugea 
(138 m.) la apus, dealul Dincolo 
de Silişte (115 m.) la nord-est ; 
ele aparţin tOte culmet Coşlugea 
şi sunt acoperite cu sernăt ătnri, 
păşuni şi tuferişuri. Movi!e sunt 
puţine (5) neavud nict o iusemnă-
tate alară de naovila Părj6ia 141 
m. la sud-vet ce domină. satul 
ParjOia şi fluviul Dunărea. 

Hidrogralia e representată prin 
fluviul Dunărea ce o udă la mia4-
n6pte, pe o distanţă de to klm. 
De la movila Pârj6ia şi până in 
drep ul ostrovulut Pârlitu ; intr'o di-
recţie de la S.-V.-V. spre N.-E -E.; 

malurile sale 1n partea apusană sunt 
inalte şi r1p63e, pe alocu• ea stătt-
ccise, iar in partea răsăritenă sunt 

fortneză şi cinct ostrOve : Şoi-
mu (3o 111.), B,ra-başu ( too ha.), 
Ve:Iga (15 ha.), CaliAeorge to 
ha) şi Părlitu (85 ha.) t(ite de 
formă lunguiaţă, şi aco:.  erite cu pă-
durt de sălcii. Lacut Oltina la ră-
sărit cu naalul inalt şi st:In cos 
general din causa vecinătăţei dea-
turitor pietrOse, dănd bun pesce c 
se consumâ in loca:itate. Văile nu 
sunt multe şi nu aCi aşa mare 1n-
sem:tătate neavend apă nict intr'un 
ano-titup al anului, principalele 
sunt: PârjOia la apus, cu o direc-
ţie de la S.-E. spre N.-V. trecnd 
prin satul Părj6ia, deschic,Mndu-se 
in Dunăre ; Siliştea la N., cu di-
recţie de la V. spre E., deschi-
lendu-se 1n lacul Oltina; valea 
Coşlugea cu adiacer:ta sa, valea 
Iroftie la S., valea Satulut prin in-
terior trecnd şi prin Satul 
ambele se de-;chid in lacul Oltina. 

C/ima comunei e,te 'rigur6s'ă, 
vert căldurOse puţin temperate de 
Duaăre şi lac, icrai aspre şi ge-
r(ise din causa vântulut dominant 
de 	ploile cad 1n cantitate 
potrivită ; frigurile o visiteză nu 
arare ort. 

Este formata din doue cătune: 
Satu-notl reşedinţă, aşqlat in par-
tea răsăriteană a comunet pe mat u! 
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vestic al lacului 0;tina, in valea 
Satului, inchis şi dominat de dealul 
di colo de Silişte, sat nu tocrnat 
mare, format de curând cum 11 şi 
arată numele, casele sunt risipite 
nu bine z;dite insă curate, respân-
dite fără reguiă. Părjla in partea 
apusană a comunei la 4 klm. spre 
V.. de reşedinţă, 111 valea 
la 500 rn. departe de malut Du-
nărei, inchis la N. de d alut cLa 
doue movile, la E. de Ciatal-orman 

S. şi V. de dealul •Coş:ugea 
cu. movila PârjOia, casele sunt mict, 
-risipite şi fără aspect plăcut. 

Suprafaţa sa este de 3162 hec-

- tare, din care 26 ha. ocupate de 

vetrele satelor. 
Poţulaţiunea sa totală pe anul 

1896 estc de • 187 familit cu 
8o8 suflete 1mpărţită dupe cum 
• urrn1;ză in tablourile următOre : 

1) Dupe sex : 433 bărbaţt, 375 
•femet, total 808. 

2) Dupe stare 	: 440 ne- 

•că.sătoriţi, 344 căsătoriţi, 24 vă.-
.duvt, total 408. 

3) Dupeinstruc(ie: 53 sciCi carte, 
-755 nu sch.t, total 408. 	• 

.4) DupC eetii(enie : 8o5 cetăteni 
rornân1, 3 supuşt streint, total 8o8. 

5) Dupe re/zkie : 789 ortodoxi, 
•19 mahometani, total 808. 

6) Dupe oeuţape: 172 agricul- 
• tort şi meseriaşt, 2 comercianţI, 
.total 174. 

677 

Contribuabili : i 79. 

Economiresce comuna stă bini-
şor, recoltele si intinderile lor pc 
anul 1894-95 swit : 

Grâti 474 ha. cu  66 hl. (14.111. 
de ha.) ; Orz 280 ha. cu  4,200 
111. (i $ hl. de ha.) ; ovăz 70 ha. 
cu  1,190 111. (17 111. de ha.) ; po-
rumb 400 ha. cu  2400 h. 6 hl. 
de ha.) ; meit."1 50 ha. cu  250 hl 
(5 hl. de ha.). 

In ceca ce privesce intinderea şi 
feiut terenurilor, cele 3162 ha. 
ale comunei se divid a;t-fel : 

726 ha. teren neproductiv (ocu-

pat de vatra satului şi baltă a Sta-
tului); 2436 ha. teren produc.iv.  
(din care 3  2 	al proprietarulut 
2,11 i al locuitorilor ; din acestea : 

1,221 ha. teren cultivabil 	care 
325 al proprietarului şi 896 al 
locuitorilor) ; 884 ha. teren necul-
tivat al locuitorilor ; 161 ha. teren 
izlaz al locuitorilor ; 43 ha. teren 
vit al locuitorilor; 127 ha. tereu 
pădurT al locuitorilor. 

Ocupaţii/e locu;to;-ilor sunt: agri-
cultura, fiind in comună 172 plu-
gari cari at:1 78 plugnri, 134 care 
şi căruţe, 2 maşin1 de secerat. Cres-
cerea vitelor, fiind 1n comună peste 
3,200 capete, mai cu sernă ol şi 
boI. Pescuitul 1n Dunăre şi balta 
Mârleanu. Industria e cea casnică 
şi domestică, mat sunt şi 8 mori 
de vent. Comerţul e fOrte activ, 
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se face de 3 comercianţt prin ora-
şul Ostrov la 20 klm. spre apus 
şi constă in export de vite şi pesce 
şi in import de coloniale şi nta-
nufactură. 

Budgetul comunei constă in ve-
nituri de 3,545 let la venituri si 
2.995 let la chtltuelt, rătnânând 
deci un excedent in plus de 580 
let, sunt şi 179 contribuabili. 

Cale de comunicaţie sunt numai 
.drumuri comunale ce unesc că-
tunele intre ele precum şi satele 
apropiate ca Lipniţa, Calnia, 01-
tina, etc. 

Biseriel sunt doue : i in cătu-
nul Satul noti cu hramul Inăllarea 
Dornnulut ; a doua in cătunul Pâr-
jOia cu hramul S-ţit Apostoli ; avhd 
ca desz-rvenţi 2 preoţi, 2 • dascăll, 
2 cântăreti. 

5S'eoli are iar tot doue, in fie-
care cătun câte una rurală mixtă 
cu 2 inveţătort şi t inveţătăre, cu 
03 elevi Inscrişt (63 băeţt, 40 

fete) din care 49 promovaţt. 

Satu-noil, sat in plasa Medjidia, că-
tunul comunei Tortoman situat în 
partea centrală. a plăşet si cea su-
dică a comunei re valea Geabam, 
are o intindere de 3,o 12 ha. din 
care 18 ha. ocupate de vatra sa-
tului, populaţiunea in majoritate 
români, este de 58 fami it, 299 
suflete ocupându-se cu agricultura. 
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Satu noi sat in plasa Silistra noue 
cătun descendent al comunei Satu 

pe lacul Marleanu ; are 2442 
ha. (20 ha. vatra satului) şi o po-
pulaţie ttită român6că de 126 fa-
milit cu 939 suflete, ocupându-se 
Cu agrlcultura şi pescuitul 

Scorel, deal In plasa Silistra nouă., pe 
teritoriul comunelor rurale Gârliţa 
şi Canlia, se desface din culmea 
Coşlugea, se Intinde spre apus, 
având o direcţiune generală de la 
E. spre V., brăzdând partea nor-
dică a olăşet, pe cea estică a co•• 
munet Gârliţa şi pe cea apusană 
a comunei Cardia; satul Galiţa in 

• parte este aşe4t la pOlele sale 
apusane ; el se Intinde printre văile 
Scorci, Galiţa şi Culu-iuk-ului ; se 
ridică până la o inălţimâ de 122 

metri, dominând ast-fel văile Ga- 
liţa şi 	 satul Galiţa 
şi ezerul Gârliţa pe o bună intin- 

• dere ; este acoperit in partea apu-
sană mat mu t cu păduri, iar in 
cea răsăriteană cu tuferişurl, este 
tăiat de (.4  rumul judeţian Gârliţa, 
Lipniţa şi drumul comunal Galiţa-
Carvan. 

Scord, v.)le de mică in;emnatatc in 
plasa Silistra nouă, pe teritoriul 
comunei rurale Gârliţa şi anume 
pe accla al cătunulut seU Galiţa ; 
şi-a luat numele de la dealul Scorci 
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din pOlele nord-estice ale căruia 
se desface, se indr4tă spre apus 
intr'o direcţiune generală de la 
S.-E. spre N.-V.; printre dealurile 
Scorct şi Canli-dere, brăzdănd ast-
fel partea nordică a plăşet şi cea 
răsăriteană a comunei, de lângă 
satul Galiţa ia numele de valea 
Galiţa şi sub acest nume, stră.bate 
satul Galiţa şi se deschide In eze-
rul Galiţa, pe partea dr4tă a lui. 

Seimenl, comună rurală 'din judeţul 
Constanţa şi anume din plasa Med-
jidie. 

Este aşeptă in partea apusană 
a judetului la 62 klm. spre N.-V. 
de oraşul Constanţa, reedinţa ju-
deţulut şi in partea nord-vestică 
a plăşet la 23 klm. spre N.-V. de 
orăşelul Medjidie, reşedinţa plăşei ; 
alte comune invecinate cu de'nsa 
sunt Cernavoda (oraş) la 7 klm. 
spre S.-V., Taş-punar la 8 klm. 
spre E., Topal la 17 klm spre 
N.-V., Tortoman la 11 klm. spre 
S.-E., Cokirlent la 15 klm. spre 
sud-vest. 

Hotarul amănunţit al comunei 
este următorul : Piecnd dupe ma-
lul drept al Dunăret din locul unde 
se deschide valea Mare, se indr4tă 
spre tăsărit, tna. intici spre S.-V. 
urcând valea Mare şi apoi spre 
N.-E. urmând muchia dealulu nu- 

mit La Movila Grecului, până in 
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drumul judeţean Boazgic-Medjidie, 
pe tot acest parcurs a urmat ho-
tarul despărtitor dintre pIăi1e Med-
jidie şi Hârşovă, de aCi o ia spre 
S.-E cob6ră dealul movila Grecu-
lut, taie valea Sreair, urcă 
si cobOră dealul Karapat-daga, pănă 
dă in valea Geabac culac ; de unde 
o ia spre apus, mat InteiCt spre N.-V. 
V. urcăni dealul Karapat-dagai 
apot spre S.-V., coborând dealul 
in valea Tibrinu, de unde o ia 
spre apus, urmând ac6tă vale, trece 
pe la S, de lacurile Tihrinu şi Ra-
madan, de lăngă •care o ia sprc 
N.-V. pe la pOle1e nordice ale dea-
lurilor Dermengic i Cernavodă, pe 
la S. de lacul Purcăreţi i ajunge 
pe malul Dunărei Iângă kirhănaua 
(pescăria) satului, traversză Du-
riărea puţin, trece pe la colţul de 
tnia.4•(;1i al insulIroina, de 
lângă care o ia spre N.-E., trecnd 
pe la apus de Ostrovele  Troina, şei-
menii mari şi mici şi ajunge la 
deschiderea văei Mart, de unde 
am plecat. Lungimea hotarului este 
de • 27 kirn. iar intinderea tota!ă. e de 
10,212 pogOne san 5,354 hectare 
san 5 3 kirn. p. 

Se margitzesce la mia(P.-năpte 
cu comuna rurală Topalu (din plasa 
Hârşova) de care se desparte prin 
Valea-Mare ti dealul numit La 
Movila Gr,culut ; la rasarit cu co-
muna rurală Tapunar scparată. fiind 
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prin dealul Karipat-daga şi o linie 
conventională ; ia miacjă-di cu co-
muna urbana Cerna-Vodă de;păr-
tind-o dealul Karapat-daga, valea 
Tihrinu si lacurile Tibrinu Ra-

maAan si Purcăreti ; iir la apus cu 
judetul Ialomita de care se des-
parte prin bătrenul fluviu Dunărea. 

Relieful solulul este in general 
accHentat. mal cu smă in partea 
apusană unde ridicăturile si denre-

siunile sc grămădesc unele intr'al-
tele, natura lor fiirt3 in general 
stânc6să si pietr6să cu osebire malul 
Dunăret Impiedicându-4 betrănul 

de a ge dirige spre răsărit. 
Dealurile cele mat insemnate cart 
It brăz&ză teritoriul sunt: La Mo-
vila Greculut (95 rr.) 1n partea 
rc---;:dicăranit-daga (102 m.) la 
răsărit : in izlaz (79 m.) 
(97 m.) prin interiorul comunet. 

la  răsărit de sate cart insă se pre-
lungesc pârtă in Dunăre ; ele sunt 
acoperite cu izlazurt frumOse, se-
mănăturt si păsunt. 

Movai nu sunt numerOse, 12 la 

numer principala : Scalt4(80 m.) la 

N., situate mat t6te in partea ră-
săritenă, prin interior şi pe la ho-
tare ele sunt parte naturale (cele 
mici) parte artificiale şi acoperite 
cu verdi:tă ; unele tind să diipară 
fiind arate de locuitort. 

Apele cari udă teritoriul comunet 
sunt Dunărea la apus, pe o di;- 

ta.nţă. de 6 klm. avhd o directie 
generală de la S. V. spre N.-E. ; 
malurile sale sunt in general stân-
cOse ; pietrOse şi inalte, ajungrănd 
până la 50-6o in. d'asupra ni-
velulut apelor ce forniză cinct 
ostrOve: 	4[La_tja (to i hectare.) 
Seirnenit mart (40 hectare), Sei-
menit ---tfiict (3o ha.) Ostrovul de 
la vale (5o ha.) şi Domn&.sca (18 
ha.), deci o intindere de 24o ha• 
t6te fiind acoperite cu sălcit şi 
rechiti, alară de cel d'al 4-lea care 
este acoperit cu pietriş şi nisip. 
Piraele sail mai bine jis văile : 
Siliştea ce vine din comuna Tas-
punar sub numele de Surec-ceair 
traverseză mijlocul comunei, ter-
tiainâtadu-se 1n lacul Do.uaR6 
valea Tibrinu la miacjă-4i, pe hotar; 
tertninându-se in lacul Ramadan; 
văt secundare sunt numerOse pe 
ambele malurt ale celor doue văt 
principale avend maluri inalte şi 
prăpăstiOse pe alocurea, mat cu 
s&nă la S., S.-V. si N.-V. de satul 
Seimenit-mart sunt stânc6se şi cu 
peretit apr6pe verticAt ; mat avem 
valea Mare la miaciă-mipte, pe hotar. 
Bălţit. avem destule, aşa sunt : in 
valea 	 Domn&a-mare 
(5o ha,) şi Domnbca-mtcă (45 ha.) 
acsta din urniră-C-6-1;;;—»ită cu stuf, 
comunică ant;hadoue. şi se varsă in 
Dunăre printeo gârlă (600 m.) la 
N.-V. de satul Seimenit-mict ; e'e 

sunt situate in interiorul comunei ; 
apot : Tibrinu (20 ha.) Ramadan 

io ha.) format din 2 corpurt ce 
comunică intre ele i Purcărett 
(t 02 ha.; tOte 'allătOre ia partn- 
sudică, Îii valea 	, avend 
malul sudic inalt şi ripos; cele 
d'Intăt doue, fiind acoperite şi in- 
•conjurate cu stuf, cele doue din 

wma comunicând intre ele şi ver-
sktdu-se in Dunăre printr'o gârlită 
(soo m.) Iângă o pescărie a satulut 
Seimenit-mict, la S.-V. de aceştia. 
Ele nu sunt formate de revărsările 
Dunăret căct aii nivelut apelor lor 
mai sus de cât acela al Dunărei ; 
,produc bun peşte, ce se consumă 
1n sate, ba chiar şi se exportă, 1nsă 
yenitul aparţinând tot statului. 

Clima comunei este in general 
sănătOsă ; rigurOsă intru cât-va iarna 
mat cu stuă pe platourt i in in-
terior ; vara temperată prin apro-

. pierea Dunăret şi bălţilor, insă fri-
,gurfle, din causa exnalatiunilor ne 
săuăt6se ale bălţilor, băntue dese-ori 
pe locuitort plOe cade destulă, 
ventul dominant e cel de N.-E. şi 
•S.-V., acesta din urmă provocat 
de curentul văil fluviului Dunăret. 

• Comuna este formată din doue 
.cătune : Seimenit-mart, reşedinţa, 
aşecjat in partea apusană a comunei 
pe malul drept al Dunăret d'asupra 
lui, pe un păment pietros i stâncos, 
al prelungirilor apusane ale dealului 

Nadacu dorninând Dunărea pe o 
bună intindere;Seimeni -mici,aşe4t 
in partea sud-vestică a comunei, la 
400 ut.' departe de malul Dunărei 
la p6lele apusane ale dealulut In 
izlaz pe malul nordic al laculut 
Purcăreţt, la 2 klm. spre S. de 
reşedinta Seimenii-mart. 

Suprafaţa totală a comunet este 
de 5,354 ha. din care 45 ha. ocu-
pate de vetreIe satelor cu 231 
casc; restul e impărtit intre lo-
cuilort, cart posedă 5,024 ha. şi 
Statu care st'ăpănesce 285 ha. 

Populaţia sa totală pe 1896 
este de 243 fainilii cu 1,182 su-
flete din care se sub-impart:: ast-fel 

Dupe rex : 597 barbaţt, 585 
femei, total 1182. 

2) Dupe starea civild: 651 ne-
căsătoriţt, 466 căsătoriti, 3 5 vă-
duvt, total 1182. 

3) Dupe instrulie : I 20 scifa 
carte, 1062 nu sciU, total 1182. 

4) Dupe cetăţenie: i 178 cetă-
ţent românt, 4 supuşi streint, total 
1182. 

5) Dupe 	: i 178 ortodoxt, 
4 CatOlici, total r 182. 

6) Dupe ocupaţiune : 2 I 6 agri-
cultori si meseriaşi, 4 comercianti, 
total 2 20. 

Contribuabili : 2 20. 

Ec6nomiceşte stă bine comuna, 
tabloul recoltelor din 1894-95 
este acesta : 
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Grâu 454 ha. cu  5,448 hl. ( r2 

111. de ha.); orz 8o9 ha. cu  12,135 

hl. (15 hl. de ha.) ; ovz 616 ha. 

cu  8,008 hl. (13 111. de ha.); po-

rumb 393 ha. cu  1,572 hl. (4 hl. 

de ha.); nieiii 565 ha. cu  565 hl. 

(t hl. de ha.). 
ln ceel-ce privesce intinderea şi 

felut terenurilor cde 5,354 ha. ale 
comunei se divid ast-fel : 

330 ha. teren neproductiv (din 
care 45 ha. vate.-a satului şi 285 
ha. baltă a statului) ; 5,0324 ha. 
teren productiv (din care 5,024 ale 
locuitorilor ; din acestea : 5,612 ha. 
teren cultivat (din care 3,612 ha. 
ale locuitorilor); 1,206 ha. teren 
necultivat (din care 1,2o6 ale lo-
cuitorilor): 171 ha. teren iztaz 
(din care 17 1 ale locuitorilor) ; 
3 5 ha. teren vii (din care 3 5 ale 
locuitori lor). 

Ocupaţiunile locuitorilor sunt ur-

mătOrele : 
Agricultura cu 216 plugari cari 

aU 165 pluguri, 178 care şi ea-
rute, 2 maşini de secerat, r trior. 

Crescerea vitelor existănd in co-
mună peste 6,700 capete de vite, 
thai cu srriă oi şi boi. 

Crescerea alLitzelor avnd co-
muna ca la 20 stupi. 

Industria c cea simplă, mai e 
şit mciră de vht. 

Comerţul e puţin ac;iv ; se race 
de către 3 comercianţi, prin gara 

Cerna-Vodă la 7 klm. spre S.-V. 
şi constă in importul colonialelor 
şi manufacturelor şi in export de 
cereale şi vite. 

Bugetul constain venituri 6,263 

lei, cheltueli 4,461 lei, un exce-
dent de 1802 lei, sunt şi 220 C011- 

Căti de comunicaţie sunt: calea 

judeteană Harşova-Cerna-vodă, care 
trece prin satele anlndou, apoi 
drumuri vecinale la Taşpunar şi 
Tortoman. 

Btserici sunt 2: 1 in cătunul Sei-
menii-Mari cu hramul St. Gheorghe 
şi alta in catunu 	 cu 
hramul St. Dumitru, cu 2 preoţi, 

dascăli, 4 paracliseri. 
şcoit sunt 2, câte una in tie-care 

catun ; cu 2 invtători, 2 invţă-
tOre, 89 elevi inscrişi (2 fete) 
44 prornovaţi. 

Seimenil-marl,.sat in plasa Medgidie, 

cătunul de reşedinţă al comunei 
rurale Seimeni ; rste aşept in partea 

nord vestică a plăşei şi cea apu-
sană a comunei pe malul drept at 
Dunărei, pe prelungirile apusane ale 
dealului Nadacu,. prelungiri inalte 
şi stâncOse. 

Teritoriul seU se mărginesce la 

N. cu cătunul Boazgic (al comunei 
Topal plasa Hărşova) : la E. cu 
comuna Tas-punar, la S. cu co-
muna urbana Cerna-vodă şi cătunul  

sUr Seimenii-mici; la V. cu judetul 
Ialomita despărţite prin Dună.re. 
Reieful solului e în general acci-
dentat mai cu sem in partea apu-
sană pe malul Dunărei; dealurile 
Movila-Grecului la N. (95 rh.) Ka- 
rapat-daga 	m.) la E., Nadacu 
(97 m.) prin interior brăzUză co-
muna ; rnovili putine, principala 
Scaiu (70 m.) la E., dealurile sunt 
acoperite cu fdnete, izlazuri şi pu-
ţine semănături. Apele cari uda 
catunut sunt: Dunărea la apus cu 
ostrOvele Troiana ( 1 1 2  aparţine că-
tunului) Seimenii-mari mici, os-
trovul de la vale, acoperite cu 
sălcii fluviul are maturi inalte şi 
stâncOse ; văi avem, principala Si-
lişte saii Surec-ceair, .pe la S. vai 
secundare numerOse şi prăpăstiOse 
principala: V. Mare la N. pe hotar; 
bălti sunt: Domn6ca-mare şi Dorn-
n6ca-mica (ambele 90 ha.) la S. 
acoperite in parte cu stuf ; produc 
bun pesce. Clima rigurOsă, vara 
temperată, friguri dii cand in când; 
Intinderea este de 2,575 ha. din 
cari 1 2 1 ha. ocupate de vatră şi 
grădinile satului. Populatiunea este 
de 	1. 4o familii cu 640 suffete ; 
cari se ocupă cu pe;cuitui şi lu- 
• crarea cămpului. 

Seimeni/ rnicI, sat in plasa Har-
şova, catunui comunci Seimeni ; 
este aşe4t in partea nord-vestică 

a plaşei şi 1n cea sud-vestica a co-
rnunei la pOlele apusene ale dea-.  
lului In Istaz, pe malul nordic al 
bălţei •Purcăreţii, la 400 m. de-
parte de malul Dunărei, la i klm. 
spre S. de reşedinţa Seimenii marl. 
Teritoriul 	ii se mărginesce la N. 
cu cătunul de reşedintă Seiruenii 
mari ; la E. şi S. cu comuna ur-
bană Cernavoda, la V. cu Dunărea. 

Relieful sii e mai putin aci-
dentat ca acele al catunului de re-
şecEnţă,dealurile Karapat-daga (102 
m.) la E., dealul In-IzIaz (79 m.) 
la N. şi E. brăzdeză teriţoriul 
movile numerăse in partea de N. 
şi E., artificiale şi acoperite cu -
verd4ă. Apele cari uda cătunul 
sunt: Dunărea la apus, forrnând 
ostrOvele.  Trotua (56 ha. apartine 
cătunului) şi Domn6ca (i 8 ha.) 
acoperite cu sălch ; valea Siliştea 
la N.-V , Tibrinu la S. şi S.-V., 
malut Dunărei pe teritoriui catu-
nului, e jos şl ierbos ; văi secun-
dare numerOse pe ambele părti ale .  
celor dou vai de mai sus ; balti 
av m trei : Tibrinu, Ramadan şi 
Purcareţi acoperite parte cu stuf, 
produc butt peşte, sunt situate in 
partea de sud, la hotar. 

Clima e rigurOsa mai cu semă 
iarna, plOia dsă, frigurile vizitză 
din când Îri când cătunul. 

Intinderta totahi este de 2779 
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ha. din cari 8o lia. ocupate de 

vatra şi grădinile satului. 
Pomdaţia este de i 30 ramilit 

cu 5.12 su1ete, ocupi.'.ndu-se cu 

agricultura şi pescuitul. 

-Serernet, sat in plasa Constanta, 

catunul comunet Pazarli; situat in 

partea nordica a plăşei şi cea 
nord-estica a comunei, la 5 km. 
spre N.-E. de cătunu de reşedinta 
.Pazarli. Este ;.tec.lat pe valea Se-
remet-ceair, pe malul .ţ:stâng al 
piriuiu: Casi:ncear: putin mat la 
apus de locul unde apa Aliculac 
sc varsa inIpiriri"şi este dominat 
de catre movila lut Tăder care 
se allă la 2 km. spre N. de sat 
şi care are o inaltime de 88 m. 

