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Domnule Freşelinte, 
Domnilor Consilieri, 

Ca şi in anul trecut, avem şi anul acesta de 
Înregistrat un important eveniment acela al vizitei 
ce viteazul şi În/eleptul nostru Rege, însoţit de 
Augusta Sa familie, a făcut jude/ului nostru. 

Recuceriforul moşiei Marelui Mircea, simte do
rinf a vie de a vizita cU de des partea de peste 
Dunăre a Regalului său, unde urine neşterse amin
tesc şi azi gloria şi 111ăre/ia strămoşilor noştri şi 
a marilor voevo'Zi cari au stăpinit şi apărai aceste 
locuri. 

/n seara zilei de 16 Mai, conform programului 
stabilii, am întimpinat Augusta Familie Regală la 
balta Grapina, şi timp de 3 zile am însoţit pe 
Suve�ni ln escursiunea ce au făcut. 

Fie-care localitate, fle-care moment petrecut, erau 
clipe · fde satisfacţiune, clipe. de plăcere pentru Au
guştii escursionişti, cari nu tncetau a lăuda Dobro
gea, şi bogă/iile sale, semn de vădită aten/iune şi 
solicitudine ce poart4 acestei provincii readusă după 
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secole de suferinfl, de rităcire şi de uitare la stnul 
Patriei-Mumă. 

Pe tot parcursul populaţiunea a manifestat bucu
rie şi entusiasm ş.i pretutindeni locuitorii şi-au 
arătat marea dragoste şi respectul ce păstrează 
adtnc Incrustat tn sufletul lor pentru Augusta Sa 
Familie. 

La d�spărţbe, Suveranul nzi-a declarat că păs
trează unul dintre cele mai plilcute suveniruri des
pre vizitele din ce face în Dobrogea şi că simte 
cea mai vie satisfac/ie ori-de ctte ori trece prin 
aceste locuri frumoase. 

La rindul meu, t,ansmit mulţumirile Suveranu
lui d-lor voastre, reprezenlan/ii autorka/i ai popu
laţiunei jude/ ului Tulcea . 

• 

La finele acestei lucrări veţi găsi pe larg fi o 
expunere a vizitei Suveranilor, aşa cum a decurs 
timp de trei zile cil au fost oaspe/ii judefului 
nostru. 
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Domnule preşeiinte, 
Domnilor Consilieri, 

în epoca glorioasă a domniei Basurabilor, Do
brogea a fost cucerHă şi incorporată la tara Ron1î
nească, dela sinul căreia s'a deslipit apoi, căzînd 
în stăpînirea Otomanilor, sub care a stat pînă la 
11 April 1877. 

Căt,-c finele acestei stupfniri, populatiunoa ei de
venise relativ numeroasă, formată de Musuhnani, 
cari ocupă interiorul şi partea sudică şi de creştini 
stabiliţi în partea Nord Estică şi toată linia Dună
rei, în care părţi Musulmanii se găseau numai în
tr'o proporţie foarte mică. 

Nu 1nă voi ocupa de populaţiunea Musuhnană, 
care păstra heghemonia asupra celor )alte naţio
nalităţi, nici de autoritatea locală din tin1pul acela, 
care r.redea, că principala ei datorie consta în exe
cutarea strîngerei dăjdiilor şi întîrzierea ori cărei 
acţiuni oprită de Coran. Voi releva numai, că creş
tinii ne avînd siguranţa vieţei, onoarei şi averei, 
î-şi reduceau activitatea îndeletnicirei şi a muncei 
lor după împrejurarile de atunci; făceau agricul
tură rudin1entară mai mult pentru trebuinţa lor, 
trăiau prin bordee insalubre chiar pentru adăpostul 
vitelor şi ca principală ocupaţiune aveau creşterea 
vitelor, pe care Ja nevoe le puteau ascunde prin 
locălitătile izolate, pădurii şi imensele stufiirii de 
pe linia Dunărei. 

Survenind răsboiul din 1877, populaţiunea Mu
sulmană a părăsit această provincie, refugiindu-se 
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in interiorul Turciei, iar cind după tratatul de Ber
lin am reincorporat Dobrogea, am glisit'o aproape 
pustijtă de locuitori, căci nu rămăsese decit creş
tini din părţile în cari erau stabiliţi şi de pe unde 
numeroasele sate ce fusese locuite de Turci, Tătari 
şi Cerchezi erau acum distruse. 

Timpul la care mă refer nefiind atît de îndepăr
tat, sunt mulţi cetăţeni şi chiar între D-voastră 
siejează unii onorabili domni consilieri, cari cu 
siguranţă au în memoJ·ia lor icoana fidelă a tim
pului la care mă refer. 

După reîncorporarea Dobrogei, legile blinde şi 
înţelepte ce i-au dat acestei provincii împreună cu 
legea pentru regularea proprietăţei imobiliare ru
rală, considerată şi ca lege de colonizare, am atras 
pe de o parte populaţiunea Musulmană refugiată 
să se înapoieze în mare număr la vechiul ei că
min, unde aflînd protecţie şi tot felul de ajutoare 
şi au refăcut gospodăria, iar pe de alta, dispunîn
du-se de un întins domeniu al statului, s'a înJesnit 
aducerea şi stabilirea pe acest domeniu a mul
tor familii agricole din patria mumă, colonizîndu-se 
şi cu numeroase familii romîneşti venite de peste 
hotare. 

Aplicîndu-se apoi organizaţiunea judeţiană creată 
de legile ce o guvernă. şi care institue judeţul ca 
pe un auxiliar al statului cu menire a concura îm
preună cu factorul principal la îndrumarea popu
lapunei mereu înainte pe calea progresului şi a 
civHizaţiunei, guvernele tuturor partidelor, cari s'au 
succedat la putere, au ţinut ca Dobrogea, răsleţită 
de secoli în tiranie şi despotism, reluată iarăş sub 
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sceptrul ocrotitor al Romtniei modeme, al o adu� 
în timpul cel mai scurt la nivelul organizaţiunei 
generale a Regatului. In acest scop s'au fAcut mari 
sacrificii pentru ridicarea stărei morale, intelectu
ale şi economice a provinciei, infiintîndu-se şcoli 
prin toate satele, îngrijind-se de bisericile şi clerul 
tuturor cultelor, creîndu-se pretutindene în oraşe 
ca şi la sate instituţiuni de credit; şi pentru a re
aliza o propăşire cit mai înfloritoare pe calea eco
nomică a provinciei, a legat'o cu ţara prin podul 
de peste Dunăre şi s'au desăvîrşit importantele lu
crări ale portului din Constanţa, care împreună cu 
podul de peste Dunăre constituesc o operă econo
mică ce poate rivaliza cu operile economice simi
lare ale statelor europene celor mai înaintate în 
civilizaţiune, dar pentru care apoi tesaurul public 
al Ron1iniei a vărsat cu sutele de milioane aurul 
ţărei. 

ln solicitudinea lor, guvernele ce s'au succedat 
la cirma regatului, urmind acelaş idea), au trirnes 
în capul iudeţelor Dobrogene, numai dintre frun
taşii cu aptitudini administrative din cele mai re
gulate cărora se datoreşte organizaţiunea înaintată 
de astăzi şi care într'un timp relativ scurt nu s'ar 
fi putut obţine fără o muncă laborioasă şi capa
bilă şi fără mari sacrificii făcute de tezaurul ţărei. 

Sub conducerea şi impulsiunea bine făcătoare a 
predecesorilor mei, cari par să fi fost conduşi de 
un spirit de emulaţiune in îndeplinirea misiunei 
lor, sub egida legilor de o potrivă protectoare şi 
cu organizaţi unea noastră· de stat, care asigură tu-· 
turor viaţa, onoarea şi averea, populaţiunea con• 
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şliontă do aceste pretiouse bunuri, a eşit din ine1�tia 

t1·ecutului şi prin activitatea ei 1�odnică, creîndu-şi 
o posiţiune materială din cele mai bune, s'au pu
tut înfiinţa în pustiurile create de calamităţile răs
boiului şi în locul aglomerărei de bordee din tre
cut, frun1oasele . ate ce se găsesc astăzi, în cari
se înaltă bh;crici majestoase, localuri pentru şcoală
şi primărie higienice şi solide şi locuinţele săteni
lor estetic şi higienic construite, avîndu-şi fie care
dependinţele şi atenansele necesare unei gospo
pări i rurale de model.

Un serviciu sanitar organizat pentru întregul ju
deţ, cu personal suficient �i capabil este la înde-
1nîna popu]aţiunei fie rărei comune spre a îngriji 
de sănătatea locuitorilor şi a· vitelor lor. 

Căi de comunicaţie şoseluite şi bine întreţinute 
străbat judeţul în toate direcţiunile, punînd în le
gătură rrtai toate satele precum şi oraşele ne re
şedinte din judeţ cît şi cu oraşul de reşedinţă şi 
cari căi împreună cu reţeaua telefonică, care ase-
1nenec1 face legătură între toate comunele judeţului, 
sînt de mare folosinţă locuitorilor şi de o înlesnire 
netăgăduită pentru comerţ. 

Exploatarea domeniilor statului fie în regie, cum 
este vînatul peştelui din bălţi, a stufăriilor etc., fie 
a�elora arendate, ca pădurile, carierile, etc., se face 
ori în participaţiune cu locuitorii, ori prin întrebu
inţarea acestora la munca acelor exploatări, astfel 
că şi locuitorii cari nu dispun de pămînt pentru 
agricultură, găsesc cu înlesnire mijlocul de a-şi a-

. gonisi cu prisos pentru dînşii şi familiile lor. 
Astfel se poate rezurna în liniamente generale 
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situaţiun a actualii a judeţului no tru dupA 83 ani 
de administraţie şi gospodărie sub auspiciile orga
nizaţiunei 11 lstre de stat. 

lar la capitolele în cari n1n devizat prezrnta 
dare de seamii, voi avea onoarea a vă întreţine 
în mod oficial asupra diferitelor se1·vicii cari com
pun întregul mecanism al organizaţiunei judeţene 
şi a în1bunătăţirelor ce s'au operat în gospodăria 
lui în interval dela precedenta sesiune ordinară 
oină acum . .. 

D1t1 darea de seamă ce presint Onor. Consiliu 
asupra celui du al doilea an al administraţiunei 
mele, se constată că am continuat opera începută 
cu reîncorporarea Dobrogei, întrebuinţînd sistemul 
ce preconizează de a subordona întreaga acţiune 
administrativă respectului legilor şi sentimentului 
datoriei, unicele principii ce, sînt încredinţat, pot 
forma baza solidă a unei opere salutară în stat. 
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PALATUL JUSTIŢIEI 

Prin „Darea de seamă" ce am supus Onor. Con
siliu General în precedenta sa seziune ordinară, re
levîr:d chestiunea palatului de justiţie, pus în con
strucţie la reşedinţa judeţului, calculam ca împre
ună cu lucrările suplimentare şi mobilierul necesar, 
edificiul va costa în total 420.000 lei. 

Faţă cu această sumă atît de însemnată, platită 
din r.ontribuţiunile populaţiunei, m'am considerat 

· obligat a 'mi îndrepta atenţiunea asupra lucrărilor
de constructiune, concedate D-lui arhitect I. Vasi
lescu, care conform contractului încheiat, era obli
gat să predea clădirea în complect terminată la
14 Octombrie 1911.

La acest termen însă abia se ridicase zidăria
din ras pînă la cornizul ferestrelor etajului, iar an
treprenorul fără a cere şi obţine o prelungire a
termenului, a continuat lucrări lecit timpul a fost fa
vorabil, dar cu materiale şi lucrători insuficienţi,
în cit nu s'a putut observa nici o înaintare; apoi
din cauza timpului .le-au suspendat, Uisindu-le ex
puse intemperiilor.

In primăvara anului curent 19i2, antreprenorul 
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-11-

a reînceput lucrările asemenea cu lucrători· şi ma
teriale insuficiente, astfel că totul dădea aparenţa 
unui simulacru, iar nici de cum seriozitatea unei 
întreprinderi cu bun rezultat ; iar după vre-o Jună 
de zile nntreprenorul a încetat lur.rările şi a aban
donat antrepriza. 

Din informaţiunile culese dela înşişi oamenii an
treprenorului şi din investigaţiunile făcute, rezultă 
că preţul materialelor, al transporturilor de mate
riale şi al lucrătorilor urcîndu-se, nu satisfăcea pe 
antreprenor în aviditatea de a realiza un profit cit 
mai mare şi aceasta la determinat mai întîi la o 
stare de stagnaţiune şi apoi la încetarea desăvîr
şită a lucrărilor, sperînd că va obţine prelungiri 
de termene oină la un timp cînd ar găsi materiale 
şi lucrători eftini. 

Intre acestea, încredinţîndu-mă dela persoane 
compentinte că nici lucrările nu sînt executate con
form contractului, că însăşi fondaţiunea cu beton 
armat nu este în bune condiţiuni de soliditate şi 

nici în din1ensiunile proectului, m 'am văzut silit 
să iau toate măsurile pentru asigurarea intereselor 
judeţului, care pînă în prezent a cheltuit în total 
lei 250.843 bani- ,68, pentru această construcţiune 
şi prin consecinţă am reziliat contractul antrepri• 
zei şi a·m ordonat ca continuarea lucrlirilor pentru 
terminarea palatului de justiţie să se facă pe cale 
de regie, prin serviciul technic al judeţului, pe com
ptul antreprenorului şi a garanţiei sale, dispunînd 
a se începe cît mai urgent posibil lucrările pen
tru complectarea zidăriei şi_ punerea acoperămîn-
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- 12 -

tului, spre a apăra corpul clădirei do intempel'iile 
iernai. 

Aceste măsuri fiind aprobate de Domnia-voastră 
în sesiunea extra-ordinară din 30 Septembrie n. c. 
totuşi pînă astăzi nu s'a putut începe lucrările a
coperilmîntului din cauza antreprenorului, care a 
refuzat să asiste la constatarea lucrărilor efectuato 
de el şi prin consecinţă a provo�at forrnalităţile 
prescrise de art. 30 din condiţiunile gent,rale, a 
căror îndeplinire a răpit titnpul în care acoperă• 
mîntul clădirei putea fi aproape spre terminare. 

După cum era de prevăzut şi după cu1n am ex
pu:, Onor. Consiliu în sesiune extraordinară din 
30 Septembrie a. c. antreprenorul a· intentat ac
ţiune pentru daune în contra judeţului şi în S".OP 
a fi lăsat să termine dînsul lucrările palatului de 
justitie, dar în baza deciziunei D-stră din zisa se
ziune extra-ordinară s\au angajat D-nii avocaţi D. 
Henţescu şi Al. Ionescu cu apărarea drepturilor ju
detului înaintea Tribunalului şi s'au luat toate mă
surile necesare ca interesele lui în procesele cu 
fostul antreprenor să nu fie periclltate. 

Asemenea deciziunei D-stră No. 9593 din 10 Sep-
tembrie, 1912 s'a declarat reziliat contractul cu arhi
tect Al. Clavel, care pe lîngă elaborarea proectului pa
latului de justiţie, mai era însărcinat şi cu direcţiunea 
lucrărilor de construcţinne, însărcinare pe care a 
neglijat'o în modul cel mni culpabil, după cum am 
avut onoare să vă expun în sesiunea extra-ordi
nară dela 30 Septembrie, cînd a-ţi bine-voit să a
probaţi şi această n1ăsură ·prin care atribuţiunile 
fostului director al lucrărilor au trecut asupra D-lui 
Inginer şef al serviciului technic judeţean. 
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SITUAŢlUNEA FINANOIAllA 
a 

Comunelor Urbane nere,edlnţ� tl Rurale din judeţ 

Situaţia financiară a comunelor urbane nereşe
dinţe a început a se 1nai îmbunătăţii şi actuahnente 
este aproape scăpată de proasta stare în care o 
înglodase criza de care a fost bîntuit judeţu{ nos
tru în anii din urmă. 

Toate comunele urbane nereşedinţe, afară de 
Mahmudia, au o situaţie financiară, care le-a per
mis a face faţă nu numai cheltuelilor de porsdnal 
şi material, dar aproape toate au putut face şi alte 
mici îmbunătăţiri în ceia ce priveşte higiena şi 
salubritatea publică, prin pavare de străzi, asanare 
de bălţi, etc. 

lată cari au fost, după bugete, sumele venituri
lor alocate şi ,ale cheltue1i1or prevăzute pe anul 
curent 1912/913 : 

Comuna Sulina 
,,. Babadag 
„ Măcin 

,,. lsccea 
„ Chilia -Veche 
,,, �lahmudia 

Venituri 

183.497,-
68.564,--
62.887,50 
45.074,-
00.870,-
18.970,-

Cheltueli 
- --

183.870,40 
68.526,64 
62.M9,20
45.068,80 
80.811,08 
18.946,60 

Aceste cifre, în ceia -ce priveşte veniturile, sunt 
adevăratele alocaţiuni bugetare, de cari sîntem si
gur-i eă se vor încasa integral, de şi acest an nu 
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a fost unul dintre r.ei buni şi prin aceasta credem 
că şi toate cheltuelile prevăzute vor fi achitate la 
curent, sperind că, bugetele se vor solda ]a finele 
exerciţiului fliră nici o rămi1şitl1 de încasat şi prin 
urmare nici de plată, resultînd şi excedente bă
neşti în numerar. 

La comunele rurale, deşi situaţiunea lor finan
ciară a devenit mai înfloritoare, totuşi nu putem 
spune ca 1a cele urbane, în bugetele acestor comune 
pe anii anteriori, se prevăzuse ca evaluaţii buge
tare la venituri sume nereale, mai mari ca drep
turiJe de încasat, căci, din pricina crizei agricole, 
cînd încasările nu s'au putut face integral, comu
nele au fost puse în in1posibilitate de a face faţă 
plăţilor date în sarcina lor şi din cauză că veni
turile erau alocate în trecut în mod fictiv, sub
venţiile datorite de con1une au fost cotate după 
acele venituri şi apăsau foarte mult asupra comu
nelor, din care cauză n1ai toate comunele au riimas 
datoare cu plnta subvenţiilor şi deci a�esta era şi 
motivul pentru care bugetele comunelor nu se 
puteau echilibra. 

1n anul trecut, a� căutat adevăratele venituri 
ale comunelor ş1 după acelea lnaintînd un tablou 
Ministerului, am (;erut a se cota subvenţiile după 
adevăratele venituri şi ceva mai tîrziu, în urma 
interv�nirei noastre, s'a mai micşorat şi cota sub
venţiilor, ast-fel că, în trecut comunele plăteau 
peste 60 ° / 0 ca subvenţii şi acestea cotate pe ve
nituri nereale, iar astă-zi se· plăteşte numai 50 °Io,
cotate pe venituri adevlirate. Rămăşitele de plată 
din subvenţii de tot felul din trecut, sînt aproape 
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achitate şi sperăm că, cu anul viitor 1918/914, 
dacă va fi un an bun, comunele vor scăpa ele toate 
rămăşiţele de plată din trecut. 

Graţi� măsudlor luate, situaţia financiară a co
munelor rurale s'a îmbunătăţit în mod simţitor, 
deşi în anul curent recolta agricolă nu a fost atît 
de abundentă ca în anul trecut. Ş� dacă anul viitor 
recolta va fi mai abundentă ca in anul curent, 
putem spera că, starea financiară a comunelor va 
fi înfloritoare, că locuitorii vor achita toate dato
riile din trecut şi ast-fel şi comunele vor scăpa cu 
desăvîrşire de toate datoriile pe cari le mai au. 

Conturile de gestiune ale comunelor s'au veri
ficat la timp de către şeful de biurou însărcinat 
şi cu aceste Iu�rari. ln curs de un an, au fost 
verificate 65 conturi, din cari, 40 au fost aprobate, 
iar 25 restituite comunelor spre complectare. 

Pentru diferite constt·ucţiuni şi lucrări executate 
în anul curent, comunele rurale şi urbane, n'au 
n1ai recurs Ia împrumuturi, ci s'au mărginit în 
mijloacele de cari dispuneau, ast-fel că, situaţia îm
prumuturilor contractate de comune, este tot cea 
din anul trecut. 

In tabloul ce urmează se cuprinde situatia finan
ciară a comunelor rurale, după compturi, pe ulti
mele trei exerciţii. 

-------- . ..  --
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Domnule Prefect, 

Conform art. 33 di11 legea adnzinistrafiei centrale 
a Ministerului Cultelor şi lnstruc/iunei Publice, am 

onoare a vă face următoarea dare de seamă cu 
privire la mersul invă/ămlntului din judeţul Tulcea, 
pe anul şcolar 1911/912. 

INV.lŢAlliNTUL URBAN 

a) ,ooalelele urbane cari au fonoţlonat Io oar111l
anului 19111812 

1. In oraşul Tulcea, au funcţiorat 8 şcoli: 4 de
băeţi cu cite 4 posturi şi 4 de fete, dintre care 3 
cu cite patru posturi şi una, No. 2 de fete, cu trei 
posturi. 

La această din urmă, faţă de populaţia şcolară ete
roglotă se simte nevoe de a se înfiinţa şi clasa IV-a. 

2. 1n oraşul Babadag, au functionat 2 şcoli, una

de băeti cu 4 posturi urbane şi alta de fete cu 
2 posturi urbane şi 2 rurnle. 

3. 1n oraşul Măcin, 2 şcoli, una de băeţi cu 3
posturi urbane şi unul rural şi una de fete cu 4 
posturi urbane. 

4. In oraşul Isaccea, 2 şc :>li ; una de băeţi cu
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4 posturi şi una de fete cu 3 posturi urbane a
vtnd ci. DI-a şi a VI-a unite. 

5. 1n oraşul Sulina, 2 şcoli : una de băeţi cu 5
posturi urbane şi una de fete cu 3 posturi el. III-a 
şi a VI-a unite. 

b) Per1onalul Dl4aoUo

La toate şcoalele urbane de băeţi şi fete din 
acest judeţ, în cursul acestui an, au funcţionat un 
număr de 62 institutori cu institutoare. 

Au mai funcţionat şi 5 institutori de limba turcă 
şi un institutor şi o institutoare de limba bulgară. 

-

� 

Din tabloul următor, se vede situaţia lor: 

INSTITUTORI 

= =--=== 
--- -- -

I .i: 
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.s ·-

-.a Q, 
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- ----= 
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- -·- -
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. -
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� 
� 
z

ti:i 
{,:) 

I ....J 

î ·; 
I 
î ·� î 'i î 'i I

I

I î -� t -� g � � � � � � � �I,� � � � � 
� � � � � �� � � � � �

I
� 

17 I 28 li 5 I Î4 22 I 40 � I - li 1 I 1 6 I r-1-
--� -------------------

48 ;1 19 62 6 i! 2 7 00 

Deci, în învăţămîntul urban, au funcţionat în 
cursul acestui an 43 de titulari şi 19 suplinitori. 

Dană facem o comparaţie între titulori şi supli
nitori, vedem că nu1niirul suplinitorilor este aproape 
jumătnte din numărul total ol .ţitularilor. 

lată dar, una din multele cauze, care so opun 
bunului 1no1·s al învi\ţl\n1întului, răci suplinitorii, 

2 
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nu ocupi! catedra, de cîi temporar, pentru a trăi, 
timp în care chiar dacă se pricep, nu prea fac 
treabă. 

Şi această cauză este destul de îngrijitoare aici, 
unde se cere şi prevedere şi putere de muncă în
treită, ca în restul· ţărej, căci acolo avem romîni, 
pe cînd aci trebue cu orice sacrificiu să formăn1 

... . 

rom1n1. 

o) Concediile 9i a.b1enţale Corpului Didactlo
urban 

In tabloul următor se vede în zile concediile 
luate anul acesta de institutori şi institutoare, cum 
şi absenţele nemotivate făcute. 

Zile de con
<'edi11 Hpro

bate la: 

Zile de 
absente ne
motivate la : 

--i�-
·.: I :; •;: � 

.s � � � .s 
.3 .3 f-' .3 .3 
....., :.:: o -' � 

gj � f-' � � 

- ,_--,---,-------•·---,
212 'f 480 692 10 1 11

Din acest tablou se constată că institutorii au 
lipsit motivat dela clasă 212 zile, iar institutoarele 
480 zile ; deci aproape de trei ori mai mult decît 
institutorii, ceeace vine în sprijinul celor arătate 
de noi, la punctul b) cu privire Jn suplinitori. 

Dacă scoatem �Un numărul zilelor de cla ă 13 
slirbători bisericeşti, 4 naţionale, 30 zile vnranta 
Crăciunului şi a Pnştelui �i 1 n zilt• .Joilt-. uu ut•

rlhnîne de lueru în şconJii dP<·il 178 zilt> . 

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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La ce rezultat ne putem aştepta în tnvlţlmtnt, 
cind zilele de şcoală sînt attt de puţine şi numli
rul zilelor de lipsă del& clasă atît de mari ; dar 
faţă de necoile zilei dascalii sînt nevoiţi, fără voia 
lor, de a lipsi. 

el) Localurile de 10011 

Tabloul următor arată pe oraşe, numlrul şcoa
lelor de băeţi şi fete, cele proprii, închiriate, igie„ 

• • • • • 
n1ce ş1 ne1g1en1ce : 
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Deci în acest judeţ sînt 16 locaJuri, din cari 10 
sînt proprii şi 6 închiriate. 

Din cele 10 proprii numai 6 sînt igienice, înde• 
plinind condiţiunile unui bun local, iar 4 sînt ne
încl'ipiitoare, neigienice şi cari numai eu reparaţiuni 
radicale se pot aduce în stare buni arii. Dacă Ja 
cele 4 proprii i neigienic , ad�ogiin1 şJ pe cele 6 
închiriat , nvc�m din nun1 rul total, 10 localuri 
n :aJ ri ni şi 

1
pefocli,Jcto- · 1 

-�--�- ....
� 

5:tt 
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cete 10 localuri proprii, a căror tntreţinere cade 
tn sarcina comunelor, 6 stnt aproape în ruini. 

Intreţinerea lor se mărgineşte la doull spoeli pe 
an şi cite-va cirpeli, în cit !ţi face impresia unor 
case părăsite de 5-6 ani. 

Exemplul cel mai trist îl avem la Isaccea, unde 
pereţii au început a se porni. 

Pfop.un ca d-l Prefect al judeţului, în luna lui 
Septembrie, însoţit de inginerul judeţului şi de un 
organ de control, să recepţioneze reparaţiile făcute 
şi unde găseşte că s'a neglijat, să se facă devizul 
şi să arunce din oficiu, asupra primăriilor, suma 
necesară reparaţiilor.*) 

•) •oblllerul 1oolar 

La patru şcoli şi anume: de băeţi şi fete în 
Măcin, No. 4 de fete din Tulcea şi şcoala de băeţi 
din Sulina, mobilierul este co1nplect şi conform cu 
tipul Casei Şcoalelor. 

La 12 şcoli însă, este vechiu, defectuos şi in
complect. 

Directorii pe ctt posibil îl păstrează destul de 
bine. 

f) •aterial dldaotlo

Se preiintă astfel : 
La 4 şcoli este complect şi în bună stare ; la 

11 şcoli necomplect şi vechiu; iar la una lipseşte 
cu totul. 

Păstrarea lor e face la 11 şcoli in dulapuri, iur 
la 5 şcoli tntr'un oit al cancelariei, und din ca-
uza prafului trie 
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s] Popalaţla 1oolarl

o) lnlforitfi tlupt'l t•ccensdnibtt Jle naţlonalltdţl

I n următorul tablou se vede populaţia şcolară 
după recensămînt pe naţionalităţi de Ja cele 16 
şcoli urbane din acest judeţ . 

...J 
< ... 

� Q.) 

o 
� bO 

1! 

I � 
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Deci înscrişi după recen� ămint tn anul şcolar 
1911 /912, în toate şcolile urbane din judeţul Tul
cea, au fost 2153 de băeti şi 1736 de fete, în 
total 3889. 

S'ar părea că numărul înscrişilor din anul acesta 
este mai mic ca cel din anul trecut cu 312 copii. 
Lucrul însă se explică că anul acesta sînt scoşi 
din situaţia înscrişilor elevH şcoalei rurale din Ba
badag şi a şcoalelor rurale No. 1 şi No. 2 din 
Tulcea, trecuţi la învăţămîntul rural. 

Dacă facem o comparaţie intre copiii de origină 
romînă curată şi cei de origină streină, se vede 
chiar după tablou că străinii sunt de 2 ori mai 
multi ca romînii. 

Se cere deci, ori cărui dascăl, o pricepere mai 
mare şi o muncă întreită ca în ţară. 

b) Numd1-uZ r.01,tilo1• insr-rlfi în ţ,coalelc 1,rb,1110

--- ·-

BAEŢI .F E T E TOTAL 

1991 1711 3702 

Dacă scoatem numarul 3702 înscrişi în şcoli din 
3889 înscrişi în recensămînt, rămîne neînscrişi în 
şcoală 187 de copii. Aceasta provine din cauză că 
localurile nu sunt destul de înclpiltoare pentru a 
primi pe toţi copiii. 

O c-.auză mai este şi lipsa de mobilier. 
Este deci nevoe de a se lua măsuri pentru lo

caluri şi mobilier, 
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c) Numdt-ttl copiilor ca,., au urmae regula.I

HAEŢI FETE TOT AL 

1345 1250 2595 

ncci in toate şcoalele urbane din judeţul Tulcea 
au urrnat regulat anul acesta 2595 de copii. 

Dacă sciidem pe cei ce au urmat regulat, din 
numărul înscrişilor, găsin1 că 1107 copii, n'au ur
inat regulat, prin urmare un număr aproape de 
jumătate de elevi cu frecuenţă neregulată. 

tl) Prlclnele care i1npedtcd frecvenţa 

1) Populaţia fiind în mare parte ete1·oglotă, nu
nu prea vede cu ochi buni instru�ţiunea romînească. 

2) Copilul necunoscînd bine limba în care i se
predă studiile, învaţă cu greu lecţiunele, lucru 
pentru care de multe ori ia pedepse şi de la das
căl şi de la părinţi. 

Acest lucru îl desgustează şi-l face fără voia 
părinţilor de multe ori să dezerteze de la cursuri. 

3) Populaţiunea muncitoare întrebuinţează copii
la lucru prin porturi, unde cîştigă cite un leu şi 
chiar 2 pe zi, J)lăteşte amendă cu plăcere, căci a
ceasta nu se ridică qe cit la 4 -5 lei pe lună, iar 
el cîştigă cu copilul 40-60 de lei. 

4) Una din cauze este că dascălii nu se pun
mai des în legătură cu părinţii copiillor, cu care 
ocazie să-i sfătuiască. 

e) Amen*ile 1nolat•e

S'a aplicat amenzi de toate gradele, numai la 
371 de copii, încasîndu-se suma de 1273,60 lei ; 
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pr!n urn1a1'e obligativitatea n'a fost aplicată cu 
stricteţă la toate şcoalele. 

Influenţa amenzilor nu şe prea simte din cau
zele arătate Ja punctele 1, 2 şi 3 capitolul prici
nelor relei frecvenţe. 

PROPUNERI 

1) Pentru ca frecvenţa să fie regulată, trebue
ca iustitutorul să se pună în legături de prietenie 
cu părinţii cît mai des. Sfaturile date cu ocazia 
cercurilor şi a şezătorilor nu prea au bun rezultat, 
căci nu vin toţi părinţii la ele. 

2) Părinţilor recalcitranţi să li se aplice amenda
dublă şi triplă, căci alt fel, cum an1 arătat, o plă
tesc cu plăcere. 

1,,) Situaţia tuturor elevilor cla11cl IV-a do la 

�coalele urbane 

INS :1 C'RIŞI 
TOTAL 

REGULAŢI 
TOTAL 

ABSOLVE!ŢI 
, Total 

i I Fete Hiieti , Fete Hi\eti I Fe-te I 

32 

I 

I
I 

I 186
1 

n 2,:i 602 272 H)2 464 242 428 

I ii II 

Dacă raportăm numărul copiilor regulaţi din 
clasa IV-a la numărul copiilor înscrişi, găsim că 
coeficientul celor regulaţi este de 77%; raportînd 
numărul absolvenţilor la numărul copiilor regulaţi 
găsim coeficientul de 92% absolvenţi; iar dacă 
raportul numărul elevilor absolvenţi la numărul 
elevHor înscrişi, găsim coeficientul de 70°/ 0•
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In cursul acestui an, bolile n 'au bîntuit şcoalele 
ca altti dată; nu111ai la 3 şcoli din Tulcea, copii au 
fost bolnavi de „Oreilon" epidemie care s'a stins 
după 10 zile. 

In tot cursul lunei Septembrie şcoalele au fost 
închise din cauza holerei, dar n'a fost nici un caz 
la şcoală. 

)) Artlvltatea e.x-,t1·a,r,0lar4 a ,ne111brllor 

corp11l11I didactic 111·ban 

1) Cun;urile de adulţi nu s'au ţinut de cit pe
lingă şcoala No. 1 băeţi Tulcea, cu vre o 30 de 
adulţi ucenici, dind 10 absolvenţi de curs primar. 

Aseste cursuri au tost conduse de 4 institutori. 
2) Cantine şcolare n 'au funcţionat nici una în

judeţ pe Jingă şcoalele urbane, căci populnţia stă 
bine. 

3) Biblioteci sunt în număr de 11 pe lingă 11
şcoli prirnare cu un nun1ăr de 2130 de volun1e. 
S'uu citit 364 de volume de 202 cititori. Ele nu 
suut tocmai frecventate din cau1.,ă că directorii 
şcoalelor se simt seara destul de obosiţi de munca 
zilei, ca să mai ţin! -şi şedinţă de citire. 

4) Cercuri culturale au fost 6 în tot judeţul, în
cele 5 comuni urbane. 

La aceste s'au ţinut 35 de şedinţi, în r.ari s'a 
discutat ,subiectele din programa propusă de Mi
nisterul lnstrucţiu�ei. 

Cercuri muzicale nu s'au ţinut nici unul. 
5) Muzău şcolar, există cite unul pe lingă fie

care şcoaUl primari din Sulina, fnfiinţate de mult 
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do primllrie, şi unul pe ltngă şcoala No. 4 de fete 
uin Tulcea, form,tt p.-in stăruinţa directoarei. 

6) Grădini de experienţii, nu există pe lingă
nici o şcoală urbană. 

7) Case de economii şcolare, sunt în număr de
16, pe lîng'1 cele 16 şcoli urbane, cu un numlir 
de 702 membrii, cari au depus anul acesta un ca
pital de 20,486 lei şi 85 bani. 

8) Alte îndeletniciri ale corpului didacti�.
Institutoarele şcoalei No. 1 de fete şi a şcoalei

No. 4 de fete din Tulcea, conduc o şcoală de a
dulte pentru tesăturj şi cusături naţionale. 

Institutoarele de la şcoala No. 1 de fete Tulcea 
mai conduc şi o societate a elevelor pentru aj u
torarea celor sărace. 

9) Conferinţele generale aşa cum sunt organizate
nu-şi ajung tocmai scopul. Ar fi mult mai intere
sante dacă s'ar discuta în ele chestiuni generale 
de învăţămînt, lăsîndu-se partea teoretică a învă
ţămîntului pe seama organelor de control. 

Chestiunele generale să fie propuse conform ne
voilor localiblţei. 

ln organizaţia actuală, au un folos numai pentru 
sublinitori, de acea institutorii, în mare parte nu 
prea le frecventează cu interes. Invăţătorii însă şi 
titularii şi suplinitorii iau parte cu interes, însă 
mai toţi se plîng de cheltuelile enorme ce le fac 
to timpul acesta. Ar fi un ideal ca să se găsească 
o modalitate pentru a le uşura deplasarea, plătin
du-li-se ceva de comuni.
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- 27 -

INVAŢA■INTUL PRIIUB BUBAL 

111 judeţul Tulcea au runrţionat în auul şcolar 
1911/912 123 şroli rurale, din care 6 în comunele 
urbane şi anun1e: 2 în Tulcea şi cite una în ora
şele: Babadag, Chilia Veche şi Mahmudia, iar 118 
în con1unele rurale. 

Situaţia lor se vede din următoarele tablou1·i: 

Q.) 
- --

.ci SCOALE CU o -a - I-, - - -

.;:� - � � C :::: - --
e- -- :, TOTAL rn 1:11 u, r:n rn 

�3 X -
C. g_ o o o o 

Total ·-
,: C. 0. C. C."' ::s � � ,,. 

- ';\1 � � IQ 
- - ---

1 :!3 8R 31 4 123 8!{ 2i 9 a 1 12:1 

Din acest tablou se vede că în cursul acestui 
un au funcţionat 1 �3 de şcoli rurale, din cari 88 
n1ixte, 31 cătunale şi 4 lip urban; ia1· după pos
turi, 83 cu un post, 27 cu două po�turi, 9 cu trei 
posturi, 3 cu 4 posturi şi una cu cinci posturi. 

Toate şcoalele rurale din acest judeţ sunt însă 

n1ixte. 

b) Peraonalul didaotlo rural

Situaţia personalului se arată în tabloul ce ur-
n1eaza. 
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18-t I 105 I 10

Din cele expuse in acest tablou reese că în cur
sul acestui an, au funcţionat în acest jndet, 11 
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uărbati şi 2 fernei înaintaţi; 65 de bărbaţi şi 19 
femei titulari; 7 bărbaţi şi o femee ajutori învăţă: 
tori; 34 bărbaţi şi 45 fe1nei suplinitori. 

Io total 117 bărbaţi şi 67 femei, din cari 83 
bărbaţi şi 22 femei tituhtri de toate gradele şi 34 
bărbaţi şi 45 femei suplinitori. 

Dacă comparăm numlirul titularilor cu al supli
nitorilor găsim că suplinitorii sunt nproape egali 
în număr cu titularii. 

lată dar una din cauzele cari lovesc în învăţă
mîntul rural căci suplinitorii, cu toatA buna voinţa 
ce au de a face treabă în şcoală, n'au priceperea 
şi pregătirea necesară; iar pe de altă parte fiind 
şi prost plătiţi, părăsesc după cite va luni postu 
rile, schimbindu-se la aceiaşi şcoală 2-3 suplini
tori pe an. 

La ce rezultate deci ne putem aştepta? 

o] Pedep■tle aplicate tl reoompeu■el• date

1) In acest an s'a aplicat pedeapsa „Observaţiuni''
pentru lipsa de la cercurile cultu1·ale, la cîţi-va 
învăţători. 

Lipsa lor de multe ori este îndreptăţită, căci în 
judeţul Tulcea, satele sunt depărtate unele de al
tele şi drumurile naturale, foarte puţin practicabile 
3/4 din an. 

Unde mui punem că un singur transport îl costă 
cel puţin 15 lei; de unde să'i ia ? din leafa de 
68 lei şi 60 bani ? 

2) Rer.ompense „Răsplata muncei" s'au acordat
următoarelor persoane : N. Ludo vig şi Elena Lu
dovig, de la şcoala din Niculiţel, Constantin Leescu 
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din Chilia Veche, V. Flutur din v·ăcăreni, O. A
gapie din Teliţa, C. Popescu-Mugureanu din Bala
bancea fJi L. Vrănceanu din Atmagea. 

