
AURORA. Constanța. 4 sep. 1894 – 18 mai 1895. Săptămânal. 48x33. 25 bani/nr., 10 lei/an. Director: 

Pericle Constantinescu. Tip. Universală, Gr. M. Grigoriu-Constanța. 

Ziar de informații generale și locale. Au apărut 21 numere (82 p.). 

De la nr. 6 din 13 oct. 1894, Tip. Română, Dim. Nicolaescu-Constanța. 

În articolul inaugural „Titlul și programul nostru” se arată: „… Ca atare el va fi menit a apăra interesele 

țării și ale locuitorilor, fără deosebire de origine și religiune; și, înainte de toate, va căuta să fie un organ 

independent și imparțial. Va mai căuta să arate guvernului și reprezentanților săi d-aici, relele care sunt cauza 

că populațiunea sa suferă și pe cât va fi cu putință, și mijloacele de remediere; încât să se aducă servicii și 

foloase reale Dobrogenilor și în același timp și Patriei. Între acestea însă nu se vor neglija interesele 

Constanței, capitala naturală a Dobrogei, și poarta principală a României pentru tot globul”. 

Din primul număr, în p. 1, mijloc, este publicat art. „Drepturile politice ale dobrogenilor”. În continuare, 

gazeta susține lista lui M. Koiciu în alegerile comunale. Este comentat ca un eveniment Congresul al XV-lea al 

studenților universitari români la Constanța și se publică un articol de G. Ștefănescu-Goangă, președintele 

Congresului. Publică articole critice în privința canalizării orașului Constanța, igienei stradale etc. Susține 

necesitatea dezvoltării economice și social-culturale a Dobrogei și orașului Constanța în articole pe probleme 

ca: „Apa potabilă în Constanța”, „Căile ferate în Dobrogea”, „Portul Constanța”, „Sarea de mare”, „Lacul 

Techirghiol”, „Bogățiile subsolului dobrogean”, „Pădurile” ș.a. 

Rubrici: Din localitate, Din țară, Ecouri, Varietăți, Informațiuni. 

În loc de „foița literară” obișnuită în ziarele timpului, publică serialul moralizator: „Confucius sau arta 

vieții sociale” de Tomitan. 

În Stan Greavu-Dunăre, Bibliografia Dobrogei (425 a.Hr. – 1928 d.Hr.). București, Editura Cultura 

Națională, 1928, p. 128, director: Pericle Constantzeanu. Tip. „Universala”, Gr. M. Grigoriu. De la 13 oct. 

1894, Tip. „D. Nicolaescu”. 

În Romulus Seișeanu, Dobrogea. Schiță monografică. Studii și documente, București, „Universul”, 

1928, p. 263, director: Pericle Constantinescu. 

Este vorba de aceeași persoană. 

Ziarul continuă Gazeta Dobrogei, Constanța, 1 sep. 1888 (vezi) și Vocea Dobrogei. Constanța, 1 ian. – 

oct. 1891 (vezi), ambele fondate de Pericle Constăntzeanu. 

CONSTANTIN-ZAMFIR, DUMITRU; GEORGESCU, OCTAVIAN. 

Presa dobrogeană [carte multigrafiată] : (1879-1980).  Dumitru Zamfir, 

Octavian Georgescu. [sl]: .  [sl]  : s.n., 1985, 392 p. multigr. ; 20 cm. 

Antetitlu: Biblioteca Judeţeană Constanţa; pp. 41-42 
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