-Suprarata sa este de 2 379 hectare, 
dintre cart 123 bectare sunt_ocu-
pate de vatra satului şi de 

Populaţiunea sa, a cărei 
majoritate este formată din Turci, 
eSt de 57 	cu 232 suflete, 
ocupandu-se cu agricultura iti pri-

mul rand şi cu crescerea vitelor 
al doilea. Parnntul produce 

porumb şi grit de o calitatc ex-
celentă. Casele sunt mari, ingri-
jite şi aşedate mai mult sa lă mat 
putin regulat Drumurr comunale 

: la 	unul care se bi- 

furcă ducend la Karagic i la 
Patatzu mic, altul spre N.-E. la 
Cogea!ak (jud. Tulcea) altul la 

N.-V. duc(2..nd la Tocsoff (Tuicea), 

altul la V. dud.nd la Chirislik 

(Tulcea) şi la Ghelingek şi in fine 
un altul la S. la Ester şi Przarl 

Sevendic, sat jt, plasa Silistra nouă, 
cătunul comunel 	 ; si- 
tuat in partea sud-estică şi cea 
nord-vestică a comunei, la 6.km. 
spre N. de cătunul de reşedinţă 
Hairam-claiot. Este aşe;lat ln valea 
Cogea-ceair şi este inconjurat de 
t6te părţiIe de păduri. Casele 1n 
numer restrans, suat mărLele şi 
frum6se, aşe;late regulat pe ambele 
părţi ale drumului cotnunal Nar-
gilar-Hairam-chiot, care trece prin 
mijlocul satului tăindu-I drept de 
la N. către S. Un drum comunal 
pleca in Bulgaria la satul Edil-
Iugul-Kuiusu sai Omul nebun ; 
un alt drum plecă la Enişemlia, 
un a!tul la Ghiol-Punar şi un altul 
la Sarapcea-Caraaci. 

Silistra-nouă,plasă din judeţul Cons-
tanţa, ocupand coltul sud-vestic 
a 1 

Numele. şi-a luat numele de la 
orăşelul 0 trov, reedinta sa, care 
mat purta şi numele de Silistra-
nouă In opo,iţie cu Silistra (veche) 
din Bulgaria, şi fiind mai de curând 
infiintată de cat acesta. 

Situatia. Este aşeciată 1n partea 
apusană a judeţulut.Diagonalele sale 

cele mai mari sunt : r) de la V. 

la E., de la Arab-Tabia la Kazil-,  
Mu ad, 2) de la N. la S., de la 
Ostrovul lung la 
Musait-bet 

Se nmrginesce la iniac..1ă.n6pte 
cu judeţul lalomiţa, de care se 
desparte prin fluviul Dunărea ; la 
răsărit cu plăile Medjidie şi Man-
gali 1, deyartindu-se de cea d'intai 
prin malul apu3an al lacului Ve-
detOsa, valea Polucci, de.lurile Po-
lecci, Uzun-culac-bair, Ekiiuriuk-
bair, valea Caraaci-alcea, valea 
Baldărnac-ceair ; la 	cu 
Bulgaria i la apus tot cu Bul-
garia. 

Relleful solulu, este in genera; 

destul de accidentat, mai mult de 
cât. al  celor-l-alte plăşi ; el ţine 
de terasa balcano-dunăreană, şi 
ramificatiunile nordice ale Balca-
nilor prelungindu-se spre Dunăre, 
se termină pe malul drept al ci 
prin ziduri inalte şi stâncOse cart 
imping fluviul iii direcţie nord-
estică nelăsându-I să se indrepte 
spre mare, in care odiniOră işt 
anaesteca gălbuele sale unde cu 
talazurfle cele • "verc.l( ale Mărei. 
Diferitele shteme de deluri şi pla-
touri ce străbat teritoriul plăşei 
Silistra nouă, staci in legătură unele 
de altele ; principale sunt : 	t) 

culmea Ostrovulut coprinsă intre 
Dunăre, piriul Altnatic i lacul 

Garliţa, in partea apu3ană a 
cu vch- rurile Silistra (135 m.) şi 
0;trov (1o2 m.); 21 cu!nrea Ese-
kioi intre piraele Curu-Canara şi 
Esektot, cu v("...rrul .E3ekroi (r.1.4 

in partea apusana a plăşii, 
vine apoi 3) culmea Almaliu cu 
verful A!tnali 	( i 34 m.) intre pi- 
raele, Almaliu şi Curn-Canara, tot 
in partea apus:ină ; 4) culmea 
Gărliţa în partea apusană intre 
valea E‘,e- kioi şi Cuiu-iuk-alcea, 
cu verful Cuiugitic (130 m.) ; 5) 
culmea Coşlugea in partea nordică 
intre Dunăre şi lacurile Gărliţa şi 
Oltina cu verful Coşlug-ea (139 
m.); 6) cuhea Carvan in partea 
sudică văile Cuiu-iuk-alcea.  şi Ca-
nara-ceair; cu v'erful Iuk-mezarlak 
([ 68 m.); 7) cuhnea Oltina in 
partea nordică, 'intre Dunăre şi 
lacurile Oitina i Mărleanu cu 
velful Oltina (140 m.); • 8) culmea 
Marleanu in partea nord-estieă, in-
tre Dunăre şi lacurile Mărleanu şi 
Veder6sa cu verful Dragatca 
rn.5; 9) culmea ParakioI in pactea 
.centrală intre văile Curc-canara 
Caraniac cu verful Glaluvegea (t 67 
m.); to) culmea Guzgun saCi Ur-

luia in partea estică Intre văile 
(aranlâc şi Urluia, cu ve'rful Ke-
rim-cuius (t 84 m.) ; t r) culmea 
Sari-iol-bair in partea sudică intre 
văile Caranlac şi Eîien1ia, cu 

varful Dobromir (200 m.) ; i 2) 
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culmea Dobromir in partea sudică 
Intre văile Tekekioi şi Emişenlia, 
cu verful Hazarlâc 11 (186 m.); 13) 
Culmea Ghiol-punar in partea sud-
estică intre văile Ernişenlia şi Bo-
runoea cu ver'ul Dermen-iuiuk 
187 n3.); 14) culmca Skender Intre 
va!ea Skender şi Borungea); 15) 
culmea Bairam-dede Intre valea 
Demircea şi Afighiuca); 16) cul-
mea Docuzaci cu vârful Docuzaci 
(192 m.) intre valca Calfa şi Ar-
muflia ; câte-şi-trele din urmă si-
tuate in partea sud-estică a 
TOte aceste sisteme a alte ne-

numerate ramificaţiuni cari se intind 
printre văile adiacente văilor men-
ţionate mai sus. Cea mai mare 
part din ele sunt acoperite cu 
păduri Intinse şi frumOse, cari mai 
păstreză incă din grandiositatea 
codrilor de odini6ră, ce acopereail 
aceste locuri şi cari in parte atl 
fost distruse de incendii şi pră-
dări; plasa Silistra-nouă e singură 
-in care pădurile ocupă cea mai 
mare parte din teren, 1n cele-l'alte 
plăşi păduriie sunt reduse la crân-
guri şi arbori isolaţi. Delurile aţi 
o natură stânc6să, determinând 
prin unele locuri ca în văile 

Esekioi, Demircea şi Ur-
luia posiţiuni admirabile, pe cari, 
găsindu-le aci este surprins călă-
torul obişnuit cu stepele cele in- 
tinse. 
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Hidl:ogyalia este mai bine re-
presentată ca in cele-l-alte plăşi ; 
cu tOte că lipsesce Marea, totuşi 
fiuviul Dunărea cu lacurile formate 
de densul şi câte-va pirae a căror 
curs de apă este inenţinut in stare 
Dermanentă de pădurile cele in-
tinse, cari sciut este că atrag norii 
şi Intreţin ume4e1a, suplinesc lipsa 

Dunărea udă plasa Silistra-
nouă de la Silistra sa'n fortul 
Arab-tabia până apr6pe de satul 
Rasova, pe o lungime de aprOpe 
40 km. Direcţiunea generală a 
cursului se este de la S.-V. către 
N.-E.; lăţimea sa prin unele locuri 
trece peste 2000 metri şi adân-
citnea variază 1ntre 15-4o metri. 
Malul dobrogean al Dunărit este 
pretutindeni Inalt şi stâncos afară 
din trei-patru locuri unde fluviul 
şi-a aruncat undele sale In nisce 
scobituri de teret2_911_44--5-unt 
ocupate de lacurile Gărliţa,  
Mârleanu şi VederOsa...Fluviul mai 
formeză. şi câte-va insule cari sunt 
acoperite unele cu pietriş altele 
cu păduri de sălcii şi de richiţi ; 
principalele sunt incepând de la 
V. spre E. : Pastramagi, Hopa, 
0 _,strov 	Pacuiu luL S6re, 
Soimu, Bitn aşa, Pârlitu, Strâmbu, 
Puiul Strămbului, Huzun-ada şi 
0:tro_vul-lung; suprafaţa lor ajunge 
la 3500 hectare. Dunărea nu fer-
tilizeză malul seti drept din pri- 

   

  

cină că acesta este de natură 
stâncOsă. ln Dunăre, nu se scurg 
direct puţinele cursuri de apă ale 
plă.şii, ci 1n lacurile formate de 
densa. Lacurile 	bălţile formate 
de Dwăre in revărsările sale an-
teriOre sunt: Gârliţa (65o hectare) 
in partea apusană, Oltina (700 ha. 
continuată la miacjă 11 cu bălţile 
Ciamurlia şi Sortmac acoperite cu 
stuţ-, Mârleanu (250 ha.) conti-
nuată la mia1A-(.11 cu baita Beilicu 
•(too ha.) acoperită tot cu stuf, 
aceste din urmă tOte situate 1n 
partea nordică. Ele aCi malurile 
inalte, stâncOse, pe de margini stu - 
ful cresce pe mari intindert iar 
pe intinderea lor insule plutitOre, 
formate de verdeţă şi stuf intri-
geză privirea, adâncimea lor va-
riază Intre 10-40 metri ; produc 
bun peşti, ca şi Dunărea de 

care sunt formate. 
Paraele cart udă plasa sunt: 

Curu-canara care primesce pe Al-
mallu ce trece prin satul Almaliu 
şi sc varsă in lacul Gârliţa ; Lip-
niţa ce se varsă In .balta Oltina, 
in partea centrală Beilicu In partea 
resăritenă trecend prin satele Ca-
ranlic şi Beilicu, Cuzgun, Enişen-
lia i Dobromir tot in partea ^es-
tică şi sud estică sunt numat nisce 
crâmpeie de apă din văile cu ace-
laşi nume, al căror curs regulat 
este mai mult saţi n3ai puţin asi- 

gurat de Intinsele păduri. Văile 
sunt numer6se şi cu maluri ina1te 
şi pădurOse ; ele conţin apă mai 
1n tot cursul anului afară de cele 
trei luni de vară, care anotimp cu 
tOte pădurile, respândesc seceta şi 
rrin aceste locuri ; principale sunt: 
Esenkioi unită cu Gârlita, Cuiu-
iuc-alcea şi Galiţa deschilendu-se 
1n lacul Gârliţa In partea apusană ; 
Coşlugea, Ciali•ceair Canara-ceair 
şi Ghiuvegea deschic,lendu-se jr lacul 
Oltina ; văile Curu-orman, Beilicu 
formată din văile Caranik, Ciucur-
kioi, Teke-kioi, Enişenlia şi Demir-
cea, valea Mârleanu tOte deschi4n-
du-se In balta Mârleanu, dupe ce a 
brăzdat partea centrală a plăşei ; 
valeaUrluia formată din văile Cara- 

Borungea, Skender, Afighi-

nea, Docuzaci şi Arumtlia, se des-
chide in balta Veder6sa, brăzând 
resăritul plăşii. 

Clima p1ăil variază de la N. 
la S. ; 1n partea nordică ea este 
excesivă din causă că Dunărea nu 
o udă posteşce la suflările ventu- 
lui de N.-E. ; (criveţul) şi de şi 
verile sunt temperate Ore cum prin 

vecinătatea Dunării şi lacurilor, 
iarna in şchimb este aspră şi fri-
gur6să, vico1e multe şi Dunărea 
şi lacurile Inghiaţă deseori ; Partea 
sudică fiind mai adăpostită de dea-
luri şi păduri este mai temperată. 
Cantitatea de plOe este relativ des- 

  

    

       

         

Biblioteca Judeţeană „I. N. Roman“ Constanţa Proiect co-finanțat AFCN



688 688 689 689 

   

l.  

tulă; clima in general tiind sănă-
t6să, maladiile se ivesc numai iu 
partea nordică, la llunăre i lacuri 
unde frigurile bântue adesca. 

.Diviziunea. Ea este formată din-
tr'o comună urbană Ostrov, aşe-
;lată in partea apusană pe malul 
Dunării, mat .purtând şi numele de 
Silistra-nouă, dând numele seit şi 
plăşd, şi din 22 comune rurale, 
acestea sunt : Almaliu la apus, pe 
pâlul Aliman ; Aliman la resărit 
pe rnalul aputan al bălţil VederOsa 
aci Limrezişu; Azarfic la S.-E. pe 

văile Hazarlic şi Enişenlia şi for-
mat dtn cătuneic Azarfic, Kerim-
cuius, şi Ghiol-punar ; Bugeac la 
S.-V., Intre Dunăre 	la.cul Gâr- 
liţa, Bairam-dede la S.-E. pe valea 
Afighinea, format din cătunele Bai-
ram-dede i Cialmagea ; Beilicu la 
N., pe malul apusan al lacului Bei-
licu, format din cătunele 
Bac-cuius şi Demircea ; Canlia la 
N.-V. pe valea Canlia ; Caranlic 
in partea centrală, pe pârîul Ca-
ranlic, format din cătunele Caranlic 
şi Curu-orman ; Carvan s4C1, Gar-
van, la S. pe valea Carvan, for-
mată din cătun&e Carvanu-mare, 
Carvanu-mic, Velikioi şi Cuzgun, 
considerată ca comu- ă. urbana, pe 
pârîul Cuzgua, la resărit, formată 
din târgul Cuzgun şi cătunele Ur-
luia şi Cara-amat ; Dobromir la 
S., pe pâriul llobromir, formată 

din cătunele Dobromir-din-deal şi 
Dobromir-din-vale ; Esekiot la S.-V. 
pe valea Esekioi lformată din că-
tunelc Esekioi şi Cuiugiuc ; Eni-
şenlia la "S.-V., pe pârîul Enişenlia 
şi formată din cătunele Enişenlia, 
Bazirgian, Ciucur-kioi, Nastradin, 
şi Teke-kiot ; Gărliţa la apus, pe 
ma'ul resăritit al laculut Gârli!a, 
formată din cl.tunele Gârliţa şi Ga-
liţa ; Ghiuvegea ; la apus, pe valea 
Ghiuvegea şi formată din cătunele 
Ghiuvegea i Calaigi ; Hairankioî 
la S.-E., pe dealul Hairankioi, cu 
cătunele Hairankiot, Baş- punar, 
Cara-aci-sarapcea, Dernircea„ Mai-
cod, Sevendic, Skender şi căturul 
Arumtlia ; Lipniţa la apus, pe valea 
Lipnita şi Coşlugea ; Mârleanu la 
N., pe malul nord estic al. lacului 
Mârleanu ; Oltina tot la N., pe 
malul resăriffii al lacului Oltina 
cu cătunele Oltina şi Câşla ; Pa-
rakioi in partea centrală., pe va-
lea Ghiuvegea ; Regep-cuius la S., 
pe valea Regep-cuius cu cătunele 
Regep-cuius şi Teke-deresi ; Satu- 
no 	la N., pe malul apusan al la- 
cului Oltina cu cătunele Satu-noU 

• si Părjciia ; in total 2 comune ur-
bane, 21 comune rurale formate 
din 5  I sate sa cătune. 

Suprafaţa plăşii este de t063 
klm. sa£1 16o316 ha., din cart 
4808 ha. ocupate de vetrele sa-
teior, 3522 ha. ocupate de bălţt ,  

heleşteuri, locuri neproductive, iar 
restul de 97987 ha. loc productiv 
Impărţit intre Slat cu pr( prietari 
poseUnd 26527 ha. şi locuitorif 
71460 ha. 

Populaţiunea plăşii Silistra-nouă 
impreună cu oraşele Cuzgun şi Os-
trov, dupe recensementul din 189 5-
9 6  este dupe cum urmez4 
5345 cu 18.054 membri in tOta[ 

23.5 62 suflete impărţiţ1 dupe cum 
urnaeză: 

t) Dupe sex : bărbaţi 12.396, 
femt 	hoo 3. 

2) Dupe stare 	necăsătoriti 
12.789, căsătoriţî 9790, veduvl 
8o1, divorţaţi 19. 

3) Dupe instrucţiune : 	carte 
2452, inu 	20.947. 

4) Dupe ceffiţenie : cetă..ţeni ro-
mâni 23.201, supuşi streint 159, 
nesupuşt nici unei protecţiuni 39. 

5) Dupe relzkie: ortodoxi 19362, 
mahometanl 3895, catolid, etc. 30, 
mosaici 50, alte religiuni 74. 

6) Dupe ocupaţiunile capilot de 
agricultori etc. 5273. co-

merciautî 125, profesiuni libere şi 
altele 354, industriaşî 66 total 
5 818. 

7) Contribuabill : 5 8 i 8. 
In ceea-ce privesce moravurile 

şi obiceiurile lor, a se vedea la 
partea politică etnografică a jude-
ţului. 

Economicesce plasa are diferite 

producţiunî atât vegetale cât şi 
animale. 

Producţiunile plăşii Silistra- 
nouă pe anul 1895-96 	fost 
următ6re!e: grâ 	15 505 ha. cu  
199398. hl. (12.50 hl. de ha.); 
secară 506 ha. cu  6234 hl. (12.32 
hl. de ha.); orz 9575 ha. cu  
16 34 111. (i 3.7o 11l de ha.) ; 

ovez 1649 ha. CU 2 1464 hl. (14.20 
hl. de ha.); rapiţă 226 ha. cu  
2181 hl. (14.o7 hl. de ha.); po-
rumb 5497 ha. cu  2656 t hl. (4.49 
hl. de ha.) ; mei*U 13.6o ha. cu, 
1819 111. (1.8o hl. de ha.); fâ-
neţe artificială 232 ha. cu  117.000 
klg. (490 klg. de ha.); fâneţe na-
turală 15 5 2 ha. cu  I 3 5 o600 klg. 
(870 klg. de ha.) ; vită 2200 ha. 
cu  39673 hl. (14 hl. de ha. 

Suprafaţa plăşei este de -312 
ha. : locul productiv ocupă 97.987 
ha. impartisat ast-fel : locul culti-

vabil 18665 ha., locul remas ne-
cultivat 2 14 14 ha. ; islaz 7924 

ha. ; viile 12o6 ha. ; pădurile 
168o6 ha. 

Curn vedem pădurile ocupă aci 
o mare intindere. mai mult ca In 

ori care altă plasă de asqmeUI ş 
viile. 

Ocupaţiunile locuilorilor sunt : 

.4g-rieuhura, ce se practică pe o 
scară nu tocmaî intinsă din causa 
micci i tiid ri de păm&lt culti- 

vabil. Sunt in tOtă plasa 5273 

Dleţ. geogr. juţt. Constanţa. 44 
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agricultort satt plugari cu 2207 
plugurt cu boi, 26 plugurt cu cai 
2218 care cu boi, 1756 cărute cu 
cat, 2 maşint de treerat, r maşină 
de semenat, 25 maşint de secerat 
2 maşint de betut porumbul, 11 
triort 286 grape de fier, 38 ma-
şint de vânturat. 

Creşterea vitelor pe intinsele 
păşiunt ale sale din văt şi din 
pădurt ; sunt in plasă peste i 5,020 
animale repartisate ast-fel 239 
armăsart, 3486 cat, 1991 epe, 
747 mirjt ; 92 taurt, 9,181 boi, 
5695 -vaci, 1750 vitet ; 354 bivolt, 
649 bivolite, 20.4  rnalact ; 99 asini ; 
5088 berbect, 60,447 oi, 24665 
miel ; 16-o tapi, I 124 capre, 589 
ezt ; 1567 pord, ro85 scrbfe. 

Creşterea albinelor iar destul 
, de desvoltată, in comparaţie cu 
cele-l-alte plăşt, sunt 1n plasă peste 
345 stupt de albine. 

Pescăritul este 1n flOre, Dună-
rea şi băltile formate de dânsa le 
oferă un pretios isvor de bun 
traitt ; sunt in plasă peste 12 băllt 
1ntre cart unele mari ca Oltina, 
Gârlita, Mârleanu etc. 

industria este putin desvoltată ; 
1n comunele rurale locurtorit se 
1ndestuleză singuri prin industria 
casnică, aducand nurnat de afară 
instrumente agricole, şi pânzeturi. 
In plasă sunt 66 indu%triaşf, (lem-
nari, ferari, potcovari, cismari, etc.): 
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In plasă mat sunt 4494 case ale 
locuitorilor, apot 5 mort cu aburt, 
20 mort pe apă, 87 mori de vent ; 
apot o fabrică de luminărt, 2 fa-
brict de tăbăcărie şi una de săpun, 
acestea in oraşul de reşedintă 
Ostrov. 

Comer(ul exterior se face prin 
porturile de la Dunăre, şi anume nu-
mat prin Ostrov sae Silistra-nouă ; 
cu Bulgaria e aprOpe nul ; cel in-
terior nu e de loc desvoltat. Lo-
cuitort din plasă importă din alte 
părti coloniale, manufacturi, in-
strumente agricole şi exportă vite, 
lemne vin şi hrânzeturi. "Sunt in 
plasă 125 comerciantI, 354 alte 
profesit ; din aceştia 6 hangit şi 
85 cârciumart. 

Budgetele comunelor saCi soldat 
cu excedente 1n plus, aşa că •1n 
acestă privinţă ele merg bine. In 
plasă sunt peste .5 i 18 contribuabill ; 
veniturile se urcă la .112,56o let 
iar cheltuelile la 73,540, remâ-
nend deci un excedent in plus 
de 39,020 

Căl de comunica(ie sunt: t) pe 
fluviul Dunărea, pe lacurile cele 
mart, pe gâriele de comunicatie 
2) căile comunale şi judetene cari 
pun in comulicatie satele şi cătu-
nele 1ntre ele. Drumurile marl sunt 

calea naţională Silistra-Ostrov 
(Silistra-noue); 	calea judeteană 
Ostrov Cuzgun-Medgidie e) calea 
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judetenă Lipnita-Mârleanu ; d) Lip-
niţa-f-lizarlâc ; e) Cuzgun•Enige ; 
şi nenumerate drumurt comunale 
şi vecinale. 

Cu/tu/ rekrios se !extrcită 1n 
2 r biserici parohiale, cu t 8 preott, 

dascălt, ri paraclisert, 19 cân-
tărett ; ele a veniturt de la co-
rrună şi câte io hectare de la 
stat ; mat sunt şi 32 geamit cu 
45 Itogi. 

Instrucţia se predă 1n 23 şc6le 
din cari i de băeţi, i de fete (in 

. Ostrov) şi 2 1 mixte prin sate cu 
2 institutori, 2 institut6re, 20 1n-
vetătort şi 7 invetăt6re ; au fost 
Inscrişt 1742 elevi (1167 băett şi 
585 fete), promovati 883. 

Istbricul pănă la 1886 (de la 
•1879) ea forma un judet aparte. 
-,Silistra-noue», când S'a alipit de 
judetul Constanta ; de la 1886-92 
a format plasa Silistra-noue ; de 
la 1892--96 se Impărtke in plasa 

-Silistra-noue şi plasa Trajan, iar 
de la 1896 incOce, sa0 intrunit 
amândoue constituind una şi aeiaşt 
:plasă cu 23 comune rurale şi 
67 sate.  

^Silistra,  verf Insenanat de deal, in 

plasa Silistra-noue, pe teritoriul 

comunei Ostrov situat 1n partea 

nord-vestică a plăşii, şi cea apu-
sană.  a comunet ; este unul din 
vârfurile dealului Ieral-ceea-bair ; 
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are o inăltime de 13 5 m fost 
punct trigonometric de observatie 
gradul 3-lea ; acoperit cu semănă-
turi, dominând asupra drumului 
ju etean Ostr )v - Silistra, asupra 
căit comun7e—Erma1ău-Pichet No 
de kngă Dunăre; din el se des-
face spre resărit. dealul Iapce-bair ; 
numele se, şi la luat de la oraşul 
Silistra, de care se găsesce des-
părtit prin o distantă de 6 km. 
spre resărit. 

Silnişte şes intins 1n plasa EHrşova 
pe teritoriul comunei rurale To-
palu coprils intre Dunăre la V., 
valea Alvăneşti la N., dealu Ola-
culut la E. şi la valea Olaculut 
la S. Acest şes este acoperit 1n 
cea mai mare parte a lui cu petriş, 
aşa că nu se pOte produce nimic 
pe acest loc. şi este traversat de 
drumul comunal Boazicu-Topalu. 
Este situat în partea sud-vestidă a 
plăşet şi cea vestic'ă a comunet la 
3 km. maI spre S. de cătunul 
Topalu şi la 11/2  mat la N. de 
ruinele Calachiot. 

Sinoe, baltă f6rte insemnată 1n plasa 
Constanta (judetul Constanta) 
plâşile Babadag şi Istrul (judetui 
Tulcea). Este una din cele 5 bălti 
care compun masa de apă, cea mat 
1nsemnată Din Dobroea (cu Razelin 
Golovita, Zmeica şi Babadag) ; este 
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despărţită de b ,Ita Zimnicea prin 
insula Curt-bet (irsula Lupilor) iar 
cu Marea N(.gră comunică prin 
canalul numit Portiţa, are o in-
tindere de ptste 400 kilornetrit p. 
(40-000 hectare) şi o adâncime 
medie de 10-12 M., 0 parte din 
ea intră si in judeţul Constanţa. 
Pe malul apu:an se afiă aşezate 
comunele Cara-nasuf, Casapchioi 
(judeţul Tulcea), Ca: a-harman (ju-
detul Constanţa); pe o limbă de 
pământ ce intră intr'dnsa şi a2ar-
tine comunei Cara-harman se află 
ruinele vechei si infloritOrei colonit 
grece ntile,iare Istropolis, care şi-a 
luat numele de la faptul că una 
din gurile Istrulut se veria 1n 
Mare Iângă dânsa. Lacui Sinoe, 
precum şi cele-ralte nu sunt for-
mate de căt intr'o epocă posteriOră 
cum in s colul IV. a.. c. printeo 
erupţiuue, a Mării, acoperind locul 
acesta jos, unde se atiă acum la-
cur;le ; ea la rdniul et a dat nu- 
ntele plis 	actuale, Istrul. Sarea 
ce contine ea, precum şi,a Iacu'ut 
Diumgi, es.e.  proprietarea' Statului, 
tot 	aş3 ş i pescăritul ; peştele e bun 
şi 	mult ; sunt di erile specii de 
kefal, Ni3etru. Cega. etc. 0 bun'ă 
parte din el este acoperit cu stuf. 
Numele sii e turcesc şi insemnb.ă 
lacul albastru. 