In total la 7 învăţători şi o învăţAtoare. 

d] Looalarlle de 10011

1) Situaţia lor se vede din următorul tablou :
---
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Din situaţia de faţă se vede că în judeţ avem 
123 de localuri, din care 93 proprii şi în urmă
toarea stare: 62 în condiţiuni bune, 28 mediocre 
şi construcţia proastă şi 3 rele. Localuri închiriate 
30, din cari 3 mediocre şi 27 rele, toate în con
diţiuni neigenif•e şi neîncăpătoare. 

2) Construcţiile de localuri făcute între 2-3 ani
sunt în numilr de 22; din acestea 12 sunt din cu
răn1idă, îndeplinind condiţiunele unui bun local, 
3 din chirpic şi 7 pe piloţi făcute din paiantă, sunt 
construite din fondul „Stroescu" (Casa şcoalelor). 

Toate aceste şcoli sunt construite de antrepre
hori, după planul tip al casei şcoalelor. 

Sunt convins că peste un an sau doi, şcoalele 
din Deltă vor fi cu desăvh·şire deteriorate, de 
oare ce aven1 exe1nplu cu şcoala din Leten unde 
s'au pornit pereţii şi surpat terasn1ncntul. 
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- 90 -

3] Intreţinerea lor e destul de proastA, pentru
că suma ce se dă de Casa şcoalelor este aşa de 
mică, în cît de abia ajunge a se vărui localul o
dată pe an; iar primăriile întotdeauna se scuză ră 
plătesc cotă la casa şcoalelor şi nu dau nimic. 

Cu acest sistem chiar localurile cele mai bune 
se deteriorează în cîţi va ani. 

4) Propun ca devizul reparaţiunelor în fie care
an, să se facă de serviciul technic, un reprezen
tant al judeţului şi un organ de control al Minis
terului Instrucţiunei Publice şi suma să se impună 
comunelor. 

Lucrările să se facă de serviciul technic în re
gie; iar recepţia să se facă de cei 3 mai sus men
ţionaţi. 

1n privinţa construcţiilor e de observat că loca
lurile făcute prin analoghie de către locuitori, sunt 
destul de solide şi prezintă garanţii pentru mult 
timp. 

•1 •oblJleral 1co!ar

La 59 şcoli rurale e în stare bună, îndeplinind 
oare cum condiţiunile igienice şcolare: iar 64 de 
şcoli e cu totul de .şistem vechiu, deteriorat şi 
impropriu pentru serviciu. 

La multe şcoli ·însă e insuficient şi copii stau în 

picioare sau pe jos ; iar la unele, cum e Lascar 
Catargiu şi Paşa Cîşla, băncile sînt atît de stricate, 
încît la cea mai mică mişcare se restoarnă cu 
copii cu tot în tin1pul prf,legerilor. 

I. Materialul didactio

1. Din 123 şcoli rurale, numoi 34 au rnnterialul
didactic complect, 58 incomplect, iar 31 de şroli 
nu posedă ni9i un fel de material. 
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2. Păstrarea materialului didactic la vre-o 40 de
şcoli se face în dulapuri, iar la restul şcoalelor tn 
cancelarie expus prafului. 

La şcoalele unde au funcţionat suplinitori, ma
terialul existent s'a deteriorat cu desăvtrşire, iar 
cînd au fost costrînşi să plătească materialul, au 
părasit posturile. 

3. Propun că primăriile să facă dulapuri, pentru
păstrarea materialului ; iar Casa şcoalelor să doteze 
cu materialul necesar toate şcoalele din judeţ. 

S· Populaţia ,oolarl 

1) Din tabloul următor se vede numirul copiilor
în vîrstă de şcoală precum şi cei înscrişi în anul 
şcolar 1911;912: 

--

După recensămînt I Inscrişi tn şcoalii 
= 

:l 
11 ...J I ..J I 

·- < < 
Q) E- CI) 

� Q) -

oQ) I &! ""' E- I 

' 

I 
635111 15«� 108M 941s 2osao 90921

II. 11 

Raportînd numărul copiilor în vîrsUi de şcoală 
la numărul învătătorilor, revjn ctte 110 elevi de 
fiecare învăţător; iar dacă raportăm pe cei înscrişi 
vin oîte 84 de elevi. 

După raportarea de mni sus se vede destul de 
clar, greutăţile ce întîmpini1 învăţAtorii în mersul 
învăţămîntului faţă de numărul copiilor, de lipsi 
de mobilier şi materialul didactic, de lips4 de 
spaţiu al localurilor şi de o popu]oţie eteroglotA. 
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Se simte deci absolută nevoe de n se lua mii• 
suri urgente. 

2) După cubajul şi suprafata sulilor de clasli pot
fnclipea cu multă greutate în localurile şcoalelor 
rurale din judeţul Tulcea, o populaţiune de 18.166 
de elevi. 

Rămîn deci un număr de 6574 de copii, cari nu 
pot fi înscrişi din lipsă de localuri, mobilier şi 
personal. 

3) Din tabloul ce urmează se vede situaţia ele
vilor claselor a IV-a dela şcoalele tip urban şi
a V-a a şcoalelor rurale din judeţ : 

No. copiilor 
tnscrişi 

- - -

Bueti Fete 

-- ----

689 8M 

1048 I 

Io n111a111or fl ,re-
let\llOr li 818111 

- -

Biie\i • li

_ .· 11 
58.3 'I 

I� 

899 

Fete 

316 

I 

-
No. absolven\ilor 

I 

Băeti 
I 

Fete 
' 

-

' 
477 

11 
264 

741 

Prin urmare la şcoalele rurale au fost înscrişi 
în ultima clasă 1043 de e1evi, au urmat regulat 
şi s'au prezintat la examen 899 şi au nbsolvit 
şcoala prin1ară 741 elevi şi eleve. 

Dacă raportăm numă1·ul absolvenţilor la numărul 
înscrişilor din ultima clasi1, găsim rJ1 coeficientul 
absolvenţilor este de 70 °/o; iar dacă raportăm la 
numărul prezenţilor la examen, găsim că coefici
entul absolvenţilor este de 80 °Io• 

Din această se vede că învăţătorii faţă de pie
d icele ce întîmphu1, şi-uu fiicut datoria destul do 
soti făcător. 
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h) .&menalle 1oolar•

In cursul anului şcolar 1911/912, s'au aplicat 
an1enzi de toate gradele lu 52 de şcoli rurale. 

Numărul copiilor amendaţi este de 1245 ; iar 
totalul amenzilor încasate se ridică la suma de 
11,144.60 lei. 

Amenzile aplicate n 'au dat nici un rezultat sa
tisfăcător pentru frecvenţă, fiind că locuitorii do
brogeni stau foarte bine, au pămînt de cultură în 
deajuns, ir.cit preferă să p]ătească o amendă chiar 
de 15 lei pe lună şi să-şi întrebuinţeze copilul la 
lucrul cîmpului, decît să plătească un servitor de 
aceeaşi etate cu 30-40 lei lunar. 

O piedică a obligati vităţei mai este că învăţă
torul neputînd înscrie pe toţi copii din lipsă de 
locuri, cu greu poate obliga pe cel înscris, cînd 
copilul vecinului de aceeaşi etate, este lăsat acasă. 

Ca n1ăsură dreaptă, trebue clădite localuri încă
pătoare, ca toti să poată fi obligaţi. 

I. Starea 1anftarl. a populaţlunel 1oolare

Starea sanitară a copiilor din şcoalele rurale, în 
cursul acestui an, a fost în general satisfăcătoare 
datorită părinteştei îngrijiri a d-lui dr. Al. Suce
veanu, medicul primar al judeţului Tulcea şi n 
subalternilor săi. 

In cite-va comuni vecine cu judeţul Brăila şi 
Covurlui, au fost cite-va cazuri de Holeră însă 
n 'u atins nici un copil din şcoală. 

j. Aotivitate• extra 1oolara a membrilor
corpului didactic rural 

1) Cursurile de adulţi propriu zise nu s'au făcut
8 
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de nici un tnvAţătar; căci în urma cîtor va ra
poarte prin care se arată că s'ar fi făcut cursuri 
de adulţi, am cercetat personal şi în loc de cursuri 
de adulţi, n'am găsit de cit cite 2-3 şezători şi 
aceste mărginite la vre o 15 şcoli. Tot nşn s'a 
petrecut lucrurile şi în cei-lalti ani, cu toate că 
s'a raportat existenţa a cite 50-60 şcoli de adulţi. 

O dovadă vie este că cercetînd în judeţ, n'am 
găsit cea mai mică însemnare, care să dovedească 
irecvenţa adulţilor şi nici vre-un analfabet, care 
să cunoască vre o literă. 

Nici sub alţi revizori şcolari şi nici sub noi nu 
s'a ţinut vre o examinare de adulţi. 

Pentru a_ avea adevărate cursuri de adulţi, ar 
trebui ca să li se dea învăţătorilor şi mijloacele 
necesare : Cărţi, luminat, încălzit, etc., şi plata pre
văzută prin lege. Contrar nu vom avea de cit în
chipuiri. 

2) Pentru cite-va şezători, care n'au dat nici un
rezultat cred că nu mai face să răspundem unde 
s'au ţinut. 

3) Biblioteci populare

1n acest judeţ sînt 69 biblioteci populare pe 
lingă şcoalele rurale. 

Numără 10.849 de volume; din acestea au fost 
citite 1764 de volume, de către 956 cititori. 

Aceste eomunicări sunt date de învăţători. 
După cercetfrile mele. personale, nu s'au citit 

de cît foarte puţine volume . şi de către foarte 
puţini cititori, dintre funcţionarii de la sate. 

Ţăranii ştiutori de carte, nu înţeleg cuprinsul căr· 
tilor din bibliotecele ·siiteşti, ciici nici nu le prezintA 
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interes, nici nu sînt scrise într'o limbă tnteleasl. 
Ar trebui o Comisiune specială care să întocmească 
ast-fel de cărţi, din care săteanul citindu-le să 
tragă foloase practice şi reale. 

Tabloul bibliotecelor populare s'a anexat aci. 
(Vezi tabloul No. 1). 

4) Oorurlle bl1erlo11tl

In acest judeţ sunt 22 de coruri bisericeşti, or
ganizate de învăţători. 

Influenta lor se resimte şi asupra eopiilor şi asu
pra părinţilor. Este singurul mijloc, care deprinde 
pe copii, cu dragoste şi respectul de cele sfinte. 

Localităţile unde sînt coruri se vede din tabloul 
alăturat No. 2 

& ) O ero uri oulturale ale oorpului didaotio rural 

Anul acesta au funcţionat 19 cercuri culturale 
formate din grupe de învăţători, în cari nu intrat 
şi conducătoarele din apropiere. 
· La aceste cercuri se mai adaogă un cerc al con
du�ătoarelor u1·bane diu Tulcea şi a conducătoare
lor rurale din: Frecăţei, Cataloi, M. Kogălniceanu,
Congaz şi Malcoci. Alte cercuri rurale pentru c OJ•

ducătoare, din cauza depărtărei dintre sate, nu s'a
putut face.

Reşedinţele cercurilor culturale au fost: Başchioi, 
Carcaliu, Caraorman, Cîşla� Sf. Oheorghe, Letea, 
Beidaud, Ciucurova, Corugea, Jijila, J urilofca, Mal
coci, Mahmudia, Meidanchioi, Regele Carol, Topo
log, Zebil şj Chilia-Veche şi cercul conducătoare
lor din Tulcea. 
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In cele 19 cercuri culturale s'au ţinut 152 şedinţe 
intime şi 152 şedinţe publice; iar la cercul condu
cătoarelor din Tulcea, s'au ţinut 7 şedinţe. 

In toate aceste şedinţe s'au tratat subiectele 
propuse de Onor. Ministerul Instrucţiunei Publice. 

Şedinţele cercurilor s'au ţinut cite una în fie 
care sat din grupa cercului, cum se vede din ală
turatul tablou No. 8. 

2) Rezultatele date de aceste cercuri sînt că au
mai strîns legăturile dintre învăţători, în schimb 
însă, mulţi suferă de pe urma lor, şi materialiceşte 
cu deplasarea şi fiziceşte f�ţă de greutatea călă
toriei pe vremuri rele. 

Avem deja în judeţ Yre-o 5-6 cazuri de boale 
de piept, contractate de răceală cu ocazia cercu
rilor. 

Propun ca aceste cercuri, să se mărginească nu
mai la conferinţe publice, ţinute în fie care săr· 
bătoare dupa biserică, de fie care învăţător la 
şcoala sa, la care să fie obligaţi să ia parte: preo
tul, autorităţile comunale cu consilierii, �itr�pii 
bisericei, agentul sanitar, etc. 

In acest eaz înriţătoruJ nu s'ar mai putea plînge 
de deplasare; iar tot satul ar veni după preot şi 
fruntaşii · săi. 

Ar fi şi o adevărată şcoală aceste cercuri, ]a 
care sătpanu tot ar nemeri de 3-4 ori pe an; 
căci în loc de o singură şedinţă în sat ca acu1n, 
ar avea cel puţin.16-20 şedinţe; mai mult că 
s'ar naşte şi emulaţie între !�văţători, iar nu ura 
ca acum, r.ă nu e unul sau altul preşedinte. 

6) Conferinţele generale sînt folositoare pentru
suplinitori. 
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Alte plrerl şt propuneri am flcut la tnvlţlllitn• 
tul primar urban. 

7) L11or11 muaal

Io cursul acestui an s'a predat lucru manual la• 
70 de şc�li rurale.-S'au executat împletituri de 
pae, de sfoară, mlaje, papură, rafie. 

1n timpul confe.rinţelor gene,rale au expus lucrlrl 
1ţ1anuale numai 25 şcoli. 

Măsuri s'au luat destule pentru a se face lucrări 
manuale cu copiii,, totuşi lucrul merge foarte greu 
din cauză că timpul prevăzut pentru lucru în orar 
este foarte mic. 

Propun deci a se pune mai multe ore pe slp· 
tămînă se obliga primăriile cu procurarea şi 
aducerea materialului din timp, din regiunele unde 
se găseşte. 

8) Lucrul de mină, nu tocmai realizează econo
mia programului, căci numai la 39 de şcoli învă
ţătoarele din al Il-lea post, predau lucrul de mină 
la fete. 

Cauza este că 83 de şcoli sunt numai cu un 
singur post; iar la celelalte sînt numai suplinitoare 
care nu ştiu hicr.ul. 

Vre-o 1 O şcoli au expus lucrări cu ocazia con
ferinţelor generale. 

8) Bboil• populare

1) 1n judeţul Tulcea există 60 de bănci populare
dintre r,are 54 în comun�le rurale şi 6 în cornu· 
oele urbane. Au un capital vărsat de 64 7 .642 lei 
şi 64 bani. 
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Capitalul fie cireia, rostul tnvăţltorilor to ele, 
daci e plătit sau nu şi timpul tntrebulnţat, se 
vede din alAturatul tablou No. 4. 

-- -

f 
o 
u 

o 
z 

1 

2 
-

3 

4 

5 

6 

7 
-

8 

9 

10) Obttlll• tl oooperaUvel•

Satul unde se 

afiă 
FeluJ ROLUL 

cooperativei tnvă\Atorului 
cooperativa 

Alibe�hioi băcănie n'are 

Chilia Veche " 
preşedinte 

Turcoia ,, secr. contabil 

Pisica ,, ,, ,, 

Sulina cafenea n'are 

Cerna brutărie secr. contabil 

Dăeni moară ,. ,, 

Regele Carol e:xp.păd. preşedinte 

Ostrov ,. " secr. contabil 

- ·-

PLATA 

lunară 

20 lei 

20 ,, 

10 

10 

80 

gratuit 

20 lei 

I 

In total sunt în acest judeţ 7 cooperative şi 2 
obştii. 

Rolul învăţătorului şi plata lui se vede din tablou. 
Aceste cooperative au uşurat traiul săteanului 

scăpîndu-1 de speculaţiunele negustorilor. 
Munca acestor învăţători a îndrumat populaţiu-
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nea pe calea desrobirei economice. Sunt tnsă tm
pedicaţi întru cit-va de la ocupaţiunele şcolare

!

11) Oa11 de 1ooaomll 1oolare

Pe lingă şcoalele ruritle din : Agighiol, Casimcea 
Morughiol, Dunăvăţ de jos, �albant şi Pricepele 
Nicolae, au funcţionat an� Qcesta 6 case de eco-
nomii cu 213 depunători şi cu un capital de 982 lei 
şi 80 bani. 

11) Grldlnele 1oolu1
Din 123 de diriginţi, numai 53 au cultivat gră

dina şcolară. Cauza e că multe localuri închiriate 
n'au gra.dini, iat lj multe localuri unde există nu 
sunt împrejmuite: însi au fost cultivate în chip 
raţional, dindu-se adevărate exemple sătenilor. 

13) fltmpurt de ezp1rl1n1l
Numai 25 de învăţători au cultivat cîmpurile de 

experienţă, căci la cele mai multe şcoli, nu sunt 
delimitate din corpul celor 10 hectare, cum e de 
exempJu .,Malcoci, Accadîn, etc. Casa şcoalelor l'a 
închiriat în bloc la persoane streine, care dau preţ 
mai bun, în cît învăţătorul nu se poate buţura 
nici de acest pAmînt 

Unde învăţătorii au vitele şi instrumentele lor, 
îl cultivă destul de rational, însă în oare care măr
gini, căci terenul fiind neîngrădit, el nu poate se
măna de cit tot plantele ce le seamănă locuitorii, 
căci contrar expune semănăturile la distrugere de 
către vitele locuitorilor. 

Cei ce n'au vite, îl dau mai mult în jumătate, 
prin urmare îl cultivă fără nici o deosebire de 
cît săteanul. 
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14) •••••1• 1oolar1

Sunt la următoarele şcoli : Cineli, Ţiganca, Baş
chioi, Caraorman, Dăeni şi Niculiţel. Ele sînt for
mate din minerale, plante, insecte şi diferite se
minţerii. 

1&) .Aploaltara 

Nu se ocupă nici un învăţător, deşi sunt locali
tăţi ca : Ţiganca, Teliţa Niculiţel şi altele foarte 
potrivite pentru apicultură. 

18) ltrloloultara

Se ocupă d-na Ionăşescu, învăţătoare din Dăeni, 
Pr. V. Oniceanu, din Regele Carol, Guşu Aposto
lescu, Babadag şi d-na Ecat. Cornăţeanu, Cataloi, 
pe o scară întinsă. 

17) Teatre ,,oolar• 1lte,t1

In judeţul Tulcea sunt în Chilia Veche şi Cerna 
format� cu copii şi adulţi, de diriginţii şcoalelor 
respective. Au scenă în regulă. Jn ele se joar,ă de 
7-8 ori pe an diferite piese cu caracter moral şi
naţional.

A) Grl4tnl 4• oopll arbane

Preraonalul ,, populaţiunea lor, localurile 

,, mobilierul 

1) ln oraşul Tulcea, au funcţionat 4 grădini de
copii : 3 cu cite un post urban ; şi una cu un post 
urban, 2 posturi de ajutoare şi un post de peda
goagA. 
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- ,1 -

2) In ·Babadag, Isaccea şi SuUna, cite o grădinii
de copii cu ctte un post urban. 

Personalul acestor şcoli se compune din 7 con· 
ducătoare urbane titulare ; 2 ajutoare titulare şi o 
pedagoaga; toate aceste 3 detaşate din tnvăţimîn
tul rural. 

3) Populaţiunea şcolară este de 610 biieţi şi fete.
4) Locnlurile la toate aceste şcoli sînt închiriate,

neîncăpătoare şi neigienice. 
6) Mobilierul este bun şi igenic.

b] Gridlnele de copil rurale

1) In cursul anului curent au funcţionat în ju
deţul Tulcea 41 grădini de copii dintre care 3 în 
comuni urbane : Sulina, Chilia veche şi Mahmudia. 

2) Pe1�sonalul didactic, care a funcţionat e for
mat din 30 de titulare şi 11 suplinitoare. _ Toate . 
s, plinitoarele ocupă locul titularelor detaşate. Dacă 
vom merge tot aşa vom avea şi aici. numai sup
liniNtare. 

3) Populaţi unea şcolară este de 2460 băeţi şi
fete. 

4) Localurile sunt 18 proprii şi 23 cu chirie,
mai toate neîncăpătoare şi neigienice. 

6) Mobilierul numai la cîte va şcoli este propriu
serviciului. 

Nici în cele urbane şi nici în cele rurale nu se 
pot primi toţi copii din lipsă de spaţiu. 

a) lnviţimtntul partloalar

1) In comunele urbane.
In oraşul Tulcea au funcţionat 3 aziluri confe-

sionale autorizate de Minister, anume: 2 mozaice 
şi unul Mahometan. 
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2) In Sulina au funcţionat 3 şcoli primare par
ticulare autorizate şi anume : franceză, italiană, 
grecească şi un institut englez cu program propriu. 

Tot aci a mai funcţionat cu autorizaţie ti un 
azil confesi,>nal armenesc şi unul turcesc. 

3] In Isaccea, Babadag şi Măcin, au fost închise
în urmă fiind în neregulă. 

ti) !D oomane.le rurale 

In comuna Turcoaia, cătuna �Muntele Carol", 
esce o şcoală primară particulară rominească au
torizată, pentru a învăţa romîneşte copii lucrăto
rilor italieni. 

Am constatat însă că suplinitoarea d-na L. Ioan 
pusă de concesionarul carierilor nu face absolut 
ni,nic. 

Trebue ca această şcoală să fie luată pe seama 
statului. In Beibugeac şi Caraibil, comuna Sarina· 
suf, au funcţionat cite un azil confesional maho
metan. 

Propuneri : Azilurile confesionale, mai cu seamă 
ar trebui desfiinţate şi copii puşi să înveţe romî
neşte, în grădtne� de copii, căci sunt fii de cetă
ţeni romîni şi au nevoe să cunoască limba ţării. 

Domnule Prefect, 

1n corpul raportului, am avut onoare a vă ex
pune aproapo toate piedicele, care se opun învă
ţămîntului în această parte a ţării şi am făcut şi 
propuneri· pe eît puţina n1ea experienţă mi-a per
mis. 

Vă rog însă, să bine voiţi a vă încredinţa, că 
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celo expuse nu sunt de cît adevărata tare de fapt 
şi că fără măsuri urgente şi reale învăţilminlul 
nostru nu va putea progresa. 

In consecinţă, îndreptarea lucrurilor în Dobrogea, 
atîrnă de următoarele condiţiuni. 

1) Să se stărue de a se înfiinţa şcoli primare
şi grădini de copii în toate unghiurile acestei pro
vincii, care să dea o cultură romînească tuturor 
copiilor în vîrstă de şcoaHi. 

2) Să se aducă personal didactic destoinic, piă�
tit cu cel puţin 150 lei lunar, căci alt fel nu pot 
resista scumpetei traiului de uci, unde locuitorii 
stau bine materialiceşte. 

Pentru a nu părăsi aceste locuri, să· se împro
prietărească cu 1 O hectare de loc, dîndu-i-se şi a
jutor bănesc pentru vite şi instrumente. 

Mai înainte învăţătorii din Dobrogea, aveau 100 
Iei leafă, 30-40 lei subvenţie de la comuni sau 
judeţ, pămîntul şcoalei fără nici o arendă şi mai 
arendau şi alte terenuri cu 4-5 lei. 

De aceia, cei bătrîni, care au mai rămas pe aci 
sînt toti cuprinşi, iar �ei tineri, pe lingă salariul 
lor, mai cer şi 'ct8'. pe acasă. 

Cei cari n'au şi de la părinţi, pleacă după o 

lună sau două şi şcoala rămîoe cu suplinitori cari 
nu fac nimic, dar pe cari îi tolerăm de nevoe. 

3) 1Să se construiască localuri sănătoase şi incă
ptitoare pentru a se putea obliga toţi copii înscrişi. 

Este nevoe ca statlll şi judeţul să ia iniţiativa 
de a construi toate localurile, pentru ca să nu mai 
fim expuşi la ironiile străinilor, cînd ne ducem să 
închiriem bordeele lor pentru şr.oli. 
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4) SA se· stJlrue pentru a se fnzestra şcoalele cu
tot mobilierul şi materialul didactic necesar. 

o) Să se mil1·gineascli activitatea învl1tiltorului
rural mai mult la şcoalii, clici atunci cînd i se va 
uşura traiul, cum am arătat la punctul 2, cred că 
nu va mai avea nevoe, să alerge în toate direc
ţiile după pîine, neglijînd interesele şcoalei. 
· 6) Să se oblige autorităţile administrative şi bi

sericeşti din sate, ca să lucreze alături de învăţător 
dindu-i tot concursul necondiţional; iar nu descon
siderarea de asUlzi, din cauza sărăciei sale lucie. 

7) Să se exerciteze un control serios asupra în
văţămîntului. 

Pentru acestea trebue mai bine ajutate organele 
rls control din această parte, unde au de cercetat 
judeţe, cit trei din tară, cu drurnuri grele şi loca
lităţi sălbatice, la sute de km. de centru. 

Acestea sunt constatările şi vederile mele, în 
privinţa mersului învăţămîntului din Dobrogea, pe 
care am avut onoarea a vi le aduce la cunoştinţă 
rugindu-vă, Domnule Prefect, să credeţi că din multe 
împrejurări, încă nu le-am arătat pe toate. 

Sunt populaţii lJsate în voia soartei şi care cresc 
tot sub părerile de rea credinţă ale părinţilor; iar 
noi din lipsa de fonduri...... închidem ochii asupra 
lor, uitînd ce datorie naţională şi sftntă avem aci 
şi de aceia sîntem şi acum în multe părti din Do
brogea mai streini de cît la 1878. 

Revizor şcolar, 

l:J. llÂMZ..4. 
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No. t 

TAlll ... OlJ 

Do bibliotcr.Ue J>OJHtlnt·e <li.n .Ju,leţul Tulc�a 

-- -- -- - .-

-

No. ... 8 li) 

f NUMELE ŞCOALEI volumelor 
o c::s-

::, • :-::l -·-

(.) din o ... o:: 

unde se al'l:1 bibliot!"ra z� > (.)

o bihliole<'ă ·-
. ... - o

o z (,I z-

1 A�ghlol 275 BC 16 

2 Sn angio 105 15 60 
a Aliboichiol 800 25 r, 

4 Accadto 05 - -

5 Cinele 135 28 18 

6 Huncenrca 85 - -

' 
7 Ţiguncn 76 - -

8 Buşr.hioi ,sa 25 80 

9 Beidnud 60 - -

10 Suri(:thiol 20 - -

11 Bo�tepe 141i 19 28 

12 Armutlin 90 - -

13 Satu Nou 127 - -

14 Calfa 12 - -

15 Hui dar 45 - -

16 Cnruormnn 176 - -

17 Cnrmeu Silvn 12 - --

18 Caramnnchioi 267 27 145 
19 Cărjelari 872 58 126 

20 Cnsimcea 427 66 87 

21 Clu�la 104 - -

22 Camenn 60 - -

23 Cenmurli de sus 200 - -

24 Cerna 400 85 70 

25 Ciuc�, 120 - -

26 Hnşpun 80 - -

27 Atma�ea 146 58 28 
28 Dllien 5111 27 00 
28 Dorobnnt 267 82 100 

ac Coimpunnr 24 - -

81 Greci 850 11 84 
32 I. C. Briiteanu 284 10 14 
83 Pisica 145 8 26 

34 Jljiln 8M 6(J 70 

85 Cetalchioi 10 - -

86 Luncavitn �2, - -

87 M. Cogl\lniceunu 8 - -

88 H:tlnri 285 Hl 80 

89 Me danchiol 810 48 65 

'° Mircea Vodă 107 7 US 
4J Murighlol HSO 6 o 

42 DunAvl\t de Jos 106 81ţ 68 
43 Nulbnnt 190 '6 60 
44 I ult el 307 2S 68 t 
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-

4> C)=
Numărul 

... 

f NUMELE ŞCOALEI o a-

volumelor 
- ::,:.,

:, o·t: -·--

c.> din z_g o�

o unde se anii biblioteca bibliotecă 
·- ;i,, ... 

• O.... o-
z u 

z 
-

45 Ostrov 182 18 17 
46 Aigilr Amet 111> - -

47 Parcheş 86 10 36 
48 Pr. Carol 3 - -

49 Peci neaga 336 10 30 
50 C A. llosetti 100 30 � 

51 Rtmnic de sus 197 18 17 
52 Col el ia 6 - -

53 Cuciucchioi 100 - -

64 Sarichioi 151 4 19 
55 �arighiol 70 - -

56 Calica 100 6 25 
57 Slava Cercheză 30 4 9 

58 Somova 226 8 113 

59 Traian 180 8 82 
60 Telita 16 2 6 

61 Poşta 100 - -

62 Topolog 170 26 80 
� Dueran 49 12 36 
64 Turcoaia 186 4 6 
66 Urumbei 59 8 60 

66 Văcăreni 60 14 27 
67 Zebil 218 '8 18 
68 Tulcea No. 2 141 - -

69 Smîrdan Nou 10 - -

Total 10.849 956 1764 
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T A B T, O U No. � 

De c,n•urlle l>lserlr.e�tl tlln J11tl<'l11Z T11lcet1 
--

N urnele învăţătorului o 

N urnele şcoalei � 

care l'a format şi-l • 

unde se afJă r,0rulo
conduce 

l Balabancea C. Popescu- Miigurenu
Corugea N. Lungulescu
Casimcea N. Ionescu

4 Cerna Livia Ciuruleanu
5 Frecăţei S. Puşcaşu
6 Greci N. Roziade
7 I. C. Brătianu Al. Muntenescu
8 Morughiol G. Popescu
9 Dunavăţ de Jos Eftimie Stan 

10 Niculiţel Cr. Bogos 
11 Ostrov D. Balan
12 Peci neaga G. Buzoianu
13 Râmnic de Jos I. Cârnu
14 Sari ghiol Emil Butunoi u
15 Beibugeac C. Irofte
16 Teliţa G. Agapie
17 Topolog G. Cristescu
18 Dueran Al. Ivanov
19 Urumbei I. Arnăutu
20 Garvăn O. Ţarălungă
21 Zebil D. Cherciu
22 Chilia-Veche Const. Leescu
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Ho. 8 T A 8 I� O U 
De .Uele p loot,1,,.,.,• ltt edre .,. l'•td ,.u-,el• 0.NtlrU

f

f 

CMIC•rale d,11 #tuleft1I 2ttloM I• ••_, 19111919

I 

..:, 
N 

Septem. :, 2r
Octomb .. 3 
Noembr.1 27
�emb.li 18
Innuarie!·

1 Februar.' 1
Martie 1

1 25 
Aprilie , 29 
Mai li 27 
Iunie 11 3 

Septem. 
1 

25 
Octomb. li 80 
Noembr.,I 'Z7 
Decem�.11 18
Ianuarie 
Februar.: 
Martie ' 25 
Aprilie 

1
, 

Mai il 27 
Iunie I,

I 
I 

Septem. I 
Octomb. I 
Noembr.1, 'Z7
Decemb.11 t 
Ianuarie!' 29 
Februar.1 
Martie · 25 
Aprilie :1 29 
Mai '. 27 

I 
Septem. f 2 
Octomb.

1 Noembr. 27 
Decernb.i 1 
lanuattel 26 
Februur.j 2 
Martie I
Aprilie 1 1 Mai 

I' 

LOCALITATEA 
IN CARE S'A ŢINUT ŞEDINŢA 

CAtuna 

Raşchioi 
Cnmber 
Armutlia
Sntu Nou 
Alibeichioi 
Cinele 
Acadftn 
Nalbant 
Trestenic
Ha,ilar 

Carcaliu 
Mircea-Vodă
Eila 
Turcoala
Muntele Carol 
Traian 
Orecl 
Cerna 
Carcaliu 

Caraorman 
Carmen Sylva 
Mila 28 
Gorgova 
Caraormnn 
Carmen Sylva 
Mila• 
Oorgova'
Caraorman 

Cqla 
Somovn 
Parehev 
Frecătei
Cataloi 
Poşta 
Teliţa 
Clfla 
Somova

[! Din -ce-comunA 

Başchioi 
Camber.

" .. 
Alibeichioi

" 
,. 

Nalbant 
" 

M. Cogulniceanu

Carcaliu 
Mircea• Vodă

" 
, Turcoaia 

Muntele Curol
Traian 
Greci 

• Cerna 
Carcaliu

Caraorman 
" 

Pr. Carol 
I Caraormnn 
I 
I 

1: 

" 
" 

Pr. Cnrol 
Cnraorman 

CAşla 
Somova 
Porcheş 
Frecă\ei
Cataloi 
Telita 

I CAşla 

j 
Somova

Septem. : 25 St. Gheorghe I
I'. St. Gheorghe

:1
11

r,ercului 

-

o 

-

Carcaliu 

-

Caraormnn 
z 

< 

� 
<c.:> 

Cdşla 

<. 

< 

c.:> 

Se va ţine 
tedin\A pt 

to uJUmn 
DumJoJcA 
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LOCALITATEA
JN CARE S'A ŢINUT ŞEDINŢA

Septem. 25 C. Rosetti
Octom b. 8C Letea 
Noernbr. 29 Periprava
Oecemb. U� Stiştorca 
l1tnuarie 29 C. Rosetti
Martie 20 Periprnvu
Aprilie � Stiştorca 
Mai 27 Letea 

Septem. 2fi Heidaut 
Octomb. 80 Sarighiol 
Noembr. 27 Ceamur. de sus
Decern b. 28 Camena 
Joouarle 29 V. AJexandri 
Februar. 2� Eschibaba 
Martie 25 NeatArnarea 
Aprilie 29 Heldaut 
Mai 27 Snrighiol 

Septem. 25 Ciucnrovn
Octomb. 30 Atmagea 
Noemb. 27 Haşpunar 
Dece:nb. 18 Slava Rusă 
Ianuarie 2il Slava Cerchezii
Februar. 26 Ciucurova 
Martie 25 Atrnngea 
Aprilie 29 Haşpunar 
Mai 27 Slavu HuRă

Septern.
Octomb.
Noemb. 
Decemb. 
lnnuarie 
Februar.
Mnrtie 
Aprilie
Mai 

' 

25 Cilrjeluri
80 Urumbei 
27 Dorobanţul 
18 Columpunnr
29 Cnnot Calfu 
26 Pecinenga 
25 Hosnnlar 
29 Ostrov 
27 Aigllr Amet

Septem. 25 Coruge11 
Oclomb. 80 Cusimcea 
Noemb. 27 Cocenmac
Decemb, Ul Alifac 
Jununrie 29 Ramnic 
Februar. 2E Rftmnic de sus
Martie 2li Cuciuchioi 
Aprilie · 21l Colella 
Mnl 27 Coruaea 

li 

1

! C. Rosetti
I 

I • 
Peripruva

• 
C. Rosetti
Peripr1tva I Stiştofca 

li 
Letea 

li He�daut

Ceamuri ia
I " 

1 V. Alexandri
" 

Reidaut
"
" 

' 
' , Ciucurovn
i " 

!· Slava "RusA
" 

11 
Ciucurova

, I "
1 ! Slava Rusă

l,I Cl\rjelnriii Urumbel 
1 Oorobantul

I' 

1'
I 

,I
li 
li

• 
" 

Pecineal{a
Cltrjelnri 
Oijtrov 

Cui 'st 

) Casimcea
" 

j Râmnic de jos

Calra 

" 
" 
" 

cercului

Beidaut 

r-4

::i 
< 

Q 
-

Ciucnrova
< 

>

o 
o:: 
::i 
(.) 

::i 
-
(.) 

Cllrjelnri
-
o:: 

< 

...J 

tlJ..., 
o::

< 

(.) 

Corugea

<

� 
o

::i 
o:: 

o 

(,,) 

' 
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LOCALITATEA 

IN CARE S'A ŢINUT ŞEDINŢA 
C ---
•-N CAtuna 

I 

Septem. ! 25 
Octomb. j 30 
Noembr. I 27
Decern. I 1 
Ianuarie 

1 

29
Februar. 26
Martie 
Aprilie
Mai 

Septem. 
Octomb. 
Noembr.
Decemb.
Ianuarie
Februar.
Martie 
Aprilie 
Mai 

Septem. 
Octomb. 
Noemb. 
Decemb. I 
Ianuarie 29 
Februar. 1

1 
2 

Martie 1 2 
Aprilie 
Mai 27 

Septem. j! 2 
Octomb. ! 3 
Noemb. , 'l7 
Derem. 1 
J.,nuarie 29 
Fel>1·uar. 2G 
.\1ar116 ::;>I 
AprJtie 2H 
1nni '!.7 

Jijila 
Vacăreni 
J. Brătianu
Pisica 
Vllc.lreni 
Garvnn 
1.uncavita 
Rachel 
Smârdan Nou

,Jurilorca 
CanlA Bugeac
Paşa CAşla 
Caramancbioi 
Enisaln 
Visterna 
Jurilofca 
Canlă 8 ugenc
Enisala 

Malr.oci 
Domoi\a Maria
Pir li ta 
Pr. Carol 
Maleoci 
Domniţa Maria
Ptrlita 
Pr. Carol 
Malcoo 

Mahmudia
Morughiol 
J>unavă\ul 

„ de jos
�arinusuf 
Hl•ihuge<' 
:--nr1µl11ol 
<'nli<'n 
He�lepe

Din ce comună 

Jijila 
Văc!treni 
I. lirdtionu

" 
VăcAreoi

" 
Lunnaviţa 
Pr. Nicolae 
Măcin 

.Jurilofca 
Canlă Bugeac

Caramancbioi
Enisala 

" 
,Jurilofca 
CanlA Bugenc
Enisala 

Malcoci 
Pr. Carol
Malcoci 
Pr. Carol
Malcoci 
Pr. Carol

' Malcoci 
Pr. Carol 
Mal<!oci 

;I 
1I Mahmudia 

Morughiol 

,I : 
'I Sarinasuf

Rarighiol 

', Beştepe 

R edJnta 

cercului 

<

-

-

Jurilofca 

Malcoci 
-

u 

o 

u 

..J 

< 

� 

Mahmudia 

Iunie 3 Carasuhat 

Seplem. 2� Chilia-Veche 
\J Se va \ine şedintl tu fie-car 

Duminicii a fie-cArei luni 

Septem. 
Or.tomb. 
Noemb. 
Decemb. 1

I 

Meidanchioi 
Ortacbioi 
Dautcea 
.Balabanr.ea

Meidan<'hioi 
Orlachioi 

• 

Balabancea 

Meidnnchiol 
• 

• 

•
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LOCALITATEA Rqedinţa 
JN CARE S' A ŢlNUT ŞEDINŢA 

� «s cercului ::, ::, ·-

N CAtuna I Din ce C'.omunl 

Ianuarie 
I

� Islam Oeaferca I Balnbancea Meidanchioi 
Februar. 26 higanca 

I 
" • 

Martie 1 2li ancearca • ,.
Aprilie 1 29 Niculiţel I Niculiţel • 
Mai 27 Pr. Nicolae Pr. Nicolai " 
Septem. , 26 Lascar Ca largi u 

1 L. Ca largi u Reg. Carol 
Octomb. 3( Reg. Carol ...:I . 
Noemb. 27 Cetalchioi 

I 
o 

Decemb. j 18 Patlageanca 
I

,, = 
Ianuarie 29 Pardina " < 

Februar., 2E Lascar Catargiu t.) 

I Martie l 25 Reg. Carol " c; Aprilie � Cetalchioi • � Mai 27 Patlageanca " = 

Septem. 25 Topolog Topolog Topolog 
Octomb. 

1 
3( Dueran 

Noembr. 27 Calfa Calla o 
Decern .. 18 Rahman

I 
" o 

Ianuarie ' 29 Mabometcea 
I " ...:I 

Februar. 26 Făgăraş 
I 

Urumbei o 

Martie 25 Hagi-Omer V. Alexandri � 
Aprilie 2� Dăeni I 

Daeni o 
Mai I 27 Haidar Calfa I � I 

Seplem. Zebil I Zebil Zihil 25
Octomb. 30 Sarichioi Sarichioi 
Noemb. 27 M. Cogălniceanu 1 M. Kogălniceanu ...:I 
Decemb. 18 SabanglA I Agighiol 

I 
-

Ianuarie 29 Congaz Congaz 
Februar. 26 M. Ko,i\lnireaou M. Ko,ălniceanu C0 
Martie 

l 25 
Agighaol 

I: 
Agigh1ol Cil Aprilie 29 Zebil Zebil 

Mui .! 27 Sarichioi ,, Surichioi N 
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No. 4 

TABLOU 

De bt1nclle populare din Judeţul 7.ulcta
-

-

3 COMUNA Banca
(.) 

o
Cutunn popularii

z 

t Agighiol Sp. Haret 
2 Aliheich. Munt. Carol 
;l Cineti Oaspeţii 
4 Halabnnc. Prahovt\ 
5 Haşchioi Solidaritatea 
6 Heştepe Cinci Mnnti 
7 Corugea Zece Mai 
8 Rahman Deşteptarea 
n Armutlitt Perişor 

10 Cno.-Rug. Unirea 
11 Carcaliu Brătieni 
12 Casimcea Albina Dobr. 
13 Cutaloi Pr. Nicolae

14 Cir.ielnri Buna vestire 
15 Cîşla Ţăranului 
16 Cenm. sus Sf. Gheorghe 
li C'ernn 24 IRnuarie 
lh Chilia-V. Cetnt. Chilia 
19 Ciucnrov. Progresul 
20 C. Rosetti C. Hosetti 
21 Conguz Concordia 
22 Dorobanţ. Fiotîna oaei 
23 Dăeni 
24 Enisala 
25 Frecătei 
26 Greci 
27 r. C. Brăt. 
2ti Pisica 
29 ,Jij ila 
30 ,Juri Iofca 
31 Luncavita 
32 Lunca vita 
33 Muhmud. 

Mnlcoci 
5 Meidanc. 3 

3 
3 
38 
3 

40 
4 
4 
4 
4 

6 Mircea-V. 
7 Nnlbant 

9 
Nlculitel 
Ortachioi 
Ostrov 

t Parcheş 
2 Pecineafa 

Pr. Nico. 
14 Rtmnic 

Dunărea 
Eraclea 
Albina 
Munţii granit 
ZMoacu 
sr. Dumitru' 
Plugarul 
Portitn 
Cult. tutun. 
A. I. Cuza
Delta Dunăr. 
Regele Carol 
Zece Mai 
Mircea Vodă 
Nadejdea 
Podgoria 
Zece Mai 
Ml rcea-cel-M. 
Ploriile 
PeclnenJa
Obuz Ca afat 
lstrul 

Capitalul 
vărsat 

-
L,•i H. 

I 

2500,72 
6925'1;;:J 
5793,r4 
140i -

24000-
1470 30 

l9612 ft1
4nl88�a 
1018.tJ 82 
1218 20 
4340 39 
1789 so 

1516 'le 

161 i 67 
2906 62 

l 1692 2
1341 i' 89 
2139i q'j' 
4574- 7H 

1640-

1i93 31 
2516 115

23720 56 
1067 90 

653000 -
11697-01 
7921 31 

, 6418' 5C 
-�97 17 

605 ·4,.lj
70861 60 
82866

143 
13055 :10 

348085 

Rolul 
invătlltor. 
în banei\ 

Cm:.-cont. 

" " 
Mem.cons 
Cas.-<·ont. 
8e„retar 
Secr.cont. 
Secretar 
Cas.-cont.

• 

Secretar 
Preşedin. 
Secr.cont. 
Secretar 

Secr.cont. 

Cns.conl. 
,, " 

Secretar 
" 
,, 

Secr.cont. 
Contabil 
Socr.r.ont. 

" li 

Preşed. 
Vice-preş. 

Casier 

Contabil 
8863 7-1 Secretar 
2104 - " 

10473 77 
l0o-.8 74 

2700 !4 

. 

Timpul ., ::: ·a
- ::, 

înlrebu- ·- .D -tJ .... 
= intnt pen- C ,!: � 

u C) ... 
tru COD· ... QJ 

� dur.ere 
L. H. o 

10-12 z.ao
n'are rol 

l oră pezi 201 
1 zi slapt. 25-·
1/2 oră zi I gratuit 
1 oră pezi 

15 1-1 
2 oră zi 10-

1-2 ore zi o-

I n'rtre rol

I 
• 

1 zi slipt. grAtuit 
,, I • 

2 ore pe zi 25j/-l orăpezi gratuit 

35
1
1-

n'are rol
1 oră pezi 

I n'are rol
1-11 2pezi 20

1
-

1 orA pezi 750 
I gratuit " 

10-" 
1 zi săpt. 

:t gratuit
2 ore pe zi 
2 z. lună 1<>-
1 zi săpt. 30-

gratuit 

n'ore rol 
1 zi săpt. gratuit 

n'are rol 

1 orA pe zi �·-
l zi săpl. 111-

" �-
" n'are rol 

I, 
" 

16594(,g C:as.cont. 1 zi săpt. no,-

Secr.tont. 534 »5 I gratuit 
11082::J0 CaF.cont. 2�-

850 
I n'are rol -

16872,8'! ' ,, 
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s:: 
f COMUNA Hun<'n 
� Ci\tuna populnrii
z 

45 Reg. Carol Sf. Nicolne 
46 arighlol Alblnn 
47 Sarichioi Oradişten 

"'omovn Feric. Ţăran. 
49 Teliţa Mircea Vodă 
50 Topolog Prosperitatea 
51 Traian Fint. Nedeii

52 Tureoain Munt.R.Carol 
, Ururnbei Mih. Bravul 
M FăgAr nou Agricultorul 
50 VAcăreni lsvor. Bugeac 

Zebil Triumful 
57 Isaccea Sp. Haret 
58 Măcin Mircea VodA 
59 TuJceu Sp. Haret 
60 „ Unir. Plugar. 

Total 

- 58 -

-' 

Capitulul Holul Timpul ; ] 
înlrehu- ;.. ·-

v:'\rsa t învăţiHor. intut pen- ;:, '! 
_ _ • b „ tru con-. 1n unea 

ducere 1 
Lei R. L. H. 

I 

1; 
I 

-�
s::i
::,
·
-

.,

i:
41 
(/, 

.Q

o

n'are rol 

,. 
gratuit
n'are rol 

" 
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BIBEBIOA _,I CULTUL 

1) Starea materiali a bl1erlollor

o) La t»'afe

In acest judeţ avem 14 biserici urbane, dintre 
care 11 parohiale şi 3 filiale. 

1n construcţie avem următoarele biserici urbane : 
1) Babadag, biserica terminată din roş; vara a

ceastă nu s'au putut continua lucrările din cauza 
lipsei de fonduri. 

2) Chilia Veche, lucrarea ajunsă la acoperemînt
şi facerea turlei la altar. Lucrarea a încetat de 
mai mulţi ani, din cauză că este o clădire prea 
mare şi în disproporţie cu mijloacele materiale ale 
locuitorilor. Pentru terminarea acestei biserici mo
numentale, mai tr..ebue aproximativ 80 -mii lei. 
Pînă în prezent s'au cheltuit aproape 100 mii lei. 

3) Mahmudia, lucrarea ajunsă la acoperiş; vara
aceasta au încetat lucrările din cauza lipsei de 
fonduri. 

4) Isaccea, lucrarea ajunsă pină la ferestre şi
s'a întrerupt de mai mulţi ani din pricina lipsei 
de fonduri. 

6) Sulina. Biserica a cărei temelie a fost pusă
în toamna anului 1910! astă-zi este gata în totul 
din roş şi toamna această se termină şi tnvelitoa-
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rea. Lucrările au mer repede la aceastll bi ericll, 
întru ctt statul a dat fondul necesar. Ar fi de dorit• 
r.a statul să vină în ajutorul bisericilor din Chilia
Veche, Isaccea şi Mahmudia, căci enoraşii stnt lip
siţi şi cu greu vor putea termina aceste biserici
începute.

b) La sate

Sunt în construcţie 19 biserici în următoarele 
comune: Caramanchioi, Congaz, Parcheş, Beştepe, 
Regele Carol, Hagilar, Meidanchioi, Pîrlita, Saban
gia, Başbllnar, Beidaud, Rahman, Traian, Alibei
chioi, Turcoaea, I. C. Brătianu, Carcaliu, Ţiganca 
şi Rachel. 

Mai toate bisericile urbane n'au case parohiale, 
afară de biserica catedrală Sf. Nicolae, din Tulcea 
şi biserica din Sulina. La sate de asemenea puţine 
biserici au case parohiale. Lipsa aceasta de case 
parohiale stînjineşte şi pe preoţi şi pe credincioşi 
de a avea în mijlocul lor pe păstorii lor sufleteşti 
spre a le preîntîmpina mai ales nevoile urgente. 

De asemenea aici în Tulcea, se simte m&re ne
voie de o casă h -protopopiatului. Ar fi de dorit 
după cum s'a arătat şi anul trecut, ca judeţul să

ia asupră-şi sarcina de a construi un local propriu 
pentru cancelaria şi locuinţa Protoereului. 

In comunele rurale avem 80 biserici, dintre cari 
70 ):>arohiale şi 10 filiale; mai sunt şi 8 case de 
rugăciune. 

Din cauza lipsei do fonduri, prea puţine îmbu
nătăţiri s'au putut face la unele biserici rurale. 

In ziua de 11 August 1912, s'a· pus temelia bi-
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sericei din satul Rache), de însuşi Prea Sf. Epi ·cop, 
donînd cu aceastit ocaziune con1itetului pentru con
strucţia bisericei su1na de 100 lei. 

In ziua de 8 Septembrie o. c. s'a sfinţit biserir,a 
din satul Patlageanca, în prezenţa d-lui Ministru 
al Domeniilor I. Lahovari. Această biserică este 
zidită prin stăruinţa d-lui Administrator al Pescă
riilor Statului din Tulcea, d. D. G. Ionescu, din 
sumele acordate de d. Ministru de Culte şi Domenii 
şi ajutoarele benevole ale locuitorilor. Cimitirile 
bisericilor din acest judeţ sunt par-te împrejmuite 
cu gard de scînduri, parte cu şanţ, au plantaţie 
şi mormintele aliniate. 

In acest judeţ avem două mînăstiri, una de că-
lugiiri Cocoş-Saunu; şi alta de călugăriţe Celic-Dere. 
De la venirJa în capul acestei Eparhii a P. S. E
piscop D. D. Nifon, s'a dat o îndrumare sănătoasă 
şi rodnică ar.estor mînăstiri. La Celic Dere, s'a în
fiinţat prin stăruinţa P. S. Episcop Nifon, o şcoală 
de pictură bisericească cu local propriu, o şcoală 
de ţăsetorie şi un atelier de t r i c o t a g i u. In 
luna August 15 zile 1912, s'a inaugurat de Prea 
Sf. Episcop, cu ocatia pramului bisericii de la mî
năstirea Celic-Dere-frumoasa stăreţie C. C. Arion
f aţă fiind şi noi. 

Mulţumită viului interes pe care îl pune Prea 
Sf. Episcop, faţă de mînăstiriie din Dobrogea, s'a 
schimbat cu totul starea de lucruri atît la Cocoş 
cit şi la Celic. Biserica de Ja Cocoş, a cărei teme
lie s'a pus în luna Mai 1911, �stă-zi este gata în 
totul din ruş şi învelită; iar la Celic, s'a continuat 
lucrările la monumentala biserică care este gata 
în totul ca zidărie, învelită şi tencuită în interior. 
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La Seun s'a pus în ziua de 1 Septembrie, de 
însuşi Prea Sf. Episcop, temelia unei noui biserici, 
întru cit actuala e prea veche şi şubredă; pereţii 
fiind din pămint, ameninţă cu căderea. 

S'au făcut şi se fac în fie care an clădiri noui 
la aceste mănăstiri, aşa că peste cîţi-va ani vom 
avea aci în Dobrogea, adevărate locaşuri de li

nişte sufletească, de gospodărie romînă şi mîodrie 
naţională, iar monahii şi monahiile ce vor locui 
în zidurile lor, nu vor mai fi acuzaţi că vegeteazii, 
căci prea Sf. Episcop, prin înfiinţarea şcoalelor de 
ţăsătorie şi pictură, a dat maicilor de la Celic, 
îndrumări de muncă şi de îndeletnicire, şi tot ast-fel 
şi călugărilor din Cocoş, uude de curînd s'a adus 
şi instalat o tipografie şi unde se află ateliere de 
tîmplărie, f erărie şi croitorie. Iar ca roade ale a
cestor îndrumări, poate ori cine să vadă icoanele 
din tîmpla de la capela cimitirului din Galaţi, cari 
sînt pictate de maicile din Celic, în chip artistic 
şi sunt admirabil de frumoase. 

2) Per1onalul bl11rlo110

In acest judeţ sînt '83 parohii; din acestea, 72 
rurale şi 11 urbane. Vacante sînt 9 parohii rurale 
şi anume: Lascar-Catargiu, C. A. Rosetti, Princi
pele Carol, Dunăvăţul de Sus, Camena, Canlă
Bugeac, Nalbant, Ortachioi şi I. C. Brătianu. 

In prezent funcţionează 88 preoţi, dintre cari 19 
la oraşe, 10 parohi şi 9 supranumerari şi 66 la 
sate, 61 parohi şi 5 supranumerari. Trei sunt la 
bisericile comunităţilor eline din oraşul Tulcea şi 
Sulina. 

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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Hirotonii de preoţi şi decese n'am avut anul a

cesta. Transferări au fost 5, una la oraş la bi erica 
comunităţii eline din oraşul Tulcea şi patru la sate 
la următoarele parohii: Niculiţel, Regele Carol, 
Frec!ţei şi Ca tal oi. Numărul acesta de preoţi nu 
este suficient pentru îndeplinirea cerinţelor reli
gioase ale enoriaşilor, iar credincioşii suferă din 
pricina lipsei de preoţi şi ar suferi şi mai mult 

dacă Prea Sf. Episcop, n 'ar n admis scoaterea şi 
trimiterea prin sate, unde să simte mai mare nevoie 
a preoţilor iromonahi, din Sf. mînăstire Cocoş, a
ducînd prin această o mare economie budgetului 
statului, căci aceşti iromonahi nu sunt plătiţi deşi 
fac serviciu, ci se mulţumesc cu veniturile bene
vole ale locuitorilor. 

Hirotonii, după cum vedem, nu se fac: întăi fiind 
că seminariile, cum au fost organizate, ne dădeau 
ur:: contigent mic de candidaţi, cari abea pot um
plea golurile ce să simt în Patria mumă, iar al 
doilea, seminariştii nu vin în Dobrogea, unde au 
de întimpinat multe şi mari greutăţi mai cu seamă 
la parohiile din deltă. 

' 

Ar trebui, după cum am arătat şi anul trecut, 
ca statul să facă condiţiuni excepţionale de plată 
şi alte înlesniri candidaţilor cari doresc a se hiro
toni şi răm îne în Dobrogea. 

Nu trebue să dăm îndărăt de la ori ce sacrificii 
şi să socotim preoţii din Dobrogea, ca preoţi tri
mişi în exil, ci să le facem înlesniri dacă dorim 
a atrage şi fixa aci elemente bune, cum este ne
voie, mai ales în această parte a ţitril împestriţată 
cu confesiuni şi neamuri străine, 
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Potrivit pregiitirii ce au preoţii din acest judeţ 
îşi far. datoria, uqii mai mult, iar ulţii mai puţin 
şi dacă pe alocurea sunt scăderi morale, să nă
dăjduim că într•un viitor apropiat vor dispare, căci 
există încă mulţi preoţi de pe vremea stApănirii 
otomane şi cari nu pot fi alungaţi căci n'avem cu 
cine •i înlocui; deci să lăsăm ca timpul să-i scoată. 

Venind la partea morală, pot zice în teză gene· 
rală că este îmbucurătoare. Sentimentul religios 
în populaţiunea judeţului nostru este bine dezvol
tat şi sacrificiile făcute de locuitori pentru con
strucţia şi întreţinerea bisericilor, sînt vrednice de 
toată lauda, probă monumentalele biserici ce să 
ridică mai în fie care sat. 

(Haporlul Proloeriei ,Judelnlui) 

••• 
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SITUAŢIA FINANCIARA A JUDEŢULUI 

De1pre Budget 

Budgetul acestui judeţ se împarte în două: 1) 
budgelul administrnţiunei generale, cu un singur 
fond-ordinar, -şi 2) al drun1uriJor, cu două fonduri 
ordinar şi extraordinar. 

Budgetul administraţiunei generale se alin1en· 
tează din cele trei zecin1i aplicate asupra contr�j. 
buţiune1or directe, din alte venituri speciale pre
cum: chirii de la proprietăţile judeţului şi venitu
rile de la instalaţi unele de interes general ale 
judeţului şi din diferite cotizaţiuni şi venituri 
accidentale. 

Budgetul exlraortlinar se alimentează din veni
turi de resurse extraordinare, cum sînt soldurile 
budgetelor ordinar şi extraordinar, resultate în 
numerar la administraţia financiară la închiderea 
exerciţiului, cum şi din alte venituri cari nu se 
pot prevedea la întocmirea budgetului şi cari e
ventual se pot ivi în cursul anului. 

Incasările fondului ordinar al administraţiunei 
generale, pe exerciţiul 1911/912 au fost de 250744 
bani 14, cu un plus de lei 1012 bani 12, faţă de 
încasările exerciţiului 1910/911 resultind la închi-
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derea exerciţiului, ca rămăşiţe de încasat lei 19.051

bani 71. 

1nrasările fondului ordinar al drumurilor pe e
xerciţiul 1911/912 au fost de lei 297820 bani 27, 
ru un pluR de lei 33.384 bani 46 faţă de înca ările 
exerciţiului 1910/911, rămînînd de înca at la 30 
Septenabrie 1912, lei 120917 bani 99. 

Evaluaţiunile budgetare ale administraţiunei ge
nerale lu venituri pe ulthnii 5 ani, adică pe exer· 

ciţiile 1907/908 pînă la 1911/912 inclusiv au fost 
următoarele : 

Evalua\iunele budgetnre pe excrc·itiul 1007-908 de lei 242.860Jj5 

.,, ,, ,. ,, 190.� - 909 • • 24 7 .OOO, -

,. ,. ,. ., 1909 910 " ,, 245.870,-

" " ,, .. 1910-911 ,, ,, 240.200,-

" ., ,. ,, 19; 1-912 • • 287.020. -

Cheltuelile au f'ost evaluate precum urmează: 
Pe cxerdtiul 1007 908 Ja lei 240.849,12 

.. ,. 1908 909 ,, ,, 246.44.5, Hi 

.. .. 1909-{H0 ,, ,. 244.29:;,60 

., " 1010 911 ,. ,, 238.HM,39

,, .. 1911 -012 • ,. 23.i.149,8�

Din ţifrele arătate se poate vedea că veniturile 

reale au fost aproape egale între ele, cu mici di-
ferenţe în minus sau în plus. 

·· ·· 

Aceste venituri nu au luat nici o modificare, căci 
nu s'a creat nici un nou venit judeţului. Cheltue
lile însă au suferit mari schimbări, c!e. oare ce s'au 

dat în sarcina judeţului, conform obligaţiunelor a 
diferite legi, o mulţime de cheltueli. 

Afară de aceste cheltueli, rreate la începutul a

nului 1910-1911, judeţul mai suportă de la 1 A

prilie 1911 lei 6.229, plata anuităţei împrumutului 
de 110.000 lei, realizat în anul 1911-1912 pentru 
construirea palatului de justiţie; cu începere de Ia· 
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1912-1913, lei 6229, plata anuităţei celui de al 
doilea împrumut de 110.000 lei, realizat în August 
1911, pentru palatul de justiţie şi, lei 4530,20 a
nuitatea pentru restul împrumutului de 80.000 lei, 
contractat în anul curent tot pentru palatul de 
justiţie şi în sfiri1it 6.367.10, anuitatea pentru noul 
împr4mut de J 00.000 lei c-'°ntractat şi realizat în 
1911/912 !n baza legei promulgată prin Inaltul 
Decret Regal No. 1428/908 spre a se rambursa 
Ministerului de Războiu, parte din cheltuelile fă

cute cu construcţia cazărmei de infanterie din o

raşul Babad1tg. 
Jn total dar, budgetul exerciţiului 1913/914, ur

mează să suporte următoarele anuităţi : 
Lei 17.189.- Anuitatea celor trei împrumuturi în valoare nominal� 

de 300.000 lei pentru C'onstrirea puiatului de justi\ie 
din oraşul Tulcea. 

Lei 6.607.10 Auuitatea împrumutului de lei 100.000, rontrachtl pen

tru constrirea căzărmei de infunterie din Babadag. 
-----

Lei 23.796.10 totalul auuităţilor. 

Cum însă efectivul împrumutului de 300.000 lei 
- prin transformarea în numerar a obligaţiunilor
creditului judeţean ,şl:,on1unal -va fi de lei 275.000
aproximativ, iar costul construcţiunei pa)atului
după devizele întocmite - este de 328.087 ,50,
plus încă 99.221 lei cheltueli de mobilier, urmează
ca pentru complecta terminare a palatului, va mai
fi nevoe de încă 149.124 lei 20 bani.

Aceste cheltueli cum şi celelalte ce mai are de 
suportat jurleţul, şi cari se măresc din an în an, 
au făcut ca judeţul, faţă de restrînsele resurse 
budgetare, să nu mai poată face faţă tuturor obli
gaţiunilor. 

Cu astfel de resurse, budgetul exercjţiului viitor 
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1913/914, nu-l �om putea equilibra şi cum nu mai 
avem nici un alt mijloc de equilibrare, nu ne mai 
rămtne decît să avizăm le creare, de noui mijloace, 
lucru permis de art. 72 al. 8 din legea Consiliilor 
Judeţene, care zice: ,,In cazul cînd maximul zeci
melor nu ar fi deajuns pentru acoperirea tuturor 
cheltueHlor obligatorii, Guvernul propune Corpuri
lor legiuitoare o lege pentru a se acoperi neajun
sul prin creare de noui mijloace". 

Un nou mijloc du resurse nu putem găsi altul 
decît aplicarea a unei a pah·a zecime asup1·a con
tribuţiunilor directe pe lingă cele 3 existente, şi, 

în vedere ci1 mai sînt încă 14 judeţe din ţară cari 
percep patru zecimi, vă rog a încuviinţa ca, cu 
începere dela 1 Aprilie 1913, să se perceapă o a

patra zecime, care după socotelile făcute va aduce, 
aproximativ, actualului venit al judeţului un spor 
de vre-o 60.000 lei. 

Situaţiunea financiară a judeţului nostru fiind 
1nai mult decît critică, nu mă îndoesc că veţi ac
cepta îmbunătăţirea ei; contrariu judeţul va fi pe 
pun'!tul de a nu moi putea face fată obligaţiunilor 
sale şi în acest nenorocit caz, cu drept cuvint îl 

putem considera într·o adevărată stare de decon
fitură. 

PROEOTUL DE BUGET 

pe ezerolţlul viitor 18131914 

In conformitate cu ultimul aliniat de sub art. 100 

din legea Consiliilor judetene, am întocmit şi pro
e,�tul de buget pe exereiţiu I viitor 1913/914, proect 
care ram depus pe biuroul Consiliului, urmând a 
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fi cercetat şi votat de D-voastră în actuala esiune 
de Octombrie. 

Veniturile înscrise au fost stabilite dcpă normele 
prevllzute de lege şi pe baza conturilor de ges
tiune prezentate de administraţia financiară. La 
cheltueli s'a prevăzut toate sumele ce după legea 
organică judeţeană şi după alte legi sînt în sarcina 
judeţului, lăsînd şi un mic excedent. 

O dată cu acest proect de buget, vă prezint şi 
compturile definive de venituri şi cheltueli pe 
exerciţiul 1911/912 cum şi compturile celui de al. 
doilea împrumnt de 110.000 lei contractat în anul 
1911/912 dela Casa creditului judeţean şi comunal 
necesar construirei .palatului de justiţie din acest 
oraş. 

De asemenea vă mai expun şi situatia budgete
lor administraţiei generale şi al drumurilor ·pe 
exerciţiul 1911/912. 

BUDGETUL EXERCIŢIULUI 1911/912 
AD-ŢIA GENERALĂ 

_!Judgetul ordinar 

DRUMURI 
------

Bud. ord. Rud. Extr. 

Ln venituri erau pre-
văzuţi . . . lei 237.020,- 181.800,- 84.504,42 

La cheltueli . . lei 235.1!9,."18 181.300,- 34.504,42 
Excedent . l-ei---1-.87-0-,62 ---_ - - - - -

Venituri încasate lei 
PlAti efectuate . lei 
Sold �nstatat la 30 

Septembrie 1912 lei 
Drepturi constatute la 

venituri . . . lei 

250.744,14 
227.993,94 

22.750,20 

269.801,85 

297.820,27 84.682,74 
176.900,28 24.862 ,60 

120.917,99 9.83(\14 

500.629,01 34.682,74 

IncasAri . . . . ,, 250.744,14 297.820.27 34.682.7• 
R4m6şiţe . • . -lei ___ 11).057,71 _____ 262.808,7i- ---
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PROEOT DE BUGET 

DE 

,,.onlC.urlle -,1 CJ1�JtnelUe Ad-trn(.lel Generale
J)e E.ze1•t'lţlt1l .1918-1914

/ ExercitiuJ 1912-1913
NATURA V�NITURJLOR - :c --:.- - --===== 

Pe Pe Pe d 
z articole Parugr. capitole 

- ---

,] 
PAllTEA. r. 

B1ulgl't11l o,.,llnn,• I. I 

·ICAP. I. 
ii 

J"e11llt11•l nnllna1•e ,, 
I 

,frc-imi adi(ioual,· asupra impozitdor I 
! 1 tlirrrtc 1 

iii Trei zecimi asupra impozitului ronciar.l 114000 
� 1 Trei zecimi nsupra impozitului de pa-i

1 !I tent,1 drept fix . . . . . . . .1 1 18000 
t · Trei zecimi asuprn impozitului de li· 

cenlu drept fix . . . . tSOOC 
4 Troi zecimi asuprn impozitului perso-1 1 1 

nul . . . . . . . . . . , 8200( 1lr I T�ei_ zecimi a�npra voniturilor de la 
1 .. 'I balt1le slatuhu . . . . . . . . . • 1083, �

1 

CAP. li. ·I I 

:: J"t•uitu,·l liJ/>cclale 1! 
(�l Chirii rle ln propriet{1ţile-j.udolul11i . li 350( 11 
7, Venituri do la instal:itiunele'de int<'reJ li 
, general ale judelului . . . .

1
170< _1 1 

CAP. III. ij I I 
I ni(t:rit,· roli:rr(iuui fi :-.ulJ1·,·11(i111ti I 

f Coti1.ntlun\ do lu comunele rurnle dit 
jude\ pnntrn întretinere.a serviciulu 
do pbşti1 rurală . . . • 820< 

E Idem, pP-ntru tntrctineren telofoanelor. 546C 
H1 Idem, idem, de la celo 6 comune ur 

bane nere-ledinte pentru tntro\ine:e; 
1 teletoanelor . • . . . . • Bf()( 

11
1 
subvenţie din pnrten Ministerului d<

:i 
'I 
11 
I 

ii 

I ', 

I 

'I 

192837 
I 

I 

I 

'I I, 
1
1 5200 
t
1 
:1 

' 

25 

--

'
li 

1 nterno . . . . . . . . . . I 200()( 1_ .,__ 
Do reportul . . -I! 814& 1-, lU8087 2J 

6 
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-M-

NATURA VENITURJLOR 
I �xe

_
rc�tiuhd 1913-1914

o 
z 

-Pe-li Pe Pe -
artir,ole 

1paragr. capitole

Report 37 480 -

1 � Capital aflat consemnat sub recepisal•
, administratiei financiare de Tulcea; 

No. 10317 909, 7350 910 şi sub receJ, pisa casei de depuneri No. 4US.5 009' 1 410 15 
1� Soldul rezultut la 30 Septembrie 1912,I 

)a fondul ordinar, (•onsemnat sul,1, 

rer,ipisa administraţiei financiare d9I I Tulcea No. 8318. 912 . . . . . . I 18114 �6 
, ___ _

CAP. IV. 
Rămăşiţe şi alte venituri ucci,u•nttile 

1!; Rămăşite de încasat . . . . . . . 11000 -

I 

u:>084 41 

1� Sume restituite . . . . . . . . 200 -
16 Diferite venituri accidentule . . ·l, __ 2_00_:=--· 11400 -

Totalul budgetului ordinar . - 266421,00

11 

1-

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța



CREDITS ACORDATE 

-
I,, 
«I NATURA CHELTUELILOR Exerciţiul 1918--1914 

oz 
=c'-'=====::-:-=-=-=- ---------

li P.A.R1EA. l 

Bt411 (Jetul Ord i 11,,r 
I 

1

1 CAP. I 

, Datoriile Judeţului iJ 
1: Anuitaten împrumutului de 110.000 lei,

11 capital nominal contractat şi reali.., 
1 z.at de cussa creditului jndetean şi•,
li comunal în anul 1910,. pe termen de 

410 ani, pentru construirea palatului: 
de justitie din Tulcea, plus cheltue
lile de udministrnţie . . . . . .11 

2 Idem a celui de al doilea împrumut'! 
· de 110.000 lei capitnl nominul, con-j,

1 tractat şi realizat în anul 1911 idem I
3 Idem a celui de al treilea tmprumut 1 

de 80.000 lei capital nominal, ron 
tractat şi renJiznt în nnul 1912, idem 
idem . . . . . . . . . . . . , 

I 

6229 -! 1
I' 
1· 

6229 -. 

I 
I 

4530 2CI 
li
I. 
I• 

4 Idem a împrumutului de 100.000 le:'i 
capitul nominal. '!0ntractat şi reali-I 
z.at în anul 1911 pe termen de 80 
ani pentru cazarma de infanterie din 
Babadag, idem . . . . . . . . 6367 te, 

r Pentru platn restului de (20.000 lei) 
' din valoarea totnlt, a ordonantelo, 

!,I de plată emise din budgetul pe e-
xercitiul 1910 911 şt "l'{@lase neachi-

1
,

1
1 late la 30 Septembrie 1"911 din lipa( I 
' de numerar . . . . . . .11 20000 ,I 

( 
1 
Sumei� rămase, n�ordonantnte din e·

1
j li 

, xe1·c1tlul 191 t 912 . . . . . . . 7:i23 .!!i' 
' 

li CAP. II 
.A tl111l11iatntţla ''"' eţeanit 

li Serviciul Admi11istrnţiri Cmtrale 
I 

,1 

I 
7 I Retribuţia personalului din serv:ciu! 
!1 <'entral dupA statul No. 1 . . . . 

f1 Diurne pentru misiuni spee:nle ta cu 
· prinsul judeţului . . . . . . 

§ 1

De reportat 

aas.o-

I!li
I

ii 
li 

I 
I 

e 
itole 

i 50368 49 

'./ 
I 
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li CREDITE ACORDATE 
=====c.... 

NATURA CHELTUELILOR I Exerciţiul 1918-1914 
o 
:z: I Pe ___ �:c..- Pe - 7'o -�

_n1:_ticole l1pnrui:rr, I capitole_ 
H 

J I I Report • ]I 8484-0 - I 50868 49 

E Diurne şi r,heltueli de trnn�port con 1 1 eilierilor judeţeni delegati cu prezi71 

j 
darea alegerilor din comunele (dinll 

1

1

1 �����ă ;�
r

;�
e 

te�
0

:;�� 
a
d! 

5 
t
1
r�n�::O:i!! 2000 - -�6840 -,

I 
I 

I 

I � 2 il 
10 Speze de cnnr.elarie pentru serviciul 

1 judeţean n 100 lei Junnr . . • . 1 
11 Cheltueli 1m'irunte, ambalaj, porto, te-i1 

legrnme, etc. . . . . . . . • 
12 lntretinerea muşi oelor de scris şi n 1 

I preselor nutograte, ele. . . . . . 
18 [luminatul palatului Ad-tiv din Tulcea I

(prefectura şi tribunal) . . . • .:1
Iocălzitul palntului Ad-tiv din Tul�en I 

(prefectura şi tribunal . . . . , 1 

t Mobilier cancelariilor serviciului jude-li 
tean şi administrativ din prefectur!t 1 

I şi repar.1rea f"elui existent . . . . 1 

161 Intre\inerea şi mici repora\iuni la pn- 1
' latul Ad-tiv din Tulcea . . . • . 

17 CurAtitul lntriuelor dela palatul admi-d
_1, nfstrativ din Tulcea . • . . • . 

ltf Asigurarea contra incendiului o. pula-1 1 

tulu.i Ad-tiv din Tulcea, a dependin�1 

1200-
i

120-'
I

120-
1 

2000-I 

4200 --1 

800-1
I

700-1
800 -1 1

I 

ii,,
, \elor sale şi n mobilte(_ului arlat 

î
n

-i1 , tr•insul . . . . . . . . . • ·/ 480 -l
191 Mobilier cancelariilor tribunalului şill l repararea celui existent . . . .. • :

I 
201 Costul imprimatelor necesare serviciu-1 

'I lui Judeţean, n raportului de situn-'I 

1 
\ie, a budgetului jmle\uluf, etr. . .121. CmnpJrare de le({i şi regulnmente . .I 

I 

800-

1 
1800 -1 1 

101-1

200-
2� Ab.._ondmente la zmre oficiale şi parti-'

!1 c'ulare . . . . . . . . . . . 
2 Publica\iunl prin „Monitorul Ofieinl4'j 2,u\ _ şi alte zlare partinularo . . . . .1 uv 
24 Cartonatul Monitorului Oficial şi alto17 

broşuri şi legi . . . . . . . .
2 Pentru biblioteca judeţului . . . 
2 P1antat{unl fn grAdina palatului admi 1 

nletratlv din Tulcea, procurnre dţ 
J>Oml, seminţe, eto. . . . . . . .1 De reportnt . .

11

I 80,-
so'-

200 --I 12000 -

I- 07401-11 50 'USfiu
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CREDITE ACORDATE 

t e= NATURA CHELTUELJLOR Exerciţiul 1918-191-i 

o 1 1 - e " Pe--=-
_z :I====-====--=-=-=-=------=--=-======�=a=rt=ic=o=le=::!I =ar=a::!!:::=· �::::!:::=:.= 

Report . lj I t9740 -

271 Chirlo IO<'alurllo/ :cupale de eec\lu I I 
li nile de jandarmi rurali . . . . j 2500 -1

1 28� llumi�utul pe!1tru c�mpania şi eectJil
700 __ ..j1 de Jandarmi rurnll . . . . . . . 1, '"Vj' lncAJzltul rnncelnriilor companiei şi1I 

· 11 secţiilor de jandarmi rurala . . . 1150 - , 
3v Chiria localurilor ocupate de judeci\ I 11 toriile r�rale şi domnii magiatrati I 

judecători . . . . . . . . . .

1 

6000 -
31 1

1 

Intretinerea localurilor o�upate de ju 
decătoriile rurale . . . . . . .

1 
150 -

3� 1 
In�l!ilu_l l�ca-Ju:ilo_r J_ud

.
cc�to�iil�r _•u;i

33 I 1ncAlzitul locnluriJor ocupate de cele
'

I 

6 subprefecturi . . . . . . . . 1 

34 Mobilier pentru subprefecturi şi repa 
ii rnrea celui exisient . . . . . ·I

2000-1 
2000-

soo-l'. 
I 

1700-
35! Chiria localurilor ocupate de subpre

jl fecturilc plii !,iilor Isaccea şi lslru . 1 
2fL Idem a localului ocupat de cancelaria 

1 portArelului delegat ln Sulina . .I 300 -
3i'I Iluminatul cancel:triei portărelului de 

I legat la Sulina . . . . . . . . , 
3f I Inclilzitul cancelariei port{1relului de I 

I legnt la Sulina . . . . . . . . 
39! Fonciarul la Slut pentru palatul a<l 
J ministrativ din Sulina . . . . . 

401 Mobilier pentru omponia şi sectiilel 
d . da • -•: I I' e Jan · · rm1 rurl'l'Ll . . . . . . I 

41 Efecte de cazarmament pentru jun-I1 darmii rurali . . . . . . . . .1 
42, Furuj pentru doi cai ai jude\ului, daţi 

I în serviciul jandarmeriei rurale . .1
1 43

1
1 Pentru potcovitul celor doi cai, idem 

41 1 Med icumen te, idem . . . . . . . 
1451 1 lntre\inerea şi repararea localurilo 

\ proprietă\i ule judeţului . . . . ., 
46 Asigurarea contra incendiului n locu-I 

36 

100-, 
I 

367-j

100-! 1 
I 

26641 
60() - I

50�!
50-,

!, 
500 -11 

lnrilor proprietatea jude\ului . . . 872 68 
47 Incr1lzitul cancelariei revizoratului şco-'1 

1

1 1 
O 

I 

Iar . . . . . . . . . . : . 1 150 -11 

5086849 

li 

.J.- . Iluminatul, idem, idem . . . . 70 - ·

Oe reportut • . 1 19461 m;�9""'!7!""!40�:-_-o•508��68'!!!1·49
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NATURA CHELTUELILOR 

ll _ CREDITE A_CORDATE

h Exerciţiul 1918-1914 
11 --

Pe I P� j-Pe-
=z::======== --

1_ articole pnrot,?r. Cll()itole 
I 

-- - --
I 

l 
Report 10461 73 !9740 - 50868 49 

49. Mobilier ,·a11relariilor nvocaluroi Atu-
l tnlui, revizoratului şcolar şi pro-

� C��1�
i
��caiul�,1 trlbu�nl�l�i Maho�� 

1 lan din Tulcea . . . . . . . ·] 
51 InciHzitul localului tribunalului Maho

melan Tulcea . . . . . . . . . 