Sira-iuiuk movilă artificiaU 1 plasa 

Mangalia,  pe teritorul comunet 
urbane Mangalia, pe drumul co-
munal Mangalil-Ascilar ; situată 1n 
partea sud-estică a plăşet şi vestică 
a comunet la 41/2  km. mai spre 
N.-V. de Mangalia şi la 3 kin. 
spre S. de satul Ascilar. Are 6; 
de metri inălţime dominând prin 
acesta portul Mangalia, satul Ascilar 
valea •Mangalia precum şi drumul 
comunal şi şoseaua judetOnă Man-
galia-Ascilar, 

Siran-culac-bair ocol in plaso Si-
listra-nonă, comuna P3rakiot, că-
tunul Calaigi ; se d2sface din dea'ul 
Capuscioi - bair 	se intinde spre 

având o directiun, gene-
rală de la N.-V., spre S.-E., şi 
brăzdând partea sudică a pIăii i 
cea apusană a comunii ; lasă spre 
resărit prelungirea numită dealul 
Macmora-bair ; merge printre văile 
Canara-ceair la apus şi Ghiuvenli-
ceair la rdsărit ; pe muchia sa 
me ge şi hotarul spre Bulg- iria ; 
se prelungesce la mia;lă -;li cu 
dealul Cara-Peretlic-artasi ; au 17o 
m. i iălţime şi e acoperit cu tufe-
rişurt şi tâneţe. 

Siri-bei-iuiuk movi;ă 1n plasa Med-
jidia la hotirul comune!or rurale 
Edgea şi Mantut-cuiu.0 ; are 148 
metri inalţime predominând valea 
Calta-dere şi ruinde Spapănar 

este situată 1n centrul plăşet, 1n 
partea nord-estică a comunet Enigea 
şi in partea nord-vestică a comunei 
Mamut-cuiusu, la 2 	km. spre 
N.-V. de ruinele Spapânar. 

:Siriu, cornună rurală imnortantă din 
judeţul Constanţa, plasa Hârşova ; 
situată in partea septentrională a 
judeţulut, la 76 klm. spre N.-V. 
de orasul Constanţa, capitala dis--
trictulut, şi in cea meridională a 
plăşir, la 24 klm. spre S.-E. de 
orăselul Hârşova, reşedinţa i. pe 
valea Şiriu. 
• Se mărgines(e la miacjă-nOpte cu 
•comuna Saraiu ; la apus cu comuna 
Ghizdăresci şi Topalu ; la resărit 
cu comuna Casimcea (p . Babadag, 
•jud Tuicea); la rniaIă 1i cu comuna 
Taspunar (pl. Medjidia) şi PazarIi 
(pl. Constanţa). 

Reliful solului e in general destul 
de accidentat, de culmile Dulgheru 
şi Castal la resărit, Sarai la miaIă- 
n6pte, Eskesek şi Muslu la apus, 
•Siriu la 	Principalele dea- 
lurt cart brăsUză comuna sunt: 
.Cadi-câşla (1o9 m.), Capugi (14.2 
m.), Castal (155 m.), Dulgheru I 

.(16o m.), Dulgheru II (230 En.) 

.1a mială-nOpte ; Seleuş (206 m.),) 
.Caciarnac (152 rn.), 
.(13 5 m.), Aman-tepe (137 m.), 
Taslâ-culac (140 m.) tOte la re-

:sărit; dealul Tepe (185 m.), Hoş- 

tepe-bair (1 8 i m.), Satiskioi-bair 
(r 3i m.) la rniafiă-hi ; Erkesek 
(234 m.) cel mat inalt din comună, 
Tikilesci (189 m.), Muslu (143 m.) 
la apus; apot dea'urile Siriu-bair 
(92 m.), insiratele (209 tia ), Ha.gi-
bairam-tepe (214 m.), Man-corman 
(157 m.), • Capugi-bair (165 m.) 
prin interiorul comunet ; ele sunt 
acoperite cu bogate păşuni, intinse 
fneţe si bogate semenăturt. Mo-
vilele sunt fOrte numerăse (i 5o la 
numer); tOte artiflcia'e, servind ca 
puncte de orientare sati ob•;ervaţie ; 
principalele sunt : • Carapelit-tepe 
(142 m.) Gheldi-hagi-tepe (122 rn.) 
la nord ; Muslu-tepe (58 m.), Er-
kesek I (189 m.), Erkesek II (234 
m.) la apus; Sitiskioi I (r 3 i m.), 
Sati.kiOi II (218 m.), Cara-tepe 
(170 m.), la 	; Manka-tepe- 
dermen (137 in.), Kiuciuk-k3 (13 
m.), Bostangi-tepe II (152 m.), 

Caciamak (206 m.) 1a resărit ; apoi 
Tavba-:epe (164 m.), Emir-saale-
tepe (92 m.), Muslu-bei-tepe (113 
m.); Teckel-ibaşi m.), 	Castal 
(148 m.), 	Seleus (184 m.), 	Siriu 
(137 m.), Capugi (165 m ). Me- 
mendeni-tepe (141 m.). Insiratele 
(209 m., 210 M. 203 M., 197 rn.), 
Cioncal-tepe (r7 t m.) Satiskioi 
(147 m.),t6te acestea prin interiorul 
cotuunet, printre cătunele sale. 

Bidrogralia este bine represen-
tată prin vre-o 5 pâraie şi o rnul- 
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ţime de văi ; pâraiele ati• mat tot-
d'a-una apă, gratie antitătei mari 
de pl6e, atrasă de pădurile apro- 
Piate din judeţul Tulcea ; ele sunt: 
Tikilesci la apus, primind pe stănga 
pe Batacli-dere cu malurile inalte 
şi râpăse, format din o multime 
de văi micZ şi stâncOse ; Boazgic, 
cunoscut sub numele de Satiskioi• 
dere, unit cu valea Uzuncei la 
miă-di ; pârîul Castal sată Terzi-
kioi, afluent al riu'ut Casimcea, la 
resărit ; cu el se deschid pe drepta 
văile : Tasli dere cu malurt inalte 
p.ietrzise, Ta 	Man-corcrian- 
Ceair, pârlul Ciatal-orman, t6te 
avend maluri inalte şi stâ'nc6se ; 
iar pe stinga.  vă;le Sasic-corai, , Sa- 
slc-culac, Mandalâc-dere (cu malurt 
pietr6se. In afara de aceste văi, 
cari ati mai mult saCt mai puţin 
aPă, sunt i altele care •mai tot 
anul sunt seci, priatre ele diring. em  
•Siriu la V., Tiki!esci la S.-V., 
•Mus!u-bei la N.-V., Dulgfieru la 
N.. Capugi prin i terior ; ele 3 .1 

apă numai primă-vara dupe topirea 
zăilor i in timpul ploilor de 
tăntnă. 

Clima comunti este accea a pla-
'tOulut dobr,:gean in gereral ;'vara 
e putin t tuperat 	prit venu.rile 
ce vin din spre Dunăre ipădurile 
Tulcei, iarna insă.' este f6rte aspra ; 
Ventul de N. E. sufiă mai tot-;d'a-
una şi cu putere, pl6e cade in can- 
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titate potrivită, făcend ca câmpurile 
să fie acoperitc Cu verdeţă ; mala-
diile sunt puţine. 

Caunele cart o formeză sunt 9 
anume : Siriu, reşedinţa, spre • 

apus, 1ntr'o vale circulară, Siriu ; 
Muslu spre mia4ă-n6pte, la 4 klm. 
spre N.-V. de reşedinţă, pe pârîuI 
Tikiîeci ; Muslu-bet, in partea apu-
sană, tot pe pârlul Tikilesci saCi 
Mu lu, la 3 klm spre V. de reşe-
dinţă, Erkesek, apr6pe nisce ruine, 
cari incep să se ridice incetul cu 
incett.1 pe un cot al dealulului Er-
ke•ek, spre miac,11-4i la 8 klm. 
spre S. 'de reşedintă ; Capugi spre 
apus, la 3)12  klm.•  spre S. de re-
şedinţă, pe pâriul Batacli dere ; Car—
tal-Seletiş spre re:ărit. la 5 klm. 
sFre E. de reşedintă, pe .pârlul 
Castal : Terzikioi tot spre resărit, la 
to •klm spre S.-E. de reşedinţa, pe 
pârîul Terzikioi-de e; Pantelimon 
sati Ciatal-orman spre 	la 
14 klm. spre S.-E. de reşedinţă, 
pe păriul CiatalTorman; Sati.kiot, 
impărţit in 2 trupurt : Satiskiot turc 
ŞI Satiskiot român spre 
la i i klm spre S.-E. de reşedinţă, 

păriu! Statiskiot (sact BoazAic). 
Aspectu' lor nu presi tă nimic ca-
racteristic, case r‘sipite, tăvă uliti ; 
casele in • rijite de 	căci lo• - 
cuitorit sunt bogatt relativ. 

Suîrafa/a comunij t Nte de 25708 

ha., una din cele mai mart din. 

6%5 

• judeţ ; i 12 ha. ocupate de ve- 
; trele celor 9 sate cu 932 case, 
• 20.956 ha. aparţine locuitorilor ; • 
iar Statul şi proprietarit posedă 
3.44o. ha. 

Poulaţiunea este numer6să ; co-
muna e cea mai populată din teste 
comunele rurale, şi chiar de căt 
cele urbane, afară de oraşul Con-
stanţa ; ar trebui făcută urbană şi 
ea ; ea este compusă din români 
in mare parte, bulgari şi turci ; 
ea se ridică la numerul de 1782 
familit cu 2695 membrit, 1n total 
4477 suflete, 1mpărţite dupe cum 
urrneză : 

Dupe sex: bărbaţi 2333, femei 
'2 144,—total 4477- 

2) Dupe stare eivilă: necăsă-
-• sătoriţi. 2678, căsătoriţt t 69o, vă- 
• duvt 103, divorţaţt 6, total 4477- 

3) Dupe instructie : scită .carte 
• 4035. nu sciCi 442, total 4477- 

4) Dupeprotecţie: cetăţeni români 
• 4465, supuşt streini 12, total 4477. 

.5) 4

7

D7up:
m  

rdigie : ortodoxi 3534, 
.CatoliC1 2, mahoetant 941, to-
tal 4 

6) Dupe ocupaiiuni: agricultor ,  

800, industriaşi 25, comercianţt 27, 
alte profesii 15, total 867. 

Contribuabili: 867. 
. Şcale sunt 6 in cornună; in că-
tunele Capugi, Cartal, Pante'imon, 
Erkessek, Satiskioi şi Terzikioi, 
,avend cate z o ha. păment, câte 
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un inveţător (inveţătOre• i Satis-
k•oi) cu 295 elevi inscrişi . (249 
băeţi, 46 fete), din cad 18o aCi 
fost promovaţi ; şc61a din Erkessek 
este particulară. 

Biserict ortodoxe sunt 3, in că-
tunul Cartal, Pantelimon şi Satiskiot, 
avend in total 4 preoţt. 5 para-
cliseri ; mat sunt şi 4 geamit 1n 
cătunele Capugi, Erkessek, Muslu 
şi Terzikioi, avend 1n total 4 hogi. 

Ecanomicesee comuna stă ast-feI 
Din cele 25.708 ha. ale cornunet 
sunt: 

3 12 hectare teren neproductiv 
(ocupat de vetrele satelor), 24.396 
ha. teren productiv (din care 3440 
ha. ale Statulust cu proprietarit şi 
20.956 ha. ale locuitorilor) din 
acesta : 17.752 ha. teren cuItivat 
(din care 3040 ha. ale Statului cu 
proprietarit şi 17.712 ha, ale lo-
cuitorilor), 2499 ha. teren necul-
tivat (din care 400 ha. ale Statului 
cu proprietarii şi 2099 ha. ale lo-
cu torilor), 1145 ha. teren islaz 
(din care 1145 ale locuitorilor). 

Ocuţatiunile locuitorilor sunt ur-
măt6rele : 

Agricultura cu 8o plugart, cart 
ati 666 pluguri, 674 care şi cărute, 
17 maşini de Secerat, 36 maşint 
de batut porumb, 97 grape de fier, 
o maşină de Nrncurat, 58 tri6re. 

Creşterea vitelor, fiind in cor,  
mună 35.o77 capete, din eari: t 83 
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caI, 4264 boI, 16 b1voli, 53 asini, 
27.750 ot, 59 capre, i 105 porcl. 

Adustria e represintată prin '25 
industriaşi (ferari, lemnari, meca-
nici), cea casnică şi apoi to mori 
de apa, i de vănt. 

Comerful este fOrte activ ; se 
face prin gara Cernavodă la 40 
klm., sai prin orăşelul Hărşova, 
la 24 klm. spre S.-V. de comună, 
de 27 comercianti (din cari 

• cărciumari) şi constă in export de 
cereale şi vite şi 1n import de co-
loniale i manufacturi. 

Budgetul e de 48.175 lei la ve-
nituri ; cheltuelile sunt de i 3.73 5 
lei, remăind excedent de 34.34o 
lei, sunt şi 867 contribuabiIi. 

CăI de comunicaţie sunt: calea 
judeţenă Hărşova-Cara-murat, tre-

: cănd prin satele Siriu ; apoi dru-
muri mici ce unesc cătnnele intre 
ele 	i cu sateie vecine : Sarai, 
Topal, Boazgic, Ciobanu, Tas-
punar, Carol I, Caciamac, Cashncea, 
Calfa, etc. 

In comună e de observat că 
satul Erkesek a suferit de sălbă-
ticiile turcilor in anul 1877 ; pre-
făcut chiar 1n ruine, ai insă sub 
ocrotirea guvernului romăn, el se 
ridică la insemnătatea sa de mal 
Inainte. 

Siriu, sat 1n plasa Hărşova, cătu-
nul de reşedintă al comunei Sirlu ; 

situat 1n partea centrală a plăşii şi 
a comunii, pe păriul cu acelaş nurne ; 
are o intindere de 2173 ha., din 
cari 168 ha. ocupate d vatra sa-
tului cu 94 case ; populatiunea in 
majr)ritate romăn&că, e,te de 91 

Cufamilii 	417 suflete ; ocupăndu-se 
cu agricultu-a şi crescerea vitelor. 

S1rt-io1-bair, şir insemnat de dealuri 
'in plasa Shistra-nouă, pe teritoriul 
comunelor ruralc Lipnita şi Garvan ; 
prin dealul Curdeli se pune 1n le-
gătură cu culmea CoAugea din 
nordul plăşit Silistra-nonă, pc cănd 
Sirt-iol-bair, sc găsesce 1n partea 
de mia4-41 a plăşiî. TeritoriuI 
brăsdat de acestă culme este co-
prins intre văile Derea-ceair, Saila-
ceair. Cara-culac la apus ; Canara-
ceair, Sittsidot-ceair şi Dermen-
ceair la ră4ărit ; balta Ciamurlia la 
miacjă-nOpte. El lasă alte prelungiri 
secundare, la V. şi la E., cea mai 
insemnată este Dermen-sirt, printre 
văile Ciali-ceair şi Dermen-ceair ; 
o altă prelungire sudică este dealul 
Ciricegi-iol-bair printre văile Ciall- 
celir şi Cara-culac. Are de ase-
menea o multime de movile, din 
cari •cea mai insetnnată este mo-
vila Veliktot, lăngă satul 
145 metri înăltime. In interioruI 
teritoriului mărginit de văile de 
mai sus, şi dect in cutele tere- 
nului se găsesc aşe4ate şi satele 

Lipnita şi Velikioi. Se ridică pănă 
ljnătjrnde77o m. Este aco-
perit cu căte-va păduri la ră;ărit 
şi 	din cari mai insemnate 
sunt : Ekenli-ormln, S idi-orman, 
Kirişlic-orman, laşi-orman, Cara- 

• ali-corusu, Saia-coru-orman, resturi 
din ir,tinsele pădu i ce acopereati.  
odiniOră aceste Iocuri şi c , r1 

• fost distruse, fie prin foc, prin jaf, 
fie prin nesoc)tită tăiere a locui-
torilor ; restul acji e acoperit cu 
tuferitari şi fănete ; mai sunt şi 
viile locuitorilor dia Lipnita şi Ve-
likioi. Drumurile cari brasdeză acest 
deal sunt: drumul judetean Ostrov-
Cuzgun, apoi Lipnita Garvan, Lip- 

- 	 a- 
• ceste din urmă sunt drumuri comu-

' nale. Văile ce a inceputtal lor in 
acest şir ie dealuri sunt: Derca-
ceair, Ciril-misi-ceair, Ciali-ciar şi 
altele mai mici. 

-Sicerider, sat in plasa Mangalia, că-
tunul, comu-ei.Ha ham-chioi, situat 
in partea sud-estică a plăşel şi cea 
resă.riteană a comunei, la 2 1!2  klm. 
spre N-E. de cătunul de reşed;ntă. 
Hairam•chioi. Este aşe;lat pe valea 
Skenderulut şi este inchis de dealul 
Skender in partea sud-vestică şi 
dominat de verful Skender care 
are o inăltime de 179 metri. In 
partea sa sudică şi rnaj ales in cea 
vestică se intinde o pădure fOrte 

mare, care ocupase tot de ilul Sken-
der, intreagi vale Derrircea şi valea 
Skenderului. Pamentul, produce pu-
tin grâ, dar ovez mai rmilt. 
Casele de şi sunt rnici, dar sunt 
curate, ingrijite şi aşe•;1 ite Intr'un 
mod mai rnu't 	puţin regu- 
lat. Şoşeaua judeteană, Cuzgun 
Mangalia, trece prin mijlocul satului 
imparţindu-1 iii doue părţi egale. 
Un drum comunal pleca, spre nord, 
care se btfurcă şi unuI apucă spre 
Şarapcea Caraaci şi altul la Malcoci; 
spre sud plează doue unul la De-
mircea şi altul la Hairam-chioi. 

Skender, deal Insemnat in plasa SiII-
stra-nouă, pe teritoru comunei 
rurale Hairam-chioi şi anume pe 
acela al cătu ului săci Skender 
de unde şi-a luat şi numele ; situat 
1n partea sudică a plăşel, cea cen-
trală a comuiel şi cea vestică a 
cătunufui, are o directie generala 
de la nord către sud-est rarnifica-
tiu-ele sale rasătitene se intind 
pină la margin,a satuIui Skender 
iar cele vestice formează malul 
drept al văi Detnircea; este acoperit 
3/4  cu păduri, şi restul tuferişuri. 

Skenderuld-Valea, vale 1n plasa 
Silistra-nouă, re teritorul comunei 
rurale Hairamkioi şi anume pe acela 
al cătunului şarapcea-Caraaci şi 
Skender de unde şi a lua şi numele 
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este situată in partea sudică a 
plăşei cea centrală a comunei şi 
cea vestică a cătunelor ; ea nu este 
alt ceva de cât un al treilea nume 
dat văi Sevendicului mai numită 
şi a Denaircei Malurile sale amen-
doue sunt acoperite cu păduri 
intinse şi este traversată de o mul- 
ţimc 	drumuri comunale, cari 
duc la Skender, la Sarapcea Caraaci, 
la Ghiol-Punar, la Borungea şi la 
Sevendic. 

Slateia baltă puţin insemnată 
plasa Hărşova, pe teritorul comunei 
urbane Hârova, situată in partea 
apthanâ a prăşei şi cea nordică a 
comunei ; Iângă balta Rotundului 
formate ambele de vre-o revărsare 
anteri6ră a apelor Dunărei lnconju-
rată de tz3te părtile cu stuf ; are 
o • intindere de 8o hectare, produ-
când putin pesce ce se consumâ 
in localitate. 

SOfular,sat in plasa Mangalia, cătunl 
comunei Augemler situat in partea 
-apusană a p ăşei şi cea meridională 
a comunei, la 4 km. spre sud-vest 
de cătunul de reşedinţă, Agemler. 
Este aşezat pe valea cu acelaşi nume, 
Sofular ; tocmai la unirea sa cu 
• valea Mu.ur-C,  iuk şi este inchis 
la nord-rst de catre dealul Kedreanu 
şi la sud-vest de dealul Culac-bair. 
Suprafaţa sa este de 835 hectare 

_ 

dintre care 37 hectare unt acoperite 

numai de grădini şi de vatra satului 
iar populaţiunea sa compu:ă din 
turci mai ales, este dz 16 familii, 
cu 69 suflete ocupăndu-se 111:11 ales. 
cu  agricultura şi crescerea vite'or. 
Pământul produce orz, ovez şi mei : 
g iul nu reueşte tocmil bine, nse-
rnenea şi rorumbul, Casele măricele 
sunt impă ţite in două mari gru-
puri de câtre drumul comunal 
Casikoi-Be?oul ; un grup spre nord 
e•t şi altul spre sud-vest, din grupul 
nord•e:tic plecă drumurile con'unale 
la Osmancea, Ageniler, Ciobanisa 
şi Copadin ; iar din cel •Ialt grup 
sud vestic pleacă drumuri!e co-
rnunale cari duc I Ghiuvenli, Man- 
gaci, Cavaclar şi Merdevenli-Punar 

Sofular vale 1n plasa Mangalia, pe 
teritoriut comunei rurale Agemler 

şi anume pe acela al catunului 
seQ Sofular de unde şi-a luat şi 
numele. Se intinde de la dealul:. 
Cfflac bair până la dealul Kedreanu 
trecând prin satul SJiu ar cu o. 
direcţie generală de la S.-V. către 
N.;E., şi primesce din partea sudică 
pe valea Musur-Cuiuk. 

Soiam-Ostrovu, insulă sa ost.rov 
de mică insemnătate in Dunăre, 
plasa 	 pe teritorul co- 
munei rurale S itu-notă, şi in special 
pe acela al cătunu!ut sci PărjOia, 
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situat în partea nordică a plăşii şi 
•a comunei ; ea este mai apropiată 
mai mult de ma ul stâng al jude-
tului Ialomiţa, de cât de acela al 
Dobrogei ; insula are o lungime 
de 21/2  klm. şi o lătime de too 
m., iar intinderea totală e de 25 
hectare ; braţul care o desparte 
de malul stâng al fluviului e de 
50 m. larg, adânc de 5 m.; iar 
cel care o desparte de malul drept 
are io 17 m. şi adânc de 15 m., 
pe aci trec şi vapOre ; este aco-
perită cu pădurt de sălcii şi richite. 

StanciT-Valea,, vale de puţină in-
semnătate n plasa Hârşova, pe 
teritorul comunelor Daeni şi 

se desface din p6lele sudice 
-ale •dealului Stanciu, se indreapră 
spre sud brăzdând partea vestică a 
lăşei şi cea sudică a cornund 

Dăeni şi pe cea nordică a comund 
•Gârliciu, nu departe de capătul s ti  
ia n'uniele de.  valea Pietrişu'ut • şi 
.apol pe acela de valea Viilor, cu 
•maluri destul de inalte şi capabile 
de a Intretine urre•Jeală; ceea"-ce 
facc că -inţr'nsa curge un fir de 
apă ; după 7 klm. de drurn merge 
de se deschide in gârla Băroiu 
Iângă satul Eski-Saraiu. 

Strâmbu-Ostrovul in ulă saci os-
. trov insemnat in Du -ăre, plasa Si-
fi:tra-nouă, pe teritorul comunei 
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rurale Oltina ; are o formă lan-
guiată a unui trapez indoit, strâm-
bat, de unde şi numele, o lungime 
de 21/2  km., o lărgime de i km., 
o intindere totală de 200 hectare; 
este apropiat mai mult de malni 
dobrogean al fluviului, de care e 
desparţit printeun braţ de 700 m. 
lărgime şi 6 m. adâncime putin 
pr,cticabil ; insula e situata. în 
partea nordică a plăşii şi a co-
munei, este acoperită in intregime 
cu păduri de sălcii şi răchită. 

vale insemnată in 
'plasa Hărşova, pe teritorul comunei 
Şiriu şi anume pe al cătunului Er-
kesek, se des'ace din p6leie vestice 
ale Dealului Erkesek, se indrept 
spre S.-V. brăzdând partea •de S. 
a p ăşii şi a comunei şi după o 
lungime de vre-e, 6 km. nierge 

-de se deschide in valea Cala-Chioi. 
Ea este taiată de calea judeţeană 
Băltăgeşti-Tichtleşti şi B iltăgesct-
Erkesek şi curge printre dealu 
Olacu care e la nord şi Zavo1-
Bair care este la sud. Malurile sale 
sunt in general puţin inalte şi a-
coperite in cea mat mare parte 
•de verdeaţă şi fâneţuri. 

Sapo-b ir, deal in plasa Silistra-
nou, pe ter tOrul bUlgăresc al, co• - 
munet Garvan şi anume pe,. ace1a.  
al -catunulut sect Ciungiuc 	des-- 
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.face din ramificaţiile apusane a'e 
delului Garvan-bair, se indreptă 
spre apus, inteo direcţiune gene-
,rală de la E. la V., brazdănd ast-
fel partea meridională a p!ăşil şi 
a comunel ; la p6lele sale sud-
estice este aşezat 1n parte şi satul 
bulgăresc 	 pe la 
nordul că -uia trece şi hotarul co-
munei Garvan către Kainargi ; are 
o ină'ţime de 175 m., dominănd 
ast-fel valea Cuingic-cea:r, satul 
Kciuc-Kainargi, şi drumul comu-
nal Garvan Kilciuc-Kainargi ; el 
este acoperit cu tuferişurl. 