100-

360 _, 

160 -
5� Diurna intendentului palatului admi- l 

nistrativ din Sulina a 60 lei lunor 11 __ 000_ = 20681 73
! 

70421 78 

CAP. 111 

Serviciul ,filanltrtr f' asistenţa 
pubUc4 

1

I § 1
l ubt•t·n/iuni şi Crmtribu(i,mi I 

Subvenţie directiunei generale a ser-
viciului sanitar p. scopuri sanitarei! 48202 -

Contribuţie de 1 °10 din veniturile ju-
deţului pentru fondul de epizootie 1900 -

5 Ajutor săracilor, copiilor găsiti, etc. 1000 -

160-
56 Pentru transportul infirmilor, etc. la 

diferite aziluri . . . . . . . . 
57 Ajutor comitetului pentru incendiati 

şi inundaţi • . . . . . . . . . 300 -
Ajutor viager infirmului N. O. Econ-

nomu a 60 lei lunar . . . . . . 720 -

CAP. JV 
In•trucţla publlc4 ,, cultul 

§ 1

i,,--1-

lm·<l/iimî11t11l JJrimar �i ,,·cumlm·

Pentru cumpărare de cărţi şcoJnre co-
1
j

piilor lirnci . . . . . . . . . 200 -

- 52272-

Ajutor la studiu elevilor săraci . . .1 10001- 1200 -

§ 2
I 

IuvdJdmîntul pro/'e1io11al I 
61 Premii tnvltAtorllor cari e'au distin I 

la Ju„rul manual • . . . . . �00 - 1 
---'�"'!!!'!!'�!•-

De reportat • .Ji 001- 1200 -U178562 22
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li 

NATURA CHELTUELILOR 

-.,-

'I '1 
Report 

· 1 621 Pentru expozitiuni n produselor d 
lucru manunl şi grădinilor şcolare etc 

63 Diurna membrilor pentru examinarea

· 1 candidaţilor pentru şcoalele de art 
. I 

e' 

j meserii, agriculturii, notari, etc.

§ 311 

I 

81tbt·t•11 (iu11i 

64 Subvenţi«! şcoalei de ngricullurii de la 
I Here trău . . . . . . . . . . 

66, Idem şcoalei de nrte şi meserii din 
1 Bucureşti . . . . . . . . . 

66, Idem şcoHlei inferioare de agricultură 
67p Idem şcoalei elementare de meseri i

I din lsacceu . . . . . . . . 
6e I Idem şcoalei de cîntăreti bisericeşt 

�I i dela episcopia Dunărei de Jos . 
601 Idem internatului liceul.ui "Principele! 

11 Carol" din Tulcea . . . . . . .j 70 
I 
Idem corului vo�al dela Catedrala clin 

I Tulcea a 40 lei lunar . . . . . 
I
. 

CAP. V 
Se1•vlclul poştal şt tele/on,c 

§ 1

Pl'rsonal 

71 Retrlbu\ia personalului telefonic dupA 
stat No. 2 . . • . . . . . . 

§ 2
Jf nt,·rial 

72 lntre\Jnerea liniilor telefonice 
7 Pentru procurare de stîlpi . . . 
7 Abonamente pentru diferite postur 

telefonice . . . . . . . . . 
Contribuţie către stat pentru tntre\i 

nerea serviciului de poştA ruralA 
CAP. VI 

Oheltue1' p. arutul pt•eventlv 

§ 1
P,·r101attl 

. 

i 

. 

7 Retribulia personalului are tutui dupl\ 
slut No. a . . . . . . . . .

De reportat . 

I 

CREDITE ACORDATE 

100 I 1200 -111135621- 22 

100 1-

100 - 800 -

500 -

500 -
500 -

3320 -

300 -
I 

1000 - I 

_, 480 - 6600 8100 
- -

16200 -
-

162001-

2000 1-

1600 -

500 -

17948 - 21948 ,_ 88148
- -

8640 - 8640 -
-

8M(] �J219810 
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NATURA CHELTUELJLOR 

I . CREDITE ACORDATE

l
=-..;

-Exerc!th�l 1013.=ijÎi&
I - Pe --· Pe I Pe � 
I nrtico��!:!_!g_� -� itole

Hcport 

.llolaial 

' 7 Speze de cancelarie a 10 lei lunar · I
7 Hrana arestan\ilor . . . . . . . • 1 

7 lmbri\cAmintea arestnntilor . . . .. 
S Medicamente pentn1 nrestantii şi cei 1 

2 cai . . . . . . . . . . . . ! Iluminatul arestului . . . . . . 
82 lncălzitul nrestului . . . . . . . 
8 Intreţinerea şi repararea arestului . 

Curătitul latrinelor la arest . . . . 
&j Mobilier şi repararea celui existent 
sel Asigurarea contra incendiului a loca- I

I 86-lo'.- 210s10 122 

11
11 

120-

3000-1!100-,

60-
ffi() - I 

1000-1 
400-1 
160-

200-

262 5C: 

'1 
I 

lului areAtului . . . . . . . . 
871 Furnj pent_ru ce� 2 cai dela arest a 1 

leu pe z1 de fie care . . . . . . 720 - 1 
Potcovitul celor doi cui delu arest . . 60 -

......... 

8 lntretincrea cariolei, hamurilor, ek. 100 -
90 Chcltucli diverse . . . . . . . . 150 - 6722t50 Hi:362 50 

---1---,-
f 

CAP. VII 
11 
,! 
I Sttrvlclul de co11st<rt. şl percepe,·,

91 Remi:r.a de a O o cuvenită statului pen-
tru încmmrea zccimelor judeţene G700 -

g Rcstitnirea sumelor r11u irwasate . . lnO -
I 

I ii 
58.'lO

___

I li CAP. Vili 
ChC'ltuell pentr11 îmbuHlf tlf (lreo 

1·ct111rl vlt.cl 01· 
I 

o· Pentru întreţioeren animalelor de re-
productio în timpul dela 1 Noem
brie piuă la 1 Aprilie, eic. . . . . 

84 Plata rîndaşului tnsArcinat cu înijriji-, 

� 

ren taurilor in timpul întregului an 1 a 00 lei lunar . . . . . . . .
1
1 

9 Idem, idem. în timpul dela t Noem
brie ptnă la 1 Aprilie a 50 lei lunari 

06 Pentru procurare do ustensile necesare 
lu grajduJ taurilor, etc. . . . . . 

De reportat . . j 

I 

2-tOO -

600- I
. 250-1 

'II 
I 11 
I 11 

I 

601- I 8810 --�-·-1 -
I 244832 72 
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NATU�A CIIELTUELILOR 

CREDITE ACORDATE 
- =

Ex rcitiul 1913-191• 
o 
z 

-,---

Pe - l'e r-Pe 
_ _ __ nrticoJe I PnrnJZT_.__,,,,, cc--npitol�

Report 
CAP. IY 

Clultncll rlil'erRc 

97 Chcltueli do reprezentare pentru pre-I 
rectul judeţului n 500 lei lunar 

9�· Pentru serbări na\ionnle, inauguri'tri 
rcl'ep�i. etc. 

9: Diu:-n:1 r<'vi:mrului şcolar u 50 lei lunnr 
10 Subvenţie regimentului Tulc.'Ca No. 3�1

pentru întreţinerea muti<·ei 
101 Pentru iluminatul canrel:lriei mu'.'tiu

ltii judetului 
102 lnciilz1ll1 I c:rnc-elnriei mu�tiului jude\.
102 Ajutor goc-ict;1ţii „ Ţcsrtto.1rr;:· din T11)

ccn pentru plant,1re tic d·1,.i , 
10; Idem sJcid,t,t'i ortodoxe na',:onalc a 

ter.1e: lor rnmine . 
10;, Chiri.1 hcalului prc,tot•rici j11dcţutu1 
10f- Idem, idem, advoc·1turei . tţ1hil11i 
107 Di11rn:t c·a111erierult1i rev::r.nrat. şc-olar 
tm lnc•;ilz:1111 t'.tn<:clarie 11dn,c·.1t. Htc1tul111
luf. Suh,·en\ic de 1 o,, din veniturile jude-

t11l11i peratrn rasa S!<'nernl.t de pPn
H!tilli, (' >nf. l,•gei din i r.1artie mm

1 H .\j11lur or,f'li11at11l11i judctului ele :;ur 
l'<H1d1u·t•reu d-lui d-r. Al. Surev�anu. 
medicul primar ni judetului a tr>l 
Ici trimestrial 

t 11 Oiferlle d1eltucli ncpre\·ftzulc şi in
timplătnare 

11 � Pentru H<'hitarea c-hili-ei Joc11in�clo1 
d-lor director al preterturei şi sr
c·rctar ul Consiliului judete.:in a <'ite
960 lei de fie-c :trc plalihilă �emes
lrhl

l t:-i Hc:.t datorit d-lui O. ('aJiga din fura
jul furniznt judctului în 1911 Ul:? 
pentru hrana lmtrilor 

114 Cheltuelile re :-.c i'al' de poliţii ru hrana 
dc\inutil< r în a.edurile lor . . 

CAP. X 
Fond pentru de:Jchidere de credite su

plimentare şi extraordionre 
Totalul cheltuelilor . 

I I 
. 

I 2443.12 i2 
I l 
I 
I 

j() 

1:JO 

1 ;j') 

I 
�OJj 
2401 
ROO 
OOO 
13) 

(i()() 

100 

1020

1 
6f;{) 60, 

3001 

r 
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RECAPITULAŢIE 

TotaJul veniturilor . . . . . . . 265.421,66 

. . . 265.0�1,22 

. . . -.400,54 
" 

cheltuelilor . . . . 

Excedent Lei 

Şeful ,e1·viciului Contabilitn,,i, 
Seba1tlan Georse1ou 

Acest budget s' a votat de Consiliul General in 
şedinfa ordinară dela 22 Octombrie 1912. 

Pr111dint,, "'lFIJ,ail Clapi,·u. 

S1cr1tari, I 

----

I. Be1•(1111ann

I. M. Sotl.rescu
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TERITORIUL JUDEŢULUI 

Diviziunea Admlnl1tratlvi 

Suprafaţa teritorială a judeţului Tulcea, este de 
848.662 hcct. şi 7 .800 m. p., din care scăzîndu-se 
suprafaţa ocupată de ape şi stufării, care este a
proximativ 336.600 hect. sau 3.366 kilometri pă
traţi, restul de 512.062 hectare snu 5.120 kilome
tri pătraţi este ocupat de pămînt arabil şi dealuri 
pietroase. 
· Judeţul este împărtit în sease plăşi cu 60 co
mune rurale, 128 sate, 2 ! cătune şi 7 comune ur
bane, din cari una de reşedinţă.

Fiecare plasiî se administrează de un subprefect, 
avînd cancelaria lu reşedinţa plăşei şi ca personal 
un ajutor de subprefect şi un registrator-arhivar
copist, toţi plutiţi din budgetul statului şi un tel2-
fonist plătit de judeţ. 

Tabloul de nomenclatura co111unelor judeţului a 
rămas neschimbat ca şi anul trecut, după împărţi-. 
rea administrativă din legea votată în anul 1910, 
prin !naltul Decret No. 1.187 din 31 Martie. 

Modificarea Circumscripţiunilor administrative 
prin legea de mai sus fiiud rău împărtite, chiar 
în sesiunea aceasta voiu avea onoarea a supune 
deliberărei Domni iJor-Voastre cîteva modificări de 
alipiri şi deslipiri şi fixarea de noui reşedinţe la 
comune. 
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MIŞCAREA POPULAŢIUNEI 

Judeţul Tulcen, unul din cele mai întinse judeţe 
din ţară, are o populaţiune de 170.826 suflete, 
după ultima statistică întocmită în anul acesta, care 
descompusă pe plăşi ne dă : 

Plasa Ba ba cbg 
• Isaccea .
" Istru 
,, Mi"tcin • 
" Sulina . 
,, Tul<'en . 

Oraşul 'fulee.'\ 

30.oa1
. 26.052 

24.439 
28.841 

. 16.198 

. 23.195 
. . 22.070 

'f otnl . 170.826 

Dacă raportăm cifra populaţiei la suprafaţa ju
deţului, care este de de 8486 klm. pătraţi, avem 
20,5 suflete pentru 1 klm. pătrat. 

Comparînd rezultatele stntistice ale anului acesta,

cu cele ale anulm trecut, găsim o creştere consi• 
derabiJă de populaţiune în toate plăşile, precum 
şi in oraşul Tulcea : 

ln plnsn Bab:tdag avem un (>Or do 707 Au!J te 
" lsncceu • • • 1746 • 
" Jstru " • • 10fj • 
" Mărio ,, " • ·100 •
" Sulina " ,, • 447 • 
• Tulcea • • • 826

Ordşul Tulcea • • 11 1690 • 
Pentru n se vedea rnporlul în care se giiseşte 

populaţiunea judeţului nostru din punctul de ve
dere al originei, um întocmit alăturatul tablou, cu• 
prinzînd pUişile şi oraşul de reşedinţă : 
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ORIGINA ,â r= 
Cil âi E- ..J ·-�Q,) C < r ::, eo

,a c., :::, C 
Co) ri, r- &. (IJ ·-� c:. ·-

-

� 
f 

ăs 
d ,= :, o .:, � _grlJ c.o :a rn o E-- - c!: -�

Romfni 8667 17360 17009 20372 3270 11608 5602 8.{)988 49,8 
Bulgari 9509 16ii 4674 3420 159 8379 '4tffi 27278 16,S 
Oilgi\uzi 11'l2 1039 1454 - -- - 42 2687 1.5 
Tulcea 6\U 1098 454 7n5 401 120 392 8014 2,2 
TA tari 20 258 319 38 9 570 245 14:59 0,8 
Ored 119 198 30 166 3084 51 1369 5017 8,0 
Ruşi 13l>6 3397 38 120 5628 4�32 '10'.?0 10091 11,t 
Ţigoni Turci 163 41 - -- - - 274 4i8 0,2 
Ţigoni creştini 67 7&J 110 562 2 75 rno 1710 1,0 
Lipov. Popovi r,309 rn - 2i,fi7 1037 ii52 729 10949 6,4

„ Bespopovi 2289 .. 503 1714 4506 2,6 - - --

Armeni �: 79 9 ,s 272 8 =� 995 o,r, 
Evrei 289 101 4 96 420 132 200.f 304,6 1,7 
Germani 951 41 278 30 67 1219 816 2902 1,7 
Italieni 15 - 608 3M 646 �5 1678 0,9 
Di f. na\ionnlită\i 175 9 - 74 515 - 885 1188 0,6

Din acest tablou se vede că elementul romînesc 
se află în proporţie de 49,3 ° / 0 faţă de totalul 
populaţiei. 

După religiuni populaţia judetului se descom-

pune astfel : Hurbati Feimei Total 

Orlodoxi 
Catolici . . 
Protestant! . 
Gregorieni . 
Mohometani 
Evrei . . . • . .
Mnlncani . . . 
Lipoveni popovi . 
Lip. bespopovi 
Diferite rituri . . 

După o�upaţiuni avem : 
Plugari . . 36.2-lt 
Pescari . . . . 4.545 
Comercianţi . . 1.098 
Industriaşi . . . . 175

09.6:-38 
1.884 

797 
566 

!l.368
1.41Î

76 

5.396 
2.276 

229 

t>,.107 
1.623 

832 
457 

2.740 
t.56B

67

5.340 
2.2.!J5 

166 

136.74.5 
8.507 
1.629 
1.02a 
6.098 
2.080 

143 
10.742 
4.511 

414 

Meseriaşi . . . . 3.911 
Profesiuni libere 2.937 
Alte profeffiuni . . 5.86!} 

După ştiinţă de carte avem : 
1n comunele urbane ştiu carte 25.000 ndică 51 la autJ1 

,. rurale " • 42.744 „ 86 " 

Numărnl contribuabililor este de 29.847. 

După origină, sex şi stare civilă populaţiunea 
se descompune astfeJ : 
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SITUAŢIUNEA ECONOMICA 

Anul acesta a foHt rnai puţin înbelşugat ca anul 
trecut; resultntul mun:ei agricole în tot juµeţul 
nu a fost tocn1ai satisfăcător şi în unele regiuni 
n'a fost de loc satisfăcător şi ca consecinţă starea 
economică a comunelor nu prea a fost bună. 

Sistemul de cultură al pămîntului în acest judeţ 
fiind foarte dăunător plugarului, trcbue cu orice 
preţ să-l sfătuim a renunţa la arătura superficială 
şi să•l convingem că numai prin arătură adîncă 
munca lui poate să fie bine răsplătită şi chiar în 
anii secetoşi parte din recoltă să fie salvatii. 

Asemenea selecţiunea seminţelor, precum şi ro
taţiunea culturilor, nu sînt cunoscute de locuitori; 
cultura pe aceleaşi locuri mai mulţi ani dearîndul 
slăbe�te puterea productivă a pămîntului. 

Instrumentele agricole de cari se servesc locui
torii sînt primitive, maşini agricole perfecţionate 
sînt foarte rare, cultura legumelor şi a plantelor 
furajere, cari sînt foarte rentabile, nu sunt cunos
cute de ei ; este timpul dar să îndemnăm pe plu
garul nostru la perfecţionarea metodelor de cultură. 
Lo�uitorii însă vor rămîne tot în vechile lor de
prinderi, dacă sfaturile ce le vom da nu vor fi

sprijinite de fapte; de aceea ar fi bine ca d•nii în
văţători, cari au la dispozitie terenuri de experi-
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enţl, să dea exemple consătenilor lor tndemntn
du-i la o cultură raţională a pămîntului. 

Productele în ordine descresc!ndă după întinde· 
rea semănăturilor avem : 

Orzul • • . 64.463 hectare 
Porumbul • . 34.762 

" 

Grîul ' . • • 28157 
" 

Secara . . • 17.382 
" 

Ovăzul . . . 20.244 
Rapiţn . . . 6.656 

" 

Inul . . . . 3.061 
" 

Meiul . • . 2.478 
" 

Fasolea . . . 1.942 
" 

Cartofii . . • 632 
" 

Tutunul . . . 289 " 

Mazărea, Bobul şi Lintea 80 hecla1'e. 

Iar după producţiunea medie la hectar a păioa
selor, avem: 

Ovăzul cu 12.7 hectolitri la hectar 
Orzul ,, 12.3 " ,, 

Secara 
,, 

8.8 
" " 

Griul 
" 

7.8 " " 

Rapiţa ,, 
4.1 

" " 

Inul 
" 

8.0 
" " 

Cu aceastii ocaziune cred interesant a vă cornu-
ni".Ji că în vara aceasta, preţuriJe productelor au 
fost destul de ridicate şi s'au menţinut. 

---- -•---
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SITUAŢI& SAN!TABA A JUDEŢULUI 
1 Octomb,•le 1911-1 Octo111brîe 1..912 

Igiena tl 1alubritate& publici 

In anul trecut 1911 s'a înregistrat în toate sa
tele ţării : 259,640 născuţi vii şi 14 7,055 morţi. 
Deci un spor de 112,585 suflete, cel mai mare 
spor de populaţie, cunoscut numai prin creşterea 
natalităţei şi reducerea mortalităţei. 

Acest mare spor de populaţie a avut loc şi în 
satele judeţului Tulcea, înregistrîndu-se în timpul 
menţionat : 6060 născuţi vii şi 2928 morţi, cu un 
spor de 3132 suflete. 

In raport cu satele j�detului Constanţa, în anul 
trecut 1911, s'a înregistrat 4117 morţi, iar în jud 
Tulcea numai 2837; dintre născuţi vii, morţi 26 la 
sută în judeţu1' Constanţa, 20 la sută în judeţul 
Tulcea. 

In majoritatea comunelor din judet, n1işcarea 
populaţiei a fost înbucurătoare, natalitatea de 3 şi 
4 ori mai mare ca mortalitatea, în genere de 2 
ori mai mare r,a mortalitatea. 

In satele din Deltă, unde populaţia este rară, şi 
starea economicii bună, mortalitateţi _ este extrem 
de rară, observtndu-se mai multe luni fără nici 
un deces. 

6 

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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Centenarii abundă înrA în judeţul Tulcea. De la 
1880 s'au înregistrat 198 decdse de centenari, iar 
de la 1 Octombrie 1911 pînă la 1 Octombrie 1912 
inca 19 centenari morţi, din cari unul Gh. Matei, 
de 104 ani din comuna Teliţa, lasă soţie de 99 
ani, frate de 85 ani, soră 80 ani, 35 nepoţi şi 11 
strănepoţi. 

Recolta abundentă şi din anul corent, mai în 
tot judeţul, va îndestula populaţia cu hrană su
ficientă şi de bună calitate. 

La Luncaviţa s'a terminat alimentarea comunei 
cu apă potabilă de la Cetăţuia, pe drumul Lunca
viţa--Ţiganca, depărtare 6 Km. 

Pentru populaţia acestei comune de 2300 locui
tori, s'a înfiinţat 6 cişmele. Conductele apei sînt 
d,e fontă, avînd lăţimea 80 milimetri, aşezate în 
şanţuri adînci de 2 metri. Lucrarea dată în între
prindere d-lui inginer I. Moţoi, s'a contractat cu 
suma de 25940 lei, mai esecutîndu-se lucrări ne
prevăzute de 3000 lei. 

Deşi judeţul este înconjurat de multă apă, Du· 
nărea şi Măcin, mai roate aşezările, oraşe şi sate, 
n 'au apă potabilă, afară de portul Sulina, unde 
funcţionează o uzină pentru îndestularea populaţiei 
comunei şi alimentarea vapoarelor cu apă ozonată 
producînd zilnic 300 metri cubi apă ozonată, care 
se distribue populaţiei în mod g1·atuit, afa1·ă de 
Prospect (partea stingă a oraşului) care se ali
mentează încă cu apă directă · din Dunăre. 

1n anul curent s'a terminat alimentarea cu apă 
potabilă a spitalului Babadag, din valea Chioşcula, 
poalele muntelui Coiunbaba, deservindu-se şi o 
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micl parte din populaţia oraşului Babadag. 1n acea 
vale există o veche captare din timpul dominn\i
unei otomane, care s' d utilizat. 

Tot to anul corent s'a terminat şi reparaţia ciş· 
melelor cu apeductele lor din coroanele Meidanchioi 
şi Casimcea. 

1n lanţul noilor sate din DeUa Duoărei, va tre
bui menţionat şi cătune în formaţiune, cunoscută 
de populaţie cu numele de Surhunchioi, situată 
pe un grind mare cu multă păşune şi apă dulce 
la litoralul Mărei Negre, depărtare 6 mile de Sf. 
Gheorghe şi 10 mile de Sulina, avînd deja 10 case. 

Holera a1laHei 

Din anul 1893, cînd holera n băntuit judeţul 
Tulcea, fiind 365 bolnavi cu 200 morţi, s'a mai 
declarat epidemia de holeră în anul trecut 1911, 
tnregistrîndu-se 35 cazuri de holeră confirmate şi 
bacteriologic, din cari 12 vindecaţi şi 2H morţi.

1n anul 1893, holera a bîntuit judeţul Tulcea 
134 zile de la 10 Iulie-1 Decembrie, în 1911 nu
mai 88 zile de· la 31 August la 26 Noembrie. 

Focarele de holeră din 1911 se regăsesc şi în 
epidemia din 1893. 

Focarele de holeră din 1893: Sulina, Tulcea, J. 
saccea, Mllcin, Chilia-Veche, Mahmudia, Pătlăgeanca 
Carcaliu, Turcoaia. 

Focarele de holeră din 191 l.--Rege]e Carol, 
Gbecet (Smărdanu-Nou), ·Turcoaia, Gura Armanu
lui, Greci, Mlcin, Tulcea, Carcaliu, Pisica, Garvăn, 
Mahmudia,· Sulina. 

1n epidemia din 1893 în judeţul Tulcea nu se 
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lua măsuri pentru purtAtorii de vibrioni şi nici 
pentru contacţii isolaţi. 

In epidemia din 1911 s'au descoperit 41 purtă
tori de vibrioni, cari au rămas isolaţi, ptnA s'au 
obţinut 3 analise negative ale fecalelor lor, recol
tate din 2-3 zile. 

Focarele epidemiei de holeră din 1911 au fost 
isolate cu complectaşii comunei concentraţi şi con
trolaţi de posturile de jandarmi, precum şi cu de
taşamente din Regimentul 33 Tulcea, V. Lupu 36 
Siret 11 şi Batalionul de Pontonieri, cerute de 
prefectura judeţului. După terminarea epidemiei 
de ho1er�, la 11 Februarie a. c., lipovenii din co
muna Carcaliu, au împuşcat pe fereastră în locu
inţa sa pe agentul sanitar comunei Carcaliu, Du-
mitru Dumitriu, care s'a distins în combaterea 
focarului de holeră din acea comună. Complicându
se de gangrenă gazoasă, plăgile prin armă de foc 
ale braţului şi antebraţului stîng, în spitalul Spi
ridoniei din Galaţi, i s'a amputat membrul supe
rior sting. Cu infirmitate permanentă, din timpu1 
şi cauza serviciQlui, incompatibilă cu ori-ce ser
vi�iu, nu i s'a recilt1oscut încă dreptul la pensiune. 
La cercetarea făcută la faţa locului de d-nii Ju
decător de instrucţie şi Procurorul trib. Tulcea, 
s'a constatat 2 din 6 ochiuri ale ferestrei sparte 
de alice, în giurgiuvele 5 urme de alice, iar ca
natul stîng al perdelei de Ja fereastră cu 20 găuri. 

Multe din cazurile de ,holeră observate în epi
demia din 1911 au fost ipertoxice, încetînd din 
viaţă în mai puţin de 24 ore de boală. Din imi

granţii şi desertorii din Rusia, sosiţi în acel timp 
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tn Judeţ, s'a constatat 2 purtlltorl de vlbrlonJ, de
zertorul Macarie Bociorov şi in:iigrantul Vartolomei 
P. Sinepnicov.

In comuna Carcaliu, cel mai mare şi mai grav
focar de holeră în epidemia din 1911, care comuni 
este locuită mai mult de lipoveni pescari, ce pes
cuiau în localitatea Gura Filipoiului din judeţul 
Brăila, s'au constatat la începutul isbucnirei hole
rei, 23 pescari purtători de vibrioni. Au fost iso
laţi la spitalul din Brăila. 

Pentru descoperirea purtătorilor de vibrioni la 
for.arele de holeră Pisica, Carcaliu şi Mahmudia, 
s'a însemînţat fecalele tuturor locuitorilor. 

Holera din judeţul Tulcea în 1911 s'a propagat 
clin IsmaiJ, Brăila şi Galaţi unde existau epidemii 
anterioare de holeră. 

Primul bolnav de holeră a apărut la 31' August 
în satul Regele Carol din faţa Tulcei, încetînd din 
viaţă a doua zi. S'a izolat 6 persoane, nu s'a con
statat nir.i un purtător de vibrioni. 

Focarele ulterioare de holeră au fost: 
Ghecetul (Smărdanul Nou) cu 2 bolnavi, 1 vin

decat şi 1 mort, 19 isolaţi, nici un purtător de 
vibrioni. 

Turcoaia 2 bolnavi, ambii morţi, 14 isolaţi, 4 
purtători de vibrioni. 

Gura Armanului 1 bolnav vindecat. 1 isolat. 
Igliţa 1 bolnav neconfirmat, mort, 12 isolaţi, 1 

purtător de vibrioni. 
Greci 2 bolnavi morţi, 21 isolaţi, 2 purtători de 

vibrioni. 
Cerna 1 bolnav ne confirmat, 23 isolati, 3 pur-

tători de vibrioni. 
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tn judeţ, s'a con tatat 2 purtători de vibrioni de
zertorul Macarie Bociorov şi imigrantul Vartolomei 
P. Sinepnicov.

In comuna Carcaliu, cel mai mare şi mai grav
focar de holeră în epidemia din 1911, care comună 
este locuită mai mult de lipoveni pescari, ce pes• 
cuiau în localitatea Gura Filipoiului din judeţul 
Brăila, s'au constatat la începutul isbucnirei hole
rei, 23 pescari purtători de vibrioni. Au fost iso• 
laţi la spitalul din Brăila. 

Pentru descoperirea purtătorilor de vibrioni la 
for.arele de holeră Pjsica, Carcaliu şi Mahmudia, 
s'a însemînţat fecalele tuturor locuitorilor. 

Holera din judeţul Tulcea în 1911 s'a propagat 
din IsmaiJ, Brăila şi Galaţi unde existau epidemii 
anterioare de holeră. 

Primul bolnav de holeră a apărut la 31' August 
în sa'tul Regele Carol din faţa Tulcei, încetind din 
viaţă a d1>ua zi. S'a izolat 6 persoane, nu s'a con
statat nici un purtător de vibrioni. 

Focarele ulterioare de holeră au fost: 
Ghecetul (Smărdanul Nou) cu 2 bolnavi, 1 vin

decat şi 1 mort, 19 isolaţi, nici un purtător de 
vibrioni. 

Turcoaia 2 bolnavi, ambii morţi, 14 isolaţi, 4 
purtători de vibrioni. 

Gura Armanului 1 bolnav vindecat, 1 isolat. 
lgli/a 1 bolnav neconfirmat, mort, 12 isolaţi, 1 

purtător de vibrioni. 
· Greci 2 bolnavi morţi, 21 isolaţi, 2 purtători de

vibrioni.
. Cerna 1 bolnav ne confirmat, 23 isolaţi, 3 pur

tători de vibrioni. 
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Mlicill 4 bolnn vi, din cari 3 morţi, 1 vindecat, 
23 isolaţi, 2 purtători de vibrioni. 

Carcaliu 13 bolnavi confirmati, din cari 10 morţi 
şi 3 vindocnţi, 2 bolnavi neconfirmaţi morţi, 60 
isolaţi, 11 purtiitori de vibrioni din cari 2 cente
nari. 

Pisica 7 bolnavi din cari 4 morţi, 3 vindecaţi, 
30 isolaţi, 12 purtători de vibrioni. 

Mahmudia 1 bolnav vindecat, 50 isolaţi şi 3 
purtători de vibrioni. 

Sulinll 1 bolnav vindecat, 78 isolaţi, nici un 
purtător de vibrioni. 

Boale epidemic• 

Dela 1 Octon1brie 1911 pînă la 1 Octombrie 1912, 
osebit de holeră, populaţia judeţului a mai fost 
bîntuită de variolă, febră tifoidă., scarlatină, tuse 
convulsivă, difterie şi oerion. 

Au mai fost şi cazuri de pojar, dat de oare-ce 
după art. 48 din Legea sanitară în vigoare, der.la
raţia pojarului nu mai este obligatorie, nu s'a mai 
înregistrat. Jn genere cazurile de pojar au fost 
benigne. 

Vc'lriola. După cum în epidemia de holeră din 
18HH a izburnit şi o epidemie mare de variolă, de 
asen1enca şi în epidemia de holeră din 1911, s'a 
constatat o epidemie gravă de variolă în comuna 
Slava-Husă, satul Slava Cercheză din acea comună. 
Pl'iiuul bolnav a fost Feocla Osip N. Trubă in etate 
do 1 1h. ani, copila unui emigrant la Manciuria din 
1910, şi cat·e s'a î nap o i  a t în 1911 la Slava 
Cerchez:1 cu copila în perioada de descuamaţie. 
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Dela aceşti emigranţi s'a 1tflat c! şi alţi copil au 
suferit de varioUi, în tren, în timpul lungului par
curs din Manciuria pînă la Slava-Cercheză. Din 
Slava-Cercheză, epidemia s·a propagat la Babadag 
şi satul Alibeichioi, la un canton aflat între satele 
Alibeichioi şi Ortachioi. In Slava-Cercheză s'a în
registrat 25 bolnavi în 21 case cu 7 morţi, dintre 
cari 16 s'au constatat nevaccinaţi şi 9 vaccinaţi 
dela. 1- 6 ani dar nerevaccinaţi. Epidemia a durat 
din Octombrie pînă la finele lui Decembrie. 1n 
Babadag s'a putut localiza epidemia dela primul 
bolnav, asemenea şi în Alibeichioi. S'a vaccinat şi 
revaccinat, casă cu casă, toată populaţia caselor 
din satul Slava-Cercheză, în urmă şi din satul în
vecinat Slava-Rusă. Populaţia de origină lipoveană 
popovi şi bespopovi, s'a supus vaccinărei, numai 
la unii din bespopovi, s·a observat opuneri morale. 
In Slava-Cercheză s'a vaccinat 366 şi revaccinat 
766, în Slava-Rusă s'a vaccinat 172 şi s'a revac
cinat 959, în total 2263 persoane. 

Febra Tifoidă. Dela 1 Octombrie 1911 pînă la 
1 Octombrie 1912 au fost 91 bolnavi de febră ti
foidă în 16 comune cu 80 vindecaţi şi 11 morţi. 
Comunele cele mai bîntuite au fost : Par�heş, Ca
taloi, Calfa şi Jijila. Bolnavii au fost iEolati la spi
talele învecinate din Isaccea, Tulcea, Ortachioi, 
Măcin şi Babadag. 

Comuna Calfa este compusă din 6 sate, singur 
în satul Calfa bîntue febra tifoidă de mai mulţi 
ani. Dela 1900 de cînd s'a anexat comuna Calfa 
la judeţul Tulcea, în toamna fie-cărui an, se des
coperă în satul Calfa numeroşi bolnavi de febră 
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tifoidă, după cum s'u con tatat şi to anul anexil
rei şi tn anii precedenţi. Deşi starea economicii a 
locuitorilor din satul Calfa este bună, mai toţi lo
cuitorii n'au latrine. Satul este aşezat pe 2 coaste 
de deal, inr în vale sînt multe puţuri de apA. Apa 
ploilor aduce în puţurile din vale, din curţile locui
torilor de pe coaste şi f eca1ele depositate prin curţi, 
fecale purtătoare de bacili tifici. S'a luat mAsuri 
riguroase pentru apărarea puţurilor din vale de in
fecţiune iar toţi locuitorii să aibă latrine. 

In anii trecuţi epidemia de febră tifoidă a avut 
o extensiune şi mai mHre. In anul 1907/908 au
fost 27 4 bo1navi de febră tifoidă cu 23 decese în
17 comune, din care cauză a trebuit să se contra
mandeze manevrele regale proectate în jud. Tulcea.

Desinfectarea repetată a puţurilor de apă cu var 
nestins urmată de sleirea puţurilor, apărarea pu
ţurilor contra iufecţiunilor prin aducerea lor în 
stare regularnentară şi prohibirea spălărei rufelor 
lingă puţuri, asanarea con1unelor, a contribuit la 
micşorarea cnderuielor de febră tifoidă din acest 
judeţ şi în multe localităţi la stingerea lor. 

Scarlatina. Bela 1 Octombrie 1911 pînă la 1 Oe-
" 

tombrie 1912 nu fost numai 21 bolnavi de scarla-
tină cu 2 morti, în comunele Brătianu, Sulina, Mă
cin şi Carcaliu, contaminate din Galaţi şi BrAila, 
unde scarlatina a devenit endemiclt Toţi bolnavii 
de srarlatină au fost isolaţi din ziua descoperirii, 
în Spitalele învecinate din Galaţi, Sulina şi Măcin. 
In anul 1911 a fost în judeţ o mare epidemie de 
scarlatină cu 610 bolnavi, din cari 47 morţi, pro• 
pagată din judeţul Constanţa, care s 'a putut loca
liza şi stinge. 
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Difteria. Io tin1pul 1nenţionat s'a tnregi trat 14 
bolnavi cu 3 morţi, în comunele Dlleni, Babadag, 

ulino, şi Cataloi, dar mai ales în Dăeni, mni toţi 
bolnavi uferind de difterie faringină (angină dif
terirA) rar de difterie laringianA (erup). Cazurile 
d moarte sînt bolnavi d e c I a r  a t i ta r d i v, 
mai mult de 4 zile de la ivire, sau forme ipertc
xice. Serul antidifteric curativ pentru tratamentul 
acestor bolnavi se află la ind�mînă în tot judeţul 
în deposite numeroase. La toate infirmeriile se află 
siringi pentru inoculare cu ser antidifteric în stare 
bună. In satul Frecătei din judeţul Brăila, inveci-
nnt cu comuna Dăeni, separat numai prin canalul 
Măcin, a fost o epidemie mare de difterie, care a 
fost combătută de personalul sanitar din acest judeţ. 

Tusea Convulsivă. De la 1 Octombrie 1911 pînă 
la 1 Octon1brie 1912 s'a înregistrat 465 bolnavi 
cu 7 morti în 15 comune, morbiditatea mai mică 
cn in anul precedent, cînd s'a constatat 876 bol
navi de tuse convulsivă. Bolnavii au răn1as isolaţi 
la domiciliul părinţilor, Î8olarea în infirmerii sau 
spitale putînd agravă evoluţia boalei prin compli
caţiuni grave. 

Oreionul. (parotidită epidemică). Epidemie beni
gnă fără mortalitate şi salutarii, prin incompatibi
litatea cu scarlatină şi apărarea satelor în care s'a 
ivit contra scarlatinei, a bântuit numai cornunele 
Somova� Cîşla şi Frecăţei. Sub regimul vechei legi 

' 

sanitare, casurile de Oreion nu se înregistrau, ne 
fiind obligatoare. Au fost în total 46 cazuri, toţi 
vindecaţi. 
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Boale Endemice 

Riia. Dela 1 Octombrie 1911-1 Octombrie 1912, 
s'a înregistrat 81 bolnavi ele rîie în 9 comune, din 
care mai mulţi 20 în oraşul Isaccea şi 16 în ora
şul Babadag. Bolnavii de rîie se găsesc în popula
de origină bu]gară sau tătară, din cauza obiceiului 
de a nu face băi şi din cauza promiscuităţei în 
timpul somnului, dormind cu toţii pe pardoseala 
de · pămînt a caselor sau pe paturi de pămînt. In 
populaţia de origină lipoveană, copii sau adulţi, 
nu se găsesc bolnavi de rîie, graţie curăţeniei cor
porale impusă de �redinţă lor religioasă. Dupu ul
tima catagrafie a băilor lipoveneşti, esecutată în 
anul trecut 1911, s'au constatat în stare de func
ţionare 94 7 asemenea băi, şi anume : 

In Sarichioi 315, Carcaliu 259, Slava- Rusă 163, 
Jurilofca 186, Mahmudia 4 7, Peri pra va 27, Cara
orman 13, Murighiol 9, Ciucurova 5, Letea 1, Sf. 
Gheorghe 1, Caramanchioi 1, Canlăbugeac 1. 

Baia populară din corpul spitalului Regele Carol 
I. din comuna Ortachioi nu funcţionează încă, din
lipsă de apă, spitalul alimentîndu-se în prezent din
un puţ aflat în, curtea spitalului. Se urmăreşte . a
limentarea cu apit a spitalului dela marile isvoare
din apropierea satului Dautcea, aceiaşi comună
Orlachioi.