S 	 111Y, deal in plasa 
Hârşova pe teritorul comunel ru-
rale Daeni, are direcţiunea de la 
N.-E. către S.-V. printre văile 
Bertesci la V., Namolesci la E. şi 
Stanciu Seaca la S., brăzdeză. partea 
vestică a plăşii şi cea sudică a co-
munel ; are o Inălţime t-nedie de 
92 m. ; este tăiat de drumul ce 
duce de la Daeni la Eni-Sarai ; 

. este acoverit 1n cea mai mare 
parte cu fănete şi izlazuri, are şi 
puţine semănături, iar păduri a-
pr6;.:e de loc. E-,te predominat de 
M. Ciurobaia şi predornină la ren-
dul sci văile maI sus menţionate. 

Stanciu—Uovi4a-,1u1 Moş, movilă 
insemnată in plasa Silistra-noue, 
pe teritorul comuneI rurale Oltina, 
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şi anume pe acela al cătunulm s Ci  

Căşla ; este situată pe muchea de-
lulux de deasupra Căşlei, in partea 
de miadă-nOpte a plăşii şi cea re-
săriteană a comunei ; se ridică până 
la o inăltime de 147 metri, fost 
punct trigonometric de observaţie 
rangul 3-1e, dominând prin inăl-
ţimea sa ezerul Oltina ce se află 
la 11/2  km. spre V. de ea, dru-
mul ce duce de la Căşla la Ol-
tina şi care trece pe la apus de 
ea; apol drumul comunal ce duce 
de la Căşla la Caranlâc care trece 
pe la resărit de ea ; este decl un 
punct strategic important, este na-
turală şi acoperită cu verdeaţă. 

Suat-iuk, movilă in plasa Medjidia, 
pe terito•ul comunei rurale Kio-
seler, situată in partea sudică a 
plăşei şi aprOpe centrală a comunel 
la 11/2  km. spre N.-E. de satul 
Kioseler, are 158 metri inălţime, 
fost punct trigonorne!ric de ob;er-
vaţiune de rangul II ; dominând 
prin Inălţimea sa satul Kio:eler şi 
drumurile comunale Kioseler, Ci-
flicul, Ali-Bei, Kioseler, Idres, 
Kuiusu. 

Sulel-Ortnan, pădure, in plasa Si: 
listra-noue, pe teritorul comunel 
rurale Hazarlik tocmal 1a hotarul 
cu Bulgaria, situată 1n partea su-
dică a plăşel şi a comund la 21/2  
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km. spre V. de satul Sevendic şi 
la 2 km. spre E t de satul Ha-
zarlik ; are o suprafaţă de 50 ha. 

Tăbăcăria, iaz in plasa Constanţa 
pe teritoriul comunei urbane Cons-
tanţa, este numit ast-fel pentru că. 

.in aproprierta lui sunt doue fa-
brici de tăbacărie (una mal la N. E. 
şi alta la S -E.), este situat 1n 
partea resăritenă a plăşei, cea nor-
dică a comunel cu 3 klm. mal 
spre nord de oraşul Constanţa şi 
cu i klm. mai la N.-E. de satul 
Anadolchiol, are o suprafaţă de 
aprOpe ioo hec•are şi din el se 
scOte multă cantitate de peste In 
partea nord-estică se aproprie fOrte 
mult de mare Insă nu comunică 
cu ea prin nict o parte, mal la 
N. de acest iaz se intinde marele 
Siut Ghio!. Este inconjurat de dru-
murile comunale Anadalchioi-Tă-
băcăria (fabrică), Tăbăcăria-Palatz 
mare şi Palatz mare Anadalchicd ; 
1n partea sa vestică şi pe malul 
sti sunt fOrte multe grădinării. 

Taili-strti, d1 în plasa Silistra noue,  
• pe teritoriul comunel rurale Eni-

şenli şi anume pe acela al cătu-
nelor B izirgian şi Tech-chio' , se 
Intinde din sudul satului Bazisian 
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şi face parte din delul Gbiol-Punar 
şi anume din ramificaţiunile 
sudice. 	• 

Indreptându-se spre 	cu o 
dix ecţie generala de la N.-V. către 
S.-E., merge printre valea Gheren 
Ceair şi dealul Mezarlăc Bai şi 
se continuă pe urrnă .cu dtalul 
Havele Burun ; este acoperit cu 
tu -eriş şi este situat in partea sud-
estică a plăşel şi _cea vestica si 
centrală a comund. 

Tair-buaz-Privalul luT, gârlă pu - 
ţin 1nsemnată din plasa Harşova, 
comuna urbană Harşova, se des-
face din Dun'ăre din dreptul 

lux Manole, se indrep;ă 
spre re,ărit, avend o directiune 
generală dela N.- V. V. spre S.-E. 
brazdănd partea apusană a pisc 
şi cea nord-vestică a comu 
Dupa.• 2112  klrn. de drum, primeste 
apele bălţii PuturOsa, de unde ia 

numele de Privalul Rotundulut ; de 
la balta Rotundu cu care se des-
chide. Gărla e puţin adăncă, pro-
duce peşte, ce vine din "Dunare ; 
pe malul drept 1 ei merge un 
drum ce vine de la Hărşova spre.  
Conacul lui Manole. 
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Talar-ceair. vale 1n piasa Mangalia, 
pe teritoriul comunei rurale Ca-
vaclar şi anume pe acela al că-
tunului sii Mangaci ; situată in 
partea vestică a plă.şei i ea cen-
trală a comunei; este aN;lată 1n-
tre văile Culac Ceair şi Mangaci 
Ceair, avend o dit-ecţiune generală 
de la N.-V. către S.-E. şi o lu 
gime de aprOpe 3 klm. Satul Man-
gaci este aşe•Jat in ace,tă vale 1n 
partea sa nordică, şi străbătută de 
druraul comunalMangaci-Ghiuvenli. 

Talasman, sat in plasa Medgidia, 
cătunul comunei Enige, si uat in 
partea apasană a pikşei şi cea nord-
vesticâ a comunei, la io klm. spre 
N.-V. de reşediită, pe valea cu 
acelaş nume ; are o l(itindere de 
166 ha. din cari 4 ha. ocupate de 
vatra satului cu 28 case, popula-
ţiunea in mare parte bulgărescă şi 
română este de 2 2 familii cu 6o 
suflete, ocupendu-se cu agricultura 
şi cu creşterea vitelor. 

Talaşman, movilăinsemnată in plasa 
Medjidie, pe teritoriul comunel ru-
rale Enige şi anume pe acela al 
cătunului sfi Talaşman, in partea 
apusană a plăşei şi cea nordică a 
comunei, la 11/2  klm. spre N. de 
satul Talaştrian ; are 178 m inăl-
ţime, punct strategic important do-
minând prin inălţimea sa satele 

Talasman, Polukci ;i Arabagi, va-
lea Urluia, drumul judeţean Os-
trov-Cuzgun şi cele comunale Ra-
şova-Enige şi Aliman-Polukci, este 
ac..)perită cu verdeţă. 

Talerul, insulă mică in Dunăre, plasa 
Silistra noue, pe teritoriul comu-
nei rurale Beilicu, lungă de i klin., 
largă de ioo ni. o intindere de 
io ha. despărţită de malul .Do-
brogean al Dunărei printeun braţ, 
larg de ioo m., adinc de 4 m. 
puţin navigabil ; insu'a este nepro-
ductivă fiind acoperită in tătă in-
tinderea cu pietriş şi nisip. 

, 	-; 
‘./1  

yanai teiubesi,  deal insemnat in 
plasa Medjidie, pe teritoriul co-
munelor rurale Mamut-cuiusu şi 
Bi(ilbiul; se desface din partea nor-
dică a dealulut Cara-de-bair in-
dreptându se spre rnia4ă-n6pte, a-
vend o direcţiune generală de la 
S.-E. spre N.-V., trece• prin satul 
Mamut-cuiusu şi se termină cu 
dealul Ciflic bair, după ce a mers 
printre vaile Ceşme-culac şi Derin 
Alceak. Are o Inălţime de 125 m. 
dorninănd satul Mamut cuiusu,-văile 
Derin Alceak, Ceştne-culac şi dru-
murile comunale Mamut cuiusu 
Caceamak şi Mamut 
ciuk-Biulbiul şi este situată in par-
tea vestică a plăşei şi a comund 

Mamut- cuiusu şi cea vestică a 
comunei Biulbiul. 

Tana-Saia, vale de mică insemnă-
tate 1n plasa Si.istra noue, pe te- 
ritoriul comu et rurale Lipniţa şi 
anume pe acela al cătunulut 	ti 

Coşiugea ; se ,desface din pOlele 
resaritene ale dealuiui Coşlugea, 
se indreptă spre resărit, avend o 
.direcţiune generala de la S -V. spre 
N.-E., brăzdand partea de mia0.-
nopte a plăşei i pe,aceia de N.-V. 

comunei şi a cătunului ; după 
drurn de vr-o 21/2  kim. se  

unesce cu vaile Micul orman şi 
valea lui Iroftie pentru a forma 
luipreună. valea Coşlug,ea, maluri.e 
sale sunt jOse şi acoperite ici şi 
colo cu pădurici; printeinsa merge 
şi un drum comunal ce duce de 
la Călnia la Satu noCi. 

Tanas-sirt, deal de importanţă se-
cundară, in plasa Si16tra noue pe 
teritoriul comuuti rurale Gărliţa, 
se desface din Bei-ormau-balr şi 
anume din verful numit Culugiuk, 
se indreptă spre mia4i-n6pte, avend 
o direcţiune generală de la S.-E. 
spre N.-V. brăzdănd partea de 

şi apus a plăşei şi cea su-
dica a comunel ; se intinde printre 
valea Esekioi-ceair şi doue văi 
mai mici adiacente ale sale, se ri-
dică pânâ la o inălţirne de 135 rn. 
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domi• ând valea Esekioi-ceair ; este 
acoperit cu tuferişuri, remăşiţi d 
intinsele nădu ce odiniără aco-
pereail acest deal; pe la pOlele-i 
resăritene trece şi un druin co-
munal 

ToPba-tepe, deal sa0 mai bine 4is 
verf de deal 1n plasa Hărşova, pe 
teritoriul comunel rurale Şiriu, este 

pe culmea dealu'ui şiriu şi 
are o inălţime de 1,64 metri, cu 
cari domină satele şiriu şi musiu 
şi drumurile comunale Şiriu-Dul-
gheru şi Muslu-Cartal-Selenş. Este 
situat 1n partea sudică a plăşei 
cea nordică a comuneI, la 21/2  km. 
mai spre N.-E. de cătunul Şiriu 
şi la 4 km. mai spre resărit de 
cătunul Muslu. Este acoperit peste 
tot cu vertiţă şi a fot punct tri-
gonometric d4 observaţiune de ran-
gul al Ill-lea. 

Taplic, deai in plasa Silistra-nouă, 
pe teritoriul comunei rurale Găr-
Iiţaşi anume pe acela al că:unului 
seii Galiţa, se desface din dealul 
Draka, seindreptă spre apus, avend 
o direcţie gene-ală de la N.-E. spre 
S.-V. i brăzd41a.* partea de miar1ă-
n6pte a plăşh şi a cornunei, 
1ntinde printre valea Galiţa şi eze-
rul Gârliţa făcendui malurile inalte 
şi stâncoase. Satul Galiţa in parte 
e aşe4at cniar la p6lele sale su- 

r 

-1Q2 
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dice. Se ridică până la inăltime 
de 46 metri, dominând valea Ga- 

satul Galita, ezerul Garlita in 
parte si drumul comunal ce merge 
pe muchia lui Galita-Câlnia ; e aco-
perit cu paduri şi fâneţe, iar pe 
punctele sud-estice cu puine pod-
aorit. 

Taşaul, lac in,fmnat in plasa Con-
stanta, pe teritoriul comunelor ru-
rale Cicracci şi Gargalc, si uat in 
partea ră;ăritenă a plă.et, cea sud-
vestică a comunei Gargalic, şi cea 
centrală şi resariienă a comunei 
Cicracci. Acest loc este inconjurat 
de dealurile Şahman la N.-E. şi 
Cicracci şi Carakioi-bair la 
Forma sa se pOte asernana cu un 
triunghiii isoscel cu basa spre S.-E. 
şi cu verful spre 	avend cele 
doue laturi mai mult sa il mai puţin 
sinuOse. Lungimea sa, con:iderată 
de la locul unde apa Casancea se 
varsă in el şi pănă la marginea 
sa de S.-E., este de .8 km.; iar 
lungimea maximă de 3 km. pe 
care o atinge basa, 1n colo largi-
mea variaza intre 1/ 2  km. şi 3 km. 
Adâncimea se variază intre 2 5 — 40 
metrii, iar intin 'erea sa este de 
1,200 hectare. In partea sud-ves-
tică a lacului şi in interiorul lui 
se aiă insula Kciuk-Ada care tine 
de .;omuna Gargalic de şi e mai 
apr,.ipe de comuna Cicracci. In par- 

tea sa de N. se varsă pirlul Ca- 
slmcea şi putin mai la re.;arit pî- 
rîul 	iar in partea sa me- 
ridională se varsă piriiaşul Cicracci. 
Afară de aceste piriuri, se mai des- • 
chtd in acest lac şi urmeţOrele văi: 
valea Taşaul, valea Dolufaci si valea 
Ci racci. Produce acelaş soici de 
pesce care se gasesce şi in mare şi 
se extrage 1n multă cantitate adu-
cend un venit destul de 1nsemnat 
Statului. Pe marginile lui saci aşe- 
•;lat mai multe sate, ai cărer lo-
cuitori nu se ocupă aprOpe cu nimic 
alt-ceva de cât cu pescaria. Aşa 
avem satul K ,ra-koium situat in 
coltui seci de la S., Cicracci situat 
aprOpe la jumetatea liniei sud-ves-
tice, Dalufaci situat la extremitatea 
sa nord-vestică, satul Taşaul situat 
1n partea sa de N. şi in fine satul 
Şahman situat aprOpe de extremi-
tatea sudică a laturei nord-esică. 
Malurile sale sunt 1n general jOse, 
a 'ara de partea malului sud7vestic 
care vine 1n d eptul dealului Ca-
rakioi-bair şi de partea malului 
nurd estic care vine in faţa iacu!ut 
Ada-Ghiol, 1n care părţi malul este 
mai ridicat şi puţin stâncos. Nu 
comunică cu marea, fiind intre lac 

o mare distanţă acoperit cu 
nişip. 

Taşaul, sat in plasa Constanta, că-
tunut comunei Cicracci, situ.t mat 

pe teritoriul comunei rura1. Ci-
cracci şi anurne pe aceta al cătu-
nului Cogea-Ali. Are o direcţiune 
aenerală de la N. la S. cu o inăl-
ţime maximă de 90 metri si cu 
v&ful săCt Movila Imbinată (83 
metri). Este tăiat pe la sud de şo-
seua judeţeană Canara-Caramu-at. 

Tepe-Caramurat, sTrf de deal in 
plasa Constanţa, comuna Ca ra-
inurat, are 103 metri si este v&ful 
cel mai inalt al dealului Amut 
bair. 

Terescondu-cealr, vale insemnată 
In plisa Silistra nouă, pe teritorul 
comund rurale Reghep-cuius si 
anume pe acela al eănnului săci 
Techideresi ; are o direcţie de la 
vest către est, vine din Bulgaria 
merge drept pe hotarut Dobrogei 
si la i klm. spre sud de satul Te-
chideresi, se deschide in valea Te-
chideresi-Ceair ; ea merge printre 
pădarile Caralmus Orman si Sar-
pali-Orman (la nord) si Chect Or-
man (la sud şi in Bulgaria), de 
aceia si malurile sale sunt aco-
perite cu păduri şi tuferis, este 
situată in partea sudică a plăşei si 
sud-estică a comunei. 

Teriul-mare, insulă saci ostrov in 
Dunăre, plasa Silistra nouă, pe te-
ritoriul cornunei .rurale Mârleanu, 

Dleţ. geogr. jad. Constanţa. 
(ciy-Ş;J:şr?ş>, 

\(-b 

situat in partea norfică. a 'plăşei 
si cea apusană a comunei, are o 
formă lunguiaţâ, o lungime de 

ipo rn. o lărgime de 300 m. o 
intindere generală de 77 hectare ; 
este despărţit de Teriul mic (os-
trov) prit, o Ihnbă de pănAnt ce 
adesea e acoperită cu apă; iar de 
ostrovul Puiul strâmbului un brat 
puţin adânc, nenavigabil ; e aco-
perit cu sălcit şi 

Teriul-mic, un alt ostrov, tot in 
plasa Si:istra-nouă, pe teritoriul 
comunei rurale Mârleanu, situat 
la răsărit de cel precedent, are o 
suprafaţă de 42 hectare ; şi comu-
nică cu cel precedent printr'un 
mic istru acoperit mai tot-deauna 
cu apă. E te neproductiv fiind in 
totalitate ca şi precedentul săci, aco-
perit cu sălcii şi 

TerzikioT, sat 1n plasa Hârşova, că-
tunul cămunel Siriu, situat 1n par-
tea răsăritenă a plă.sei şi a co-
munei, la 6 klm. spre N.-E. de 
cătunul de reşedinţă, pe valea cu 
acelaş nume, are o intindere de 
de 3228 ha. din cari 188 ha. 
oc.upate de vatra satului cu 202 
case ; populaţia in majoritate tur-
cească este de 202 familii cu 930 
suflete ocupându-se cu păstoritul 

agricultura. 
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Terziveli, sat iri plasa M ingalia că-
tunul, comunei, Kazil-Murad ; si-
tuat in partea occidentală a plăşet 
şi cea nord-vestică a comunct, la 
4 klmb mat spre N.V. de cătunul 
de reşedintă, Kazil Murad. E:te 
aşe;lat pe valea Kazil-Murad-Ceair 
şi este inchis 1i S-E. de către dea-
lul, Bairam-dede-bair. Suprafaţa s'a 
este de 1515 hectare dintre care 
5 hectare sunt ocupate numat de 
vatra satului şi de grădint ; iar 
populaţiunea, compusa numat din 
Turci şi Bulgari, eite de 8 familit 
cu 48 suflete, ocupendu-se cu 
agricultura şi cu crescerea vitelor. 

Pame.ntul produce tOte fe!urile 
de cereale. dar mat ales orzu şi 
ovezu reuşesce. Ca .ele putine la nu-
mer, sunt in general curate, insi 
construite pro,t şi mict, aşeslate 
neregulat. Este f5rte aprOt)e de 
satul Kertic-punar şi putin mai 
departe be Carabact. Drum comu-
nal dir2ct până la că unul de re-
şedintă nu are, trebue Să oco!escă 
pc la Carabaci-Cangagi şi apoi 
Kazil-Murad. 

Tetera-bair, deal in plasa Medgi-
teritorul comunei urbane 

Cerna-N,  odă, situat in partea apu-
sană a plăşet şi cea sud-vestică a 
.plăşet intinc;lendu-se intre Dunăre 

balta Carasu avend o direcţiune 
generală de la S. spre N. Se des- 

face de verful Cernavodă şi se 
sfârşesce 1n valea Carasu drept 
in dreptul dealuluT Sari-burun. Par-
tea să meridională este tăiată de 
va!ul lut Trajan, partea sa sep-
tentrională este tăiată de calea fe-
rată Cernavodă.-Constanţa şoseua 
judeţenă Cernavodă Medjidia ; iar 
de a lungul lui merge drumul co-
munal Kokirleni CernavOdă. 

Tiabia-Babalâc, deal in plasa Si-
listra-noue, pe teritorul COLDU9C1 

rurale Hairam-Kioi, situat in partea 
sud-vestică a pl4ei şi cea apusană 
a comunet. Vine din Bulgaria des-
făcendu-se din dealul Cărc-bair (Bul-
garia) treze piintre satele 

Hasamcea (amen-
doueiri Bulgaria intră in Dob•ogea 
pe la i klm. spre S. de verful 
Iaram-iuk şi se tertlfină 1n valea 
Skender. Acoperit cu păduri şi tu-
feriş. 

ac -  1n plasa Medjidia pe 
' teritorul comunet rurale Seimeni. 

Este aşe4t pe valea Tibrinu puţin 
mat la răsărit de lacul Ramadan, 
aşa dar este situat 1n partea me-
ridională a comunel şi .cea apu-
sană a plăşet avend o suprafaţă 
de aprOpe 15 hectare fiind aco-
perit in intregime de stuf I de. 
trestie. 

Tibrinu, vale insemnată in plasa 
pe teritorul comunet ru-

rale Tortoman şi pe acela al co-
munei Seiment ; făcend hotar intre 

• cea 	urmă comună 51 comuna 
Cernavodă. Ea este formată de 
unhea văilor G.::aba-culac şi Geaba-
ceair, se indreptă spre apus i se 
deschide in Dunăre la S. satului 
Seiment-rnicL In acestă vale se 
află lacurile următ6re, incepând de 
la E citre V. Tibrinu, Ramaslan 
şi Purcăreţt. Cursul set.'t are o di-
recţie gererală de la E. către V. 
şi puţin spre nord, mergend printre 

• dealurile Dermtngiulut şi Cerna- 
vodă la S. şi 	la N. 

Tiganulul, movilă 1n plasa Ifirsova 
pe te•oruT Comunet urbane Hâr-
şova ; la i klm. spre N. de Du-
năre şi la 1112  klm. spre N.-E, de 
comuna Hârşova, cu o inălţime dc 
43 de meti dominând intreg oră-
şelul, Dunărea şi oselele judeţene, 
Hârşova-Babadag şi Hirşova-Med-

_ jidia, intre care se află, este aco-
perită cu vercieţă. 

TikileştY, sat 1n plasa Hârşova, 
comunet Ghizdăreşti ; aşecelat 

• 1n partea apusană a p1ăi 	i cea 
sud-estică a comunei, la 6 klm. 
spre S.-E. de reşedinţa Ghizdă-
reşti pe malul drept al piriului 

• Cekirgea, la locu unde se deschide 

in piriu valea Dalaşma-culde. Te-
ritorul seti se mărginesce la N. cu 
cătunu! de reşedinţă şi cătunul Muslu 
(al comuntt Siriu); la E. cu că-
tunul Capugi (al comunet Siriu) 
la S. cu comuna rurală Topalu, 
la V. cu judeţul Ia1otxiit despăr-
ţindu-se prin fluviul Dunărea. Re-
lieful set1 e accidentat de-  prelun-
girile r ord-vestice ale dealulut Er-
ke.ek ( t 89 m.) şi cele nordice ale 
dea'u ut Olacul (124 m.) arobele 
aflându-se la hotar şi acOperite cu 
pa.şuni i semănături. Movilt. sunt 
puţine, artificiale şi fără impor-
tanţa, acoperite cu verdeţă. Apele 
cari udă cătunul sunt: Dunărea 
V. pe o distanţă. de 2 krri. for-
mând ostrovul Atârnaţil (70 ha.) 
acoperit cu sălcit. In Dunăre se 
deschide piriul Cekirgea ce trece 
prin sat şi avend văt ce se des-
chii intr'insul Batacli-dere la N.-E. 
Tikileşti la S.-E. ambele pe stânga 
Dalagna-culac la N. şi N.-V., pe 
drepta ; ele sunt in •general InaJte 
şi ripOse. Clima e excesivă darin 
general sănătOsă. IntLiderea. totală 
este de 1,18o hectare din carI 75 
ha. ocupate de vatra şi grădinele 
satului. Populaţiunea totală e de 
92 familii cu .538 suflete, ocu-
pânclu-se cu agricultura şi crescerea 
vitelor. 

Tiumbet-bair, deal 1n pl a a Slistra 
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nouă pe teritoriul comunet rurale 
Esekioi, este mai mult o prelun-
crire nordică a dea'ulut Pinirlic- 
bair, se indreptă spre 	nOpte 
av&rd o direcţiune generală de la. 
S.-V. spre N.-E., intinc.tendu se 
pri tre văile Esekioi-ceair i Be-
gene-ceair, brăzdând partea apu-
sană a plăşil şi cea râsăritenă a 
comunet, din care o parte e aşe- 
;lată pe pOlele lui sud-vestice ; are 
77 m. inăltime, de natur.'â stân- 
c6să, domină satul şi valea Esekiot 
acoperit cu păduri, tuferitirt şi pă-
şunt, pe muchia lui trece şi dru-
mul comunal Gârliţa, Kuiuciuc-
Kainargi-Esekiot. 

Tiumbet-bair, alt deal al plăşit Si-
li;rra-nouă insă situat pe teritoriul 
bulgăresc al comunet Esekiot, se 
Intinde de la 	spre m1a4ă.- 
n6pte, intră i in judeţul Cons-
tanţa, printre piketele cu No. 6 
şi io. merge spre N. printre văile 
Kelege-ceair şi Punar-orman-ceair, 
brăzdand partea sud-vestică a plăşit 
şi cea sud-estică a comunei ; este 
de natură stâncrisă. ; acoperit lo 
cea mat rnare parte cu tuferişurt, 
şi căte-va păduri; are o inăliţme 
de 134ni. pe  muchia lut merge 
drumul comunal Ese-kioi-Kuciuc-
cainargi şi este tăiat de marele 
drum Silistra-Varna. 

Tiutiuluc-ceair, vale, in plasa Si-

listra-nouă, comula Aliman, se des-
face din pOlele nordice ale dealulut 
Ekii-iuiuk-alceak, se indreptă spre 
mială-nOpte inteo direcţie gerw-
rală de la S. spre N., printre delurile 
Polukci, Uzun-culac-bair la resârit 
Kior-cuiu; la apus; dupe un druni 
de 5 klm. se  deschide trecend prin 
satul Aliman, 1n balta Sarpu (a 
bălţit VederOsa), pe vale merge 
drumu! comunal Aliman-Polukci. 