Baia părăsită din comuna Ceamurile de sus a 
fost : amenajată şi transformată în anul corent în 

' 

Infirmerie-Dispensar. 
Inceputul de baie populară din comuna Casim-

cea, este în aceiaşi stare.- La infirmeriile din Baş
chioi, Congaz, Cerna şi Topolog, se află cite o baie 
mare de zinc, pentru tratamentul scabioşilor. 
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N umărul cazurilor de rîie la şcolari şi recruţi 
este în mare descreştere, bolnavii interesindu-se 
de tratam�nt şi desinfectarea rufelor lor de corp 
şi aşternut. 

Lepra. Din 32 judeţe ale ţărei, 21 au bolnavi 
de lepră. Judeţul Tulcea este unul din cele 21 
judeţe cu leproşi. De la 1895, de cînd găsim pri
mele menţionări de leproşi în judeţul Tulcea, pînă 
în prezent au fost în total 105 bolnavi de lepră, 
din cari mai sint în viaţă 49, restul de 56 dee84 
daţi. Din 49 de leproşi rămaşi, 14 sint internaţi 
în leproseria Tichileşti şi 35 la domiciliu. Leproşii 
internaţi au forme cu ulceraţiuni. 

Majoritatea bolnavilor de lepră sint ruşi sau li
poveni, numai 3 romîni din cari 2 din comuna 
Urumbei şi 1 din cătuna Mila 23 comunu Caraor
man. Lepra din judeţul Tulcea este importată prin 
imigranţi veniţi din guberniele de la sudul Rusiei. 
Ruşii şi Lipovenii numesc Lepra „ Procaza" (boala 
nt1\igră). 

Bolnavii de lepră din judeţul Tulcea, rimaşi în

viaţă, în număr de 49, au etatea de la 10 la 75 
ani şi sînt din următoarele comune : Caraorman 
11, Carcaliu 7, Sf. Gheorghe 6, Murighiol 4, Su· 
lina 4, Jurilofca 3, Periprava 3, Slava-Rusă 2, U
rumbei 2, Beştepe 2, Letea (C. Roseti) 1, Mah
mudia 1, Pîrlita 1, Cerna 1, Prislav 1 şi Chilia
Veche 1, din care aînt internaţi la leproseria Ti
chlleşti: 3 din Caraorman, 2 Jurilofca, 2 Sf. Gheor
ghe, 1 Murighiol, 2 Carcaliu, 2 Sulina şi 1 Pris
tav, (Principele Carol). 

Cele mai mari focare de lepră sînt în comunele 
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Cara-Orn1an, Carcaliu, Sf. Gheorghe, MurighioJ, 
Sulina, Jurilofca şi Periprava. 

Lepra este boală microbiană, descoperită de 
Nansen în 1871, se ia prin contagiune, în sinul 
familiei, în locuinţe necurate şi suprapopulate. 1n 
trecut boala era considerată de origină divină şi 
se înfiinţase un ordin religios al Cavalerilor Sf. 
Lazăr, cari s'au devotat îngrijirei leproşilor. 

Bolnavul de lepră Marchel Teodor Lebidov din 
comuna Periprava a fost recrutat şi încorporat la 
Regimentul 18 Artilerie din Constanţa deşi pre
senta numeroase leproame. In presenl a fost refor
mat, după intervenirile făcute. 

In populaţia din comunele Caraorman şi Muri
ghiol se observă multe casuri de lepră atenuată. 

Conjuctivita granuloasă. Bintue în mici focare în 
comunele Beştepe, Sarichioi, Babadag şi Slava
Rusă, mai mult la lipoveni ; în trecut printre ha
malii de origină asiatică din Sulina, se observă 
multe casuri de conjuctivită granuloasă. Elevatoa
rele din portul Sulina inpuţinînd numărul han1a
lilor, nu se mai observă casuri de conjunctivită 
granuloasă. Fori'nele sînt în genere cronice sau 
subacute, fără complicaţiuni. Nu se observă de cit 
rar focare familiare. Mulţi din bolnavi se internează 
tn spitale, din iniţiativa lor, mai ales schimbaşii 
şi oomplectaşii Reg. 1 O Călăraşi, supun indu-se pe
r1erei. ln 1902 erau în Sulina 294 bolnavi, în 1907 
s'a constatat 38 asemenea bolnavi în 24 case din 
comuna Sarichioi, unii în camere suprapopulate 
cu 5, 6 şi 7 persoane. 

In focarele actuale de conjuctivită granuloasă 

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța



- 98 -

s'au înregistrat 8 bolnavi în comuna Saricbioi, 5
Babadag şi 3 Slava-Rusă. Endemia de conjuctivitA 
granuloasă este în descreştere. 

Paludismul. De la 1 Octombrie 1911-0ctom
brie 1912, s'a înregistrat în tot judeţul 1107 cazuri 
de paludism, mai mult tipul cotidian şi terţ, rar 
quarte, de asemenea multe forme cronice, în lo
calităţile de pe litoralul Dunărei şi canalul Măcin. 

Chininisarea sistematică începută în acest judeţ
în anul 1906 în satele Camber şi Principele Ne
c;ulae, s'a continuat în anii următori curativ şi 
preventiv în satele Rachel, Lunr.avita, VărAreni, 
Garvăn, Pjsica şi Brătianu, iar în anul corent în 
satele Parcheş, Somova, Cataloi, Jijila, Pisica şi 
Brătianu şi urmează a se mai continua şi în anii 
viitori, fiind încă localităţi palustre. 

Pină în anul curent s·a supus chininisărei :· 80 
locuitori în Camber, 305 Principele Nicolae, 133 
Rachel, 343 Luncavita, 212 Văcăreni, 222 Brătianu 
168 CarcaJiu. 

In anu) curent s'a chininizat: în Brătianu _şi

Pisica 173 curativ şi 159 preventiv, Jijila 67 cu
rativ şi 288 pr�ventiv, Parcheş 79 curativ şi 94 
preventiv, Somova 77 curativ şi 163 preventiv, 
Cataloi 19 cura� 83 preventiv. 

Capipania de
1

�nizare ţine din Mai pînă Ja 
finele Septembrie. Sărurile de chinină s'a procurat 
de Depositul Regional din Galaţi. 

Din 1906, începutul campaniei de chini&:?::re, •a 
chininisat 2666 locuitori.

Tubercu/0s11 plllmonară. Este în ere tere mai tn
tot judeţul. Din armată vin mereu soldaţi reformaţi 
din cauza tuberculosei pulmonare, cote <.!Onstitue
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ttoi focnre disemlnato prin ora;c, dar mai ale prin 
sate. De la 1 Octombrie 1911 ptoA la 1 Octombri 
1912 sta reformat din cauza tuberculosei pulmonare 
şi s'a reîntors la vatră următorii soldaţi: 

Ivan Ştefan la Babadag, Călinache Androne la 
Sulina, Dimu Dimu la Ceamurile de Sus, Vaeilief 
Petre la Teliţa, Petrof Vasile la Balabancea, Suhor 
Gheorghe la Periprava, Tărcatu Dumitru la Mei
danchioi, Toma Ivan la Enisala, Vasile Matu la 
Camber, Chiriac Alexandru la Luncaviţa, Gălăţeanu 
Gheorghe la Luncaviţa, Iosef Duţu la Cărjelari, 
Burgovanu Gheorghe la Măcin, Casmiriu Niculae 
la Babadag, Comişanu Teodorof la Chilia-Veche, 

· Bădescu Arghir la Calfa, Tudor Gheorghe la Ca
ramanchioi, Ion Constantin la Sarinasuf, Lazăr
Petre la Somova, Dragomir Gheorghe )a V. Ale
xandri, Băbăianu Ion la Nicoliţel şi Oarabet Va
sile la Nicoliţel.

1n timpul verei vin din Galaţi şi Brăila multi 
tuberculoşi în staţiuni1e noastre Nico1iţel şi Baba
dag, cu reputatie veche din timpul dominaţiun�i
otomane, pentru cură de aer şi repaos, favorizînd 
întinderea tuberculozei. Jn Babadag este familia 
I. M. care în 3 ani a perdut soţia şi 3 copii mnri
numai din cauza tuberculozei pulmonare. După
actele stărei civile, pe timp de 30 ani, au murit
de tuberculoză pulmonară: 506 în Sulina, 251 în
Babadag, 149 în Măcin.

Scumpirea locuinţelor va favoriza întinderea tu
berculosei, ocupându-se şi suprapopulîndu-se locu
inţele insalubre. 

In anul curent sînt înregistraţi 107 tuberculoşi, 
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din cari un număr mai mare : 26 în Sulina, 17 tn 
Babadag, 11 în Măcin. 

Sanatoriul Azil proectat de Direcţiunea Generală 
Sanitară, la Niculţiel, pentru tuberculoşii din Do
brogea, nu s'a început încă. 

Io prezent pentru ii:>larea tuberculoşilor funcţio
nGază to ţară• Sanatoriul-Azil Bîrnova din judeţul 
Vaslui cu 50 paturi, Sanatoriul-Azil Bisericani din 
judeţul Neamţ cu 50 paturi şi Sanatoriul-Azil Ni
fon din judeţul Buzău cu 20 paturi. 

Pentru a se primi gratuit în aceste Sanatorii
Azile, urmează a se trimite Directiunei Sanitare 
la Bucureşti : 

Certificat de paupertate personală. 
Certificat din partea Primăriei sau Prefecturei 

că n'au rude directe cu avere, care să-i poată plăti 
întreţinerea şi certificat medical constatator al boalei. 
· Boa/ele Venerice. Nu sînt în descreştere. Din
armată s'au întors la vatră bolnavi de sifilis : 1 din
comuna Teliţa, 1 din comuna Carcaliu, 1 din co
muna Murighiol, 1 din comuna Cataloi şi 1 din
comuna Sarighiol, cari s'au pus în observatie şi
tratament.

In ancheta făcută în toată ţara în 1909 sau în
registrat în judeţul Tulcea 158 bolnavi de sifilis, 
de la 1 Octombrie 1911 la 1 Octombrie 1912 s'au 
înregistrat 194 bolnavi de sifilis, majoritate bolnavi 
noi, în perioada secundară. 

Io pr�sent focarele cele mai mari' de sifilis sînt 
to comunele: Sulina 24 bolnavi, Babadag 29, Vă
cl\reni 22, V. Alexandri 9, Isaccea 9, Slova-Rusii 7. 

Comuna V. AJexandri este compusil din 4 sate, 
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numai satul Neattrnarea, cu populaţia fli m&M 
parte sllracl formată din bAjenari (tnsurAtei) este 
btntuită de sifilis. 

Pentru sifiliticii din V. Alexandri şi Văeăreni s'a 
organizat o campanie sistematică prin d-nii Medtci 
respectivi ai circumscripţilor Casimcea şi MAcin, 
procurîndu-se şi seringi Luer pentru injecţii in
tramusculare. 

1n comuna Văcăreni s'a constatat şi un focar 
familiar mama, 3 copii �i 1 cumnată din familia 
R. M., cari au fost internaţi în spitalul „ Titus Ras
canius" din Măcin.

S'au co:)statat şi 23 bolnavi de blenoragie, din 
cari 8 în Sulina şi 3 în Babadag. 

Prostituate înscrise au fost 35 în Sulina, 8 în 
Măcin şi 4 în Babadag, locuind în bordeie, care 
au fost vizitate regulat de 2 ori pe săptămînă la 
dispensare, internîndu-se 27 prostituate bolnave 
din Sulina şi 4 din Măcin. 

Pelaqra. Numărul bolnavilor de pel3gri este încă 
în creştere. 1n trecut pelagra era rară şi aceştia 

........ . 

veniţi din ţară. Buna stare economică a majorită-
.ţei locuitorilor şi alimentarea cu pîine de griu şi 
serJiră, rar cu mălai, nu favorizează expansiunea 
pelagrei. Cazuri mai multe şi persistente se ob
servăi în comunele Dăeni, Principele Neculae şi 
Babadag tn populaţia imigrontă de veterani sau
insurăţei, unii veniţi din Patria mumă deja tolna vi 
de pelagră. Formele de pelagră observate slnt mai 
mult în' stadiul I. De la 1 Octombrie 1911 ptnă 
la 1 Octombrie 1912 s'au înregistrat 63 pelagroşi 
pe cînd tn aceia i perioadă din anu] trecut ••a 
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tnregistrat numai 63. Forme grave de pelagrl cu 
impulsiuni la sinucidere nu s'a observat încă. 

La vechii locuitori din acest judeţ, se observă 
mai to fie care curte cuptor de ptine. Din nouii im· 
proprietăriţi, mulţi au adoptat acest bun obicei. 
La drum îşi prepară conserve de pîine cu fasole 
sau orez fiert aşezat în miezul piinei, rar mămă
ligă. Hrana substanţială cu peşte, care abundă tn 
acest judeţ, este înr,ă în defavoarea Pelagrei. 

Vaccinarea tl RevaoolDarea 

De la 1 Octombrie 1911-! Octombrie 1912 s'a 
vaccinat cu succes 7853 copii şi s'a revaccinat cu 
succes 7049, număr mai mare de· cit operaţii din 
perioada corespunzătoare a anului trecut, ctnd s'a 
vaccinat cu succes 5987 şi s' a revaccinat cu suc
ces 5169. 

Numlrul mare de vaccinaţi şi revaccinaţi se 
datoreşte apariţiunei cazurilor de VarioHl din co
munele Slava-Rusă, Babadag şi Alibeicbioi, cînd 
s'a vaccinat şi i:._evaccinat toată populaţia acestor 
comune, în conformitatea dispoziţiunilor art. 60 
din regulamentul prevenţiunei boalelor infecţioase. 
Cu această ocaziune s'a descoperit în satul Slava
Cerched, în populatia de origină lipoveană bes
popovl, copii tineri şi adulţi sustraşi de la vacci
nar�, ast-fel familia Serghei Himo, imigrată din 
Turcia, C()mpusl

t

din mamă ·şi 2 copii, de 2 ani 
şi o lună·, toti trei nevaccinaţi. 

In comunele fării variolă s'a operat fn confor· 
mitatea prevederilor art. 54 din legea sanitară tn 
vigoare, vaccinînd de Ia 3 luni în sus şi revacci· 
nînd de la 9-12 ani.
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La formarea catagrafiei pentru ambele perioade 
de vaccinare şi revaccinare, s'a înscris în regis
trele respective pentru vaccinare, rămaşii neoperaţi 
din perioada trecută, niiscuţii cari au împlinit e
tatea de 3 luni şi gAsiţii, iar în registru pentru 
revaccinare, nlscuţii perioadei corespunzătoare şi 
găsiţii. La vaccinare s'a insistat mai ales asupra 
copiilor ţiganilor am�ulanţi, imigraţilor din Rusia 
şi Orient, noHor funcţionari şi noiJor împroprie
tăriţi. 

Nhcuţii după starea civili, ajunşi la limita de 
vaccinare mutaţi în alte comune, au fost urmăriţi 
formal, pentru a nu se putea sustrage vaccinărei. 

Vaccinul s'a procurat prin depozitul central de 
medicamente din Bucureşti de la şcoala superioară 
de medicină veterinară. 

Pe vaporul „Elvik" sub pavilion englez� sosit îi. 
portul Sulina, constattndu-se un caz de variolă, 
bolnavul s'a izolat la spitalul de izolure din Sulina, 
iar tot personalul vaporului s'a supus vaccinărei 
şi revaccinlrei. 

B1oq&Dtsar•• 1ervlolulul 

Din 32 judeţe, numai 10 sunt reorganizate con
form prevederilor noii legi sanitare, între cari şi 
judeţul Tulcea, încă de la 1 Aprilie 1909. Această 
reorganisare s'a menţinut în budgetul lucrător. 

Judeţul Tulcea are 6 orăşele �i 60 comune ru· 
rele tn total 66 comune, · cari sunt împărţite la 15 
medici, din r'8re scăztnd · oraşul Sulina, cu medic 
special, rlmin 66 comune, distribuite în 14 cir
cumscripţii, anume : 
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Circumscripţia Mahmudia, cu 5 comune, avtnd 
13 sate, Agighiol cu 6 comune avînd 10 sate, Ba
badag cu 2 comune avînd 2 sate, Jurilofca cu 5 
comune avînd 8 sate, Casimcea cu 5 comune avînd 
18 sate, Topolog cu 6 comune avînd 12 sate, Cerna 
cu 8 comune avînd 16 sate, Isaccea cu 4 comune 
avtnd 4 sate, Ortachioi cu 2 comune avînd 3 sate, 
Başchioi cu 6 cotnune avînd 14 sate, Cataloi cu 7 
comune a vînd 12 sate, Chilia-Veche cu 3 comune 
avînd 4 sate, Măcin cu 3 comune avînd 2 sate, 
Sf. Gheorghe cu 2 cumune avînd 8 sate. 

Fi� car� circumscripţie are 2 dispensare pentru 
consultaţiuni fixe, Duminica la reşedil1ţa circum· 
scripţiei, iar Joia la al doilea dispensar din cir
cumscripţie, care funcţionează tn următoarele co· 
mune : Murighiol, Sarichioi, Ceamurile de sus, 
Calfa, Cîrjelari, Greci, Văcăreni, Niculiţel, Ciucu· 
rova şi Somova. 

Dispensare în clădiri proprii sunt la comunele 
Chil?a-Veche, Sf. Gheorghe, Cerna, Ceamurile de 
Sus şi Başchioi. 

Clădiri proprii pentru locuinţele medicilor eînt 
numai în comunele Chilia-Veche, Sf. Gheorghe şi 
Cerna. 

Aotivltatea per1011alalul 1anltar 

Judeţul Tulcea, din Aprilie 1908, cînd s'au centrali-
zat (oddurile sanitare, subvenţionează. anual Direc-
ţiunea Sanitară a serviciului Sanitar cu suma de 
48202 lei. 1n budgetul luc�ător este pre�.,!zut 1 
Medic Primar, 8 medici de circumscripţie, 31 a
genţi sanitnri, 18 moaşe de clasa I, şi 10 moaşe 
de clasa II-a ca şi în budgetul trecut. 
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ln toate oraşele neredinţ , în num r de 6, fun ,
ţionează cite o moaşe clasa I şi un agent sanitar, 
afară de oraşul Sulina, unde funcţionează 2 agenţi 
sanitari. 

Medicul spitalului rural Babadag, este însiircinat 

cu oraşul Babadag şi cu comuna rurală învecinată 
Enisala. Face serviciu şi la· garnizoană. Medicul 
spitalului „Regele Carol I" din Ortachioi, face er
viciu şi la o mică circumscripţie ruralii, compu 
din comunele Ortachioi şi Medanchioi. 

Oraşul Sulina are medic special. Osebit de me· 
dicul oraşului, mai funcţionează un serviciu inde
pendent, servicul sanitar al porturilor de. la gurile 
Dunărei, eompus din un medic-director, 1 Medic
ajutor şi Cap al laboratorului de bacteriologie, 1 
medic-secretar şi oficianţi sanitari, avînd budget 
special. 

Medicii circumscripţiilor Chili&-Veche şi Sf. Gheor
ghe mai funcţionează ca oficianţi sanitari ai ace
loraşi punte. 

Medicul spitalului Isaccea, mai îndeplineşte ser
viciul la oraşul şi circumscripţia Isaccea, la lepro
zeria Tichileşti şt ·la fermele de tutun din Isaccea, 
Nicoliţel şi Luncaviţa. 

Medicul spitalului "Titus Rascanius" din Măcin, 
mai îndeplineşte serviciul la oraşul şi circumscrip· 
ţia Miicin, precun1 şi la fermele de tutun din 
Măcin. 

Medicul circumscripţiei Cerna, mai funcţionează 
ca medJc al casei centrale . a meseriilor, la carierile 
de granit învecinate din dreapta şoselei vecinnle 
Măcin-Tulcea şi la fermele de tutun din Greci i 
C r 

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța



-101-

La cariera din Iacob-Deal (Muntele Carol) a d-lui 
Viase Ştefănescu & Comp. se aflli o infirmerie cu 
farmacie bine aprovizionată. 

Serviciul medical al companiei de Griiniceri se 
îndeplineşte gratuit de medicii circumscripţiilor res
pective. 

Farmacii. In oraşul Sulina sunt 2 farmacii de
finitive, 1 fiind arendată; în oraşele Babndag, Măcin 
şi Isaccea, se află cite o farmacie toate definitive. 
Oraşele Chilia-Veche şi )fahmudia n'au încă far
macii publice. Farmaciile din Babadag, Isaccea şi 
Măcin au furnitura spitalelor locale, cite 10 lei de 
pat lunar. 

Pînă la centralizarea fondurilor sanitare, Aprilie 
1908, aveau şi subvenţii anuale din casa judeţului 
şi comunelor respective. 

Comunele fără infirmerii, şi moaşele funcţionare 
au cite o farn1acie cu n1edican1ente şi material de 
pansament de prima ner,isitate, în cantitate sufi
cientă, aprovizionarea făcându-se pe calea poştei 
de la depozitul regional de medicamente din Ga
laţi al Direcţiunei generale serviciului sanitar, după 
liste imprimate, coprinzînd 3 tipuri. 

Toate farmaciile comunale au dulapuri cu in
strucţiuni. S'a înlocuit dulapurile insuficiente din 
comunele Caraorman şi L. Catargiu, din Deltă, cu 
dulapuri noi mai mari. La toate pichetele de gră
ceri sînt mici cutii portative cu medica1nente in
dispensabile, furnizate de la depozitul central a1 
Direr.ţiunei Sanitare. 

In anul curent administraţia pescăriilor din Tul
cea, a înfiinţat mici farmacii portative la 18 din 
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punctele de pescltrie izolate precum Tatanir, Matiţa 

Canalul Regele Carol, Crapina. 
Au mai funţionat farmacii şcolare în satele Du

năvăţu de jos comuna Murighio], Hagilari comuna 
M. Cogălniceanu, Cinele comuna Alibeichioi, Mila
23 comuna Caraorman şi Cetalchioi comuna L.
Catargiu.

Mănăstirile Cocoş şi Celic-Dere nu au farmacii. 
· Ajutorul medical. Se dă Duminica şi Joia Ja dis

pensar, zilnic la infirmerii, la domiciliul medicilor 
şi la domiciliul bolnavilor. 

De la reorganizarea serviciului sanitar, mersul 
consultaţiunilor este în creştere sau statu-quo atît 
la dispensure cit şi la domiciliu. De la 1 Octom
brie 1911-1 Octombrie 1912numărul consultaţiu
nilor a fost în total 30343, din care 5298 la do-

• 

miciliu şi 25045 la dispen:;ar. In anii trecuţi nu-
mărul cosultaţiunilor pentru acelaş timp a fost: 
1910/911,, 31905; 1909/910, 34207. 

Numărul de 30343 consultaţiuni din curent se 
specifică ast-fel : medic primar 1007, medic. oraş. 
Sulina 1346, medic oraş Babadag 788, medic oraş 
Măcin 2654, Ctrcumscripţia Cataloi 1495, Circums. 
Başchioi 1768, Mahmudia 3278, Casimcea 2366, 
Jurilofca 2325, Top•>log 1933, Cerna 294 7 � Măcin 
1171, Isaccea 2123, Agighiol 2414, Chilia-Veche 
1319, Sf. Gheorghe 1410. 

Boale mai frecuente pentru cari s'a dut consul
taţiuni a fost: boalele epidemice, paludismul, afec
ţiunile tubului degestiv şi accidente. In general 
personalul sanitar şi-a îndeplinit serviciul prevalzut 
de legea şi regulamente}� sanitare. 
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Visita comunelor cu epidemii sau di pensare 
s'a făcqt de 3-4 ori pe lună iar în cele lalte co
mune de 2 ori de lună, afară de cazuri de forţă 
majoră. 

Pentru răspîndirea sfaturilor igienice şi sanitare, 
apare de 9 ani, 1-2 ori pe lună, în 1100 exem
plare, un mic ziar „Sanitarul" pe înţelesul tuturor. 

In1tltuţlunl Sanitare 

I. Spitale

Osebit de medicii funcţionari şi practicieni, din 
cari 3 în Sulina, mai funcţionează 5 spitale, anume: 

1. 5pitalul marinei din Sulina. Cu 39 paturi, în
fiinţat şi administrat de Comisiunea Europeană a 
Dlinărei, se primesc marinari bolnavi din marina 
co1nercială, lucrăt�rii Comisi unei şi locuitorii diµ 
Sulina. Medicamentele se aprovizionează de la De
pozitul central din Paris, spital modern, bine în
zestrat. Personalul ca în trecut : 1 medic director, 
1 chirurg, 1 farmacist-intendent şi 2 surori de ca
ritate. 

2. Spitalul rural din Babadag. Cu 2 săli pentru
bolnavi, 2 rezerve şi un pavilion pentru boa'le 
transmisibile, avînd 30 paturi budgetare. 

Ce la 1 Septembrie 1911-1 Septembrie 1912 
au fost internaţi 672 bolnavi, din care au eşit 471 
vind�caţi, 111 amelioraţi, 24 nevindecaţi, 37 morţi 
şi ,29 rămaşi în căutarea spitalului, întrebuinţîndu-se 
9595 zile de cAutare. S 'a mai dat 6885 consulta
ţi uni şi s'au efectuat 285 .operaţiuni, anume : 

25 Leparetomii, 2 Nefrectomii, 1 Nefrostomie, 
1 Colecistotomie, 1 Kist hidatic ficat, 1 Nefropec-
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sie, 1 Talie ipogastricli, 1 Varicocel, 22 cure 11adi
cale 'hernie, 3 cure radicale hemoroizi, 1 Cistosto
mie, 2 Apendicite, 8 Trepanaţii, 19 Cataracte, 20 
Periaje la Conjuctivită Granuloasii, 1 Amigdaloto
mie, 1 Cheiloplastie, 1 Trichiasis, 1 Puncţie ven
tricularii, 5 Desarticulaţii, 2 Amputaţii, 7 Resecţii, 
2 ldrocel, 1 Epispadies, 2 Tenotomii, 1 Sutură o
soasă, 1 Osteoclasie, 25 Toracenteze, 4 Resecţii 
costale, 2 Pleorotomii, 34 Extirpări diferite, 6 Ex
trageri corpi sb·ăini, 13 Bandage gips, 10 Grefe 
Tiersch, 19 Raclage uterine, 5 Raclage diferite, 2 
Autopsii, 17 Deschideri flegmoane, 8 Extrageri ma• 
nuale făt, 2 Extrageri manuale placentă, 1 Aplicaţie 
forceps. 

Personalul spitalului ca şi în trecut 1 medic, 1 
sub-chirurg, 1 sub•chirurg-intendent şi 1 preot. 

3. Spitalul jubiliar „Regele Carol I" din Orta
chioi, funcţioneazii dela 1 Aprilie 1910, are 2 sa„ 
Ioane şi 1 pavilion pentru boale transmisibile, cu 
25 paturi budgeta1·e. 

Dela 1 Septembrie 1911 - 1 Septembrie 191_2, 
s'a internat 613 bolnavi, din care au eşit 458 vin
decaţi, 80 amelioraţi, 17 morţi, 28 nevindecaţi şi 
30 rămaşi, întrebuinţîndu-se 7115 zile de căutare. 
S'a mai dat şi 2873 consultaţiuni. 

S'a practicat 91 de operaţiuni, din care 35 mai 
importante. 

Persqnalul spitalului se compune din 1 Medic, 
1 suP-chirurg, 1 sub-chirurg-intendent şi 1 preot. 

4. Spitalul„ Titus Rascanius" din Măcin, cu 10 pa
turi budgetare ca şi spitalul <;lin Isaccea, putîndu-se 
primi şi bolnavi supra-numurari. 
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Dela 1 Septembrie 1911 - 1 Septembrie 1912 
s'a internat 271 bolnavi, din care au eşit 192 vin
decaţi, 38 amelioraţi, 7 nevindecaţi, 24 morţi şi 
10 rămaşi, întrebuinţîndu-se 3529 zile de căutare, 
dîndu-se şi 3987 consultaţiuni. 

S'a practicat 58 de operaţiuni, din care 7 cu 
rachistovaină. Operaţiuni mai imp.ortante : 1 Cură 
radicală de hernie, 1 Cnstraţie unilaterală, 1 Ex
tracţie de cataractă, 2 Cure radicale de hemoroizi, 
1 Artectomie, 2 Raclaje şi 1 Flegmon perinefretic. 

Personalul se ..compune ca şi la Isaccea din 1 
medic şi 1 sub-chirurg-indendent. Localul spitalu
lui este vechiu, ruinat şi trebue alt local. 

5. Spitalul din Isaccea. Dela 1 Septembrie 1911,
pînă la 1 Septembrie 1912 s'a internat 268 bol
navi din care au eşit 197 vindecaţi, 38 amelioraţi, 
26 nevindecaţi, 2 morţi şi 4 rămaşi, întrebuinţîn
du-se 2698 zile de căutare, dindu-se şi 1692 con
sultaţiuni. S'a practicat 76 de operaţiuni de mică 
chirurgie. 

Prin lazarete se înţelege aşezăminte pentru izo
larea persoanelor sănătoase dar suspecte, cari au 
venit în contact cu bolnavi de boierii sau ciumă. 

locă din timpul dominaţiunei otomane există un 
lazaret la Sulina compus din barace, din care a 
mai rămas una cu 2 camere fără geamuri, care în 
present servil ca deposit de cărbuni pentru etuvil. 

In anii 1882-1883 s�a înfiinţat lingă acest la
zaret un altul, din care mai sunt în stare bună 
16 camere. Acest lazararet a servit în marea epi
demie de holeră din Sulina dela 1898. 
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Ltngă acest lazaret se mai afli la Sulina un 
spital de izolare, din tablă .ondualtă, proprietatea 
Comisiunei Europene a Dunlirei, compus din 6 pa• 
vilioane cu cite 13 paturi. 

Lazaretele din Chilia-Veche şi Sf. Gheorghe, au 
· cite 7 paturi şi sint în stare de funcţionare.

llI) OIIJJicil 

ln judeţul Tulcea, se află un singur ospiciu, le• 
prozeria Tichileşti, care este leproseria Ţărei, mu
tată în 1905 dela ospiciul Răchitoasa din judeţul 
Tecuci. Are 26 paturi budgetare. 

Personalul se compune din 1 medic, care este 
medicul spitalnlui Iscccea şi 1 sub-chirurg-intendent. 

Dela 1 Septembrie 1911-1 Septembrie 1912 au 
fost internaţi 38 bolnavi, din cari 29 aflaţi şi 9 
intraţi. Au eşit 8 amelioraţi şi 3 morţi, mai ră
mîind 27, din cari 1 în concediu. Aceşti 27 leproşi 
rămaşi sînt din urmiltoarole judeţe : 2 din judeţul 
Dolj, 2 din judeţul Vîlcea, 3 din judeţul Teleor
man, 2 din judeţul Argeş, 1 din judeţul Gorj, 1 
din judeţul Prahova, 1 din judeţul Ialomiţa, 1 din 
judetul Mehedinţi şi 15 din judeţul Tulcea. 

Leproşii rămaşi sînt 23 bărbaţi şi 4 femei, avînd 
etatea între 13 şi 72 ani. Se ocupă cu pomicultura, 
viticultura precum şi cultivarea furajului, leprose

ria dispunînd aproape de 8 hectare teren arabil 
şi vii. 

lY. Inft,1-nie1•ll 

1n acest judet funcţionează 26 infirmerii perma
nente, din cari 18 în localuri cu chirie şi anume : 
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Ciucurova, Somova, Agighiol, Congaz, Beidaut,Casim
r,ea,Nicoliţel, Greci, Jurilofca, Picineaga, Văcăreni, Ca
taloL Beştepe, Murighiol, Luncaviţa, Topolog, D11-
eni şi Calfa, plătindu-se chirii anuale după locali
tiiţî şi construcţluni, 90--180 lei, şi 8 infirmerii în 
localuri proprii la Sulind, Cerna, Başchioi, Sarir.hioi, 
Chilia-Veehe, Sf. Gheorghe, Cîrjelari şi Ceamurlie 
de Sus, din cari s'a reparat în anul curent IOl'.alu
rile din Başchioi, Cirjelari şi Cemurlie de Sus. 

Dela 1 Septembrie 1911-1 Septe_mbrie 1912 au 
fost internate în infirmeria din Sulina 34 prosti
tuate, găsite bolnave la visitele săptămănale, din 
care au eşit vindecate, 31, ameliorate 3, rimase 1,

avînd 359 zile de căutare, dindu-se 1486 coosul
taţiuni, practicîndu-se şi 6 operaţiuni de mică chi
rurgie. 

Pentru izolarea volnaviJor infecto-contagioşi iviţi 
în satele depărtate dn spitale sau infirmerii per
manente, s'au înfiintat infirmerii provisorii în sa
tele Slava-Cercheză, Turcoaia şi orAşelul Mahmudia, 
cari au funcţionat numai to timpul acelor epidemii. 
Afară de infirmeriile cari au funcţionat pentru bol
navii şi purtătorii de vibrioni holerici în Măcin, · 
Carcaliu, Turcoaia, Gura-Armanului, Greci, Pisica, 
Oarvlln şi Mahmudia, în timpul epidemidi de ho
leră din 1911, au mai funcţionat infirmerii la Cerna, 
Slava-�rchezA, Turcoaia, DAeni şl Mahmudia, din 
cari � pentru febril tifoidă, 1 pentru variolă şi 1 
pentru difterie, interntndu-se 22 bolnavi de febră 
tifoidl, 16 de variolă, 7 de di_fterie, eşind vindecaţi 
41 bolnavi, morţi 2 de febră tifoidă şi 2 de va
riolă, din cari o copilă Maria N. Broştică de 6 ani, 
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vaccinată cti succes, dar nerevacclnatA, a flcut va

riola confluentă cu temperatura mai mare de 4 %. 

J
,..

. Bdt populare 

Baia populară anexată spitalului „Regele Carol I"
din comuna Ostachioi, n'a putut funcţiona încă, din 
cauza insuficienţei apei. 

V a trebui alimentat spitalul cu apă din marile 
isvoare din Dautcea, cari sînt ]a depărtare de 2-3 klm. 

Localul de bae populară din comuna Ceamurlie 
de Sus, a fost transformat în infirmerie. 

lnceputul de bae populară din comuna Casimcea, 
este în aceiaşi stare ca in 1904, data construirei. 

J"l. Bibliotecile pentn, bolnavi 

Bibliotecile pentru bolnavi înfiinţate în 1905 pe 
lingă spitalele Babadag, Isaccea, Măcin, leproseria 
Tichileşti şi infirmeria Sulina, se utilizează de bol
navi. ln present au în total 1200 volume. 

Yil. Orfelinatele-un,te 

Orfelinatul judeţuiui înfiinţat la 1 Februarie 1908, 
s·a unit la 6 Februarie 1912 cu Leagănul Sf. Ni
colae înfiinţat la 11 Decembrie 1909, sub numele 
de „Orfelinatele-::{jpite" întocmindu-se un Statut de 
44 articole, sub conducerea unui Comitet de 27 
persoane. 

Veniturile Orfelinatelor-Unite vor fi: cotizaţiuni, 
colecte, donaţiuni, subvenţiuni şi serbări. Cotizatia 
este de minimu1n 1 leu lunar. 

Io prezent se primesr. ca subvenţiuni : 
150 lei lunar dela Primărin Oraşului Tulcea ; 
500 lei anual dela Prefectura Judeţului ; 
25 lei ,, ,, Parohia Luncaviţa. 
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Scopul Orfelinatelor-Unite este de a primi ptnii 
la etatea de 7 ani şi creşte copilaşii orfani, găsiţi 
şi părăsiţi de ambele sexe din judeţul Tulcea, a 
le da educaţiune morală, a urma cursul primar şi 
a-i pregăti pentru o meserie sau profesiune după
aptitudinea lor.

In Orfelinatele-Unite se adăpostesc 32 copii, din 
cari 3 găsiţi şi 29 orfani, iostaJaţi în localul pro
priu din strada Smîrdan No. 1 bis. 

Cheltuelile lunare sînt de 500-600 lei, mai a
les în timpurile reci. Toate cheltuelile pînă în pre
sent sînt ar.hitate, mai fiind disponibili: 

La fondul de întreţinere 1709 lei 80 bani, la 
fondul copiilor 201 lei depuşi cu librete la Casa 
de Economie pe numele copiilor şi la fondul de 
reservă 5315 lei 50 bani, depuşi asemenea la Casa 
de Economie cu libretele No. 13368 şi 14514. 

ltaţluul ollmate.r1oe tl balnlare

Ca staţiuni climaterice reputate sînt localităţile 
Babadag, Nicoliţel şi Greci, din cari numai Baba· 
dagul este recunoscut de ministerul de intern�, 
direcţiunea generală a serviciului sanitar, cu ordi
nul No. 28571/910, în urma avisului conform al 
consiliului sanitar superior. Recunoaşterea este ca 
staţiune climaterică şi staţiune balneară. 

Lacul Babadag, coada a marelui lac Razelm, este 
situat la depărtare 3 km, de Babadag, în partea 
de N.E. a oraşului. In partea de Est a lacului, se 
afHi dealul Acairac, la care ni vei se găseşte niimoJ, 
restul fundului Jacului fiind nisipos. 

In timpul sezonului BabadaguJ a fo t visitnt de 
urmlitoarele persoane : 
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.tn anul 1905 familii 28 şi 19 persoane. ln 1906 
familii 33 şi 42 persoane. 1n 1907 fan1ilii 41 şi 48 
persoane. 1n 1908 familii 49 şi 52 persoane,. In 
1909 familii 63 şi 64 persoane. Io 1910 familii 59 
şi 67 persoane. 1n 1911 familii 54. 

S'a întocmit un regulament penti�u administrarea 
acestei staţiuni, apl'obat de consiliul de higienă al 
ju�etului şi de consiliul sanitar superior, prevăzin
du-se şi un budgat special pentru îmbunătăţiri. 

Agighio]ul este re!)utat asemenea ca staţiune 
balneară. In timpul sezonului urmează băi calde 
cu nămol sau băi reci în ghiol mai multe familii 
din Tulcea, alţii transportă nămol la domiciliu în 
Tulcea sau comunele vecine. Lacul Agighiol are 
o suprafaţă de 250 hectare� lungimea cea mai mare
3 ½ klm. iar lărgimea medie 800 m. De la func
ţionarea canalului Regele Carol I, care leagă ma
rele lac Razelm cu braţul Sf. Gheorghe al Dunărei,
apa lacului Agighiol s'a îndulcit, nămolul s'a îm
puţinat, în lac au apărut şi numeroase broaşte,
perzînd şi virtuţile terapeutice din trecut.

Pe valea Gebetche, la poalele dealului Cîşla
Bair, teritoriul -r,a_munei Ciucurova, satul Atmagea, 
sint 2 izvoare sulfuroase cu temperatura t 2°, ne
utilizate încă. 

1n Sulina, la litorarul Mărei, în partea sud-vest. 
sînt cabine proprietatea comunei, pentru băi de 
mere, lingă o plajă mare. 

Controlul alimentelor fl bluturl!or 

De la 1 Octombrie 1911 la l Octombrie 1912, 
s'au trimes la analiza laboratorului de igienă din 
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Galaţi, 98 probe de alimente şi băuturi, luate dln 
consumaţia publicli, de la debitele din acest judeţ. 
S'au constatat 80 regulamentare şi 13 neregula
mentare. 

Probele neregulamentare au fost: 4 probe de 
unt-de-lemn avind aciditatea mai mare ca limita, 
1 probă de unt-de-lemn fiind amestecat cu oloi 
de bumbac, 1 probă de basamac fiind falşificat cu 
apă murdară, 1 probă de basamac avînd sedimente 
de impurităţi, 2 probe de vin negru fiind colorate 
artificial, 1 probă de vin alb avînd extractul mai 
mic de cit lin1ita şi 1 probă de ţuică fiind prepa
rată artificial. 

Cele 93 probe trimise la analisă au fost din ur· 
mătoarele 10 comune: 26 probe din comuna Dăen, 
25 Topolog, 9 Mahmudia, 6 Cărjelari, 6 Doro• 
banţu, 8 Ostrov, 7 Sf Gheorghe, 2 Somova, 2 
Rîmnic şi 1 Ortar.hioi. 

Aceste 93 probe trimise la analiză au fost din 
următoarele alimente şi băuturi : 1 probă de griu, 
1 cafea pisată, 2 ceai, 1 oţet, 1 must de pere, 4 
Lichior, 8 unt-de-lemn, 21 rachiu, 28 vin, 6 coniac, 
5 drojdie, 6 ţuică, 2 şliboviţa, 1 jamaică, 1 tesr,o
vina, 1 rom, 1 vişinată şi 1 smeură . 

.&1l1tenţa facerilor 

Deşl judeţul Tulcea coprinde 60 comune rurale 
şi 6 oraşe nereşedinţe, funcţionează numai 34 
moaşe, din cari 6 ]a oraşele �ereşedinţe şi 28 la 
comunele rurale, cite una de oraşe, şi 28 la co
munele rurale, anume 18 de clasa I. şi 10 de el. 
II. 1n trecut în oraşul Sulina funcţiona 2 moaşe
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de el. I, dar de la centralizarea fondurilor sanîtar� 
s'a redus numai la una; asemenea în judeţ func
ţionau 24 Moaşe de clasa I. şi s'a redus la 18 
număr insuficient. 

Moaşele de el. I. sînt retribuite cu 60 lei, iar 
moaşele de el. II. cu 40 lei, din care li se mai 
retine 10 la sută pentru casa pensiilor. ·Această 
retribuţie, cu scumpirea vieţei, este cu totul in
suficientă. 

De la 1 Octombrie 1911-1 Octombrie 1912, 

moaşele funcţionare au asistat 3500 faceri şi 42 
aborturi, număr mai mare în raport cu aceiaş pe
rioadă din anul trecut, cînd au fost asistate numai 
3109 faceri şi 34 aborturi. 

Pentru deosebita activitate, direcţiunea generală 
serviciului sanitar a bine voit să acorde următoa
rele recompense: moaşei Ana Ghiţescu, cercul Lun
cavita 20 lei; Elena Cocoş, Alibeichioi 20 lei; E
liza Pătea, Cărjelari 20 lei ; Tudora Petresberg, 
Turcoaia 15 lei; Ştefana Ionescu, Nicoliţel 15 lei; 
Tudora Duluchian, Frecăţei 10 lei. 

In perioada menţionată au mai fost asistate 25 
femei de moaş_e cu dreptul de liberă practică şi 
1772 femei de ajutoarele de moaşe autorizate, se
lecţionate în anul 1905 dintre moaşele empirice 
şi înzestrate cu cutii avînd instrumentarul indis
pensabil. In judeţul ''fulcea sînt autorizate 332 a
jµtoare. 

Ajutorul leuselor alraoe 

Pentru ajutorul lăuzelor şi pruncilor săraci, încă 
din Mai 1906, funcţionează în acest judeţ 37 so
cietlti de femei şi fete care cotizead minimum 
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10 bani lunar. Aceste socieUlţi stnt sub Inaltul 
patronoj al M. S. Regina şi au ajutat pînă în pre
sent 609 liiuze cu 2450 lei 70 bani pentru hrana 
lăuzelor şi rufa noului născut, mai avînd disponi
bili 2730 lei 65 bani, din cari : 

2156 lei 85 bani la Băncile populare 
346 ,, ,, Casa de economie şi 
2is „ 10 bani în mîinele d-nelor Moaşe 

casiere pentru ajutoare. Este remarcabil ajutorul 
dat de Societatea „Ajutorul Lăuzelor" din Văcă
reai, unei femei sărmane, care în ziua cînd naşte, 
îi moare soţul la spitalul din Galaţi. 

S'au înfiinţat societăţi similare şi în alte judeţe 
de curînd şi în judeţul Muscel. 

Igiena ,coalelor ,1 a 1oolarltor 

Personalul sanitar caută să viziteze toate şcoa
lele mari şi mici, precum şi Azilurile confesionale, 
din punctul de vedere al igienei şcoalelor şi şco
larilor, înscriind neajunsurile constatate în regis
trele de inspecţii sanitare ale şcoalelor şi stăruind 
pentru îmbunătăţirea lor. 

Unele şcoli au n1obilierul degradat sau insufici
ent, sala de curBuri improprie, cu deosebire în lo
calurile cu chirie, vasele sisten1ntice pentru apă nu 
sînt introduse în toate localurile �i unde sînt în
troduse nu sînt bine conservate. 

Societatea „Sanitarul" 

Din Mai 1907 funcţionează o societate a perso
nalului sanitar inferior din acest · judeţ, pentru a
jutor, credit şi economie, avînd în present fondul 

8 
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de lei 1615 bani 30, osebit de 145 lei din econo
mie şi 274 lei 20 bani din depuneri restituiţi la 
11 membri, după cerere sau stergere, conform 
statului. 

Numind membrilor este de 39. 

Cotizaţiunile lunare sînt de 40, 60 şi 70 bani, 
10% după salariile respective ale membrilor, 40, 
60 şi 70 lei. 

!nbunltiţlrl

Serviciul sanitar al judeţului Tulcea are necesi
tate de următoarele îmbunătăţiri : 

1. lrifiinţarea unui laborator bacteriologic cu per
sonalul necesar; 

2. Localul nou pentru spitalul „ Titus Rascanius"
din Măcin; 

3. Un post de medic .de circumscripţie cu reşe
dinţă în comuna Picineaga ; 

4. Majorarea numărului agenţilor sanitari şi moa
şelor, înfiinţînd al doilea post de moaşe la Sulina 
şi Babadag; 

5. Complectarea locuinţelor pentru medicii de
circumscripţie 

6. Localuri proprii pentru dispensare şi infirmerii.
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de mişcarea vaccinaţilor şi revaccinaţilor dela 
1 Octombrie 1911 - 1 Octombrie 1912 

ŞI 

TABELA 

de 11jutorol medical gratuit dela 
1 Octombrie 1911 - l Octombrie 1912 
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-116-

Mişcarea tJflf!clnnţllor ,, re, acrl11afll1Jr
- --- -� 

NUMIREA 

COMUNEI 

Ornşe 
Com. Huruie 

CIRCUISCKIPŢIA 

... -o 
-·- :::, 
'S"j� ... 
,:, -
i::-

::,"3 C... = 
� i::: 
E·-
::: "O 
z 

' 
I 

I 

I 
1004 782 1125 910 n5 15 9 3 -1 

1_00_00 ___ <>9_1_6_, _so_s_a __ n_89_6_ · _au_5 __ n_) 1 __ so __ 1_ss __ a_41
1

66 

Aj11to1•11l 1ne,llcnl g1·at11it tlcla 
I 

E 2 � BOLNAVI CONSULTAŢI
:.;:. -

"i: .e- - - -- -
No. bolnav. după 

- cc __ _ 

c:: i:.. c.' � La domic. lor Ln dispensare C R E Ş T I N I 
� § _ __ _ I I _ _ _ _ _ _ __ _ � � - ...: ·- 1·- - . ·- ·- Alt 't C ·= e :I l·c::; � -� ._ 1 e -g i·c:; :0: .(: '- Ortodox e rl . 
::, ·- ...... ·- r:,; ·- o •-. ·- rr. ·- o · creştineE c.. "C "O s l"O "ii "O ..... "O E "C -o C :.> = <V .. � fh <1} � � :, '1> � - - - -==
c.,::i Es Ec3lcr: =E E-... 1 s : 1 
0 c.. e.i ·i: v .: Q,) o a.> 'i: a.>-� o � 8. F. B.

1

1 F. 
7. o C. o c.. o o C. o ,c I I ·-------

.Jude\ 
Oraşul Sulina 

„ Hab:idug
„ Măcin 

Circ. Cataloi 
„ B:işchioi 
„ Muhmudin 
,, .Jurilr.fcu 
„ Casimcea 
„ Topolog 

'Cernn 
; Măcin 
„ Jsnceea 
„ Agighiol 
" Ch.-Veche 
,, Sf. G heor. 

Totnl ... 

fj;-/ - i -. 9.u,
1

-: - :340! 51} 001 
E'i 

-' - 165 - - 1180 48-1 1 1>0:1,1
1 

s2l. 71
- _: 9;1 I - 695 441 I 28!>' t6 1 6 

- - _I 356 - - 219l:' 1318 928 27 1 20 
-13071 - j - 11881 - 5801 6521 1 103 154
- 5271 -i - 11241! - 937 78-1 37 8
-- 124 1 -' - ,8154 - H>-381307'

1 
40

I 
38

--'.1019 -11 --1306 1 · -- 1285 110401 -, -
-, 12

1 
_ I· ·-,2294 - 1soo

1
1016 _

1 

-
-, 181 - :1752 - 11511 7821 - -
- 1158 - - 1,89 - 1672 1260 - --1 518 - -1 6fJ3 - 6291 5421 -1 -
- 173 1 

- - 1950 - 1000 1033
1 

- -
- 210 1 

- ·-!2204 - 1311 11103 - -
-1 2.!Jt I - .- . -

1

1oss, - i62 .s1'
1 

11
1 

19
-, 101 - -180 9  - 841 565 -- -

-1-;T���Tf1�Î1Î1�-; 
1 i;J:lcc � 1 - .... -1'- ;s •li I ti I 
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SERVICIUL VETERINAR 

1) Consideraţiuni generalo a1upra cre1terei tl
între buinţerea animalelor 

Printre cele mai principale şi de seamă preocu
pări ale celor chemaţi prin menirea lor şi prin 
obligaţiunile ce au, se găseşte în primul rînd ches
tiunea condiţiunilor de creştere şi întreţinere a 
vitelor de toate speciile şi numai mulţumită bunei 
stări a acestor condiţiuni vom parveni să avem o 
situaţie econornică mai înfloritoare la sate şi în 
viaţa de toate zilele a sătenilor. Astfel fiind şi pen
tru a vorbi de tituaţia economică privitoare la creş
terea vitelor dintr'o localitate şi în cazul nostru de 
stare în care se găsesc vitele din judeţul Tulcea, 
pute1n spune fără teamă de desminţire că în ul
tin1a vreme remarcăm vădite progrese cari aduc 
în acelaşi timp şi foloase reale. Indolenta şi apa
tia de altă dată a săteanului nostru a început să 
dispară şi în locul lor se ridică stăruitor atenţiu
nea şi interesul de tot ce e bun şi de folos. 

Starea îmbucurătoare ce remarr,ăm din .zi în zi 
şi în măsură crescîndă, ne face a cred cil nu va 
fi departe timpul ctnd gospodărilie sAtenilor noştri 
vor adăposti în coprinsul lor � dacA nu cele mai 
frumoase vite-totuşi din acelea euri vor face mtn
dria raselor lor. 
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Lipsa pă�unelor �are făcuse sîi descreascil şi să

degenereze vitele de toate speciile, în prezent se 
compensează prin înfiintarea livezilor artificiale cari 
tn ultima vreme au Juat un avînt frumos; apoi grija 
ce ţăranul a început sii poarte vitelor sale, ne face 
să spulberărn ideile pesimiste ce ne exprimam prin 
situaţiunile anilor trecuţi. 

Tendinţe în spre bine se observă în mod isbitor 
din an în an, căci examinînd statisticele trecute şi 

f'ăcînd comparaţie cu actuala, uşor remarcăm creş
terea ca număr a vitelor şi paralel, cu or,azia in
specţiunilor ce facen1, vedem şi valoarea lor în ce 
priveşte calitatea. 

Dacă luăm şi examinăm una cîte una speciile 
de animale după starea în care se găsesc constatăm : 

Spe oia cabalini. 

Intruneşte forţele şi aptitudinea cailor dobrogeni 
atît de vestiţi prin vigoarea şi resistenţa lor. Date 
fiind bunele însuşiri ce posedă caii de Dobrogea 
- moştenitori ai· calului arab - face să fie mult
căutaţi şi apreciaţi.

Aceasta specie de animale merge cu paşi repezţ 
spre în1bunătăţire, gr.aţie, în primul rînd dispoziţiu
nei de a se trimite armăsari de rasă distinsă pen
tru reproducţiune, formîndu-se staţiuni de montă 
în diferite centre ale judeţului, astfel că resuita
tele sint din cele mai bune. 

Specia bovlnl 

Se prezintă în condiţiuni . mulţumitoare. Imbună
tăţirea acestP.i rase se face de ciţi-va ani cu repro
ductori buni şi actualmente cirezile satelor sînt 

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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împestriţate cu produşii acestor reproductori, cari 
din an în an cre�le şi ca număr şi ca valoare. 

Specia ovini 

Este cea mai numeroasă şi se presintli de ase
menea bine. Creşterea oilor se face în stare nor
mală după obiceiul localităţilor, iar păşunatul lor 
îl găsim mai mult în delta Dunărei, unde sînt în• 

tinse locuri de păşune, atîta vreme cît nu amenintă 
inundaţiile. Păşunatul oilor se mai face pe dealuri 
şi prin pădurile statului. 

Surplusul de lapte de oaie e întrebuinţat la fa
bricarea caşcavalului cu care se face un bun comerţ 
prin împrejurimi, natural după ce se îndestulează 
pieţele locale, ba, se şi exportenză o însemnată 
cantitate din acest produs, cu deosebire la Con
stantinopol. 

Specia oaprJnl 

E cu mult mai redusă decît celelalte, dar întru
neşte condiţiuni bune. 

Speoia porcini 

E de asemenea redusă la strictul necesar, cu 
foarte puţine excepţii prin unele localităţi din delta 
Dunărei, unde se găseşte în număr m&i însemnat 
şi �de se pot creşte şi întreţine cu mai multă 
uşurinţă. 

Io asemenea condiţiuni se găsesc vitele din ju• 
deţul Tulcea şi nădăjduim cii starea lor va merge 
spre o reală îmbunătăţire, care, implicit, va ridica 
starea materială a ţăranilor- şi de sigur că atunci 
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ct nd vom reuşi să avem vite bune vom fi f n mit
surii sl ne bucurăm de foloasele ce decurg din o 
asemenea situaţie. 

I) Beprodacţlanea

Afară de o hrană tndestulAtoare şi de o bunii 
îngrijire vitele mai au nevoe şi de o sistematică 
reproducţiune. Condus de aceastA axiomă Serviciul 
Zootechnic din Ministerul de domenii, a declarat 
judeţul Tulcea ca regiunne hipică şi în consecinţă 
la începutul Junei Aprilie 1912, a trimis 22 armă
sari dela depositul Anadolchioi, cu cm-i s'a înfiin
ţat 8 staţiuni de montă, fiecare staţiune cu cite 
2 şi 3 armăsari. 

Aceste staţiuni au funcţionat în comunele: Tul
cea, Agighiol, Babadag, Ciucurova, Casimcea, Cerna, 
Măcin şi Isaccea. Au fost bătute de armăsari 743 

epe proprietate a sătenilor, cati epe au fost mai 
întii alese din cele cu aptitudini bune. Controlul 
staţiunilor de montă s'a făcut de r.ître medicii ve
terinari respectivi, e111ri au supravegheat ca monta 
epelor să se facă după toate regulele zootechnice. 

Durata staţiunilor a fost de 3 luni începînd dela 
1 Aprilie a. c. pînă la 1 Iulie, cînd armăsarii au 
fost retrimişi la deposit. In tot ar,est timp armă
sarii au fost întreţinuţi din sumele alocate în bu
getele comunelor. 

Pentru spec,a bovină reproducţia sisten1atică cu 
tauri de raşă bucşani şi moldoveneşti se face de 
citi-va ani de zile sub a noastră dire�tă suprave
ghere. Aceşti reprodustori sînt înti·eţinuti de Ad
ministraţia judeţeană. 
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In primăvara anului curent s'au plasat prin co
muni cei 12 tauri de reproducţie, proprietate a ju
deţului şi anume: 2 la Ceamurlie de sus, 2 la co
muna Mih. Cogălniceanu, 2 la Cîşla, 3 la Rîmnicu, 
1 la Parcheş, 1 la Frecăţei, 2 la Agighio1, 2 la Ba
badag. In luna August s'a mai cumpărat 1 taur 
care a fost dat în comuna Cataloi. 

Intrebuinţarea taurilor de reproducţie în tmbu
nătăţirea speciei bovine, a dat pînă acum resultate 
foarte frumoase, căci cirezile de vite sînt împes
triţate cu produşii acestor tauri de rasă distinsă. 
Urmînd tot ast-fel, cel puţin pentru specin bovină 
şi cabalină, în curînd vom parveni ca în Dobro
gea să se găsească iarăşi vite cu însuşiri de vite 
bune de muncă şi de lapte. 

Reproducţia celorlalte specii de vite se face deo
camdată cu reproductori indigeni, cari pină la un 
punct oare care cam lasă de dorit. Ar fi prea cos
tisitor dacă Administraţia judeţeană ar avea şi a
ceastă grijă. Rămine ca proprietarii să facă încer
cări cu reproductori de rasă pentru îmbunătăţirea 
speciilor ovină, caprină şi porcină. 

3) lllltoarea epizootiilor

In cursul timpului dela 1 Octombrie 1911 pînă 
la 1 Octombrie 1912, vitele locuitorilor din acest 
judeţ au fost atinse în parte de epizootiile pe cari 
le enumărăm mai jos, dar cari nu au avut un ca• 
racter grav, mulţumită faptului că în totdeauna s'a 
luat din vreme măsurile de ·corn batere prevăzute 
de legea de Poliţie Sanitară Veterinară, avind bine 
înţeles şi concursul autorităţilor administrative. 
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lncepem cu epizootia care a alin un în emnat 
număr de oj, epizootie izbucnită încă din anul 
trecut : 

Variola Ovină, a atins un număr total de 86722 
de capete de oi, din cari au murit l 02, s'au în ii
cătoşit 84461 şi nu rămas bolnave la 1 Octom
brie a. c., 1169 de oi. 

Numărul cel mare de oi bolnave de variolă se 
datoreşte în primul rînd faptului că s'au vaccinat 
toate oile diotr'un cîrd ce se găsea infectat, acea
sta spre a se micşora dur,1ta epizootiei, căci numai 
aşa toate oile treceau odată prin boală. 

Morva. s·a constatat la un număr de 12 cai din 
7 comuni; toţi aceşti cai au fost ucişi. Numărul 
cailor ucişi de morvă anul acesta comparîndu-1 cu 
cel de anii trecuţii, vedem cu multă satisfactie că 
el a scăzut enorm şi de unde altă dată se ucideau 
zeci de cai morvoşi, anul expirat avem un număr 
aproape neînsemnat. 

Şi aci e Jocul să spunem că în totdeauna s'au 
luat măsurile dictate de împrejurări şi mulţumită 
cărora numărul morvoşilor a scăzut simţitor. 

Caii cari au venit în contact direct cu cei mor
voşi au fost maleinlzaţi şi puşi în observaţie. 

Rlia, a bîntuit în 9 comuni cu un număr total 
de 35 cai bolnavi, din cari au murit 3, s'au vin• 
decat 32 şi au rămas nir.i unul. 

Tot de aceasta boală s'au îmbolnăvit 700 oi din 
comuna Calfa, cari s'au însănătoşit. 

Turbarea, s'a constatat la 48 cîini din 10 comuni 
din cari au murit 4 şi 44 au fost ucişi. 

Io comuna I. C. Brătianu s'a constatat un ca) 
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atins de turbare, care a fost ucis. In comunele 
Sulina şi Dorobanţul au turbat, 5 vite cornute, din 
din cari 1 n murit şi 4 s'au ucis. In comuna Măcin 
a turbat un porc care a fost ucis. 

Cazurile de turbare la vite, se datoreşte faptului 
că ele nu fost muşcate de câini turbaţi, inoculîn
du-le boala. 

Pneumo-Enterita, s'a ivit în 4 comuni„ unde s'au 

îmbolnăvit 21'0 porci, din cari au murit 163, s'a 
ucis 1, s'au însănătoşit 32 şi au rămas 14 bolnavi. 

Antraxul, s'a constatat în comuna I. C. Brătianu· 
la 1 vită cornută care a murit. 

Gircengul, s'a ivit la 225 oi din comunele �Iă
cin şi Enisala, murind 205 şi însănătoşindu-se 20 oi. 

Durina, (Sifilisul cailor) s'a contatat la 32 epe, 
din cari 8 au fost ucise şi 24 au rămas în obser
vaţie. 

Această boală, după toate probabilităţile, a fost 
introdusă în judeţul Tulcea, de citi-va din armă
sarii Statului, aduşi în primăvară pentru monta 
epelor şi cari armăsari au fost constataţi ca atinşi 
de durină. 

In prezent se face examirarca tutur<.,r cailor din 
întreg judeţul spre a se descoperi toate cazurile 
de durină. 

Holera păsărilor, s'a ivit în 3 comuni, unde s'au 
îmbolnăvit 4052 păsuri, din cari au murit 4042 şi 
s'au vindecat 10. 

Acestea sînt epizootiile şi consecinţele ce a ur
n1at în timpul mai sus arătat. 
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4) Dll•rlt• vaoola&n

Maleinizarea, s'a practir,at la 5 cai din comunele 
Malcoci şi Frecăţei; din cari 3 au fost maleinizaţi 
ca importaţi din Rusia şi 2 suspecţi prin simptome. 

Tuberculinizarea, s'a practicat la 208 vaci de 
lapte din comunele Malcoci şi Lascăr Catargiu, 
satul Regele Carol, localităţi de unde se aprovizio
nează cu lapte oraşul Tulcea, în ... cea mai mare 
parte. 

Din vacile tuberculinizate s'n constatat tubercu
loase 12 vaci în satul Regele Carol şi 7 la Malcoci. 

Aceste vaci vor fi vîndute la abator pentru tăere, 
oprindu-se pînă atunci să fie mulse şi laptele lor 
să fie pus în vânzare. conform art. 71 şi 86 din 
regulamentul pentru privegherea sanitară a comer
ţului cu alimente. 

Variolizarea, a fost făcută la 33.988 de oi, cari 
apoi înbolnăvindu-se au micşorat durata epizootiei. 

Alte vaccinări nu s'au mai făcut. 

5) Tllerea vitelor

Aceasta este o chestiune care implică un con
trol rjguros din partea serviciului sanitar căci dela 
f'elul cum se face acest control atîrnă mult sănă
tatea populaţiei care consumă carne de vite. Tre
bue dar să se dea o mare atenţiune controlului 
care se pune în vînzare. Afară de acestea autori
tăţile au datoria de a îngriji ca abatoriilc să fie 
bine întreţinute şi întotdeauna în stare de curăţe
nie perfectă. 

Pentru consumatiunea publică din judeţul nostru 
cea mai mare parte de vite se taie în orăşelele: 
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Babadag, Sulina, Măcin, Isaccea, Mahmudia, Chî
lia-Veche şi foarte puţine în unele din comunele 
rurale. 

Aceste vite sînt examinate atît înainte cît şi 
după tăere de medicul veterinar respectiv, ar.olo 
unde se găseşte un asemenea funcţionar, iar în 
lipsă-i de către

„

primar sau� revizorul de vite. 
E de dorit ca: în orăşelele unde nu se găsesc 

abatorii sistemati�e să se ia măsuri ca să se con• 
struiască asemenea abatorii, 1nai ales acolo unde 
zilnic se taie vite pentru consumaţia publică. 

8) Oimitire!a de animale

După cum în fie-care sat există cimitir de oa
meni, tot pe atît de nesesară este existenţa cimi
tirelor de animale 1 unde să Re îngroape cadavrele 
animalelor ce mor, fie în mod natural, fie accidental. 

Cu modul acPsta se evitil, pe lingă spectacolul 
urit şi desgustător de a vedea pe toate drumurile 
stîrvuri cadaverice, dar şi ivirea unor molhne pri
mejdioase sănătătei publice. Este de datoria tutu
ror ca locuri anumrre pentru îngroparea cadavrelor 
de animale sit se găseascii în ti>ate satele, cari 
locuri trebuesc să fie închise cu gard sau şanţ, 
spre a nu pătrunde vite în ele ca să pască, căci 
ar putea, foarte uşor să capete germenii unor boale 
peri�uloa'se cum : antraxul, etc. 

Noi întotdeauna am recomandat autoritătilor ca 
toate cadavrele de animale să fie îngropate la ci• 
mitir, lucru ce se execută pe ici pe colea, dar în 
foarte mu]te locuri lasă de dorit, ceea ce constitue 
o primejdioasă neglijentă.
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,) Oon1altaţU gratuite 

Pe lingă constatările dif�ritelor epizootii prevă
zute de legea de Poliţie Sanitară Veterinară, am 
mni dat un însemnat numAr de consnltaţiuni gra
tuite la vitele locuitorilor pentru diferite boli acci
dentale, bine înţeles acei cari ne-au cerut acest 
ajutor. Astfel, în cursul anului trecut, am dat ase
menea consultaţii la 137 vite din specia cabalină 
şi bovină. Locuitorii în mare purte au început să 
recurgă la ajutorul medical veterinar, apreciindu-i 
foloasele. 

8) Per1onalul Veterinar

Ca împărţire veterinară judetul Tulcea are 5 cir
cumscripţii şi anume : 

Circumsc. I cu reşedinţa la Tulcea 
„ I[ ,, ,, ,, Isaccea 
„ III ,, ,, ,, Măcin 
„ IV ,, ,, ,, Babadag 
„ V ,, ,, ,, Suii na 

Actualmente funcţionează 4 medici veterinari, 
ţinînd seamă că titularul circoms. II Isaccea, este 
detaşat în Direcţia Generală a Serviciului Sanitar, 
iar serviciul se îndeplineşte la această circ. de 
medicii veterinari ai circ. I şi 111. 

Ca personal mai fucţionează şi 1 secretar al ser
viciului veterinar de judeţ şi 4 revizori de vite. 

Trebud să menţionăm. că postul de medic vete
rinar la Babadag, s'a înfiinţat pe ziua de 1 Aprilie 1912. 

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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9) Oonola1lul

Pentru încurajarea creşterei vitelor de toate spe
ciile e nevoe de oare-cari sacrificii sp1e a se sti
mula populaţia rurală să dea îngrijiri mai deose
bite vitelor. 

Printre cele mai bune mijloace de stimulare sînt 
expoziţiile de vite, cari în judeţul nostru ar da 
frumoase rezultate. 

Pentru organizarea unei asemenea :1xpoziţii, e

trebuinţă ca în budgetul judeţului pe exerciţiul vii
tor să se prevadă suma de 4000 lei, cu care să 
se facă faţă cheltuelilor. 

Pe lingă această expoziţie, sîntem de părere, ca 
să se organizeze şi alergări de cşi cu premii, cari 
de asemenea ar avea un frumos succes. 

Sumele ce s 'ar cheltui atit cu organizar�a expo
ziţiei cit şi alergărHut' de cai, credem că s'ar pu
tea scoate din diferite taxe de intrări, de parti
cipare, etc. 

Urmînd ca şi în anul viitor să se trimeată 
armăsari de prbducţie pentru îmbunătăţirea rasei 
cailor, e nevoe ca să se prevadă în budget suma 
de 3000 lei pentru întretinerea acestoJ' ar1năsari. 

La capitolul ·,, Tăerea vitelor" am arătat impor
tanta abatoriilor pentru sănătatea publică, Jucru \;e 
ne face ca să cerem cu insistenţă construirea unor 
abatorii sistematice în orăşelele : Isaccea, Chilia
Veche şi Mahmudia, unde se _taie un destul de 
însemnat număr de vite pentru consumaţia publică. 
In acest s.:op să se pună îndatorire primiiriilor o
raşelor menţionate să prevadă în budgete sumele 
necesare pentru construirea unor asemenea abatorii. 

V 
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j:abloti de 1ntşca,,.ea eptu,otlel de Yartol4 Ot1l,uf, 
tltn judeţul Ttdcea 

dela 1 Octoml>rle 1011 - 1 Octo1nb1•io 101:I 

I - I - IJt.> I fi 'III' 6> 
CI cu - 1--

I -� I .. I -� 
- O) ""> :, ·-1 ... -3 COMUNA I,:,- ��-=. �< ,t> c,1 11:i ::: � I� .J C :, :::,  t: I CI> = I o

O ;• C: 8 :s � g � i g ] I a 1
1 

•5
Z 

'I � I = ·- L- 1' .... � >=:I I .....
I -,-_!t ... :,�d _, li a:; -

�'-I T . 
_l-11 1 1 - 11 ---ii--T� 

rnian 4057 -1 40o7 - -
,JijiJn --! 1565 - 1 166.') -i 

Turcoain _; 3802 - 3802
Pecineaga -I 300 -1 300
Beştepe 130 .. 

,1
·-�1j 1305 -, 130o

Ctrjelari 119' 00 8292 8292 
7 Lascăr Catargiu 1305: -I 1305i1 - I 1305$ Măcin 56511 5651 - 1 5651 
9! Greci 44;3� ' 44351 _-,1 .uar�

1� Mahmudia 7r\� -1 752 752 
111 Morughiol 77� 778 - I 771
1� Sarinasuf 20:J7 �:37 2H37 
131 Sarighiol 22� 11 :!22-1 222�! 1
14! Zebil i:m· �-17 I 4701 

I 
470i 151 Agighiol ml tH:!H ts:-m 1839 

1 Malcoci 2:m 7,l:J I H7� 2fi' 9�0 
17 I. C. HrMianu 41-H� -, 41-l!l 41,H} 
18 Văcăreai 232fii - , 2B25 5 2H20!
19 Sf. Gheorghe 1au1I 1391 2 1389 
2 Catoloi 

1 
89 89 8H 

21
1 

Mih. Cogălnicennu 31 H06 937 9:17, 

-1

=1,1 8805

216 

1105 22. Cişla 471 1119 1106 - 1166
2
� 

Congaz �7
1 1 

,17:33 3810 6, 38()4. _, 32:l-1 
24 Somovu ln7:J 1573 --.. 157:3 
2, Babudng 35H9i 3r,99 :l 3596 
26 Enisala 2179 2179 12 2167 
27 Chilia-Veche 5287 5287 44(;.lJ 824 
2 C. Rosetti 2f>70 2570 -1 2570 
2 Nalbant 1822 1822 toi 1806 

1035 
:3645 
1639
aooo 
2299 
1760 
8883 Camber 903,i 003 tJ 8U7j 1 -j 

31 Sarichioi 8l;l 8-t:J - 84:3 - , 707
32 Dorobantu 2410 2410' - 1 1 2·U011 - 1
sa frecA\ei 150 15() - ,, 150 _, 121 
&a Mircea-Vodă 307 J/ 1 a-011 fl 3062i - 11 2531
36 Urumbei 181 18 j I 18 
8 Calta 2872 2872 � 26{;.t' 2870 
137/ Ortachloi 12:19,1 1239 - I 1280, -I 1227
8

� 
CeamurliedeSus 1170 1170 O 11�!1)

:JW 
3 Parchet 12051 120.5 105v 155 1200 
4 Isaccea 2001 2601 ,, 70 100 1 2000 

. Toto 1 • • • 1�388-7
""'71f i;...4-68.J-5•r;., -85-r.:,..-, 2•�� 102 84451 -1 -16_9_,,.,l _3_89_88_1 
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Tablou de m(f ct„rea epl#ootiel, 
P11eumo-Ente1•ita laporct <lela 1 Oc

to111b,•te 1fJ11-1 Octo1nbrie 1912 

-
I 

� = -
f Q) N 
8 COMUNA ] ţ : ! 

� �I� I�] 
11 

-- 1
1
1 Habad�g : =- I� 13; �1�,� _I; ;,,

= 

-
Bl Principele Cnrol I 14 1 - - --1 14 
2, Ortachfoi . 18 15 11� -

4 Măcin �I 361 -! :{I -
I Total . . . �101 1631711 3• !;--T.i

Tablou de nif �carea epi�ootiei Holera 
pclsd-,.ilo1•, (lela 1 Octonib1•ie 1911 

ţ>b-ul la 1 Ocunnb1•ie 1912 

COMUNA 

I 

1 Babadag 
:2' Nulbant 
a Mikin 

11 

17671 17671
,

2085 20; f> 1 O 

I· 
I 

1
1 

200 200 
Total ... I 40;;2: 4042

1 
10 

Tablott de mişcarea epi*ootlei de 
Cîrceag la oi, dela 

1 01:to1nl>rie 1911-1 Octo1nb. 1912 

-

""' 
o 
C. 

�, 
1! 
2 

I 

COAJUNA 

Mlicin 

Enh:mln 

- - -

l i 
1 1 
'I 
'1I 

--1 
Tolot ... 

,, tl 

ll lj 11 i� :i I 

�_J 
:a I�
o I C: 

u :a I> 
-.---r-
200 200l --
226 205 20 
,2� (05 20 
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�ablott tle mt,carea epi�ooelel de Purbare 
llela 1 Octotnbrle 1911 

ptnd la 1 ()cto1nb'rle 1912 
I 

- •IC I4) 
f 

o COMUNA .:: Q 
c.i 

o 
4) 
C. 

z C'4 
�--

11 Dorobantul r Cauină 
2, Sulina " 

�I 
Mărin " 
Isaccea " 

i1 
Pecineuga ., 
Meidauchioi ,. 

71 Greci " 
s, Văcăreni " 
9 I. C. Brătianu " 

101 Babadag " 
I Total ... , 
,I 

1' 
I 

I. C. Hrătianu Cabalina

1 Sulina Bovină 
2

11 
Dorobantu ,, 

I 
Total 

1 1 1 Macin Porcină 

a) , 
� 
..3 
� 
-

2 

r 

� � r.. 

d -� 
o � 

� ::J 
-- --

2
15 1

-I'
-, 15 

21 4 
2 

2 
2 

1 

1 
1
1

1 

4 1 3 
1 1

--

5 1 4 

1 1 

2ablou de 1nişca1·ea epi�ootiei de Scabie, 
dela 1 Octo1nbrie 1!)11 

pînă ltt l
--- -- ---

cil 
f 1 Io � COMUNA 
0 1 1 

z 
C. --=

, 111 Cernc1 
211 Cataloi 
:1 Mircea \'odă 
4 Calfa 
5 „ulina 
6 Sf. Gheorghe 
7 Snrirnumt 
8 1 Prin"ipele Carol 
o Meidanrhioi 

Total ...
1 Calrn 

Octo11tbrie 1!J1:l
--

c., . ., 
C: > Q.; � 

=-= - � Q) 
(. C: - rt:. -

o I o Q 

I oc :Q :::E ::.> 

Cabalina 6 6 

l 1,, 4 1 3 "
5 5 " 
4 4 - -" 5 5 " 
5 l 4 "
4 1 3 .. t

�-----

:J{j •) 1 :ii .. 
ovin ;oo - -lÎ 
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-133-

'l <iblou, <le ,n1şcarea evi,:oottet Din•lna 

<lela 1 Octo11ib1•lc 1tJ11, 

pind la 1 (Joto1nb1•le 1912 

-

o 
C COMUNA 

0 
z 

-f lialub�n�u
Aliboichioi 

3 Cerna 
4' Mirc·ea Vodu
r) l Mnlc'.>c: 
61 Teliţa ... Beşlcpe' 
81 Sarighiol 
9 Snrinn:rnf 

10: Agighiol
11 Total . . .  

I� 
I 
I 

' I - -

-

�
ci>rn

Eapă
I, " 

" 
1
1 " 

" 

" 
..

., 
' 

r Q) 

! :,.. 

a I.!
1� 

-

0 � 
I � :::> ,a::

'J 
.. 2

1 1 
=1 1 

2 2
e 1 5

1 1
2 2 
3 5 

1 1 
11 1 tO 

---

iJ� 8 2-1 

Tal,/011 t1c JJli�r·a,·ett epi:-::ootlei tle Jlo,·t•ti. 

tlcla. l O<•f<nubrie 1!J11 

1,i "'' la, 1 (),-fo111brio l!J12

' 
-

!I c.> 
:, COMUNA ;.,. 
u 

' I": Q) 

1, 
C IT) 

o 
- ·-

u z I !l::) :;:) 

Jo 
1, S11ri11asuf ') 2 ..

I) Zebil •) I •) 
.. ' .. 

� Traian 2 2
4 Camber 2 2 

5 Agigliiol 2 11 2 

o Cernn 1 1
7 Balnbuncea t l

Tobil ... 12 

11 

12 

d 
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T(lblott ,le ,n1�carca �pi�otlel ,lo A-nt,•ax

tlela 1 Ooto1nlwie 1911 
plnd la 1 Octombi•io 1012 

-'1' gl 8� COMUNA

c I' 
;.t; 

1 I. C. Brătianu 

ii 

I 
I I I Bovini't I l 

7abeUt de titunilt•ul a11t'm,alelo1· t,Uate în comtinelc dba

Clt·c. I pe tlniptd dela 

1 Octo,nbrie 1!111 piuit la 1 Octotnb,•le 1912 

COMUNA 

Rabadag
Beidant 
Cataloi 
Chilia Veche
Mahmudia 
Peri pra va 
Slava Rusă
Teliţa 

93 14-8 17 11 

5 26 2 

B 14 lo 8 3 

1 1 5 6 

4 1 

11 

2 
5 
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7abloti de con11ultaţllle u1°a,ulte date pe elmpul dela 

1 Octombrie 1911 11hu'f t,, 1 Octomln·le 1.012 

- --

-

::, 
c,) NUMIHEA COMUNEI 
o 

�1 Malcoci
Văd\rcni 

H Sari ghiol 
4 A�ighiol 
5 Camber 
6 I.uncavi\:t
7 Lascăr Catargiu 
8 Chilia Veche 
o Peripran,

10 Sarinam1f 
11 Heştepe 
12 Catnloi 
ta Heidaut 
14 Rîmnicu 
15 Calta 
16 Dăeni 
17 Sarichioi 
18 Nalbant 
19 Ortachioi 
20 Buşchioi 
21 Cîşla 
•)<) .... Frecuţei 
28 Nicu li tel 
24 M n h 111 u ct ia 
25 Congaz 
26 Babadag 
27 Morughiol 
28 �Hava Rusă 
29 Isaccea 
30 Teliţa 

Total ... 