T6der-Movila-lul-Moş, movilă ar-
tifizialălk plasa Constanţa, pe te-
ritoriul comunei rurale Pazarli şi 
anume pe acela al satulut sii Se-
remet ; este situată in partea nor-
dică a plăşei şi cea nord-estică a 
comunet, la 2 1/2  mai spre N. de 
satul Serernet. Are 88 metti 

şi domină satul Seremet şi 
drumurile comunale Seremet-Toc-
soff (jud. Tulcea) i Pazar11-.Co-
gealak (jud. Tulcea). 

Tofanarr, insulă pe Dunăre 1n plasa 
Hârşova, cornuna Daent, situată in 
vestul plăşit şi al comunei drept 
in faţa satulut Dăent şi la sudul 
Ostrovulut Dăeni, are o suplafaiă 
de 10 ha. şi e acoperită cu sălcit 
şi richiţt. 

Topa-asler, deal in plasa Silistra 
nouă pe teritorul comune1 rurale 

• Hairam-chiot şi anume pe acela al 
satulut sii Milcoct, coprins intre 
chalurile Cime-Brir şi Turla Me-
zarlâk-bair şi inconjurat de tOte 
părţile de satele Becter, Kioseler, 
Borungea, Şarapcea-Caract şi Mal-
coct ; are o direcţie de la N. către 
S. şi este situat in partea răsări-
tenă a plăşet şi cea nord estică a 
comunet ; este acoperit cu verdeţă 
şi puţine păduri. 

Topalu, comună rurală importantâ 
din judeţul Constanţa i anume din 
plasa Hărşova. 

Este situată 1n partea nord-vestică 
a jude;ulut ia 77 ktni. spre N.-V. 
de oraşul Constanta, reşedinţa ju-
deţulut şi 1n partea meridională a 
plăşii la 2 2 klm. spre S.-E. de 

oraşul Hârşova, reşed:.nţa plă şit. Alte 
comune invecinate cu Unsa sunt : 
Ghizdăresci la 5 klm. spre N., Siriu 
la 6 klm. spre N.-E., Taşpunar la 
7 k'm. spre S.-E. şi Seimenii-mart 
la 5 klm. spre S. 

Hotarul amenunţit al comunet 
este urmetorul : Plecând de pe malul 
drept al Dunărit, din faţa os.trovulut 
Atârnaţil de la gura pârtulut Ce-
kirgea, se indreptă spre resărit, urcă. 
păriul Cekirgea, pe care II lasă 
repede spre a tăia valea PiciOrele 
Cekirgelit, urcă şi cob6ră 

nordice ale dealulut Olacului 
oprindu-se 1n valea TikÎ1eci ; de 

aci o ia spre S. E. urcând valea 
Tikilesci până pe muchia dealulut 
Erkesek, de unde o ia ma;_întâiii 
spre S., apoi spre S.- V. şi in urmă 
spre S.-E., taie valea Stupinet .şi 
urcă in dealul Ză.volu-bai-, dând 
in hotarul p14it Hâr ,ova către 
plasa Medjidie; urrnză apot acest 
hotar indreptăndu-se mat intăiU 
spre S -V., coborănd nitel valea 
Zăvolului, spre a se urca iar pe 
muchia lut, indreptându-se spre S.E., 
taie valea Boazgic-dere şi urcă in 
movila Kergheligi-iuk de p2'dealul-
Pănar-bair ; de aci o ia, tinănd 
mereii hotarul plăşii spre S.-V., taie 
valea Căşla, urcă pe muchia dea-
lulut numit la novi1a Greculut ; de 
unde se dirige spre apus, cobOnă 
dealul şi urcând valea Mare, ajunge 
pe malul Dunărit ; de aci se tn-
dreptă spre mia;lă-nOpte, trece pe 
la apus de ostrăvele Boazgicu-mare 
şi 13oazgicu-mic, o ia apol spre 
N.-V. şi in urmă spre N.-V. până 
la gura pâriulut Cekirgea şi am 
ajuns la locul de unde .am plecat. 
Forma hotarulut este aceea a unut 
dreptunghitl alungit şi f6rte nere-' 
gulat, lungimea de 5o klm ; iar 
intinderea totală de 17250 pogOne. 
saii 964.2 hectare saii 96 klm. p. 

Se mărginesce la mia4ă-n6pte cu 
comuna rurală Ghizdăreşti de care 
se desparte prin pârtul Cekirgea şi 
valea Tekilesti, la răsărit cu co- 

Biblioteca Judeţeană „I. N. Roman“ Constanţa Proiect co-finanțat AFCN



726 

 

727 

 

726 _ 

 

 

727 

munele rurale Siriu despărtin- 
du se prin dealut Erkesec şi Taş- 
punar (plasa Medjidie) separându-se 
prin dealul Zăvolu-bair şi Pănar 
bair, la mia;lă-tji cu comuna Sei- 
menti mart de care o desparte dea-
lul La Movila Grecu'ut şi valea 
Marc, iar ia apus cu judetul lalo-
miţa, de care se desparte prin du - 
viul llunărea. 

Reliefui se i este in general ac-
cidentat, insă inaltimele nu se ri- 
dică mult asupra nivelulut Dunărei 
prelungirile şi ramificatiunde apu-
sane ale dealurilor : Erkesek (189 
m.) la.  E., Zăvolu bair 	26 m.) 
la 	E., Pănar-bair (1.16 tn.) la 
S.-E. brăzdeza comuna de la V. la 
E., deauI 0!acul (t 25 m.) pre-
iungit spre S.-V. cu platoul Sil-
niştea brăzdeza comuna in partea 
no• dică şi nord -estică. Dealmile 
suut acoperite cu trumOse păşunt 
intinse fănete şi bogate semanatu.i. 
Movilele sunt uumerOse şi inapor-
tp.nte, in nuuter cam de 26, dintre 

.care cele rnat insemnate sunt: Dră-
gaica (t 02 in) la N., Topa'u (115 
m,) 	N.-E., Olacul (125 m.) la 
E., dominănd căte-şi trele satul 
Topalu, Kergheligi-iuk (t 16 m.) 
şi Boazgic tepe (46 m.) ia S.-E.; 
ele sunt -parte naturale parte arti-
.ficiale şi sunt acopetite cu ver-
detă. 

44pde cart udă teritoriul comu- 

net sunt : Dunărea la apus pe o 
mare di:tanţă de 22 klm., malul 
seii incepănd de la S. spre N. pu-
ţin inalt, iu dreptut satului Boazgic 
aşelat pe malul seCt drept, este ri-
dicRt şi putin răpos, apot de la 
ruinele satului Calakioi se riJica 
treptat, treptat i la tnia4-m6pte 

• de satul Topaht, devine fOrte inalt 
12--28 m., stănco,; şi prăpăstios 
p4a la gura păriului Gekirgea ; 
Veriga un brat al Dunăret ince-
pănd de lăngă Topal şi pârtă in 
dreptul ostrovului Atărnatit, o udă 
la N. şi N.-V., păriul Boazgic o 
udă la S.-E. şi se yarsă in Dunăi-e 

• trecănd pain satul Boazgic. Duna-
re.a mat are inuie Boazgicu  mare 
(40 ha.) şi Boazgicu rnic (30 ha.) 

,la S. irI fata satulut cu acetaşi nume, 
nn altul mat inic, mai ta nord (8 
ha.), iii taţa caruia matul este jos 
şi acoperit cu nisip şi pietriş, pe 
o bună intindere. Un alt ostrov, 
Topa:u coprins intre Du tăre şi bra-
tul Veriga (240 ha.) la N.-V. aco-
perit cu patint pentru vite. Văik 
sunt numerOse, brăzdănd teritoriul 
comunet iu directiune de la N.-E. 
spre S.-V. i tOte deschiOndu-se 
in Dunăre ; printre cele 	in- 
semnate avem : valea Cekirgea 
la N. la botar spre cotnuna Ghlz-
dăreşti,' cu adiacenta sa numită va-
lea PtclOrele-Cekirgelit ; apot va-
lea tatarulut ce trece prin satul 

Topalu, valea Alvăneşti şi valea 
Olacului ce trece. pe  lăngă rui-
nele satului Calakioi, valea Cala-
kioi, valea Canara şi valea Zavo- 
lulut prin mijlocul comunet, valea 
Marc la 	pe hotarul spre 
cornw:a Seimtnit mart ; ele aii apă 
namat in timpul primăverei, 

lor sunt putin inalte. 
Bă/ţi n'avem pe teritoriul co- 

mum 	a(ară numat pe mahd Du- 
năret, la hotarul despre N., la gu a 
păriulut Cekirgea, este un loc cam 
de 30 ha". acoperit parte cu apă 
parte cu stuf rar. 

Clima comunet este excesivă, 
tnai cu sernă pe dea:urt spre pla-
touri, in vai şi pe malul Dunaret 
este temperată din pricina curen-
tului, care iarna merge cu iut,elă 
mare impins de vent ; in general 
sanătOsa şi matadiile o visiteză rare 
ori, trec ant intregi pănă. să se 

'Insemneze vre-o bMa rnai intinsă. 
.Comuna se compune din doue 

catune: reşedinţa comunet, Topalu, 
aşe;lat tu partea nord-vestică a co-
munet, pe malul drept al Dunăret 
de locul unde se desface gărla Ve-
riga, ia pOtele prelungiritor apu-
sane ale dealu ut Olacul, traversat 
de valea Tabaculut şi dominat de 
movilete Draga ca, Olac şi To-
palu ; Boazgic in partea de 
a comunet to klm. spre S.-E. de 
reşedintă, pe malul drept al Du- 

nărei in fata ostrOvelor Boazgicu 
mare şi mic, la pOlele sud-vebtice 
ale dealulut Zăvolu-bair şi malui 
drept al gărlet Boazgicu dere. 

Sui)rafaţa comunet e de 9,642 
ha. din care 58 ha. ocupate de 
vatra satelor cu 288 case ; iar res-
tul impartit intre Stat care'posedă 
23 ha. .şi locuitorit cari stăpănesc.- 
95 61 ba. 

Populafiunea sa totala pe 1-894 
este de 472 fandlit cu 2001 su-

flete impărthe ast-fel : 
1) Dupe sex : 103 5 bărbati, 966 

femet, total 2001. 
2) Dupe stare civiiă: 1 087 ne-

casătoriti, 864 căsătoritt,- şo v'a-
duvt, tOtal. 2001. 

3) Dupe i4struelie : sciii carte 
85, nu sciil 1916, total 2o01:. 

4) Dupe cetă(enie : 1099 cetatent 
rotnâni, 2 supuşt streint, totăl 2001. 

5) Dupe 	996 ortodoxi, 
5 mosaict, total 2001. 

6) Dupe ocupaţiun.i: agricultori 
şi meseriaşi 438, profesiunt libere 
5, comercianţt 3, total 446. 

Contribuabili 460. 
Etanotnicesce comuna sta potrivit 

tab u1 recoltelor din anul i 894-
95 este următorul : 

Grăct 6o ha. cu  420 hl. (7 hl. 
de ha.) ; orz 760 ha. cu  888o hl. 
(12 de ha.); ovăz; 42o ha. cu  5520 
W. (12 hI. de ha.) porumb 972 
ha. cu  1944 111. (2 hl. de ha.) ; 
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met.'1 165 5 ha. cu  827 hl. (1/2  de 
ha.) ; fântle artiticiale 46 ha. cu  
69oo kgr. (i 50 kgr. de ha). 

in ceea ce privesce intinderea 
şi felul terenurilor, suprafata co-
munet se imparte ast-fel: 58 ha. 
teren neproductiv (ocupat de ve-
treIe satelor) ; 9 84 ha. teren pro-
ductiv (din care 23 ha. al  Statu-
Int (baltă) şi 9,561 ha. al  1oc.); 
din aceste : 23 ha. teren necultivat 
(al Statulut) ; 230 111. teren ne-
cultivat (al locuitorilor); 9004 ha. 
teren cultivat (al locuitorilor); 292 
ha. teren iziaz (al locuitorilor); 
34 ha. teren vit (al lo:uitorilor). 

Ocupaţiunele locuitorilor sunt ur-
mătOrele Agricultura cu 438 plu-
gart, cari ati 369 plugurt, 472 care 
şi căruţe, 4 maşint de secerat, 9 
maşint de bătut porumb, 4 mişint 
de vânturat. Crescerea vitelor, fiind 
in comună peste 8800 capete mat 
cu s&nă bot şi ol. Creşterea albi- 
nelor avhd comuna 32 stupt. Pes- 
cuitul in Dunăre şi b1ti. Industria 
e cea simplă, mat sunt 5 indus- 
triaşt (meseriaşt manualt) şi 4 mort 
de vt!.nt. Comerciul e activ, se face 

prin gara Cernavoda ia 3 I klm. 
spre S.-V., prin 11 comercianti 
(to c4 rciumart) şi in impo-t de co- 
Ioniale şi manufactură şi in export 
de cerea'e şi vite cu produsele lor. 

Bu.etal comunet e de t 3,2 8 
let la veniturt şi 6,658 let la chel- 

tueli, remânând un excedent con-
siderabil . in plu; de 656o let ; sunt 
şi 460 con ribuabili. 

Cdi de eotuunicaţie sunt pe Dtk-
nire şi gârle cu bărcile ; c lea ju-
deteană Medjidie-Hârşova trece prin 
comună, căl comunale la satele in-
vecinate Ghizdăreştii-Siriu. 

Biseriet sunt doue : una in că-
tunul Topalu cu hramul Adormi-
rea i una în cătunul Boazgic cu 
hrarnu! Ină1ţarea, intretinute de 
comună. Cu câte to ha, de la Stat, 
cu 3 preoli 3 dascălt, 3 paracli-
sert. 

şeoli sunt 2 rurale mixte in fie-
care cătun câte una, cu 2 inveţă- 
tort, 	Inveţă'tOre, 71 elevt inscrişt 
din cari 43 băeţt, 28 fete şi pro-
movaţt 32 elevi. 

Topalu, sat in plasa Hârşova, că-
tunul de reşedintă al comunet To-
palu; este aşqlat in partea sud-
apusană a plăşit şi cea nord-vestică 
a comunet, pe malul drept al Du-
năret, pe ambele malurt ale văit 
Tătarulut la locul unde se desface 
gârla VirOga sa ti Veriga, la pălele 
apu;ane ale dealulut Olacul. Te-
ritorul se(1 sc mărginesce la N. cu 
cătunul Tikilegt (al comunei Gbiz-
dăreşti), la E. cu cătunul Capugi 
(al comunet Siriu), la S. cu cătunul 
seti Boazgic, la V. cu judetul Ia-
lomita despărtit prin Dunăre. Re- 

lieful se e accidentat de prelun- 
airile vestice ale dealulut Erkesek 
(t 8 9 m de la hotar, cari se in-
tind dc la E. spre V., intre cari 
dealul Olacul (125 m.) e cel mat 

insemnat ; acoperitc cu ftaeţe şi 
semănăturt. Movili sunt numerOse, 
prin ipalele sunt : Topal (115 m.) 
şi Drăgaica (102 m.) la N., OlacuI 
t25 m.) la E. sunt artificiale şi 

acoperite cu verd4ă. Apele cari 
udă cătunul sunt: Dunărea la apus, 
cu gârla Veriga, la N.-V., avad 
attAndoue malurt inalte şi stâncOse; 
Văt sunt destule: Czkirgea şi adia-
centa sa, valeă PiciOrele-Cekirgelit 
la N., Tătarul prin centru şi prin 
satul Alvăneşti. Silnişte şi Olacul 
la S. ; bălti avem la gura văit 
Cekirgetii, un stuf (120 ha.). Clima 
e rigurOsă dar sitnătOsă. Intinderea 
sa este de 5,836 hectare, dintre 
cart 13o ha. ocupate de vatra şi 
grădini;e -satulut. Populaţiunea este 
450 familit cu 1,334 suflete, ale 
căror ocupatiuni principale sunt: 
agricultura, creşterea vitelor şi pes-
cuitul. 

Topci-iol, vale neinsanmată pe te-
ritorul bulgăre;c al cotuunet rurale 
Almalâu ; se desface din pOlele 
sud-esti:e ale dealului Topcit-olu-
sirti, se indr4tă spre răsărit ita o 
direcţie generală de la N.-V. spre 
S.-E., pe la pOlele dealurilor Sari- 

mesea-bair, brazdând partea apu-
sană a comunet, ea formhă cursul 
superior al piriulut Pampun-ghiol-
giu până la piketul No. 6 de Iângă 
şosua naţională ce merrre de Ia 
Silistra la Varna. 

Topci-iol, piket românesc cu No. 5 
situat pe teritorul bulgăreşc, reven-
dicat insă de români al comunet 
Altna1â, situat in partea apusana 
a comunet Iângă drumul ilistra-
Varna, aprăpe de Inceputul văL 
Topci-iol de la care şi-a luat 
numele. 

TopciI-olu-sTrtl, deal insemnat pe 
teritorul bulgăresc al comunet Al-
malâtt, se desface din 

se intinde spre mială-
tlOpte printre văile Rege-deresi-
ceair i Iasi-tepe-ceair, brazdând 
partea apusană a comunet ; la pOlele 
nordice ale pre1ungirei sale, dea ut 

se găsesce aşe.;lată Si-
listra, iar pe la cele răsăritene trece 
drumul Silistra-Varna ; pe muchia 
lui merg-e puţin şi hotarul Do-
broget spre Bulgaria ; are 15o m. 
inăltime şi este acope,  it cit seulă-
năturt i pe alocurea cu fe`nete. 

Topolog, comună rurală din judeţul 
Con;tanţa, plasa Hărşova ; situat 
in partea de mia4ă-n6pte a .jude-
ţulut la 96 klm. spre N.-V. de 
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oraşul Constanţa, capitala distric-
tului şi in cea septentrională a 
plăşei Ia 4 kliu. spre N.-E. de 
orăşclul Hârşova, reşedinţa ei, pe 
iirjţil Topolog (sail Sarai). 

Se mdr,ein,sce ia mia1ă ruipte 
cu comuna Atmagea (jud. Tulcea); 
la re:ărit cu comuna Ciucurova şi 
Slava-rusă (tot din judeţul Tulcea); 
la, 

	

	cu comuna Can ; iar 
la arus cu comuna Urumbei. 

Relieful solulul e destul de ac-
cidentat; culrnile Topolog la N. 
şi E. şi Ghium-ghiurmeş, la apus 
ii brăzdeză teritorul ; principalele 
dealuri sunt ; Ghiolgic-bair (3 1 5 ni.) 
la N.-V., Kerkene-bair (302 m), 
la apus ; Ceemşicu-bair (223 m.) 
la S.-V. ; Cara-mişca-tepe (197 m.) 
la S. ; Periclic cu verfui Doerani 
(392 m.) cel niai inalt din comună, 
plasă şi chiar judeţul Constanţa, la 
S.-E. ; dealul Baş-punar (298 m.) 
şi Kirisliva (320 m.) la răsărit ; 
dealul Sultan-bair (358 m.) şi To-
polog (366 m.) la N.-E. 

(221 m.) la S -E. Tăte aceste 
dealuri, afară de Ceemşicu şi Cara-
mişea, sunt stâncOse, pietrOse şi 
acoperite cu păduri iminse şi fru-
mOse prin cari se intreved păşuni 
mănOse ; cele doue_ de mai sus 
sunt acoperite cu feneţe şi semă-
nături. Movi/ete sunt puţin nume-
1-6,e (5) şi sunt artificiale, printre 
cle distingem : Papuşla-tepe (35o  

m.) in mijloc, Erghiobca-tepe (390 
ni.) la S.-E. 

Hidrogratia c representată prin 
doue pirae şi câte-va mici văi cari 
ati apă numai in timpurile ploiOse ; 
piraele sunt : Sarai care isvorăsce 
sub numele de Ceşme-culac din 
dealul Periclic, trece prin satul 
Topolog; de unde ia pe cel .de 
Topolog• dere până la confluenţa 
sa cu piriul Doerani sati Hagi-
omer şi de aci eind din comună 
ia pe cel de Calfa ; udă comuna 
prin mijloc ; malurile sale sunt 
inalte şi ri6seşi pe alocurea pie-
trOse piriul Hagi-omer saCi Doe-
rani tot cu malw ile inalte şi stân-
cOse udă - comuna la mia4ă-(j.i ; 
văite adeverate ale piriulut Sarai 
sunt Dalakeseu-culac pe stânga 
prin centru, Topolog - culac pe 
drepta, pe la rnia .c)ă-nOpte şi 

lor sunt inalte şi rip6se. 
Clima cotrunei este fOrte bună 

verile sunt temperate de recărea 
pădurilor,iernile temperate din cau 
adăposturilor dealurilor ; ventul de 
N.-E. domină, ploi in mare can-
titate relativ, climat fOrte sănătos, 
maladiile vizitănd com. fOrte rar. 

Cătunele cari formeză comuna 
sunt doue şi anume : Topolog, re-
şedinţa, in partea apusană, pe am-
bele maluri ale piriulut Sarai sai."1 
Topolo, despărţit in doue tru-
purt: Topolog-tătar la N. şi To- 

polog-român la 300 m. spre S. 

de ce! de sus ; Doerani, in p.rtea 
de miacsiă-cji pe ambe'e maluri ale 
piriului Hagi-omer sati Doerani, la 
4 klm. spre S.-E. de reşedinţă. 

AspeCtul lor e plăcut, pitoresc 
chiar mai cu semă al cătunului 
Topolog, casele curate, frumeie şi 
răSleţe, inconjurate de grădini plan-
tate cu ingrijire, aerul inconjurător 
fOrte Sănăt03. 

Suprafaţa comunei este de 5 6o6 
• hectare, din cari 217 ha. ocupate 

de vetrele celor trei satz, iar restul 
de 5589 •taa. imp'ărţit intre Stat cu 
proprietari ce posedă 2372 ha. şi 
locuitorii cari aCi 30 t7 ha. 

Populatiunea pe anul 189 5 —96 
•este de 325 familii, cu 799 suflete, 
in total deci i 324 sutlete, de na-
ţionalitate români in cea mai mare 
parte şi impărţiţi dupe cum urmeză : 

1) Dupe sex : 690 brbaţi 634, fe-
mei. Total 1324. 

2) Dup4e stare civilă :72 9 necăsă-
loriţi, 566 căsătoriţi, 39 văduvi. 
Total 1324. 

3) Dupe instruc(ie: 176 sciCi carte, 
t 148 nu sci. Total 1324. 

4) Dupe cetă(etzie: 1 3 24 cetăţeni 
români. 

5) Dupe religie 	168 ortodoxi, 
tnahomedani, total I 324. 

•6) Dupe ocupaţie: 280 agricultori 
şi meseriaşi, comercianţi, 3 alte 
profesii 5. Total 288. 

Contribuabili 288. 
Bisericl ortodoxe sunt doue, 

căte una în fie-care cătun ; avhd 
cea din cătunul Topolog i popă, 

dascăl i paracliser ; aceea din 
cătunul Doerani numai i paracliser; 
mai e o geamie cu 	hoge in 
cătunul Topolog. 

şed/ă avem doue câte una in 
fie-care cătun ; avend in total 
inveţători şi 71 elevi inscrig (43 
băeti 27 fete) din cari 30 pro- 
movaţi. 	 • 	 • 

Economic•şte comuna stă sast-fe 
Din cele ::56o6 ha. ale comunei 
sunt: 2 	ha. teren neproductiv 
(ocupat de vetrele satelor); 5 589 

ha. teren productiv (din cari 2372 
ha. ale statului şi 3017 ha. ale 
locuitorilor); 2138 ha. teren cul-
tivat (din care 42 ha. ale Statului- 

2o66 ha. ale locuitorilor) ; 720 
ha. teren islaz (din care 720 ha. 

ale locuitorilor); 6 ha. teren vii 

(din care • 3 ha. ale Statului şi 3 
ha. 	ale locuitorilor) ; 2 s 2 5  ha. 
teren păduri (din care 2297 ha. 
ale statulu; şi 228 ha. ale locui-
torilor). 

Ocupaţiunile locuitorilor sunt 
acestea : Agricultura cu 2 5 o p!u-
gari, cari au 120 pluguri, 138 
care şi cărute, 2 maşini de batut 
porumb, i5 grare de fier: Creşterea 
vitdor fiind in comună peste 3520 
capete de vite. Industria afară de 
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cea casnică", mai e represintată 
prin 3 mort de vent. Comerţul 
este putin activ, se face de către 
4 comerciantt prin orăşelul Hăr-
şova la 44 km: spre S.-V., şi 
constă in imrort de coloniale şi 
manufacturt şi in export de vite 

. cu produsele lor. 
Budgefu/ comunet constă 1n ve-

nituri de 9145 lei, şi cheltuelile se 
ridică la suma de 4128 rămânând 
deci un considerabil excedent 1n 
plus de 5017 lei ; sunt in comună 
şi 288 contribuabili. 

Căi de comunicaţie sunt numat 
drumurt comunale, cart, strabătănd 
dealurI şi văt ci positiunt admi-
rabile, prin pădurt Intuneccise şi 
zecorăse legă satele intre ele şi cu 
cele invecinate cu Urumlut, Calfa, 
Başpunar, Ahmagea, Carp-bair etc. 

        

  

oraşul Constary.a, capitala distric- 
tulut, şi in cea resăritenă a plăşii 
la IS km. vre N.-V. de orăşelul 
Mangalia, reşedinţa plăşi: la dealul 
Toprai-sari bair. 

Se marginesce la miaylă-n6pte 
cu comuna Osman-fac, ; la resarit 
cu comuna Musurat; la miaylă 
cu comuna Gherengic, şi la apus 
Cu comuna Edilkioi. 

Reliefulsoiuu e In general acci - 
dentat de următOre!e principale 
dealurt : Osman-faca-bair la N.-V., 
Meragi-bair (88 m.) la S. - V., 
Muratan-bair (8o m.) la S. E., 
Topraisar (82 m.) la resărit ; To-
praisar-bair (77 m.) prin interior 
ace ,ţe dealuri sunt acoperite cu 
semenăturt şi fineţe. Movile sunt 
puţine ; ele a 	servit ca puncte 
de crientaţie ; intre ele menţionăm 
Tapraisari-tepe (90 m.), şi Musurat-
tepe (82 m.) la resărit acoperite 
cu ve.de,ţă. 