SPCJA 
)('J-

� 
.t:J 

4: -
3 

10 
2 
1 
1 
2, 

--
-

10�' 
2 
a 

-
-

2 
4 

-·
-
2 
al
4 
2 
1 
8 

1 
2 
t 

'ă·-
> 
o

a:i I 

-

2 

8 
18

1

- -
2 
1 
2 
2, 
2 

_:1 
41 
?I

ii 
1: 
11 

I 

2• 

1 
I 

2, 
1' 
21

11 
-

3 
1 

-
-

,o, 
c:I·-
>

o 

ICI 
i::i 
-�

� 

t --=1--
76j 611 -1 -

..J 

< 
�o

4 
2 

11 
28 

2 
1 
3 
a 

2 
2 

12 
g 
2 
7 
2 
1 
3 
5 
2 
1 
4 

6 
3 
1 

11 
2 
2 
1 
1 
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IEBVIOIUL TEOBNIO 

Acest judeţ este traversat de două căi naţionale , 
Tulcea-Măcin-Smîrdanul Nou (Ghecet) şi Tulcea
Constanţa, în lungime totală de 136 klm. 580 com
plect împietruite. Lungimea totată a şoseleler vi
cinale şi comunale, votată de Onor. Consiliul jude
ţean pînă în present este de 760 klm. 883 din 
care 729 klm. 695 şosele vicinale şi 31 klm. 188 
şosele comunale. Din Totalul acestei reţele proiec
tate avem astăzi complect terminate 348 klm 623 
şosele vicinale şi 14 klm. 808 şosele comunale, 
adică în total 363 klm. 431. 

Lucrările efectuate la întreţinerea şoselelor în 
anul acesta cu zile de prestaţii în natură, se arată 
în tabloul de lucrări aci anexat. 

fină în prezent şoselele se găsesc încă în stare 
de întreţinere relativ satisfăcătoare. 

Situaţiunea lucrărilor din campania anului curent, 
compusă din următoarele piese şi ştiinţe relative 
la starea drumurilor din judeţul Tulcea, şi la toate 
lucrările executate de către acest serviciu se re

zumă tn urma'ltoarele tablowi : 
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1) Tabloul de starea şoselelor şi a lucrlirilor de
artă la 1 Octombrie 1912; 

2) Tabloul de lucrările executate cu zile de pres
taţii în naturâ pe şoselele vicinale şi comunale 
dela 1 Ianuarie -1 Octombrie 1912. 

3) Tabloul de zilele de prestaţii rămase neachi
tate pe anii anteriori şi cari urmează a se achita 
î11 bani. 

4) Tabloul de proiectele şi devizele întocmite
de personalu) technic al acestui servir.iu dela 1 Oc
tombrie 1911-1 Octon1brie 19!2. 

5) Tabloul de întregul personal al acestui ser
viciu, aflat în fiinţă la 1 Octombrie 1912. 

6) Tabloul de imobilele proprietatea acestui ju
deţ, în care se notează şi valoarea fiecărui imobil. 
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T .A D 

de 1Jtarea 1o•elelor e" lur.rdrlle lor de arid: Po 

G>... 
= 
u 

NUMIREA ŞOSELELOR 

2 

l. Şo11ele ttaţlo,aale

---

-

-

.! s:: -·
= ... C'I 

10-·- � ...... 

I
U>

i 
l s

-

K I L o

-

a I
I 

f • 
-C'I - ..� ... 8 -0) 
·;- ., 
--; -a .. 
1� :3.g 

{:. 
6 

1 Şoseaua naţională Tulcea-MAcin-Ohecet 88580 - 88680

2 Şoseaua nationaJă Tulcea-Babadag limita judeţ. klm. 48 I 48000 - 48000

I 
Total . . . 1 �1 ... 366h�\, ... o':--_-:"111"!'!'86680

"!!!!"!!�I

Ii. Şo11ele Jud4ene 

Judeţul Tulcea nu are şosele judeţene -- -
Total . . . 1 i---:---i•--1

1 
III. Şosele tJlclttale

l 
1!! Calaloi-Nalbant-Alibeichioi-Ortachioi-Cerna - MAcin 1 65379 
2! Tulcea-Malcoci-Mahmudia-Ounavăt- - Sarighiol - Agi- 'i 

: ghiol, inclusiv ramura în Mulcoci de 2608 metri ! 1580S
3. Garvăn--Ion Hrătianu ! 140654!' Tulcea--Agighiol-Sarichioi--Zebil-Calea Naţională Tul- I I! cen-Constanta inclusiv ramura la schelă în Sarichioi 1, : ca de 800 metri li 29185
5.1 Babadag-Enisaht-JurilQfcn--Ceamurlie de Sus- Casim-

1 eea, i11dusiv ramura la S6belă în Jurilo�ca de 1000 m. 67600 
6 Jsaccea-Nicolitel-·Meidnnchioi --Alibeichioi - Hnşchoi -
J Babadag 3,c,&3 
71 1 Jsaccen-8nrir,a-Telitn-Frec:tlei-('ataloi ; 12390 
� (Caugugia) Slava-Rusă-Ciucurovn-Cirjelari - Pecineaga I 8787�I Cîrjelari-Mircea-\'odă (Acpunar) 1 0545 

td Hamangia-Potur-Cenmurliu de Sus-Eschibaba 11 4000 
11: NaJbant-8aşchioi ' 6275 
12' Başchiqj-Ciucurova-Topolog-limita judetului 1 37525 
tffl Sarighiol-Rîmnic-limita judetului 61>22 
14i Casimcea-Cucil�chioi-limita jude\utui I oa.50 
1� Teliţa-Meidanchioi-Lozova-Ortnchioi · 

1 -1� Sarica-Nicolitel-Monastirea Cocoş, indusiv ramura dela , 
Cişmea de 7'/7 m. şi ramura dela şos. natională 752 m. I! 17232 

17 Saricbioi-Enisala , 7786 
1� Rabadag-Slava Rusii 

L:; 
19

1
1 MaJcocl-Domnita Maria-llgani-Carmen Sylv11-Sulina , 

.
0800 

I Sulina-Letea-Chilia Veche -
Report • . . I 

- 65879

- 11>808
- 14065

0545 29730 

- 67600

- 378&3
- 12390
- 8787
- OM5 
-- 4000 
- 6275

12-13 38768- 6522 
-- oo."'°I-

- 17232- 7786 

- 8100

0010 0810- -

1798 m&io 
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duri. Podeţe, Ca,itoat1-e, Puţ11rl la 1 011t,,11,brle ltJ1�
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- 8858(
- ..t..RM(-13658(

CLA8ll·JCAREA 

Lucrări de artl 

li 
- - - _I __ 

1i---.--1-·:-,-- - - _, __

- 653971 Dt. No. 12<H 82 �i 00�3 !)71
I 

3117 131 �1311 
1 2 6 9 1 1 
6 2 4 1 12 1 1 198, ·1238 5i002 i775F·

I
I „ SO'·Jn/97 - - 140651 " 2 96 

1009 

1150 0206 0285 

1009 10151 I! 
-i08�1 

- 67�

44J:180001/598001 1050 2200 - 0206--, 0285 
7090 
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8850' - - - - 627�1' 0529 0321 0850 2281 4184911 3232 - 'dt232 4746 145001
0150 - 0150 25000 26000 I 
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1 264- 82 şi 30'l3 971 

1264 12, 3s1. o oo şi113033 97 t 264 82 şi 3033 97 
1264 82 şi 30.3.3 971 
1264 82 1264 85 3033 97 3870 96 şi 29bi, 9( 3033 Q7 
1264 82 şi 303.� ·94 3870 96 şi 3033 Oi 3870 96 
2609 900 
i266 900 2919 003 2919 90.1 

1 18 
17 19 

1 20 3 1 
1 87 9 1 

t 26 191 4& !; � 2 2 6 10 1 1 - 3 1 -1---
- - 3 3--- 2 2 4--- 1 81 9 1 1
= _: 11 � ==
-1 î9 s/ 2., al=
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NUMIHEA ŞO. ELELOH 
C) ::: 

�c 
Io-�
- ... .....

•G)OC) 
ftl ·� .... 

o 
z 

1 
==-

2 

-1 1�
---

--7 21 Somo,·a-Parcbeş 
Report · · · 

2'2 Troian-Turr.oaia-Şoseaua vicinală Catnloi-Mdcin 
28 Cerna-Traian-Pecineaga 
24 lsaccea-Monustirea Coroş, prin Capaclia 
25 Lunraviţa-Ortuchioi 

Total 

IV. Şoîele com,U1hlle I 

1 Cnrcaliu la şoseaua vicinală: Cataloi-Măcin kilome• 
trul 61-t-920 2-1 Greci la şoseaua vicinală Catnloi-Ml,rin

8 Dăeni-O trov 
oi Dorobanţul (Aiorman) -Coiumpnnar 
6 Congaz-Calea Na\ională : Tulrea-Bubadag 
611 accea-(Debnrcader) Ponton
7 Ramura Celic 
S Piatra Ro�ie pe d1 tunul spre Turcoaia 

Total . . 

o ... 
(J'}t G) 

I 
-
s=
� 

._P. 

3.ro'l32 

I
-

-

I -
2948 
3050 

346230 

4785 

3130 
0700 

-
253.!J 

2170 
0580 

--
13848 

I RECAPITULAŢIE 
I 

136580 
-

K I L o 

.-

� 
� G) .... __ Q o ·- ,... -·-

::s_ OCT> 

-a :, c., M a, C -
0d ::: ...

fh -o
C .s-·-

� 
4 5 

1798 3i2030 
- -
- -

- -

- 2948 
0595 8645 

23931348623 

0300 6035 
- 3130 

0660 1860 
- -

- 2533 
- 2170
- 0580
·- -

0600 148<IB 

- 136580
- -

1 
i

osele na\ionale 
2 osele j ude\ene 
3 •o ele vicinnle 

4II Şo ele comunale
. . ' .3 tS230 239.3 34862H

I 1 :i848 0960, 14808
Totul general . . . '-196658 3li53150001 t I 
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0348 

0400
1 127ti 

I 
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�
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127ti 
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:1 I I I 
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136580 19 83 3 107 23 - - - --

I 23 116 93 245 39 
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20-54451 29007 352065 729695 

1276 2024 14356' 31188 
----------
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TABLOU 

de 

Zilele de prestaţie, ne-lucrate şi rt\01ase a se 
plAti 1n bani, pe anii : 1898, 1899, 1900, 1901, 
1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 

1910 şi 1911-la 15 Septembl'ie 1912. 
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NUMIREA Valoarea 
PI.ĂŞILOH ŞI lor 

-

A Q) în bani 
C ,:= 4) 4) «> 
Q) COMUNELOR Q.I - - -

- ·- ·-
·s:: = ;.. :, ► 

(,) .... C-1 � � 
d ::I ::, ::I = ::s - -
z u u u � u 11 

Lei 1,H. 

li 
Plasa Babadag 

2.00 3,50 
233 l

t'° 
1 Başchioi 140 25 2485.50 896•6() -

2.80 2.80 4.40 
2 Camber 5814.40 35 4405_5(] 328.80 10 492�km 

97 1 l
w 3 

3.06 6.00 
CanlAbugeac 1864�40

- 73 5 2
TI.oo

1�:06 4 Caramanchioi 0.90 0.70 2.50 
238a.ko iO 1626.50 218.80

-

2.70 3.50 I 
5 Ciururova 486 6 2485.50 10 1--- 100111607.00 

2.00 4.40 
I 

1.75 
1u/

1oo 6 Congaz 465-- - 4136.60 818.80 20
4.40 I 

7 2.88 2.70 0.20 8.00 I 
ss Enisnla 8683.80 10 5116.60 1108.80 267.00 72991 

I 8 Jurilofca 0.90 20 61€1 50 1528.80 
- - -

9 0.20 3.80 3.50 4.30 10.30 
799S 50NaJbnnt 7633.30 134.40 8565.50 648.80 71s.20 

10 Sariehioi 0.40 
ao 496 108 20 10967 J20 17804.40

1
04

' 8.89 6.32 9.0C 11 Slava Rusli 28914_40 
10 12766.60 97 6.00 20 

� 
Zebll 1.85 0.85 7.60 6.6( 76 12 6558.30

- 5445.50 1298.80 111s.20 60 
-1.68 8.80 0.9i 5.70 �um

6282627 TotaJ 91093.80 1384.40 02796.00 6098.80 t26it.OO

li 
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NUMIREA 
PLĂŞILOR ŞI 

-

A 4) s:: -

4) c:., 
COMUNEI.OH -

::, � 

CJ 

o 
z {..., 

II. Plasa Isaccea

I 

1 Alibeicbioi 
2.:10 

685a.oo

2 Balabancea 
2.39 

7553.00

3 Frecătei 1U7 

4 Luncavita *) -

5 Meidanchioi 
1.403623.80

6 Mircea-Vodă �50 

7 Niculi\el 
4 20

13184-.40

8 Ortachioi 
2.85 

2s6foo

9 Pareheş 
1.45 

4213�30

10 Pr. Ni<'ulae 
2.40 5613.00
0.56 

11 Somovn 6884.40 

12 Teliţa 
1.40 

288 3.30

Totnl . 
2.2t 

fi6-t13_30

..__ 145 -

>e:I 
-

·�

.... 

::..i 

5 

10 

-

--

-

5 

15 

--

. -

-

-

r, 

40 

- -

� 
-

� 

C") 

� 

(..) 

2.60 
403.;--

o.5(J

t.70
o5t6.60

4.80 
1696�6( 

-

181 

2.40 
2516.60

3.10 
485

6.60 
4.20108G.60
5.402485.r,o
4.65

2655.50

290 

126 

. 4.71 
!Jl7l6.60

4) 
-

> 

..,. 

� 

::..> 

0.40 
175- -

8.80 

4.40 
2-8.80

-

-

-

30 

10 

10 

n 

-

6 

- -

.(.80 
237s-:-so 

4) 

·-

>

�

::s

5 

-

6.0C 
27.oo

-

-

10 

-

- -

-

-

-

--

6.00
177.00 

•) Lucrule ln cnptnreu isvonrelor pentru alimentarea cu api. 

-
·� 

Valoarea 

lor 

tn bani 

-

Lei 8.

5758 70 

6480 69 

1469 -

- -

2263150
2673 50 

7224 9e 

1311 15 

2819 -

3408 16 

3954 26 

1682 90 

389951; 

' 

10 
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� 

NUMIREA 

PLĂŞILOR ŞI 
- A 4) 
= - ,-,: " 

COMUNELOR � - -

·- ·-

3 = ;.. > 

� .o - :-1 

0 :, - -
-

..-
:...) _, -

Plasa lstro 

1 Beidnut 
0.80 

7823.H0
16 

3,83
6386.50

2 Calfa 
0.30 

i973.SO
10 

2.65 
9897.70 

8 Casimcea
0.46 

13263.30
O.to104.85

2.40 
10896.nO

0.33 3.00 4.20 
4 Cenm. de sus 4804.40 33.85 32.�5.00

6 Di\eni 885 75 3.40 
78BJI UO 

6 Oatrov 
2.40 

438 9�.75 
--

7 3.16 u.ta
Rhnnic 13538.80 

- 11768.80

8 
1�6 

5 
4.60 

Topolog 6786.60904a.75

9 20 
lţ,00 

Urumbei 1186 537J.50

to 9672.19 21i 5.79 V. Alersnndrl 6746.603.30 

Total 1.07 
96883.30

8.10 
16:18.8.5

a.41
72296.60

C) 
-
·-

;.. 
� 
::, 

� 

1.00 
2936.60

5.20 
269 . 8.80 

3.80 
2656.5(}

4.H5aos.so
8.80 

163!3 20

15 

5.40 
1.'Sfi6.(j0

.f.40 

908.80
6.20 

2758.80 
4.70738.80
7.80 

l8dla.so

--

;: 

� 
::: 

5 
:l.60

11.00

6l�l0 00
J).20 
6.00 

4•> 
--1.00 

15 

4.90 
3213 20

25 

2.001137.00 
., 0.50 
013 2J

20 

21 

0.80 
89813.20

- -'"- "'!. 

-

I 
Volonrcn 

lor 
tn huni 

--

Lei I B. 

I 

I 
I 

I 

223f1 5o

1131{;( 

13704?5 

397{ 186
I nsa4i956116 05 

2249J,OJ 
1: 

st7fl to 

114 9171 

8585 b1 
I' 
1-

9511616 

I 
:t 

,, 

l
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-

NUMIREA Valoarea 
PLĂŞII.OR ŞI lor 

- A Q) în bani 
C

"i> 
-= Q) Q) 
- _, - .... ... COMUNELOR 

- ·- ·- ·-

- C": > > > > ... 
(,, .J:J - C-1 ➔ �
o :, :::: - -

::::i - - - -

z � u u u 

Lei H. 
� 

Plasa 14ctn 

1.30 1.80 2.00
39 1 Carcaliu 32864.40 284.95 2645.50 5 - 117

j 0.6( 4.80 7.70 
25 2 Cirjelnri 6864_40

5 3916.6(] 1118.HO 
- 573� 

1.60 1.2C 
Cerna 1111a.30 45 385 45 513 20 8368if>

1316 
2.r>0 1.20

135411101 4 Dorobuntul --- 12205.50 2078.80 10
0.79 3.60

9201lia 5 Greci 15713.30 20 5995.50 6.5 ·-

li 4.05 0.28 5.31 
I. C. Hrutiunu 15114.40

- 12496.60 948.80 10 863119 

6736 1767 ,Jij ila 582 7 20 4.00 
- 626 �68.80 18„ OOI • 

11· 
1069 

0.65 6.40 3.10 
Pccinenga 13.85

6066.60 
l C'DS.80 ao 857, cm 

�I 
9 Traian 880 lj 56J 245 20 S08ll25 

10 Turcoaia 1920 5 852 30 20 12507 -

11 V�ăreni
0.35 

14643.80 15 10-19
2.60 

1166.� 5 11844 !5
,_ 

Total 
0.99 

15388,.40 
2.45 

1244.95
1.4( 78086.60 1123::: 

5.20 
1187.0C 

103529173
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·-

NUMIREA 
PLĂŞILOR ŞI-

A 
� >d d 13 G} :.. -

COMUNELOR - ·-

s-
= ;,.. :... :: 

.t:, 'l""4 ,., 
o _, - -_, �' � Q 

--
IPlasa Snltna 

1.19
1 Cnraorman 3573.30 

- 42 

2 C. A. Roseti 25 - 15 
1.50 

a Peri pra va 3133.80
- 30 

4 Sf. Gheorghe 368 
1.95- 865.50-

Total . 
2.69 

10633.30
-

1.95 
1235_50

Plasa Tulcea 
2.00 

1 Agighiol 10i33.30
- 4i9

0.50 5.23 
Beştepe 1063s.so

- 553 ·•·6.60 

8 Cataloi 
2.45

1093.30
- 5

4 Ctşla 280 202 

5 L. Catargitr 231 - 62

Malcoci 
o.so 1.60 

6 2754.00 5 1545.50
M. Cogălnicennu

1.20 
7 327 4:.40

- -�32

Morugbiol
2.00 1.20 

8 10953.00 
- 735.50

1.28 0.41 
9 Princip. Carol 13023.30 - 4005.50

0.80 4.60 
10 Sarighiol 7073.30 

- 720- 50o. 

11 Surinasuf 275 -

O.RO 
161 f>.tJO

0.U.:$ - 1.24Total . .. 'l8() 5 3049_ 50 ,.. 3.30 o. 

C) -
·-

;.,, 
� 
-_, 

Q

15 

-
-

1.50 
108.80

1.50 
258.80

5.80
1178.80

8.00 
278.80 
5 

� 

5 

22 

37 

10 

30 

3,"j 

•)-_., 

5.00 
8498.80

.!c'-. _,. 

--. .f......= ..... _.;...a,�-�--/· �� 

.... 
·-, 
� 
-

5 

-

--

-

5 

15 

15 

-
-

5 

-

-

5 
5.0057tl20 

5 

10 

ruso 
11213 20

I 

Vuloaren'
lor 

tn bani 

:-

I.ci ,,B.

I 
145if9
166 150 

14fi91150

152765 
-

4611 �

I',I
98831 1-
9309 87 

116j,l-
I 

233:; "-

119� -

201J25 

260�''-ooJl.o
58.).,0 

r 
6552 !50 

21 RJ 3.'> 

-

4910i .!.i

.1 
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-i- --- .. -- ---- - --� 

NUM1HE.\ Valoar o 

PLAşu.on ŞI lor 
- A � fn hani 

- r::: � IP � - _, -

('OMUNELOR - ·- ·- ·- ...

::::: d ;.. � > ...
C. 

.... 1N -.tl co
o :::, .-::J ::, :, = 

u 
. ' :.; {.J - '-' 

�B. Lei 

Kcc�p!tulaUs 
I 

Plnsn Babndag 
1.03 :J.b{) 0.97 

99
5.70 0.20 628J27 1 otooa.ao 13S4_40 52796.(� O 8.80 

12611.0U li 

Isaccea 
2.24 4:.71 4.80 6.00 !s22 " o6-l l D.30

40 :31116.60 2a1s:so
177.00 8899E

1.0i 3.10 8.47 7.80 0.80 
9511G H3 " lstru 95388.30 1633.85 72296.00 1841- - 39813 îO8.80 

0-93 2.45 
""8081.40 2.99 5.20 

103o� rrn4 " Miicin 153884.40
1244.95 ' 6.60 11238.80 1187.00 

2.09 1.95 1.60 
64 5 " Sulina 10633.30

- 12:-15.50 
258.80 5 4611

0.03 1.2-1 5.00 6.60 

1
2
7

{; " Tulcea 72803.80
5 30496.50 8-198.80 

112,fgo 49167 
2.35 ""'>0,65 1.09 

,277.!:!� 8.40 
85-12-1( � Tot.ii G-1 4�714.40 4, ..... 4-0 

200016.60 7781100 8.30 

I 
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TABLOU 

de 

proectete şi devizele întocmite de personalul 
tt>bnic al Servicinlului de podo1i şi Şosele din 
J ndeţnl Tulcea, de la 1 Octombrie 1911 până Ja 
1 Octonibrie 1912, privitoare la şoselele naţio
nale, vicinale şi cornunale din judeţul Tulcea. 

1. Deviz pentru instplarea soneriei electrice ln cabinetul
domnului director al :Prefecturei şi t1ef de biu-
rou, cum şi reparaţia telefonu!ui 48,-

2. Deviz pentru reparaţiunea unor podeie de pe
şoseaua naţională Tulcea.Constanţa klm. 5+310
şi klm. 5+909 1400,-

3. Proiectul reconstrucţiei tablierului din lemn de
stejar la podul de 5 m. deschidere de la klm.
24+595 şoseaua vicinali Cataloi-Mlcin 880,-

4. Proiect pentru reconstruirea tablierului din lemn
de stejar al podului dela klm. 40+925, de 5 m.
deachidere de pe şvseaua vicinali Cataloi-MAcin 870,-

5. Deviz pentr11 reparaţia podului de !a klm.
65-t-379 din lemn de brad de pe şoseaua vi-
cinali Cataloi-MlcÎ4 60, -

6. Deviz peniru reparaţia podului de stejar depe
şoseaua vicinali Oirjelari-Pecineaga kilometru
47+570 180,-

7. Devii pentru reparaţiunea localului de primlrie
din eomona Traian 2500.-

8. "Proieci pentru coo1lrucţia de pl•:ete din lemn
de •tejar dela klm. 5+710-5 10 şi 6+200 
-6+310 pe şoseaua vicinali Iaaccea-Nieoli•
ţel-Meidaachioi · 1099, 70

n. Proiect pontru construcţia a 5 podeţe de beton
armat de 1 m. deschidere la klm. 48+500,
46+7 0, 74+tt20, 75+1o0 ŞÎ 70+570 pe fO•
1oaua naţionali Tulcea-Micin-Ohece& 8400,-
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10. Proiect pentru aprovizionarea de petri, pe şo
selele naţionale fn traversarea oraşului spre
Tulcea-Babadag şi-Tolcea-Ieaccea 6585,-

11. Proiect pentru tmprejmuirea loculul de canton
dela klm. 56+804 depe şoseaua naţionali Tul-
cea-MAcin-O hecet 1500,-

12. Protect pentru aprovizionarea de pietriş pe şo
seaua n11ţionall Tuleea-Consianţa klm. 1-I 3,
21-1-26, 85-1 86 şi 40-1-44 7166,-

18. Deviz pentru procurarea de pomi fructiferi Ja
canioanele judeţului 104,35 

14. Proiect pentru construcţia a 2 poduri din lemn
rotund de stejar pe şoseaua viciLalA. Garvln•
I. C. Brltianu la klm. 65+129 şi 65+480 8500,-

15. Instalarea soneriei electrice la serviciul sani-
tar al judeţului 49,25 

16. Proiect pentru construcţia de parapete din lemn
de stejar pe şoseaua naţională Tulcea-Mlcin
Ghecet klm. 34-l-596-34-l-900-4H-l-800-
56-l-5f<0-56-l-750-70-l-120-70-l-210 şi 10-1-
100-10-1-000 7400.-

17. Proiect pentru reparaţiunea caselor de cantoane
de pe şoselele naţionale din judeţul Tulcea 3800,-

18. Deviz pentru reparaţia podarilor dela kilometru
27-1-699 şi 68-1-580 depe şoseaua naţionali
Tolcea-MAein-Ohecet 160.-

19. Deviz pentru lucrArile de reparatiuni ]a şan
ţul pavat dela klm. 2-1-799-2 l-829-2-1-945-
3-l-135 depe şoaeaua vicinală lsaccea-:N iculiţel-
Meidanchioi 399, 75 

20. Deviz pentr; plantaţiunile necesare şoselelor
naţionale din judeţul Tulcea 800,-

21. Deviz pentru lucrArile de reparaţiuni la localul
de primirie din comuna FrecAţei 2600. -

22. Deviz pentru procurarea de unelte necesare
cantonierilor depe şoselele naţionale din jude-
ţul T-ulcea 900,-

23. Deviz pentru conat1 ucţia unui laeal de priml-
rie în comuna Cîşla 1100,-

24. Proiect pentru constru.cţia de parapete din
lemn de stejar pe şoseaua vicinală Cataloi-MA-
cin klm. 48-1-950-49-f-100 639,84 

25. Devia pentru reparaţiunea Bisericii din )foru-
ghiol 1428,85 
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26. Proiect pentru pavarea ,anţolai dela kilometru
12-1-287-12-l-658 depe ,o,eaaa naţionali 'f ol•
cea-ltflcin-Ohecet pe lungimea de 414 m. l. 8600, -

27. Proiect pentru aproYizionarea petrişului de re
servi pe şoseaua naţionali Tulcea-Constanţa
kilometru 0-48 35272,-

28. Proiect pentru aprovizionareA petri,nlui de re.
zervl pe ,oaeaua naţionali Tulcea-Isaccea ki-

. lomeiru 0-40 32476,-
29. Proiect pentru aprovizionarea pietrişulai de

reservi pe şoseaua naţionali Tulcea-lI&cin-
Ohecet Lot II klm. 40-88-1-560 28893,-

80. Deviz pentru instalArea telefonului fn cabinetul
d-lui Primar din Sulina 271,50 

81. Proiect_ pentru pavarea şantului de pe etînga
şosolti nl\ţionale Talcea-Măcio-Ohecet kilo•
rootrn 4 l-1-000-41-1 320 6700,-

32. Proiect pentru construcţia a 5 podeţe din lemn
de stejRr pe şoseaua vidnalA SulinA-Lete"•
Chilia-Veche klm. 32-1-198-321063-33-1-231 6500,-

33. Deviz pentru reparaţia localului oficiuloi poş•
tal din Cataloi 300,-

84. Deviz pentru instalarea unei console cu 36 811-

porţi la centrala telefononicA dela Palatul Ad·
mtnistrativ din Tulcea 598,50 

35. Proiect pentru conslruirea wnui podeţ din lemn
rotund de stejar pe dramul natural Teliţa-Mei•
danchioi 700,--

3f.>. Proiect pcntra connroctia unui canton dablo 
pe şoseaua naţionali Tulcea-MAcin-Ghece, la 
kilometru 65 I· 700 9000,-

87. Proiect pentru construcţia de strlzi în oraşul
Babaa,-g . 7008,10 

38. Deviz pentru reparaţiunea localului de Sub
prefecturi al pllşei Mahmudia 200-

1 

39. Proi•ct pentra construcţia unui local de primi•
rie fn comuna Oamber 4600,-

40. Devia pentru reparaţiunea localului de prjml•
rie din �omuna Periprava 1184:,-

41 • Deviz pentru procurarea a 50- roabe şi 25 ja-
Ioane pentru cantonierii depe şoselele vie• 
inale 1200,-

42. Devia pentru illltarea telefonului la Casa de
Oondaetor din or&9ul Babadag 2 9,60 
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26. Proiect pentru pavarea ,anţulul dela kilomet.'"U
12-1-287-12-l-658 depe ,o,eaua naţionali 'ruJ
cea-Mlcin-Ohecet pe lungimea de 414 m. I. 8600, -

27. Proiect pentru aprovizionarea petrişului de re
servi pe şoseaua naţionali Tulcea-Con1tanţa
kilometru 0-4:8 85272,-

28. Proiect peutru aprovisionarea petrifului de re.
zervi pe fO&eaua naţionali Tulcea-baccea ki-

.lomelru 0-40 32476,-
29. Proiect pentru aprovi�ionarea pietrişului de

reservi pe şoseaua naţional A Tulcea- �llcin-
Ghecet Lot II klm. 40-88-1-560 28893,-

30. Deviz pentru inetalArea telefonului în cabinetul
d-lui Primar din Sulina 271,50 

81. Proiect, pentru pavarea şanţului de pe etînga
şoselei nAţiooale Tolcea-)fAcio-Ghecet kilo-
ruotru 4 l-1-000-41-1 320 6700,-

32. Proiect peotru construcţia a 5 podeţo din lemn
de atejRr pe şo1eAua vi�inalA SulinA•Lotell•
Chilia-Veche klm. 32-l-198-821963-33-l-231 6500,-

38. Deviz pentru reparaţia localului oficiului poş•
tal din Cataloi 800,-

84. Deviz pentru instalarea un,i coneo�e cu 86 eu
porţi la centrala telefononicA dola Palatul Ad-
mtnistrativ din Tulcea 5H8,50 

35. Proidct pentru construirea unui podeţ din lemn
rotund de stejar pe drumul natural Teliţa- ltei-
danchioi 700,--

3'->. Proiect pentru conatracţia unui canton rlublu 
pe şoseaua naţioball Tulcea-Mlein-Ghece, la 
kilometra 65 I-700 9000,-

37. Proiect pentru construcţia de str I zi în oraşul
Baba<l,-g . 7008,10 

38. Deviz pe1Uru reparaţiunea localului de Sub-
prefecturi al p11'ei Mahmudia 200,-

39. Proiect pentru eonstrocţia unui local de rriml-
rie fn comuna Oamber 4600,-

40. Devia pentru reparaţiunea localului de primi•
rie din comuna Periprava · 1184,-

41· Deviz pentru procurarea a 50· roabe şi 25 ja• 
loane pentru cantonierii depe şo1elele vic-
inale 1200,-

49. Devi• pentru in1tarea telefonului la Oaia de
Oonduetor din oraşul Babadag 2 9,60 
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43. Deviz pentru instalarea unui aparat telefonic
de masA în cabinetul d-lui poliţai al oraşului 
Sulina 126,50 

44. Deviz pentru lucrlrile de reparaţiuni la localul
de şeoali şi primlrie din com. llorughiot 4117,10

-15. Deviz pentru instalarea soneriei electrice la 
primlria din Sulina 87,50 

46. Proieci pentru procurarea de unelte la canto•
nierii depe şoselele naţionale din judeţ �,-

47. Deviz pentru reparaţiunea locaJolui de primi-
din com. Cataloi 500,-

48. Deviz pentru reparaţiunea localorilor de şcoali 
din aatele Mehometcea, Haidar şi Rabman, 
pondinte de eom. Calfa 3485,-

49. Deviz pentru reparaţiunea bisericii din com. 
Agighiol 2598,25 

50. Proiect pentru pavarea şanţului şoselei naţio
nale Tulcea-Măcin- Ghecet la klm. 52-1-6 0-
52 I 864 pe ambele Părţi în comuna Lunca-
vita 7700,-

51. Proiect pentru construirea a 3 podeţe de 1 m. 
deschidere din betou armat pe şoseaua naţio• 
tinoal! Tulcea-Măcin-Ghecet klm. 74-l-fj5H-
74-l-809 şi 751-320 2000,-

52. Deviz pe11tru lucrArile de împrejmuire a cimi-
tirului din Chilia-Veche 3161,10

53. Proiecl pentru construirea a 10 podeţe peste 
şanţurile şoselei naţionale Tolcea-l\1Acin-Ghe
cet klm. O l-.!00, 12-1·➔20, 42-17H0, 52-1 HOO,
53 1-020, 53-1200, 53- 400, 69 H50, 7 4 I 420 
-,i 52-1 !JO() 3500,-

54. Deviz pentrn reparaţia localului do primArie 
din com. O. Roseti 7Hl,30 

55. Daviz pentru reparaţia localului de primărie
din eom. Sarinasuf 602,-

56. Deviz pentru reparaţia la locuinţa intendentu-
lui Palatului Administrativ Tulcea 100,-

57. Proioct pentru împrejmuirea cantonului de la 
klm. 65 1-000 depe şoseaua naţionali Tulcea-
Măcin-Ghecet HW,-

58. Deviz pentru reparaţii ·1a cisterna. dela cantoa
nele No. 2, 3 şi 11 depe şoseaua naţionali 
Tolcea-�1Acin-Ohec�t 500,-

50. Proiect pentru aprovizionarea petrişului nece
sar tntreţinerea uaelei vicinale Başehioi-Oiu• 
curova klm, 8-l-000, 10-1-650 11669,RO
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60. Proiect pentru apro.-izionarea pietrişului neee-
1ar tntreţinerei ,o,elelor vieinale Niculiţel-Mei•
danchioi klm. 8-14, Sarica-Cataloi klm. 7-11,
Sarica-Oocoş klm. 6--16 şi Isaccea Ponton
kilometru 0-2 9251,50 

61. Deviz pentru complectarea împrejmuirii locu
lui de canton No. 1 de pe şoseaua vicinali
Tulcea-Agighiol 1-10,-

62. Deviz pentru repararea tn parte a radierului
podului dela klm. 1-1-709 uepe şoseaua vici-

63. 

64. 

65. 

66. 

H7. 

68. 

69. 

70. 

71. 

72. 

78. 

nali Tulcea-Malcoci 343,70
D·evim pentru refacerea tablierului de 1tejar de
la-podul klm. 381- 021 depe şoseaua vicinali
Tulcea-Agighiol-Sarichioi-Zebil 850,95
Deviz pen,ru reparaţiunea ghizdurilor d,ela pu-
ţurile dela cantonul No. 1 Tuleea-Malcoci şi
No. 1 Tulcea-Agighiol cum şi procurarea de
lanţuri 201,0o
Proiect pentru aprovizionarea pietrişului nece-
sar şoselei vicinale Tulcea-Malooci klm. 0.2
şi Tulcea-Agighiol klm. 0,5 3993,-
Proieet pentru construcţia podului de lemn de
stejar la klm. 2 1-006 de pe şoseaua vicinali
Tuleea-Malcoci , 1500,-
Proieet peutra pavarea Je şanţuri şi facerea do
trotuare tn satul Malcoci 296�,RO
Proiect pentra construcţia a o podeţe de 2,50
deschidere din lemn de stejar a unui caseu şi
aprovizionării a 318U,220 m. c., pietriş necesar
şoselei din noi, în construcţia Malcoci· Mah-
mudia 28899,80
Proiect pentru r&tacerea tablierului şi a 2
rampe de acces la podul de peste gîrla Im-
puţitl 2900,-
Deviz pentru reparaţiunea grajdului şi a ma-
gaziei dela compania de jandarmi din Tulcea lKO,
Deviz pentru procurarea materialului necesar
pen&ra con1trucţia a 3 podeţe de brad pe şo-
seaua fn construcţie Congaz-Hagilar 276,35 
Deviz pentru reparaţiunea bisericei din comuna 
Cîşla 232, 65 
Proiect pentru procurare de unelte necesare 
Ja lucrul şoselelor vicinale ,i comunale din 
judeţ 1610,-
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74. Proiect pentru construcţia podului do 8,25
descbidere de pe şoseaua vicinalA arighiol-
Rîmnic. 1 50, -

75. Deviz pentra reparaţiune şi fmprejmoire a lo-
calului de primlrie din comuna Agighiol 1207,95 

76. Devis pentru lucrArile de reparaţiune şi pro•
curare de mobilier la primAria comunei Sari•
chioi 478,65 

"i7· Proiect pentru construire de parapete şi şo-
seaua vicinali Babadag-J urilofca-Oasimeea 
klm. 55-I 650, 55 I-H4 l 1200,-

78. Proiecl pentru construire a 8 podeţe de beton
. armat de 1,50 deschidere la klm. 18-l-636,-

19-1-169 şi 19-1 721 fn satul Caramanchioi 2500,-
7H. Deviz pentru reparaţiunea localului de infir• 

merie din comuna Başchioi 1000,-
80. Constrncţia localului de şcoală cu 8 sA1i de

clasă în comuna Frecătoi 43600,-
Hl. Deviz pentru lucrArile suplimentare la localu-

rile de vama din Isac<.'ea şi L. Catargiu 619,15 
82. Deviz pentru lucrările de reparaţiune strict

neeeaare Ja localul de subprefecturi a pllşei
MAcin 286,-

83. Deviz pentru lucrArne de reparaţiune la bise-
rica Sf. Gheorghe din Talcea 2600,-

84. Proiect pentru construirea podulai mixt de
5. m. lleschidere dela klm. 8 1-578 de pe şo•
seeaua vicinali Sarighiol-Rîmnic 4100,-

85. Deviz pentru reparaţiunea Casei parohiale din
comuna Traian 950,-

86. Proiect pentru lQcrArile de reparaţiuni de ri
gole şi aprovizitmarea de pietriş tn ornşul
Mahmudia 8974,85 

87. Deviz pentra consLrucţia unei estrade şi pro
curarea de muşama la parchetul Tribunalului
Tulcea 250,-

R�. Del"iz pentru reparaţiunea localului de şcoall 
�itl Isaccea şi împrejmuirea grajdului comunal 3012,50 

89. uev-iz pentru reparaţiunea localului serviciului
Tu�c �-

00. Proiect pentru reparaţiunea. puţurilor No. 1, 2,
8, 4, 5 şi 8 de pe şoselele vicinale Cataloi
lllcin, No. 3, 4, u Niculiţel-Başchioi, No. 1
Teliţa-Freclţei şi No. 1. Başchioi-OiucaroYa,
cum 9i instalarea unui aparat nJonnet" 900,-

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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�1. Proiect pentru reparaţiunea cantoanelor depe 
,oselele vicinole din judeţul Tulcea 8900,-

92. Deviz pentru fa cerea de tăbliţe L indieltoare,
ce au servi, cu ocazia trecerei pe Dunlre
a „Familiei Regale" 283,60 

93. Deviz pentru facerea unei sonete pentru bltut
piloţii 284,60 

94. Proiect pentru construirea unui parapet la' klm.

... 
1-1 �69, 1-l• 769 pe şoseaua Tulcea-Malcoci 454,90 

9o. Deviz pentru r�pararea pereului de pe şosea-
ua vicinali Carcaliu 1& şoseaua vicinali Cata
taloi-MAcin klm. 1-1-180 pe lungime de 22 m. 900,-

96. Deviz pentru împrejmuirea localului de şcoalA
din comuna Beidaui 188j,50 

9i. Deviz pentru re,paraţiunea localului de şcoalA 
din comuna Ostrov, procurarea de mobilier şi 
facerea unei magazii pentru eembastibil 2767,50 

98. Deviz pentru reparaţiunea podolui de 2,60 des
chidere dela klm. 24-1-738 depe şoseaua vici-
nali Babadag-Jurilofoa-Casimcea 700,-

9�. Deviz pen·tru procurarea a 30 bucl.ţi furci şi 
2 tipare de şanţuri 104,-

100. Deviz pentru reparaţiunea podurilor din comu-
nele Beidaud, Topolog şi Daeran 281,60 

101, Deviz pentru reparaţiunea podului de peste 
gîrla Pardina 720, 15 

102. Deviz pentru înfiinţarea diu nou a postului te-
lefonic din Caraibil şi Beibugeag 1297,30 

103. Deviz pentru face.rea unui rezervoriu pentru
api la cişmeaua U1"e-elele din satul Sarica 300,-

104. Deviz pentru reparaţiunea localului de infir-
merie din com. Sarichioi 1100, -

105. Deviz pentru reparaţiunea localului de şcoall.
din satul Ismail-Geaferca pendinte de comuna
Balabaneea 500, -

106. Deviz pentru procurarea de unelte necesare
plantaţiunilor din judeţ 97,-

107. Deviz pentru procurarea de mobilier necesar
serviciului technic 200, -

108. Deviz pentru reparaţiunea localului de şcoalA
din eom. Agihgiol 3269,15 

109. Proient pentru facerea de borduri şi rigole pe
şoaeAua vicin&ll Sarica-Nicnliţel-Cocoş kilome-
tru 8-1800, 8-1-520 814,-
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110. Proiect pentru ravarea ,anţurilor ,o,elei viei•
nate Iaaccea-N1culiţel klm. 8-1-705, 3-1-868,
3 ·1-890, 3-1-598, 3-1· 720 şi 3-1 868 2482,-

111. Proiect peetru con1truirea de parapete pe 90-
••aua vicinalA I1accea- Niculiţel- Meidanch1oi
klm 5-1-193, 5-l-280 şi 5-1-591, 5-1-700

112. Deviz pentru reparaţiunea de unelte
998,-
634,50 

118. Deviz pentru tmprejmuirea, facerea de latrine
şi procurarea de mobilier la localul de şcoall
din com. Dleni 4407,50 

114. Deviz pentru procurarea de materiale neeeaare
pentru vlpsirea bornelor klm. din judeţ 180,-

115. Deviz pentru retezarea stilpilor şi aranjarea
firelor telefonice dintre )falcoci-Afahmndia 300,-

116. Deviz pentru repararea tablierului podului de
la klm. 351-336 depe şoaeaua vicinali Baba-
dag-J urilofca-Casimcea 120,-

117. Devi.1 pentru refacerea tablierului podului de
peale dereaua Casimcea pe drumul natural
Cociochioi-Rîmnic 1170,-

118. Deviz pentru reparaţiunea localului de pri-
mărie şi şcoala froebeliani din com. Murighiol 689,65

119. Deviz pentra reparaţiunea geamiei din Ba-
badag · 2921,25

120. Deviz pentru procurare de pomi roditori, pari
şi mArAcini necesari pl:intaţiunilor din judeţ 850,-

121. Deviz pentru reparaţiunile la localul de şcoalA
din comuna Aigîr Amet 922,50 

122. Deviz pentru lucrlrile de reparaţiane la loca„
lui de şcoali frobelianA din comuna Carcaliu 800.-

123. Deviz pentru reparaţiunile necesare la ca-
zarma de geandarmi la Tulcea 600,-

124. Deviz pentru reparaţiunile necesare la localul
de primArie din oraşul Sulina 835,50 

125. Deviz pentra lucririle de reparaţiune la loca•
lui de poliţie din punctul Lascar Catargiu 2398,50 
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TABLOU 

De pe,·sonalul tecludtJ, A,lnli1tlst1-ativ, Plcl,et•I, Şefi can 'onlet� 
,, cantonier, de 'PB şoselele naţionale, ver,lnnle fl co,nunale

ale se1•1Jlclulul d-, Podu1-l IJl Sosele din Jutl. 2.ulcea. 

-

C: 

� NUMELE ŞI PRONUMELE 
(.' 

o 
z 

I. Pet•11011al tt l teclu-1ic

1 Al. Penescu 
2 O. C. Gheorghiu 

St. Iorgulescu 
4 V. Bujoreanu 
6 T. Dracopol 
6 Tr. Trinndafil 

II. Pe1·so1ialul .'4.dm,inlst·,-atlv

1 1. D. Rădulescu
2 AJ. Or. Constantinescu 

ID Pe1·sonalul Plclle1·ilo1·

1 N. Dima

2 Or. Niculesca 
� Al. Covalschi 
4 O. Constant(Jlescu 
6 I. Cojnn 
e C. Rădulescu
7 Cr. Anlcuta 
s I. C. Popoviel

I. CA�esou
l<l L D. ieacu 
11 Socrat O. Bujoreanu 

FUNCTIUNEA 

Inginer ord. el. I. şeful serv. 
Conductor princifal el. 11. 
Conductor clasa 

" " li. 
" " 111. 
„ provizoriu 

Secretar 
Impiegat. 

Picher Principal 
„ clasa I 
., " I 
" " I 
" " I 

" " 11 

" " li 
,, ,, ll 
" ,, li 

,, ,, III 
• • Ul
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-180-

NUMELE ŞI PRO„ UMELE FUNCŢIUNEA 

-·=----------------..:;...__________ _ 

[V. l'e1•1uu1alul, Plant1&tor, Dnc
tilografa, 1tltt(J11zlnnrr, rl '!"fi 

C<uttoui< rl 

1 Al. Tr. NoguJescu 
2 Muria O. Avri\mescu 
8 T. I. Vulturennu 
4 Demostenio Andree�cu 
5 I. Nicu I eseu 
6 Ion D. lonitu 
7 Oh. Cristea 
P. V nsile Jon
9 Mnrinache Popcs<'u

10 Ion Cerneu 
11 lord. St. Rusu 
12 Vacant 
13 Dumitru Oproanu 1

14 Oh. Buleo 2
rn Dumitru Mnchodon :i 
16 Nicolae Ciobanu 1 

17 Murin Z. Buzdugan;, 

,·. Cant«ne1·l <le pe şn11. naţional 
7 t1lcca-Jlldcln-GII ccet 

1 Ignat Luca 
2 Ion Barac 
3 Gh. Dănilii 
4 Costache Pricop 
5 Ion Burlacu 
6 Dionisie Schitea 
i llie Bejin 
8 Dumitru Parnschiv 
9 Pimon Chirilov 

10 Ch. Rildurnnu 
11 Motel Dementi 
12 Vacant 
rn Oh. Iliescu R 
14 Gh. Oherghel 
15 Ion Ghica 
l(J .Sotrone Abraşu 
17 Sterian Miricr, 
ll-t Gheorghe I. Gheorghe 
10 Zuml'ir Oiurcli 

Plnnfntor 
Dnctilogrnfi'i lcloîonisUi 
Magazioner 
Şet rnntonier <:lnea I. 

" I. 
• II. 

• ,, 

• lt 

• lt 

• • 
" • 
" " 
,. 
.. . 

Şcl cantonier 
,, " 
" " 
" " 
. " 

Cantoner 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
,. 
" 
" 
" 
" 
,. 
" 
" 
" 
., 
" 
" 

" li.
" II . 
„ 111 
• 111
• IJI
„ 111 

1) Pc , oacuuu nntionuU\ Tulce11-Mr1cin-Ghccct-
1 
!1)

') 
:.) 
6) 

,, 
. " 
" 
• 

• 

,. 
,. 
,. 
• 
• 

• • 
" " 

Tulcett-Conatnntn 
. ,. 

Tulcea-MAcln·Oherel 
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o 
z 

NUMELE ŞI PRONUMELE 

20 Dumitru Alexandru 
21 Avram Mnnea. 
22 GavriUi Toma 
23 Vacant 
24 Vacant 
25 Toader Sandu 
26 Neacşu L. Mongăr 
27 Petre Obişan 
28 Petru Oălft'\eanu 
29 Alexe Costea 
80 Ispas Mflea 
31 Florea Bădescu 
32 Iordache Florea 
88 Dumitru Obancea 
34 Ion Oeaboc 
35 Danii Neamţu 1 
86 Andrei Briceag 
87 Dumitru Constantin 
88 Vacant 
39 Vacant 
40 G h. Olteanu2

41 Haralambie Crăciun 
42 F otacbe Manolache 
48 Ion Rotaru 
44 Tudor D. Strole 
45 Nicolae D. Slroe 
46 Manole AvrAmonica 
47 Ion Dănăteunu
48 Marin Preda 
49 Radu Porcărea 
60 Dumitru Suciu 
51 Simion Melcain 
52 Ion Brătianu 

1. Sosea11a 1•ecitiallt <Jatttlot-

Ce1•na-Md cin 

1 Constantin Romnn 
2 Şerban Moldoveanu 
8 Ştefan Pelivan 
4 Ion Creţu 
5 Vacant 
6 Axente Păcuraru 
7 Ion Bărblrie 
8 VasHe Bejunoiu 
9 Pavel Rujan 

10 Ion Suteu 
11 Nicolae Cristoiu 

l) So eaua naţionala Tulcea-Constanta.
• • • • 

J-'UNC.,1'IUNEA 

Cuntoner 

" 

" 
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" 

" 

" 
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" 

Cnntoner 
" 
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C,) NUMEtE ŞJ J>HO�lJMELg 1-'UNCŢIUNEA 

o 
z 

12 Vacant Canloner 
18 Vacant " 
1( Gheorghe Unu' " 
15 Dobre Brdnzll • 

2. Şoseat1a tH'Clnaltl 7 ulcea
Malcoci-&u•iglliol-�glgldol

1 Petre M. Ror.a Cantoner 
2 Petre Mihalache " 

3 Pavel Prodan " 

a. ŞoBeaua 11t1r,lnaUt G<tt•van
I. B1•dtlatitl (hacUlt,)

1 Vacant Canloner 
2 Costea Titoru " 

3 Vacnnt " 

4 Meluta ParpoUi ,, 

4. Şo11. tJecbi. 7ulcea-Aglylliol-,{ja,-
rlcldol-Zebll-Calea. naţionaltl

t Vacant Cantoner 
2 Tănase Pavel " 

8 V. Bogdan " 

4 anat Arghir " 

·5 . Cristea " 

6 Cr. SL Bumbac " 

7 M. N. Cortel " 

IJ. Şoseaua 11cclnald Babadag 
Jut•Uofca-ClNJ1neea 

t C. Scnrpet Cantoner 
2 Vacant " 

8 T. Hulicd " 

4 Preda Rudu " 

5 Oh. BArnii " 

tS V. A\rl1lămllnitei ,, 

7 I. P. 1Brlceag " 

8 M, Caranfll " 

9 Varant " 

10 Vacant " 

11 Ellsel Neagu " 

12 Tralnn lone cu • 

18 Vacant 

1( Vacant • 

1) Şo cnun vecinulu Cntoloi-Ccrnn-Mt\cln.
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NU.MELE Şl PRONUMELE FUNCŢIUNEA '-ol 

6. l,os. 1:ecl. I11accen-Sicu1'ţel•
;lleitl<t11cllloi-Başcldoi•Babaclag 

1 Grigore Borş Cantoner 
2 Cr. Ora�omir

P. L. G eorghe
Tr. Oi1rnea\d 
Alexe Cazacu " 

6 T. Lefter " 
... Vacant' ,. 
8 Vucant 

Ivan Snva 
10 V. Miron 
11 G h. lialaban " 

1. Şo11. vec. (Ibaccea) Sat·ica-
7. eUţa• Pol}ta-Ccttal o,

1 St. Corceovei Canloner 
2 V. Sovecut>o 

M. F. Gavrilă " 
4 Dumitru .Jelescu " 

N. Şoll. vec. (Caugagla) Slava•t�sa
Clttcu,·ova-Cllr}ela,·t· Peci neaga

1 Petre Mitu Cantoner 
2 Iosif Radu " 

!>. Şos. vrei. �·nlbant-Ra1clliol 

1 Ilie Turiceanu Cantoner ..

10. Şos. uec. Raşcllioi-tJiucuroi•a
7oJJolog-llmita Judeft1lid

l lord. Solomon Cnntoncr 
2 Jecu Jon • 

3 lohun Litche " 

4 Vacant " 

5 Gb. Monea " 

o Alexe Brilnescu " 

7 G. Buluru�ă ., 

8 N. Anlaclu " 

11. Şo11. veo. Sa1-tgldol u,n,ta Jud.

1 VnCllnt Cnntoner 
2 Vacant •
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NUMELE ŞI PRONUMELE 

12. Şolf. vec. liarlca Nlcollf el
111-Urea Coco,

1 Tllnnse Petrov 
2 Ivan Stohm 
3 Nicolae Posa 

18 So11. veci. Sarlcllloi-Enisala 

1 Ion Dinescu 
2 Tănase D. Stamate 

14 Soe. 11ec. BabadiJg-tJlava-Busa 

l Mnnole Spiridon
2 Vacant

1/J Soseaua vec-ln. i',ullna-Letea 
liilta• ,, eclle 

1 Petre Saveli 

10 Soa. vec. laaccea•M-rea Coco, 
( DapacUa-B4dll4 tnlc4) 

1 Niţă Pavel 

11 Sos. vec. Luncavlţa-Ortacllloi 

l Iancu Oeangu

1 S011. co1n. Crircallu la IJON. vec.
Catalol• Cerna�dc,n 

1 Vacant 

2. 8011. eoni. Greci la şoa. �et,l.
Ctltalol-Cerna-Mitc,n 

1 Vacant 

a. 8011. com. I11nccea-Ponlon
( Debat•cader) 

1 Agap,e Haralambie 

FUNCŢIUNEA 

Cnntoner 
• 

" 

Cantoner 
" 

Cantoner 
" 

Canloner 

Cantoner 

Cantoner 

Cantoner 

Cantoner 

Cantoner 
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TABLOU 

DE 

11\J.QUILELE PROPRIETATEA. .JUDEŢULUI 

DESCRIEREA IMOBILULUI 

7t1lcea 

1 Palatul Administrativ cu dependinţele 
n) Lucuinta Intendentului
b) Magazin

2 Cnzarmn clili\raşilor cu sala de mîn
care, bucAtAria, grnjd şi latrină. 
c) Maneju) dllăraşilor

3 Locul serviciului technic cu depen
dinţele lui. 

4 Arestul preventiv ru dependintele lui 
o Grajdul de tauri.

In 1udeţ 

Subprefectura Cntnloi 
7 Subpretecturn Babadag 

n) Cnzarma de jandu1 mi
8 Subprefectura Măcin 
9 Palatu) administrativ din Sulina 

1 Co1.a!nu1 de jandarmi Lascar Catargiu 
(Satu-Nou) 

11 Locu intn cu ateouanseJe t1nui ronduc
tor în oraşul Babadag. 

Pe fOt1elele t1eclnal� din ltldeţ 

1 Podul de lemn pe te balta „J„u\imea· 
.. Un canton dublu pe şos. Tulce.n-Agi

gltlol khn. 1-!-100 
3 Trei cnutoane impie pe şo eaun Co

Woi-MAcin klm. 2().1-800, 29-ttl GO-t-800 

ANUL CONSTRUCŢIEI 

In timpul domin. otom. 
Idem 
190'.? 

1891 
1895 

Cumpărat tn 1898 
1892 
1904 

Cumpărat în 1896 
Din timpul domin. otom. 

1896 
Din timpul domin. otom. 

Idem 

1902 

1911 

1904 

1890 

1890 

8 ., 

Lei 

4476 

1 

I:; 

1'6 
> ..

Lei 

200000 
2500 
6000 

24000 
150000 

9500 

10000 
40000 
4000 

40000 
70000 

3500 
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DESCRfEREA IMOBILULUI 

4 NouA cantoane simple pe şos. Satu-Nou 
Măcin klm. 1+500, 1:i-1-050, 25+260 
86-l-600, 41+800 şi pe şos. Babadag-

4 Jurilofca- Casi mcen klm. 1+m'lU, 
7+300 şi 12-1-900 

5 Pntru spre-zece cantoane pe şoi:- Tul
cea-Agighiol klm. 7-l-i04, 1�-1-672. 
pe şos. Cntnloi-Măcin klm. 1+100, 
5+200, 10-1- t 00, 1 H-1-223, pe şo�. Ba
badag-.Jurilofca-Cn�i m<'ea klm. 21. 
27-1-700, 48, 5-l-l-145, fit, 60-l-îOO şi
pe şos. Sarica-Nicoli\el klm. 22-1-054
şi 38-1-545.

6 Trei cantoane pe şos. Cataloi-Mucin 
klm. 46;-0n0, 51+140 şi 56-1-130. 

7 Trei cantoane pe şos. Nicoli\el klm. 
�+200, Babadag- Slava-Ru�ă klm. 
1-1-820 şi Başchioi-Ciucurova klm.
8-1-644.

8 Un canton dublu pe şos. Gan•an-A
znclău klm. o-:-900.

� Un canton dublu cu etaj pe şos. Ni
colitel-Meidanchioi c·u magazie şi la
trină klm. 4-1-650. 

10 Un canton pe şos. Snt·if'a-Telita-Po�ta 
klm 7-1-916. 

11 Un canton pc şos. Tulrea-Malcoci klm 
7-1-740.

12 Un cauton pe şos. Sari<'a-Nicoli\el-Co
coş klm. 26 cu dependinţele şi te
renul ocupat de 2 hectare 8170 m.p. 

13 Un canton pe şos. Letea-Chilia-Veche 
klm. 25-tOOO. 

ANUL CONSTRUCflEI 

1898 

1897 

1902 

100.'S 

100n 

1905 

1006 

1910 

1905 

Lei Lei 

3:i 100 34 700 

45000 W>OO 

9500 9000 

10500 9400 

5.300 5300 

10000 12000 

3500 5200 

4800 4800 

400 500 
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GEAKDARIIBB!A BUBALA 

Compania de jandarmi rurali Tulcea, după bud-
getul în curs, are un efectiv de: 

1 Căpitan comandant 
1 Sergent-major secretar 
8 Sergenţi majori şefi de secţii 

60 Jand. sergenţi şefi de posturi 
71 Bigadieri şi caporali la sectii şi posturi, 

în total efectivul: 1 ofiţer, 140 jandarmi şi 15 cai. 
Serviciile jandarmeriei fiind destul de multiple 

în acest scop s'a ciiutat şi se caută ca recrutarea 
jandarmilor să se facă din cele mai bune elemente, 
atît din jandarmi vechi prin reangajare, sub-ofiţeri 
din armata activă prin angajare şi din caporali 
mutaţi dela corpurile de trupă, după ce au făcut 
un an de serviciu la front şi doi în jandarmerie. 
Toţi jandarmii serg. majori, jandarmi sergenţi şi 
parte din caporali, au urmat cursurile şcoalei spe
siale �e 'jandarmi din Bucureşti, iar restul de ca
porali au urmat cursurile şcoalei la reşedinţa com
paniei în fie care an la veni�ea lor dela corpuri. 

Menţinerea ordinei, paza şi siguranţa în general 
cum fi executarea legilor ş� ordinelor se execută 
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cu multă exactitate mulţumita cliruia se constaUl 
în general multă schimbare în bine, avîndu-se în 
vedere ca acest judeţ este locuit de diferite naţio
nulităţiţ fie care avînd diferite obiceiuri. 

In chestiunile militare, jandarmii atît ca capi de 
garnizoană, cit şi ca ofiţeri de poliţie militară s'au 
achitat în mod destul de satisfăcător. Recheziţiile 
au fost executate cu multă uşurinţii, în timpul 
dislocărei trupelor şi marşurilor cu ocazia mane
vrelor jandarmii au fost utilizaţi cu mult succes 
şi cu rezultate destul c!e bune, incit au atras mul
turiri din partea şefilor superiori. 

Cu ocazia inspecţiei veterinare a d-lui Inspector 
General, Furtună, jandarmii s'au achitat în mod 
mod. admirabil de însărcinările ce li s'au dat atră
gînd vii şi călduroase mulţumiri din partea d-lui 
Inspector General. 

Nu a fost nici o chestiune unde instituţia jan
darmeriei să fie chemată fără ca rezultatele să fie 
din cele mai satisfăcătoare. 

Intinderea excesiv de n1ar·e a judeţului şi de
părtările dela o localitate la alta, transferările mul
tiple şi înQeplinirea de proceduri îngreuează pînă 

......... 
. 

la extrem serviciul, incit numărul jandarmilor tre-
bue să fie mărit. 

Serviciile executate jandarmi pe timpul dela 
1 Octon1brie 1911 pînă la 1 Octombrie 1912 sînt 
.menţionate în alăturatul tablou. 
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TABLOU 
de 

Serviciile (-'XPt�ntat,� ,1,� _j;11ul1u·1ni dPln 1 Oeto111ln·ie 1911, pin� Jn l Octon1bri� 1912 

11 
11 

ProC'ese vcrhale înd1eiate pentru 
.. ..;.� -.li,_ ·- - --

:1 
/i l

i� 1 Proce�e verbnlÎ � I
o 1 �ntru -;- 1 .g 1' c., 

l1 

1, 

� Servicii exe- � 
Delicte ' � '-g cutate � li

Q) '

Q) 

CD'-
11 � 

o . . - - ·-tn - I iu.: a> N ... = . .::: f CJ - ·:-CD ........... � L .co - '- ·= ..,,,. 
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C 
Q) ':, 
C 

o 
z 

lU�ILE 
'�"t::

CD·� 
= = 

·- c::
:.. ·-

� ,z. 

I •- 7- � 'duµă cerere ii 
= Q

-- Q. --==- -=--- ::, I > f 
·.=,. ·- -

I C -o:: - '" C �- I - c:>" 
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� :, = � ·::: 
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C 
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I-
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,::; 
-

�
:::,
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6

I
30 
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a1 
+! 
50,
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ARESTUL PREVENTIV*) 

Din tabloul I se vede că la 30 Septembrie 1911 
au fost prezenţi în arest : 
preveniţi 21 bărbaţi cond. 16 b.

Au în
intrat în 
cursul a
nului pînă

la 1 Oc
tombrie 
1912 

preveniţi 123 „ 5 f. ,, 405 b. 
Total 144 bărbaţi 5 f. cond. 421 b. 

Din cari
scăzînd pe
cei eşiţi 

24 f. 
24 f. 

preveniţi 122 „ 5 f. ,, 389 b. 22 f. 
Rămîn �la--.---------------

1 Oct. 1912 

preveniti 226 bărbaţi cond. 32 b. 2 f. 
adică un număr de 1 prevenit şi 16 condamnaţi 
bărbaţi şi 2 femei mai mult decît în anul trecut

la aceiaşi dată. 
� Extras din raportu) dJrectiunei aresluluJ. 
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-172 --

Diferenţa dintre arestnţii intraţi anul curent şi 
cei din anul trecut este : 

Jn anul 19101911 avem intraţi 
preveniţi 93 bărbaţi 9 femei 

" " ,, condamnaţi 296 ,,. 15 ,, 
Total . . . 389 bărbaţi 24 femei 

In anul curent 1911/912 
avem intraţi preveniţi 123 „ 5 „ 

,, ,, condamnaţi 405 „ 24 ,, 
Total . . . 528 bărbaţi 29 femei 

din cari scăzînd totalul de 

mai sus 389 „ 24 „ 

Rezultă un rest de ld9 bărbaţi 5 femei 
deţinuţi intraţi nzni n1ult anul acesta dela 1 Oc

tombrie 1911 pînă Ja 30 Septembrie 1912, decît 
anul trecut la aceiaşi dată. 

DiferPnta dintre arestaţii eşiţi din arest este 
urm·vttoarea 

Jn anul trecut 1910/912 am avut eşiţi 
preveniţi 80 bărbaţi 9 fen1ei 

" ,, ,, conda1nnaţi 292 „ 15 ,, 
Totul . . . 372 bărbaţi 25 fen1ei 

In anul curent 1911/912 
uni avut eşiţj preveniţi 122 „ 5 .,, 

,, ,, ,, condamn. 389 „ 22 ,, 
Total . . . 511 bărbaţi 27 fen1ei 

din cari scăzînd totalul de 
mai sus 372 „ 25 „ 

Rezultă un rest de 139 bărbnţi 2 fernei 
deţinuţi eşiţi mai mult anul acesta decît în anul 
trecut la aceiaşi datii. 

Numărul zilelor i n d i v i d u  u Ie de la 1 Octom-
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brie 1911 pînă la 30 Septembrie 1912 a fost de 
11862, adirA 3013 zile mai mult decît în anul 
trecut. Pentru hrană s'a cheltuit suma de lei 3146 
bani 90, adică 0,26 ½ bani de om pe zi. 

Precum se vede alocaţia budgetară pentru hrana 
arestanţilor de. 2500 lei anual nu este suficientă ; 
prin raportul nostru No. 1214 din 26 Septemb. a. c. 
am tratat mai lămurit aceasta. chestiune. 

Tot aci cred, d-le Prefect, că este locul a aminti 
că salariile personalului arestului ar trebui aug
mentate ; zic a aminti, căci ştiu prea bine, că de 
mult este în intenţiunea Domniei-Voastre de a se 
mări salariile tuturor funcţionarilor judeţeni. 

Inchisorile îşi au şi ele rostul lor în lume. Ele 
sînt accesoriile, extensiunea justiţiei şi de fapt 
aci se săvîrşeşte adevărata justiţie. 

1n teorie pedeapsa trebue să fie proporţională, 
moralizatoare, individuală; în practică însă lucru
rile se petrec alt-fel. 

Privaţiunea de libertate n 'are acelaşi efect pen
tru toţi deliquenţii : pentru unii este o simplă plic
tiseală, în timp ce pentru alţii constitu� o pedeapsă 
grozavă. Aşa că .pretinsa egalitate a tuturor culpa
bililor înaintea pedepsei este o idee falşă, căci a
ceastă aparentă justiţie ascunde în fond o strigă
toare nedreptate. 

Iată prin urmare, că rolul personalului unui a
rest nu e mic şi în special al directorului închisorei. 
Căci conciliarea teoriei pedepsei cu practica de
pinde de iscusinţa şi bunavoinţa lui. 

Şi nu e numai atit.

Directorului unui arest i se . cere o moralitate 
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superioară deţinuţilor, să fie adînc pătruns de sen• 
timentul dreptăţii căci în alte condiţiuni nu numai 
că-i lipseşte prestigiul, dar închisorile ar fi cea 
mai neruşinată ipocrizie socială. 

Numai moralitate însă şi cunoştinţele nu ajung 
pentru a avea prestigiu. Directorului unui arest îi 
trebue şi suflet, entusiasm, tinereţe. Şi penţru a 
continua să-l aibă, îi trebue un trai mai omenos. 
Căci e dureros să desluşeşti une-ori un zîmbet de 
ironie pe figura vr'unui arestant, gîndindu-ne-că 
cu toată lipsa lui de scrupule-mîine, poimîine, la 
reintrarea lui în lume, va duce o viaţă mai bună 
poate. 

Nimeni, Domnule Prefect, nu fuge de muncă. 
Munca este o cerinţă organică, ea inobilează su
fletul, dă rost vieţii pe pămînt... Aceasta însă nu
mai pentru munca efectivă, căci zădărnicia muncei 
după prea mult timp, omoară, distruge energia şi 
avîntul, transformă pe om într'o „stană dP- piatră" 
ambulantă. 

Cu actualele retribuţiuni, postul de director şi 
grefier al arestului este un adevărat apostolat. 

E greu, d.Je Prefect, a-ţi lua ro]ul înscris şi a

satisface tot odată diversele trebuinţi-ale familiei 
-de hrană şi îmbrăcăminte, cum şi alte cerinţi
sociale cu salariul de 120 şi 66 loi lunar, cit se
primeşte de fapt.

, dredeţi- mă, d-le Prefect, că numai bazat pe so
licitudinea şi dorinta Domniei-Voastre de bine, 
mi-am permis a aminti şi releva cele de mai sus.
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T A B I� O U 1. 

De mişcarea deţlnuţilo1· acestui ,o·est de l<1, 1 Octo1nb1-le 19.11 p{tnd la lJ<> ,'kJ)te1nb1--ie 19.1.2. 

P�enti la 
1 Octombri� 

1911 

ii 
Cond. 'I Prev.

. 

I 11 I 
8. l F.I B. 1F.

16
H

21 -

Intraţi pînâ la Liberati pînala 
30 Septembrie TOTAL 30 Sep tem brie 

1912 1912 ---- --
=Cond.11 Prev�' Cond. � Prev.Cond.11 Prev.

li I 
' I I I I 8. F. B. F.B. I F. B. F. B. .F. B. F. 

I 
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-�-- --- -· -

Cood. � Prr.:!v.
- -

B. , F. R. F.
I 
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eşi\ilor 
- - - ---· ---- -- -- -- ·-

Cond.l Prev.
l 

', -- j . 

B. : F.� B. F.

Rămaşi la 
30 Septembrie 

1912 seara 

Cond. I Prev. 

: ii B. 'Fii B. F.

1 11 I I 1 · I I I I405 24 
j 

t 2.tl 5 421 i2+
1 

144 5 3S7 :!2 ! 85
j 

5 
I I I ! J 

21 I
1-1 

37!--I 589:2� 122! � 32: �j 22

T A H j, () 1J 2. 

De cond«unnafll lnt1·<tţl ele la .1 Octo,nbrie .l!J.11 pflnd la 

3tfl Septe111b1""le 19.12 

1--15 zile 15-30 zi)e I 30-60 zile
TOTALUL 60-90 zile I Condamnaţii.

-=--=--=--=• �-=- . t 

F. I B .. I F.B. 

32.3 16 4.31 
I

4 

B�
0

L
I F. �- .1 F. �. : ;.� 

191 3 201 1 4051 

.... 
o? 
I 
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TABJ-'OU 
De arutaţ6' pe naţlonallţl intrai' de la 1 Octomlwl" 1911-30 &pteml>,•le 1912. 
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C""' � 
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1

- 1411 sj- ,I 4 1 1- 7 - - - 5
1 - -l- 16

!
- 11- 1231 5

Condamnaţii 19913 97 8 30·- 20 1 1! 1 1! 1 9 - 1 - 91- 2 - 30 1 -1- 405124
TOTAL 245Tiî'Tt98 44, 1 2811111521

1
1 161- t - 14.1=2= 46, 11•

1
= 5281:BiI I I I I ! : 

TABLOU 
De are�a..fU repa-rtiuiţl pe inf,-at:tţlunl, lnh•utl de la 1 Octombrie 1911-30 &pte,nbrie 1012. 
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::::, 
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Condamnaţii 125°14

1
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1
-s

,
- 9

1
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1
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T A B l, O lJ 
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·s: ... ·-
o o 

&,
-
c.. ;;,. 

::, C '-

CATEGORIA C: :: Q) 

'f. :a 
.;. - - -

8. F. 8. F. 8. F.

C 
-
t.J 
:::-
::.. 

-

B. 

. -

·-
:::
=: .o 
o

:..:, 
-

F. B. 

(11... 
Q) 

C: 
o 

c..> 

= 

F. B. 

� '"'·-
C: 
ILl = 

� 
-

F. H. 

-

·-...:::
c..: 
,:r; 
Q) "" -

�:: ::_ --
F. 8. F.

·-
Q. 
d 
IT; 
d 

� 

. --,---
I B. IF.

·-
r.& ..:: ·.:.= ... < 

'C Q E--- a. oo Q) 
E-o 00 ::E ·--

=:1r. 
-- -

B. F. B. F.
I 

Preveniti I 5.5 -- 24 1 -l 2 1--
Coodamnati 16:i - 9-l 1 1 9 

-1-'iis ___Total 21 '3 1
- 1 5 31 

9

61- --
tj- 9-

--

91�11
-

I 

9-

-11•- -14-n� --- 15

15 1 - 11
I 

12al 5I 
11,-

46;- 5- 53,- 291- 4052-i

-i- -- -·--- K2sj� 61 - 6,- 5.iJ'- 4.0-
I I 

CATEGORIA 

. ·-
=-

�� 
t: C!:> 
:: -
c.> 8. 

TABLOU 
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T AR L OU 
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TABLOtr 
De deţinuţii gnipaţl. dupd sta,-ea. cirUd

-
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:, 
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-
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rl „ Prc\'cniti 'I·> ... 

Condamnaţi 198 ti 
Total 

-.-

2:13 rn

·- ·---·-
d Q. 
c.. o 
== � 
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tscursiunea Suveranilor pe Dunăre 

Suveranii au ţinut şi 'anu] acesta să ne facă 
cinstea unei escursiuni în Dobrogea, ceea ce do
vedeşte că măreaţa prirnire ce Li s'a făcut anul 
trecut, Le-a rămas ca un plăcut şi neuitat suvenir. 

ln rîndurile ce urmează facem o mică dare de 
seamă asupra modului cum a decurs această fru
moasă escursiune . 

.I_.,.a, l\.li'tCÎII. 

Jn dimineatu zilei de 15 Maiu, yachtul Regal 
,,Ştefan cel Mure" avirH.I pe bord pe M. M. L. L. 
Regele şi Regina, pc A. A. L. L. R. R. Principii 
Ferdinand, Maria, Elisabeta şi Carol şi pe d-nii I. 
Lahovary, ministru domeniilor, D-r Antipa, direr.tor 
general al pescăriilor, Mavrocordat şi Gracosky, 
adjutanţi regali, şi-a făcut i.pariţia în dreptul por
tului Măcin, care era frumos decorat cu drapele 
şi arcuri de triu1nf. Contrar itinerariului r.are nu 
prevedea oprirea la Măcin, yachtul s'a oprit totuşi 
şi M. M. L. L. au primit pe pord autorităţile cu 
care s'au întreţinut n1ai mul timp. Majestatea Sa 
Regina a chemat pe bord opt fetiţe îmbrăcate în 
costume naţionale, e]eve din şcoala primară de 
sub djrecţiunea d-nei Tissescu, cari au cintat mai 
multe arii patriotice. 
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Foarte bine dispuşi, Auguştii escursionişti şi-au 
luat rămas bun dela reprezentanţii auti1ritătilor, 
tn timp ce populaţiunea răspundea prin nesfirşite 
urale pline de entuziazm şi ya�htul s'a pus în miş
care, luînd drumul spre bi1ltile Filipoiu şi Tur-
COala. 

Toate satele de pe malurile Dunărei, erau fru
mos împodobite şi locuitorii salutau cu entusiasta 
urale pe Suverani. 

1...-Ll. Crttpi110, 

In seara zilei de 16 Mai, yachtul Regal, după 
ce Suveranii sa 'u îmbarcat pe el la O ura Filipo
iului, s'a oprit la Crapina, unde au fost întimpi
naţi de noi, D. G. Ionescu, administratorul pescă
riilor şi căpitan Stefănescu, comandantul companiei 
de jandarmi rurali din judeţul nostru. 

Imediat după sosire, am fost invitaţi pe bordul 
yachtului, unde an1 luat masa şi am petrecut noa
ptea. 

A doua zi dimineaţa Suveranii au vizitat cu va
porul „Razelrn", balta Crapina şi Ciulinetul, unde 
au fost salutaţi de numeroşi pescari veniţi în sute 
de bărci şi în haine de sărbătoare, pînă la orele. 
1 O jumătate, cintl s'au îmbarcat pe yacht şi şi-au 
reluat drumul. 

La. Tt1lc•�:1. 

Toate localităţile de pe malul Dunărei erau fru
mos împodobite cu drapele tricolori şi verdeaţă. 
In special satul Pătlăgeancn, aflat la bifurcnţia ce• 
lor două braţe superioare ale fluviului, Kilia şi 
SuJina, era artistic. ;împodobite. 

Incă dela orele 12 portul, .foarte frumos pavoa
zat, era plin de lume în aşteptarea Suveranilor.· 
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Pontoanele erau de asemenea pline şi muzica mi
litară intona diferite arii. Aproape de orele 2, o 
vedetă, care împreună cu vaporul N. F. R. ,, Va
sile Lupu" făceau avant-gardtt yachtului Regal, 
apărură în faţa Tulcei. Tot cheiul se umplu de 
lume. Yachtul Regal, care îşi făcuse şi el apariţia, 
trecînd prin port se apropie de mal şi-şi micşoră 
cu totul viteza, aşa că Suveranii au primit foarte 
de aproape saluturile pline de entuziazm ale po
pulaţiunei. Muzica Reg. 33 intonă Imnul Regal, iar 
Auguştii vizitatori mulţumeau fluturînd din b,1tiste. 

Yachtul îşi continuă apoi drumul pe canalul Sf. 
Gheorghe. Pe tot parcursul satele erau frumos îm
podobite şi populaţiunea a salutat cu urale nesfir
şite pe Suverani. 

r_..11 Sf: G l1�01 --g·l,e 

La orele 6 seara yachtul sosi în portul Sf. Gheor
ghe. Decorul portului şi al satului au plăcut foarte 
mult Auguştilor Escursionişti. 

Famfara coloniei italiene din Cataloi, adusă de 
comercianţii pescari, a intonat imnul regal şi mai 
multe arii alese. Potulaţia îmbrăcată în haine de 
sărbătoare a făcut entuzia�te ovaţiuni Suveranilor. 

A. A. L. L. Principii Carol, Maria şi Elisabeta, 
au vizitat biserica locală şi satul, apoi au făr.ut o 
plimbare cu bărcile. 

Seara a avut loc masa pe bordul yachtului, care 
, . 

a rămas în port pînă & dour, zi dimineaţa 18 Mai, 
la ora 6, cînd a plecat spre canalul Regele Carol. 

La Oa11.al 

La Canal Suveranii au ajuns la orele 9, de unde 
fmbarcindu-se pe vaporaşul „Razelm", au parcu·rs 
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Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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