Hidro,;rrafia, e in general re-
' presentată numai prin nişte văt 
cari ati apă numat in timpul plo-
ilor şi topiret zăpe1ilor, principalele 
sunt: Cara-iuk-dere, Cuan-dere la 

şi Toprai-Sar-ceair prin 
interiorul comunti. 

Clima este 1n general acea a 
platoului Dobrogean, cu vert căl-
durOse, iernt frigurOse; plăe puţină, 
ventul băltăreţul vine (le la 'Mare 
climat relativ sănătos. 

  

• Este tormata comuna dintr'un 
singur cătun, cel de resedinţă To-
praisar situat in mijlocul comunet 
intr'o depresiune coprinsă intre 
dea!uri[i Topraisar-bair, Meragi-
bair şi Topraisar, aspectul seCt e 

• in general nu tocmai plăcut, casele 
sunt respăndite fără regulă. 

Suprafata comunei este de 6697 
hectare, din cart 37 ocupate de 
vatra satulut cu• 173 cise, restul 
impărţit intre locuitori cart posedă. 
3 .;62 ha. şi stat cu proprietart c'art 
ati 2735 ha. 

Populafiunea totală a comunel 
este de 176 familit cu 796 suflete, 
in majoritate turcă şi bulgart şi 
repartisaţt ast-fel : 

i) Dupe se.: bărbaţt 428, femet 
368, total 796. 

2) Dupe starea 	: căsătoriţt 
520, ne căsătoriţt 256, văduvi 20 
total 796. 

3) Dupe instruclie 	carte 
759, nu sciti 17, total 796. 

4) Dupe cetaţenie : cetăţent ro-
mânt 782, supuşt streini 3, ne 
supuşt nici unet puterl t 1, total 
796. 

5) Dupe religie : ortodoxt 229, 
catolici 2, mahometant 562, altele 
3, total 796. 

6) Dupe ocupaţiuta agricultorl 
166, comercianţt 7, total 1 73. 

7) Contribuabill: i 73. 
Biserica. Ortodoxă nu ati nict 

  

    

o biserică, insă se va infiinţa una 
in curănd ; sunt insă 2 geamt cu 
2 hogi, şi una easa de rugăciunt 
protestantă a cornunit. 

Şcaa. In comu ă se află o şc6lă 
mixtă rurală infiinţată de Stat in 

t inveţăt6re şi Cll 23 
elevi 1nscrişt (r 2 băett ir fete) 
şi aa 8 promovaţi. 

Economicesce comuna stă ast-feI: 
Din ceie 6697 ha. ale comunet 
sunt: 37 ha. teren neproductiv 
(ocupat de casele şi grădinile lo-
cuitorilor); 666o ha. teren pro-
ductiv (din care 2735 ha. ale sta-
tulut şi 3025 ha ale locuitorilor), 
din ace.tea 2447 ha. teren culti-
vat (din care 2000 :ha. ale Sta-
tulut şi 3447 ha. ale locuitorilor); 
300 ha. teren necultivat ale Sta-
tulut ; 913 ha. teren islaz (din care 
435 ha. teren ale Statului şi 78 
ale locuitorilor). 	• . 

Iar 1n ceea-ce privesce-  intin-
derea şi cu:tivarea semănătUrilor „ 
dăm tabloul urnaător pe 1896 : 
Grâti 866 ha. cu  13 hl. pe  ha. 
(in total z i r 8o hl.) ; Secară 200 
ha. cu  io 111.—  pe ha. (in total 
2000 11.1.) ; Ovăz 1800 ha. cu  18 
hl. pe  ha. (in total 30400 hl.); 
In 400 ha. cu  18 hl. pe  ha. (in 
total 7200 hl.); Porumb 248 ha. 
cu  5 hl. pe  ha. (in total 124o 
hl); Meiti 220 ha. cu  5 hl. pe  
ha. (1n total I 100 hl.) ; Fâneţe 

    

    

    

 

Topolog sat 1n plasa Hârşova, că-
tunul de reşedinU al comund 
Topolog ; are o intindere de 2939 
ha. din care 113 ha. ocupate de 
vatra satulut cu 107 case ; popu-
laţiunea in majoritate romăni este 
202 familii cu 930 suflete, ocu-
pându-se cu creşterea vitelor şi 
a aricultura. 

Tropraisar comună rurală din jude-
ţul Constanţa, pla,a Mangali.a ; 
situată in partea sud estică a jude-
ţului la 26 km. spre S.-V. de 
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370 ha. cu  t000 kgr. (1n total 
370 000 kgr.) 

Ocupaţiile locuitorilor sunt ur-
mătărele : Agricultura cu 166 

cari aii 71 pluguri, 126 care 
şi c.irute, 3 tnaşini de secerat, 4 
maşini de bătut polumb şi i ma• 
şină de vbturat. 

Cr cscerca vitelor fiind 1n co-
mună peste 5.600 capete de vite, 

. mat cu sinnă oi şi boi. 
Industria e cea simplă casnică, 

tnat sunt şi 2 mort de vnt. 
Comerţu/ este puţin activ ; el 

se face de către 7 comercianţi (din 
•cari 5 cărciumari) prin gara Mur-
fatlar la. 18 klm. spre N. şi constă 
Iri import de coloniale şi manu- 

• facturt i in export de cereale şi 
vite.' 

Buaketul comunei este de 2.630 
Iet la venituri şi 2.5 t 3 lei la chel- , 
tuelt, remânând un excedent 1n plus 

•de 117 lei ; sunt şi 173 contri-, . 
buabili. 

Cal de *comunicaţie sunt numat 
• nisce drumurt vicinale şi comunale 
•la satele 1nvecinate ca Musurat, 
Muratan, Uzumlar, Edilkiot, 
Gheringer, etc. 	• 

Tortoman, comună rurală impor-
tantă din jude411 Constanţa şi anume 
din pla;a Mcdjidia, situată in partea 

• apusană a juieţalui la 4 kltii. spre 
N.-V. de oraşul Coastanţa, capitala 

734 

districtului şi in cea centrală a plăşii' 
la 1 2 klm. spre N. de oraşul Med 
jidia, reşedinta sa pe vale Tortoman 
(saii Geabacu saCi Tibrinu). 

Se 	nhstrgiuesee 1 a 	a ă -n6pte 
cu comuna Ta,punar şi Carol I 
(din plasa Constanta), la t. sărit cu 
comuna Caratai şi Alacapă, la mia- 
4 i cu oraşul Medjiiia şi comuna 
Cokirlent ; la apus cu comuna ur-
bană. Cerna-vodă şi Seimenit-marI. 

• Relie ful solului e accidentat de 
urmetOrele dealurt : Karapat-daga 
(iot m.), la N.-V. Geabacu-bair 
(to6 m.). Catele-Bair (114 m.) cu 
v&ful Taşpunar (107 m), Tuzla-
bair (129 m.), Tortoman (99 m.), 
Bilarlar cu v&ful Derekioi (1o8 
metri), la mia4ă-n6pte Derekiot 
(90 metri), la E. n —ocuzol-bair (93 
metri).Panagitir (97 m.), Ciocurak-

bair (1-o4 m.). BAiraga-bair; (I 14 
m.), la 	Oba-bair (1 07 m.), 
dea'ul Turcului (121 • M.), dea'ul 
In Islaz (102 m.), la apus Devcea-

bair (102 m.), Ci!ibikiot-bair (1o5 
m ), prin partea centrală ele sunt 
acoperite cu fâneţe şi setnenături. 
Movilelesunt numerOse, mat ales.pe  
dealul Oba-bair, principalele sunt: 

Tortoman (zo6 m.), la N., Docuzol 
(io8 m.), la S.-V. Devcea (102 m.), 

la S. ele sunt artificiale şi aii servit 
ca puncte de orientare. 

e representată prin 
balta Cara-su saţi Medjidie la S. 

acoperită cu stuf şi prin văt sect 
avend apă numat primă-vara ; intre 
ele distingem : valea Tortoman, 
prelungită cu valea Geabacu şi 

4 asta cu Tibrinu prin interiorul 
comunet acrnd ca adiacente văile 
Tortoman - culac , Dere - kiot şi 
Devcea pe stânga, Geabac-ceair pe 
dr4ta, are maluri kaalte şi stânc6se » 
in unele locuri,Cilibikioi-culak upit 
cu Cilibikioi-dere, Bekiragaragulac 
şi Oba culac la 

C/ima comunei e in general aceea 
a .platourilor, avnd vert arzet6re 
şi iernt frigurOse, expusă fiind su-
flarii ventulut de N.-E., ploile cad 
ih. cantitate puţină ; maladiile o 

rar. 
Căt&nele cari o form&ză sunt : 

1) Tortoman, reşedintă in centru 
pe. valea Tortoman; 2) Dere-kict 
spre E. la 5 klm. spre E. de re-
şedinţă pe valea Dere-kioi; 3) Gea-
bacu-mare şi mic. spre apus, la 6 

s-,re V. de reşedinţă, pe văile 
Geabacu şi Tibrinu ; 4) Devcea spre 
S. la 4 kirn. spre S.-V. de reşedinţă 
pe valea Tortoman ; 5) Azizic spre 
apus la 5klrn. spre S.-V. de re-
reşedinţă, pe valea Geabacu; 6) 

spre S. la 7 klm. spre 
S.-V. de reşedinţă pe valea Ciii-
,bikiot-dere ; 7) Făct'ia la 3 klm. 
spre • S.-V. de reşedinţă pe valea 
Tortoman; 8) Satu-noti la 6 112  
khn. spre S. de reşedinţă pe valea 

Cilibikioi-ceair. Asi5ectul lor e mal 
acelaşt la tOte, casele sunt risipite 
şi prin unele adunate in grupuri, 
casele sunt mict, cu un aspect trisz, 
lipsite de grădini, cari ar inveseii 
privirea. 

Suprafaţa corn unet este de z 441 2 

hectare ; din care : 123 ha.. ocupatc 
de vetrele satelor şi casele locuito-
rilor restul 1mpărţit intre stat cu pro-
prietarii cari posed 800 ha. şi lo-
cuito•it cart stăpănesc 13.489 ha., 

Populaţiuneatotală e formată din 
Bulgari, Turci şi germani sunt 423 
familii cu 2037 suflete, impărţitc 
ast-flel : 

Dupe sex : bărbaţt to59, fernei. 
978, total 2037. 

2) Dug stare 	: necăsăto- 
riţi i 2 I I, căsătoriIi 791, văduvi 
35,total 2037. 

3) Dupe instrucţie 	carte 
47, nu sciii 1990, total 2037. 

4)Dupeprotec(ie: cetăţeni rotr,ăn 
1692, supuşi streini 7, nesupuşt 338, 
totaI 2037. 

5) Dupe re/igle: ortodoxi i513, 
catolict 235, mahometani 289, total 
2037. 

6) Dup ocupaţiuni: agricultort 
385, comercianţi 8, alte prolesiunt 
14, total 407. 

Contribuabilt 407. 
Biserica ortodoxă e una in că-

tunul Taşpunar cu hramul Si. Du-
mitru, zidită de locuitor'i cu to 
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ha., cu i 'preot, i paracliser ; mat 
sunt 2 geamii In cătunul 
kioI si Devcea cu 2 hogt şi o capelă 
catolică in cătunul Făcria. 

sco/i sunt done rurale mixte : 
una în cătunul Celibikiot cu 	In- 
vegtor, 43 elevi inscrişt (29 băeţt, 
14 fete) şi 22 promovaţt alta in 
cătunul Tortoman cu t inveţător, 
54 elevi inscri.şi (39 băeţi 15 fete), 
30 promovaţt ; in total 2 şcolt cu 
2 inveţătort, 97 elevt inscrişi (68 
băeţt, 29 fete), 52 rromovaţt ; mat 
sunt şi 2 şcolt musulmane alipite 
de geamflie de mat sus şi o şc61ă 
veterinară in cătunul Făcria. 

Economicesce comuna stă ast-fel : 
Din cele 14412 ha. ale comuneI 
avem : 123ha. teren neproductiv 
(ocupat de vatra satelor); 14289 
ha. teren productiv (din cart 800 
ha. ale proprietaritor şi t 3489 ale 
locuitorilor); din acesta : 9254 ha. 
teren cultivat (din cari 425 ha. 
ale proprietarilor şi 8829 ha. ale 
locuitorilor) ; 46 i ha. teren ne-
cultivat (din care 375 ha. ale pro-
prietarilor şi 4244 ha. ale locuito-
rflor); 4.16 ha. teren islaz, 416 ha. 
ale locu torilor). 

Ocua aţtile locuitorilor sunt ur-
măte•rele: Agricultura cu 385 plu- 
gari, car 	a 383 plugurt, 432 
care şi căruţe, i maşină de tree-
rat cu abur, 51 maşint de secerat 
6 maşint de bătut porumb, 79 

grape de fier, to maşini de Nrn-
turat ; 

Crescerea vitelor flind in co-
mună a 184391 capete, din care 
1265 cat, 2 asint, 13172 ot, 3173 
boi 479 porci. 

Industria este cea simplă, cas-
nică, mat sunt şi 3 mort de vent. 
Comerciul este destul de activ ; 
se face de către 8 comercianţt 
(i cărciumar) prin gara Mircea-
Vodă la i i km. spre S.; el con-
stă In import de coloniale şi ma-
nufactură şi in export de cereale 
şi vite cu produsele lor. 

Budgetul comunel constă In ve- 
nituri de 1004 	iar cheltue- 
lile sunt de 6252 let remănând 
un Insemnat excedent In plus de 
3789 lei ; in comuna sunt şi .4b7 
contribuabili. 

Căi de comunicaţie sunt: calea 
judeţenă Medgidf.a Hărşova, trecend 
prin satul Tortoman ; apot diu-
muri comunale Intre cătunele 'co-
munet, şi către satele Invecinate 
la Seiment, Cernavodă, Taşpunar, 
Caratat, Carol I. etc. 	• -• 

In comună, cătunele Geabacu 
şi Devcea a fost ruinate, dar s'ati 
reconstruit iarăşt, in urina oeu-
părit Dobroget de Roniâni, alte 
sate nout s'ati Infiinţat .ca Azizie, 
Făcria, Satu noti şi .POPulate • cu 
rotnânt şi bulgarl. 	• 

Tortoman,,sat in•plasa Medjidier'că-
tunul de reşedinţă aLcomunet Tor-
toman -, situat in partea nordic.ă a 

4 	pl4e1 şi cea meridională a comu, 
• ,nti, • pe valea Tortoman, ...re- 10 
••intind re..de 1477 ha. din . care 

18 ha..ocu ate .de. vatra satu ut 
92 : case.; populaiunea sa in 

. , majoritate romă eseă , este :de 91 
cu 476 sufle,e ocup. ându-se 

L,;• 	agrictiltura şi rescerea vitelor. 

sat 	Constatita :că- 
tunul comunii Cara-harman,:, in-
fiinţat de curănd, in 1885, pe 

ti partei,nordică(alăşit:5şicci-
uridională 

. 
a ,Comunei 3a .4 .krn,spre 

; are:K)-: Intin- 
-uj dere -de 1•270 hi. dinzare 	ha. 
riiLocupatei.• 	vatra,-,sattflut 	8 

populaţia .:ette:Jit6tă..:4•Omâ- 
drIn6scă 	 su- • 

c‘ci.ip<Indu,se 	.-agrictitura 

•  
.1ErtmeovIţa,!.-deal . puţinAnsemnat in 

Si:istra •rioue,..ipe teritoriul 
.; octttâtunelor Ostrov•şi• - ,Almalău ; 
uisei:idektface- 	 a- 
r:,bair;LitelAntinde spre;resăriţInteo 

V. spre 
• E. priiltrepârkul Almalăn'şi afluen- 
- tul se,vaiea TrăncOviţa,'.de ia 

care şi-a luat i numele, si brăz-
dănd partea nord-vestică a plăşit, 
pe cea • su ică a comunei 'urbane 

Dieţ. geogr. jud. Constnaţa. 

Cotrov, şi pe cea•  nordică a co-
munei rurale, Almalau. Ină4imea 
la care ajunge este de bIl ixi. do- 

inand comutta..Almalău, care, in 
patte .te aşelata .a poleie sale 
sudice, precum şi valea ,pariumi 
Almalau ; Lste acoperit cu etita.- 
naturt 	pă iunt, şi e taidt de 
dIumut comunal Aimaiau-Ootrov. 

Tr,ancovi.ţa, vate puţin ,imp,ortaata, 
in plasa Si1itra uoue, ,pe 
,tiut curnulieI urbae (:)405/ 

din potele,apu$,ane, a1g: ,̂ 4ea-
1utm Trancovi;a1 ,se indrpla, mai 

şi, 	,,pre 
11144,71i,!avendr to „direcţ1une:/ze-
nerata 
br,4g4ând partea n9td-veic..a;pla- 

• " 
• rAerze;priRtre g1 agc(?,viţa 

; dealui 
• .-,;•Căr4it la E. ; 	desChi:le in 

părituut 
- • :nurnit:Ciştneuz Ostrovenilor.;, Ăralea 

• nu.,este Jadâncă, 	urile 1145,e, a- 
vhd apă numm in 

este tăiată de drumul co- 
munal 

'ce• ..duce 	[03t‘rciv, Ia 
Cuzgun. 

:;- 

-Troina,: :insnlă .pe -Durnire: in''plasa 
Medlidia, ,cornuna Seimeni la S. 
ostrovului Seime. m-Mari i in faţa 
satului Seimeni-Mici ; are o su_ 
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-prafaţă de 120  hectare şi este a- 
• coperită- t6tă numat cu sălcii şi 

• -rachiţi şi este nelocuită ; are o 
• formă lunguiaţă indreptată de la 

• N. către S. i este situată in par-
••tea apusană a plăşet •şi a comu- 
• nei şi ţine dreptul satulut Seime-

nit.4‘lari până mat. la S. de. 

Tuna-brinan, deal de puţtnă Inserfi- 
-) -nătate , In plasa •Silistra 	pe 

'teritoriul comunelor Beilicu şi 
se desface din dcqul 

urgina,. se Intinde spre' • resărit In 
direcţie generală de la S.-E: spre 

dUungul'inalului• drept, do-
bog&:a Dutării iritre curge-

' rrile ezerurilor Oltina 
brâzdând partea.'•nordică 'a • plăşit 
şi a••cdmunelor; are • Inălţime de 

• ioş .m. .dominând- Dunărea, lacul 
• Mărlknu şi- ,un drum cgmunal Bei- 

. 	 ; de :natură, cam stln- 
'cdsă, cu 	tnulte ;:este. acope- 
rit , cu 	.tuferişuri şi- cu fineţe 

-şi Aslazuri. 1; .:•;!;Ii., 	; 
; 	 . 

-Tutb.encea.bair; - deal ..-Insenanat în 
plasa HârşoVa, p.eAertoriul comu-
nei rurale Calfa şi anume, pe acela 
al cătunulut s 	Kurudjea ; este 

•,:situat ia partea nord-eStică•a•.•plă-
.. şei şi.,;cea resăritnă ,a cotnunet, 
1.-:. avhd o direcţiune generală de la 
• S.-V. către N.-E. si sc - Intinde la  

• S. până. la  pârlul:Mahometcea este 
• tăiat 'de drumul comunal Haidar-
-CUrndjea. 

Turbencea, movilă insemnată, in  

partea apusană a piăşit Istrulut si 
a comunel 'Caimcea, 	cel ma't 
ivalt v&f (2 52 m.) al'' dealulu! 
Dulgheru, la hotarul celor 2 ju-
deţe ; punct trigonon-retric 'de: 

do'rninnd satele Casim-
cea, Kurudgea, drurnurile comu-
nale ce duc de la Ca;imcea la 

'rudgea, D'ulgheru; Cartal,'Seleuş ; 
• , acop" erit 	i verdeţurt.- ' 

-Tuzla, cOniună• rUraiă, 'importantă, 
,din:;judeţur Constanţa• şi annme- din 
plasa Mangalia ; situatăAnr:Paitea 

• i-esărif6A...a • judeidin, 14 kim. 
Constaa,api-

tala districtiffuL 'şiţ in • 'ceă 
N. 

-de*orişelul 'Mangaliareşedinţa ei, 
pe mau1 sudie al' 

nu'departe:'•de'•Mare:•• 
" Se i•nzărgirresc -.1a • 'iniaciă-ncidte 

• ' ••-•-en c6mtina'••Tekir-gbi-61(nl.'COns- 
' 	'tanţa) ;• la i'resarit ch Ma'rea-Ngră, 

thia4ă=(.11. cu coinuna Tatl'ageac 
"işi fămapus-cticoinuna'ruralăMUsu- 

4.-fi?t:, 	• !, 

'ingetieral 
dc'eidentat ; dealuri'e 7nu sunt 

:VăiIargi, principalele 
• srint • Kilduk; Tuzla-bair (48 . m.) 
la. N., Tăusan•bair (70 m.) la V. 

Dermenimir (şi rn..) la S. şi 
'E., terminându-?..?, pe m ilul Mărei; 
dealul Muratan (8o m.) la S.-V., 
le.sur1t acoperite cti • fânete si se- 

sunt. reiativ ••nt..i•-
merĂse ; Intre ele di*Qingein : TUzla-
din-Cămp sii Bal-dara-iuiuk (-,- o 
m.) la S.-V., Sănâr-tep2 (38 rn.) 

• 1a S., Dara,iui-uk (57 m.); Tuzla-
tepe .  (51•••`-tn.'), Meragi-iuk •(.28 rn.), 

partea :centrală, CăzIar-iol (38 
Tuzla-iuk. (43. m..) spre 

sărft la: klm. de tătinul 	; 
Cioban-iuk (66 na.), Tatlâgeicl,63 

' 	Taşli-iuk (9•0--• rn:) fSiriuk 
X*76.in.') • 

Hiiihog.famfide;.repressenta'tă; -Prin : 
• ''•-Marea -•Nră-ce):d•udă .11;-;&sărit, 
•-••1pe'• lur4T,ime.z 7 de I4klt 	fbilbâtId 

capiil 

• rVpds.;iip-re/ 	 stăncus 

N. 
ert prehingirea sudicKiu-ciu-Tnzta 

pi•Oducpce":1')un;''niCl. hţ-ni 
riTcl ţ,stU in cmunjcajc 

tu 'Marea;ld' -  c-are'aU"'Fo4t'fiii‘nia:e; 
rtiluile le) s'unt 	 ;c: 

• kabă :3: in. it1. r0rIl'aşe; IManzea:p1-,-
1‘ 

nu comunică 
•-•aCt-7••ha .. nu j•Prodne'de.'C't stuf. 
Văi/e sn'fit lai, insă. 	; pt ri 

'cipa'ete sudt : Tauşan-dere, ';•Dar- 
•:- dere, 'KinCiuc-TuZia-de're şi Tuzld-

''alceac spre N. deschizndU;se 
lacul Tuzla-gbiO1 Arnut-bo3to.- -
dere şi Mangea-punar, la S. •dcş-
cl-tiânclu-se in lacul Mangea-pum,, 

Turbencea, mOvilă in partea no 
• estică a p1ăşe Hărşova 'şi 1n par- 
• tea estică a. '-comunet-Calfa, la 
! km, :spre sud de satul Kurudjea ; 

foat punct trigOnometricde observa- 
• ţie 1-jul rang. şi • -;este aşe4at pe 

. •Iculmea . .dealulUt :Dulg. hern,  avrid 
o Inălţime de 252 metri şi domi- 

• - ,nând.rsatuli Kutu,djea işi Gasimffa 
• (Tulcea.). 

,; ;••,• ;•.• 

-Turbencea, ,•Turbeneea bairdel In 
Jstrului,Lpe •terito.riut •comu-

rurale Casinieea:Jjudeţul'JTnIcea 
-..carnunerCalfa plasa Hărşov.a, 

detul;:rConstanţa,. S. desface din 
Dulghern,.,se.:spre  

răsărit, 1.ntrki:directinne generală 
:spre 	brăzdând 

partea apusanăra: plăşit •şi 
munei ; la pOlele. lut sunt aşe4ate 
ruinele unui • fOst_isatITurheric«I., 

:u 	ar: la cele,•.muchestice • e••: aşeat sa- 
: 	.Casimeea e - de naturkstncos ; 

are ;227 1:12. 

satul; Kurudgea .din: judeţul .;Cons- 
..tanţa, 	:comunal 
• Haidar el este • tăhit •şi.•de , hotarul 
dintre cele d(51i judeţe.. Este aco-
perit cu păşunt. 
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valea Tatlâgeac la S -V., ce se 
•deschide in lacul Tatlâgeac. 

• C/ima .comunet este rIgurOsă ; 
de i vara este tetnperată prin a- 

, ..proprierea Măret şi 	ve turile 
ce •suflă dinspre ea, larna 1nsă este 
riguriSsă. supusă fiind Nu hre v n- 
tu ut de, 	plot cad in can- 

.titate potrivită. ; climat relativ să-
nătos.:- 

.Cdtunele cart o compune sunt: 
Taala, reşeditga, 	N. flAngă lacul 

• ,peyvalea.. ,Tuz!aalceac, la 
..t 	iu.departe, de Mare ;_Perveli 
spre apus. la 8 kitn. :,spre,: 

• pe 	.:Kluciuk-Tat 4geac ,1ntre 

-dealue.,Muratan 1.a Y,;hrin- 
gek 1a 	;? Mat,age,a-punar la 

.,rnigjăz' cji, ,pe, 	Vestip, al •Jacu- 
iut ,,.Mgnie-Pq14C,', 1,2 4,,, 14;!5•Pre 

• -4P;Tes.fitdinţ4»,. 
ale.,dealulu.,tDerm.en4)air aspectul 

general .acela:?al 7.Ate1or 
tpfcesct,' cu, case„ rbipite lneregulat 

• Iângă-o ;geamie.şi:  cu oinfăţişare 
r3fară, de Mangea-punar, care 

fiInd:Işaţ .Aiog ise .yede"ire-care or- 
• dine şi,curătenie, 

,.5,pţrafaţa, totalka comune,I•este 
. 	11767 	cart '.5t ha. 
• ocupate:,de vatra satelor _cu .2 48 

case, 	r,zestuI se 1mparte ,1ntre 
Stat şi proprietart cart aO 	631 
ha. şi locuitorit ce posedă 3351 
hectare. 

Populaţiunea compusă din Bul- 

gart •şi Turci, este de 266 familit 
cu to35 suflete, Impărţite dupe 
cutn urmeză: 

t) Dupesex : bărbaţt 547, femet 
488  _total 1035. 

2) După stare civaă : ne căsătoriţi 
588, căs;ătoriţt 428, văduvt 19, 
total 1035. 

3) Dupe instruclie: 	carte 
43, nu sciti carte 992, total 1035. 

4) Dupe proteclie : cetătent ro-
mâni to I 5, supuşt streini 19 ng-
supuşt nict unet .protecttuni 1, 

..total ,193.5. 
5) După. rtikie : ortodoxi 357, 

catolict t t, mahornedant.,-666, alte 
religit 1, total 	 • 

, 6) Dupe ocupaţiffne : agricgltorl 
280, comerciang. 9,, alte oc1pa-
ţiu,n1 -3, :total 295.. , 

Cankibrr_abill,:.  295, 
Bisetică, ortodoxă , e .,una In că-

tunul Tuzla. cu Igarnul Sf. Nico-
-Jae, ,zidită de :locuitort,. ,avend 
preot şi 	dască.1 şi 10 ha, de la 
.Stat ;. •mai ,supt .şi • 4 ,geanail, ,2 1n 
cătnnul Perveli şi 2 la cătunul 
Tuzia, avend • in to tal 	hogi. 
• şci5/ii este un,a mixtă rurală in 

cătunul Tuzla cu 1 Ipvetător, 24 
elevt inscrişt, din cart - to promo-
vati. 

.Economicesce comuna stă ast-fel : 
Din cele 11.767 ha. ale comunet 
sunt : 

51 ha, neproductive (ocupate de  

. • vetrele • sateler) 	11.716 ha Dro- 
ductive (din care.836i , ha. ale pro-
prietarilor şi, 3 3 51 ha. ale locui- 
torior), din acestea 	9 5 17  ha. 
teren cultivat (din care. 6449 ha. 
ale proprietarilor şi 3068 ha: ale 
locuttorilor), 1522 teren necultivat 
(din,cate 1522 ha. ale proprieta- 

- 	 is. az..(din.care 
400 ha. ale proprieta.ilor "şi. 273 

• ha. ale locuitorilor). • 
• Ocujaţiunile loeuitorilor sunt ; 

Agricultura eu 280 'plugari; cart 
aOi 32 pluguri, 2Ocaresi căruţe, 
2: 'maşint . de;-sernenat, 

•' de treerat,  i maşină:de' bă4uutto-
-rumb, 20 grape de fier, 3 triOre. 

Crescerea vitelor, fiind in co-
:mună. peste 7200 capete de vite, 
.mal cu semă oi şi bot. 

• ..Pescuitulin balta , Tuzla. 
. 	f• 

. industria, e cea ,casnică, simplă ; 
Anat,sunt 7 mod de vent şi, rn6ră 

••cu: aburi: .. • 
• CoMerţute activ.-„•se..face prin 
:,•gara-..:Constanta,: la 2 3 

• de to comercianţt. (din cari 2 

-cârciumart),..şi -con,tă:in import ;de 
coloniate, .manutacturt.şi InJexport 

• .de cereale,• vite şi. pesce. 
Budgetul comunei. constă 1n ve- 

• niturt de 6002 lei, cheltuelile sunt 
.de 2527 let, remânendu-i. un ,re,t 
considerabil de 3475 lei sunt in 

• comună şi 2.95 contribuabilt.  

ăl dt comunicaţie sunt: 'pe 
curi 	Mare cu luntrele ; calea iL- 
detenă Constanta Mangalia trect.: 
pe la 1112  klm. spre resărit de 
satul , Perveli, apot drumuw nici 
spre Tekerghiol,'Muratan,•Top'cra:-
sari:• Tatlâgeac, , Gheringec,,_ etc. 

comnna nu este nitnic d. jp.- 
seninat,i-relativ la.antiquiuti 	kirL 
pete de movikle tele numer6se, 
cartma1,-t6te •sunt arufichile, 
servit• ca-puncte de:orientatie, câ- nd 
nu 

Tuz1R;I.Sat Iniplasa•sMairgalia, ctV 
d-e • reşedinţă•:a1;comunet Tuzias--•pc 
lacul Tuia, are intindere de 580)  
ha. 	ha. vat a satulut) şi 128 
familit cu 6o8 .sunete, in rnajorl-
tate turci, ocupându-se cu 

•.111r.2 

Tt3z1a,1aci.mat- Ipsgutlat; (-34 pka 

,C.lotrAanţa :-(jud.vCoastantaşi;:plasa 
,ţlâtrutni /(j111:TuiCea), pe.Aer46riv.1 

.cornunei iCaranasuf şi anume• 
• :cătu-:_ntuL.D.u1mgi,,, situa;tlin partea 
- sudz.estică: plăşit , 	sud-vegică 
-a -.comunei.:. Este format delcu1  

Sinoe. 	care.:acutn:.-ei.desp4x!it 

•.• pripteo lungă -_bandk. de 
o. inlindere 

. apuană.,.se 
. Peletlia-Produce sa,re 1n abuldenp., 
avend şi. Statul 
iar este abundent şi aparţine tot 
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Statulut ; Kefalul este mai  cu .semă 
1n mare cantitate şi aduce un fru-

, mos venit Statulut. 

Tuzla, cap 1n Marea-Neagtă, plasa 
- • 	comuna • Tuzla - fiind si- 

tuat, 1,a 212  klm. spre S.-E. de 
satul:fuzla .şi. la 2 klm‘.:,spre r-

; •sărit:  deMovila Meragi-lu,k ; •este 
,capul 	Anat inaintat i mare, 

, Idin .tot: teritoriul Dobrogel.; este 
' 

	

	tuat In .partea ,nord-egtică; a plăşel 
şi cea resăritenA a.,comunet. 

in .plasa .Martgalia: 
owunk Tuzla, de unde.. it 	şi 

,,.!•1;• : 

»!. I 	 • 

-; 

()  

Uduamel-bair,  , deăl1nsemnat în plasa 
Mecijidia, pe teritorul comunet ru-

! erile Kokirlent .şi anutnev:pe t-ăcelis 
ţ•a1,.cătunu1utsealviartes; situat(Cam 

liartea: riord-veStia:: a ;plăşet I şi 
'!cea zentrală ă •comunet,:la.: nord-

stul satulut -Ivranes;;es.c ,cnprins 
!- -•intre4ăile Ghiaur-Amzall 1.3Zum- 
• AtUd • şi : • intre dealurile 

Armutla-Bair; UZunn-Atnet, 
• .av.6c1 o direcţitrie de 

cu o inălţime medie .de 120 
metri, 'cu care domină satul Ivraues, 

• care este aşe4at la p6lele'sale sud-
vestice:; 'acoperit cu Păşune. 

.nuinele ;.situătă pe culmea dealulut. 
Derruen-14i,r;cu 43,m.1năltime,,cjo- 

, 	Marea-Neagră, saţul Tuzla 
. la nord-estul cărta1a se află ,-precu. m. 

şi 	 fost.  punct ţri- 
. gonometric deobsex.vaţittue de .ran- 
• gutal 111ea. • 

Tuzla 	saCi. Baldara-luiuk,rno- 
•vilăInsetunată..1n,,plasa .Mangalia, 
teritoriul comuneI rurale.. Tuzla ;. 

•dealulut Tauşan- 
, 	cu • 9 

.formând,:dJikg1.41 ,,cotuurtai 

Pervekei ; fgA.-,punct,x;ig'r4Qmetric 
Jde oser.yţtie4e r.ngţi 1 ţt.jea.  

.11‘r .  i; 10  

UrlUia,!..Sat în plasa.Siligră-motiă, că-
tunul comunet urbane Cuzgunl; sat 

săraC, • cu casele'• Scande,.: urtte 
, aşecalate::•neregulat., e :aşe;lat • in 

parrea re:ăritenă a 
spre‘, 	re- 

.,-Şedinţă.;.orăşeltdut,.Cuzguni.pe fmalul 
: stăng,el_văit Urluia,,la p1e1e estice 

.ritorul iSea .se-.•mărginesce, la N. cu 
cătunul 	Sucufuhar, ..şi Ta- 

-,, laşrnan;.(ak comunet.E.,ige dirt\ plasa 
: 	 cu , cătunul Adam- 
' clissi (tot, al comunet 	S. 

.cu, cătunul Kerim-chiuS (al comunit 
*AzarlăC)' ,Şi •la V. cu cătund Cara- 

• amat. Relieful solulut accidentaula 
E. de dealul Adam-clissi (138 ru.) 
si la S. şi S.-V. de dealul •Curu-
alceac-bair, de natură stănc6să, (83 

ambele, . acoperite • cu făneţe. 
Movilt nu 'exisţă .;.pe teritoriul sa- 

• tului. . Cursuri de •-apă in ..adev&-
ratul :sens al cuventului, nu există, 

- căci .văile conţin apă 'runuai .in 
• tirnpul 	 al.priknăverets- 
• vă-‘, avem :13.ăldărnac-ceair, (sati 
• Urluia) prin interior, trece pe.lărtga 
,sat 
culac şi.Cara-aci-alcep% 	V. 
pebstănga, , Uzum-..u)ac;  pe. f  !z1F,p,ta 

-ila E. Clicuarr.'Atul,ut ,eiţeutperatăa şi 
;săuet6să; Intincle.rea ţottă 
592 ha., di.n carl 40 ha. ocupate 
de Ya trA-  şi, 	,satti1u1„)  Po- 

.,p,u1sgiunea «Inttgă e,,:de.  . 4 8 ,fa 

: cţ65 ,-P13f1Pt.;:.c4r1 89 9 , Pu 
P4st9Kit.4 şi 1:esg,e1.'eg 

, nu, tocmat product1v,, 

• . • 

• cătunu1,;,£omune1„,,111usgrat.,; ,s1tuat 
,.in f  partea, peptg_ut,tional 	a .plăşet 
• .ş1..mai mult centraiă ; ,a; comunel, 

la 21/2 .)dm.,spre 

.,de ;.reşedintă. Musurat, •E4te, aşezat 
pe ,vaJea tUduchi91 	ja vestul.la- 
culut Tuzla Qhiol şi ,pe 
Musurat. Esteu -dominat , de, verful 

• Urluchiot care ege la i klca,spre 

,avend o • Inăltime de 55 m. 
Suprafaţa sa este de 52 hectare, 

• dintre-c?re :7 hectare sunt ocupn,te 
de vatra satulut şi •de grădint. Po-
pulatiunea sa;  compusă din turc• 
şi bulgart, este ,de 9 familit, ,cu 24 
suflete, ocupndu-se putin .cu agri - 

• cultura şi cu pescăria. Parnntul 
produce .prea. putin grâCi, ar 

• berechet. •Casele sunt mai 1.6t,e, 	r 
şi -aşezate Tegulat, ,aşa, ca_forFuez., 
uliţt drepte. Şoseaua judeţeană Con - 

: (stanta-Mangalia trece prin 
partea., lui răseriteană .; alte drupur•i 

.,eomunale plecă, la Hasi-Djuluk, ha 
.Mu5tgat. şi 

f 

: 	- 
Ijr1UhiCgţ-14r.e,,; Vgle,  

pc t teritoriul comurketur,alc 

guşurat, rş,if aputue ,;pe 
.seU ,Urluchipt (de, undej-Şt 

•,,trage , ,şi ,nutuele):; ,se ,clesfac,gy di n 

! ,dealuţ,„'(;),pnan9i1.,j..-bajr  
441, 

cn f di- 

.,:rectiuue generală de.; ja nord .c•atre 
,pr41,satul 

•SC dhide.in lacul .Tuzla 
—la extremitatea ,sa sud-vestică; 

văi ,merge.,,drumul 
. comunal Urluchiot,,Hasi 
• ,este situată in .paFtea nord'•:eca. 

a. plăşeI,şi a comunet. 

VrumbeL,comutlă. rgaIă,di .-judeţui 
Constanţa., plasa Hârşova, 
1n partea septentrional4 .a , judetnii,f, 

la io t klm..spre 	de oraşul 
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Constanţa, capit la distrietulni ; şi 
1n cea de mia4ă-n6pte a plăşei la 
44 klm. spre nord--est de oră5e-
1u1 Hărşova reşedinţa- ei, pe păriul 
Uru bei (saii Aigăr Ahmet). 

Se m rinesce la mia4ă-n6pte 
'‹u comuna Carjelari (Md. Tnlcea), 
la răserit c-u'coniuna Topolog, la 
mia4ă.-41 dn'cornuna Cal'a; iar la 
aptis u -comuna OStrov. 

.Relieful solulul e In general 
destul de accidentat.; culini1e;Ghium 

• ghiurmcş o brăzdeză •li tnia4ă- 
ncipte 	i. Făgăra5u1: la - 	; 
principalele dealuri sunt : * Canat 

'Calfa 1221.  
• Ghiorg,ie; bair 	-la N'..E., 

- Kerkehes baii2  (1'98 	la E.; eeem- 
şicn: bair laSE, Ilag,i•capar tepe 

• '(1 99 m.)•la naia4ă-41, dealut Caira.c 
• -(1 	la 	dealut:' ROŞti 
(1'84 -  rn..)1 `şi 'Aigăr khrtiet (83: tn.) 

	

''apus. • Ceie 	trei dealUri 
stint aCoperite'cu pădUri, ce164'alte 
cu făneţe - Si seinănăturf mai :t6te 

• sunt de' natură stătic6să.- Movilele 
stint - puţine.;(8) tăte artificiale, ser-
vindodini6ră :ca punct de• orieri- 
tare sau ' Observatie, • principalele 
sunt: A'rman -tepe ( t 2 5- 	la N.-V. 

movila • eăpitanulni Aractar sa'n 
Făgăraşul noU (188 m.) la S.-V. 

Hidrografia este representată: 
pri-, tr'un părIU şi căte-Va văl' fă.ră 

• importantă. Părlut Rog care isvo-
. £4te sub numele de-  Arumbei dere 

din dealul Kerkenes bair, .se: con-
tinuă sub cel de Pinga • dere şi 1n 
urma de cel de Aigăr Ahrurt, sub 
care- ese • din -  comună., o brăzdează 
prin centrui  - trecnd.. prin satul 
Urumbei ;. •maluri1e sal3 sunt pre-
tutindent 1nalte şi răp6se. Văile 
cari 	numai t6mna in.tim- 
pul ploilor i primăvara. dupi to-
pirea -zcipeziror, brăzdează comuna : 
• Făgăraşul 	cti4naluri pietr6se 

inalte pe- alocurea, trecend: prin 
-satui•. Făgăraşu no'n şi•adiacentă:pe 
Stănga -a priuluI Aigăr: Ahmet,-  la 

;:-*.valea •-Mezetului unită 
pă-

-• riulm :;Topircea ' 52C1 Dăeni., la 
.;,' 	fr , :; • 

Clitnă este temperată, verile sdnt 
•'temperate; 1a no-d de răc6reai•p.ă-
'durilOr,' iarna''nu , e'-tocrnaVaspră ; 
• 'Ventu1de 	predornină, pl6e 

cade 1n' cantitate potrivitălimat 
sănătos, maladiile o viziteză f6rte rar. 

• • Căttin ele''ari • fOrmeZă. 6mUna 
'fsunt •done 
'şedinta tiiata • , ră,ăriteană pe 

• • ma1111-.  drept al păriului Urumbei 
(sau R'aşt• dere) apr6pe de isvorul 

• seU. Făgăraşul noii spre; 
• la .5 klm. spre-S.-V; de reşedinţă, 

pe valea Făgăraşu no0. • Aspectul 
•lor' diferă ; 1n Ururnbei casetesunt 

•'aşe4ate in ordine; pe uliţi regu-
late ; 1n FăgarauI ncii sunt pe o 
singură. uliţăi  :ele sunt curate, bine 

• ingrijite," •cu grădiniti; •positia sa-
telor. e plăcută. 

Suprafaţa 1ntregă, a comunei 
este • de 5 76o-hectare.. 	cari r 3 I 3 

, ha., ocupate de. vetrele:ţ.elor. doue 
sate, resţul (5 • 545v•,•ht., inpărţit 
intre locuitorii GaWat'l, 4497,  ha• 

stati cu proprietarit ,ce posed 
• •95,o ha. . 

Populaţiunea .irt cea•Mat mare 
..parte; romăni, in anul •-18.95,--r96 

numera 282 familii;cu. to5 4: tnent-
- :brii . in•-•otal 1.336. ,sufiete, repar- 

tiz•ti după cunal'urmează,:. 	• 

1) Dupe sex : 705 bărbati, 631 
•;(fernei. total. 	336 i 	;n- • •; 

:2)Dupe stare 	 ucciSă- 
- -toriţ1;, 5 24: .cătăttiriţ4 3 6,  veduyl, 
-1:5[,.devorţ,41, •total. 13 	! 
-1;'1 -3 ) Duşleinstrurţie: 22 3,8iu:earte, 
f-. 	3'.;4111:, SCil) totali t•336. : 

4),Dupep1otee(ie4, 1-336 cetăţeni 
-rornăni,, • total- 11,3 3 6. . 

5) Dupe 	.12.81 ortodocşi, 
• 5,5ritpahometant-, totai 13 36., 

6) I)upe oaspaţiuni:: 26.2; agr,icul- 
. .tort4).);L.,nie4eriaşt., 	comercianti, 

• 7to tal 1,27 
27 contribu 
Biseria ortodose. sunt. 2, căte 

:,una in fie-care cătun, avend im- 
:preună I preot, 2• paraclkeri,, 2 

• .dascălt; mai! este şi i geamie• cu 
o hoge in cătunul .Topolog. 

• Şcoli sunt• doue, •căte .una in 
fie-care cătun cu i invetător si 

inveţatOre,(in Topolog,), avend 
preună i to elevi Inscrig (68 1:dei, 
42 fete) din cari , 58 promova:'.. 

Economiteşte con-tuna stă ast-fel ; 
din cele 5760, 	..cowneI 
sunt : 

3,13 111., teren neproductiv. (!c5te 
iocUpa,te de :Vatra a..tului),; 5447 

ha. teren productiv. 	cari ,9 5o 
ha. 	statultu ,şi 4497 ha.-: a• 

..Iocuitor,ito,r)diri. acestea 42+6 La. 

-:teren cultivabil (din ca.ri 	ha. 
- !ale •louitorilor); • 2oo ha„.;  tey-cn 
• iZlaz (din carLtuh.gle.locnito 

1,1.114,teren ;.vk (clin:  
ha. ale 

teren păduri (din cari 900 ha. aie 

• 'J 04tijaţiunile,  ktsdi4rilgr sun.t, a-
-.Gestea :Agric.u,ltura:.ţcu 

:,care.• şi; căruţe;;: 7 
•terat. •Cregerea vitelo,•; fiind_ in 

- • comună •peste. 65oo .capete; d 	ite 
• mai cu • semă 	boi. C,  eşter,e a 
••albirielor.:•..vend_comuna i(ropo I o g) 
peste. 100 stupi. 	e. re- 

' presintată prin cea.• casnică, prin 
mecanic, 3 mori cu, abiirt, i cu 
apă. Comerţul e activ, se face de 
8 comercianţi (7 cărciumari): •pr11 

'.or4elut •Hărşova :la 44 ktru, •spre 
• S.-V. şi ,corist in• •import • de•-co-

loniale şi manufacturi,. şi in export 
•deyite. cu produsele lor. 

Budgetul comunei Urumbei const 
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:veniturf de 7018 leI -si 
• 

închel- 
tuel de 2872" lel, remănând deci 

• un exCedent in :plus`de 4146 -lei, 
• sunt:in tOmtină şi :2 iorttribuabih. 
• • "Ci1e de comuricafie stn-t dru-
muri comunale, ce unesc 

iaire eţ-ej-şi--•tu cele-inveciaare ca 
-Tiopolog; :Ostrov,HC7afii Cârjelari, 

Dăerif, 	 i;;•, •;!,1 
• Pe teritoriul conk,adt;spre:N.-fV., 

•Malul 'drept al 'pâtitifur • Aigăr- 
• "AhructLt t 

Fă'găraşu 
rield"uniti .S'at.Semştier !441 
distra& dd lun -inCendia, locuitbrii 

at FefuglatAn` Tă0r4.1. 3:11 I 
.(11 	;:, 

Urunibel,at- plasa,)•ffirşo:vai•eă-
- tariul de',reşedin'ţVil'-cotturiet U-

rumbey ; ituat» in» pairtex tord-
6ticăap1ăeI ;şi;cea septentrională 

cOmanet pe -pârlutiAiegr,  • Ahmet 
are i d intindere .de293k) 
cari 113 Ji. ocupate•de ,vatraisa-
-tului Cki • ; 107:  case ; -ipopulatiunea 
măi t6tă româneSc4,  este, : de ,": t•o8 
familii cu '545 suflete ocupându7se 

'cu creşterew,vitelor,a bilielor şi 
agricultura. • 	 ;,:, 

de iituportantă ,se- 
• cundară, in •plasa:SikiStră-noue.A:ţe 

teritorul comunei rurale •Lipaiţa 
• lanume 'pe acela al, cătuntiltil rseti 

Coşlugea) ; se desface din : p6lele 
• resăritene ale dealului Coşlugea, se  

• indreptăspre 'reSărit, intrto 'direcţie 
generală de la S-V• spre N-E. prin 
tre văile 	 . şi 
cului ; brăidănd ••ast-fel partea ;; de 
itiacjă-n.6:pte`3ă!plăşii. şi.-acornunet ; 
'ate :o• inăţţitte ?- de •,,•<, 3 2: rn4 .! 
• aCOperit nurnal! cu iuferişurl, domi- 
Lnâtid, 	 satul 

Coşlugea, care e aşecjat iia. pOlele 
se sudice4i drurnuottunal\Coş-

- ;lugeai-Părjdiţa:; la p.61ele suci,estice 
-sei , găsesc 
-e1 -lasă:,:spre-resărit prelungirea ,  nu- 

mită 	 ;,, 
;. î,) 

Uzum-bair, deal; luitarul :plăşilor 
-Imecijidi"‘'cu'•,‘Măngali.,••pe•-tetitorul 
,T -CtiinunelOr rutaidearabaci şifKazil-

murad şi,)tttlum'e ,pe ,ace.la >al cătu - 
• --siteloritor BeşaUl\si,IVIerdev'dnii-Pu-

nar ; sitUai; id:ţparteisud-estică a 
Ka- 

• rabaci, şi ceaţtlord-e(tIcăplăşei 
• •- M iiaj 	i :cea`•-‘nOrd-estică( a co- 

munet.  Kazit-Iturad;-1-nergeprintre 
• Văile( 	 avend 
, :o-directiune de Iţa;N:-E•către:S-V 

are o inălţime maxtnik!.,de3;'Ji3o; 
metri pe 

••: ,seti Cangagt-Est-;-eSte tăţa,t,id\ doue 
- , părţi . .aprOpe,  egale- ide,către dru- • 

muF comunal .13;•şuul-Ciobanisa 
• -•ete: acoperit.:  ctr- păşuni 	pre- 

lungeştela Sud 	dealul t -Culac- 
• bair, iar • la nord cu,dealul'Arabi-
luk-bair.• • 

Uzlincea, vate;,..inşeruna:tă - , iri plăsa ' 
ge-yAeritoriul 

şi • .anumetipel.aeela '.al; cătu-
'!.1i111;ui-:set Satişciot,Emerge: para Lel  

nord-e3tu1:d8lului,Erkesek 
'ciirecţiuneigenerală de:la 

cătte 	 de.- la Nr(r- 
(,Tul,fCapagi:şi../pănză in,:sati41 Satis- 

chioi unde se deschide, saCrtuai:bine . 
4is işi schimbă numele, in va!ea 

- Satţschloiţ-dere 	este fi tuatăl" jll 
partea sudică ap1ăii şi a cornunii 

;:avead o lungirne.de  6 kin. 

rpentigitoriul bulgăresc, 	comunit 
Reggp-cuiusu 	pe acla , al C.Q- 

.;nzulii,:,bulgăre„s4iCranoia; )se;des-
face din d4lul Cranova-bair, se 

- .intiudeuspre;:resărit, ,in;ş0-.-Pdirrecţie 
8 ,gene'ra1it..;de la 	.spre, 

• :pe1aS.de valea Sarp-ornaan,Ceair, 

':b.răzdând Parteatneridională a plăşii 
:cea i.apuSană., acomunit 	p05- 

/, lele_ vestice e..aşe4it. satul Cranov,a; 

semenăturiiii 

Uzun-ceair,.vale; îri plasa; .Medjidia 
pe teritoriul comunei rurale Eni-
gea şi anutne pe acela al cătunului 
sCi Malceova ; ea este formată 
de unirea văilor Kior-curu•ceair 
cu Kireslic-culac, se Indreptză 
spre mia:4-n6pte, avnd o direc-
ţiune generală de la S. spre N., 

merge" printre tWurile Caram:Incz,  
şi Dealu mare (rarnificaţiunile sud-
estice) şi • se deschide 1n valea 

• Caramancea dupe un • drum :cle 2 

km.; este situata cam in centruT 
pla"şei şi in •partea• nord-estica 

•comunei şi, a• cătuntflui. 

Uzun-culac, 	 importantă 
• in.: plasa Medjidie, pe » teritorinl 

comunet. rurale• Enige, şi anum... 
pe acela al cătunuluL 
se . desface .,din... p&ele . sud-estice 
ale delului Susufunar-bair, se in- 
dreptă. spre 	av8nd o di- 

-xectiune generalk 
•• 	• brăzdind,, partear aptana • 

plăşei: .şi •pe: ceantrn co - 
:rnuaei şi ›pe ce3 -reărite 
; tunului'duPe,ce taiedr•umul•chmunal 
Rasova:•Enie.,•:: şi `->du-pe 

-de :4•-•km. -•!rnerj,e de;,se',deschide 
Bâţclâirriăe-ceair;săil 

pe'drepta 	S. ' s:atul -Urluia. 
• Valea 	esteh una din •cele 
• mai , frum6;e .-;dia, <Otâ -plasa;  brăl.• 
• , dată:,cu:--drurnurt inflorite, e: o 

zere.  să stai cât-va timp 

Uzunculac-bair,:.-W 	mică-,im- 
portanţă in plaş,a Medjidia, pe -
teritoriul comunel rurale Enige 

anume pe acela a citunului săn 
Polucci ; se desac din d8lul Po-

lucci, se indri:pta spre 

av"8nd o direcţiune generală 
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N.-V. spre S.-E., brazdând partea 
apusana a p1aşei şi pe cea nord- 
ve tica a comunei. El se intinde 
printre vaile Urluia şi Tiutiuluc-
ceair ; ce-ş1 ia nascere din pOlele 
sal! sud-vestice. Are o Inalţitne 
cam de 120 m. dotninand vaile 
de mai su , satele Baccuius şi 
Polucci, şi: drumurile comunale ce 
unesc cele doue sate şi Alirnan-
Polucci. Este acoperit cu feneţe 

padurt intre care cea mai 1n-
semnata este lasi-orrnan, langa sa-
tul Polucci. 

Uzunlar, sat 1n plasa Mangalia, ca-
tunul comnnel Edilkiol, este. situat 
.in  partea apusana a plaşel, şi, cea 

• septentrionaia a comunel, ia 31km. 
spre 	de catunul..de_reşedinra, 
Edilkiol . Este aşqlat pe, valea 
•Uzwilar-ceair şi este. Inchis la 
.S. de .delul lol,cari-baar cu .verful. 
sii• Uzunlar-iuk (1o3 m.) Supra-
.faţa sa este de 1450 hectare, din-
tre carl 50 hectare sunt • ocupate 
numal de vatra satulut şi de gradhal. 

• :Populaţiunea sa este de 52 familil 
.cu 524 suflete, ocupandu-se cu 
.4gricultura şi Cu crescerea vitelor. 

Majoritatea locuitorilor este for-
mata de turcf. Şoseaua judet&iă 
Mangalia-Medjidia trece pe la ves-
tul seCi, iar din partea. sa  nordica 
mal pleca trei ,drumurl comunale; 
unul spre S.-V. ducend-  la Edi kiol, 
altul spre S.-E. ducend la Topral 
Sari şi altul la , N.-E., ducend la 
Musurat. 

Uzunlar-ceair, vale .1n plasa Man-
galia, pe ttritoriul comund rurale 
Edilkiol şi anume. pe  acela al 
catunulul seCa Uzunlar. Are o di-
recţinne de la N.-E. catre. S.-V. 
trece prin- satul cu , acelaşL. nume 

este,  situata 1n papea ap,usana 
•• a plaşet cea nord-estica a comunii. 

Uzunlar-dere, vale. de puţina. in-
. Semnatate in plasa Mangalia, pe 

teritornal comunet rurale 
şi anume pe ,acela al catunuluI 
sei) Uzunlar.- Este situata ..ca şi 

• precedenta in partea ap-usană a 
plaşel şi _cea nord-estica •a ,comunel, 
amend o directie- de: la resarit spre 
apus şi lntin,4ndu-se pe la sud- 
estul satuiel Uzwalar. 	.• 	- •  

Vaivasin-bair, deal in plasa Med-
- jidia, pe teritorul comunet urbane 
-Medjidia ; situat in partea Nudica a 
plaşet şi cea sui-estica a comunel, 
este indreptat de la nord-vest catre 

• rasarit şi este 1nconjurat de 3 par I 
cu val şi anume ; 1-1 nord sunt 
vaile Cazalic-dere şi Ikingi-Medjidie-

iar la sud- vest sunt Vaivajin 
- dere şi Biliuk-dere spre .rasarit se 

• -:;unesce cu dealul Cara-chint-bair ; 
-are Inaltime medie de i*-2o metri 
cu. care domina pe t6te vaile .incon- 
jurat6re; precum 	drumurile co- 

-‹ munale- Merljidia-Copadin şi.Ender-
chloi Marnut-:cUlusu, care tae: acest 

•-•deal in forma de cruce ;.este aropedt 
niat 'nutuat cu:--:paşunl şi •:puţirie 
semanaturt 	pe p6le.: 

sat in iplasa Mangalia, ca-
:tunul Comunel Keragi, situat 1n . 
partea meridionala a plaşel şi a co- 
Inunel, la 	km. spreisS.: 	ca' 
tunul de. reşedinţa Keragi, e3ze aşe- 

- 	pe valea Dauluki 	toc- 
mal la locul unde se deschide in 
va!ea .Akargea sa Kg-agi. Este 
luchis; din sPre N. de dealul Me-

cu verful s Valali care 
are 102 metri, di snre S. V. de 
dealul Valali-bair şi din partea de 
S.-E. de. dealul Hoşcadin, cu verful 

sUi Buiuk-tepe-hoşcadin:care ?.are 
17 metri. Supralaţa sa este de 

2868 ha. din care 23 ha. su-it 
ocupate de vatra satului ; iar po-
pulatiunea sa este de 67 Tarni'ii, 
cu 23 I sutlete cari se o.upa. cu  

.cres.cerea vitelor mai. ales. Drurn 
;Dauluchiot-Sarighiol trece -prin - par- 
tea nordica :a 	din 
pleca drumuri ,coinun.alela Keragi, 
Hoşcadin , şi !doue , 1n:Bulgaria.• 

vale 	•.plasa Con- 
• stanta,, pel teritoriul ::co'munei ru-

rile Daqa-chloi )sail rarolI, se 
lnthide 	 :Carol ":1 şi pe 

; 	aestulatu.IuIBjlarIar (Dorobanţu) 
avend ;o direcţie igenerala de. 	N. 
la S. ; merge printre Dealul-Lutlg şi 
dealul Biladar i este situita in 

..partea stal-vestica 	 ,cea 
inord-estica COrn1111eI. 

. 	 • 

Valea-jUngă,' 	:plasa .klârşov,t, 
teritoriul :comunel ,:rurale 

•'se • desface:•din :dealul 
' bluluI indreptându-e :spre 

şi avend o direcţie generala :de la 
:N.-E. spre S.-V.,: ::rnerge printre 
dealurile Eni-Saral şi 	Viilor 
şi se deschide in 	Şara:; Aupe 
un drum de dou kzr1. facendu-şi 
numele de ruşine. E.,te situata io 
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partea sud-Vestică a plăşei şi cea 
centl ată a comunet. 

Veder6sa, • baltă. sait lac 
lviedgidia :pe teritoriul corr unet : Ra - 
sov a şi anume pe acela 

se'a Vlah-kiot. şub.a4.3.  t nume 
se. inţelege intinderea de .apă, cam 
de ..1 8.o ha.,: care . nu este ,-acoperită 
cu.-stuf,,•ca intregul resţ al.- bălţh 
VederOsa ; totuşt are.inte-inSa:vre-o 

.3 —4 iusule: plutitOre!formate din 
-stuf, atăt de; .cimeataţ 	cât .pOte 
resiita presiunii •Oricărui corp.Are 
formă lunguiată ca aceea a băşicei 
de pesce ; .partea de.; miaăiVa 
sa. pOrtă_nume.!eide Limpedişul, de 
la imprejurareaotă•,-apele 
nişthe s.unt limpe;11.44ocaitorit. din 

,,Vlahkiot :şi, 	i man,  f,kpescueso in 
stă,. baltă,Jal ărut ilveni,aparţine 

: 	 : 

• 

	

,Ve1ikio,rxovi1ă. Insetunată, 	rplasa 
Silistra-nouă, pe.. teriţoriu14omunet 
rurale Lipniţa, situată în partea 
.apusana ap1ăşe1,şict3,40Nriia(1ă.4.1i 
a comunet.,- esteaşe4t.pe  oinuchie 

• secupdară 	 ;are o 
de. :14 5 :. m.. fosţ punct tri- 

• gonometric de -observaţie , gradul 
• . al 3 -lea, dominând :prin inăltimea 

sa yalea Ceali-ciair, .satulH Lipniţa 
aşeciat la i km. spre mială-nOpte 
de ea, drumul judeţian.. Essekiot- 
Lipniti, 	cel comunal Cos1ugea- 

Garvan, deci ui insemnat punt stra-
tegic; ea este naturală şi acoperită 
cu verd4ă. 

sat in plasa Shistra-nouă, 
cătunul comunet Carvan ;.situat in 
partea • meridională. a plăşet şi cea 

.rOsărhenă a comunei, la 	km. 
spre N. E. de cătunul de reşedinţă, 
Carvan-mare.. Est e aşe;lat pe valea 

inchis la N. de dealul 
Derme-Sirt, la -V. de dealul 

la E. • de pădurile Saia- 
, Coru-:Ormarr 	Cara-Ali-Corusu 
şi 	de pă.durile Lasi-Orman şi 
Chiresli-Ortua_n, şi ; este 4o.minată 
de verful . 	 esţe la 
resăritul 	 care ,  are 66 

.,.metri înălţi.ue. Case,se,,sunt bine in-
:-..,,gfrjite:şi.c.urate;, tje-care, casă,ayend 
.,;icăte 	curţe şi:câte_o,gradină. destul 

de mare. D1 unnurt comunale.pleacă 
unul la Carvanul-mare, altul la 
Cranova ,  (Bulgaria),- aitul 
v,egea şi ln fine un altuirla Lipniţa. 

; 	• 

Vlah-kiol, -v,erf.:in.semnat de -deal al 

cultuelViab-kiot,. situat -in, partea 

apusană a plăşei Medjidia şi cea cen-
trală a comunei. Este un v&f impor- 

• ,tant, -căci dintrinsul pl&ă, 
multe ramurt in diferite direcl.iunt 

aşa spre N. dealul Germeli, spre 
S.-V. dealul Diuc spre S.-E. dea-
lul Mustana. Are o inălţime de i 5 5 

dominând prin ioăltimea sa,  

b Iţile Sarpu, :LiMpe•;lişu, VederOsa, 
Baciu, • Satul Viah-kiot,:. r_dramul 
cornunal 	 dect 

punt :strategic important, este 

•cu:fâneţe,.• şi).păşuat,şi pe 

•la !pOle cU.taferişurt i. pădurt şi-a 
uarriele de. 	satul Vlah.-kiot 

lângă. Kate(....se -găsesce... 

Voinea-mare vale mică in plasa 
; •Silistra-noue,.pe teritoriul•cotaunet 

se desfacedin..pOlele 

i 	teptentrio.nale ale dealniu£Dmircea 
se indrptă spfe mia•;lă-nOpte,,•ay, nd • 
•o- direcţiune geaerală de 

brăzdând p.artea resăril6ă 
- 	a :plăşeir 	cea centrală a_ co.mun. 	; 

F3 dtipe ua. dram :de 	4. 

tr se. de3ClaidC,r141;J:Waie 	, I>0.113.1:Cea, 

.su.s6 der;deschiderea, a-
cesteialin-balta Beilicti, per,sţăuga, . 

dupe un drum: de.,-4 klm.,Eai işi 
face drum prin nisce tuferişurt, 
r,esturt diu intinsele paduSk.•?8;k.c«. 

-.6ră, - Hasatt-OrmaWir şi este dpminată 
i;;Lde dealul .Dewiţ-cea.•.şi anUmeNerful 

printe,easa.,:mer,ge-upuţin 
şi un drum comunal 	 ! 

Veder6sa, lac sa :baltă. Insemnată. 
:din judeţul -Constanţa, plasa Med- 
• jidia, pe teritoriul comuuet-rurale - 
Rasova,- -(,şi pe ac&ea al cătunulut 
sex . 	; situată in . partea 

-Sud-vestică a..plăşet şi in cea nordică, 

. şi 	 :_comunel, Iâng 
malul drept.l Dunăret, ceea-ce ne 

;face ,a adrukte cu. ,, uşarinţă; ideea 
este formată, de una. din marile 

re,yărsp.d..a,ntericir 	 de 
; 	(Srp- 	apelor sale, .e ace- 

-; laşt,.c.0 .al iluvjulut i limba 
il.deSpte e fluv, nu 

	

op.,Ş;iţue,9 	 c4,1, sa 
intârnpi..aţa, 
in rvăr,4Ş.A. 4s!p,41.  cQmnnicj. 

• , „..11 	 ţc.k reege 41,.k kge,ntat, 

,priptr'..oigniggâr4 	Ic.lrp,,44rgâ 

, 	 ,‹05141.:c4, • .14 în 

pz 

F!cţ 
t-;17şi 

f 	C9 P.,.r.i.1A;151LaRUSIS 	Pj(Ş•q;.4, 
Dejiteie  

gşâ ;114, 	•Siţ nt -igg169$S9. N-431. 
şa.rpu 

	

de. 	 MalurileiSaiC 

geneşA,,puţ.M.:,inal,tfara 

• 
ap,.,sunt 

.alocut:ea .chiar ..stăncOse; ele sunt 
• acoperite cu verdţă,.. făneţe i se-

thenăturt, prin unele iocurt chia-r 
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.culac,.Enigea-alceag,.Kuselec-ceair, 
MuuruarIki -.alceac, Tatar - ceair, 
:Ceşme-cuţac Merdeven-ceair, Ca-
zil-murat-ceair, Capulan-culac :Se-
vendik,. Skender,!Demircea Crăcic-

.ceair, Arighinea, Căşla, •Alibikioi, 
Docuza-aci, ..Sarapcea, 

Cerkez-kim,. Derekim..: Aceste văI 
naii apă de căt In timpJl ploilor 
şi deci nu sunt .demare -folospă- 
mnturilor:pe unde .se 	Balta 

•-...froduce•- putin - pesce (are.., o 
şi 

:stufeAştil)ale, de alt-fel 
Dunăre ; crap. 

,venitul de 
lel ,;aparţine,Statulul.; .pes-

:!;cele se--consuMă. 4elocuitoridin 
. A1îtaaşi 

merg! ipe, Ihngă d4k1sa.suntfcele-ico- 
'-:. mOnale 	Iktă f.Sitele :de rmai sus 

!.: Ififi-ecle!şi!'cu-Rasova. 

-NrfahkiOT;;sat. til,;plasa 
unut comUnti frurale - Ra<ova ;c e:te 

: -aşe4aIrla. pdlelealCiettabe;:fleileal.UlUi 
tnalulT6ăritean al baltil 

'Ved6O:.;a. 
Se mdrginesce la.  Inia4ă-n6pte şi 

apu cu comuna Aliman (plasa Si- 
• ,; (Iktra-nouă),1a S. :cu satul. Poluk8i 

Iş Talaşmani(ale comunel.:Enigea), 
Cătunttl de reşedintă -Rasova 

• şi .cătnnul Arabagi (al comund 
Enige). Dealurile cari brăzUză te-
ritoriul săii sunt: Vlab-bair cu nu- 
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Iniriie Germeli, Diuc şi Mu3tana, 
avănd ca vărf principal Vlahkioî 
(15 5 m.) Apele sunt representate 
pri!1 băltile Veder63a (cu dife, itele 
el părţi. ca  Limpecjişu Sarpu şi 
Blciul ; ape cArgătOre nu sunt, dar 
văt avem:" Polukci-ceair la S. şi 

S.-E. 
Clima e cam nesănătOsă din pri-

cina numer63el,  • !.ălţi din apropiere. 
Calitatea pămăntulul potrivită, stăn-
,cOsa şi pietrOsă la S. Solul acoperit 
cu câte-va păduri la S .E.,,tuferişuri 
la S„ Incolo cu fânete şi semănătu-I. 

Ocupaliunile locuitorilor sunt: 
agricultura, pescări,:u1 şi crescerea 

:yiteor. Satul produce •grătă, po- 
. rumb şi. puţin ove. 	. 	• 

, Cc4 de.~.;,u4calie snuţdr.unauri 
cffunale ce duc' de :  la zsat. la  sa- 

• tele •Aliman,,;  Polucci, Arabagi şi 
• Rasova. • Ca ruine Insemnăm restu-

rile, ,unut .val romăn numjt valul 
• lui ,Trajan .1a tnia4-416pte. Mora-

yurile şi obiceiuri'e locuitorilorsunt 
acelea alc sătenilor din judeţul Ia-
lomita, de unde a'U şi venit. 

;-, 
Valea-mare, yale putin importantă 

plasa 	pe teritorul co- 
muneI.rurale Rasoya, şi anume pe 

cătunulul 	Vlahkiol ; 
,se desface din pOlele vestice ale 
v&fulul VlahkioI, se indr4tă. spre 
apus, av4d o direcţiune generală 
de la S.-E. spre •N.-V., brăzdând 
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partea apusană a plăşit şi pe acel 

nord-vestică a comunei ; după ur. 
drum de 11/2  klm. se  deschide ir. 
balta Limpecjişu nu departe 
satul 

• 
Valea-mare, vale ia hotarul, pla 

şilor Hârşova şi Medjidia,; pe te-
ritoriul comunelor rurale 
şi Topalu situată in sud-vestui 
plăşei Hărşova şi comunel Topah 
şi• in partea nord-yestică a plăşe. 
Medjidia şi a comund Seimeni ; 

• se desface din ramiticaţiunile nord 
vestice 	 MoVila Gre 

• cului, indreptăndu-se .spre .apus, 
• av&Id o: direcţiune de la E. la V. 

se deschide in Dunăre la 3!/2 :krn. 
spre nord -de satul Seimeni-t- 

• mari; este .tăiată. de..drumul. Seh 
•- :r 

Valea-mare, valeinsemnată in plas3 
Medjidia, :pe leritorul.-comunei ru- 

- rale Kokirleni, Situată 	partea 
vestică şi centrală. ,a.-1.Comunei 

• cam nord-vestică. a. plăşei ; sedes-
face din Movila-lui-Moş-Oprea 

• Indreptăndu-se spre apus :şi-avăn( 
o directie generală ; de 	răsări - 

• . spre apus, rnerge paraleI şi printu,' 
• dou6 Valuri ale .luI .Traian; • trece 

pe la nordul satului • Kokirleni 

pe la sudul bălţel Carasu şi 
deschide in Dunăre puţin • mal 

nord de lacul unde se deschide 

cu pădurI. Satele inveCinate sat 
aşe;late .pe malurile sale sunt : 

pe ma ul apusan al părţei 
Limpe4işu, Vlah-kicd pe cel resări- 
i&I al Veder6se! ; •iar .1nVecinate 
sunt: Bac-cuiu4 Polucci, Talaş- 
man 'la 	 Ra- 
sova (la 3 klm.sprere:ărt): Bisinul 

e considerabil, copriNlănd o 
• 'intinderede 8o:000 ha. (8o0 .klm.) 

'şi -teritoriile comunelor 'Raso,a, 
- A1irnari,nigea, Maruut-cuSs. Este 
• -c.)prIns intre 	' Zbrt ia, 
• Catita, • kior'cuius,Ekiiluitik-obeac, 

"MUIver 	 la 
:)apu3; hOtarulludettilliit 
.-(de la;MOVila' S trIişa' şi.:pănă . 

rBali - 
'cye :Cen11, 

' 	 Vălle itari 
-l brăzUzi acest basitisj ImPreu-

'‘WăndU-qe *sPI;e a se'deshide in lac 
! Nrkea- -Catita e') -(1e3ehide 

' l ` teiş r \Pder6'saf;h-). 
 

vaIeaTititljuk-
teair S'e'jdeSChitle.''6" LIMpecjişu, 
.)"‘"Pdlueiceair 	-Sarpt .ca şi 4) 

l.;  Valernare Poucci e fiirtfratk din 
• • 

lcNstt n=ailac, 
5') fArabagi -Cea măY'friSeninată, 

`forrnată'din intretăierea'a 
VăI.: Dioniingi - 	Curt 

culac, Ceşme cu'ac •Calfa, Iai - 
ceair,Cinghinea-ormanceair, Curu- 

'• 
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lacul Kokirieni ; este tiată i tra-
versaţă de drumurile comunale 
Cernavoda-Rasova, Cernavoda-Ko- 

Veriga-k•Ostrovul), ostrov 	in- 
sulă puţin Insemnată 1n Dunăre, 
plasa Silistra-noue, pe teritorul co-
munei rurale Satu-noil şi 1n special 
pe acela al câtunului se Pârjia, 
sittiatâ in partea de miacja-tuipte 
a plâşei şi a comunei; are o formă 
lunguiaţă ca aceia a until corh in-
dreptată in directia de la S.-V. 
spre N.-E., lungimea e de 700 m. 
largitnea de 30 m., intinderea to-
tală de 20 :hectare ; braţul ce o 
desparte de malul dobrogean e de 
20 na. larg, şi 3 m. adânc, deci 
• impracticabil pentru navigaţie 
e improductiv acOperit. fiind cu 
pietriş şi nisip. 

Viilor (Valea-). Acest nume • 'este 
un al •doilea /al văii Topărsciu din 
plasa Hărşova, comuna 'Dâeni. 
:Valea Topârsciu.  1ş1 Schimbă nu-
mele in valea Viiior cu 11/2  km. 

• inailate de a se deschide 1n Pri-

valu 'Băroiu i ac6ta numal din 
causi mulţimei viilor care sunt pe 

•ambele Maluri ale văel. Este si-
tuată ln nord-vestul plăşei i, in 
partea vestică a cotnunei la 11/2  
km. mai spre sud de satul Dăeni 
si Ia nordul,  Ululut viilor, care o 

predomină cu inălţimea sa. Drumt I 
comunal Went-Gârbiciu tae acist 
vale tocinal unde se deschide 1, 
Prival; direcţiunea acestei văt est 
de la Est către Vest. 

Veriga-gârla, gârI. insemnata 
plăşile Silistra-nouâ şi /vIdgidia ; 
e te mat mult un braţ al Dunărit, 
se desface de dânsa din dreptu

• 	
; 

Ostrovulul Huzun-ada, de lâng.t 
•măgur.a Drâgaici i valea Carasan, 
se Indr4ti.‘. spre Jesărit av id o di- 

• .rectiune generală .de la V. spre E., 
brăzdănd partea nord-estică a plăset 
Silistra-nouă,si cea nordică a comu-
nelor Mărienu Alitnan ; precum 
si partea apusană a plăşei Medgidia 

comunei Rasova. Ae o lun- 
• gime de i i kni se desbide tot 

in Dunăre putin' mai 	apus de 
satul Rasova, are o atfl.,cute 

• 2-3 metri chiar şi mai mult 
navigatiunea ;nu se servesce de Unsa 
ea desparte inst1i Ost.ruvul-lung de 

• maltil Dobrogean. 

Veriga, gărlă insemnată in plasa 
Flărova si este mat • mUlt un 

braţ ' al Dunării, cre se des-
fice din dreptd Ostrovului To- 

• 1, 
 

fanari, sat din dreptUl satului Dăeni 
se indr4tă spre N.-E., brăzdănd 
partea .nord-vestică a plăsel Hăr-
sova, şi se termină v«săndu-se iar 
in Dunăre in dreptul Movilei-Popet 
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dupe un drum de 6 km. Ii ea se 
deschide valea Moşului şi valea 
Viilor de la Pinga şi desparte os-
trovul Daeni de,rnalul Dobrogei. 
Navigaţiunea - nu se face pe actstă 
01r11 din causa micimei sale, atât • 
1n ceea-ce privesce lăţimea cât şi 

V ersat-strtt, deal de o importanţă 
secundară, in plasa Silistra-nouâ, 
pe teritoriul comunei rurale Gâr-
liţa; se desface din deabit • Bei-
orman-bair, si anutne din verful 
CuiUgiuk (170 m.), se Indrptă 
spre tniaă-nciPte 1n "formă. 'de un 
seMicerc, "av-e.nd o direcţiune' 'ge- 
ner`ală de la 	N.-V., brăz- 
dând 'partear:de 	 apus 
a p1ăei şi p  Cea sudică a co-
mUneti 'se Intinde p-rin văile Es-
sekiot Ş adiacenta sa NUrsus"-ceair, 
se ridică pâni1a o Inâlţime de 145 
met'd dotninănd văile .de •Mai'Sus; 
este: acOperit cu tuferişuri,"ratrieşiţi 
din- Intinsele păduri • de odinidră ; 
pe muchia luirnerge un drum'co-
-Muual ee ditce . .de: la •Gărlita la 

- 
Viilor;'(Valea.), vale Inseihnaiă in 

plasa Constanţa, la hotarhl-co.mu- 

° 	
ştrighiol şi 

ngeeic;r ur  s
•

e esface dit dealul Acbas 

indreptându-se spre 	 şi 
avnd o direcţiune generală de la 
N.-V. că.tre S.-E. trece pe la 
satului Copucci şi pe la N.-E. sa-
tului Acbaş şi se deschide 1n lacul 
Mangalia tocrnal la ruinele Baş-
punar. Este numitâ ast-fel din causă 
că malurile sale fiind hunvise se 
Cultivă mult viţa de vie pe de, 
este tăiata ln mai multe direcţiuni 
de drumurile comunale Sarighiol, 
Copucci, Acbaş-A,cilar i Manga-
lia-Ascilar şi este Situată • in par-
tea sud-estică a plăşei, sud-vestică 
a comunet Ghelingek şi nordicâ 
a.-COmunei 

Vlahkial s 	Vlahei, Sat in•••plaa 
Medjidia, catuaul comunei Rasova ; 

'situat in partea'sudvesticâ pliei 
in cea apusană a cOrnunei la 

9 km. spre S.-V. de reşediaţă, pe 
malul resărit&I-al 
sau• VederOsa ; intindea sa.:ieste 
de • 1693 ha., •din carl.i8 ha. ocu-
pate de vatri •satultii CII 82:Case ; 
populaţiJnea .- tOtă • t o Mkietce ',este 
de 8o farnilh eu 54.:2 suflete, Ocu-
Păndu-F:e cu agriCultura, peScuitul 
şi crescerea viteldr. La 4  ktn. spre 
N.-E. de sat se a1â ruinele•-•hnui 
sant saU val rornăa. (Ve41 cnv&itul 
Rasova, satl partea istorică a ju-
detulno. 
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